
                                           

                                              

  

 
 

Aþaðýda günümüz Türkçesi’ne çevirerek yayýnladýðýmýz 
“Kürdistan Kýyâmý (Ayaklanmasý)” isimli broþür 
Abdurrahman Bedirhan tarafýndan 1900 yýlýnda 
yayýnlanmýþtýr. Broþürün Latin harflerine çevrilmiþ 
transkripsiyonu araþtýrmacý Malmîsanij tarafýndan hazýrlanan 
Ýlk Kürt Gazetesi Kürdistan'ý Yayýmlayan Abdurrahman Bedirhan 
(1868-1936)¹ isimli kitapta yayýnlanmýþtýr. Orijinal metnine 
sahip olmadýðýmýz bu önemli kaynaðý, biz de mezkûr kitapta 
yayýnlanmýþ halini esas alarak günümüz Türkçesi’ne çevirdik. 
Cizîra Botan'ýn meþhur Mir'i Bedirhan Bey'in oðlu olan 
Abdurrahman Bedirhan 1898'de Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'de 
yayýmlanmaya baþlanan Kürdistan gazetesinin beþinci sayýdan 
sonra yönetimini üstlenmiþtir. Aðabeyinden devraldýðý 
yayýncýlýðýn yanýnda Kürdistan gazetesindeki yazýlarýyla da 
dikkat çeken Abdurrahman Bedirhan'ýn bu yazýlarýn 
bazýlarýnda özellikle Kürt-Ermeni iliþkilerine eðildiði ve 
mevcut marazi durumu eleþtirerek daha dostane iliþkilerin 
geliþtirilmesi için çaba harcanmasý gerektiðine vurgu yaptýðý 

Belge: 
Kürdistan Ayaklanmasý

Serhat Bozkurt & Mesud Serfiraz 

Malmîsanij, Ýlk Kürt Gazetesi Kürdistan'ý Yayýmlayan Abdurrahman Bedirhan (1868-1936), Vate 
Yay., Ýstanbul 2009, s. 163-179.

1-



görülmektedir. Dönemi açýsýndan düþünüldüðünde pek 
tesadüf  edilmedik bir yaklaþýma sahip olan Abdurrahman 
Bedirhan 1899'da Kürdistan gazetesinde yayýmladýðý bir 
yazýsýnda aynen þöyle demektedir: 

“Ermeniler de Kürtler gibi mazlumdurlar; fakat onlar özgürlükleri için 
kendilerini feda ediyorlar. Kürt cahilleri bilgisizdirler, Ermenileri 
öldürüyorlar. Bu durum Kürtler için çok kötüdür. Âlimler onlara 
bunun katillik olduðunu söylemelidirler. Kürtler bu günahtan 
sakýnmalýdýrlar. Kürtler Ermenilerle birlikte, sultanýn üzerlerine 
gönderdiði memurlarý baþlarýndan atmalýdýrlar. Mazlum Ermenilerin 
imdadýna gideceðinize, gidip onlarý öldürüyorsunuz. Bu çok günah ve 
çok utanç verici bir durumdur…”²

Aþaðýda sadeleþtirerek yayýmladýðýmýz “Kürdistan Kýyâmý” 
baþlýklý yazýsýnda da Abdurrahman Bedirhan, Kürdistan'da 
devam eden karýþýklýklardan hareketle Kürt-Ermeni 
iliþkilerindeki bozulmalara deðinirken özellikle Osmanlý 
Devleti'nin ve memurlarýnýn uygulamalarýna yoðun eleþtiriler 
getirmektedir. II. Abdülhamit'in kötü gidiþatýn baþ sorumlusu 
ilan edildiði yazýda eleþtiri oklarýnýn yoðunlaþtýðý bir diðer 
hedef  ise Hamidiye Alaylarý olmaktadýr. Kuruluþundan 
icraatlarýna kadar somut isimler verilerek eleþtirilen Hamidiye 
Alaylarý’na o gün itibarýyla böylesi eleþtiriler getirilmesinin 
büyük bir kýymete haiz olduðu muhakkaktýr. 

