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Giriﬂ:
I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n1, bugün tarih olan, ac› dolu ama karanl›kta kalm›ﬂ bir
sayfas›n›n ad›d›r Kürt Mülteciler meselesi. Milyonu aﬂan say›da bir Kürt kitlesinin, savaﬂ›n ve imkâns›zl›klar›n zirvede oldu¤u bir dönemde “yeniden iskâna” tabi tutulmas›n›n trajik hikâyesidir. Savaﬂ koﬂullar›n›, gelece¤e dair tahayyül ettikleri toplumu (veya ulusu) ﬂekillendirmek için bulunmaz bir f›rsat
olarak gören ‹ttihat ve Terakki yönetimi, ak›llara durgunluk veren bir “etnisite mühendisli¤ine” giriﬂmiﬂtir. Baﬂta Ermeniler olmak üzere Anadolu ve
Kürdistan’da yaﬂayan bütün etnik gruplar yerlerinden yurtlar›ndan edilerek,
planl› bir yeniden iskân politikas›na tabi tutulmuﬂtur.
I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda Rusya’n›n iﬂgaline maruz kalan illerden kaçmak zorunda kalan Kürtler, Anadolu’da “kat’i iskâna” tabi tutulmak suretiyle bat›ya
göç ettirilerek, kendi topraklar›ndan kopart›lm›ﬂ, yarat›lmaya çal›ﬂ›lan “yeni
ulusun” bir parças› k›l›nmak istenmiﬂtir. Kürtlerin bu trajik göç hikâyesini iﬂleyece¤imiz bu yaz›da, Rus iﬂgalini ve ard› s›ra “mülteci” olarak kabul edilen
Kürtlerin nas›l bir iskâna tabi tutulduklar›n› ve devam eden süreçte cumhuriyet rejimine intikal eden Kürt Mülteciler sorununa yaklaﬂ›m› ele alaca¤›z.
Mülteciler sorununu gün yüzüne ç›karma ad›na Kürt mültecileri görünmez
k›lan “tarihçilik” örneklerini analiz edece¤iz.
20. yüzy›lda Kürtler, üç defa kapsaml› “yeniden iskân” uygulamas›na maruz
kalm›ﬂlard›r. I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’na ve savaﬂ koﬂullar›na denk gelen ilk uygulama, genel olarak mülteciler veya daha özelde “Kürt Mültecileri” olarak
isimlendirilen ve bu yaz›da konu edece¤imiz süreçtir. 1925 ve 1938 y›llar›
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1- 1914-1918 y›llar› aras›nda süren emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›.
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aras›nda yaﬂanan ve yayg›n kullan›lan tabirle “Kürt ‹syanlar›” olarak bilinen
sürece denk gelen ikinci “yeniden iskân” prati¤i, bu dönemde ç›kar›lan
“mecburi iskân kanunlar›” ile özdeﬂleﬂmiﬂ ve 1947 y›l›na kadar devam etmiﬂtir. Üçüncü “yeniden iskân” uygulamas› ise, 1984-1999 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirilen ve devam eden savaﬂla birlikte 21. yüzy›la intikal eden, yol açt›¤› sonuçlar itibariyle de hâlâ çözüm bekleyen son trajik göç hikâyesidir.
Osmanl› idaresinde Kürtler birçok kez göç ettirilmiﬂ, sürgüne ve iskân uygulamalar›na tabi tutulmuﬂtur. Fakat bunlar hedefledikleri politika, uygulama
biçimi ve kapsam aç›s›ndan bahsi geçen üç dönemde uygulanan iskân politikalar› ile ayn› mahiyette de¤ildir. Osmanl› kendini “rahats›z eden” durumlarda, “rahats›z edeni” cezaland›rmak amac›yla bu uygulamalara yönelmiﬂtir.
Yani mevcut otoritesinin aksayan yönlerini giderip yeniden tesis etmek istemiﬂtir. Yeni bir kimli¤e büründürme, sürgün etti¤i yerde oran›n kültürel ortam›n› zorunlu olarak özümsetme gibi bir dayatmas› olmam›ﬂt›r. Bu cezan›n
kapsam›n› da münferit tutmuﬂ ya da aﬂiret düzeyinin ötesine taﬂ›rmam›ﬂt›r.
Kendisine baﬂkald›ran bir aﬂiretin ileri gelenlerini ya da aﬂiretin önemli bir
k›sm›n› sürgüne göndermiﬂ veya imparatorlu¤un ücra bir noktas›nda yerleﬂmeye mecbur k›lm›ﬂt›r. Fakat genel olarak Kürtleri hedeflemek gibi bir düﬂüncesi ve uygulamas› olmam›ﬂt›r.
Kürtler ilk kez I. Paylaﬂ›m Savaﬂ› y›llar›nda, ‹ttihatç›lar›n etnik gruplar› fütursuzca da¤›t›p taksim ederek, demografik yap›y› yeniden düzenlemeye giriﬂtikleri süreçte kapsaml› bir yeniden iskân politikas›na tabi tutulmuﬂlard›r.
Özelde ise 1916 y›l›, ‹ttihat ve Terakki yönetiminin üzerinde çal›ﬂt›¤› Kürt ve
Kürdistan politikas›n› hayata geçirmeye baﬂlad›¤› kritik dönemeç y›l› olur. 2
May›s 1916’da Talat Paﬂa’n›n vilayetlere geçti¤i ﬂifreli telgraf (Kürt Talimatnamesi) ‹ttihatç›lar›n Kürt politikas›n› ve niyetlerini gayet aç›k ortaya koyar. Var
edilecek “yeni ulus”ta Müslümanl›k önemli referans kayna¤› kabul edildi¤inden Kürtler d›ﬂlanmayacak, aksine “medenileﬂtirilecek”, “asimile edilecek”
bir unsur olarak de¤erlendirilecek ve yeniden iskân politikalar›yla insan
(Kürt) unsuruyla birlikte mekân (Kürdistan) da Türkleﬂtirilerek, Türk k›l›nacakt›r. Devleti ve hâkimiyet s›n›rlar›n› elinde tutabilmenin yolunu mekân› ve
nüfusu ulusallaﬂt›rmada gören bu zihniyet, ulusallaﬂmaya gelmeyeceklerini
düﬂündü¤ü gayri-Müslim unsurlara karﬂ› ise ﬂiddete dayal› d›ﬂlay›c› bir üslup
tak›nacakt›r.
Bütün bunlar, Tanzimat’tan bu yana süren modernleﬂme çabalar›n›n, gelinen
aﬂamada kendini halis muhlis milliyetçi bir çizgi olarak dayatmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Yaklaﬂ›k yüzy›la varan bu çabalar, imparatorluktan ulus
devlete dönüﬂümün, Bat› eksenli modernleﬂmenin farkl› merhalelerinin tezahürleridir. Devleti ayakta tutacak ideolojinin Türkçülük oldu¤una kanaat getiren ‹ttihat ve Terakki iktidar›, 1913 y›l›ndan itibaren devlete ve devlet politikalar›na bu eksende yön vermiﬂtir. Bundan sonra küçülen imparatorluk s›n›rlar›nda hâkimiyeti sa¤lamak, co¤rafya olarak mekân› ve insanlar› ulusal
k›lmak, yani Türkleﬂtirmekte görülmüﬂtür. ‹slami referansa dayal› yürütülecek bu Türkleﬂtirme politikalar›ndan Kürtler de nasibini alacakt›r. Zaten “ilkel ve geri” olan Kürtler, ortak dinin de katk›lar›yla, di¤er Müslüman etnik

Özetle; I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda Kürt Mülteciler sorununu ele alaca¤›m›z bu yaz›da, öncelikle mevcut uygulamay› tarif için kulland›¤›m›z “yeniden iskân”
kavram›n›n üzerinde duraca¤›z. Devam›nda Rusya’n›n iﬂgaline müteakip ortaya ç›kan mülteciler sorununa genel olarak yaklaﬂ›m› ve Kürt Mülteciler sorununu iﬂleyece¤iz.
Yeniden ‹skân Nedir?
Yaklaﬂ›k elli y›l önce siyaset bilimci Robert Koehl (1953), yeniden iskân›n
mant›¤›na ›ﬂ›k tutmuﬂtu: “Yeniden iskân kontrol edilemez oldu¤una inan›lanlar›n hâkim olunan bir bölgeden uzaklaﬂt›r›lmas› ve onlar›n yerine kontrol edilebilir bir nüfusun iskân edilmesidir” (Jongerden, 2008: 35). ‹lk kez
imparatorluklardan ulus devletlere geçiﬂ sürecinde uygulamaya sokulan politikalar› tarif etmek için kullan›lan yeniden iskân kavram›, devletlerin kendi
tabiiyetindeki insanlar›n etnik ve dini farkl›l›klar›n› bir problem olarak alg›lamas› üzerine gündeme gelmiﬂtir. Nüfus de¤iﬂiklikleri (mübadele), etnik temizlik ya da farkl›l›k arz eden kesimlerin matematiksel hesaplarla harita üzerinde yerlerinin de¤iﬂtirilmesi biçiminde tezahür eden yeniden iskân politikalar›, homojen bir toplum yaratmay› hedefleyen yeni ulusçuluk anlay›ﬂ›n›n
ürünüdür. “Bu yeni ulusçuluk kavram›, politik birli¤in (devletin) s›n›rlar› ile
kültürel birli¤in (ulusun) s›n›rlar›n›n birbiriyle örtüﬂtüklerini, bir devletin
gücünün büyük ölçüde ulusu nitelendirdi¤ine inan›lan özel kültürel kimlik
idealine bu devlet uyruklar›n›n ne derece uyum sa¤lad›klar›yla belirlendi¤ini kabul eder” (Koehl, 1953: 231- Aktaran, Jongerden, 2008:36).
Yani mevcut devlet s›n›rlar› ile ulusal, kültürel s›n›rlar›n uyumlulaﬂt›r›lmas›,
bu s›n›rlar içerisinde yaﬂayan insanlar›n o kültürün, dilin ve ulusun bir parças› haline getirilmesi, modern ulus devletin ve yeni ulusçulu¤un temel
problemati¤idir. Güçlü bir devlet olabilmenin yolunun da ancak bu uyumu
sa¤lamaktan geçti¤ine inan›ld›¤›ndan, özcesi farkl›l›klar hep bir zafiyet olarak alg›land›¤›ndan, yeniden iskân politikalar› bu problemi aﬂmak için bir
yöntem olarak devreye sokulur. Farkl›l›k ve problem arz eden topluluklar›n
bulunduklar› yerlerde, nüfus de¤iﬂiklikleri yap›larak, ülkenin demografik yap›s› uyumlu bir hale getirilmek istenir. Yarat›lmak istenen kültürün genele
yayg›nl›¤› vazgeçilmez oldu¤undan, öncelikle s›n›r bölgeleri gibi stratejik konumdaki alanlar olmak üzere, haritan›n tamam›nda esas al›nan kültürün ve
ulusun hem yüzeyde hem de derinli¤ine nüfuz etmesi istenir.
Yeniden iskân kavram› ilk baﬂlarda mübadele olaylar›n› tan›mlamak için kullan›lm›ﬂt›r. 19. yüzy›lda s›kl›kla gördü¤ümüz mübadele pratiklerini, 18. yüzy›la kadar takip etmek mümkündür. 20. yüzy›l›n baﬂ›nda Osmanl›dan ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan devletler de, savaﬂlar sonunda imzalad›klar› anlaﬂmalarla
mübadeleye yönelmiﬂ, yeniden iskân temelinde yeni bir ulus ve ulus devlet
inﬂa etmek istemiﬂtir. Balkan Savaﬂlar› sonras› Bulgaristan’la 1913 y›l›nda ya-
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gruplar gibi Türkleﬂecek, yeni ulus toplumun ve ulus devletin içinde eriyip
gidecektir. Konumuzun d›ﬂ›nda olsa da, cumhuriyet döneminde de devam
eden ayn› anlay›ﬂ ve milliyetçi çizginin, Kürtler özgülünde yukar›da örne¤ini verdi¤imiz iskân uygulamalar› takip edildi¤inde görülebilece¤i aﬂikârd›r.
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p›lan mübadele antlaﬂmas› gere¤i on binlerce insan karﬂ›l›kl› yer de¤iﬂtirmiﬂtir. Yine Lozan sonras› var›lan mutabakat gere¤i Yunanistan’la yap›lan nüfus
de¤iﬂikli¤i çok bilinen bir di¤er örnektir. Ancak mübadelenin yeterli olmad›¤› ve mevcut s›n›rlar içinde “devlet ve kültür” aras›nda uyumun sa¤lanamad›¤› durumlarda, daha baﬂka uygulamalar devreye girmiﬂ, yeniden iskân politikalar› farkl› biçimlerde uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Hem dikey (devletle)
hem de yatay (kültürle) uyum sa¤layamayan bölgelerin ve topluluklar›n yaﬂad›klar› yerlerden ç›kar›larak, uyum içindeki baﬂka bölgelere serpiﬂtirilerek
yerleﬂtirilmesi yoluyla yeniden iskân icra edilmiﬂtir.
Zorunlu olmamakla birlikte, genelde, bir plan ve ﬂema dâhilinde yürütülür
yeniden iskân politikalar›. Uygulama sürecinde harita, istatistik, matematik ve
mühendislik dallar›ndan ziyadesi ile yararlan›r. Hesaplar, rakamlar, nüfus
oranlar›, hareket güzergâhlar›, koordinasyon merkezleri, yerleﬂim biçimleri,
yerleﬂim planlar› vs. ayr›nt›s›yla, titiz bir mühendis edas›yla hesaplan›r. Yerleri de¤iﬂtirilecek kiﬂiler hakk›nda bir de¤erlendirme yap›l›r, gidecekleri yerlerde belli bir oran›n üzerinde yerleﬂmelerine müsaade edilmez; yol, iaﬂe, bar›nma ve iﬂ konular›nda görevlendirilen kurum ve kiﬂiler tayin edilir. De¤erlendirme konusu olan topluluklar, ruhsuz, cans›z bir nesne gibi ele al›n›r. Zamana yay›lan, planl› bir eylem olarak yeniden iskân, toplumun d›ﬂar›dan müdahalelerle ﬂekillendirilebilece¤ine inanan bir toplum mühendisli¤i çal›ﬂmas›d›r.
“Yeniden iskân, mekânsal bir uygulamad›r… Ulus temelli devletin üretilmesi ba¤lam›nda mekân›n üretilmesi projesi, esas olarak politik otoriteyi bir
mekâna ba¤l› kültürel kimli¤e ba¤lama projesidir. Daha do¤rusu bir ülke/devlet topra¤› (territorium) olarak ulus devletin yarat›lmas›d›r. Politik-kültürel kimli¤in bu biçimde mekâna ba¤lanmas› ya da bu kimli¤in kendine ait
bir ülke topra¤› yaratmas›, ulusçulu¤un merkezi özelliklerinden birisidir…”
(Jongerden, 2008: 49). Buna göre yeniden iskân uygulamalar› ile amaçlanan
mekân›n üretilmesidir. Yani, mekân olarak topra¤›n ve üzerinde yaﬂayan insanlar›n ulusal k›l›nmas›, ulusal topra¤›n ve ulusal insan›n yarat›lmas›d›r. Bu
noktada toprakla insan aras›nda ulusal-kültürel ve hatta siyasal ba¤›, bütünleﬂmeyi sa¤lamakt›r. Ulus devlet mekân› üretemedikçe, yani hâkimiyeti alt›ndaki topraklarda öngördü¤ü ulusal-kültürel uyumu oluﬂturamad›kça kâbus
görmekten kurtulamayacakt›r. Baﬂka kültürlerin bu topraklarda yaﬂamaya
devam etmesi ve insanlar›n o kültürle aras›ndaki pozitif iliﬂki, bertaraf edilmesi gereken tehlikeli bir durumdur. Tehlike alg›s›n› bunun üzerine kuran
modern ulus devlet projesi, yeniden iskân politikalar› temelinde gerekti¤inde en ﬂiddetli eylemlere hatta etnik temizlik pratiklerine giriﬂmekten de çekinmemiﬂtir.
Rusya’n›n Bölgeyi ‹ﬂgali ve Mülteciler Sorunu:
Kürdistan, co¤rafya ve insan kaynaklar› aç›s›ndan, I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda en
çok tahribata u¤rayan, zarar gören bölgelerin baﬂ›nda gelir. Hem üzerinde
cereyan eden savaﬂlar ve bu savaﬂlar›n yol açt›¤› y›k›m ve yoksulluk; hem
hâlâ tart›ﬂma konusu olmaya devam eden ve milyonlarca insan› yerinden
yurdundan eden “tehcir” pratikleri; hem de iç çat›ﬂma ve kar›ﬂ›kl›klar bölgeye büyük zarar verir, yaﬂam›n nabz›n› neredeyse durma noktas›na getirir.

