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SALÂH~~R. SONYEL
Türkiye'ye Göz Dikenler
Son zamanlarda kimi Avrupa ve Amerika ar~ivlerinde ara~nr~alara aç~lm~~~olan ilk kaynak belgelerin de kan~ tlad~~~~gibi, Fransa, ~ngiltere, Rusya ve
Almanya denli güçlü devletler, Yak~n ve Orta Do~~fyu kendi etki ve egemenlikleri alt~ na almak için y~llardan beri birbirleriyle yar~~~yorlard~. Birinci
Dünya Sava~~'ndan önce, sava~~günlerinde ve sava~tan hemen sonra, onlar~ n
düzenlerine hedef olu~ turan ba~l~ ca ülke, Osmanl~~ imparatorlu~u'ydu.
Güçlü devletler, Osmanl~~ ülkelerinin bol kaynaklar~ n~~ sömünnek ve
imparatorlu~u kendi pazarlar~ na ba~lamak amac~yla her türlü önleme ba~vurarak Türkiye'ye s~zmak için u~ra~~yorlard~. Onlar~~ en çok ilgilendiren
kaynaklardan biri de petroldü. Orta Do~u ülkelerindeki bol petrol kaynaklar~ n~~ ele geçirmek için birbirleriyle dü~manl~ k düzeyinde bile yar~~a giri~iyorlard~. Gerçekte, Birinci Dünya Sava~~ 'n~ n patlamas~ na neden olan ba~l~ca etkenlerden biri de, güçlü devletler aras~ ndaki bu ekonomik yar~~mayd~.
Bu devletler, henüz XVIII. ve XIX. yüzy~lda, gezgin, misyoner ve diplomat rolüne bürünen çe~itli ajanlar~m Osmanl~~ülkelerine sevkediyor; onlara,
birçok stratejik yerlerin haritalar~ n~~çizdiriyor; sömürebilecekleri kaynaklar~,
araç olarak kullanabilecekleri H~ ristiyan ve Müslüman toplumlar~~ (ya da
az~ nl~ klar~ ) saptayarak onlarla ili~ki kuruyorlard~. Bu ajanlar aras~ nda,
Fransa'dan Pire Thomas Bois, politikac~~Franklin-Bouillon ve Albay Moujin;
~ngiltere'den Yarbay Rawlinson, Binba~~~V. Millingen, Binba~~~Soane, Yarbay
Mark Sykes, Yarbay T.E. Lawrence ve Binba~~~Noel; Rusya'dan Subay S.
Proskoviakov, Albay V.A. Kartsov, Yüzba~~~P.Y. Averianov, Vladimir Minorski,
Prens Boris Shakovski ve Boris Nikitin; Almanya'dan Wilhelm Wasmuss,
Schönemann ve Litin; ABD'den Amiral Chester, Tümgeneral Harbord, v.s.
akla gelir.
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Ermenileri, Silryanileri ve Kürtleri alet olarak
kullanmak isteyenler
Güçlü devletler ve özellikle Rusya, kendi sinsi amaçlar~~için alet olarak
kullanabilecekleri Müslim ve gayri-Müslim Osmanl~~toplumlar~~aras~nda
daha çok Ermenilere, Süryanilere ve Kürtlere önem veriyorlard~. Özellikle
Çarl~k Rusya yönetimi, 1820% y~llarda ~ran'la giri~mi~~oldu~u sava~larda, ~ran
ordusunun büyük bir bölü~ünü Kürtler olu~turdu~u için onlarla ilgilenmeye
ba~l~yor; 1828-9 Türk-Rus sava~~~günlerinde ve özellikle 1853-6 K~r~m Sava~~~
s~ras~nda onlara epeyi dikkat göstermeye ba~l~yor; "sava~a bir halk" olarak
tan~nm~~~olan Kürtleri kendi hizmetine almay~; onlar~~Osmanl~~Padi~ah~~ve
~ran ~ah~na kar~~~alet olarak kullanmay~~veya Rusya'ya kar~~~sava~malar~n~~
engellemek için onlar~~etkisiz b~rakmay~~tasarl~yordu. Rus yönetimi, ayr~ ca,
Türklerle Kürtlerin ve Ermenilerin kar~~~k biçimde ya~ad~ klar~~Türkiye'nin
Do~u ~lleri'ne de göz dikiyor, ayn~~zamanda, Kürtleri Ermenilere ve Osmanl~~
yönetimine kar~~ , Ermenileri de Kürtlere ve hükümete kar~~~lu~luruyordu.
Bunu yapmaktaki amaçlar~ , Osmanl~~~mparatorlu~u'nu içeriden çöktürmek
için Osmanl~~yönetimi üzerindeki bask~y~~sürdürmek ve Do~u Anadolu'da
kar~~~kl~k ve anar~i yaratmaku.
Rusya'n~ n bu tutumunu iyi bilen Cemal Pa~a ~öyle der:
"Türk ve Ermeni ö~eler aras~ndaki dü~manl~ k duygular~ndan Rus
politikas~n~ n sorumlu oldu~una kesinlikle inamyorduk.. Ruslar, ars~z
gözlerini Osmanl~~~mparatorlu~u'na çevirince, H~ ristiyan ö~eleri kendi
düzenlerinde alet olarak kullamrlarsa, bunun siyasi etkisi olaca~~n~~dü~ünmeye ba~lad~ lar. Ermeniler, kendi taleplerini, say~ca kendilerinden
üstün olan Kürtlere ve Türklere zorla kabul ettirebilecekleri ba~~ms~z
bir devlet kurma meyli gösterdikleri için, Kürderle Türkler, bu plan~n
gerçekle~mesine pek do~al olarak kar~~~ç~kt~ lar.., çünkü bu projenin,
halk~n~n üstün ço~unlu~u Türklerden ve Kürtlerden olu~an
Anadolu'nun büyük bir bölü~ünü kopar~p almak için Rusya taraf~ndan
bir özür olarak kullan~ld~~~n~~pek iyi anlam~~lard~. Dolay~s~ yla, Türkler
ve Kürtler, Ermenistan'~~(Ermenileri), kendilerine kar~~~özgür b~rak~lan
bir y~ lan gibi görüyorlard~"1.
1 Djemal Pasha: Memories of a Turkish statesman, 1913-1919
(Bir Türk devlet adam~n~ n
an~lan, 1913-1919), New York, 1973, s. 241-6.
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Kürt-Ermeni çat~~mas~~
Ermenilerin, Do~u Anadolu'da, kimi güçlü devletlerin yard~mlar~yla
özerk veya ba~~ms~z bir devlet kurma çabalar~ na ek olarak, 1880'lerden beri
ülkenin her yan~ nda sürdürdükleri tedhi~~(terör) davran~~lar~ , herkes gibi
Kürtleri de bezdirmi~ti. Bu tedhi~in sonucu olarak, 1894-6 aras~nda, Bat~'n~ n
tarihine kas~ tl~~ ve haks~zca "Ermeni k~ r~ m~" olarak yans~ t~ lan Türk-ErmeniKürt olaylar~~patlak vermi~; bu olaylardan sonra Kürtler, Ermenilerin ço~unun usulsüzce ele geçirmi~~olduklar~~mal ve mülklerine el koymakla suçland~ r~lm~~lard~ . Ermeniler, bu mallar~ n kendilerine geri verilmesi isteminde
bulunuyor, ama Kürtler buna yana~m~yorlard~. 1908 y~ l~~Temmuz darbesiyle
iktidara geçmi~~olan ve Genç Türlder'ce desteklenen yeni rejimin tüm çabalar~ na kar~~ n sorun çözümlenemiyor; bunun sonucu olarak Osmanl~~yönetimi, Ermeniler ve Kürtler aras~nda, uzun süren, can s~ k~c~~ve s~zland~ r~c~~bir
durum meydana geliyor; bundan da ancak ülkenin dü~manlar~~ yararlan~yordu.
Bu s~ ralarda, Kürtlerin, Tiyari Köyü'nde "mal ve mülkü ya~ma ederek
yakt~ klar~" yolunda, Van'daki ~ ngiliz konsolos yard~ mc~s~~ taraf~ ndan,
~stanbul'daki ~ngiliz büyükelçi Sir Gerard Lowther'e bilgi gönderiliyordu.
Kürtlerle Ermeniler aras~ nda, Satak yak~ nlar~ nda ç~ kan çarp~~mada 11
Ermeni ve 2 Kürt öldürülmü~tü. Büyükelçi Lowther, bu raporu 16 A~ustos
1908'de ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ na gönderiyor; bakanl~ kta, bu olaylar,
"son günlerde (me~rutiyetin aç~ klanmas~ ndan sonra), ciddi biçimde belirtilmi~~olan karde~lik duygular~ ndan sonra meydana gelen tepkinin ba~lang~c~" olarak nitelendiriliyordu2.
Kürt ö~elerin Genç Türklere kar~~~tutumlar~~
~ kinci Me~ rutiyet'in, 1908 y~ l~~ Temmuzu'nda ilân~ ndan sonra,
~stanbul'daki Kürt ö~eler aras~ nda, Genç Türkleri destekleyenler ve desteklemeyenler olmak üzere iki grup beliriyordu. Özellikle, 1890 y~l~~ Kas~m
ay~ nda Erzurum'da kurulmu~~ve daha sonra Mü~ür Çerkez Mehmet Zeki
Pa~a'n~ n u~ra~malanyla tüm Anadolu ve Arabistan'a dek yay~ lm~~~olan
2 ~ ngiliz Devlet Ar~ivi (~ DA), ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri FO. 371/533/28405: Sir
Gerard Lowther'den Sir Edward Grey'e gizli telyaz~s~~ no. 225, ~stanbul, 16.8.1908; Bakanl~ k
sorumlular~ ndan Lancelot Oliphant'~n 17.8.1908 tarihli ç~kmas~.
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Hamidiye Süvari Alaylar~'nda3, II. Sultan Hamit'e ba~l~l~ kla hizmet etmi~~
olan Kürtler, Genç Türkler'den hiç ho~lanm~yorlard~. Kimi Kürt ö~eler de,
Abdülhamit günlerinde baz~~ilçelerde yönetmen (vali yard~mc~s~, mutasarr~f,
kaymakam) olarak görev yapm~~lard~; ama Padi~ah, 1909 y~l~ nda, 31 Mart (13
Nisan) olaylar~~sonucunda tahundan indirilince, Kürt ö~elerin ço~u bu yararlardan yoksun b~ rak~lm~~lard~.
Ittihat ve Terakki Cemiyeti' nin kurucular~~ ve yanda~lar~~ aras~ nda ~shak
Suküti, Abdullah Cevdet, Abdurrahman Bedirhan, Hikmet Baban, ~smail
Hakk~~Baban ve öteki kimi Kürt ö~eler bulunuyorduysa da, bu gibi ö~elerin,
Anadolu'daki halk~ n gerçek duygu ve görü~lerini yans~ tmad~ klar~na inan~l~yordu4. Buna ek olarak, Genç Türk ihtilâlinden sonra anayasan~ n yeniden
yürürlü~e girmesini kimi Kürt a~iret önderleri ve ruhani liderler iyi kar~~lamam~~lard~. Bu önderler, Genç Türkler'i "Allahs~z ve âsi" olarak nitelendiriyorlard~. Maarten van Bruinessen adl~~ Avrupal~~ yazara göre, Abdülhamit'in
sabit yanda~~~olan ve 1890'larda ~stokholm'da Osmanl~~ orta-elçisi bulunan
Baban ailesine mensup Mehmet ~erif Pa~a ve Bedirhan ailesinin önderi
Emin A. li, Genç Türklere muhaliftiler. Bu Kürt e~ raf, Genç Türklerin
"Osmanhl~k" ideallerini benimsiyor, ama onlar~ n liberal görü~lerine kar~~~ç~k~yordu.
Kürt önderlerin genel olarak Kürt halka kar~~~tutumlar~~ bir gösteri~ ti,
çünkü, Kürt halk~ n ço~unlu~unun ya~ad~~~~söylenen Do~u ~lleri'yle ciddi
herhangi bir ili~ kileri yoktu. Öteyandan, Genç Türkler de, "özgürlük" ilkesinin, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu bölmek amac~~ güden ak~ mlar~~dizginsiz b~rakmak anlam~ na gelmedi~ini, çok geçmeden aç~ kl~yorlard~3. Yine de kimi
Kürt a~iretler, Genç Türk ak~ m~ na kar~~~olan çe~itli gerici gruplar~~ desteklerken, Araplarla Ermenilerden geri kalmay~~ dilemeyen ve az say~da ki~ilerden
olu~an Kürt militanlar, o s~ ralarda moda haline gelmi~~olan gizli örgütler
kurmay~~ sürdürüyor; Bedirhan'~ n, 1898'de Kürdistan adl~~bir gazete yay~ m3 ~ ngiliz Parlamento Belgeleri: AP 41, LXXXVII, 1889-91, c. 5723, Türkiye no. 1 (1889):
Hampson'dan White'a yaz~ , Erzurum, 30.1.1891, s. 16-7; Tar~k, ~stanbul, 8.2.1891; Türkiye no. 3
(1896), c. 8015, 1892-3, no. 7: Chermside'dan Ford'a yaz~ , 15.12.1892; Ford'dan Rosebery'ye
yaz~, 20.12.1892, s. 52-3.
4 Robert Olson: The emergence of Kurdish nationalism and the Sheikh Said rebellion,
1880-1925 (Kürt ulusçulugunun dogu~u ve ~eyh Sait isyan~ , 1880-1925), Austin, ABD, 1989,
s. 16:
5 William Eagleton jr.: The Kurdish Republic of 1946 (Kürt Cumhuriyeti, 1946), Londra,
1963, s. 7-8.
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lamaya ba~layan o~ullar~, bu örgütlerin kurulu~~ve eylemlerinde büyük rol
oynuyorlard~. Yeni düzenden ho~nut kalmayan kimi Kürt ö~eler ise, çok
geçmeden, "Hürriyet ve ~tilâf F~rkas~" gibi muhalefet partilerine kat~l~yorlar&
31 Mart (13 Nisan) Olaylar~~
Bu arada, Genç Türk ihtilâline kar~~~bir tepki olarak "31 Mart vak'as~"
(13 Nisan olay~ ) olarak bilinen reaksiyon patlak veriyor; ~stanbul, ilkin gericiler, daha sonra da Genç Türkler'in Hareket Ordusu taraf~ndan i~gal ediliyor;
bu olaylarda ve daha sonra Adana'da Türklerle Ermeniler aras~nda ç~kan ve
her iki yandan da birçok ki~ilerin ölümüne neden olan olaylarda6 parma~~~
oldu~u öne sürülerek suçlanan Abdülhamit, tahundan indiriliyor; yerine, V.
Mehmet (Re~at) tahta ç~kanhyordu. Adana olaylar~nda Ermeni papaz Mu~eg
ve Ermeni tedhi~~örgütü Da~naksutyun'un da k~~k~rt~c~~rolleri olmu~tur.
Bu olaylardan hemen sonra ve özellikle 1910 y~l~~ Nisan ay~ nda, Do~u
Anadolu'daki ~ngiliz konsolos yard~mc~lar~, daha çok Bitlis ilinde, Kürtler
aras~nda bir ak~m ba~lad~~~n~~yans~tmaya ba~l~yorlard~. Bitlis'te, Protestan
Ermeni kökenli olan ~ngiliz konsolos yard~mc~s~~vekili A.F. Safrastian
(Safrasyan), Erzurum'daki ~ngiliz konsolos P.J.C. McGregor'a 22 Nisan'da
gizli bir yaz~~ gönderiyordu. Safrastian'a göre, Kürtlerin durumunu incelemek amac~yla son günlerde Van gölünün kuzey k~y~lar~n~~dola~m~~~olan jandarma komutan~~Hüseyin Bey, kendisine ~u gizli bilgiyi veriyordu: "Kürtlerin
öcüyle tehdit edilen Adilcevaz ilçesindeki kimi Ermeni köyleri, savunma
amac~yla geni~~ölçüde silâhlanmaktad~r. Y~ld~z Saray~'nda, me~rutiyete muhalif baz~~gizli hizipler, Kürtleri, hudutta, hükümete ve anayasaya kar~~~k~~lurtmaktad~rlar".
Safrastian'a balulacak olursa, bu s~ rada Mu~~ilindeki durum oldukça kötüye gidiyordu, çünkü Kürtler, sürekli olarak Ermenilerin hayvanlann~~ a~~r~yor; her iki halk aras~nda kin ve nefret duygulan egemen olmaya ba~l~yordu.
Buna kar~~n, Safrastian, Bitlis'telti Kürtlerin yönetime ve anayasaya kar~~~davran~~a geçmelerinin beklenmedi~ine inan~yor; konsolos McGregor'a 22
Eylül'de gönderdi~i yaz~ da ~öyle diyordu: "Kürtler ne Arap ne de
Arnavutturlar... Kürt önderlere, yar~n geçinme olanaklar~~sa~lan~ rsa, tüm
mutsuzluk ve siyasi lu~lurtmalar belki de birkaç y~l içinde sönüp gidecektir"7.
6 BItz. S.R. Sonyel: "The Turco-Armenian (Adana) incidents in the light of secret British
documents, July 1908- December 1909" (~ ngiliz gizli belgelerinde Türk-Ermeni Adana olaylar~,
Temmuz 1908-Aral~k 1909), Belleten, Türk Tarih Kurumu, L1, no. 201, Aral~ k 1987, s. 1290 vd.
7 ~DA, FO 371/1009/17361: Safrastiaddan McGregor'a yaz~, Bitlis, 22.4.1910.
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Kürt -Ermeni Kongresi
1910 y~l~~ A~ustos ay~n~n üçüncü haftas~nda, Gavvar ilçesindeki Kürtlerin
isyan ettikleri ve Gavvar'la Ba~kale'deki H~ ristiyanlar~n güvenlik amac~yla
Van'a kaçmaya çal~~t~klar~~yolunda çevrede haberler dola~maya ba~l~yordu.
Oradaki Kürtlerin H~ ristiyanlar' ki~isel olarak tehdit ettikleri söyleniyor; durumu yat~~t~rmak için o yöreye asker gönderiliyor; güven yeniden kuruluyor;
ama Kürtlerle Ermeniler aras~ndaki toprak anla~mazl~~~~sürüp gidiyordu.
Van'daki ~ngiliz konsolos yard~ mc~s~~ James Morgan, ~stanbul'daki ~ngiliz
Büyükelçi Lowther'e 25 Nisan'da gönderdi~i yaz~da ~U bilgiyi veriyordu:
"Son günlerde yap~lan Ermeni-Kürt kongresinde, Kürtlerin, Ermeni
topraklar~n~~1910 y~l~~ilkbahar~na dek bo~altmalar~~yolunda al~nm~~~olan
karar~n uygulanamayaca~~na inan~ lmaktad~ r. Bu yüzden, Kürtlerin
elinde bulunan topraklar için tapular~~olan Ermeniler, mahkemeye ba~vurmak zorunda kalacaklard~ r. Kürtler ise, bu topraklar yasal olarak ellerinden al~n~ncaya dek onlar~~ i~gal edeceklerdir. Ondan çok ~eyler
beklenen Kürt-Ermeni kongresi büyük bir komedi olmu~tur8".
~ngiliz konsoloslar, Osmanl~~yönetimi enerji ve ivedilikle davranmazsa,
Türkiye'nin Do~u ~lleri'nde o güne dek egemen olan huzurun pek yak~ nda
bozulaca~~na inan~yorlard~8.
Kürtler gizli örgütler kuruyor
1910 y~l~~A~ustos ay~n~n sonlar~na do~ru Ermenilerle Kürtler aras~ndaki
ili~kiler oldukça kötüle~iyor; toprak sorunu bunal~ml~~bir kerteye
Eylül'e do~ru, Diyarbak~ r'daki durumun düzgün oldu~u bildirilmekle birlikte, o yöredeki Kürtlerin tutumundan hiç de memnun olmayan ~ngiliz büyükelçi Lowther, D~~i~leri Bakan~~Sir Edward Grey'e 4 Eylül'de ~u bilgiyi
gönderiyordu: "Kesinlikle (Kürtler) aras~ nda, üyelerini silâhland~ ran gizli
dernekler vard~ r; ama bunlar herhangi bir biçimde örgütlenmi~~ve bir alum
için haz~rl~kl~~ de~illerdir. Müslümanlarla H~ristiyanlar aras~nda e~itli~i kabullenemiyorlar; ayn~~ zamanda, haydutlu~un ve a~iretler-aras~~ çarp~~malar~n
basur~lmas~n~~ho~~kar~~lannyorlar"11.
8