 Kürdistan Ayaklanmasý

Yazarý: Bedirhan Paþa oðlu Abdurrahman 
Sene: 1318/1900 
                                             
Kürdistan'da beþ on seneden beri insanlýðý yaralayan o dehþet verici 
çatýþmalar (kýtâller)³ meydana geliyor. Ermeniler feryat ediyor. [Osmanlý] 
Hükümeti, o tembel, o cahil [Osmanlý] Hükümeti feryat ediyor. En garip 
olaný, [yabancý] devletler, dünyanýn her tarafýnda akan bir damla kaný kendi 
menfaat kaynaklarýna akýtmak isteyen o [yabancý] devletler feryat ediyor. 
Hangi taraf  haklý, hangisi haksýz, kimse anlamýyor. Biri baðýrýr, öteki çaðýrýr, 
kimi kaçar, kimi kovalar. Kýsaca: Maðdurunu sorsalar, gaddar kendini 
gösterir.

Ýþin gerçeði þu ki Ermeniler de, Osmanlý Hükümeti denilen engizisyon 

Age, s. 28. 
Yazar yazýnýn genelinde yaþanan durumu tanýmlamak için kýtâl kelimesini kullanmýþtýr. Kýtâl, 
sözlük anlamý itibarýyla “vuruþma, birbirini öldürme; savaþ” biçiminde tanýmlanmýþtýr. Biz 
çeviride kýtâlin karþýlýðý olarak çatýþma sözcüðünü  kullandýk. Bu anlamda çatýþma olarak 
geçen yerlerin orijinal nüshada kýtâl olarak yazýldýðýnýn bilinmesini isteriz. (y.h.n.).
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mahkemesinin akýl dýþý istibdadý altýnda ezilen Makedonyalýlar, Rumlar, 
Bulgarlar, Araplar gibi baðýmsýzlýk iddiasýna, hayýrlý bir yaþam talebine 
yeltendiler. Bu arzunun ortaya çýkýþ tarihini uzun uzun anlatacak deðiliz. Son 
arzularýný Berlin Konferansý'nda fiilen gösterdiler. Ancak iþ basýlmýþ ve o 
alev saçan ateþin üzeri oldukça yoðun bir unutma külü ile örtülmüþtü.

Fakat ne yazýk! Osmanlý Devleti memurlarý arasýnda Ermenilerin bu 
niyetinden haberdar olacak birileri çýktý. Bu büyük kerem sahipleri ötede 
beride mesele üzerine derinlemesine araþtýrmalara koyuldu.  Ermenilerde 
zaten bir galeyan eðilimi vardý ancak dediðimiz gibi üzeri örtülmüþtü. “Her 
ke zehm hored elbette figânî dared”? ancak cahil memurlar iftiralar ile 
makamlarýný güçlendirmeye baþlayýnca Ermeniler de önce Erzurum'da 
“mademki isyan etmediðimiz halde asi sayýlýyoruz, biz de elimizden geleni 
yaparýz” diyerek iþe baþladý ve bilinen “Kilise Vakasý” meydana geldi.

Türkiye'de kötülük kadar bulaþýcý bir þey yoktur. Bir memur bir fesat icat 
ettiyse onu duyan bütün rezil memurlar aþýrý kýskançlýkla o kötülüðü taklit 
etmekten geri durmazlar. Her taraftan, “Efendim Ermenilerde þu kâðýt 
bulundu; filan Ermeni filan dükkânda ah ne olacaðýz demiþ; deðiþik yerlerde 
itibarlý filan Ermeni her ne kadar bir þey dememiþ ve kendisinde bir þey 
bulunmamýþ ise de, bulunma ihtimali mümkün olduðundan filan yere 
sürgünü ve uzaklaþtýrýlmasý münasip gibi mütalaa olundu…” þeklinde 
yaygaralar iþitilmeye baþladý. Hatta Anadolu'nun hiç Ermeni bulunmayan 
bir yerinde bir valinin Müslüman ve Rumeli Beylerbeyi rütbesine sahip 
birisini Ermeni prensliði iddiasýyla zorlayýp, ezmeye teþebbüs ettiði 
kulaðýmýza geldi. Ermeniler, isyanda ve isyan hilelerinde Bulgarlar ve 
Makedonyalýlar kadar yetenekli deðildir. Düþünce olarak da onlar kadar 
medeni bir hale gelemediler. Bu kargaþalýkta o zavallýlar da hemen “ya, 
demek biz de önemli ve bir devleti bu kadar meþgul edebilecek 
insanlarmýþýz” diye fesadý arttýrmaya koyuldular. Bunun üzerine önce valiler 
tarafýndan sert tehditlerle ardýndan da halk tarafýndan fiili darp ve 
öldürmelerle derilerine kadar soyuldular. 