I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›?nda Almanya’n›n yan›nda saf tutan Osmanl› Devleti; ‹ngiliz, Frans›z, Rus ittifak›na karﬂ› Rusya’n›n Karadeniz’deki limanlar›n› bombalamak suretiyle savaﬂa dâhil olur. Kürdistan co¤rafyas›nda yürütülen savaﬂta, Osmanl› ordusunun savaﬂ meydan›ndaki baﬂar›s›zl›klar› üzerine, ad›m
ad›m Rus iﬂgali geliﬂir. Osmanl› Devleti’nin Rusya’ya sald›rarak savaﬂ ilan etmesinin ard›ndan Ruslar, 1 Kas›m 1914 tarihinde s›n›r› aﬂarak Erzurum’a do¤ru harekete geçer. Ocak 1915’deki Sar›kam›ﬂ hezimetinin ard›ndan Nisan
ay›nda Ruslar, Osmanl› topraklar›n› ele geçirmeye baﬂlar. May›s 1915’de Van
ve çevresini ele geçirirler. Temmuz 1916’ya gelindi¤inde ise Ruslar, Erzurum,
Bitlis ve Trabzon vilayetleri ile Erzincan sanca¤›n› iﬂgal etmiﬂ, Van Gölü’nün
güneyinden Do¤u Karadeniz k›y›lar›na kadar geniﬂ bir alan› hâkimiyeti alt›na alm›ﬂlard›r.2
Rus ordusu karﬂ›s›nda baﬂar›s›zl›¤a u¤rayan Osmanl› askerlerinin geri çekilmesi ile birlikte, Ruslardan korkan ahali, iç bölgelere ak›n etmeye baﬂlar.
Kendisine en yak›n vilayetlere s›¤›narak canlar›n› kurtarmak ister. Ordusunda Ermeni birlikleri bulunan ve iﬂgal sürecinde bölgedeki Ermeni çetelerinin
de yard›m›n› alan Ruslar, iﬂgal ettikleri yerlerde sivil halka yönelik zalimane
yaklaﬂ›mlar da sergilerler. Bölgeye dair ikiyüzlü bir siyaset güden Ruslar; Ermenilerden ald›klar› deste¤e ra¤men bölgede bir Ermenistan kurulmas›n›
kendi ç›karlar›na ters ve gerçekleﬂmesi imkâns›z bir durum olarak de¤erlendirirler. Bu yüzden bölgede bir kolonizasyon hareketi geliﬂtirmeye kalk›ﬂ›rlar ve Rusya’dan getirilecek nüfusu belirledikleri yerlere yerleﬂtirmek suretiyle çal›ﬂma baﬂlat›rlar. ‹lk etapta ordunun iaﬂe vb. ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere Eleﬂkirt’e beﬂ bin kiﬂi getirip yerleﬂtiren Ruslar (Ö¤ün, 2004: 27), akabinde projelerini gerçekleﬂtirmek için zemin bulamadan geri çekilmiﬂlerdir. Rusya’da Ekim Devrimi’nin gerçekleﬂmesinin ard›ndan yeni kurulan Sovyet rejimi, I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan çekildi¤ini ilan edince, 1917 y›l›n›n son aylar›nda Rus ordu birlikleri iﬂgal ettikleri yerleri terk ederek kendi s›n›rlar›na geri
çekilirler.
Van, Bitlis, Erzurum ve Trabzon vilayetlerinden Rus iﬂgali sebebiyle kaçarak
kendilerine en yak›n bölgelere (Diyarbekir, Mamuret’ül Aziz, Sivas, Erzurum,
Ordu, Sinop vb) s›¤›nan bu kiﬂilere Osmanl› Devlet bürokrasisi taraf›ndan
“mülteci” denilmiﬂ ve mülteci statüsüne tabi tutulmuﬂlard›r. Osmanl› Devleti
taraf›ndan yerinden yurdundan kaçm›ﬂ bu insanlar için kullan›lan mülteci
kavram›, bugün kullan›lan anlam›yla tümüyle ters bir içeri¤e sahiptir. Bugün

2- Bu veriler okunurken Osmanl›’n›n o zamanki vilayet sisteminin bugünkü il s›n›rlar›yla örtüﬂmedi¤ini, daha
geniﬂ bir co¤rafi alan› içerdi¤ini dikkate almak gerekir. Örne¤in Erzurum vilayeti Erzincan sanca¤›n› kapsad›¤› gibi, A¤r› (Karaköse), Beyaz›t (Do¤u Beyaz›t)’a kadar uzanmaktad›r. 1914 y›l› Osmanl› Devleti vilayetleri ve vilayet s›n›rlar› için bak›n›z; Dündar, 2008: 23-26.
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Milyonlarla ifade edilen insan kayb›n›n yan›nda, üretim durur, ticaret olanaklar› ortadan kalkar, kültürel-sosyal ortam büyük darbe al›r. Açl›k, k›tl›k ve
bulaﬂ›c› hastal›klarla bo¤uﬂan insanlar›n, göç yollar›nda, da¤ baﬂlar›nda donmuﬂ ya da çürümüﬂ kalm›ﬂ cesetleri, tan›klar›n an›lar›nda ve dönemin bas›n›nda s›kl›kla karﬂ›laﬂt›¤›m›z haberlerdir.
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uluslararas› hukuk kapsam›nda kullan›lan bir kavram olarak mültecilik; bask›, ﬂiddet veya zulme u¤rama tehlikesi olan ya da u¤ram›ﬂ bir kiﬂinin veya
grubun, yaﬂad›¤› ülkenin s›n›rlar›n› aﬂarak, bir baﬂka ülkeye s›¤›nmas› durumlar›nda kullan›lmaktad›r.
Osmanl› Devleti’nin kendi tabiiyetindeki insanlar için mülteci kavram›n› kullanm›ﬂ olmas›n› anlamak elbette ki zor. Osmanl› bürokrasisinin kavramlara
yükledi¤i anlam›n bugünkü de¤erlerle örtüﬂmedi¤i ortada. Ancak, bu durum, kendi döneminde ve sonras›nda; hem tart›ﬂmalara, sorular›n sorulmas›na sebep olmuﬂ, hem de mülteci ve muhacir statülerinin kar›ﬂt›r›lmas›na, kafa kar›ﬂ›kl›klar›na yol açabilmiﬂtir. Öyle ki, belirtilen dönemde devlet kurumlar›n›n kendi iç yaz›ﬂmalar›nda dahi bölgeden göç eden insan için bazen
mülteci bazen muhacir kavram› kullan›labilmiﬂtir. Bu konuda tek istisna, yani mülteci ve muhacir ayr›m›na hassasiyetle dikkat edilen belgeler Fuat Dündar’›n dile getirdi¤ine göre “ﬂifreli telgraflar”d›r (Dündar, 2001: 227). Yani iskân iﬂlerini koordine eden kurumlar (temelde AMMU teﬂkilat›) ve bunlar›n
ba¤l› oldu¤u mercii (‹T yönetimi, özelde ise Talat Paﬂa) aras›nda geçen yaz›ﬂmalarda büyük bir hassasiyet göze çarpmaktad›r.
Yaﬂanan kavram kargaﬂas› 3 Ocak 1918’de toplanan Meclis-i Ayan oturumunda dile getirilmiﬂ, bir soru üzerine dönemin Aﬂair ve Muhacirin Müdir-i
Umumisi Hamdi Bey ﬂöyle bir yan›t vermiﬂtir: “Mülteci, ahval-i harbiye dolay›s›yla düﬂman istilas›na u¤rayan yerlerden dâhile, yani hududun gerisine iltica eden, bilatefrik ve cins ve mezhep bütün ahaliye diyoruz…Düﬂman
istilas›na maruz kalan Memalik-i Osmaniye’den. Yani huduttaki vilayetlerden aksam-› dahiliyeyi vatana, düﬂman istilas› dolay›s›yla gelen ahaliye
mülteci diyoruz. Ba ahitname di¤er bir devlete terk edilmiﬂ topraklardan gelenlere, mesela bugün Yanya’dan, Toyran’dan, Manast›r’dan gelenlere de
muhacir diyoruz.” (MAZC, D.3, ‹.4, C.I: 207).
‹skân iﬂleriyle görevlendirilen bir numaral› kurumun baﬂ›ndaki yetkilinin
aç›klamalar›ndan da anlaﬂ›ld›¤› gibi, anlaﬂma ile baﬂka bir devlete b›rak›lan
topraklardan gelen kimseler muhacir olarak kabul edilmektedir. Fakat iﬂgale u¤ram›ﬂ, ancak resmi olarak ak›beti belli olmayan topraklardan kaçarak,
iç bölgelere s›¤›nm›ﬂ kiﬂiler mülteci say›lmaktad›r. Mülteci ve muhacir statüleri aras›ndaki farka sebep olan temel husus; muhacirlerin kal›c› olarak, yani yerleﬂmek üzere gelmiﬂ olmalar›; mültecilerin ise iﬂgalin sona ermesinin
ard›ndan geri dönebilecekleri düﬂünüldü¤ünden kendilerine geçici bir gözle bak›lmas›d›r. Mültecilikten muhacirlik statüsüne geçiﬂin yollar› tümüyle
kapat›lm›ﬂ de¤ildir.
Pratikte, devlet her iki kesime de yard›m etmeyi öngörmekle birlikte, statü
olarak muhacirler, mültecilere nazaran daha avantajl› koﬂullara sahiptirler.
“Örne¤in, ülkeye geldikleri tarihten itibaren muhacirlere iki y›l süreyle tan›nan mali vergi muafiyetinden iﬂgale u¤rayan Osmanl› vilayetlerinden gelen
mültecilerin yararlanmas›na kesinlikle izin verilmiyordu” (Ö¤ün, 2004: 8).
Muhacirlere biraz ahd-i vefa ve baﬂka politik hesaplar gere¤i zorunlu olarak
kucak açan Osmanl› Devleti, kal›c› yerleﬂime tabi tuttu¤u bu kesimin yerleﬂme, bar›nma ve yeniden üretici hale gelmesi için hayli olanak sunuyordu.