James Morgan'dan Lowther'e yaz~~no.10, Van, 25.4.1910.
~ DA, FO 371/1009/17361: Lowther'den Grey'e gizli yaz~~no. 305, ~stanbul, 11.5.1910;
ili~ikte, McGregor'dan Lowther'e gizli yaz~~no. 25, Erzurum, 1.5.1910.
1° ~ DA, FO 371/1003/31379; Lowther'den Grey'e yaz~~no. 596, Tarabya, 23.8.1910.
11 ~ DA, FO 371/1003/33037: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 628, Tarasbya, 4.9.1910.
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1911 y~l~~ girerken, Kürtlerle Ermeniler aras~ndaki nefret duygular~~ve
olaylar sürüyordu12. Özellikle Mu~~ve Bitlis'te birçok Kürt sald~ r~lar~~kaydedildi~i bildiriliyor, ama bu olaylar, Bitlis'teki Ermeni kökenli ~ngiliz konsolos
yard~mc~s~~vekili Safrastianca abaruhyordu. Safrastian, 23 Eylül'de Bitlis'ten
gönderdi~i bir raporda, o ilde anar~inin egemen oldu~unu; son birkaç gün
içinde, "kesinlikle Ermeniler taraf~ndan öldürülen" 10 Kürt de dahil olmak
üzere, 15 ki~inin öldürüldü~ünü bildiriyordu. Bu rapora tepki gösteriliyor ve
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda 1 Kas~m'da ~u ç~kma kaleme al~n~yordu: "Bu,
oldukça kötü bir rapordur. Görünürde Ermeniler de Kürtler kadar suçludurlar; ama Safrastian bunu itiraf etmiyor"".
Türkiye - ~talya sava~~~ve Rus luslurunalan
1911 y~l~~Ekim ay~nda Türkiye ile ~talya aras~nda Trablus-u Garp sava~~~
ç~k~yor; Kas~m ay~~ ortalar~na do~ru Bitlis'te Kürtler aras~nda Rus propagandas~~yayg~n bir biçime geliyordu. O yöredeki ~ngiliz konsolos yard~mc~s~~vekili
(Ermeni) Safrastian, 17 Kas~m'da kaleme ald~~~~bir raporda, propagandac~lar~n, "o bölgenin Ruslarca i~galine ortam haz~ rlamak için Malazgirt ve
Bulan~k'taki birçok ho~nutsuz Hamidiye subaylar~ n~~iu~lurtuklar~n~" kaydediyor, ~öyle diyordu: "Rus tezinin, ho~nutsuz Kürtler aras~nda geni~~ölçüde yay~ld~~~n~~gösteren, gerçekten çarp~c~~kan~ tlar vard~r". Bu Rus propagandas~n~~
ve Ruslar~n Kürtlere bol para da~~ tu~~n~~duyan Bab~ali, Trablus-u Garp'taki
ac~~deneyden kayg~lanarak, ilin vali vekiline, ivedilikle Malazgirt'e gidip durum hakk~nda soru~turma yapmas~n~~öneriyordu.
Bu arada, Bitlis'teki Rus konsoloslu~una yard~mc~~sekreter olarak atanm~~~olan M.P. Loiko adl~~bir Rus, görevine ba~lamak üzere kente ula~~yordu.
Rus konsolos M. Chirkov'un Safrastian'a gizlice bildirdi~ine göre, kendisi
(konsolos) bir anda görevinden ayr~lmak zorunda kal~ rsa, ona Loiko vekillik
edecekti. Safrastian, bu konudaki raporunu ~öyle bitiriyordu: "~imdiki durum içinde, Bitlis'e, ek olarak bir Rus konsolos yard~mc~s~n~ n gönderilmi~~
olmas~, buradaki Müslümanlar~~çok kayg~land~ r~yor ve onlar~, Ruslar ~n bu
bölgede kimi davran~~larda bulunmaya ba~layacaklar~ na inand~ r~yor.
Buradaki yetkili Kürtlerin bana bildirdiklerine göre, Ruslar~ n bu bölgeyi i~gal
12 ~ DA, FO 371/1245/6167: Türkiye Y~lhk Raporu, 1910; Lowther'den Grey'e yaz~~no. 103,
~stanbul, 4.2.1911.
13 ~ DA, FO 371/1249/41639; Lowther'den Grey'e yaz~~ no. 710, ~stanbul, 14.10.1911;
ili~ikte, Safrastian'~un 23.9.1911'de Bitlis'ten gönderdi~i raporun sureti.
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etmeleri olas~l~~~~konusunda geni~~yorumlar yap~l~ yor. Korku içinde olan
halk, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu, içinde bulundu~u bunal~mdan ancak
Büyük Britanya'n~n içten dostlu~unun kurtarabilece~ini san~yor"14.
Safrastian, Erzurum'daki ~ngiliz Konsolos McGregor'a 3 Aral~ k'ta gönderdi~i bir yaz~da ise, Bitlis'teki durumun, 1908 y~l~~ Temmuz ay~ndan bu
yana çok daha kötü oldu~unu, genel olarak Kürtlerin ve özellikle Mutki a~ireti mensuplar~n~n sert davran~~ larda bulunarak "cinayet i~ lediklerini ve e~kiyal~k yapt~ klar~n~"; H~ ristiyanlara kar~~~yöneltilen bu olaylar konusunda
yetkililerin, "suç olu~ turacak" bir tutum izlediklerini iddia ediyor; "öldürülen
Ermeniler ve ya~ma edilen köyler" hakk~ nda bilgi veriyor; Bitlis ve Van'daki
yerel yönetim yetkililerini, "e~k~ yalarla i~birli~i yapmakla" suçluyordu.
Safrastian'a balulacak olursa, yasal yönetim, "Kürt sald~ rganl~~~ na kar~~~davranmay~~~n~~hakl~~göstermek için, Kürtlerin, birle~erek hükümete kar~~~ayaklanmalar~~ korkusunu istismar etmeye ba~lam~~ t~". Bu Ermeni as~ll~~ ~ngiliz
konsolos yard~mc~s~~vekili yaz~s~na ~öyle son veriyordu: "Kürt önderler aras~ nda bile herhangi bir ulusal idealin ve birle~me olas~l~~~n~ n büsbütün yoklu~u gözönünde tutulursa, yönetimin, Kürtler aras~nda, önümüzdeki on y~l
boyunca, ciddi bir ak~m ba~lamas~ndan korkmas~ na herhangi bir neden
olamaz".
~stanbul'daki ~ ngiliz Büyükelçi Lowther, bu raporun bir suretini 26
Aral~ k'ta ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Grey'e gönderirken ~u görü~leri öne sürüyordu: "M. Safrastian bir Ermeni'dir; dolay~s~yla görü~ lerinde herhalde yan
gütmektedir". Bakanl~ kta bu konuda ~u yorum yap~l~ yordu: "Safrastian Bey
bir Ermeni olarak yan güdebilir, ama durumda pek az geli~me oldu~una ve
yeni rejimin, Kürtlerle u~ra.~~ rken, eski rejim gibi saluncal~~davrand~~~ na hiç
ku~ku yortur"15.
"Her yanda Kürt ta~kinlildart ve cinayederi"
Safrastian, kötümser raporlanyla ~ngiliz yönetimini rahats~ z etmeyi sürdürüyordu. 18 Aral~ k tarihli yaz~s~ nda, Bitlis'ten Erzurum'a giderken, Mu~~
ovas~n~n do~u kesiminde Ahlat, Bulan~ k ve H~ n~s'tan geçti~ini; H~ n~s d~~~ nda, sözü edilen her ilçede durumun "ümitsizlik derecesinde kötü oldu14 ~ DA, FO 424/229/Conf. 10074: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 910. Beyo~lu, 9.12.1911;
ili~ikte, Safrastian'in 17.11.1911'de Bidis'ten gönderdi~i 31 say~l~~yaz~n~n sureti.
15 IDA, FO 371/1484/48: Lowther'den Grey'e yaz~~ no. 954, ~stanbul, 26.11.1911; ili~ikte,
Safrastian'~ n Bidis'ten gönderdi~i 3.12.1911 tarihli yaz~n~ n sureti.
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~unu"; H~ristiyan ve Müslüman olmak üzere, tüm ban~sever halk~n "sürekli
olarak deh~et içinde bulundu~unu"; "her yerde Kürt ta~lunl~klan ve cinayetleri" kaydedildi~ini; yönetimin yetkisinin her geçen gün "ancak bir gölge"
biçimine geldi~ini ve "gaddar bir ~eytan olan (Kürt önder) Musa Bey'in elinin uzand~~~~ilçelerde epeyi huzursuzluk oldu~unu" iddia ediyordu16.
Türkiye'nin Do~u ~lleri'ndeki durumun kötüye gitti~ini, Bitlis'teki
Amerikal~~misyonerlerden rahip G.P. Knapp da do~ruluyordu. Rahip
Knapp, Erzurum'daki ~ngiliz konsolos P.J. McGregor'a 30 Aral~k'ta gönderdi~i yaz~da, Güzeldere, Ahlat ve Bulan~k ilçelerinde üç hafta süren bir gezi
yapt~~~n~; 25'e yakla~~k köyü ziyaret etti~ini; Ermeni köylülerin, "Kürtlerin
sald~nlanndan dolay~~büyük korku içinde olduklar~n~" ve Ermeni gençlerin
geceleyin köylerde bekçilik yapuklarm~; özellikle Molakand olay~ndan sonra
güney Bulan~k'ta epeyi korku oldu~unu bildiriyordu. Molakand'da Hac~~
Musa Bey veya karde~lerinin, köydeki Ermeni dükkân~na sald~rarak ya~ma
ettikleri ve onun sahibi olan üç karde~ten birini öldürdükleri söyleniyordu".
Ama Musa Bey'in ya~am~~çok sürmüyor; 6 A~ustos 1913'te, Van Gölü'nün
güney-bat~s~ndaki Karçigan ~lçesi'ne ba~l~~Kindartz (?) Köyü'ne yak~n bir
yerde, Da~nak Ermeni örgütüne mensup 11 ki~ilik bir yerel çete taraf~ndan
vurularak öldürülüyordu°8.
Erzurum'daki ~ngiliz konsolos McGregor, ~ngiliz büyükelçi Lowther'e
Do~u ~lleri'ndeki durum hakk~nda 15 Ocak 1912'de bilgi gönderiyor; Bitlis
ilinden Van'a asker gönderildi~ini ve birçok yerlerde Ermeni köylülerin, "yasay~~ba~anyla kendi ellerine ald~klar~n~" bildiriyordu. McGregor'un anlatt~~~na göre, "Bitlis'teki Ermeni ö~retmenlerin ve öteki Da~nak'ç~~ajanlar~n çabalar~~sayesinde, ilin ve özellikle Mu~~ilçesinin H~ristiyan halk~, o s~rada etkili
biçimde silâhland~nlm~~u". Bu amaç için Erzurum'da para topland~~~na da
de~inen konsolos ~öyle diyordu: "Yerel katlarm yeteneksizli~'i gözönünde tutulursa, bu önlemleri (silâhlanmay~ ) yads~mak güç olacakur"9.
16