Bâb-ý Hâlî,? ne garip bir hareket tarzý izlemiþti! Anadolu'yu ve Kürdistan'ý 
soyup soðana çeviren memurlar - ki onun vefalý kucaðýnda yetiþmiþ, 
büyümüþtü- o vefalý çocuklar, babalarýný, yani badanasýnýn rengi kadar fikrî 
çareleri de sararmýþ olan o Bâb-ý Hâlî'yi hiç unuturlar mýydý! Rahmet ve 
þefkat ummaný, adalet ve mürüvvet okyanusu olan Osmanlý ülkesinde kâh 
“hizmet etmek” kâh “ilacýný bulmak” kâh “cezasýný çekmek” kâh 
“görüþmek” kâh “tehdit” kâh “hediye” denilen ve ceza kanununda - hangi 
cesaretle! - rüþvet adý verilen latif  tarzla Ermenilerden alýnan kurtuluþ 
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“Yarasý olan figan eder” anlamýnda Farsça bir cümle. (y.h.n.). 
Yazar, Osmanlý bürokrasisinin merkezi olan Bâb-ý Âli (Yüce Kapý) yerine Bâb-ý Hâlî (Boþ 
Kapý) tabirini kullanmakta ve bu kelime oyunuyla çürümüþ Osmanlý bürokrasisine 
göndermede bulunmaktadýr. (y.h.n.).
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fidyeleri müzayedelere ve Bâb-ý Âli'deki memurlarýn hamilerine mahsustu. 
Fakat Padiþah ne yapýyordu? Padiþahýn bu durumlardan haberi yok muydu? 
Bu durumlar ki, neticesi öyle Van mektupçusunun iki çift kedi 
göndermesiyle ortaya çýkan sonuçlarla kýyaslanamazdý. Bunun sonucu, 
ülkenin önemli bir kýsmýnýn daha elden gitmesi, Kürtlerin ortada kalmasý ve 
Osmanlý ülkesinin Rumeli'den daha dehþet verici belalarla bölünmesi gibi 
þeylerden ibaret olabilirdi. 

Padiþah'ýn bu konudaki tutumunun bugüne kadar tamamýyla 
anlaþýlamadýðýný söyleyebiliriz. Gerçekte Ermenilerden canýný feda eden 
insanlar bulunmasýný göz önüne alarak ara sýra genel af  ile onlarýn gönlünü 
hoþ etmek ve bu þekilde [Osmanlý] Hükümeti'nin manevi kuvvetinin 
kalbine bir kahýr hançeri vurmak gibi þeyler hayal meyal beliriyorsa da Rusya 
müdahalesinin önemsizliði “Ýstanbul Vakasý”nda Abdülhamit'in korkak 
tavrý, sonra “Ýstanbul'da bir iki balýkçý Ermeni'den korktuk bir þey 
yapamadýk, bari siz Kürdistan'da ne yaparsanýz yapýnýz” diyerek 
Kürdistan'da çoðunluðu mazlum ve günahsýz olan çoluk çocuðu kýrdýrmak 
arasýndaki dengesizlik akýllara durgunluk verir. 

Ýþler böyle yürümekte devam etti. Ufak tefek çatýþmalar, kargaþalýklar 
kendini gösterdi.  Bunlar merkezi hükümete olduklarýnýn tam tersi þekilde 
yansýtýldý. Ýþin pek ileri varmakta olduðu ve Ýstanbul tarafýnda da olaya dair 
bazý tehlikeli noktalarýn keþfolunabildiði yolundaki iþaretler ile büyük 
ihtimalle ve benim güçlü tahminime göre Padiþah'ýn þahsi öfkesi fena halde 
tahrik edildi. Ýþte o zamanda iþe Zeki Paþa müdahale etti. Paþa, ufak tefek 
olaylarý büyük bir önemle araþtýrýyordu. Müþirlik nedeniyle o da iyi bir insan 
olamazdý. Fakat mübarek de yaðmacýlardandý. Hem de öyle bir kaza 
merkezindeki talanla yetinecek bir mutasarrýf  parçasý, vali yamaðý deðildi. O 
hem geniþ hem de nispeten daimi bir altýn ve gümüþ kaynaðý açmayý amaç 
edinmiþti. Ýstanbul'da ne yaptýðýný bilmeyiz (Orasýný Adana'ya sürdürdüðü 
özel kâtibi zavallý Nazým Beyefendi bilir). Her ne yaptý ise yaptý. Ýstanbul, 
bundan iyi ve sadýk bir müþir olamayacaðýna dair güvenini küçücük bir 
teþebbüs ve deneme sonucunda ihsan ediyordu. Ýþte böylece karanlýk bir 
gecede çakan belalý þimþekler gibi nice karýþýklýklar Dördüncü Ordu 
havzasýnda ortaya çýktý. Ortalýk kan aðlýyordu. Dünya tarihinde bu kadar 
mantýksýzlýk bu kadar delilik görülmemiþtir.