Osmanl› Devleti, mülteci kavram›n› ilk kez bu dönemde kullanmam›ﬂt›r. Yeni olmayan bu statüyü, daha önce ‹ran’dan, Cezayir’den, Trablusgarp’tan ve
Bingazi’den “iﬂgal” sebebiyle kaçan göçmenler için de kullanm›ﬂt›r (‹pek,
2006). 18. yüzy›l›n sonundan beri göçmenler sorunuyla meﬂgul olmak zorunda kalan Osmanl› Devleti, 1913 y›l›na kadar kal›c› bir teﬂkilat ve standart bir
yaklaﬂ›m, politika uygulamaya koyamam›ﬂ, göçlerin yaﬂand›¤› dönemlerde
geçici örgütlenme ve politikalarla göçmenleri “uygun yerlere yerleﬂtirerek”
çözüm olmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. ‹lk kez 1913 y›l›nda ‹ttihat ve Terakki yönetimi taraf›ndan ç›kar›lan, ‹skan-› Muhacirin Nizamnamesi ve ard›ndan kurulan ‹skan-› Aﬂair ve Muhacirin Müdüriyeti (‹AMM) teﬂkilat› vas›tas›yla genel bir
politika belirlenip, iskân iﬂleri planl› bir uygulamaya tabi k›l›nm›ﬂt›r. Bu dönemde kurulan ‹AMM, 1916 y›l›nda yeniden düzenlenerek AMMU (Aﬂair ve
Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi) ad›n› alm›ﬂt›r. Devletin iskân politikalar›nda yeni bir dönemin baﬂlang›c› olan ‹skan-› Muhacirin Nizamnamesi’nde
muhacir ve mülteci aras›ndaki ayr›m, 2. Madde’de ﬂöyle izah edilmektedir:
“Muhacirin iki k›s›md›r: Birincisi hükümet-i metbu’alar›ndan istihsal-i mezuniyetle terk-i tabiiyet ederek gelenler; ikincisi mülteci olarak gelip de tabiiyet-i Osmaniye dahil olmak istid’as›nda bulunanlardan hükümetçe muhacir s›fat›yla kabulüne karar verilenlerdir.”
I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda mülteci statüsünde de¤erlendirilen kitle; gizli yaz›ﬂmalarda aç›kça etnik ayr›ma tabi tutularak iki farkl› grup biçiminde adland›r›l›r
ve bu adland›rma üzerine ayr› politika ve uygulamalara tabi tutulurlar. Bu
durum ‹ttihat ve Terakki’nin kamuoyundan gizli yürüttü¤ü politikalar›n ve
çal›ﬂma tarz›n›n d›ﬂavurumundan öte bir ﬂey de¤ildir. Kamuoyuna aç›k yay›nlarda mülteciler olarak tan›mlanan kitle, gizli yaz›ﬂmalarda aç›kça Kürt
mülteciler ve Türk mülteciler diye ikiye ayr›lmaktad›r. Bu ayr›ma istinaden
yerleﬂim bölgeleri de ikiye taksim edilmekte ve her birisi için ayr› bir iskân
politikas› öngörülmektedir. Burada Kürt mülteciler için öngörülen iskân politikas›n› ayr›nt›l› olarak iﬂleyece¤iz. Ancak, savaﬂ koﬂullar›ndan yararlanarak,
May›s 1916 y›l›nda uygulamaya konulan bu politikalar›n önceki y›llara uzanan bir haz›rl›k döneminin oldu¤unu biliyoruz. ‹ttihatç›lar›n Kürt alg›s›n› ﬂekillendiren çal›ﬂmalar, araﬂt›rmalar ve uygulamalar baﬂl› baﬂ›na ayr› bir araﬂt›rma ve yaz› konusu oldu¤u için, baﬂka bir çal›ﬂmada bunu ele almak üzere ﬂimdilik bu konuya girmeyece¤iz.
Kürtlerin Yeniden ‹skân›
‹ttihatç›lar›n; Kürtleri geri, medeniyet d›ﬂ›, ancak asimile edilip Türkleﬂtirilebilecek Müslüman bir topluluk olarak gördükleri anlaﬂ›l›yor. Kürtler savaﬂ›n
hemen öncesinde ve savaﬂ esnas›nda, her zamanki gibi geleneksel parçal›
bir duruﬂa sahiptirler. Bu süreçte Bitlis’te, Botan’da ve Musul’da isyanlar vard›r. Bir k›s›m Kürt, Osmanl› ordusu saf›nda Ruslara karﬂ› savaﬂa kat›lm›ﬂt›r.
Baﬂka bir grup Kürt ise Ruslarla iﬂbirli¤i aray›ﬂ› ve anlaﬂma içindedir. Bu noktada özellikle Bedirhani Abdurrezzak ve Koçgiri Aﬂireti reisi Aliﬂer Bey’in
isimleri zikredilmelidir. Dersim Kürtlerinin bu dönemde de isyan içinde ol-
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Ayn› yard›mlar›n mültecilere de yap›lmas› fuzuli görülüyordu, çünkü geri
dönme koﬂullar› oluﬂursa yap›lan yard›mlar boﬂa gitmiﬂ olacakt›.
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duklar› ve Osmanl› ordusunun Dersim’e askeri harekât düzenledi¤i de bilinmektedir. Kürtlerin yayg›n isyanlar›n›n ve bir k›s›m Kürtlerin de Ruslarla iliﬂki içinde olmas›n›n Osmanl› devletini rahats›z etti¤i muhakkak.
‹ttihatç›lar I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›n›, Anadolu’yu ve Kürdistan’› Türkleﬂtirmek için
bulunmaz bir f›rsat olarak görmüﬂlerdir. Bundan hareketle belirlenen s›n›rlar
içerisinde Türklerin genele yayg›nl›¤›n› ve ço¤unluk haline gelmelerini sa¤lamak için gayri-Türk etnik gruplara yönelik farkl› politikalar uygulamaya
sokmuﬂlard›r. 1915 y›l›n›n sonlar›na do¤ru neredeyse tamamlanm›ﬂ olan “Ermeni Tehciri”nin ard›ndan, Erzurum’dan, Bitlis’ten, Van’dan ve Erzincan’dan
iﬂgal dolay›s›yla göç etmiﬂ olan Kürtleri hedefleyen yeni bir tehcir uygulamas› devreye sokulur. O dönem bölgede görev yapm›ﬂ olan 2. Ordu Komutan› Ahmet ‹zzet Paﬂa hat›ralar›nda bunu aç›kça ifade eder: “Cepheye vard›¤›mda büyük ölçüde Ermeni göçü bitmiﬂti. Münferit baz› istenmeyen hareketler bilinir ve duyulursa büyük bir içtenlikle engellemeye çal›ﬂ›yordum. Fakat memleketleri istilaya u¤ray›p bu tarafa göç ve iltica etmiﬂ olan Kürt aﬂiretlerinin Bat› vilayetlerine gönderilmesine hükümet taraf›ndan teﬂebbüs
olunmuﬂtu ki, bunun da büyük ölümlere ve baﬂka türlü zararl› olaylara sebebiyet vermesi düﬂünülebilirdi. Dolay›s›yla Kürt aﬂiretlerinden süvari teﬂkil
edece¤imi öne sürerek bu göçün engellenmesine, elden geldi¤ince çal›ﬂt›m.
Bu sayede aﬂiretler civardaki boﬂ arazide yerleﬂtirilerek bir ikisinden de oldukça faydal› ve de¤erli süvari k›talar› teﬂkil edilebildi.” (Ahmet ‹zzet Paﬂa,
1992: 256-257)
Bahsi geçen Kürt politikas› 1916 y›l›ndan itibaren ad›m ad›m devreye sokulur. ‹lk yap›lan icraat önceki y›llarda bat› bölgelerine iskân ettirilmiﬂ Kürtlerin durumlar› hakk›nda valilerden ve mutasarr›flardan bilgi istemek olur.
Hangi vilayetlerde ve livalarda ne kadar Kürt bulunmaktad›r, yerli ahali ile
iliﬂkileri ve intibaklar› ne düzeydedir, kendi dillerini ve asli (milli) geleneklerini koruyorlar m› vb. sorular› h›zla araﬂt›rarak, ayr›nt›l› aç›klamalar göndermeleri istenir. Talat Paﬂa imzas›yla 26 Ocak 1916 tarihinde bat›daki baz› vilayetlere ve livalara gönderilen ﬂifreli telgraf aynen ﬂöyle diyor:
“Konya, Kastamonu, Ankara, Sivas, Adana, Ayd›n ve Trabzon vilayetleriyle
Kayseri, Canik, Eskiﬂehir, Karahisar, Ni¤de mutasarr›fl›klar›na
ﬁifre
Ahval-i harbiye dolay›s›yla dâhile iltica eden Kürtlerin Anadolu vilayet-i garbiyesine sevkleriyle müteferrikan iskanlar› mutassav›r ise
de evvel emir de dâhil-i vilayet/livada Kürtler ve Kürt köyleri hakk›nda tafsilatl› malumat alma icab etti¤inden: Nerelerde ne kadar
Kürt köyleri vard›r? Lisan ve adet-i asliyelerini muhafaza ediyorlar
m›? Türk köylüsü ve köyleriyle münasebetleri ne derecededir? Serian
tahkikat icras›yla mufassalan ve ilave-i mütaalalar›yla birlikte inbas›.” (Dündar, 2001: 140)
Bu telgraf›n ard›ndan vilayetler ve merkez aras›nda bir dizi yaz›ﬂman›n ve haberleﬂmenin oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Bu yaz›ﬂmalardan birinde Talat Paﬂa, 16 Nisan 1916 tarihinde Sivas vilayetine çekti¤i telgrafta, Kürtlerin kendi aralar›nda

“Diyarbekir Vilayeti’ne ﬁifre
C. 18 Nisan 332 ﬂifreye Kürt mültecilerini Urfa, Zor gibi haval-i cenubiyeye göndermek kesinlikle caiz de¤ildir. Bunlar oralarda ya
Arablaﬂmak veyahud milliyetlerini muhafaza itmek suretiyle yine
gayri müfid ve muz›r bir anas›r halinde kalacaklar› cihetle matlub
has›l olamayaca¤›ndan mültecilerin ber-vech-i zir sevk ve iskanlar›
laz›md›r.
1- Türk mülteciler ile Türkleﬂmiﬂ kasaba ahalisi Urfa, Maraﬂ, Ay›ntab cihetlerine sevk ve oralarda iskan olunmal›d›r.
2- Kürt mültecilere gittikleri yerlerde aﬂair hayat›n› yaﬂamamak ve
milliyetlerini muhafaza edememe içun aﬂiret reisleri behemahal efraddan ay›rmak laz›m geldi¤inden bunlar aras›nda ne kadar zi nüfuz eﬂhas ve rüesa var ise efraddan bilatefrik Konya, Kastamonu vilayetleriyle Ni¤de ve Kayseri sancaklar›na ayr› ayr› sevk edilmelidir.
3- Müﬂak-› sefere tahammülü olmayan alil ve ihtiyarlar ile kimsesiz
ve fakir kad›n ve çocuklar Maden kasabas›yla Ergani ve Behremaz
nahiyeleri gibi Türk köyleri bulunan mahallerde ve Türkler aras›nda müteferrikan iskan ve iaﬂe edilecekdir.
4- Mevadd-› sab›ka haricindeki di¤er mültecilerde Amasya, Tokat livalar›yla Malatya’n›n münasib mahallerinde müteferrikan iskan
edilmek üzere o havaliye müteferrik bir suretde sevk edilecekdir.
5- Sevk edilen mahallerle muhabere edilmekle beraber oralarca suret-i tevzi ve iskan hakk›nda olunacak muamelenin tayin ve iﬂar›
için ne mikdar mültecinin hangi tarihde nerelere sevk edildikden
nezarete de malumat verilecektir.” Fi 19 Nisan sene 332 (Dündar,
2008: 500-501).
May›s ay› içerisinde benzer içerikli birçok talimatnamenin farkl› vilayetlere
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hangi dili konuﬂtu¤unu, Türkçeye aﬂina olup olmad›klar›n› sorar (Dündar,
2001: 140). May›s ay›na do¤ru gelindi¤inde Kürtlerin yeniden iskân›na dair
politika netleﬂmeye baﬂlar. ‹ﬂgal sebebiyle yaﬂad›klar› yerlerden kaçarak Diyarbak›r, Sivas, Mamuret’ül Aziz gibi vilayetlere s›¤›nan “mültecilerden” Kürt
olanlar, müteferrikan (da¤›n›k, ayr› ayr›) bat›ya, Türklerin ço¤unlukta oldu¤u
bölgelere, Türk mülteciler veya Türkleﬂmiﬂ olan ahali ise Kürt bölgelerine, s›n›r boylar› ve tren hatlar› gibi stratejik önemdeki yerlere yerleﬂtirilecektir.
Kürtlerin aﬂiret hayat›n›, aralar›ndaki toplumsal dayan›ﬂmay› ve milli duygular›n› korumalar›n› engellemek için topluluk içinde ileri gelen kiﬂiler topluluktan soyutlanmak suretiyle ﬂehir ve kasaba merkezlerinde tutulacak, alt tabaka ise gittikleri yerlerde köylere da¤›n›k vaziyette yerleﬂtirilecektir. Göç
edemeyecek durumda olan hasta, yaﬂl›, kimsesiz kad›n ve çocuklar ise bölgedeki “Türk” köylerine yerleﬂtirilecek ve iaﬂe edilecektir. Mültecilerin kalabal›k say›da bulundu¤u, en önemli merkezlerden biri olan Diyarbak›r vilayetine Talat Paﬂa taraf›ndan 1 May›s 1916 tarihinde çekilen ﬂifreli telgraf, Kürt
mültecilere uygulanacak iskân yöntemlerini aç›kça ortaya koyar:
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ve livalara gönderildi¤i bugün deﬂifre olmuﬂtur. Kürt mültecilerin yeniden iskâna tabi tutulaca¤› bat› vilayetleri yetkililerine gönderilen talimatlarda, Kürtlerin milli varl›¤›n› unutmaya hizmet edecek iskân usullerinin uygulanmas›
sal›k verilirken; Türk mültecilerin yerleﬂtirilecekleri Kürt bölgelerinde nüfus
olarak ço¤unlu¤u sa¤layabilmeleri için al›nmas› gereken tedbirler belirtilir.
Örne¤in, Urfa, Maraﬂ ve Ay›ntab mutasarr›fl›klar›na çekilen 4 May›s 1916 tarihli telgrafta, Diyarbak›r’daki Türk mültecilerin bu livalara gelece¤inin kendileri taraf›ndan bilindi¤i belirtilmekte ve gerekli yard›mlar› (iaﬂe, kuvvet vb.)
yapmalar› istenmektedir. Bununla birlikte bu bölgede bulunan Kürtlerin toplu iskânlar›n›n engellenip, rüesan›n ﬂehir merkezlerinde tutulmas›n›n yan›nda, köylülerin kasaban›n kuzeyinde bulunan Türk köylerine ikiﬂer-üçer hane da¤›t›lmalar›n› istenir (Dündar, 2008: 502-503).
Fazla mesai yapm›ﬂ olmal› ki ayn› gün (4 May›s) Talat Paﬂa Ankara, Konya,
Hüdavendigar, Kastamonu vilayetlerine ve Kayseri, Ni¤de, Kütahya mutasarr›fl›klar›na bir telgraf daha gönderir. Di¤erleriyle benzer içeri¤e sahip olan
bu telgrafta Diyarbekir, Sivas Erzurum ve Mamuret’ül Aziz vilayetlerinde bulunan Kürt mültecilerin bat›ya sevklerinin kararlaﬂt›r›ld›¤›n›n bilindi¤ini,
Kürtler o bölgelere vard›klar›nda yerli ahali aras›nda yüzde beﬂi geçmeyecek
tarzda köylere da¤›t›larak iskân edilmelerini emreder. Dört maddelik talimat›n 4. maddesinde ise Kürt mültecilere uygulanacak iskân siyasetinin önemli yönlerinden biri dile getirilir: “Bütün bu mülteciler bil’ahirede [sonradan]memleketlerine iade idilmeyeceklerinden muhacirin gibi emlak-› metrukeden ve arazi tefvizi [da¤›t›m] suretiyle idare idilecek ve hususat-› salifeye
[geçen] muktezi masarifat muhacirin tahsisat-› umumiyesinden tesviye idilecekdir” (Dündar, 2008: 505).
Mülteciler konusunu ele alan çeﬂitli kaynaklarda Diyarbekir gibi baz› vilayetlerde biriken Kürt mültecilerin buralarda bar›nd›r›l›p iaﬂe edilmesi yerine bat›ya sevk edilmesinin nedeni olarak, ço¤unlukla, iaﬂe ihtiyac›n›n alt›ndan kalk›lamad›¤›, var olan›n ancak ordunun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lad›¤› vb. gerekçeler
ileri sürülür. Yüz binlerce insan› bar›nd›rmak ve iaﬂe etmek ad›na ak›beti belirsiz bir ölüm yolculu¤una ç›karmak yerine ihtiyaçlar›n› aya¤›na götürmek
daha kolay, daha masrafs›z ve daha az risk bar›nd›r›r iken, bu aç›klamalar
tatmin edici olmaktan uzakt›r. ﬁifreli telgraflardan da anlaﬂ›ld›¤› gibi iaﬂe k›tl›¤›ndan dolay› sevk edilmiyor insanlar, bir amac› ve hedefi olan sistemli bir
iskân politikas› yürütülmektedir. Bu amaçla mülteciler Türk ve Kürt diye ikiye ayr›larak, farkl› iskân bölgelerine ayr›l›p farkl› bir usulle iskân edilmeleri
öngörülmektedir. Bat›ya göç ettirilen Kürt mülteciler burada “kati” iskâna tabi k›l›nmak suretiyle, bir daha geri dönemeyecek tarzda yerleﬂtirilmektedir.
Bu durumda olan Kürt mülteciler, bundan sonra muhacir statüsünde muameleye tabi tutulurlar. Muhacirin tahsisat›ndan yararland›r›lmak suretiyle
kendilerine hane ve arazi da¤›t›m› yap›lmas› öngörülür. Kati iskâna tabi k›l›nmas› istenen Kürtler gittikleri bölgelerde kay›t defterlerine “yerli” olarak
yaz›l›rken, Türk mülteciler “yabanc›” defterine kaydedilir. “Ancak sevk edilen yerlerde kal›c› olarak yerleﬂtirilmeleri kararlaﬂt›r›lanlar yerli defterine kaydediliyorlard›. Bu yüzden Ni¤de ve Adana gibi vilayetlerde bulunan Kürt