~DA, FO 371/ 1484/555: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 963, ~stanbul, 30.12.1911; ili~ikte,
Safrastina'~n 18.12.1911'de Erzurum'dan gönderdi~i yaz~n~n sureti.
17 ~DA, FO 371/1484/555: Rahip G.P. Knapp'tan McGregor'a özel yaz~, Bitlis, 30.12.1911.
18 IDA, FO 371/1775/45736: Marling'den Grey'e yaz~~no. 835, ~stanbul, 3.10.1913; ili~ikte,
Konsolos 1. H. Monahan'~n 23.9.1913'te Erzurum'dan gönderdi~i ve Van ~li hakk~nda bilgi
veren 60 say~l~~raporun sureti.
18 ~DA, FO 371/1484/4950: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 82, ~stanbul, 29.1.1912 ili~ikte,
Konsolos PJ. McGregor'un 15.1.1912'de Erzurum'dan gönderdi~i 4 say~l~~yaz~n~n sureti.
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Osmanh ~mparatorlu~u'nun yazg~~(kader) y~l~: 1912
1912 y~l~~girerken, Türkiye'nin Do~u ~lleri'ndeki durum daha da kötüye
gidiyordu. Erzurum'daki ~ ngiliz konsolos McGregor, 5 Mart'ta ~u raporu
gönderiyordu: "Kürt ilçelerindeki anar~ i denetsiz olarak sürüyor; Kürt a~iretlerin aras~na yabanc~~etkisinin s~zd~~~~her yanda kesinlikle söyleniyor; yetkililerin uzun süren ilgisiz tutumu, bu a~iretlerin moralini yeterince bozuyor"20.
Bu raporu, o s~rada Bitlis'teki ~ngiliz konsolos yard~ mc~s~ na vekâlet etmekte
olan Amerikal~~ misyoner rahip G. Knapp da do~ruluyordu. Rahip Knapp,
konsolos McGregor'a 26 ~ubat'ta gönderdi~i yaz~ da, Rusya'dan bir miktar silâh getirilerek Kürtlere da~~ t~ld~~~n~; bu silâhlann baz~lar~n~ n Bitlis kentinde
da~~t~ld~~~ n~; Mu~~yöresindeki sorumlu ki~ilerin, Kürt giysisi giyen Rus subaylar~n çevrede dola~ uklanna inand~klar~n~~bildiriyordu. Bu bilgi, ~ngiltere
D~~i~leri Bakanl~~~nda kayg~yla kar~~lan~ yor; bakanl~~~ n bir sorumlusu, 2
Nisan'da ~u yorumda bulunuyordu: "Kürtlerin Rusya'dan silâh ve yard~m ald~ klar~~ve Rus lu~k~ ruc~lann onlar~n aras~ nda eylem gösterdikleri yolundaki
haberleri daha önce de alm~~~bulunuyoruz; bu haberler, öncekilerine oranla
bu denli kesin de~ildi"2'.
Ruslarla i~birli~i yapanlar
Ruslar, ayn~~ zamanda, baz~~ Kürt önderlerle de düzen çeviriyorlard~.
Musul'daki ~ngiliz konsolos yard~mc~s~~ Henry C. Honey'in 7 Temmuz
1912'de büyükelçi Lowther'e gönderdi~i bir rapordan ö~rendi~imize göre,
Barzan ~eyhi, Ruslar~n, ~emdinli ~eyhi arac~l~~~ yla kendisine sondajda bulunarak, Rusya'n~n uyruldu~una geçerse, onu koruyuculuklar~na alarak kendisine maa~~ba~lamaya söz verdiklerini, ama o güne dek Ruslara bir yan~ t vermedi~ini, ~ngiliz konsolos yad~ mc~s~na bildiriyor; kendisine ö~üt vermesini
diliyordu. Konsolos yard~ mc~s~~Honey, ona, Ruslarla hiçbir ili~ki kurmamay~,
ama Türklerle iyi geçinmeye çal~~may~; ayn~~zamanda, Ruslar~~ rahats~z edecek herhangi bir olaydan kaç~ nmay~~ö~ütlüyordu.
Anla~~lan, Barzan ~ eyhi, bu konuda oldukça kayg~l~~görünüyor ve o yöredeki birçok ki~ iler gibi Ruslardan çok korktu~u görünümünü veriyordu.
~eyhin anlatt~~~ na göre, Van'dan Revand~ z'a kadar tüm ülke, en küçük bir
20 ~
DA, FO 371/ 1491/12546: Lowther'den Grey'e gizli yaz~~no. 224, ~stanbul, 17.3.1912;
ili~ikte, McGregor'un Erzurumdan gönderdi~i 15 say~l~~ve 5.3.1912 tarihli gizli yaz~n~ n sureti.
21 ~DA FO 371/ 1484/12553: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 231, ~stanbul, 30.3.1912; ili~
ikte,
Rahip Knapp'~ n 26.2.1912'de Bitlis'ten gönderdi~i yaz~n~n sureti.
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özüne Ruslardan yana geçmeye haz~ rd~, çünkü "Türklerden usan~lm~~t~".
Ayn~~ ~eyhin iddias~na göre, "Berasor'da Abdullah Bey, Heriki'de Pivot A~a,
~emdinli'de Fettah Bey ve Suçbulak'ta Gazi Fettah", Ruslarla i~birli~i yap~yorlard~.
Konsolos yard~mc~s~~ Honey raporunu ~öyle bitiriyordu: "Rusya'n~n bu
ülkeyi (Türkiye'yi) i~gale kalk~~mas~~görünürde asla beklenmiyor; ama hiç
ku~kusuz, ~ran yoluyla yay~lmay~~sürdürürken, uçlarda dü~man de~il dost bulundurmak kayg~s~~içindedir. Türkiye, yar~~ba~~ms~z tüm halklar~, Kürtler yarar~ na bask~ya tabi tutma siyasetini uygulamaya kalk~~~ rsa, Rusya'ya, bu yörelerdeki etkisini geni~letmek f~ rsat~n~~vermi~~olacakt~ r"22. Böylece, Ruslar,
kendi sinsi amaçlar~~yarar~na Do~u Anadolu'daki durumu gerginle~tirmek
için ellerinden geleni yap~ yor; bu eylemlerinde, görünürde ç~kar dü~künü
birkaç Kürt önder ve yanda~lar~ndan yard~m görüyorlard~.
Kürt militanlar~n a~~rd~ldar~~
1912 y~l~~Eylül ay~nda, Birinci Balkan Sava~~~ç~kmadan k~sa bir süre önce,
Bakü adl~~Rus gazetesi, ~stanbul'daki muhabirinden sa~lad~~~~bir haberi yay~ml~ yordu. Bu haberde iddia edildi~ine göre, Do~u Anadolu'dan al~nan raporlar, "Ermenilerin ya~ad~~~~birkaç ilde onlar~n katledildiklerini; yerel k~r~mlara tabi tutulduklann~; köylerin ya~ma edildi~ini; kad~n ve k~zlar~n kaç~r~ld~~~n~; kimi ki~ilerin dinlerini de~i~tirmeye zorland~klar~n~, yaln~z bir hafta
içinde Kürtler taraf~ndan Van'da 30 adam~ n öldürüldü~ünü; son iki ay s~ras~nda Bitlis'te 1 O Ermeni k~z~ n Kürtlerce kaç~ r~ld~~~n~; Kürt Beylerin Arnio
Köyü sakinlerini dinlerini de~i~tirmeye zorlad~ klar~n~; ve suç olu~turan bu
davran~~lar~~protesto etmek amac~yla çe~itli kentlerde mitingler düzenlendi~ini" iddia ediyordu". ~stanbul bas~ n~~da bu olaylar~n baz~lar~n~n vukubuldu~unu do~ruluyor; "Van, Bitlis ve Diyarbak~ r'da Kürt militanlar~n Ermenilere
kar~~~giri~tikleri a~~nl~ klar" hakk~nda haberler yay~ml~yordu24.
Do~u Anadolu'da üslenmi~~bulunan ~ngiliz konsoloslu~unun yetkilileri,
Istanbul'daki maslahatgüzar Sir Charles M. Marling'e gönderdikleri raporlarda, hiç de memnuniyet verici olmayan kötü duruma de~iniyor; Ruslar~n,
22 ~ DA, FO 371/1509/34839: Marling'den Grey'e yaz~~no. 671, Tarabya, 8.8.1912, ili~ikte,
konsolos yard~ mc~s~~ Henry C. Honey'in 7.7.1912'de Musul'dan gönderdi~i 13 say~l~~ yaz~ n~ n
sureti.
23 ~DA, FO 371/1519/5832: Bakü gazetesi, Eylül 1912.
24 ~ DA, FO 371/1484/37855: Marlmg'den Grey'e yaz~~no. 777, ~stanbul, 11.9.1912.
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kimi Kürt önderleri parayla sat~ n almaya çal~~t~ klar~n~ ; bu önderlerden
Hüseyin Pa~a'n~ n, bu Rus sapurmalanna kap~lmamas~~ için, daha önceki
Osmanl~~hükümetince a~iret (eskiden Hamidiye) süvari alay~ na atand~~~n~ ;
Van'da yay~mlanan Ermeni Da~nak gazetesinin, Rusya'n~n, hudut yörelerindeki tüm Kürt a~iret önderlerini sat~n ald~~~n~~yazacak kadar ileri gitti~ini
bildiriyorlard~25.
Ermeni Patri~in tehditleri
Durum o kadar bunal~ml~~bir kerteye geliyordu ki, Ermeni Patri~in ba~kanl~~~ nda ve iki ba~piskopostan olu~an bir Ermeni kurulu Eylül'de
Bab~ali'ye giderek Sadrâzam ve Adalet Bakan~~ taraf~ ndan kabul ediliyordu.
Patrik, Do~u Anadolu'daki yurtta~larma yeterince güven sa~lanmazsa
Patrikhaneyi kapatarak görevinden çekilmek tehdidini savuruyordu.
Sadrâzam, olay ç~karan haydutlar~ n cezaland~ r~lmas~ n~~sa~lamak ve benzer
olaylar~ n yinelenmesini önlemek amac~yla, hükümetin, gücü içinde olan her
türlü araca ba~vuraca~~na dair söz veriyordu. Bu görü~meden sonra Van valisi geri ça~nhyor ve Van ilinM yönetimi, yeni bir vali atan~ncaya dek, oradaki
garnizon komutan~ na devrediliyor; düzeni yeniden kurmak ve suçlu ki~ileri
cezaland~rmak için Van ve Bitlis yetkililerine sert talimatlar gönderiliyordu26.
Buna ek olarak, hükümet, Ermenilerle Kürtler aras~ ndaki toprak anla~mazl~~~mn çözümlenmesine yard~mc~~olmak amac~yla, Do~u Anadolu'nun
be~~ilinin herbirine 20.000 sterlin mali ödenek ay~ rmak karar~ n~~ allyordu27.
Balkan Sava~lar~~ve Kürt-Ermeni olaylar~~
Osmanl~~ imparatorlu~u, 1912 y~l~~Ekim ay~ nda ba~layan Birinci Balkan
Sava~~'na sürüklenirken, Do~u Anadolu'daki durum en bunal~ml~~bir evreye
giriyordu. Van'daki ~ngiliz konsolos yard~mc~s~n~ n Büyükelçi Lowther'e bildirdi~ine göre, 15 Ekim dolaylannda Van'a ula~an yeni Vali ~zzet Bey, o yörede olay ç~ karan ve kötü ad yapm~~~olan Sait Bey ve Mir Mahe gibi Kürt e~kiya önderleri tutuklayamamakla birlikte; onlar~ n hududu a~arak ~ran'a
kaçmalar~na yard~ mc~~olan Kürt önderleri yakalamay~~ba~ar~yordu. Büyükelçi
Lowther, bu bilgiyi D~~i~leri Bakan~~Grey'e 10 Kas~ m'da iletirken ~u yorumda
bulunuyordu: "Her yanda oldukça ac~ nacak bir durum egemendir. Anadolu
illerindeki huzursuzluk tehlikeli bir biçime gelebilir"28.
FO 371/1484/37855: Marling'den Grey'e yaz~~no. 741, ~stanbul, 4.9.1912.
FO 371/1484/37855: Marling'den Grey'e yaz~~no. 777, ~stanbul, 11.9.1912.
27 ~DA, FO 371/1484/38762: Times gazetesi, Londra, 19.9.1922 - "Kürtler ve Ermeniler"
ba~l~kh yaz~.
28 ~ DA, FO 371/1484/48960: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 954. ~stanbul, 10.11.1912.
25 ~DA,
26 ~DA,
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Hükümetin, Mir Mahe ve Sait Bey ba~kanl~~~ndaki Kürt e~k~yalara kar~~~
göndermi~~oldu~u askeri güç ba~ar~~sa~layam~yordu. 1911 y~l~nda 6.000 koyun a~~ ran ve birçok Nesturi'yi öldüren Kürt a~iretlere kar~~~da askeri bir güç
gönderilmi~ti; ama Van ilinde güvensizlik halt~~sürüyordu. Diyarbak~ r'daki
~ngiliz ba~konsolos yard~mc~s~n~n çevirmeni taraf~ndan bildirildi~ine göre,
Cezire ve Mardin ilçelerindeki Kürt a~alar, Abdülhamit zarnan~ndaki mevkilerini yeniden i~gal etmi~ler ve "sahtelemi~~olduktan tapulara dayanarak", i~gal ettikleri köylerin sakinlerini kendilerine vergi ödemeye zorlamaya ba~lam~~lard~ .
Abdurrezzak Becurhanzade Rus hizmetinde
Bu arada, kimi Kürt a~iret önderleri, Bedirhan klam mensuplar~n~n da
yard~ mlar~yla, Rus ajanlarla düzen çevirmeyi sürdürüyorlard~. Van'daki
~ngiliz konsolos yard~ mc~s~ na bak~lacak olursa, bundan amaç, "Do~u
Anadolu'da özerk bir Kürdistan kurmak için" Avrupa Türkiye'sinde egemen
olan durumdan yararlanmaku. Bu s~ rada Tiflis'e giden Kürt önder ~eyh
Taha'n~n, bir Rus ajan~~ oldu~u bilinen Bedirhanzade Abdurrezzak'la görü~tü~ü bildiriliyordu. Tiflis'teki Osmanl~~konsolosunun kendi hükümetini
uyarmas~~üzerine, ~eyh Taha, Van iline girerken hudut askerleri taraf~ndan
tutuklan~yor, ama daha sonra, Rusya'n~n koruyuculu~u alt~nda bulunan
Makü Han~'n~n sa~lam~~~oldu~u söylenen silâhlardan yararlanan ~ran'll bir
Kürt a~iret önderi taraf~ndan kurtanhyordu. ~eyh Taha'y~~Türk topraklar~ na
dönmeye inand~ rmak için yap~lan tüm çabalar ba~ar~s~zl~~a u~ruyor; baz~~
Osmanl~~Kürtlerinin huduttaki birçok yerlerde hükümete kar~~~ayakland~klar~~ bildiriliyordu. Dahas~, bir Kürt isyan~~ ba~latmas~~ için Abdurrezzak'a
Rusya'dan 70.000 tüfek gönderildi~i söyleniyordu30.
Bölüciller sahnede
Bu s~ rada, Musul yöresindeki Rus ajanlar~ n da eylemleri sürüyordu.
Ruslar, Süryani (Nesturi)lerin önderi Mar Shimoun'a toplumunu koruma
sözü veriyor; Neri'li Sad~ k adl~~ Kürt a~a, Ruslardan yana geçiyor ve onu
Barzan ~eyhinin izlemek üzere oldu~una inan~ l~yorduTM. Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun Birinci Balkan Sava~~'nda yenilgiye u~rat~ lmas~,
Rusya'n~n da deste~iyle, isyanc~~ ve bölücü güçleri harekete geçiriyordu.
~DA, FO 371/1484/ 44673: Lowther'den Grey'e yan no. 872, ~stanbul, 15.10.1912.
~DA, FO 371/1484/51710: Lowther'den Grey'e gizli yaz~~no. 1010, istanbul, 29.11.1912.
31 ~DA, FO 371/1781/574: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 1133, Beyo~lu, 31.12.1912.

29

400

SALAH' R SONYEL

Rusya, Ermenilerle Kürtlere her türlü vaadlerde bulunarak onlarla düzen
çeviriyor, ama onlar~~ birbirlerine kar~~~da gizlice k~~k~ ruyordu. Özellikle
Do~u Anadolu için önerilen ve Ermenilerce desteklenen sözde "devrim
projesine" kar~~~Kürt militanlar~~tahrik ediyordu..
Kürtlerle Ermeniler aras~ nda daha da kötüye giden ili~kiler, Osmanl~~
hükümetini çok kayg~ land~ nyordu. Bir yandan Ermeni Da~ nak örgütü,
Ermeni köylüleri silahland~ nrken, öte yandan Kürtler, silah topluyor ve mitingler düzenliyorlard~. Kürt ö~eler aras~nda, Do~u Anadolu'da yap~lmas~~tasarlanan devrimlerin kendi "ulusal varl~ klar~n~" tehdit etti~i görü~ü egemendi. Bu yüzden, Cezire ve Midyat ilçelerinde olaylar ç~kar~yorlard~. Bu
olaylar~n Hüseyin Pa~a (Bedirhan)~n ajanlar~nca ba~lat~ld~~~na inan~l~yordu.
Hüseyin Pa~a, bir Ermeni ili kurulmak üzere oldu~u söylentilerini çevreye
yay~yor ve Kürtleri, "ulusal varl~ klar~n~ " korumak için isyan etmeye ça~~r~yordu.
Bu geli~meler, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ n~~da kayg~land~nyor; bakanl~ k sorumlulanndan A. Nicholson ~u yorumda bulunuyordu: "Bu rapor kayg~land~nc~d~ r ve bu yörelerde, herhangi bir anda olaylar ç~ kabilir. Olay ç~karsa, durumu, görünürde ancak Rus askerleri yau~urabilir... Van, Beyrut,
Halep, Adana, Musul ve Basra'dan alm~~~oldu~umuz raporlara göre, Türk
~mparatorlu~u'nun hem Avrupa ve hem de Asya'da parçalanmas~~uzak görünmüyor"32.
Ruslar~n Kiirtleri istismar~~
~stanbul'daki ~ ngiliz Büyükelçi Lowther'in D~~ i~leri Bakan~~ Grey'e 5
Nisan 1 9 1 3'te bildirdi~ine göre, Kürtler, Türklere kar~~~bir ak~m ba~latmak
için, Balkan Ba~la~~ klar~'n~ n ~stanbul'u i~ gal etmelerini bekliyorlard~33.
Erzurum valisi, Kürt ak~m~n~n Rusya taraf~ndan k~~ k~ ruld~~~ na inan~yor;
kentteki ~ ngiliz konsolos M. Monahan da onun bu görü~lerine kat~llyordu34.
Van'daki ~ngiliz konsolos yard~mc~ s~~Molyneux-Seere balulacak olursa, Do~u
Anadolu'daki Kürtler aras~ nda ba~lat~lm~~~olan ak~m, "ihtilal yoluyla Kürt
özerkli~i kurmak amac~ n~~ güttü~ü görünümünü veriyordu". Bu ak~m, ayn~~
zamanda, Ermenilere verilmesi tasarlanan ayr~cal~k haklar~na kar~~~bir gösteri biçimindeydi.
IDA FO 371/1783/19793: Lowthereden Grey'e yaz~~no. 350, ~stanbul, 26.4.1913.
~DA, FO 371/1773/ 16736: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 279, ~stanbul, 5.4.1913.
3.1 ~DA, FO 371/ 1773/22584: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 412, ~stanbul, 12.5.1913; ili~ikte,
konsolos Monahan'mn 30.4.1913'de Erzurumdan gönderdi~i 31 say~l~~yaz~n~n sureti.
32
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~smail A~a (Simko), ~eyh Taha ve Sait Bey'le i~birli~i yapan Abdurrezzak
Bey'in, ak~m~n önderi oldu~u söyleniyordu. ~ki y~ l önce (1911'de),
Abdurrezzak Bey, Ba~kale, Bohtan ve Ar~ak'~~ ziyaret ederken, o s~rada
Kürtleri birle~tirerek bir isyan ba~latman~n olanaks~z oldu~unu, ama
Ermenilere özerklik verilmesi konusu gündeme gelirse, o zaman Kürtlerin
kendi ulusal varl~klar~n~~ korumak için birle~eceklerini söylemi~ti.
Abdurrezzak'~n ajanlar~~Van ve Hakkâri sancalclarma dek sokularak propagandalar~n~~çevreye yay~yorlard~.
Bu s~rada, Hizanl~~ ~eyh Sait Ali, esrarengiz biçimde gizli toplant~lar düzenliyor; Duhuk'ta yap~lan toplant~ya çok say~da ~eyh ve öteki Kürtler kanl~yordu. K~sa bir süre önce Sait Ali, Da~nakç~~Ermenilere i~birli~i önerisinde
bulunmu~, ama önerisi kabul edilmemi~ti. Türk yetkililer, Kürtler aras~nda
ba~gösteren bu ak~m~ , çevrede dola~an Rus yetkililerin k~~k~rtmalarma atfediyorlard~. Bu Rus yetkililer, Kürtlere, Ermenilerin özerklik isteminde bulunduklar~n~ , ama Ruslar~n buna kar~~~olduklar~n~~bildiriyor ve onlara Kürt
özerkli~i için çal~~may~~ ö~ütlüyorlard~. Özellikle Hoy'dalti Rus konsolosun,
Kürtler aras~nda özerklik görü~lerini tahrik etti~i söyleniyordu, Türkler, bu
Rus propagandas~na kar~~~koymak için, Abdurrezzak, ~eyh Taha ve ötekilerin, Rus paras~na kar~~l~k olarak Kürtleri Ruslar~n ellerine teslim etmek için
çal~~t~klar~n~~ aç~kl~yorlard~". ~ngiliz büyükelçi Lowther, D~~i~leri Bakan~~
Grey'e 22 May~s'ta gönderdi~i yaz~da, bizzat Kürt önderlerin, kimi Kürtlerin
ak~ma kar~~~olan duraksamalar~ n~~önlemek ve onlar~~kendilerinden yana
çekmek amac~yla, Ermenilerin özerklik için çal~~t~klar~~söylentilerini onlar~n
aralanna yayd~klarma dair "iyi bir kaynaktan" haber ald~~~n~~bildiriyordu".
Kürt-Alman düzenlen
Bu s~ rada Almanlar da Kürtlerle düzen çevirmeye ba~l~yorlard~ .
Halep'teki ~ngiliz konsolosun Büyükelçi Lowther'e bildirdi~ine göre,
Musul'daki Alman konsolos yard~mc~s~~vekili M. Holstein, son günlerde
(May~s 1913), ba~ka bir Almanla birlikte Musul'u ziyaret ediyor; valiyle görü~ürken, Ermeniler aras~ndaki Rus yanda~~~e~ilimleri k~n~yor ve o ilçelerdeki
Kürt ak~m~~konusunda Rusya bir tehlike yaratmak tehdidinde bulunursa,
Alman hükümetinin Türkiye'yi destekleyece~ini söylüyordu. Holstein daha
Ag.b., Konsolos yard~mc~s~~Molyneux-Seerden Lowther'e yaz~~no. 12, Van, 8.5.1913.
FO 371/1773/24351: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 457, Beyo~lu, 22.5.1913; ili~ikte,
Van'daki Ingiliz konsolos yard~mc~s~~Molyneux-Seel'in kaleme ald~~~~"Kiirder aras~nda gayrimerkeziyetçilik veya özerklik ak~m~" ba~l~kl~~raporunun sureti.
33
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sonra Miafarköy'e ve oradan da, Büyükelçi Lowther'in, "Kürt merkezi ve
Bedirhan Beylerin etkisi alt~nda" olarak nitelendirdi~i Siirt ve Cezire-ibnÖmer'e gitmek üzere Musun:1m ayr~llyordu".
Kürt -Ermeni - Süryani çat~~malar~~
Balkan Sava~~~yüzünden Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun durumu oldukça
bunal~ml~~bir evreye girerken, Do~u Anadolu'da Kürt-Ermeni-Süryani ili~kileri de oldukça kötüye gidiyordu. ~ngiltere'nin Northwood kentinde ya~ayan
Bayan M. Barclay, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na 26 May~s'ta gönderdi~i bir
yaz~da, Türk askerlerin, Balkan Sava~~ 'ndaki yenilginin öcünü almak amac~yla, Do~u Anadolu'da, "Kürderi, Nesturi (Süryani) H~ristiyanlan öldürmeye lu~lurtuklan; bu ban~sever Nesturi çobanlara mensup 50 ailenin, sürülerini da~larda otlaurken imha edildikleri ve koyunlanndan 9.000 hayvan~n
a~~nld~~~; a~iret kenti (?)'nin ya~ma edildi~i; oradaki Amerikal~~misyonerlerin ve (~ngiliz) Canterbury Ba~piskoposu misyonu mensuplar~n~ n Urmiye'ye
s~~~nd~~~" iddias~n~da bulunuyor ve o yöreden ~u yaz~y~~alm~~~oldu~unu bildiriyordu:
"Kürt a~iretler, H~ristiyanlar' ortadan kald~ rmak için ordu y~~~yor; bunu, Kürtleri silâhland~ ran Türkler yap~yor, çünkü ~öyle diyorlar: 'H~ristiyanlar topraldanm~z~~ald~lar ve ço~~~muzu tutsak ettiler; ~imdi biz de onlar~~burada bitirece~iz!. Van'daki ~ngiliz konsolos, Urmiye'deki Rus konsolosa bu konuda bilgi vermi~tir. Kürtlere
Abdülhamit'çe sa~lanm~~~olan silâhlann toplat~lmas~~için Türk hükümeti üzerinde bask~~kullan~lamaz m~? Bu yap~l~rsa, silâh ta~~malar~~yasaklanm~~~olan Nesturiler durumla ba~a ç~ kabilirler.
Kürdistanedaki Kürtler ve da~c~ lar aras~nda misyonerlik yap~lmas~n~~
destekler ve Türklere kar~~~asla ba~~kald~rmayan bar~~ç~~bir halk~~
kurtarmak için ivedilikle davranman~z~~dilerim"".
Ancak, Bayan Barclay, Osmanl~~yönetiminin, Balkan sava~larmdan dolay~~
durumla u~ra~amayacak kadar güçsüz kald~~~ na ve Süryani militanlann pek
de masum olmad~ klarma mektubunda hiç de~inmiyordu.
37 ~ DA FO 371/1773/24352: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 458, Beyo~lu, 23.5.1913.
313 IDA, FO 371/1773/24434: Bayan M. Barclay'dan D~~i~leri Bakan~'na yaz~, Northwood,