Kürdistan, tekmil kâinatýn týmarhanesi olsa yine de bu kadar acayip 
durumlar yaþanmazdý. Hem zalim maðdur oluyordu hem mazlum. Zeki 
Paþa, hem bir kýsým Kürtleri hem Ermenileri eziyordu; hangi tarafýn hücum 
ettiði hangi tarafýn maðlup olduðu anlaþýlamýyordu. Zeki Paþa, öncelikle 
merhum Müþir Þakir Paþa'nýn pek hayýrlý bir maksatla oluþturulmasýný 
tavsiye ettiði Kürt Hamidiye [Alaylarý] mensuplarýný ele aldý. Bu alaya 
mensup olan herkesi Papa'nýn altý yüz sene evvel sahip olduðu imtiyazlarla 
donattý, ayrýcalýklý kýldý. Mesela bunlarýn hiçbiri hiçbir mahkemede 
yargýlanamazdý. Askeri mahkemeler askerliklerini tanýmazlýktan gelir; 
mülkiye mahkemeleri bunlar askerdir diye yargýlayamazdý. Zeki Paþa, 
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Padiþah'tan aldýðý izinle bu alaylarý böyle sorumluluk dýþý ve serbest kýldýktan 
sonra her birini bir tarafa saldýrttý. Dünyanýn en tehlikeli, çünkü en çok 
korunan, en zalim ve en haydutlarý olan bunlar -ki taþýdýklarý çirkin 
Hamidiye ismi bunun ispatýdýr- önlerine gelen Ermeni, Kürt ve Türk 
köylerini haksýz yere tahrip edip yolcularýný katletmeye ve soymaya 
baþladýlar. Bunlar yani Kürtlerin rütbelileri, yaptýklarý bu eþkýyalýktan elde 
ettikleri bu haram kazancýn önemsiz bir kýsmýný kendilerine alýyorlardý, 
böylece zengin olduklarýna inanýyorlardý. Sonra her millette kötü insanlar 
bulunabileceði gibi Kürtlerin en fenalarýndan seçilen bu kiþiler iþledikleri 
cinayetlerin cezasýný görmeyeceklerini bildiklerinden namuslu Kürtlere 
dahi meydan okuyorlardý. Bu meydan okuyuþ onlara övünç veriyordu. Zeki 
Paþa'nýn Nemlizadeler kýlavuzluðunda bankada biriken iki yüz otuz bin lirasý 
bu utanç verici övüncün deðersiz bir mahsulüdür. Þakir Paþa son defa 
Kürdistan'dan geçtiðinde bu miktar yüz elli bin lira civarýndaydý ve 
Erzurum'daki Sabri Efendi kýlavuzluðunda Trabzon'a yatýrýlýyordu. Bir de 
Zeki Paþa, kendi baþýna Hamidiye alaylarýný vergi ödemekle yükümlü 
tutmuþtur. Bu mutlak ayrýcalýklara ulaþanlara saldýrmak için, deðilse 
saldýrýdan korunmak arzusu ile aþiretler, mensuplarýný Hamidiye Alaylarýna 
kaydettirmek konusunda büyüklüklerine göre beþ yüz liradan iki bin liraya 
kadar para ödemektedirler.

Buraya kadar anlattýklarýmýzda iki üç yön vardýr ki, bunlarýn uydurma 
sayýlmasýný istemeyiz. Hamidiye Alaylarý hata iþlemez kabul edilir. Bunlara 
ceza verdirilmez ve þimdiye kadar hiçbiri ceza almamýþtýr, demiþtik. 
Ýnanmayanlar varsa Kulihan ve Rýzo Beylerle Emin Paþa maddelerini 
incelesin. 