‹T hükümetinin Kürtleri bir tehlike unsuru olarak gördü¤ü ve Kürtlere güvenmedi¤i anlaﬂ›l›yor. Osmanl› ordusu ile birlikte savaﬂan baz› aﬂiretler d›ﬂ›ndaki bütün Kürtler güvenilmez diye kodland›¤› için, cepheye yak›n yerlerde iskân edilmeleri yasaklan›yor. Buralara Türk mültecilerin yerleﬂtirilmesi istenerek, “hiçbir sebep ve bahane ile baﬂka bir mahalle sevk edilmemesi
tamimen tembih” ediliyor (‹pek, 2006: 141). Kürtlerin bu iskân politikas›ndan rahats›zl›k duyduklar› ve hatta farkl› çare aray›ﬂlar›na girdiklerine iliﬂkin
de bilgiler var: “1 Kas›m 1916 tarihinde AMMU’dan Diyarbekir’e bir ﬂifreli telgraf çekilir. Telgrafta Mardin ve Karacada¤ civar›nda bunan Kürt mültecilerin içerilere sevk edileceklerini iﬂitip Viranﬂehir ve Beﬂiri’deki aﬂiretlerin aras›na kar›ﬂarak savuﬂtuklar› haberlerinin al›nd›¤› belirtiliyor ve bu gibi durumlar›n bir daha yaﬂanmamas› ve kaçanlar›n yakalan›p iskân mahallerine gönderilmesi emrediliyordu” (Dündar, 2001: 147).
Kürt mültecilerin sevkinin toplu olarak yap›lmas› emredilir. Bat› bölgelerine
da¤›t›lmadan önce Kürt mültecilerin temel toplanma yeri Konya olarak belirlenir ve buradan da¤›t›lmas› öngörülür. AMMU teﬂkilat›n›n, bütün bu sevkiyat boyunca gerekli olan ihtiyaçlar› karﬂ›lamas› için tedbir almas›, iaﬂesinden bar›nma koﬂullar›na kadar gereken her ﬂeyi yapmas› emredilir. ‹aﬂenin
karﬂ›lanmad›¤› yerde mülteci baﬂ›na belli bir miktar para verilmesi karar› al›n›r. Hastalar için seyyar hastaneler, aç›kta kalm›ﬂ yetim çocuklar için yetimhaneler kurulmas›, acizlerin sorunlar›n›n çözülmesi istenir. ‹lgili birimler taraf›ndan mültecilerin sorunlar›n›n çözülmesine dair birçok karar ve talimatname ç›kar›lm›ﬂsa da, bunlar›n büyük oranda kâ¤›t üzerinde kald›¤› anlaﬂ›l›yor. Gerek savaﬂ koﬂullar›n›n do¤urdu¤u imkâns›zl›klar, gerek kararlar› uygulamakla görevli memurlar›n açgözlülü¤ü, gerekse de karar al›c›lar›n, mültecilerin sefalet içerisinde ölümleri karﬂ›s›ndaki duyars›zl›klar›, belirsizlik içerisindeki bu yolculu¤un çok ac› sonuçlara yol açmas›na sebep olur.
Yeniden iskân edilmek üzere yollara dökülen Kürt mültecilerin birço¤u ihtiyaçlar› karﬂ›lanmad›¤› için açl›ktan, bulaﬂ›c› hastal›klardan ve de so¤uktan
donarak ölür. Birço¤unun iaﬂeleri karﬂ›lanmad›¤› gibi, vaat edilen paralar da
ödenmez. Dönemi yaﬂayanlar›n an›lar›nda da¤ baﬂlar›nda kafileler halinde
so¤uktan donmuﬂ, kentin kenar mahallelerinde ya da istasyon köﬂelerinde
çaresizlik içerisinde öbek öbek bekleyen veya ölmüﬂ mültecilerin resmi tasvir edilir. Mültecilerin topland›¤› önemli merkezlerden olan Urfa’da, yaﬂanan
durumun vahametini duyurmak amac›yla baz› kiﬂilerin 16 ﬁubat 1918 tarihinde Dâhiliye ve Harbiye Nezaretlerine gönderdikleri telgrafta yaﬂananlar ﬂöyle anlat›l›r: “Açl›k yüzünden insanlar her gün ölmektedir. Canl› cenaze halinde dolaﬂmakta olanlar da hayattan b›km›ﬂlard›r. Pek çok insan bir parça ekmek bulabilmek ümidiyle bütün mahalleleri dolaﬂt›¤› halde yiyecek bir ﬂey

221
20.Yüzy›l Kürt Göç Hareketlerinde Birinci Dalga: Kürtlerin Yeniden ‹skân› ve Kürt Mülteciler Meselesi

mültecileri yerli defterine, Türklerin ise vilayetlerdeki muhacir dairesine gönderilecek yabanc› defterine iﬂaret konularak kay›t edilmeleri isteniyordu. Yabanc› deftere yaz›lan mülteciler, ya vatan-› asliyelerine iade edilecek veya iktidar›n gerekli görece¤i stratejik bölgelere sevk edilebileceklerdi. Yabanc›
deftere kay›t edilenlerin hiçbir suretle yerlerini terk etmelerine izin verilmiyordu” (Dündar, 2001: 218).
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bulamamaktad›r. Açl›k yüzünden feryat eden çocuklar›n› ölümden kurtarmak ümidiyle bo¤azlanm›ﬂ davar kan› yemek üzere kasap ve salhanelere koﬂan zavall› annelerin yüzde 80’i eli boﬂ dönüyor. Bir k›sm› da temin edebildikleri hayvan leﬂleriyle hayatta kalmaya çal›ﬂ›yor. Taﬂra halk›ysa hayvanlar
gibi otlamak sevdas›yla ﬂuraya buraya koﬂtuklar› halde bu mevsimde bir ﬂey
bulmalar› mümkün olam›yor” (Ö¤ün, 2004: 50).
Mültecilerin sevkine iliﬂkin, yeniden iskân politikas›n›n çerçevesini belirleyen bir talimatnameden bahseden, dâhiliye defterine kay›tl› birçok arﬂiv belgesi, evrak var. 1916 tarihli oldu¤unu tahmin etti¤imiz bu talimatnamenin
kendisini bütün aramalar›m›za ra¤men bulamad›k. Bahsi geçen talimatnameye at›fta bulunan belgelerden birinde talimatnamenin baz› maddelerinin içeri¤i veriliyor: “… Dâhiliye Nezaret-i Celilesinin 16 Mart 332 tarihli tahrirat-›
umumiyyesiyle irsal buyurulub (gönderilip) muhacirin dairesinde bulunan
talimatnamenin dördüncü maddesinde Türk mültecilerin suret-i kat’i de kayd
ve tescili netice-i harbde tayin edebilecek bir keyfiyet oldu¤undan bunlar›n
ﬂimdilik ta’yin edilecek menat›k da muvakkaten (geçici) iskan edilece¤i ve
sekizinci maddesinde Kürd mültecilerinin muharebeden sonra dahi memleketlerine iade olunmayaca¤›n›n, bunlar›n ta’yin idilen menat›k da iskân olunduklar›n› müteakib mahalli sicil-i nüfusa kayd edilerek hiçbir vesile ile baﬂka tarafa azimetlerine (gitmelerine) müsaade edilmeyece¤i muharrerdir (yaz›l›d›r) …” (BOA, DH. SN. THR. 77,47).
Ayn› talimatnamenin dokuzuncu maddesinde Kürtlerin iskân edilece¤i m›nt›kalar›n yaz›ld›¤›n› baﬂka bir evraktan ö¤reniyoruz. Ayn› belgede Ruslar›n
savaﬂta Osmanl› ordusu taraf›ndan geri püskürtüldü¤ünü duyan Kürtlerin vatanlar›na geri dönmeye baﬂlad›klar› ve bunun bahsi geçen talimatname uyar›nca engellenmesi gerekti¤i vurgulan›r. “Bitlis ve Muﬂ’un istirdad›n› [geri
al›nd›¤›n›] haber alan Kürtlerin memleketlerine avdet etmeye baﬂlad›klar›
aﬂair ve muhacir müfettiﬂli¤in telgraf›ndan anlaﬂ›lmakda ve mülteciler hakk›ndaki talimatnamenin 8. maddesi bunlar›n vaziyetini tayin etmekde oldu¤u hiçbir suretle avdetlerine müsaade olunmay›p 9. maddedeki menat›k-› iskaniyelerine sevki muktezidir” (Dündar, 2001: 148). Yani Kürtlerin iskân
edildikleri mahallerini terk etmelerine müsaade edilmemesini isteyen hükümet, ayn› zamanda buna kalk›ﬂanlar›n geri gönderilmesini talep eder.
Mültecilerin Say›s›
Mülteci hareketi, daha savaﬂ›n baﬂlad›¤› ilk günlere kadar uzan›r. ‹lk mülteci kafilesi Kas›m 1914’de ‹ran taraf›nda yaﬂayan Kürtlerden oluﬂur. Urmiye,
Hoy ve çevresinde yaﬂayan Kürtler Osmanl› Devleti ile iﬂbirli¤i içinde oldu¤u gerekçesiyle Rus ordusu taraf›ndan yerlerinden ç›kmaya zorlan›r ve sürülür. Hadisenin evveliyat› vard›r ki, bunu da dönemin Nafia Naz›r› Çürüksulu
Mahmut Paﬂa, Meclis-i Mebusan’daki sorgusunda, Teﬂkilat-› Mahsusa’ya ve
‹T’nin gizli çete faaliyetlerine ba¤lar: “Bir hadise daha vaki oldu ki nevahi-i
ﬂarkiyede [ﬂark taraflar›nda], oralara sevk olunan çeteler yüzünden, vukua
gelen fecayi’dir (…) Bu asr-› medeniyette ‹ngiliz, Rus kuvvetlerine karﬂ› çetelerin hiçbir tesiri olamayaca¤› müsellemdir. Bu çeteler nevahi-i ﬂarkiyeye
Hoy ve Selmas ahalisine gitmiﬂler ve orada bir tak›m mütedeyyin, safdil ve

1915 y›l›n›n ilkbahar›ndan itibaren Rus ordusunun ilerleyiﬂi ile paralel, s›n›r
bölgelerinden baﬂlamak üzere Kürtler yaﬂad›klar› yerlerden kaçmaya baﬂlam›ﬂt›r. S›n›r bölgesindeki bir k›s›m Kürdün ‹ran taraf›ndaki güvenlikli bölgelere s›¤›nd›klar›, uzun bir süre burada kald›ktan sonra geri döndükleri biliniyor ( Ö¤ün, 2004; Kaya, 2007). Ruslar›n iﬂgal etti¤i Erzurum, Bitlis ve Van vilayetlerinin nüfusunun a¤›rl›kl› bir k›sm›n› Kürtler oluﬂturmaktad›r. Ancak
Türk nüfusun da yaﬂad›¤› bölgede Laz, Çerkez gibi gayri-Türk, ama dinen
Müslüman etnik gruplara mensup insanlar da yaﬂamaktad›r. Fakat mültecileri konu edinen belgelerde bu nevi bir çeﬂitlili¤i göz ard› eden, Türk mülteciler ve Kürt mülteciler tarz›nda, ikili bir ayr›ﬂt›rma kullan›lm›ﬂt›r. Buna ra¤men mültecilerin say›lar› hakk›nda yap›lan yaz›ﬂmalarda ve haberlerde etnik
bir s›n›fland›rma yap›lmad›¤›, toplu olarak yans›t›ld›¤› gözlenmektedir.
Mültecilerin say›lar› hakk›nda net, somut rakamlara ulaﬂmak neredeyse imkâns›zd›r. Öncelikle devletin yetkili birimleri taraf›ndan verilen say›lar, kendilerinin bilgisi, deste¤i ve yönlendirmesi alt›nda olan mültecileri kapsamaktad›r. Oysa iﬂgalin baﬂlamas› ile birlikte korku içinde yerini yurdunu terk
eden, herhangi resmi bir kurumdan ba¤›ms›z göç eden binlerce insan, verilen rakam›n d›ﬂ›ndad›r. Yine resmi rakamlar›n göçten sonraki y›llara ait olmas› bilginin güvenirli¤ini olumsuz etkilemektedir. En önemli sorunlardan
birisi de hayat›n› kaybeden insanlar hakk›nda hiçbir istatistikî verinin bulunmamas›, kayd›n›n tutulmam›ﬂ olmas›d›r. Tahmini rakamlar›n Çanakkale Savaﬂ›’nda ölenlerin iki mislini iﬂaret etti¤ini düﬂündü¤ümüzde yollarda açl›ktan, susuzluktan, so¤uktan, sald›r›lardan ölenlerle birlikte mültecilerin say›s›
hayli artmaktad›r. Dolay›s›yla verilen rakamlar okunurken bütün bunlar göz
önünde bulundurulmal›d›r.
Ekim 1916’da Dâhiliye Nezareti taraf›ndan düzenlenen bir belgede mültecilerin say›s› 659.100 olarak verilmekte ve il il ﬂöyle bir da¤›l›m yap›lmaktad›r:
Trabzon ve Erzurum’un do¤usundan Samsun’a 79.100 mülteci göç etmiﬂti.
Yine Erzurum mültecilerinden Sivas’a gidenlerin say›s› da 300.000 idi. Erzurum’un do¤u ve güney yan› ile Van’dan Mameratülaziz’e gelen mülteci say›s› ise 80.000 idi. Van ve Bitlis’ten Diyarbak›r’a 200.000 mülteci gelmiﬂti. Nereden geldi¤i kesin olarak bilinmeyen mültecilerin yekunu ise 43.800 idi
(Kaya, 2007: 22). Meclis-i Ayan da 1917 y›l› baﬂ›nda yap›lan bir görüﬂmede
mültecilerin say›s› hakk›nda “belki de 1.200.000’i aﬂ›yor” de¤erlendirmesi yap›l›r (MAZC; D;3, ‹;3, C;1 : 228). Ayn› ﬂekilde 24 Mart 1918 tarihinde Meclisi Ayan da konuﬂan Aﬂair ve Muhacirin Müdir-i Umumisi Hamdi Bey kay›tlara geçen mülteci say›s›n›n 825.991 kiﬂi oldu¤unu, ancak kay›tlara geçirilemeyenlerin hesaba kat›ld›¤›nda bunun bir buçuk milyonu buldu¤unu aç›klar
(MAZC; D;3, ‹;4, C;2 : 217).
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cesur Kürtleri teﬂvik ederek Rus askerine karﬂ› k›yam ettirmiﬂler. Bunun üzerine Ruslar da Kuva-y› Külliye ile gelerek bu safdil aﬂiretlerin köylerini kamilen tahrip ve muteberan›n› katl ve imha etmiﬂlerdir…” (Kocahano¤lu,
1998: 129). Osmanl› Padiﬂah›’n›n 14 Kas›m 1914’de Rusya’ya savaﬂ ilan etmesinin hemen ard›ndan Ruslar bu bölgedeki Kürtleri sürgüne baﬂlam›ﬂ ve göç
etmek zorunda kalan Kürtler a¤›rl›kl› olarak Musul eyaletine s›¤›nm›ﬂt›r.
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Tasvir-i Efkar Gazetesi 11 May›s 1919 tarihli say›s›nda, resmi bir belgeye (layihaya) dayand›rmak suretiyle, yaﬂayan ve ölü mültecilerin toplam say›s›n›
(Trabzon vilayetini de kapsayan tarzda) bir milyon alt› yüz bin civar›nda göstermektedir: “Mültecilerin hicret eyledi¤i beﬂ vilayetin [Trabzon, Erzurum,
Bitlis, Van ve Erzincan] kabl-el-harb [savaﬂ öncesi] nüfus-› islamiyesi (2 623
484) kiﬂi olmas›na nazaran bunlardan (902 865) nefer salimen dâhile iltica eylemiﬂ (300 000) kadar› memleketlerine gitmiﬂtir. Elyevm (672 847) Müslüman memleketine avdete müheyya [haz›r] bir halde bulunmaktad›r.
Umum zayiat ise tamam (701 166) bedbahttan ibarettir.” Ayn› belgede mültecilerin vilayetlere göre da¤›l›m› da yap›lm›ﬂ: Buna göre, Erzurum vilayetinin savaﬂ öncesi Müslüman nüfusu 704.573 kiﬂidir. ‹ﬂgal ve sald›r›lar dolay›s›yla mülteci konumuna düﬂenlerin say›s› 448.277 kiﬂi olup, 207.105 kiﬂinin
öldü¤ü belirtilmektedir. 282.201 kiﬂinin hükümetin yard›m›yla dönmeyi bekledi¤i (rakamlarda tutars›zl›k var) söylenirken, Erzurum’un bu süreçte Müslüman nüfusunun %29’unu kaybetti¤i dile getirilmektedir.
Bitlis’in; 361.610 olan savaﬂ öncesi Müslüman nüfusundan 253.131 kiﬂi mülteci konumuna düﬂmüﬂ, bunlardan 108.484 kiﬂi hayat›n› kaybederken,
144.647 geri dönüﬂ için bekledi¤i söylenmektedir. Van vilayetinden göç
edenlerin kesin rakam› verilmemekle birlikte, 108.000 kiﬂinin hayat›n› kaybetti¤ini, 100.000 kiﬂinin Anadolu’da mülteci konumunda bulundu¤unu ve
savaﬂ öncesi Müslüman nüfusun da 308.000 kiﬂi oldu¤unu yazmaktad›r. Erzincan sanca¤›n›n savaﬂ öncesi Müslüman nüfusu 148.672 kiﬂiden oluﬂmaktad›r. Neredeyse nüfusun yar›s›na tekabül eden 79.238 kiﬂinin mülteci durumuna düﬂtü¤ü sancakta ölülere dair verilen rakam 5.434 kiﬂidir. 15.000 kiﬂinin geri dönüﬂ için haz›r bekledi¤i söylenmektedir, ancak 50.000’e yak›n kiﬂinin durumlar› hakk›nda bilgi verilmiyor. Trabzon vilayetine dair ise; savaﬂ
öncesinde 1.100.624 kiﬂilik Müslüman nüfusa sahip oldu¤u, 354.142 kiﬂinin
mülteci durumuna düﬂtü¤ü, bunlardan 223.143 ünün hayat›n› kaybetti¤i,
130.999 kiﬂinin de geri dönüﬂ için haz›r bekledi¤i söylenmektedir.
Vilayetlerin nüfuslar› konusunda baﬂka kaynaklarda farkl› rakamlar yay›nland›¤›n› biliyoruz. Ancak bunlar aras›nda çok büyük uçurumlar›n olmad›¤›n›
gözlemledi¤imiz için yukar›daki tabloyu verdik. Elbette ki bu say›lar mutlak
olarak okunmamal›d›r. Vilayetlerin nüfusu konusunda durum böyle olsa da
mülteci konumuna düﬂenlerin say›lar›, ölenler, geri dönenler ya da dönmeyi
bekleyen veya dönmeyip yerleﬂmiﬂ olanlar hakk›nda verili rakamlar çok daha
fazla ve sorunludur. Ayr›ca vilayet baz›nda verilen rakamlarda etnik aidiyet gözetilmeden Müslüman ahali tarz›nda toptan yans›t›lmas› göç etmeye zorlanan
Kürtlerin gerçek say›s›n› aç›¤a ç›karmay› da imkans›zlaﬂt›r›yor. En az›ndan ﬂimdilik sahip oldu¤umuz belgeler buna elvermiyor. Fakat yukar›da Tasvir-i Efkar
Gazetesi’nde verilen rakamlar› toparlarsak Kürtlerin nüfus olarak a¤›rl›kta bulundu¤u üç vilayet ve bir sancakta savaﬂ öncesinde Müslüman nüfus olarak
1.522. 955 kiﬂinin yaﬂad›¤› ve bunun neredeyse üçte ikisinin (988.646 kiﬂi) yerini yurdunu terk ederek mülteci konumuna düﬂtü¤ünü görüyoruz.
Kürtlerin Kaleminden Yeniden ‹skânlar›
Ekim 1918’deki Mondros Mütarekesi’nin ard›ndan ‹stanbul’da bulunan Kürt