26.5.1913.
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Buna kar~~n, ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Sir Edward Grey, büyükelçi Sir
Gerard Lowther'e 13 Haziran'da gönderdi~i yaz~da, "Kürtlerin, Nesturi
H~ristiyanlara zorbal~k yaparak onlar~n mallar~n~~ a~~rd~klar~n~" bildiriyor ve
Osmanl~~hükümetine bu konuda bilgi vererek, onu, düzeni yeniden kurmaya
ve bu gibi a~~r~l~klarm yenilenmesini önlemeye uyarmas~n~~yöneriyordu". Bu
yönergeyi yerine getiren büyükelçi Lowther, Grey'e 29 Haziran'da ~u yan~ t~~
gönderiyordu: "Bir Ermeni öldüren bir Kürt, sadece bir Ermeni öldüren bir
adam olarak de~il, bir 'katil' olarak i~lem görmezse, o yörelerde güvenlik ve
düzenin kurulmas~~beklenemez"40.
Do~u illerinde Ermeni-Kürt olaylar~~sürüyor
Do~u Anadolu'daki kötü durum sürüyordu. Bitlis'teki ~ngiliz konsolos
yard~mc~s~na vekillik etmekte olan Amerikal~~misyoner rahip M. Knapp,
Erzurum'daki ~ngiliz konsolos J.M. Monahan'a 1913 y~l~~Haziran ortalar~nda
gönderdi~i yaz~da, Nisan ay~n~n ortalar~ndan beri Bitlis ilinde 40'a yakla~~k
cinayet i~lendi~ini; birçok kaç~rma, ~antaj ve h~rs~zl~k olaylar~n~n kaydedildi~ini; öldürülenlerin ve öteki kurbanlar~n ço~unun Ermeni, kötülükleri i~leyenlerin ise Kürtler oldu~unu ve her yandan kayg~land~nc~~haberler al~nd~~~n~~bildiriyor; ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden Lancelot
Oliphant, bunu, "korkunç bir durum" olarak nitelendiriyondu41.
Van'daki ~ngiliz konsolos yard~mc~s~~Molyneux-Seel, Van iliyle ilgili olarak 9 Temmuz 1913'te haz~rlad~~~~üç ayl~k raporunda, raporun kapsad~~~~
süre içinde, her yerde "Kürtlerin yasa d~~~~davran~~lar~n~n, son üç y~ldan bu
yana doruk noktas~na ererek rekoru k~rd~~~n~; bu davran~~lar~n kurbanlar~n~ n Nesturi (Sûryani) ve Ermeniler oldu~unu" iddia ediyordu. Ayn~~ zamanda, Da~nakç~lar~n felaket getirici etkisi alt~nda kalan Karçigan
Ermenileri, kimi Kürtleri öldürerek ve genellikle Kürtlere kar~~~sald~rgan bir
tutum izleyerek durumu daha da kötüle~tiriyorlard~.
Osmanh imparatorlu~u bölünmek üzere
Van'daki ~ngiliz konsolos yard~mc~s~~Molyneux-Seel'e göre, Kürtler aras~nda basgöstermi~~bulunan bu serke~lik, görünürde haz~rlanm~~~bir plana
de~il, Kürtler aras~ndaki ~u inanca dayan~yordu: "Osmanl~~imparatorlu~u
39 ~DA. FO 371/1773/25311: Grey'den Lowther'e yaz~~no. 191, D~~i~leri Bakanl~~~, Londra,
13.6.1913.
49 ~ DA, FO 371/1773/30753: Lowther'den Grey'e yaz~~no. 571. ~stanbul, 29.6.1913.
41 IDA, FO 371/1773/30934: Marling'den Grey'e yaz~~no. 575, Tarabya, 1.7.1913.
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parçalanmak üzeredir; hükümetin zay~fl~~~ ndan yararlanman~n vakti gelmi~tir". ~ ran hududundaki Kürtlerin tutumu, Türkleri, son birkaç aydan beri
epeyi kayg~land~nyordu. Abdurrezzak'~ n, Rusya'n~n koruyuculu~u alt~nda
Kürtlere özerklik verilmesi görü~ünü Kürtler aras~nda yaymaya çal~~t~~~~uzun
bir süreden beri biliniyordu. 1911 y~l~ nda, hudut yörelerindeki Kürtleri ziyaret eden Abdurrezzak'~n, onlar~~kendi sav~na kazand~~~~söyleniyordu; ama
harekete geçilmesi için durum uygun de~ildi ve bir özür bulunmas~~gerekiyordu. Ermenilerin devrim konusundaki ç~~~ rtkanl~klan ona bu özürü sa~l~yordu.
Abdurrezzak ve ajanlar~, Osmanl~~ hükümetinin Ermenilere özerklik
vermek üzere oldu~u söylentisini her yanda Kürtler aras~ nda yay~yor; bu
propogandada, Hoy, Urmiye ve öteki yerlerdeki Rus ajanlar ona yard~ mc~~
oluyor; ajanlar, Kürtleri, kendi nefislerini savunmak amac~yla özerklik sa~lamak için mücadele etmeye lu~luruyorlard~. Yine ~ngiliz konsolos yard~mc~s~~
Molyneux-Seel'e göre, Türkiye veya güçlü devletler, herhangi bir zamanda
Ermenilere özerklik verilmesini ciddi biçimde dü~ünürlerse; Rusya, bu gibi
bir görü~ün gerçekle~mesini önlemek için elinden geleni yapacaku; çünkü
Türkiye'yi Rusya'dan ay~ racak özerk veya yar~~ özerk bir Ermeni ili, Rusya
Ermenileri aras~nda ho~ nutsuzluk yaratacak ve Anadolu do~rultusunda geni~lemek niyetinde olan Rusya'y~~ köstekleyici etkili bir barikat olacakt~.
Ermeni ve Kürt sorunlar~~nas~l çözümlenebilir?
Bu s~ rada, Rusya'n~ n koruyuculu~-t~~alt~nda bulunan Simko adl~~Kürt önderin, bir Kürt ayaklanmas~~ba.~ latmada Abdurrezzak'la i~birli~i yapt~~~~anla~~l~yordu. Simko'nun amac~ , Türkiye'ye sad~ k kalan hudut Kürtlerini, gerekirse zor kullanarak, kendisine kat~lmaya inand~ rmaku. Bu amac~~sa~lamak
için Türk hududundaki Kürtlere sald~ r~yor; bu sald~ r~lar~~etkisiz b~ rakmak
amac~yla hududa çok say~ da Türk asker sevkediliyordu. Van'daki ~ngiliz konsolos yard~mc~s~~Molyneux-Seel, bu bilgileri 9 Temmuz 1913'te Büyükelçi
Lowther'e gönderirken ~u yorumda bulunuyordu: "Kürtler aras~nda feodal
ko~ullann sürmesi ve dini ~eyhlerin kulland~klar~~etki, kötülü~ün kayna~~n~~
olu~turmaktad~ r. Türkler, A~iret Hafif Süvari Alaylan'n~~kald~ rarak, Kürtleri
Bey ve Agalar~ n elinden kurtar~ rlarsa; her Kürt ailesine kendi topra~~na ve
kaynaklar~ na sahip olma olana~~~sa~larlarsa; ~eyhlerin etkisini k~rarak hükümetin yetkisini geri getirirlerse...; göçebe Kürtleri toprakland~r~ rlarsa;
Kürtleri e~iterek onlar~~güçle, kararl~l~ kla ve adaletle yönetirlerse ve bu konularda iyi niyet gösterirlerse; kendi görü~ümce, herhangi bir Ermeni (ve
Kürt) sorunu kalmayacakt~r".
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~stanbul'daki ~ngiliz maslahatgüzar~~Sir Charles Marling, konsolos yard~mc~s~ n~n bu raporunun bir suretini 25 Temmuz'da D~~i~leri Bakan~~ Sir
Edward Grey'e gönderirken, Kürt Bey ve A~alar~n, Türkiye'nin alt~~Do~u
~li'nde yap~lmas~~tasarlanan her türlü devrimlere sert biçimde kar~~~ç~ kmalar~ n~~ anlad~~~n~; bu devrimler gerçekle~irse, onlar~n ki~isel güçlerine öldürücü bir darbe indirmi~~olaca~~n~~kaydediyordu. Ermenilere özerklik verilirse, Ermeniler, Do~u ~lleri'nde yönetici ö~eler biçimine gelecek ve böylece,
Kürtlerin ulusal varl~ klar~~tehlikeye dü~ecekti.
Bunlara ek olarak, ve ~ngiliz konsolos yard~mc~s~~Molyneux-Seel'in de
inand~~~~gibi, hududun ötesindeki Rus alanlar da, Kürtler aras~nda yay~lan
bu propaganday~~destekliyor ve böylece Rusya'n~n o yöredeki etkisinin ancak
Kürtler arac~l~~~yla yay~labilece~ini anlam~~~oldu~unu gösteriyordu. Öte yandan, Molyneux-Seel'e göre, Rusya'n~n kendileri için tüm enerjiyle devrim sahas~nda çal~~t~~~~Ermeniler, "Türklerden çok, belki de Ruslardan nefret ediyorlard~". Maslahatgüzara göre, alt~~ Do~u ~li'nde k~vanç ve gönenç getirici
devrimler yap~l~ rsa, Ermenilerin Rusya'ya meyletmelerine bir neden kalmayacakt~42.
Kürt-Ermeni ili~kileri
1913 y~l~~A~ustos ortalar~na do~ru Kürt-Ermeni anla~mazl~~~~basbaya~~~
çözülmez bir evreye ula~~yordu. Mu~'taki Ermeni piskopos, Erzurum'daki
~ngiliz konsolos J.H. Monahan'a 15 A~ustos'ta gönderdi~i yaz~da, Kürtlerle
Ermeniler aras~nda toprak anla~mazl~~~= hala sürdü~ünü; Sason, Kuyt ve
Modeki'deki Ermenilere Kürt a~iretlerce, sanki köle imi~ler gibi, zulüm yap~ld~~~ n~: Ermenilerin, kendi taraflar~ndan sa~lad~klar~~ürünlerin yar~s~n~~ve
hayvanlar~, tereya~~~v.s. için Kürtlere vergi vermeye; Kürt a~alar için çe~itli i~ler yapmaya, örne~in, onlar~n ekin ve çay~ rlar~n~~biçmeye, yapraklar~~ toplamaya, ev in~a etmeye, da~lardan odun getirmeye, k~zlar~n~~ evlendirirken
agalar~n izini alabilmek için onlara ödüller vermeye zorland~ klar~n~~bildiriyordu43. Bu s~zlanmalarda epeyi gerçek pay~~ vard~.
42 ~ DA, FO 371/1773/35485: Marlh~g'den Grey'e gizli yaz~~no. 666, ~stanbul, 25.7.1913.

43 ~DA, FO 371/1773/50840: Yeni ~ngiliz Büyükelçi, Sir Louis Malleeten Grey'e gizli yaz~~
no. 906, ~stanbul, 28.10.1913; ili~ikte, Erzurum'daki ~ ngiliz konsolos J.H. Monahan'~n
29.9.1913'te gönderdi~i yaz~ n~n ve Mu~~Ermeni piskoposunun 15.8.1913 tarihi yaz~s~n~n
suretleri.
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Balkan Savaglanindan sonraki durum
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Balkan Sava~lan'ndan bitkin olarak ç~kmas~ , güçlü devletlere, özellikle Rusya, ~ngiltere, Fransa, Almanya, AvusturyaMacaristan, ~ talya ve öteki devletlere, imparatorlu~un iç i~lerine daha çok
kar~~mak firsaun~~veriyor ve bu devletleri, Yak~n ve Orta Do~u'da siyasal ve
ekonomik etkilerini art~ rmada birbirleriye yan~maya sürüklüyordu. Bu devletlerin kimileri, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu kendi aralar~ nda etki bölgelerine bölmü~; çe~itli yörelerde bay~nd~rl~ k ve ham maddeler aç~s~ ndan ayr~cal~k haklar~~sa~lam~~lard~ . Ayr~ ca, birbirlerinin "etki bölgelerine" sayg~~göstermek amac~yla aralar~nda ikili anla~malar imzalam~~lard144. Böylece, Birinci
Dünya Sava~~'n~n öngününde, Osmanl~~~mparatorlu~u'na genellikle empoze
edilen tüm bu anla~malar yüzünden, Anadolu'nun yakla~~k olarak her kar~~~
topra~~, çe~itli devletlerin denetiminde, etki sahalanna bölünmü~~bulunuyordu. ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Sir Edward Grey'in ikiyüzlülükle davranarak,
"biz, ancak, Asya Türkiyesi'nin plulmas~ndan ve bölünmesinden kaç~nan bir
politikaya kaulabiliriz"45, demesine kar~~ n, güçlü devletlerce etki bölgelerine
ayr~lm~~~bulunan imparatorlu~un kendi varl~~~~ve toprak bütünlü~ü için neden sava~mak zorunda kald~~~~~imdi daha iyi anla~~lmaktad~r.
~ngiliz yazar Aubrey Herbert'e balulacak olursa, Genç Türkler'in yeniden
dinçle~mi~~bir Türkiye yaratma aul~ mlanna kar~~ , ortadan kald~r~lmas~~
oldukça zor güçler vard~. Herbert ~öyle der:
"Rakip de~il, mü~ teri istiyen Avrupa, onlara kar~~~cephe alm~~t~.
Avrupa'dan, ~mparatorluklar~ ndaki ayr~ cal~ k haklar~ ndan
(kapitülâsyonlardan) vazgeçmesini dilerken, kendi halklar~n~~özveride
bulunmaya ça~~r~ yorlard~. Yap~c~~olmaya ba~lad~ klan an, saygml~klanni
yitirmi~lerdi, çünkü H~ ristiyanlara e~itlik vermekle Türkleri giicendirmi~ler; devrim yapmakla H~ ristiyanlar', güçlü devletlerin koruyuculu~undan
uzakla~urarak, onlar~ n ulusal ve bask~~yarat~c~~tutkularm~~etkisiz b~raknu~lard~".
Herbert, ayr~ca, ~u yorumda bulunur: "Anadolu'daki Müslümanlarla
H~ ristiyanlar, birbirlerini sevmemekle birlikte, iyice anla~~yor; aralar~nda pek
44 Hikmet Bayur: XX. yüzy~lda Türklügün tarih ve acun siyasas~~
üzerindeki etkileri,
Ankara, 1974, s. 66-8.
45 G.P. Gooch ve Harold Temperley: British documents on the origins of the war, 18981914 (Sava~~ n nedenleri konusunda ~ ngiliz belgeleri, 1898-1914), c. x, bölüm 1, s. 481: Grey'den
Buchana'na yaz~ , 5.7.1913.
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kötü olmayan ili~kiler bulunuyordu. Dinler ve soylar aras~ndaki her ayr~l~~~,
bilerek veya bilmeyerek, vurgulayan Avrupa olmu~tur". Anadolu halklann~n
ba~~na gelen felâketten sorumlu Avrupa'yd~. Amerikal~~ve ~ngiliz misyonerler
görünürde siyasetle u~ra~m~ yorlard~ , ama kendi ö~rencilerine,
H~ristiyanl~~~n ~slâm'dan daha üstün, H~ristiyanlarm Müslümanlardan daha
iyi ve daha ulu insanlar olduklar~ n~~ ö~retiyorlard~. Herbert'e bak~lacak
olursa, geçmi~te Ermenilere "millet-i sad~ka" ad~~verilmi~ti; yaln~z Türkçe konu~an ve H~ristiyan âyinlerini Türkçe yapan Karamanl~~Grekler (Rumlar),
kendi durumlar~ndan memnun halklard~; ama Osmanl~~topraklar~na ars~zca
göz dikenler için, devrim görmü~~bir Türkiye, yitirilmi~~bir Türkiye'ydi46.
Kürtlerle Ermeniler silihlanmay~~sürdürüyorlar
Bu s~rada, Kürtlerle Ermeniler silâhlanmay~~sürdürüyorlard~. Halep'teld
~ngiliz konsolos B.A. Fontana'n~n Istanbul'daki yeni ~ngiliz Büyükelçisi Sir
Louis Mallet'e 21 Ekim 19 1 3'te bildirdi~ine göre, Grekler (Rumlar) ve öteki
kimi ki~iler, "Kürtlerle Ermenilere sat~lmak üzere" Türkiye'ye silâh kagr~yorlarch47. Öteyandan, Var~'daki yeni ~ngiliz konsolos yard~mc~s~~Ian M. Smith
ise, Büyükelçi Mallet'e 10 Ocak 19 1 4'te gönderdi~i yaz~da, Van'daki
Ermenilerin, ilin nüfusunun 2/5'sini olu~turduklar~n~; Avrupa'n~n denetimi
alt~na girerlerse, "üstün e~itim ve ticari yetenekleri" sayesinde, "nüfusun
Türk ve Kürt ö~elerini tahakkfunleri alt~na alabilecekleri" konusunda iyimser olduklanm ve buna inand~ldanm; Ermenilerin, Kürtlere oranla, o s~rada
daha iyi silâhlanm~~~olduklanm; kimi Kürt e~kiyalardan çok eziyet çektikleri
için ve var olan güvensizlik yüzünden silâh sa~lamay~~dilediklerini bildiriyordu48.
Türk-Iran Hudut Komisyonu'nun üyelerinden, ~ngiliz komiser Yüzba~~~
A.T. Wilson da, ~nglitere D~~i~leri Bakan~~Sir Edward Grey'e 30 Temmuz
19 1 4'te gönderdi~i gizli yaz~da, Türkiye ile Iran hududundaki ilçelerde yap~lan silâh kaçakc~l~~-'~na de~iniyor, ~u bilgiyi veriyordu: "Kürdistan'da genellikle nüfus yerle~mi~tir ve Lüristan'a oranla daha az silâhl~d~r; ama modern
Aubrey Herbert:
278.