Kendi eliyle Müslüman, Hýristiyan kýrk beþ kiþiyi katlettiði, birçok kaza ve 
nahiye merkezinde yýkmadýðý ev, saldýrmadýðý ýrz kalmadýðý delil ve þahitlerle 
sabit olan Rýzo denilen yaratýðýn altmýþ süvariyle Bitlis'e geldiði; belediye 
dairesinin önünde birtakým fukaraya para daðýtýp bunlar tarafýndan “yaþa” 
diye alkýþlandýktan ve kendisinden davacý olan dört beþ bahtsýzý öldüresiye 
darp ettikten sonra bir iki gün zevk ve eðlence ile meþgul olup Hükümetin 
semtine uðramadan yerine döndüðü, o zaman Bitlis'ten aldýðýmýz ve yakýnda 
Ýngilizce ve Fransýzcasýný yayýnlayacaðýmýz önemli ve ayrýntýlý bir mektuptan 
anlaþýlmýþtýr.   

Bitlis sýnýrý ile Hasankale arasýnda bir köyde yirmi yedi Müslüman Kürdü ve 
sekiz on Müslüman çocuk ve kadýný katlettiði halde Kulihan Bey'in 
Erzurum çarþýsýnda nargile içtiðini ve kendisinden zerre kadar hesap 
sorulmadýðýný bir akrabasýndan aldýðýmýz mektupla herkese ilan edebiliriz.

Emin Paþa'nýn Van civarýnda yaptýðý dayanýlmaz zulümlerden - çok ilginç 
ama! - bizim [Osmanlý] Hükümeti bile utandý. Utandý diyemeyiz, korktu. 
Adamý, izzet ü ikram ile sürdü; sonradan affedildiði haberini aldýk. 
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II

Merkezi Hükümet yani Bâb-ý Âli ve daha doðrusu Abdülhamit ne yapýyor? 
Zeki Paþa'nýn Bâb-ý Âli tabiriyle düþüncesiz Ermenilere haddini bildirmesi 
veya Diyarbekir, Sivas, Trabzon valilerinin  etmesi 
memuriyetin vecibelerindendir diyelim. Ve iþi ince eleyip sýk dokuyalým. 
Hakikaten Ermeniler veya gerçekte onlardan mazlum olan birtakým temiz 
Kürtler gerçekten asidir zannedelim. Üzerlerine asker sevk olunsun, 
Hamidiye Alaylarý gönderilsin, ne olursa olsun, haydi bunlar hükümetin 
vazifesi kabul edilsin ya halka ne oluyor? Halk niçin iþe müdahale ediyor? 
Bunlar neye müdahale ettiklerini, ne için müdahale ettiklerini biliyorlar mý? 
Dinimize, milli onurumuza saldýran düþmanlarýmýza mý hücum ediyorlar; 
halk böyle bir düþmana müdahale edecekse buna Ýstanbul'dan baþlamak 
gerekmez miydi? Mesela Rusya Elçiliði Baþtercümaný büyük Osmanlý 
saltanatýnýn hayrýný isteyen Mösyö Maksimof  cenaplarý Banka Vakasýný? 
bizzat bastonuyla idare etmemiþ miydi? Bir neferimizi tokatlamamýþlar 
mýydý? O anda Tercüman Bey, o uðursuz elleriyle Muhammed'in? pak 
kalbine tokat atmak haydutluðunda bulunmamýþlar mýydý? Niçin sadýk 
halkýmýz o zaman iþe müdahale etmedi? Edemezlerdi; bu hükümet ahalinin 
deðil genel bir meseleye katýlým ve müdahalesini, kendi iþini görmesini bile 
istemez. Ve kendi için “ben haksýz yere zarara uðradým” deme cüretini 
gösterenlerin kanýnýn son damlasýný içerek onu cezalandýrsa bile yetersiz 
bulur. Bu öyle akýlsýz, hissiz bir hükümettir. Ýþte Abdülhamit denilen halife 
böyle bir hükümet meydana getirmiþtir. Sonuçta ahali kan yutarak bu vakayý 
da seyretti. Zira Müslümanlar emindir ki, halifeleri nazarýnda onlar 
Ermenilerden, Bulgarlardan, Yunanlýlardan, Karadaðlýlardan daha 
kötüdürler. Çünkü biz onlara kýrdýrýldýk, onlara biz bir þey yapmadýk. 
Girit'te halkýn çoluk çocuðu Yunanlýlar tarafýndan darp ve katledildi. Irz ve 
namuslarý ayaklar altýna alýndý. Sonra hilafet merkezine –yani Ýstanbul'a- 
gelenler zebanileri aðlatan bu zulüm yetmezmiþ gibi Abdülhamit tarafýndan 
Trablusgarp içlerine sürüldü.   