“Tehcire (zorla göç ettirme) gelince, tehcir Ermenilere mahsus de¤ildir. Bilhassa Ermenilerin tehciri bir kere olmuﬂsa Kürtlerin tehciri
birçok defa sürüp gitmiﬂtir. Kürtlerin tehciri konusunda baﬂa¤r›tmam, fakat muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi (Göçmenler Genel
Müdürlü¤ü) taraf›ndan göçmenlerin yerleﬂtirilmesi (Kürt göçmenlerine mahsustur) hakk›nda yay›nlanm›ﬂ olan talimatnamenin iki
maddesini aﬂa¤›da aktar›yorum:
Madde 12- Kürtler ufak tefek kafilelere ayr›l›p silahlar›ndan ar›nd›r›larak de¤iﬂik bölgelere gönderilecek ve orada genel nüfusun yüzde
beﬂini geçmeyecektir… vs… ve Kürt reisleriyle, molla ve nüfuz sahibi kiﬂiler di¤er kiﬂilerle birlikte sevk olunacak ve orada bunlar di¤er
kiﬂilerle iliﬂkide bulunmayacak ﬂekilde ayr›lacak ve hükümet gözetimi alt›nda bulundurulacakt›r.” (Göldaﬂ, 1991: 122)
Jin Dergisi yazarlar›ndan Abdurrahim Rahmi, ‘Kürt Göçmenler Ne Durumda’
baﬂl›kl› yaz›s›nda göçün sebep oldu¤u ölümlere dair ilginç bir orant›sall›k
kuruyor: “Acaba hangi milletten olursa olsun, 120 haneli bir köyden 10 kiﬂinin kald›¤›n› baﬂka bir milletin felaketli serüveninden okumak mümkün
müdür? Bunlar ne oldu, niçin yok oldular?” ( Göldaﬂ, 1991 : 121) diye sormaktad›r. Jin’in ayn› say›s›nda “okuyucu mektubu” köﬂesinde Hakkârili Ramazan isimli bir Kürt yaﬂad›¤› felaketi anlat›rken, memlekete dönüﬂ arzusunu dile getirmekte; “…Akrabalardan yaln›z Hurﬂid, ‹hsan, Mehmet Beyler
sa¤l›kl› olup, özellikle selam ederler. Kardeﬂim ‹hsan Bey, ilk bahardan beri
memlekete dönmüﬂ ise de nerede oldu¤undan habersizim. Resul Bey ile Kadir Bey sizlere ömür. Kardeﬂi Osman Bey, Oromer aﬂireti reisi Çeto a¤an›n
yan›ndad›r. Sadi Beyin aﬂiretinden tek kiﬂi kalmam›ﬂt›r. Ubeydullah Beyin
küçük o¤lu, siz sa¤olas›n›z. Tüm köy halk›m›zdan 16 kiﬂi kalm›ﬂt›r. ﬁimdilik
k›ﬂ›n baﬂlamas› dolay›s›yla memlekete gidemeyece¤imizden zorunlu olarak
bahara kadar burada vakit geçirece¤iz.”
Bu de¤erlendirmelerden de anl›yoruz ki, bat›ya zorla göç ettirilen Kürt mültecilerden birço¤u, herhangi bir yard›m ya da yerleﬂtirme iﬂlemi yap›lmad›¤›
için ortada kalm›ﬂ, ya kendi baﬂ›n›n çaresine bakmak ya da ölmek seçeneklerinden birine zorlanm›ﬂt›r. 22 Nisan 1919 tarihli Kürdistan Gazetesi’nde Bedirhani Muhammet Osman “Kürt Mültecileri Ne Olacak” baﬂl›kl› yaz›s›nda,
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ayd›nlar› tekrar bas›n-yay›n faaliyetlerine ve örgütlenme çal›ﬂmalar›na giriﬂirler. Kürtler ad›na ilk kez siyasi talepler ileri süren bir örgüt olarak Kürdistan
Teali Cemiyeti, mütarekeden k›sa bir süre sonra kurulur. Cemiyetin yay›n organ› olarak Jin Dergisi; yine Bedirhanilerin denetiminde ç›kan Kürdistan Gazetesi ve ayr›ca Serbesti Gazetesi; bu dönemde Kürtlerin yaﬂad›¤› sorunlara
ve mülteci konumuna düﬂen Kürtlerin çekti¤i s›k›nt›lara sayfalar›nda yer verir, seslerini duyurmaya çal›ﬂ›r. Biz de bu baﬂl›k alt›nda ismi geçen gazetelerde ç›kan haberlere ve yaz›lara, ayr›ca yaﬂananlara tan›k olmuﬂ Kürt ayd›nlar›n›n yaz›lar›na ve de¤erlendirmelerine yer vererek, Kürt Mülteciler sorununun, o gün nas›l alg›lan›p yorumland›¤›n› vb. ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z.
Kürdistan Gazetesi’nde ç›kan bir yaz›da Kürtlerin maruz kald›¤› durum “tehcir” olarak de¤erlendirilmektedir:
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Kürt rüesas›n› öne ç›karsa da temelde bu soruna e¤ilir: “Bu baharda m› Musul’un, Sivas’›n, Konya’n›n, Ankara’n›n hanlar›, ah›rlar›, içinde taﬂlar, çamurlar üzerinde inleyecekler? Her gün birkaç yüz, hatta bin kiﬂinin geçimleri
kendi sofralar›nda, istirahatlar›n› kendi konaklar›nda, tekellerinde sa¤layan
ve ﬂimdi muhaceret köﬂelerinde bir lokma ekme¤i en adi bir insandan, beﬂ paray› en hain bir düﬂmandan bekleyen reisler, hanedan, alimler, ﬂeyhler bu baharda m› dilenecekler? ‘Uygulama isteriz, uygulama isteriz’ diye ba¤›rarak ‹ttihatç›lar› Divan› Harpler’de, Sultanahmet meydan›n›n dara¤açlar›nda görmek isteyen gazeteci beylerimiz ne vakit Türkçülü¤ü unutarak Kürt ad›n›,
haks›zl›¤a u¤ram›ﬂ Kürtleri baﬂmakalelerine geçirecekler?” (Göldaﬂ, 1991:124)
Serbesti Gazetesi 30 Nisan 1919 tarihli say›s›nda Burdur ve Isparta sancaklar›na getirilen Kürt mültecilere ait bir liste yay›nlam›ﬂt›r. Kürt mültecilerin geldikleri illeri, cemaat ya da aﬂiret reislerinin ad›n› ve sahip olduklar› nüfusu
gösteren bu listeye göre bu iki sancakta toplam 4647 Kürt bulunmaktad›r.
Bütün veriler Anadolu’nun çeﬂitli yerlerine da¤›t›lan bu Kürtlerin, savaﬂ sonras› y›llarda da sorunlar›n›n çözülmedi¤ini; geri dönmeyi bekleyen bu insanlar›n sefalet içerisinde ç›rp›nd›klar›n› göstermektedir. Kürt Talebe Hevi Cemiyeti taraf›ndan 1921 y›l›nda haz›rlanan “Hinkarê Zimanî Kurdî” isimli pratik Kürtçe ö¤renme kitab›nda, pratik yapmak için kurulan bir diyalogda bu
sorunun dile getirilmesi sav›m›z› do¤rulamaktad›r:
“- ‹sminiz nedir? Nerelisiniz? Ne vakit buraya geldiniz?
- Efendim, ismim Ahmodur, Vanl›y›m. Muhacirim, iki senedir buraday›m.
- Anan, baban var m›? Ne iﬂ görüyorsun?
- Ne anam, ne babam var, ötede beride çal›ﬂmakla geçiniyorum.
- Kaç yaﬂ›ndas›n?
- On iki yaﬂ›nday›m.
- Nerede yat›p kalk›yorsun?
- Giceleri sokak köﬂelerinde, baz› kere onun bunun yan›nda yat›yorum.
- Aferin o¤lum boﬂ durma, çal›ﬂ inﬂallah para kazan›r, memlekete
gider, hidmet idersin.”
(Hinkarê Zimanî Kurd›, 2008:121-122)
Ünlü Kürt tarihçisi Mehmet Emin Zeki, “Kürt ve Kürdistan Tarihi” adl› kitab›nda o günleri yaﬂayan bir insan olarak, 700 bin kiﬂinin Kürdistan’dan göç
ettirildi¤ini ve bunlar›n ço¤unun yollarda açl›ktan ve hastal›ktan yok oldu¤unu söylemektedir. Dönemin önemli Kürt ayd›nlar›ndan Celadet Ali Bedirhan ise, 1933 y›l›nda Mustafa Kemal’e yazd›¤› meﬂhur mektubunda Kürt mültecilerin sorunlar›na de¤inerek, ﬂahit oldu¤u olaylar› örnek verir: “Mütarekeyi takip eden günlerde, ‹stanbul’a döndü¤üm zaman, muhacirlerle ilgilenen
müdüriyet kay›tlar›nda yapt›¤›m incelemeye göre Kürdistan’dan 650 bin kiﬂilik bir nüfus, Bat› Anadolu vilayetlerine da¤›t›lm›ﬂt›. Cepheye giderken, Toros geçitlerinde bu muhacirlerden kitleler görmüﬂtüm. Uzaktan öbek öbek
toplanm›ﬂ insan kitlesine bu kafilelerin yan›na gitti¤im zaman görüyordum
ki, bunlar so¤uktan taﬂ kesilmiﬂ insan heykellerinden baﬂka bir ﬂey de¤iller.
Vatanlar›ndan ç›kar›lan bu insanlar›n bir k›sm› bu suretle yollarda hastal›klardan, açl›ktan, so¤uktan mahvolmuﬂlard›.