Ben Kendim - pop,'da yap~lan gezinin tutanag~, Londra, 1914, s. 270-

47 ~DA, FO 371/1773/52128: Mallet'ten Grey'e yaz~, ~stanbul, 12.11.1913; ili~ikte, konsolos
Fontana'n~n 21.10.1913'de Halep'ten gönderdi~i ve ta~rada yapm~~~oldu~u geziyi anlatan
yaz~n~n sureti.
48 ~DA. FO 371/2130/5748: Mallet'ten Grey'e yaz~~no. 59, Istanbul, 30.1.1914; ili~ikte,
~ngiliz konsolos yard~mc~s~~Te~men lan M. Smith'in 10.1.1914'de Van'dan gönderdi~i 1 say~l~~
raporun sureti.
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tüfekler eksik de~ildir ve görünürde çok say~da mermi de vard~ r. Serna'da
yap~lan soru~ turmalar sonunda, Tebriz ve Tahran'dan sürekli olarak tüfek ve
mermi, Musul'dan ise tüfek mermisi ve tabanca ithal edilmektedir" 49.
Osmanl~~hükümeti ~ngiltere'den yard~m diliyor
Bu oldukça tehlikeli durumdan kayg~ lanan Osmanl~~ hükümeti, Do~u
Anadolu'da ~ngiliz yetkililerin yard~ mlar~yla devrim yapmak için ~ngiliz hükümetine ba~vuruyor; ama Rusya buna kar~~~ç~ k~yordu. Osmanl~~ hükümetinin ~ngiltere'ye yapt~~~~bu ba~vuru, güçlü devletler aras~ nda tart~~malara yol
aç~ yor; o devletlerin ~stanbul'daki büyükelçileri, Anadolu'da ~slahat yap~lmas~~
konusunda, 1913 y~l~~yaz~nda, Osmanl~~ ba~kentinde görü~ meler yap~yor ve
Rusya'n~n haz~ rlam~~~oldu~u bir ~ slahat projesi biraz de~i~ tirilerek, 8 ~ubat
1914'te Osmanl~~yönetimine zorla kabul ettiriliyordu. ~ttihat ve Terakki hükümeti, projeye ilkin kar~~~ç~k~ yordu, çünkü onun, Do~u Anadolu'yu Rus koruyuculu~u alt~ na koyarak Türkiye'nin bölünmesine yol açaca~~na inan~yordu; ama Türkleri destekleyen Almanlar da öteki devletlerle birle~ince,
projeyi kabulden ba~ka ç~ kar yol bulam~ yordu.
Doku Anadolu ~slahat projesi
Söz konusu ~ slahat projesi, Do~u Türkiye'nin alt~~iline ve Trabzon'a geni~~ölçüde özerklik veriyor; onlar~~iki yönetim kesimine arr~yordu: 1. kesim
Erzurum, Trabzon ve Sivas'tan; 2. kesim ise Van, Bitlis, Harput ve
Diyarbak~ r'dan olu~acakt~. Her kesim, geni~~yetkilere sahip Avrupa'l~~ bir genel müfetti~~taraf~ ndan yönetilecekti. Bu genel müfetti~ler saptanm~~~bir sürece Padi~ah taraf~ ndan atanacak, ama ancak güçlü devletlerin izniyle görevlerinden al~ nabileceklerdi. Kürt ve Ermeni militanlar~ n fesad~~ ve isyan davran~~lar~ n~ n güçlenmeye ba~lad~~~~bu s~ rada, Osmanl~~hükümeti, çok üzücü
olan ve Kürtleri hiç de memnun etmeyen bu islahat projesini gönülsüz olarak uygulamaya çal~~~yordu50. Ancak, 1914 y~l~~Mart ay~ nda Bitlis'teki Kürtler
aras~ nda huzursuzluk belirtileri görülüyordu.
49 IDA, FO 371/ 2079/ 56170: Yüzba~~~A.T.Wilson'dan Grey'e gizli yaz
~~ no. 17, Üsnü
(Ushnu) Kamp~ , 30.7.1914.
5° ~ DA, FO 371/2130/11985: Mallet'ten Grey'e yaz~~no. 184, Beyo~lu, 14.3.1914; ili~
ikte,
Van'daki ~ ngiliz konsolos yard~ mc~s~~ Te~men Ian M. Smith'in, Haydaranl~~ Kürt a~
ireti önderi
Hüseyin Pa~a'yla yapm~~~oldu~u görü~ meyi anlatan, 14.2.1914 tarihli yaz~s~~~~~~~ sureti.
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Cemal Pa~a'ya bak~lacak olursa, bu s~ ralarda Rusya, Do~u Anadolu'da
bar~~~ n egemen olmas~na muhalif bir politika izliyordu. Bu politikay~~ etkin
yapabilmek için, ilk olarak Do~u Türkiye'de bir himaye kurmas~, Avrupa'n~ n
Ermenilere kar~~~olan sempati duygular~ n~~ yeniden kamç~lamas~, Kürt
Beylerle etkili ~eyhleri hükümete ve Ermenilere kar~~~k~~k~ rtmas~~ gerekiyordu. ~~ te Rus yönetimi, dikkatle haz~ rlanan böyle bir plana dayanarak,
Abdurrezzak Bedirhan'~~ destekliyor; ona çok miktarda para sa~l~yor ve
Bitlis'teki Rus konsolos arac~l~~~yla, 1914 y~l~~Mart ay~ nda ~eyh Sait Molla
Selim'i hükümete kar~~~ayaklanmaya k~~k~ruyordu. Ittihat ve Terakki hükümeti, Rusya'n~n Do~u Türkiye'yi i~gal etmesi olas~l~~~ ndan o kadar korkuyordu ki, ~eyh Sait Molla Selim'in ayaklanmas~ n~~bir özür olarak kullanaca~~n~~ sarnyordum.
Bidis'te yeni Ermeni-Kürt olaylan
Bu arada, Osmanl~~ ba~ kentindeki Alman büyükelçi, 9 Nisan'da hükümetine gönderdi~i yaz~da, Bitlis'teki Ermeni ba~piskoposunun, 1 Nisan'da
Istanbul'a ~u telyaz~s~n~~gönderdi~ini bildiriyordu: "Kürtler, kentin dolaylar~nda sald~r~ya geçtiler; korkunç bir çat~~ ma sürüyor. Her yanda anar~i var;
ölümü bekliyoruz. Lütfen yard~ m gönderiniz". Bitlis'teki Amerikal~~misyonerlerin daha sonra bildirdiklerine göre, Kürtler, kentin d~~~semtlerini ele
geçirmi~ler; Türkler kaçm~~lard~. Bab~ali, durumun ciddili~ini benimsemi~ti.
Kürtlerin Rus ajanlarca ~slahata kar~~~lu~k~ ruld~klarma inan~l~yordu. Osmanl~~
hükümeti, ülkeyi Rusya'ya teslim etmekle suçlamyordu. 2.000 ki~ilik Kürt a~iret güçlerine kar~~~ancak 400 Türk asker direnmeye çal~~~ yor; bu erlerin say~s~, Mu~~ve Van'dan gelen berkitici güçlerle 1.000'i buluyordu. Buna kar~~n,
Bab~ali, duruma egemen olabilece~ine inan~yordu. Bitlis'teki Rus konsolosun, Ermeniler ate~i keserse Kürtleri yat~~t~rmay~~üstlenece~ini aç~klam~~~oldu~u bildiriliyordu.
Osmanl~~önderlerden Halil ve Talat Beyler, Rusya'n~n duruma kar~~aca~~na inan~yorlard~ . Alman büyükelçi, bu olaylarda kimi ~slav komitelerinin
kesinlikle parma~~~oldu~unu; Rus yönetiminin bundan haberi olmad~~~n~~
idddia ediyor; Rusya'n~ n Türkiye'ye kar~~~uygulamakta oldu~u siyaseti ve Rus
büyükelçinin son zamanlarda vermi~~oldu~u demeçleri gözönünde tutarak,
Rusya'n~n, Türkiye'nin Do~u ~lleri'ne kar~~mak için bir özür arad~~~ na inan51 Djemal

1991.

Pasha, a.g.e., s. 271 ve 275-6; ayr. bkz. Celile Celil: 1914 Kürt ayaklanmas~, ~ubat
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m~yor; ama yine de müdahale tehlikesi oldu~una, çünkü olaylar sürerse,
Rusya hükümetinin gittikçe daha muhalif veya dü~manca davram~larda bulunmas~~olas~l~~~ na inamyordu52.
Birkaç gün sonra yay~ mlanan ve Bitlis'teki misyonerlerin göndermi~~olduklar~~telyaz~s~yla büyük ölçüde do~rulanan resmi bir bildiriye göre, Kürt
asiler kentten püskürtülüyor; aralar~nda, önderleri ~eyh Sait Molla'n~n da
bulundu~u kimi asiler Bitlis'teki Rus konsoloslu~una s~~~ n~yorlard~ .
~stanburdaki Rus büyükelçi M. de Giers, bu haberi al~ r almaz, ~ngiliz büyükelçi Sir Louis Mallet'e, "Kürtlerin Rus konsoloslu~una s~~~ nmalanna izin verilmesinden ötürü gizlice üzüntüsünü beyan ediyor"; bu davran~~~ n, isyan~ n
Rus ajanlarca lu~lurulm~~~oldu~u izlenimine yol açaca~~n~; ama Kürt asileri
teslim edemeyece~ini; Rus konsolosa, onlar~~ kaç~ rmak için talimat gönderece~ini söylüyordu".
20 May~s'ta, Sadrazam, Hoy'daki Rus konsolos taraf~ ndan k~~k~ rulan
Kürtlerin yeniden isyan ettiklerini; Rusya'n~n koruyuculu~u alt~nda bulunan
Abdurrezzak'~n, geni~~kapsaml~~bir Kürt ak~ m~~ örgütlemekte oldu~unu; ama
Osmanl~~hükümetinin haz~rl~ kl~~bulundu~unu ve ordunun, bu ak~m~~basurmaya haz~ r oldu~unu ~ ngiliz büyükelçi Mallet'e bildiriyordu. Mallet,
Sadrazama, Rus büyükelçiyle bu konuda ivedilikle görü~mesini sal~ k veriyor;
Sadrazam, bu ö~üte uyuyor; Rus büyükelçi, sözü edilen Rus konsolos hakk~nda soru~turma yapmaya söz veriyor, ama gerçekte hiçbir davran~~ta bulunmuyorduTM.
Yeni Rus kisnrmalan
Van'daki ~ngiliz konsolos yard~ mc~s~ n~n, "yerel katlar~ n ve ~ ttihat ve
Terakki Cemiyeti'nin sesi" olarak nitelendirdi~i Çald~ran gazetesinin 1914
y~l~~Temmuz say~s~nda yay~mlanan bir haberine de~iniyordu. Bu habere
göre, Hoy'da, Kürt a~iret önderleri, oradaki Rus konsolos M. Charikoff (veya
Chernoff) ba~kanl~~~~alt~nda bir toplant~~yap~yor; toplanuda, "Kürderi k~~k~rtmak için bildiriler bas~larak da~~t~lmas~; çeteler kurulmas~~ve onlara, son
günlerde d~~~ülkelerden getirilmi~~olan 500 silah~n da~~t~lmas~" kararlan al~n~yordu. O s~ rada Ruslar~n, Türkiye'nin Do~u ~lleri'nde Kürderle birçok düzenler çevirmekte olduklar~ n~~ gösteren yeterli kan~ tlar vard~ . ~ ngiliz
52 IDA, FO 371/2130/15735: P. Lickowsky'nin raporu, 8.4.1914.
53 IDA, FO 371/2130/15028: Mallet' ten Grey'e gizli yaz~~ no. 222. ~stanbul 5.4.1914.
54 IDA, FO 371/2130/24366: Mallet'ten Grey'e yaz~~no. 382, Beyo~lu, 20.5.1914.
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Büyükelçi Mallet, bu bilgiyi 2 Temmuz'da D~~i~leri Bakanl~~~'na iletirken ~u
yorumda bulunuyordu: "~ran'da ola~an oldu~u gibi, Rusya hükümetinin
Asya ve D~~i~leri Bakanl~~~~Dairelerinin de~i~ik politika izledikleri veya ayn~~
politikay~~ güderken de~i~ik usullere ba~vurduklar~~görünümüyle yeniden
kar~~~kar~~ya gelmi~~olman~z olanakl~d~ r".
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'nda yetkili Eyre Crowe, 13 Temmuz'da ~u
yorumu yap~yordu: "Ola~an Rus usulleri. Bu dûzenlerden amac~ n,
Ermenilerin ho~nutsuzluklarm~~ artt~rmak; ayn~~zamanda, Türk yetkisini
azaltmak oldu~u. san~l~r"".
Bu Rus düzenleni sürerken, Do~u Anadolu'ya genel müfetti~~atanan
Norveçli Binba~~~Hoff ve Hollandal~~M. Westenek, 1914 y~l~~May~s ay~nda
~stanbul'a ula~~yor; bu olay Ermeni dü~lerinin ve Kürt korkularm~n gerçekle~mek ve Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun parçalanmak üzere oldu~unu gösteriyordu. Ancak, Do~u Anadolu'nun devrim projesinin ard~nda gizli bulunan
Rus tehlikesinden oldukça kayg~lanan Osmanl~~hükümeti, genel müfetti~lerin yetkilerini s~mrland~rmaya çal~~~yor ve Birinci Dünya Sava~~~ba~lar ba~lamaz, onlar~n görevlerine son veriyordu.
Sava~~ibl~n ve Osmanl~~seferberli~i
1 A~ustos 1914'te Birinci Dünya Sava~~~ba~lay~nca, Osmanl~~yönetimi, sava~a girmekten kaç~n~yor, ama seferberlik ilan ediyordu. Bunun üzerine kimi
Ermeniler ve daha sonra baz~~Kürtler, asker kaydolunmaya kar~~~ç~luyor57;
ama Kürtlerin büyük ço~unlu~u asker kaydolunuyordu. ~ngiliz büyükelçi Sir
Louis Mallet'in iddia etti~ine göre, Diyarbak~r ilinde kimi Kürt ve Ermeni
köylüler asker kayd~na veya sava~~amaçlar~~için maddi yard~mda bulunmaya
kar~~~ç~ k~yorlard~. Y~ne Mallet'e balulacak olursa, "Kürt önderlerin en müfsitleri" ~ran topraklar~~üzerinde bulunuyor ve orada Rus konsolosluk yetkilileri
taraf~ndan "dikkatle güdülüyorlard~ ". Bu Kürt önderlerin kimileri Rus yanda~~~bir tutum izlenilmesini sal~k veriyor; bu önderler aras~nda Abdurrezzak
da bulunuyordu. ~ran hududu ötesindeld bu Kürt önderlerin iyice örgütlenmi~~ve silahlanm~~~yanda~lar~~vard~; dolay~s~yla, Osmanl~~ ~mparatorlu~'u
ülkelerindeki Kürtlerden, askeri aç~dan daha tehlikeli bir durum yarat~yorlard~.
" IDA, FO 371/2130/31341: Mallet'ten Grey'e yaz~~no. 477, Tarabya, 2.7.1914.
56 Djemal Pasha, a.g.e., s. 274-6.
57 IDA, FO 371/2116/51007: Aneurin W~lliams'dan Grey'e yaz~, Londra, 18.9.1914.
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~ ngiliz büyükelçi, Ruslar Erzurum ve Van illerini i~gal ederlerse, Iran
topraklar~ ndaki Kürtlerin, kendi seçeneklerini kullanarak, ht ~ duttan
Türkiye'ye girmeleri olas~l~~~ n~ n var oldu~una; Rus ve ~ ran hudutlar~ ndan
uzakta bulunan Kürt a~iretlerin, Rus etkisinden de uzakta bulunduklar~ na;
Bedirhan ailesinin, "gerçek önderleri" olan ve etki merkezleri Diyarbak ~ r
iline ba~l~~ Cezire'de bulunan Abdurrezzak'~ n karde~lerinin ~ ngiliz yanda~~~
olduklar~ na inan~yordu. Yine Mallet'e bak~ lacak olursa, Osmanl~~ Kürderi, ilk
Rus zaferinden sonra Türkleri terkedeceklerdi. Sir Louis Mallet, bu konuda
Sir Edward Grey'e 25 Eylül'de gönderdi~i yaz~s~ n~~ ~öyle bitiriyordu:
"Sözü edilen bölgeleri (Do~u Anadolu) i~gal eden yabanc~~ bir güç,
Türkler d~~~ nda tüm soylar taraf~ ndan ho~~kar~~ lanacakur; ancak, i~gal
kökle~tikten sonra ve yöneticiler çe~ itli hizipler aras~ ndaki toprak anla~mazl~ klar~~ ve öteki sorunlar~~ çözümlemeye çal~~~ nca, güçlükler ba~layacakur. Ancak, toprak anla~mazl~~~ , Kürderle Ermeniler aras~ nda sürekli
bir sürtü~ me nedeni olacakt~ r. Her iki halk da Türk yetkisine kar~~~ayn~~
kini besledi~i için birbirlerine yakla~ ma belirtisi olmakla birlikte, her iki
soy aras~ nda, ~u s~ rada, gerçekten içten ili~kiler kurulmas~~ için görünürde pek az ümit vard~ r'.
Osmanl~~imparatorlu~unun sava~a giri~i ve
Kürtleri k~~lurtma önerileri
Osmanl~~ imparatorlu~u, 30 Ekim 1914'de Birinci Dünya Sava~~ 'na giriyordu. 26 Aral~ k 1917 tarihli ~ ngiliz gizli istihbarat raporuna bak ~ lacak
olursa, Osmanl~~ hükümetinin sava~~amaçlar~ , Rus tehlikesini ortadan kald~ rmaya yönelikti. Bu rapora göre, Ittihat ve Terakki yönetimi, Çarl ~ k
Rusya'n~ n ~stanbul, Bo~azlar, Do~u Anadolu, Iskenderun ve imparatorlu~un
tüm kuzey yar~s~ n~~ ele geçirmek için çevirdi~i düzenlerden gerçekten korkuyor; Almanya'ya kar~~~"sigorta politikas~ " güden Türkiye'nin eski koruyt~cular~~
~ngiltere ile Fransa taraf~ ndan Rusya'ya carte blanche (diledi~i gibi davranma hakk~ ) verildi~ine inan~ yordu. Osmanl~~ yönetimi, Rusya'n~ n bu dilzenlerini, onun geleneksel politikas~ ndan, Balkan sava~lar~ nda oynam~~~oldu~u rolden; Anadolu'da islahat yap~ lmas~~ için 1913 y~ l~ nda izlemi~~oldu~u
58

IDA. FO 371/2137/ 59383: Mallet'ten Greye yaz~~ no. 607. Tarabya, 25.9.1914.
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tutumdan; Kürtlerle çevirdi~i düzenlerden ve Türkiye'yi Iran arac~l~~~yla
ablukaya almas~ndan iyice kavram~~~bulunuyordu59.
Sava~~boyunca, Kürtlerin ço~unlu~u, Türk yönetimine sad~ k kal~yor;
Sultan-Halife'nin cihad ça~ns~na olumlu biçimde kar~~l~k veriyor ve Ruslara
kar~~~kahramanca sava~~yorlarch60; ama, ç~kar dü~künü, kendini be~enmi~~ve
serke~~kimi militanlarla, Kürt halk~~temsil etmeyen birkaç sözde "önder",
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na kar~~~cephe al~yor ve yabanc~lar~n ç~karlar~~için
çal~~~yorlard~. Henüz 15 Aral~k 1914'te, Do~uda, siyasi sorunlar konusunda
kitaplar yazan, "Arap ba~~ms~zl~ k alum~n~" temsil eden, Kahire'de yay~mlanan
L'Egypt adl~~gazetenin muhabiri olan ve kendisini Tonkin'deki Frans~zlar~n
asba~kam olarak tan~ tan Eugene Jung adl~~birisi, Paris'teki ~ngiliz büyükelçili~ine giderek, M. Delcass'nin ba~kanl~~~~alt~ndaki Frans~z yönetimi ad~na ~u
öneride bulunuyordu: "~ngiltere, Fransa ve Rusya, yönetmekte olduklar~~
~slâm toplumlanmn önderlerine de dan~~arak, kendi ortak koruyuculuklar~~
alt~nda Araplara ba~~ms~zl~ k verdiklerini aç~klamal~....ve ayn~~zamanda, do~rudan Peygamberin sülâlesinden gelen birisinin Halife olmas~na yard~mc~~
olmal~d~rlar. Halife olacak bu ki~iye, Hicaz ili sivil bir devlet olarak verilmeli
ve böylece, Türkiye Sultan~'n~n Halife olarak yetkisi ve milyonlarca
Müslüman~n ona kar~~~olan ba~l~l~~~, en az~ndan Arap dünyas~n~n görü~ünde, ortadan kald~r~lm~~~olmal~d~ r". Jung, ayr~ca, Kürtlere, ~ngiltere'nin
koruyuculu~u alt~nda özerklik sözü verilerek, ~erif Pa~a arac~l~~~yla onlar~n
kullan~lmas~n~~öneriyordu; ama Jung'a güvenilmedi~i için bu önerileri pek
ciddiye al~nm~yordu61.
Osmanl~~ imparatorlu~u hudutlan içindeki etnik ve dini az~nl~ klar~~ayakland~rmak konusu, 30 Aral~ k 1914'te, Paris'te, ba~la~~klar aras~nda yap~lan
gizli bir toplant~da yine gündeme geliyordu. Bu toplant~da, Sir Henry
McMahon, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ n~; M. Gout ise Fransa D~~i~leri
Bakanl~~~ n~~ temsil ediyorlard~. M. Gout'a, Fransa Sava~~(Savunma)
Bakanl~~~n~~temsil eden Albay Hamelin ve D~~i~leri Bakanl~~~~sorumlulanndan M. Peretti; McMahon'a ise, Istanbul'daki ~ngiliz büyükelçili~i yetkililerinden G.H. Fitzmaurice ve Paris'teki ~ngiliz büyükelçili~i yetkililerinden
Percy Loraine e~lik ediyorlard~. Görü~me s~ras~nda M. Gout, Araplar ara~DA, FO 371/3381/2396: ~ngiliz ~stihbarat Bürosu, Enformasyon Bölümü, 'Türkiye'nin
bar~~a kar~~~tutumu" adl~~gizli and~ç, 26.12.1917.
60 Hassan, Arfa:
The Kurda, an historical and political study (Kürtler, tarihi ve siyasi bir
ara~t~rma), Londra, 1966, s. 26.
61 ~DA,
FO 371/2147/84764: Percy Loraine'den Grey'e gizli yaz~. Paris, 15.12.1914.
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s~nda Türklere kar~~~bir ak~m lu~lurulmas~n~; Maronitler ve öteki az~nl~ klar
aras~nda k~~ lurtmalarda bulunacak ajanlar kullan~lmas~n~~öneriyordu. Buna
kar~~l~ k veren McMal~on, ba~la~~klarm etkin deste~i olmadan bu denli isyanlar k~~lurtrnaya çal~~man~ n görünürde ak~ll~ca olmad~~~n~~vurguluyordu62.
Buna kar~~ n, Ermeni, Maronit, (Nesturi) Süryani, Arap, Kürt ve öteki
kimi halklar~n, sava~~günlerinde, ba~la~~ klarca veya onlar~n gizli ajanlar~nca
isyana k~~k~rulm~~~olduklar~n~~ gösterecek kan~ tlar vard~ r°. Ayn~~ zamanda
ba~la~~ klar (~ngiltere, Fransa, Rusya ve ~talya) aras~nda imzalanan gizli antla~malarla Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun varl~~~~ortadan kald~ r~l~yordu.
~ngiltere, Fransa ve Rusya aras~ nda Mart/Nisan 1915'te yap~lan ~stanbul
Sözle~mesi'yle Rusya'ya, ~stanbul ve Bo~azlar~~kendi ülkelerine katmak hakk~~
tan~n~ yor; Fransa'ya, Suriye ve Kilikya (Çukurova)'y~~ kendi etkisi alt~na almas~~
için söz veriliyordu. 26 Nisan 1915'te imzalanan Londra Antla~mas~, ile,
~ talya'ya, Anadolu'nun Antalya iline biti~ ik Akdeniz bölgesi ve Oniki Adalar
tahsis ediliyor; Ocak-May~ s 1916 aras~ nda imzalanan Sykes-Picot anla~mas~,
Fransa'n~n etki kesimini tan~ yor; bu kesimi, Mezopotamya (Irak)'ta Musul'a
kadar uzat~yor ve ~ngiltere'ye, Mezopotamya'da Ba~dat'a dek uzanan ve
Hayfa ile Akra'y~~ (Akkâ'y~ ) içine alan bir bölgeyi etkisi alt~ na alma hakk~~tan~n~yordu. Buna kar~~l~ k olarak, Nisan/May~s 1916 aras~nda yap~lan ba~ka bir
anla~ mayla, Rusya'ya verilecek ülkeler, Do~u'da Trabzon, Erzurum, Van ve
Bitlis illlerini kapsamak üzere geni~letiliyordu64.
Ermeni yer de~i~tirmeleri (tehciri)
1915 y~l~~Ocak ay~nda, Türklerin Sar~kam~~~feMketinden sonra Rus ordular~~ Do~u Anadolu'yu i~gale ba~larken, Kafkasya ve Türkiyeli Ermenilerden
olu~an gönüllü millis güçleri onlara öncülük ediyorlard~. Bu birliklerden
biri, Hasan Arfa'n~ n "kana susam~~~bir macerac~ " olarak nitelendirdi~i
Antranik adl~~bir Ermeni haydudun komutas~ ndayd165. Bu Ermeni çeteleri,
1894-6 y~llar~~aras~ nda Anadolu'da patlak veren Türk-Kürt-Ermeni olaylar~~s~62 ~
DA, FO 371/2480/1942: Büyükelçi Bertie'den D~~i~leri Bakanl~~~na gizli yaz~ , Paris,
4.1.1915.
63 Bkz. ~ DA, FO 371/2143/61124, 62044 - 7.12.1914; 81212 - 10.12.1914; FO
371/2479/1820, 1.1.1915 v.s.
64 S.R. Sonyel: Türk Kurtulu~~Sava~~~ve D~~~Politika, c. I, Türk Tarih Kurumu, Ankara,
1973, s. 2.
Hassan Arfa: Under live Shahs (Be~~~ahin alt~ nda), Londra, 1964, s. 122.
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ras~nda°6 öldürüldüklerini iddia ettikleri soyda~larm~ n öcünü almak için her
türlü canavarl~klar yap~yor; 191 5 ile 191 8 y~llar~~aras~nda, Türkiye'nin Do~u
~lleri'nde, Arfa'n~n tahminine göre, 600.000'i a~k~ n Türk ve Kürt öldürüyorlard~°7.
Bu s~ rada kimi Ermeni önder ve militanlar~n dü~manlarla i~birli~i yapuklanm saptayan Osmanl~~hükümeti, onlar~~stratejik bölgelerden kald~rarak,
pek zararl~~olamayacaklar~~yörelere sevketmek karar~n~~allyodu68. Bu karar~~
yerine getirirken, sava~~ko~ullar~, iklim de~i~iklikleri, kimi e~k~yan~n Ermeni
konvoylar~na sald~r~lan, g~das~zl~k, hastal~k v.s.'den ötürü baz~~Ermeniler
yolda ve gittikleri yerlerde ya~amlar~n~~yitiriyorlard~. Bu s~ rada, kendi aralar~nda ya~ayan Ermeni ve Süryanileri ~slâm~n ve Osmanl~~~mparatorlu~u'nun
dü~man~~ olarak gören Kürtler69, onlara kar~~~sald~r~ya geçiyordu. Gizli bir
~ ngiliz raporuna göre, Urmiye'deki Rus askeri gücünün komutan~~
Süryanilerle düzen çeviriyor ve onlar~, Kürt a~iretlere ve Türklere kar~~~sava~maya lu~luruyordu. Y~ne bu komutan, ayn~~zamanda, Süryanileri Ruslarla
birle~meye inand~ rmak için, Kürtleri, Türkiye-~ ran hududunda, Urmiye'nin
birkaç kilometre bat~s~ nda bulunan Mergevar ve Tergevar adl~~ ilçelerdeki
H~ristiyan köylere sald~ruyordu.
Kürtler, o yöredeki ve Anhar köyündeki birçok H~ristiyanlara kar~~~sert
davran~yor; H~ ristiyan halk Urmiye'ye s~~~ nmak zorunda kal~yordu. Bunun
üzerine, sözü edilen Rus komutan, " kendi nefislerini savunmak" özürünü
öne sürerek, Süryanileri, Kürtlere kar~~~silâha sanlmaya inand~nyor; bu düzenlerinde ba~ar~~ sa~l~yordu70. Öteyandan, Urmiye'deki Rus konsolos yard~mc~s~n~ n çevirmeni P. Ellow, 6 Nisan 191 5'de ~ngiltere D~~i~leri
Bakanl~~~'na Selmas'tan gönderdi~i yaz~ya, Türklerin cihad ilân etti~ini kan~tlad~~~ n~~iddia etti~i 8 belge ili~tiriyor, ~öyle diyordu: "Müslümanlar,
Urmiye, Selmas ve Kürdistan'da binlerce Süryani ve Ermeni'yi lunmdan geçirmi~~bulunuyorlar"71.
88 Bkz. S.R.Sonyel: The Ottoman Armenians - victims of Great Power diplomacy (Güçlü
Devletlerin Kurban~~Osmanl~~Ermenileri), Londra, 1987.
87 Arfa: Under Five Shahs, s. 26.
88 Sonyel: The Ottoman Armenians, son bölüm.
88 Eagleton, a.g.e., s. 8.
7° ~DA, FO 371/4172/111181.
71 ~ DA, FO 371/2489/58886: Ellow'dan ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na yaz~, Selmas, ~ran,
6.4.1915.
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Bu geli~meler üzerine ve Rus yönetimince de sürekli k~~k~rt~lan
Eçmiyatzin (Echmiadzin) katolikosu, 1915 y~l~~May~s ba~lar~nda, ba~la~~k
devletler önderlerine gönderdi~i yaz~larda, Ermenilerin Türkler ve Kürderce
k~nma tabi tutulduklan iddias~nda bulunuyordu. Petrograd'daki ~ngiliz büyükelçi Sir George Buchanan da, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na 11 May~s'ta
gönderdi~i telyaz~s~nda, Rusya D~~i~leri Bakan~'n~n, "Ba~la~~klann, sava~~sonunda, Türkiye'yi herhangi bir Ermeni k~nm~ndan sorumlu tutacaklann~~
aç~klamak gerekti~ine inand~~~n~~ve üç ba~la~~k yönetimin (~ngiltere, Fransa
ve Rusya), a~a~~daki bildiriyi, saptanan bir günde, resmi gazetelerinde yanmlamasm~~önerdi~ini bildiriyordu. Bildiri ~öyleydi:
Yakla~~k olarak geçti~imiz ayda (Nisan), Ermenistan'~n (Do~u illeri)
Kürderi ve Türk halk, Osmanl~~yetkililerin de ho~görüsü ve yard~m~yla
Ermenileri k~runa tabi tutmu~lard~r. Bu denli k~nmlar, yakla~~k olarak
Nisan ortalar~nda Erzurum, Dertcha (?), Egin, Bitlis, Mu~, Zeytun ve
tüm Kilikya'da yer alm~~t~r. Van yak~nlar~ndaki 100 kadar köyün sakinlerinin tümü de öldürülmü~tür. O kentteki Ermeni semti Kürtler taraf~ndan çevrilmi~tir... Osmanl~~yönetiminin olaylarda parma~~~olan tüm üyeleri ve ajanlar~, Ermeni k~nmlanndan ki~isel olarak sorumlu tutulacaklard~r"".
Londra'da, Ermeni yanda~~~~ngiliz milletvekili Lord Bryce, Türkiye'deki
H~ristiyanlara kar~~~yap~ld~~~n~~iddia etti~i sözde "k~nmlar" hakk~nda, 28
Temmuz 1915'te Lordlar Kamaras~'nda bir soru soruyor ve hiçbir kan~ta dayanmadan ~öyle diyordu:
"Elbette ki Kürtler bunda ba~l~ ca rolü oynanu~lard~r. Aran~zda, 1895
ve 1896 y~llar~= korkunç olaylar~n~~hat~rlayanlar, Kürtlerin o s~ralarda
nelerden suçlu olduklanm an~msayacaldard~r. Onlar~n (Kürtlerin) ~imdiki olaylar s~ras~nda kad~nlara kar~~~birçok canavarl~klarda bulunmu~~
olduldarm~~söylemeye gerek yoktur".
Bir süre sonra, Osmanl~~hükümeti, k~r~m yap~ld~~~~yolundaki iddialar~~
yads~yor ve Ermenilerle Kürtler aras~nda yer alan olaylar~n tüm suçunu ba~la~~klara yüldüyordu. Cemal Pa~a da, daha sonra yay~mlad~~~~an~larmda,
72 IDA, FO 371/2488/58387: Sir George Buchanan'dan D~~i~leri Bakanl~~~'na telyaz~s~~no.
652. Petrograd, 11.5.1915.
73 ~DA, FO 371/2488/108070: Lordlar Kamaras~'n~n 28.7.1915 tarihli tutanaklar~ndan
al~nt~.
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"Türkler, Kürtler ve Ermeniler aras~nda 70 y~ldan beri birikmekte olan nefrete" de~iniyor; ~öyle diyordu: "Yüzy~llar boyunca, bar~~~içinde, birlikte ya~ayan bu üç toplumu (ulusu) birbirlerine kar~~~öldürücü biçimde dü~man
yapmaktan sorumlu olan Moskof siyasetidir"74.
Rus-Ermeni vah~eti
Türkiye'nin Do~u illeri, Kas~m 1914 ile Ekim 1918 tarihleri aras~nda bir
sava~~sahas~~ olu~turuyor; askeri harekat alan~ , kuzeyde Sar~kam~~'tan, güneyde Hanikin'e ve bauda Erzincan'a dek uzan~yordu. Sava~~s~ras~nda
Türkler gibi Kürt ve öteki Müslümanlar da insanca çok zayiat veriyorlard~".
Rusya'n~ n Do~u Anadolu'yu i~gali üzerine birçok Kürtler ve öteki
Müslümanlar, Bat~~Anadolu'ya s~~~n~yor; geride kalanlar ise, Ruslar ve bakla~~klan Ermenilerce her türlü zulüm ve gaddarl~~a tabi tutuluyordu. ~ngiliz
Albay Marsh'~n, Askeri ~stihbarat ~efi'ne 24 May~s 1916'da gönderdi~i gizli
rapordan ö~rendi~imize göre, Rus hükümeti, birçok ilçelerde küçük garnizonlarca korunan mevzileri "Kürtlerin ihanetinden" kurtarmak için cezai önlemler almak zorunda kal~yordu". Bu önlemleri uygulamada kullan~lan Rus
askerler, genellikle Kazaklardan, Ermeni milislerden ve ço~unlu~u Ermeni
olan hudut milisi ve askerlerinden olu~uyordu. Onlara, Rus düzenli ordusuna mensup olan ve yurtta~lann~n Kürtler taraf~ndan katledildiklerini iddia
eden, Nazarbekof, Chernozubof ve Teremen gibi Ermeni generaller komuta
ediyorlard~. General Teremen'in 1916 y~l~~ ~ubat ay~nda Suçbulak yak~nlar~ndaki cezai harekat~~ s~ras~nda yakalanan, askerlik ça~~ndaki her Kürt'ün kat!edildi~ine dair çevrede söylentiler dola~~yordu. Gerçekten, ~ngiltere
D~~i~leri Bakanl~~~ , Tahran'daki ortaelçisi Charles Marling'e, 29 May~s
1916'da gönderdi~i kapal~~tely-az~s~nda, bu söylentilerin do~ru olup olmad~~~n~~ve do~ruysa, al~nan bu "örnek önlemlerin" huduttaki a~iretler üzerinde
etkisinin ne oldu~unu saptamas~~talimat~n~~gönderiyordu".
Kürtlere kar~~~giri~ilen Rus ve Ermeni vah~eti o kadar korkunçtu ki,
Mekke ~erifi Hüseyin'le o~ullar~~Faysal ve Ali, Rus askerlerin, "Kürt ilçelerindeki" davran~~lar~~konusunda, Kahire'deki ~ngiliz yüksek komiser Sir
74 Djemal Pasha, a.g.e., s. 280.