‹llüzyonist Tarihçilik:
Kürt Mültecileri Görünmez K›lan “Tarihçilik” Çal›ﬂmalar›
Bu baﬂl›k alt›nda, “mülteciler” konusuna e¤ilen üç çal›ﬂmay› de¤erlendirece¤iz. Ancak buna geçmeden önce, kitab›nda yay›nlad›¤› arﬂiv kay›tlar› sayesinde “Kürt mülteciler” sorununu akademik platforma ç›karan ve uygulanan
iskân politikas›n› deﬂifre eden Fuat Dündar’›n çal›ﬂmas›na de¤inmek gerekmektedir. “‹ttihat ve Terakki’nin Müslümanlar› ‹skan Politikas› (1913-1918)”
adl› kitab›yla Fuat Dündar, sadece Kürtlere de¤il, Osmanl› tabiiyeti alt›ndaki
bütün Müslüman “anas›ra” yönelik ‹ttihatç›lar›n iskân politikalar›n› deﬂifre etmiﬂtir. Bunu yaparken birinci elden arﬂiv kay›tlar›n› kullanmas›, asl›nda daha önce belki de birçok akademisyenin görüp de ilgilenmedi¤i, görmezlikten geldi¤i, tahrip etti¤i veya yay›nlamaktan korkup, uzak durdu¤u belgeleri deﬂifre edip yay›nlamas›, bir dönemin ve uygulamalar›n›n ayd›nl›¤a kavuﬂmas› aç›s›ndan oldukça önemli ve de¤erlidir. Ayn› ﬂekilde, “mülteciler”, “vilayat-› ﬂarkiye mültecileri”, “ﬂark mültecileri” vb. adland›rmalarla görünmez
k›l›nan Kürt mülteciler ve Kürtleri yeniden iskân politikas›n› görünür k›larak,
böylesi “akademik yalanlara” sa¤lam bir darbe vurmuﬂtur.
Profesör Nedim ‹pek, göç konusunda yapt›¤› çal›ﬂmalarla tan›nan bir akademisyendir. Daha önce, konferanslara ve sempozyumlara sundu¤u tebli¤leri
ve çeﬂitli akademik dergilerde yay›nlad›¤› makalelerini, 2006 y›l›nda “‹mparatorluktan Ulus Devlete GÖÇLER” ad›yla bir araya getirerek kitaplaﬂt›rm›ﬂt›r. Kitab›n›n üçüncü bölümü “ﬁark ve Garp Mültecileri” baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Ayn› bölümde yazar, alt baﬂl›k olarak “ﬁark Mültecileri”ne 57 sayfa yer
ay›rm›ﬂt›r. Mültecilerin göç, sevk ve sonras›nda iadesine iliﬂkin teknik bilgilerin, resmi rapor ve talimatnamelere dayanarak ayr›nt›larla yer verildi¤i makalede bir tek Kürt kelimesi geçmemektedir. Yazar bu kelimeden ›srarla
uzak dururken, resmi belgeleri de tahrif etmekten, belgelerde geçen Kürt kelimesini gizlemekten çekinmez. Mülteciler sorununa e¤ilen ilk çal›ﬂmalardan
biri olan bu makalenin temel hareket noktas›n›n; bu göçe sebep olanlar›n
Ermeni çeteler oldu¤u; iddialar›n aksine o dönem ç›kan olaylarda Ermenilerden çok Müslümanlar’›n (Türk) katledildi¤i yönündedir. Hayli milliyetçi bir
savunma güdüsüyle, yazar ﬂöyle diyor:
“Bu arada iﬂgal alt›ndaki ﬂark vilayetlerinde Ermeni çeteleri bir milyonu aﬂk›n
Müslüman’› katletti. Katliamdan kurtulmay› baﬂarabilenler ›rz, namus ve can
güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla iç bölgelere iltica ettiler” (‹pek, 2006:130).
Ölen insan say›s›na iliﬂkin verilen rakamlar›n “bilimselli¤i” bir yana, yazar›n
“iç bölgeye iltica” konusunda da tutars›z yaklaﬂ›mlar› var. Öncelikle bütün
mültecilerin cephe gerisine geçici olarak gönderildi¤ini iddia eden Nedim
‹pek, birkaç sat›r aﬂa¤›da mültecilerin s›¤›nd›¤› illerin bu kadar nüfusun iskân› için elveriﬂli ve yeterli yerler olmamas›ndan dolay› iç bölgelere sevk edildi¤ini söylemektedir. Bütün bunlar›, Dâhiliye Nezareti Aﬂair ve Muhacirin Mü-
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1918 senesinde Kürdistan’a seyahatim esnas›nda bu kafilelerden birine rastlad›m. Memlekete geri dönüyorlard›. Kendilerinden ald›¤›m bilgilere göre,
memleketten 485 kiﬂi olarak ç›kar›lm›ﬂ, geri döndüklerinde 255 kiﬂi kalm›ﬂlard›.” (www.bedirhani.com)
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düriyet-i Umumiyesi’nin yay›nlad›¤› “Menat›k-› Harbiyeden vürud eden Mültecilerin Sevk, ‹skan, ‹aﬂe ve ‹kdarlar›n› Mübeyyen Talimatnamesi”ne dayand›rmaktad›r. Bizim bütün araﬂt›rmalar›m›za ra¤men bulamad›¤›m›z bu talimatname, yaz›m›z›n önceki bölümlerinde de belirtti¤imiz gibi asl›nda Kürtlerin
nas›l iskân edileceklerine dair de aç›k ifadelerin geçti¤i bilinen talimatname
olmal›d›r.
Kürdistan Gazetesi’nden yapt›¤›m›z al›nt›da talimatnamenin 12. maddesinden bahsetmiﬂtik. Yazar 12. maddeyi kitab›nda ﬂöyle vermektedir: “Ayn› aﬂirete mensup olanlar ise, müteferrik iskan siyaseti gere¤i muhtelif yerleﬂim birimlerine sevk edileceklerdi. Özellikle, aﬂiret reisi, ﬂeyh, molla ve aﬂiretin sair
nüfuzlu ﬂahsiyetleri bir daha aﬂiretiyle iliﬂki kuramayacak bir ﬂekilde birbirinden uzak yerlere sevk edileceklerdi. Bu gibiler kolay bir ﬂekilde kontrol alt›nda tutulabilmek için tercihen ﬂehir ve kasabalara yerleﬂtirileceklerdi”
(‹pek. 2006 : 132). Burada bahsi geçen aﬂiretlerin Kürt aﬂiretleri oldu¤u ve
talimatnamede bunun aç›kça ifade edildi¤i ﬂüphesiz. Ancak yazar bunu ›srarla gizlemeye çal›ﬂm›ﬂ ve belgeyi, Kürtleri ve Kürtlere uygulanan iskân politikas›n› gizlemek ad›na tahrip etmiﬂtir. Benzer yaklaﬂ›mlara makalenin birçok yerinde rastlamak mümkündür: “Cepheye yak›n yerlere Türk mülteciler
yerleﬂtirildiler. Bunlar›n hiçbir sebep ve bahane ile baﬂka bir mahalle sevk
edilmemesi tamimen tembih edildi. Ancak bu bölgede iskan edilmeyenler
Kayseri, Yozgat, Ankara ve Canik gibi Anadolu’nun iç kesimlerine çekildiler.
Hatta Burdur, Teke ve Menteﬂe’ye 30.000 mültecinin sevk edilmesi planland›. Halep ve Musul’a da mülteci sevk ve iskan edildi.” (‹pek, 2006 : 141) diyen yazar, cepheye yak›n yerlere niçin Türk mültecilerin yerleﬂtirildi¤i, cepheye yak›n yerlere yerleﬂtirilmesi uygun görülmeyen kimselerin kim olduklar› ve bunlar›n kimlikleri hakk›nda her hangi bir aç›klama getirmiyor. Bu anlamda yazar, “bilimsel” kodlar›ndan Kürt kelimesini ç›karm›ﬂ “tarihçili¤e” iyi
bir örnek teﬂkil ediyor.
Halen Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nde Tarih bölümü ö¤retim görevlisi olarak görev yapan Tuncay Ö¤ün’ün kaleme ald›¤›; “Unutulmuﬂ Bir Göç Trajedisi V‹LAYAT-I ﬁARK‹YE MÜLTEC‹LER‹ (1915-1923)” isimli kitap, konuya
e¤ilen di¤er bir çal›ﬂma. Kitab›n isminden de anlaﬂ›laca¤› gibi yazar›n amac›,
unutulan bir göç trajedisini aç›¤a ç›karmak. Ancak yazar bunu yaparken, Ermeni “tehcirinin” gölgesinde kalm›ﬂ bu olay› ve olay›n sebebini, Ermeni çetelerine yüklemek gibi bir dürtüyle hareket ediyor. Kitab›n giriﬂ bölümünde
Ruslar ile birlikte hareket eden Ermeni çetelerinin sald›r›lar› yüzünden bölgenin Müslüman ahalisinin iç bölgelere kaçt›¤›n› söyleyen yazar, ilerleyen sayfalarda ise Diyarbak›r, Mamuret’ül Aziz gibi en yak›n yerlere s›¤›nan “Müslüman”lar›n, temelde iaﬂe yetersizli¤i nedeniyle iç bölgelere gönderildi¤inden
bahsetmektedir. Yani bu konuda da çeliﬂkili bir yaklaﬂ›m sergilemektedir.
Vilayat-› ﬁarkiye Mültecileri adland›rmas›, May›s 1919’da Yunanl›lar›n ‹zmir’e
ç›karma yapmas›n›n ard›ndan Küçük Asya’daki Müslüman kitlenin iç bölgelere kaçmas› üzerine kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Yazar›n da belirtti¤i gibi bu
bölgeden kaçanlar›n da mülteci olarak kabul edilmesi üzerine, bat›dan gelenlere garp mültecileri, do¤udan gelenlere ﬂark mültecileri veya Vilayat-›

Tuncay Ö¤ün kitab›nda bu gerçe¤i tümüyle saklamam›ﬂ. Ancak, kitab›nda üç
sayfa yer ay›rd›¤› Kürtlerin yeniden iskân›n›, gizlemek için basite indirgemiﬂ,
tahrip etmiﬂ ve yeniden iskân politikas›n› meﬂrulaﬂt›ran bir tarzla medenileﬂtirme, modernleﬂtirme ve sosyal entegrasyon olarak formüle etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Öncelikle, bu politika tüm Kürtleri hedefledi¤i halde T. Ö¤ün sadece
Kürt aﬂiretlerini hedefliyor gibi göstermiﬂtir. Bu ﬂekilde aﬂiret vurgusunu öne
ç›kararak, sanki Kürtlere karﬂ› de¤iliz, aﬂiret yap›s›na karﬂ›y›z gibi bir izlenim
yaratmaktad›r. Asl›nda bu yaklaﬂ›m›n sahibi bizzat ‹T’nin kendisidir. T. Ö¤ün
fark›nda olarak veya olmayarak, ‹T’nin bu söylem ve politikas›n› devam ettirmektedir. T›pk› bugün Kürt Sorunu’nun bir kalk›nma sorunu oldu¤unu
söyleyen çevreler gibi, feodal geri kalm›ﬂl›k, geleneksel yap›n›n ortadan kald›r›lmas› vb. ekseninde de¤erlendirmektedir. Bak›ﬂ aç›s› ayn› oldu¤u için olsa gerek, iskân yöntemi olarak uygulanan; vatan›ndan uzakta zorla yerleﬂime tabi tutma, nüfus oran›n›n yüzde beﬂini geçememe, ileri gelen kiﬂileri kitleden soyutlama gibi uygulamalar yazar› pek rahats›z etmemektedir.
Nitekim yazar, ‹T’nin yeniden iskânla ilgili ald›¤› bu kararlar›n fiiliyatta hayata
geçirilmesinin mümkün olamad›¤›n› ileri sürerek, bir bak›ma çok da büyütülecek bir ﬂey olmad›¤›n› söylüyor. Bu politikalar›n hayata geçirilememesini ise;
(1) mültecilerin %45’inin yetkililerin bilgisi ve kontrolü d›ﬂ›nda hareket etmesine, (2) bürokratik engeller ve baz› askeri yetkililerin verilen emre uymamas›na, (3) bu iskân politikas›n›n ‹T’den sonra gelen hükümetler taraf›ndan benimsenmeyip ayr›m yap›lmaks›z›n tüm mültecilerin geri dönüﬂüne izin verilmesine ba¤l›yor. Nitekim yazar kurdu¤u bu örgü çerçevesinde, Vilayat-› ﬁarkiye mültecileri sorununun 1923 y›l› içerisinde son buldu¤unu ileri sürüyor. 15
May›s 1923’de Muavenet-i ‹ctimaiye ve S›hh›ye Nezareti’nin ald›¤› bir kararla
dönmek isteyenlere yard›m edilmek suretiyle son bir ﬂans tan›nd›¤› ve kabul
edilenlerin geri götürüldü¤ü ve böylece mülteciler sorununun son buldu¤u
belirtilmektedir. Yine belirtildi¤ine göre bu ça¤r›dan 23800 kiﬂinin yararland›¤›, yaklaﬂ›k 50 bin kiﬂinin ise dönmeyerek Anadolu’da kald›¤› söylenmektedir.
Oysaki Cumhuriyet Dönemi arﬂiv kay›tlar›na bak›ld›¤›nda (ki yazar›n kendisinin tarad›¤› arﬂiv defterlerinde bunlar var) ileride gösterece¤imiz gibi,
1923’den sonra da mülteciler sorununun devam etti¤i sabittir. Üstelik ‹ttihatç›lar›n yeniden iskân politikalar› temelinde, ayn› politika devam ettirilmek
suretiyle sürdürülmüﬂtür. Yani etnik ayr›m gözetilerek, Kürt mültecilere ayr›
Türk mültecilere ayr› iskân politikalar› yürütülmüﬂtür. Türk mültecilerin geri
dönüﬂüne izin verilirken, Kürt mültecilerin geri dönüﬂlerinin engellenmesi
özellikle istenmiﬂtir. Yine mültecilere dair verilen rakamlar›n çok s›n›rl› oldu¤u göz önünde bulunduruldu¤unda, bu rakam›n sadece Türk mültecileri
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ﬁarkiye mültecileri denilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Öncesinde de mülteciler için
“umumi harb sebebiyle dahile iltica edenler” gibi isimlendirmeler kullan›lm›ﬂt›r. Dikkat edilirse resmiyette kullan›lan bu isimlendirmelerde etnik ayr›m
vurgusu yoktur, göçe maruz kalm›ﬂ olanlar› homojenleﬂtirme, ayn›laﬂt›rma
vard›r. Bu ayn›laﬂt›rma, ayn› sorunlar› yaﬂad›klar› ve ayn› muameleye tabi k›l›nd›klar› mesaj›n› içerisinde sakl›yor. Gerçek ise bunun aksini, mültecilerin
etnik aidiyetlerine göre farkl› uygulamalara maruz kald›klar›n› söylüyor.
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kapsad›¤›, daha baﬂlang›çta “kati iskâna” tabi tutulmas› istenen Kürt mültecilerin bunun d›ﬂ›nda tutuldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Son olarak de¤erlendirece¤imiz çal›ﬂma, Erzincan Üniversitesi ö¤retim üyesi
Erol Kaya’n›n kaleme ald›¤› “Birinci Dünya Savaﬂ› ve Milli Mücadele’de
TÜRK MÜLTEC‹LER, Vilayat-› ﬁarkiye ve Ayd›n Vilayeti Mültecileri (19151923)” isimli kitapt›r. ‹ki ayr›mdan oluﬂan kitab›n birinci ayr›m› “Vilayat-› ﬁarkiye Mültecileri”ne, ikinci ayr›m› da “Ayd›n Vilayeti Mültecileri”ne ayr›lm›ﬂ.
Asl›nda Erol Kaya, kitab›n›n ismini “Türk Mülteciler” koyarak, soruna hangi
perspektiften yaklaﬂt›¤›n› aç›kça d›ﬂa vurmaktad›r. 285 sayfal›k kitab›nda bir
tek Kürt kelimesinin geçmiyor olmas›, yazar›n mülteciler sorununa hangi saikle yaklaﬂt›¤›n› göstermektedir. Erol Kaya’n›n bütün mültecileri Müslümanl›k potas›nda Türk olarak tan›mlamas› ve di¤er etnik gruplar› görünmez k›lmas›, resmi ideoloji çerçevesinde bir çal›ﬂma yapt›¤›n›n en aç›k göstergesidir. Kitab›n önsözüne bak›ld›¤›nda hareket noktas›n›n, yukar›da de¤erlendirdi¤imiz di¤er yazarlardan farkl› olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
“Günümüzde ‘Ermeni Meselesi’, Türk d›ﬂ politikas›n›n zaman ve enerjisinin
önemli bir k›sm›n› alan bir mesele haline gelmiﬂ ve tart›ﬂmalar tehcir/soyk›r›m kavramlar› etraf›nda kilitlenmiﬂken, Anadolu’nun do¤usunda Ermenilerle birlikte yaﬂayan ve nüfus bakam›ndan da büyük ço¤unlu¤u elinde bulunduran bu Müslüman Türk ahalinin yaﬂam›ﬂ olduklar› sürekli olarak hep
görmezden gelinmektedir. Ermenilerin tehcir esnas›nda verdikleri kay›plar›n
neredeyse iki kat› daha fazla kay›p vermiﬂ olmalar›na ra¤men adeta unutulan veya unutturulan bir facian›n kurbanlar› muamelesi görmekten kurtulamam›ﬂlard›r.”
Soruna yaklaﬂ›m›n› bu paragrafta ortaya koyan yazar; öncelikle bütün Müslümanlar› Türk göstererek, mülteci konumuna düﬂen Kürt, Arap, Çerkez, Çeçen gibi farkl› etnik aidiyetleri olan insanlar› görünmez k›l›yor. Ayn› zamanda Ermeni iddialar›na karﬂ› bir tez olarak mültecilerin yaﬂad›klar› ma¤duriyeti ve bütün kay›plar› Ermeni “sald›rganl›¤›na” yükleyerek, savaﬂ›n en zor koﬂullar›nda bin türlü imkâns›zl›klar içinde insanlar› “yeniden iskâna” tabi tutmak ad›na belirsiz bir ölüm yolculu¤una sürükleyen ‹ttihatç› politikay› gizliyor, gerçekleri ters yüz ediyor. Mültecilerin yerlerini yurtlar›n› terk etmeleri
Rus ordusunun ve Ermeni çetelerinin sald›r›lar›yla baﬂlam›ﬂ olabilir, ancak ‹ttihatç›lar›n ulusal vatan, ulusal toprak, ulusal toplum, ulusal insan yaratmak
ad›na demografik yap›ya müdahaleleri ve bu do¤rultuda uygulad›klar› iskân
politikalar›n›n yaﬂanan trajediye etkisi gizlenmemelidir. Böyle bir gayretle
hareket etti¤i için yazar, bu iskân politikalar›n›n geçti¤i belgeleri ya kitab›na
almam›ﬂ ya da tahrip ederek Kürt vb. isimleri ç›karm›ﬂt›r.
Cumhuriyet Dönemine Kadar Kürt Mülteciler
1918-1923 aras› dönem mülteciler sorununun s›kl›kla gündeme geldi¤i; sorunun çözümü için kararnamelerin, nizamnamelerin, talimatnamelerin yay›nland›¤›; komisyonlar kuruldu¤u ve giderek mülteciler sorununun ‹stanbul
hükümetinden Ankara hükümetine devredildi¤i bir dönemdir. Sorunun bu
kadar gündemleﬂmesi; elbette ki mültecilerin içerisinde bulunduklar› yokluk,