Olson, a.g.e., s. 18.
FO 371/2778/101879: Albay Marsh'dan ~stihbarat ~efine gizli telyanlan no. M.
122, 2.10.1915 ve M. 229, 1.1.1916.
77 A.g.b., Albay Marsh'dan istihbarat ~efine gizli istihbarat, 24.5.1916; D~~i~leri Bakanhg~'ndan Marling'e kapak telyans~~no. 257. Londra, 29.5.1916.
76 IDA,

BeBeten C. LXI, 27
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Henry McMahon arac~l~~~yla ~ngiliz yönetimine yak~n~yorlard~. ~ngiltere
D~~i~leri Bakanl~~~, Rus yönetiminin bu denli davran~~lar~~ destekledi~i ve
bunlar olmu~sa, Türklerle Kürtlerin Ermenilere kar~~~i~lemi~~olduklar~~"korkunç gaddarl~klar~n" öcünü almak i~tiyak~ yla davranan yerel, gönüllü milis
güçlerinin eseri oldu~una dair ~erif Hüseyin'e bilgi vermesini yüksek komiser McMahon'a bildiriyordu".
Öteyandan, ~ngiliz ~stihbarat Servisi mensuplar~ ndan Albay Sir Mark
Sykes 5 Haziran 1916'da kaleme ald~~~~ve Araplarla Kürtleri Osmanl~~
Halifeli~i'ne kar~~~k~~k~rtmak konusuyla ilgili gizli bir raporda ~öyle diyordu:
"Ruslar, Arap ve Kürt-Arap politikas~ nda i~birli~ine heveslidirler;
ama maalesef, onlar~n personeli, Araplarla ba~lay~c~~ zinciri olu~turan
Güney Kürtlerinin ve Musul'la Diyarbak~ r bölgelerindeki Kürt ve
Araplar~n zihniyetlerini ve yerel ko~ullar~~bilmiyorlar... Asker s~k~ nt~s~~
çeken Ruslar, 'Güney Kürdistan'daki Ermeni milis gücünü kullanmak
zorundad~rlar; bu da, korkar~m ki,
outrance' direni~e, Müslüman
göçmenlerin Musul'a ak~ n etmelerine ve o yörelerdeki Osmanl~~gruplar~ n~~birle~tirecek söylentilere yol açacakt~r'79.
"Asya'da Arabistan" ba~l~kl~~ba~ka bir gizli raporda ise Sykes ~u iddialarda
bulunuyordu:
"Sa~lanan son haberlere göre, Kürtler, Serda~t-Revand~z sava~~kesiminde, Cihad'~ n ye~il bayra~~~alt~nda, Rus birliklerine sald~rmaktad~ rlar. Rus komutanlara, Kürt bölgesine girince, silahs~z tüm sivil halka, bar~~c~~ i~lerini sürdürmek için izin vermeleri buyrulmu~tur. Bunlar d~~~nda, komutanlann davran~~lar~~lus~tlanmam~~t~ r".
Raporda yine iddia edildi~ine göre, Ermeni as~ ll~~ Rus general
Teremen'in Suçbulak yöresinde yapm~~~oldu~u cezai harekat s~ras~nda, askere alma ça~~nda olan ve ~ubat ay~nda yakalanm~~~bulunan Kürtlerin öldürüldü~ü yolundaki söylentiler henüz do~rulanmam~~t~ . Öteyandan, uzun bir
süreden beri Ruslardan para ald~~~~bilinen Abdurrezzak Bedirhan ve Simko
adl~~etkili iki Kürt önderin Ruslara ihanet ettikleri saptar~m~~t~. Abdurrezzak,
kuzey Kafkasya'da göz hapsine al~ nm~~; Simko ise Türklere kat~ lm~~t~.
78 ~ DA, FO 371/2768/83296: D~~i~leri Bakanl~~~ 'ndan Sir Henry McMahon'a kapal
~~
telyaz~s~~no. 322. Londra, 2.5.1916.
79 ~ DA, FO 371/2773/ 111837: Sir Mark Sykes'in 5.6.1916 tarih ve XVIIIA say
~l~~ gizli
raporu.
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Bu rapor, Albay Marsh taraf~ ndan da do~rulan~yordu. Bu ~ngiliz albay,
~ngiliz Askeri ~stihbarat ~efi'ne 26 May~ s 1916'da gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~ nda ~öyle diyordu:
"Uzun bir süreden beri Ruslardan para almakta olan Abdurrezzak
Bedirhan ve Simko Bey ad~ ndaki etkili iki Kürt önder, yarars~ z ve hatta
tehlikeli müttefikler olduklar~ n~~ kan~ tlam~~lard~ r. Türklere yard~ mda
bulundu~u için 1915 y~ l~~ Ocak ay~ nda tutuklanan Simko, Rus genel
kurmay~n~ n itiraz~ na kar~~ n Grand Dük taraf~ndan özgür b~ rak~lm~~~ve
Kürtleri ba~la~~ klardan yana çekmek amac~ yla Bitlis'e özel siyasi ajan
olarak atanan Prens Shakhovskoi'ye refakat etmi~tir. Simko,
Shakhovskoi'yin güvenini kazand~ ktan sonra Ruslardan kaçarak
Türklere s~~mm~~ ur; bir Ermeni subay~ n komutas~ ndaki Kazak birlikleri
onun pe~ine dü~mü~lerdir"80.
Bu arada, Ermeni yanda~~ , Türk ve Kürt dü~man~~iddialardan yararlanan
Ermeni dostu ~ ngiliz milletvekili Aneurin Williams, ~ngiltere hükümetini,
Ermeni yanda~~~bir politika izlemeyi üstlenmeye s~k~~t~ r~yor ve ~ngiltere
D~~i~leri Bakanl~~~ 'na 27 Eylül 1916'da sundu~u "Ermenistan'~ n siyasi gelece~i konusunda tasar~" ba~l~kl~~ bir and~çta ~öyle diyordu: "Ermeniler, daha az
geli~mi~~bir halk taraf~ ndan ve özellikle, 2.000 y~ ldan çok bir süreden beri
bar~~ç~~kom~ular~ m ya~ma eden ve soyan barbar Kürtler taraf~ ndan çevrilmi~~
bulunmaktad~rlar"81 . Aneurin Williams, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~sorumlular~ ndan Lord Robert Cecil'e 15 Mart 1917'de gönderdi~i yaz~da ~öyle diyordu: "Kürtlerin, kimi yörelerde, çok say~da Ermeni'yi rehine olarak tuttuklar~m ve onlar~, ki~i ba~~ na bir veya iki sterline teslim etmeye haz~ r olduklar~n~~ herhalde biliyorsunuz"82.
Türklere ve Kürtlere kar~~~yap~ lan bu dil uzatmalar bir türlü sona ermiyordu. 1917 y~l~~ sonbahar~ nda, ~ngiliz harekat ordusu ba~komutan~~General
Allenby'nin Kudüs'ü i~galinden sonra, Türk General Cemal Pa~a ve komutas~ ndaki "Kürt güruhun", Filistin Musevilerine zulüm yaparak onlar~~ k~r~ma
tabi tuttuklar~ na dair, Türkiye'yi destekleyen dünya Musevileri aras~ nda söylentiler yay~l~yordu. Ancak, ~ngiliz Devlet Ar~ivi'ndeki ~ngiltere D~~i~leri
80 ~ DA, FO 371/2778/101880: Albay Marsh'dan ~stihbarat ~efine gizli telyaz~s~~ no. T.L.
105, 26.5.1916.
81 ~ DA, FO 371/2781/191928: Aneurin Williams'~n, "Ermenistan'~n siyasi gelece~i" konulu
and~c~, Londra, 27.9.1916.
82 ~ DA, FO 371/3050/56923: Aneurin Williams'dan Lord Robert Cecile'e yaz~ , Londra,
15.3.1917.
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Bakanl~~~'n~n 3055 say~l~~dosyas~nda korunan 124949 say~l~~belgeden de görülece~i gibi, bu söylentilerin hiçbir esas~~yoktu83. Kudüs'teki ~spanya konsolosu, istanburclaki ~spanya ortaelçisi ve Vatikan da bu söylentilerin as~ls~z olduklanm kan~thyorlard184.
Ingilizler Harfleri kullanmay~~tasarhyorlar
1917 y~l~nda sava~~ba~la~~ klar için hiç de iyi gitmiyordu. Dolay~s~yla, ba~la~~klann sava~~gayretlerine yard~mc~~olur ümidiyle, Osmanl~~imparatorlu~u
hudutlan içindeki az~nl~klar~~kullanmak; onlar arac~l~~~yla isyan veya olaylar
ç~kartmak ve onlardan her bak~ mdan yararlanmak amac~ yla kimi projeler
üzerinde tart~~malar yap~l~yordu. F.R. Maunsell adl~~~ngiliz uzman, ~ngiltere
Sava~~(Savunma) Bakanl~~~~sorumlular~ ndan Albay Gribbon'a 24 Ekim
1917'de gönderdi~i bir yaz~ da, "Buhtan Kürtlerinin kullan~lmas~~olas~l~~~na"
de~iniyor, ~öyle diyordu: "Bu Buhtan Kürtleri, ya~amakta olduklar~~da~l~k
bölgeden uzakta harekete geçmeye inand~r~l~rlarsa - ki bu ku~kuludur - onlar~n izleyebilece~i en kolay hat, Siirt yoluyla Diyarbak~r'a kar~~~sald~r~ya geçmek ve böylece, Bitlis ve Mu~'la olan ula~~m~~kesmektir". Be~~gün sonra gönderdi~i ba~ka bir yaz~ da ise, "Hizan'daki 30.000 Türk kaça~~n kullan~lmas~~
olas~l~~~na" de~iniyordu.
30.000'e yakla~~ k Türk asker kaça~~~ve Kürt'ün, Bitlis'in do~usunda,
Hizan ilçesinde topland~~~~bildirilmi~ ti. Bu kaçaklann kimileri, Bitlis'in güneyindeki Türk ula~t~rma hatlanna sald~r~yorlard~. Maunsell ~u yorumda bulunuyordu:
"Bu kaçaklar~ n tümünün, Türkler için art~ k sava~may~~dilemeyen
Kürt kökenli adamlar olmas~~olas~d~r. Sava~ tan önce Bitlis kenti ve ilçesi,
ho~nutsuz Kürtlerin sürekli bir merkezi olmu~tur; sonra 70 y~la yakla~~k
bir süre önce Bitlis'i Kürt Beylerin yönetmi~~oldu~u hat~rda tutulmal~d~r... Sorun ~udur: Hizan'daki ho~nutsuz Kürtler, Türk ula~~m hatlarma
yap~lacak sald~r~ larda en iyi biçimde nas~l kullan~labilir? ~imdiki durumda, bu Kürtler, görünürde Bitlis geçidine sald~r~ da bulunmakla yetiniyorlar; ama bunun bize bir yarar~~ yoktur. Belki Siirt yoluyla
" IDA, FO 371/3055/ 1 24949: Percy Loraine'den A.J. Balfour'a gizli yaz~~no. 336, Madrid,
19.6.1917.
84 Birinci Dünya Sava~~~günlerindeki Türk aleyhtar~~Ingiliz propagandas~~
için S.R.
Sonyel'in, Türk Tarih Kurumu'nun Belleten dergisinin 222. say~s~nda (A~ustos 1994) ç~kan
"Birinci Dünya Sava~~~günlerinde Türk-Ermeni ili~kileri ve Ingiliz propagandas~' adl~~yaz~s~ na
balumz.
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Diyarbak~r'a sevkedilebilirler..., ama Türk askerlere aç~ktan aç~~a sald~rmay~~dilemiyorlar. Sonra Diyarbak~r do~rultusunda yap~lacak bir
ak~m~n bizim harekât~m~za pek az yard~m~~olacakt~r. Ama, Kürtler,
Bohtan ve Cezire yoluyla güneye do~ru hareket etmeye ve Ba~dat demiryoluyla Musul aras~nda ba~l~ca ula~~m~~olu~turan Nisibin-Musul yoluna sald~rmaya inand~nl~rlarsa, kendi da~lar~n~n sa~lad~~~~siperden ayr~lmayarak, Dicle harekât~m~z aç~s~ndan oldukça etkili olabilirler..."
Yaz~s~n~~sürdüren Maunsell, "Türklerin Pan-~slâmik teorilerini" y~kmak
için görünürde en iyi projenin, "~slâm~n merkezini Arap soylanna iade etmek" oldu~unu; bu olursa, Kürtlerin, Istanbul'un bulundu~u bat~ya bakacaklanna, bak~~lann~, en sayg~-de~er evliyalan olan Abdul Kadir Gilâni'nin mezar~n~n bulundu~u Ba~dat'a (güneye) çevirmeye gönüllü olacaklar~n~;
Araplarla Kürtlerin Sunni mezhebine mensup olduklanm ve dini görü~lerinin Arap kökenli oldu~unu iddia ediyor, ~öyle diyordu:
"Onlar aras~nda propaganda yapmak amac~yla, Ba~dat'taki hududumuzun kuzeyindeki bir noktadan, örne~in, "Khoshnau ve Girdi" a~irederinin ya~ad~klar~~bir merkez olan ve orda muhtemelen bir Türk
garnizonu bulunmayan "Shalhlawa'dan" uçaklarla bildiriler da~~t~lamaz
m~? Bu yöre, Erbil ile Revand~z aras~ndad~r. Veya Jaf yöresinde bulunan
Halepça kullan~labilir... Bu bildirilerde, onlar~n ulusal duygular~na hitap
edilebilir; yüce Selâhettin'in (Eyyubi), yüce tarihçi Bitlisli ~drisi'nin,
Hakkâri Mirlerinin ve Bedirhan Bey gibi ~rsi önderlerinin günlerindeki
Kürdistan'~n görkemine de~inilebilir. Ulusal özerklikle Kürdistan'~n
geçmi~teki görkemleri canland~nlabilir".
F.R. Maunsell, yine Albay Gribbon'a 5 Aral~k 1917'de gönderdi~i yaz~da,
"Pan-Turanizme kar~~~Kürt ulusçulu~u" projesini sunmay~~
yaz~s~na
eklemi~~oldu~u haritada, "Kürt ilçelerini" renklendirdi~ini ve bundan da görülece~i gibi, "Kürtlerin, Turan hatt~n~~yaracak önemli bir takoz olarak kullan~labileceklerine inand~~~n~" vurguluyor, ~öyle diyordu:
"Medlerin ve M.Ö. 500'de Ksenofon'un askeri birlilderini h~rpalayan
Karduçi'lerin muhtemelen torunlar~~olan Kürtler, kesinlikle Turan soyuna mensup de~illerdir. Onlar~n güneyinde ya~ayan Sami kökenli
Araplarla birlikte, Turan ö~elerine kar~~~güçlü bir blok olu~turabilirler...
Dolay~s~yla, onlara özerklik sözü verilerek ulusal duygulan üzerinde çal~~~labilir ve böylece, Türklerin, Turan zincirlerini birle~tirmeleri önlenebilir"85.
85 ~DA, Sava~~Bakanl~~~~(War Office) belgeleri, WO 106/6: "Kürdistan ve Ermenistan Türkiye'nin taksimi projesi" ba~l~kl~~dosya.
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Önerilen bu projenin uygulanmas~~için resmi düzeyde çal~~~ld~~~n~~gösterecek belgeler ~ngiliz Devlet Ar~ivinde bulunamam~~t~r. Gerçekte, bu gibi
belgeler dosyalardan ç~kar~lm~~~ve birçoklar~~da tahrip edilmi~tir. Buna kar~~n, bu projeye ili~kin olarak yap~lan öneriler, ~ngiltere Sava~~Bakanl~~~'nda
ilgiyle izleniyordu. Bu belgeler, ~ngilizlerin, Kürtleri istismar ederek nas~l
kullanmay~~dilediklerini göstermeleri bak~m~ndan büyük önem ta~~rlar.
Bol~evik ihtilâli ve Kart-S~lryani çat~~mas~~
Bat~l~~yazarlardan Stephen Pelletire ~öyle der: "Birinci Dünya Sava~~'n~n
Do~u Anadolu bölgesini nas~l y~ ku~~~Bat~'da iyice bilinmiyor. Ruslar bu
bölgeyi i~gal ederken, oradaki g~da maddelerine el koyuyor; sulama tesislerini tahrip ediyor; bahçeleri yak~yor ve genellikle tüm Müslüman ülkeleri soyuyorlarch87. Ancak, Rus Bol~evik ihtilâli bu durumu büsbütün de~i~tiriyordu. Eskiden Ruslar~ n koruyuculu~u alt~nda bulunan Ermeniler ve
Süryaniler, Bol~evik ihtilâlinden sonra büsbütün korumas~z kal~yorlard~.
H~ ristiyan olan Süryaniler, Protestan Ingiltere'yle ili~ki kurmu~lard~, ama
Ordodoks Rusya'yla da düzen çeviriyorlard~. Rus ordular~~Do~u Anadolu'dan
çekilince, Süryaniler yaln~z kal~yorlard~. Da~l~ k bölgede (Hakkari dolaylannda) ya~ayan Jelou (Celu) olarak bilinen ve Ruslarca silâhland~nlm~~~olan
25.000 Do~u S~lryani sava~ç~lar~~vard~. Ruslar çekilince, evlerini b~ rakarak
~ran'a s~~~nmak zorunda kallyor1ard188.
1915 y~ l~~ sonbahar~nda, Jelou a~iretine mensup bu sava~ç~lar, güven
içinde olmad~klar~n~~sezerek, patrik ve ulusal önderleri olan Mar Shimoun
taraf~ndan, ~ran'~n Selmas ovas~na ve Urmiye (Rezaiye)'ye sevkediliyor; oradaki H~ristiyan halka kat~l~yor; Amerikal~~misyonerlerin koruyuculu~u alt~na
giriyorlard~. Uzun y~llardan beri orda üslenmi~~bulunan bu misyonerler,
Nesturi (Süryani) H~ ristiyanlar' Portestan yapmaya çal~~~yorlar& ~ngiliz yazar ve rahip W.A. Wigram'a göre, Türkler, Süryanilerle iyi geçinmeye çal~~~yorlard~, ama, ABD ba~la~~klardan yana sava~a girmeden önce bile oldukça
Türk dü~man~~ olan misyonerler arac~l~~~yla yap~lmakta olan Rus ve
Amerikan propagandas~, onlar~, Ruslardan yana geçmeye inand~ rm~~t~.
Ancak, Ruslar Van'dan öteye ilerleyemedikleri için, Süryaniler, ~ran'a çekilNI