18 Aral›k 1917’de Ruslarla “Erzincan Mütarekesi”nin imzalanmas›n›n ard›ndan Rus ordusunun iﬂgal etti¤i yerlerden çekilmesi sonucunda, mültecilerin
geri dönüﬂü önünde engel kalmaz. Fakat buna ra¤men bütün bu dönem boyunca, mültecilerin geri dönüﬂünün a¤›rdan al›nd›¤›, hatta kendi baﬂ›na dönmek isteyen insanlar›n özellikle engellenmesi için kararlar al›n›p talimatlar
ç›kar›ld›¤› biliniyor. Yetkililerin bu tutumunu aç›klarken “tarihçilerin” ileri
sürdü¤ü gerekçeler; kendi baﬂ›na dönecek insanlar›n, herhangi bir yard›m
almad›klar› için yollarda dayanamayaca¤›, açl›ktan, so¤uktan, hastal›ktan telef olacaklar› veya dönebilseler bile viraneye çevrilmiﬂ eski yurtlar›nda, bar›nma dâhil hiçbir ihtiyaçlar›n› gideremeyecekleri için ak›betlerinin ayn› olaca¤›d›r. Dolay›s›yla yetkililerin öngördü¤ü ﬂekilde, belirlenecek zaman ve
koﬂullarda geri dönüﬂlerin gerçekleﬂtirilebilmesi için beklemek ve verilen izne göre hareket etmek gerekmektedir.
Gerekçeler böyle olsa ve kendi içerisinde “mant›ksal” bir bütünlük arz etse
de, gerçek bu demek, oldukça zor. A¤›rdan al›nan ve kontrollü yürütülmek
istenen mültecilerin geri dönüﬂü sorunu, asl›nda savaﬂ sürecinde baﬂlat›lan
yeniden iskân siyasetinin devam ettirilmek ve hatta tamamlanmak istenilmesinden kaynaklanmaktad›r. Zaten aç ve aç›kta kalm›ﬂ birçok mültecinin geri
dönüﬂ yolunda çok da kaybedecek bir ﬂeyi kalmam›ﬂt›r. Beﬂer, onar, yüzer
salg›n hastal›klardan ölen insanlar için bekleyiﬂin kendisi zaten ölüm demektir. Kald› ki yurtlar›na ulaﬂan insanlar›n, eski olanaklar› olmasa da bildikleri
ve kendine ait topraklarda her ﬂeye ra¤men yeni baﬂlang›çlar yapma olas›l›¤› daha fazlad›r. Ayr›ca beklemeleri halinde devlete masraf teﬂkil edecek bu
kitle, geri dönüﬂle birlikte belki de k›sa bir sürede üretici bir konuma gelerek devleti masraftan kurtaracak, hatta katk› sunacakt›r. Geri dönüﬂ sürecinin böyle uzamas›ndan dolay› dönemin bas›n›nda yetkilileri eleﬂtiren yaz›lar
ç›km›ﬂt›r.3
‹lk kez 1918 y›l›nda mültecilerin geri iadesine dair bir talimatname ç›km›ﬂt›r.
“Ahval ve Zaruret-i Harbiye Neticesiyle Bir Müddet ‹ﬂgal Alt›nda Kalm›ﬂ Olan
Vilayat Ahalisinden Dâhile Mecbur-› ‹ltica Olanlar›n Suret-i Sevk ve ‹adesi
Hakk›nda Talimatname” dört bölüm ve baﬂl›ktan meydana gelip, çok ayr›nt›l› bir plan içermektedir. Yukar›da bahsini yapt›¤›m›z “çal›ﬂmalar›n” geniﬂ
geniﬂ talimatnameye yer vermeleri bunun hayata geçirildi¤i anlam›na gelmiyor. 41 maddeden oluﬂan bu uzun talimatnameyi geniﬂ bir ﬂekilde iﬂleyen
“çal›ﬂmalar›n”, 24. maddeyi de¤erlendirmeyerek geçmeleri ise düﬂündürücü.
Çünkü 24. maddede aynen ﬂöyle yazmaktad›r: “Devletçe, bulunduklar› mahallerde iskan-› kat’i mu’amelesine tabi’ tutulanlar, hükumetce iskan idile-

3- Tasvir-i Efkar, 25 Temmuz 1918.
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insanl›k d›ﬂ› sefalet koﬂullar› ve sürekli artan ölümlerden dolay›d›r. Beﬂ y›ll›k dönemi birlikte ele almam›z›n nedeni ise, mütareke süreci ve ard›ndan
‹stanbul ve Ankara Hükümetleri döneminde mültecilere yaklaﬂ›m›n fazla bir
farkl›l›k arz etmeyip, devaml›l›k göstermesidir. Savaﬂtan ç›k›l›p, yeni bir savaﬂa girildi¤i bu dönemde, olanaklar›n oldukça s›n›rl› oldu¤u ve birçok baﬂka sorunun yaﬂand›¤› elbette gözden kaç›r›lmamal›d›r.
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rek emlak ve arazice halen sahib ve bu sene içün zer’iyyat› (ziraat›) bulunanlar …ﬂimdilik i’ade idilmeyecek ve bunlara hiçbir suretle vesika verilmeyecekdir.” Bu maddeden de anl›yoruz ki, Kürtler gibi sicil defterlerine yerli
statüsünde kaydedilen ve daha baﬂtan geri dönmeleri istenmedi¤i için böyle bir muameleye tabi tutulan kimselerin, talimatname ile geri dönüﬂleri engellenmektedir. Dolay›s›yla kontrollü yürütülmek istenen geri dönüﬂlerin,
daha baﬂtan öngörülen plana göre sürdürülmek istendi¤i ve bu anlamda belli bölgeler ve belli kesimlerle s›n›rl› tutuldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Özelde, Türk
mültecilerin iﬂgalin sona erdi¤i bölgelere ve stratejik addedilen yerlere yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› görülmektedir.
1919 y›l›na gelindi¤inde mülteciler sorunu yine önemli gündem maddelerinden biridir. Sorunun çözümüne yönelik bu dönemde bir “Mülteciler Komisyonu”nun kuruldu¤unu görüyoruz. May›s 1919’da toplant› yapan ve kararlar
alan üç kiﬂilik komisyonda Dâhiliye ve Maliye Naz›rlar›n›n yan›nda ﬁura-y›
Devlet Reisi s›fat›yla Seyit Abdülkadir de yer almaktad›r.4 Fazla uzun ömürlü ve baﬂar›l› olmayan komisyonun en çarp›c› karar›, bir milyon civar›nda oldu¤unu tespit ettikleri mültecilerin, üç ay gibi bir zaman zarf›nda yurtlar›na
iade etmeyi kararlaﬂt›rm›ﬂ olmas›d›r. Tahsisat yetersizli¤inden ve baﬂkaca gerekçelerden dolay›, komisyonun çabalar›n›n temenniden ileri gitmedi¤i, hatta sevk edilmek için istasyon vb. yerlere y›¤›lan insanlar›n buralarda daha
periﬂan bir duruma düﬂtü¤ü söylenmektedir.
Ankara’da yeni meclisin aç›lmas›n›n ard›ndan mülteciler sorununu Ankara
hükümeti devralm›ﬂt›r. Yeni hükümet, Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi
ad›nda, eskisinin benzeri bir teﬂkilatlanmaya gitmiﬂ ve ‹stanbul hükümetinden devrald›¤› eski teﬂkilat yap›s›n› ve kadrolar› aynen muhafaza ederek çal›ﬂmalar›n› yürütmüﬂtür. Kulland›¤› kavramlardan teﬂkilat yap›s›na, kadrolar›na kadar eski kurumun devam› niteli¤indeki bu teﬂkilat›n bir anda de¤iﬂip
‹ttihatç›lar›n yeniden iskân siyasetini çöpe att›klar›n› düﬂünmek herhalde
gerçekçi olmaz. Muhacirin Müdüriyet-i Umumisi 3 A¤ustos 1920’de ç›kar›lan
bir kanunla la¤vedilip, yetkileri belediyelere devredilse de, ortaya ç›kan karmaﬂadan dolay› k›rk sekiz gün sonra tekrar kurulmas›na karar verilmiﬂtir.
Teﬂkilat 28 Haziran 1921 tarihinde Dâhiliye Vekaletinden al›narak, S›hh›ye
ve Muavenet-i ‹ctimaiye Vekaletine ba¤lanm›ﬂt›r.
S›hh›ye Vekaletinin mültecilerin geri dönüﬂü konusunda bu dönemde bir tak›m çal›ﬂmalarda bulundu¤u bilinmektedir. Ancak geri dönüﬂler konusunda
verilen rakamlar›n, çok da gerçe¤i yans›tmad›¤›, mültecilerin bir anda buharlaﬂt›r›larak, say›lar›n›n az gösterilmesine gayret edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r
(Ö¤ün, 2004: 206). Bu dönemde de müdüriyet yetkililerinin, mültecilerin yerleﬂtirilmesinde ‹ttihatç›lar›n yeniden iskân siyasetini devam ettirdikleri, yapt›klar› aç›klamalardan anlaﬂ›lmaktad›r. Ankara Muhacirin Müdürü Ali Suat Bey
30 Mart 1921 tarihinde Yenigün Gazetesi’ne verdi¤i bir beyanatta mültecilerin yerleﬂtirilmesinde esas ald›klar› usulleri ﬂöyle anlat›yor: “Vilayat-› ﬁarkiye
muhacirlerinin yerlerine iadelerine baﬂlanm›ﬂt›r. Bunlar›n arazi ve ticaret
sahibi olanlar› ﬂimdiden gitmek istiyorlar ve gidiyorlar. Bundan sonra bu gibilerin sevkine hararetli bir ﬂekilde baﬂlanacakt›r. Mart nihayetine kadar yer-

Aral›k 1921’de S›hh›ye Vekilli¤ine Dr. R›za Nur getirilir ve cumhuriyetin ilan›na kadar tüm hükümetlerde görevine devam eder. Burada Kürtlere yaklaﬂ›m›na yer verece¤imiz R›za Nur’un iskân anlay›ﬂ›n›n farkl› olmad›¤›n› ﬂu
sözlerinden anlayabilmekteyiz: “…Son zamanlarda Konya’dan ‹zmir’e bir
ak›n var gibiydi. En ziyade de Arnavutlar oralar› tercih ediyorlard›. Her taraftan gidiyor ve yerleﬂiyorlard›. Halbuki iskan meselesinde de Devletin bir
siyaseti vard›r, içtimai sebepler vard›r, siyasi sebepler vard›r, s›hhi sebepler
vard›r” (Ö¤ün, 2004: 156). Buradan da anlaﬂ›ld›¤› gibi muhacir ve mültecilerin kontrol d›ﬂ›, kendi baﬂ›na hareketlerinden rahats›zl›k duyan Vekil, bu
hareketlerin öngörülen siyasetin uygulanmas›na zarar vermesinden yak›n›yor ve h›zla bunun önüne geçilmesini istiyor. Ayr›ca R›za Nur’un Kürtlere
özel bir ilgisinin oldu¤unu, ‹ttihatç›lar›n baﬂlatt›¤›, Kürtler hakk›nda bilgi toplama çal›ﬂmalar›n› devam ettirdi¤ini biliyoruz. ﬁöyle diyor R›za Nur:
“…S›hhiye vekili iken, iskan›n da o vakit bu vekalete ait olmas›ndan
istifade ederek Ziya Gökalp’e Kürtleri tetkik ettirdim. Maksad›m, bu
gibi malumat› toplay›p vaziyeti ilmi, iktisadi bir surette ö¤rendikten
sonra, Kürtlere Türk olduklar›n› anlatmak için teﬂkilat yap›p faliyete geçecektim. Bugün Kürt denilen bu adamlar›n ço¤unun Türk oldu¤unu çoktan bilirim. Yaln›z onlara bunu bildirmek, ö¤retmek laz›md›. Türk, zavall›d›r. Hadi M›s›r’da, Cezayir’de yüz binlerce
Türk’ü kaybetmiﬂiz, Araplaﬂm›ﬂlar. Fakat, Kürdistan henüz elimizden de ç›kmam›ﬂt›r ve anayurtta Türkleri Kürtleﬂmeye b›rakm›ﬂ›z.”
(Gökalp, 1992: 6)
Hat›rat›nda da ayn› konuya e¤ilen R›za Nur; Kürdistan’›n yeni bir Makedonya olmas›ndan rahats›zl›k duydu¤unu, bunun içinde meselenin kökünden
halli için vekilli¤i döneminde çal›ﬂmalar yapt›¤›n›, asimilasyon yöntemlerine
dair kitaplar getirtti¤ini söylemektedir: “Kürtler meselesi beni üzüyor. Bir ﬂey
yok ama, bir gün milli davaya kalkacaklar. Bunlar› temsil (asimile) etmek
laz›m. Tetkikata baﬂlad›m. Temsil (asimilasyon) usullerine dair kitaplar getirttim. Kürtler hakk›nda kitaplar buldurdum. Diyarbekir’de olan Ziya Gökalp’a da para yollay›p Kürtlerin co¤rafi, lisani, kavmi, ictimai ahvalini tetkik ettirdim. Bir rapor gönderdi. Maksad›m oran›n bir Makedonya olmadan,
kökünden meselenin halli idi.” (Gökalp, 1992:6)