Stephen Pelletie're: The Kurtla: an unstable element in the Gul£ (Kürtler: Körfez'de
dönek bir unsur), Westview Bas~ mevi, 1984, s. 53.
87 Sir Arnold Wilson: A clash of loyalties (çarp~~an sadakatiar), Oxford, 1931, s. 32.
88 Arfa: The Kurda, a.g.e., s. 48 vd.
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mek karar~n~~al~yor ve yol boyunca Oranlar, Bervar ve Arto~'taki Kürt a~iretleriyle ve ~eyh Ahmet Barzani'yle çarp~~~yorlard~89.
1917 y~l~~sonlar~na do~ru, Süryani Patrik Mar Shimoun, Rusya'n~n çökü~ünden hemen önce ve sonra silahland~r~lm~~~bulunan 5.000 Süryani sava~c~ya komuta ediyordu. Bol~evik ihtilalinden sonra, o bölgedeki ba~la~~k temsilciler, Süryanileri örgütlemeye çal~~~ yor ve geride kalan kimi Rus askerlerle
birlikte, sava~~kesimini Türklere kar~~~savunmada kullan~yorlard~. Gönüllü
birkaç Rus ere ek olarak 6.000 silahl~~ H~ ristiyan seferber edilmi~ti. Bu gibi
güçlü ve silahl~~ bir H~ristiyan gücün varl~~~, Urmiye kentinin Müslümanlar~~
ve özellikle ~ikak a~ireti önderi ~smali A~a Simko'ca bir tehdit olarak görülüyordu90.
O tarihe dek, Urmiye ilçesinin Müslüman ve Süryani köy halk~~birbirleriyle iyi geçiniyorlard~; ama sava~ç~~Süryani da~~a~iretinin sahnede belinnesi
üzerine durum çabucak de~i~iyordu. O bölgeye s~~~ nan 25.000 kadar
Süryani'nin hiç paras~~yoktu ve gördükleri her~eye para ödemeden el koymaya kallu~~yorlard~. Yerel ve yans~z halk, onlara, gerçekte sava~~durumu yüzünden lut olan erzak sa~lamak için bir neden görmüyordu. Bunun üzerine
Jelou Süryanileri, pazarlar~~ya~ma etmeye ba~l~yor; kimi Müslümanlar mallar~n~~ savunmaya yeltenince, daha önce Müslümanlara dost görünen yerel
Süryanilerin de yard~mlar~yla, Jefou Süryanileri Müslüman halk~~lunma tabi
tutuyorlard~. Her geçen gün birçok ki~inin ölümüne neden olan bu olaylan
durdurmak amac~yla Papa'n~ n temsilcisi Mgr. Sontag Süryanileri etkilemeye
çal~~~yor; ama Amerikal~~misyoner Dr. Shedd müdahalede bulunmaya kar~~~
ç~k~yor; Süryanileri destekliyor ve onlar~, Iran katlanna ve halk~na kar~~~k~~k~rnyordu.
Simko. Mar Shimoun'u niçin ve nas~l öldürdü
Bu s~ralarda, ba~la~~klar, Kafkasya halklar~n~, kendilerinden yana ve
Türklere kar~~~sava~maya tahrik ediyor, ama Müslümanlar, Gürcüler ve hatta
kimi Osmanl~~Ermenileri buna kar~~~ ç~ k~yor; yaln~z sava~~dü~künü Jelou
Süryanileri Türklere kar~~~sava~mak meyli gösteriyorlard~. Bunun üzerine,
ba~la~~klar, Rus ordusunca kullan~lmak üzere Tiflis'te birikmi~~olduklar~~sava~~malzemesini Süryanilere da~~ tmak amac~yla Urmiye'ye sevkediyorlard~.
Ba~ta Patrik Mar Shimoun ve A~a Petros adl~~ k~~k~ rt~c~~komutanlar~~olmak
89 W.A.Wigram: Our smallest ally (en küçük ba~lasi~nruz). Londra, 1920, s. 16-19.
9° Eagleton, a.g.e., s. 9-10.
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üzere, Süryaniler, Urmiye'yi ve daha sonra Selmas bölgesini, sava~ta resmen
yans~z kalan ba~~ms~ z ve egemen bir devlete ait olmalar~na kar~~ n, ele geçirerek orda ulusal bir yurt kurmay~~amaçl~yorlard~.
~akak a~ iretine mensup Kürt önder ~smail A~a Simko, oraya s~~~ nan
H~ ristiyan göçmenlere kar~~~dü~manl~ k duygular~~beslemekle birlikte, yans~z
kal~ yordu. Süryanilerin, Kürtlerce meskün bulunan Hakkâri da~l~ k ve kurak
bölgesine döneceklerine, o s~ rada Süryanilerce i~gal edilmi~~bulunan verimli
bölgede ba~~ms~ z veya en az~ ndan özerk bir statü sa~lamak niyetinde olan
Süryani önder Mar Shimoun, geçici bir süre için bile olsa, yerel Kürtlerle i~birli~i yap~ lmadan bu plan~ n~~gerçekle~tiremeyece~ini anhyordu. Ayn~~zamanda, ba~la~~ klar~ n zaferinden ve Türklerin yenilgisinden sonra, o bölgenin Kürtlerini ortadan kald~rmay~~ümit ediyordu. O s~ rada, Simko, o bölgedeki en etkili Kürt önderdi; dolay~s~ yla, Mar Shimoun, yerel bir Ermeni arac~l~~~ yla Simko'yla ili~ ki kuruyor ve aralar~ nda bir görü~me yap~lmas~n~~sa~l~yordu. Görü~ menin, Selmas ilçesine ba~l~~ ~ahpur ve Simko'nun ya~ad~~~~
Çehrik kentleri aras~ nda bulunan Köhne-~ehir köyünde yap~ lmas~~ve bölgeye
giren Türklere ve ~ran'~ n yasal yönetimine kar~~~ortak harekata geçilmesinin
görü~ülmesi kararla~t~ nhyordu. Ancak, görü~ meden önce, Simko, bunun ba~ar~~ ~ans~n~~ ölçüp tan~yor ve Türkiye hududuyla Urmiye Gölü aras~ndaki
"Kürt kesiminin" yöneticisi olacaksa, kendi yetkisine asla boyun e~meyecek
olan ve o s~ rada ba~la~~ klarca desteklenen Süryanileri ve jelou
H~ ristiyanlanm ortadan kald~rmas~~gerekti~ini dü~ünüyordu.
25 ~ubat 1918 tarihinde (baz~~yazarlar bunu 3 Mart veya Mart~n 3. haftas~~ olarak verirler), Patrik Mar Shimoun, refakatinde silahl~~ 140 Je/ou
Süryani sava~ç~~ ve 2 top oldu~u halde, Köhne-~ehir'e ula~~ yordu. Simko
ku~ ku yaratmamak için, silahl~~birkaç adam~ yla beliriyor; ama iki önder aras~nda yap~ lan görü~ meden sonra birçok silahl~~Kürtler de toplant~~yerine ula~~yorlard~ . Toplant~~bir evde yap~l~ yordu, ama Simko, daha önce, kendi silahl~~ adamlar~n~ , biti~ikteki evlerin yass~~damlarma yerle~ tirerek pusuya yat~ rm~~~bulunuyordu. Atlar~ ndan inen Süryani sava~c~ lar, atlanyla birlikte
meydanda bekle~ iyorlard~ . Toplant~ dan sonra, Mar Shimoun, Simko'nun refakatinde evden ç~k~yor ve d~~ar~ da, her iki önder, oldukça dostane biçimde
el s~k~~~ yordu; ama Mar Shimoun atl~~arabas~ na binince, Simko, muhaf
~zlar~ ndan birinin silah~ n~~ elinden alarak Mar Shimoun'u arkadan vuruyordu.
Mar Shimoun yere y~ k~l~ nca, Simko'nun karde~i tabancas~n~~çekerek onu öl-
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dürüyordu". Simko'nun ate~~edi~ini bir i~aret olarak bilen Kürtler de hep
birlikte silâhlarm~~patlatmaya ba~l~yor ve birkaç an içinde, Sûryani muhaf~zlar~n ço~unlu~unu atlanyla birlikte öldürüyorlard~. Onlardan pek az~~kaç~p
kurtulabiliyordu. Kurtulanlar aras~nda, Mar Shimoun'un küçük karde~i
David de bulunuyordu. Bu olaydan sonra Simko, adamlar~yla birlikte,
Köhne-~ehir'den ayr~larak Çehrik'e s~~~myordu92.
~ngiliz kaynaklar~na balulacak olursa, Mar Shimoun'u görmeye giden
~ran'll elçiler, ona, Selmas'ta ikamet eden ve "oldukça kötü ad yapm~~~olan
bir Kürt a~iretinin önderi ve e~kiya olan" Simko'yla görü~mesini önermi~;
Mar Shimoun da bunu kabul etmi~ti. Bu arada Simko, "Tebriz'den gelen elçilerin de bilgisi ve kasti plânlanyla", ikametgih~n~n biti~i~indeki evlerin
damlar~nda sil'âh~örlerini pusuya yaur~yordu. "Kürt e~kiya önderiyle" yap~lan
görü~me bitince, Patrik, kendisini muhaf~zlar~n~n bekledi~i avluya ç~k~nca,
kur~un ya~muruna tutuluyor ve adamlar~ndan yaln~z alt~s~~kaçarak kurtuluyor ve i~lenen "komplo ve cinayetler" hakk~nda bilgi veriyorlard~".
Sikyaniler öç pe~inde
Süryaniler bu olaylar~~duyar duymaz, Mar Shimoun'un k~zkarde~i, onlara, bulabilecekleri gücüyetmez ve masum Müslümanlardan öç almay~~emrediyordu. Gemi a~~za alan Süryani silâh~örler, hiç ayr~m yapmadan yüzlerce
Müslüman erkek, kad~n ve çocu~u öldürüyor; evlerini ya~ma ediyorlard~. Bir
Sûryani a~iret mensubu ~u demeci veriyordu: "Mar Shimoun'un ölümünden
sonra art~k Kürt tutsak almaz olduk"94. O s~rada Çehrik (Chara)'teki kalesinde bulunan Simko'yu cezaland~rmak amac~ya A~a Petros ve Malik (Melik)
Khoshaba komutas~nda bir Sûryani gücü ivedilikle seferber ediliyor; 36 saat
süren çarp~~madan sonra Simko yenilgiye u~rauhyordu. Bat~l~~yazar Perley'in
iddias~na göre, Simko'nun kalesinde, Tebriz'in ~ranl~~valisince gönderilmi~~
bulunan ve Mar Shimoun'un öldürülmesini talep eden bir mektup bulmu~91 Bu olay~~ de~i~ik biçimde anlatan belgeler için bkz. IDA, FO 371/3264/52091:
Marling'den D~~i~leri Bakanl~~~'na kapal~~telyaz~s~ . Tahran, 21.3.1918; Tebriz'deki Ingiliz
konsolosun gönderdi~i 21.3.1918 tarihli telyaz~s~na at~fta bulunuyordu.
92 Arfa, a.g.e., s. 51-3.
93 IDA, FO 371/4177/11181.
94 IDA, FO 371/3264/57685: Marling'den D~~i~leri Bakanl~~~'na kapal~~telyaz~s~, 31.3.1918;
Tebriz'deki konsolosun 30.3.1918 tarihinde gönderdi~i telyaz~s~mn sureti; ayr. bkz. IDA,
FO 371/7793/E 12115.
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lard~95. Ancak, ~ngiliz Devlet Ar~ivinde, bu iddiay~~ do~rulay~c~~ herhangi bir
belge bulunamam~~t~r.
Çarp~~ma s~ ras~ nda birçok ki~iler ya~amlar~ n~~yitiriyor, mal ve mülk tahrip ediliyor ve her iki yan da ya~ma davram~lannda bulunuyordu. Simko'nun
karde~i ölüyor; kendisi ise yaral~~ olarak, 200 adam~yla birlikte Hoy'a kaç~yor;
o tarihten sonra kaçak ya~am sürmeye ba~l~ yordu. Süryanilerin
Müslümanlara kar~~~ i~ledikleri vah~et o kadar dayan~lmaz bir kerteye geliyordu ki, 1918 y~l~~Mart ay~~sonunda, Kotur yak~ n~ndaki Yezidekent sakinleri
ad~na 6 Kürt a~iret önderince imzalanan bir dilekçe, Van komiserine gönderiliyordu. Bu dilekçede, Süryanilerin, ~ranl~lar~n silahlar~n~~almak ve kenti
tahrip etmek amac~yla Hoy do~rultusunda ilerledikleri; Van ilçesine girerek
"sad~k Kürt halk~" öldürecekleri
~ngiliz ~stihbarat Servisi mensubu Binba~~~E.W.C. Noel, bu olaylardan
çok sonra, 1919 y~l~~ May~s ay~ nda kaleme ald~~~~bir raporda ~öyle der:
"1916 (?) y~l~n~ n ilkbahar ve yaz~ nda, Rus ordusunun ve ona e~lik
eden H~ ristiyan öç ordusunun i~gal ederek tahrip etti~i bölgede yapm~~~
oldu~um ve 3 ay süren gezi sonunda, Albay A~a Petros'un mektubunda
Türkler aleyhine yapm~~~oldu~u ~ikayetler kadar, Türklerin de kendi
dü~manlanna kar~~~güçlü ~ikayetleri oldu~unu söylemekte zerre kadar
ku~kum yoktur. Yerel sakinlerin ve görgü tan~ klar~n~n genel ifadelerine
göre, Ruslar, kendilerine e~lik den Nesturi ve Ermenilerin önerileri ve
k~~k~rtmalanyla, - ki bunda bizzat A~a Petros ba~~rolü oynam~~ t~ r
-ellerine dü~en Müslüman sivil halk~, hiç ayr~m yapmadan kesip öldürmü~lerdir. Revand~z kentinin tahribi ve ora halk~n~n toptan k~ r~ma tabi
tutulmu~~olmas~~bunun tipik bir örne~ini olu~turur. Revand~z ve Nen ilçelerinden geçen bir gezginci, orada, H~ ristiyanlar~n Müslümanlara
kar~~~genel ve toptan yapm~~~olduklar~~vah~etin belirtilerini bulacakt~ r.
Bundan daha korkunç ve daha yayg~ n bir olay dü~lemek güç olacakt~r".
95 David

30.

Barsum Perley: Whither Christian Missions (Hristiyan Misyonlar nereye), 1946, s.

~ DA, FO 371/3889/ 112963: Gracey'den Pike'e, 20.4.1918.
~ DA, FO 371/3658/84426: Webb'den Gurzon'a yaz~~ no. 773/M/1743, ~stanbul,
17.5.1919; ili~ikte, Noel'in raporunun sureti.
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Ermeni militanlar yine sahnede
Militan Süryanilerin bu vah~eti sürerken, militan Ermeniler de rahat
oturmuyorlard~. Do~u Anadolu'da korkunç eylemlerde bulunan, ama Türk
ordusu önünden kaçarak, A~a Petros komutas~ndaki Süryani milis gücüyle
ba~lant~~kurmak üzere çeteleriyle birlikte ~ran topraklar~na giren Ermeni
çete ba~~~Antranik, ba~la~~klar~n tahrikiyle kuzeyden Hoy'a sald~r~yordu. Bu
s~rada ~ahpur'u i~gal eden Süryani milisler, oradaki masum Müslüman halk~~
korkunç bir katliamla ortadan kald~rd~ktan sonra, güneyden Hoy üzerine yürümeye ba~l~yordu. Ancak, Hoy halk~, Türk güçleri ula~~ncaya dek
Antranik'in milis gücüne kar~~~direniyor; onun planlar~n~~altüst ediyor;
Antranik, Erivan'a do~ru geri çekilmeye zorlamyor; A~a Petros ve milisleri
ise Urrniye'ye dönüyorlard~".
Gümrü'deki ~ngiliz istihbarat subay~~Robert McDowell'in Yüzba~~~
Gracey'e 25 Nisan 1918'de gönderdi~i yaz~da, Ermenilerle Süryanilerin
~ngiliz denetimi alt~nda askeri sahada i~birli~i yapmalar~~olas~l~~~na de~iniyor, ~öyle diyordu:
"Da~~Süryanilerini Antranikle birle~meye inand~rabilece~ime güvenim vard~r. Onlar, yakla~~k olarak 7.000 adamdan olu~acakt~r... Emir
Han gibi Kürt önderleri ve Çölemerik Kürtlerini, ya yans~z kalmaya, ya
da bizimle birle~meye, do~rudan do~ruya, veya kimi Süryanilerin arac~l~~~yla inand~rabilece~im... Urmiye ve S~rda~t aras~ndaki Kürtlerin daha
bir ço~unu kazanarak, Süleyman Han ~n i~ini sürdürebilece~im"99.
~ngilizler Silryanileri istismar etmeyi tasarhyor
Bu arada, ~ngiliz General Dunsterville, Urmiye bölgesindeki H~ristiyan
Süryaniler hakk~nda bilgi sa~l~yor ve onlar~~yeterince silahland~rarak, birkaç
~ngiliz subay~n komutas~nda, Türklerin ula~~m hatlar~n~~tehdit edebilir ümidiyle onlarla ili~ki ku~ruyordu. O s~rada Türkler Culfa'dan hareket ederek
Tebriz'i i~gal etmi~lerdi ve onlar~n Bakü'ye girerek petrol kaynaklar~n~~ ele
geçirmelerini önlemeye çal~~~yordum. Dunsterville, bu amac~~gözönünde tutarak, Zancan ve Tebriz aras~ndaki Mianeh'i i~gal ediyor; Say~n Kale'ye süvari
birlikleri ve Urmiye'ye bir uçak gönderiyordu. Uça~~n pilotu, Te~men
98 Arfa, a.g.e.,

s.

~so.

99 IDA. FO 371/3264/78866: McDowelfden Gracey'e yaz~, Gdinril, 25.4.1918.
100

L. Dunsterville: The adventures of Dunsterforce (Dunsterforce adl~~askeri birliklerin
maceralar~ ), Londra, 1920.
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Pennington, H~ ristiyanlar taraf~ndan iyi kar~~lan~yordu. Yap~lan görü~mede,
Süryani müfrezesi Urmiye ile Suçbulak (Mahabad) aras~ndaki Türk ve Kürt
güçlerini yararak Say~n Kaleye (~ahin Kale?) gitmesi; oradaki ~ngilizlerden
silâh ve mermi almas~~ve Tebriz'le Culfa aras~ndaki Türk ula~t~rma hatlanna
sald~ rmak amac~yla Urmiye'ye dönmesi kararla~t~nhyordu.
Bu operasyonun birinci evresi bütünleniyordu; ama yola geç ç~ kan
Süryani müfrezesi, Say~n Kaleye saptanan tarihten sonra ula~~yor ve ~ngiliz
bölü~ünün oradan ayr~ ld~~~ n~~ ö~reniyordu. Süryani müfrezesi Say~ n
Kalede'yken, Türklerin kuzeyden Urmiye'ye sald~rmalann~~önlemek amac~yla Selmas ovas~ na gönderilen Süryani birlikleri, Urmiye'ye çekiliyor ve A~a
Petros'un güneye çekildi~ini ö~renince, terkedilmi~~olduklanm san~yorlar&
Türklerin sahnede yeniden belirmesi üzerine, Simko ve öteki Kürtler yine
tehdit edici bir tutum izlemeye ba~l~ yor ve bundan pani~e tutulan
Süryaniler, kar~lar~, çocuklar~~ve sürüleriyle kentten kaçmaya ba~l~yor;
Mahabad bölgesindeki Kürt a~iretleri yarmay~~ ba~ar~yor, ama General Ali
~hsan Pa~a'n~n Tebriz'e vali atad~~~~Iranl~~Majd-es-Saltaneh'in gönderdi~i bir
Iran müfrezesi taraf~ndan Miandab'da sald~r~ya u~ruyor ve a~~r zayiat veriyorlard~ . Yap~lan çarp~~malar s~ ras~ nda Kürtlerle Süryaniler birbirlerine hiç
ac~ma göstermiyor; 10.000'e yakla~~ k Süryani de dahil olmak üzere, birçok
ki~iler ölüyor veya tutsak ediliyordu. Ancak 50.000'e yakla~~k Süryani, Say~n
Kaleye ula~~ yor; oradan Hamadan'a götürülüyor; Hamadan'da ~ngiliz koruyuculu~u alt~na al~ narak daha sonra Irak'a sevkediliyorlard~ uil.
Sava~~n Sonu
30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros B~ rak~~mas~ ' ylal°2 Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun yenilgisi kesinle~inceye dek, ba~ta ~ngiltere, Fransa ve
Rusya olmak üzere, Ba~la~~ k Devletler, uzun y~llar o ~mparatorlukta güven,
bar~~~ve gönenç içinde ya~am~~~olan Rum, Ermeni, Süryani, Kürt ve öteki
etnik ve dinsel toplumlar~~kendi ç~karlar~~için ve bol sözlerle çelerek ayakland~ rm~~lar; Anadolu halldann~~ birbirlerine k~rd~rm~~lar ve onlara vermi~~
olduklar~~sözleri, kendi ç~ kartan sa~land~ ktan sonra unutmu~lard~ r. Ancak,
bu düzen, k~~k~ rtma ve istismar politikalann~~Türk Kurtulu~~Sava~~~döneminde de, Lozan Konferans~ 'na dek ve dahas~ , ondan sonra da ve belki günümüze dek sürdüre gelmi~lerdir.. Bu konuyu, ileride, 'Kurtulu~~Sava~~~döneminde Türkiye'yi bölme çabalar~, 1918-1923' konulu yaz~m~zda incelemeye
çal~~aca~~z.
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