4- Seyit Abdülkadir’in ayn› dönemde kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti’nin kurucu baﬂkan› oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, dönemin ‹stanbul Hükümeti ve Kürtler aras›ndaki iliﬂkinin mercek alt›na al›nmas› gerekiyor, ancak
baﬂka bir araﬂt›rma konusu oldu¤u için sadece de¤inmekle yetiniyoruz.
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lerine eriﬂemez ve ziraat etmezlerse gelecek sene için fena olur. Memlekete dönemeyecek k›s›mdan olanlara gelince, bunlardan kati iskan isteyecek olanlar
için tabi muavenetler yap›l›r. Muhacirlerin m›nt›kalara taksiminde nazar›
dikkate al›nan esas ise, hava ve arazi gibi esaslara tabidir. Ayn› zamanda
daimi iskan edilecekler için etnografya nazar-› itibara al›n›r.”
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Yukar›da dile geldi¤i gibi Kürt mülteciler meselesi 1923 y›l›nda son bulmam›ﬂt›r. Cumhuriyet döneminde de devam eden Kürt mülteciler meselesi, arﬂiv kay›tlar›na göre 1930’lu y›llara kadar sürmüﬂtür. Üzerinde çal›ﬂ›ld›¤› takdirde tez konusu olabilecek kapsamdaki bir çal›ﬂmay›, bu makalenin s›n›rlar› içerisinde aktarabilmek imkâns›z. O sebeple, baﬂtan beri izledi¤imiz yöntemi takip ederek, iskân uygulamalar›n› ayr›nt›lar›yla iﬂlemek yerine, çal›ﬂmam›z› Kürtlere uygulanan iskân politikalar› üzerinde yo¤unlaﬂt›raca¤›z. ‹lk
defa bu makalede yay›nlayaca¤›m›z belgelerde de görülece¤i gibi, Cumhuriyet rejimi, ‹ttihatç›lar›n mekân› ve insan› ulusallaﬂt›rma, ulusal (Türk) k›lma
projesini devam ettirmiﬂtir. Buna göre Kürt mültecilerin geri dönüﬂü engellenirken, Vilayat-› ﬁarkiye mültecilerinden Türk olanlar›n dönüﬂüne izin verilmiﬂ veya baﬂka Türk muhacirler gönderilmesi suretiyle belirli bölgelerde
Türk kesafeti sa¤lanmak istenmiﬂtir.
‹skân iﬂleri yaﬂanacak mübadele dikkate al›narak yeniden teﬂkilatland›r›l›r ve
13 Ekim 1923’de Mübadele, ‹mar ve ‹skan Vekaleti kurulur. Vilayat-› ﬁarkiye
mültecilerinin iskân› da bu kurum taraf›ndan yürütülür. Vekalet yay›nlad›¤›
talimatname uyar›nca Vilayat-› ﬁarkiye mültecilerinin nas›l iskân edilece¤ini
belirtir. Talimatnamenin kendisini bulamad›k, ancak Vekalet’in kendisine
ba¤l› tüm “m›nt›ka müdürlerine” gönderdi¤i baﬂka bir ﬂifrede, talimatnameyi uygularken dikkat etmeleri gereken husus olarak, Kürtlerin sevk edilmemesinin özellikle alt›n›n çizilmesi tezimizi do¤rular niteliktedir:
Mübadele, ‹mar ve ‹skan Vekaleti
Muhacirin Müdüriyeti
M›nt›ka Müdiriyetlerine
Zata Mahsusdur
ﬁifre
Talimatnamesine tevfikan (uyarak) memleketlerine sevk edilmekde
bulunan vilayat-› ﬂarkiye muhacirlerinden yaln›z Kürdlerin sevk edilmemesi ve Kürd olduklar›ndan dolay› sevk edilmediklerinin kendilerine ihsas olunmamas› (sezdirilmemesi) ve baﬂka makamata (makamlara) tebli¤ edilmemesi ehemmiyetle tavsiye ve temenni olunur.
(BCA, 272.0.0.12/19.93.18, 11 Eylül 1924)
Yine, Mübadele, ‹mar ve ‹skan Vekaleti, Muhacirin ﬁubesi taraf›ndan Adana
Vilayeti’ne gönderilen 18 Eylül 1924 tarihli ﬂifrede; Türk mültecilerin dönüﬂüne (iste¤e ba¤l› olarak) izin verilirken, Kürt mültecilerin gönderilmemesi
ve bunun münasip bir ﬂekilde halledilmesi isteniyor:
Mübadele, ‹mar ve ‹skan Vekaleti
Muhacirin ﬁubesi
ﬁifre
Adana
16 Eylül 1340 ve 4022/2195
1- Trabzon, Gümüﬂhane, Erzurum, Erzincan, Tortum, ‹spir, Tercan, Bayburt, Van, Ahlat, Adilcevaz ve Edremid gibi kasabalar aha-

11 Aral›k 1924 tarihinde Mübadele, ‹mar ve ‹skan Vekaleti la¤vedilerek, yetkileri Dâhiliye Vekaletine devredilir. Bundan sonra iskân iﬂleri Vekalete ba¤l› bir
genel müdürlük (‹skan Müdüriyet-i Umumiyesi) bünyesinde yürütülmeye baﬂlan›r. Dâhiliye Vekaleti merkezli yap›lan yaz›ﬂmalara bak›ld›¤›nda Kürt mülteciler meselesinde izlenen politikan›n devam etti¤ine tan›k olmaktay›z. Öyle ki
daha 1916 y›l›nda Türk unsurunun özellikle yerleﬂtirilmesi ve nüfus ço¤unlu¤unu oluﬂturmas› istenilen Maraﬂ, Antep, Urfa gibi vilayetlere yönelik siyasetin devam etti¤ini görmekteyiz. Maraﬂ vilayetinden genel müdürlü¤e gönderilen cevabi yaz›da bölgeye Türk muhacirleri gönderilmesi istenmektedir:
‹skan Müdüriyet-i Umumiye-i Aliyesine
Aﬂair ﬂubesi ifadesiyle muharrer 5 Teﬂrin evvel 341 tarihli ve 121/21
numerolu tezkire-i aliyelerine cevabd›r.
Vilayetin iﬂ’ar›ndan maksud ahali-i asliyenin dâhile nakilleri olmayub esasen Kürd ve Çerkes ve Çeçen gibi muhtelif anas›rdan mürekkeb olan vilayete ayn› anas›ra mensub muhacir gönderilmeyub,
münhas›ran Türk muhaciri sevk ve iskan› hususuna mütedair olmas›na nazaran ana göre icab›n›n ifas› arz olunur efendim.
(BCA, 272.0.0.12/46.79.20, 15 Ekim 1925)
Türk nüfusunun Maraﬂ vilayetinde say›s›n›n art›r›lmas›na özel bir dikkat gösterildi¤i yaz›ﬂmalardan anlaﬂ›l›yor. Sevk s›ras›nda Maraﬂ’ta kalm›ﬂ Kürt mültecilerin nüfus dengesini bozdu¤u, Kürt kesafetine yol açt›¤› belirtiliyor.
Bundan dolay› Türk mültecilerin yerlerine iadesi Kürt ço¤unlu¤una sebep
olaca¤›ndan, e¤er Türk mülteciler iade edilecekse Kürt mülteciler içeri vilayetlere gönderilerek oralarda iskân edilmelidir deniyor:
Dâhiliye Vekaletine
17 Teﬂrin Evvel 341 ve 21672/144 ﬂifreye:
Vilayetimiz dâhilindeki ﬂark mültecilerinin ba’dema memleketlerine
iade edilmeyerek bulunduklar› yerlerde iskanlar› 9 A¤ustos 341 ve
16422/70 ﬂifreli emir telgraflar› cümlesinden olmas›na ve bunlar›nda Kürd, Çerkes, Çeçenden ibaret bulunmas›na binaen bu s›rada iskanlar› Kürd kesafetlerini badi (sebep) olaca¤›ndan iskanlar› muktezi (gerekli) ise içerü vilayetlerde iskanlar› vekalet-i celilelerinin
1/9/41 17065/2865 ﬂifre telgrafnamesi 3 Eylül 41 ve iskan›n 77 numerosu cevaben arz edilmiﬂdir. ‹rade-i cevabiyesine muntaz›r›m
(beklerim) efendim.
Vali Mehmet
(BCA,272.0.0.12/46.79.20, 2 Kas›m 1925)

5- Burada bir kelime okunamad›, ama “hitam›na” (bitimine) olma olas›l›¤› yüksek.
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lisinden olan Türklerden arzu edenlerin Eylül…5 kadar sevklerine
devam olunmas›.
2- Kürdlerin iﬂ’ar› sab›k vech ile (önceden yaz›yla bildirildi¤i gibi)
sevk edilmemeleri esbab›n›n suret-i münasibede te’mini mütemennad›r (istenilmektedir). (BCA,272.0.0.11/19.94.15)
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Mültecilerden Türk anas›r›na mensup olanlar›n kabul ettikleri takdirde hükümet yard›m›yla memleketlerine dönebileceklerine dair muhtelif vilayetlerle
yap›lm›ﬂ birçok yaz›ﬂma var (BCA,272.0.0.12/50.105.18 ve BCA, 272.0.0.12/
52.122.18). Bu yaz›ﬂmalarda dikkat çeken bir di¤er ﬂey; Türk mültecilerin gittikleri yerlerde devlet için bir dayanak noktas› olarak görülmesi, varl›klar›n›n
devletin varl›¤›n›n ve gücünün temsil edilmesiyle özdeﬂleﬂtirilmesidir. Yani
Kürdistan bölgesine yerleﬂtirilen Türk muhacirlere ve mültecilere belirli bir
misyon yüklendi¤i, ayn› zamanda bu topraklar› hem fiziki hem de kültürel
olarak Türkleﬂtirmek, böylece politik birlikle kültürel birli¤in uyumunu mekânda hâkim k›lmak istedi¤ini görebilmekteyiz. 7 Haziran 1926 tarihinde Diyarbak›r Üçüncü Ordu Müfettiﬂli¤inden Dâhiliye Vekaletine gönderilen özel
yaz›da ifade edilenin de bu oldu¤u anlaﬂ›l›yor:
Zata Mahsusdur
Dâhiliye Vekaletine
Harbi umumide memleketi terk etmiﬂ olan vilayat-› ﬂarkiye ahalisi
memleketlerine iade edilmekde iken 9 A¤ustos 41 ve 16442/71 iskan
numerolu telgrafname-i vekaletpenahileri üzerine sevk idilmeyenler
bulunduklar› mahallerde al›konulmuﬂlard›r. Bu münasebetle bu
havalide kalm›ﬂ olan birçok Van ve Bitlislilerin avdetlerine (geri
dönmelerine) müsaade idilmekdedir. Bunlar›n memleketlerine avdetleri o havalide hükümet istinad-gah›n›n (dayanacak, güvenecek
yer) kesb-i kuvvet etmesine (kuvvet kazanmas›na) mucib olaca¤›
içün baﬂka bir mahzur olmad›¤› halde bu taraflarda ve Anadolu’da
kalm›ﬂ olan ve Türk anas›r›na mensub bulunan mültecilerin arzu
etdikleri takdirde mu’avenet-i hükümetle memleketlerine avdetlerine
müsade buyurulmas›n› istirham iderim. ﬁu’be 1/ 3686 d›r.
(BCA, 272.0.0.12/49.98.6)
Mültecilere iliﬂkin iskân faaliyetlerinin yukar›da izah etti¤imiz tarzda 1924-26
y›llar› aras›nda hayli yo¤unlaﬂt›¤› göze çarpmaktad›r. Yapt›¤›m›z s›n›rl› çal›ﬂma kapsam›nda arﬂiv kay›tlar›na tümüyle hâkim olmak elbette ki mümkün
de¤il. Ancak devletin bu çal›ﬂmalar› yaparken ayr›nt›l› kay›tlar tuttu¤unu ve
mültecilerin hareketlerini yakinen takip etti¤ini görüyoruz. Vilayetler ve merkez aras›ndaki yaz›ﬂmalardan bu takibat› izlemek mümkün. ‹llerden merkeze gönderilen raporlarda kaç hanede ne kadar nüfus ﬂark mültecisi bulundu¤u, ne kadar arazi ve hane da¤›t›ld›¤› kay›t alt›na al›nm›ﬂ. Yine birçok vilayet ve kasabadan; “vilayetimizde Vilayat-› ﬁarkiye mültecilerinden kimse
bulunmamaktad›r” ibareli raporlar›n gönderildi¤i görülmektedir.
1927 ve devam›ndaki y›llarda mülteciler sorununun azalarak da olsa devam
etti¤i gözlenmektedir. Bu dönemde sorunlar›n, daha ﬂahsi, arazi, hane ve ihtilaf konular›nda yo¤unlaﬂt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. ﬁark mültecileri sorununun
uzay›p gitmesi zamanla devleti rahats›z etmiﬂ olmal› ki, Dâhiliye Vekaleti, ‹skan Umum Müdürlü¤ü 22.10.1932’de ç›kard›¤› bir genelge ile son noktay›
koymak istemiﬂtir. “ﬁark Mültecileri Hakk›nda Tamim” baﬂl›kl› genelge, bundan sonra ﬂark mültecilerine yard›m yap›lmayaca¤›n›n özellikle alt›n› çizmektedir:

Edirne, Bursa veya ‹zmirli bir yerlinin Konya veya Ankara’da yerleﬂmesinden bir fark› olm›yan bu muameleye devama imkân kalmad›¤›ndan bugüne kadar bir yere yerleﬂtirilmiﬂ, tahsis ve iskan iﬂleri
ikmal edilmiﬂ bulunmayanlar hakk›nda yap›lacak bir muamele kalmam›ﬂt›r.
Binaenaleyh ﬂark mültecisi nam› alt›nda vuku bulacak müracaatlara bu yolda cevap verilmesi ve haklar›nda hiçbir muamele yap›lmamas› ve yaln›z memleketlerine dönecek muhtaçlar›na tahsisat
mevcut oldukça nakliye masraflar› verilece¤inden bu gibiler hakk›nda vekaletten nakliye tahsisat› istenmesi tamimen tebli¤ olunur,
efendim.” (Kökdemir, 1952: 228-229)
Sonuç
I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan Cumhuriyet’e kadar takip etmeye çal›ﬂt›¤›m›z Kürt
Mülteciler meselesi, Kürtlerin ilk kapsaml› sürgün ve yerleﬂtirme, yani yeniden iskâna tabi tutulma prati¤idir. 20. yüzy›ldaki birinci büyük Kürt göçü dalgas›n›, 1920’lerde ve 1930’larda ikinci dalga, 1980’lerde ve 1990’larda üçüncü
dalga takip etmiﬂtir. Cumhuriyet rejimi, ‹ttihatç›lardan devrald›¤› “yeniden iskân” politikas›n› ve birinci dalga uygulamalar›n› benimseyip devam ettirdi¤i
gibi, ikinci ve üçüncü dalgalar› devreye sokarak Kürtler konusunda ‹ttihatç›
alg›lar›n ve politikalar›n ne kadar derine nüfuz etti¤ini d›ﬂa vurmuﬂtur. Mütareke ve Yunanl›larla savaﬂ sürecinde Kürtlerle bir yak›nlaﬂma olsa da, bu sa¤lam ve stratejik bir temele oturmam›ﬂ, ‹ttihatç›lar taraf›ndan baﬂlat›lan Kürtleri asimile etme, Kürtlerin tarihlerini, kültürlerini ve bilinçlerini silme/yok etme çal›ﬂmalar›, Cumhuriyet Döneminde “Kürt yoktur herkes Türk’tür” biçiminde bir dayatmaya dönüﬂmüﬂtür. Kürtlerin ve Kürdistan’›n, yani insan›n ve
mekân›n ulusal k›l›nmas›, Türkleﬂtirilmesi ile ulusal proje “tamamlanm›ﬂt›r”.
Türkiye’de resmi tarih ve tarihçiler y›llarca bu “bilimsel” yalanlarla insanlar›
kand›rmaya, gerçekleri ters yüz etmeye çal›ﬂt›lar. Bu sahtekârl›k ve yalan
üretimi üzerinden devletin Kürt politikas›n› meﬂrulaﬂt›rmaya, yani Kürtlere
Türk olduklar›n› kabul ettirmeye çal›ﬂt›lar. Geldi¤imiz aﬂamada bu politikalar iflas etmiﬂ olsa da bahsi geçen çevrelerde ve devlet bünyesinde bir direncin, ayak diremenin oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Devletin siyasal kodlar›nda çok
önemli bir yer teﬂkil eden ulus devletçi, monolitik zihniyet, Kürt gerçekli¤i
konusunda hâlâ patolojik tepkiler göstermekten kendini al›koyam›yor. ‹mparatorluktan ulus devlete geçiﬂ sürecinde yaﬂanan travman›n etkileri bir türlü bertaraf edilemedi¤i için, refleksif bir tarzda Kürtlere karﬂ› haddini bildirmeci bir üslup tak›n›l›yor. Gerilimin farkl› boyutlara taﬂ›nmas› olas›l›klar›n›n
çokça tart›ﬂ›ld›¤› bugünlerde sorunun tarihi perspektiften yal›t›lm›ﬂ olarak ele
al›nmas›n›n ve ›srarla görmezden gelinmesinin çözüme katk› sunmayaca¤›n›
belirterek bitiriyoruz.
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“… Ancak bugün harp bitmiﬂ, ﬂark vilayetleri istirdat olunmuﬂ memleketin her taraf›ndan sükunet temin edilmiﬂ oldu¤undan art›k bunlar›n ﬂimdiye kadar yerleﬂmeyenlerini tekrar yerleﬂtirmeye kalk›ﬂ›lmas›na bir sebep kalmam›ﬂt›r.
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