Asýl konumuzdan uzaklaþtýk: Kürdistan iþi böyle deðildi. Ermenilerin 
acizlerine –dikkat et ey okuyucu, acizlerine diyorum,  Çayan 
Elbas, Dadyan Artin¹º ve diðerleri gibi Madam Maksimof'la saat beþ çayý 

onlarý tenkîl6

Unciyan Apik,9

Tenkîl: 1. uzaklaþtýrma. 2. tepeleme. 3. ibret olsun diye cezalandýrma. Bkz. Mehmet Kanar, 
Osmanlý Türkçesi Sözlüðü, Say Yay. Ýst. 2008.
Osmanlý Bankasý Baskýný (26 Aðustos 1896): Galata'da bulunan Osmanlý Bankasý Genel 
Müdürlüðüne, Taþnaksutyun hareketine baðlý 26 kiþilik Ermeni komitacýnýn yaptýðý 
baskýndýr. Ayrýntýlý bilgi için bkz: Edhem Eldem, “26 Aðustos 1896 'Banka Vakasý' ve 1896 
'Ermeni Olaylarý'”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaþýmlar, Sayý: 5 (Bahar 2007),  s. 113-146.
Muhammedle Mehmetçik de denilen Osmanlý askerini kastediyor olabilir. (y.h.n.).
Unciyan Apik: Zengin bir Ermeni tüccar. Hýnçak Komitesine yardým etmediði gerekçesiyle 
Galata'da katledildi. Bknz. Sâmiha Ayverdi, Türkiye'nin Ermeni Meselesi, Kubbealtý Neþriyatý, 
Ýstanbul, 2007, s. 47
Artin Dadyan Paþa (1830-1901): Hariciye baþta olmak üzere çeþitli memuriyetlerde 
bulunmuþ Ermeni asýllý Osmanlý Diplomatý. Bknz. Hüdavendigar Onur, Ermeni Portreleri, 
Burak Yayýnlarý,  Ýstanbul, 2000.
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içen ve kasalarý altýnla dolu olan kudretli kiþilere demiyorum- acizlerine karþý 
halkýn yaptýðý bazý saldýrýlara [Osmanlý] Hükümeti göz yumdu. Ayrýca 
saldýrýlarýn olduðu yerlerdeki memurlar, saldýrýlarý açýkça yazmýyordu. Yani 
yazmamakla yükümlüydüler. Bir taraftan da Merkezi Hükümet, aþýðýna üstü 
örtülü bir þekilde kendisiyle birlikte olma imkâný vermek için derin bir 
uykuya dalmýþ gibi görünen bakire misali isyanla ilgili gelen bildirimlere 
daima “Ahalinin emniyet ve asayiþi ihlal etmesine izin verilmemesi ve 
meydana gelen olaylarýn kolluk kuvvetleri ve ihtiyaç halinde askerlerce 
bertaraf  edilmesi, durumun Baþkomutanlýk makamýna da bildirildiði” 
þeklinde cevap yazar oldu. Bundan maksat neydi? Bu Hükümet ne suretle 
olursa olsun halkýn müdahalesini çekemezdi.  Bu bir özür dileme miydi? 
Asla! Çünkü özür dilemeyi utanan, suçunu anlayan hükümetler yapar. Ya 
neydi? Galiba Kürtlerin asabiyetine ve her türlü ihtimale karþý þahsi bir 
suyuna gitmeydi. Evet böyleydi. Kürtlerde hayat pek ucuzdur. Bir kýsmý 
vardýr ki Hükümetin bunca yýllýk çaba ve gayretiyle son derecesine varmýþtýr. 
Onlarýn istenmeyen bir galeyanýna müsaade etmektense Ermeniler ve 
bütün din ve devlet düþmanlarý hakkýndaki nefretini pekiþ-tirmek ve bazý 
fukara ve cahilleri kendilerinden daha düþkün ve fakir olanlarýn tavuk ve 
koyunlarýyla tamahlandýrmak dâhice bir diplomatlýk deðil miydi? O da bu 
diplomatlýkla dört milyon nüfusu yedirme baþarýsýný göstererek mutlu oldu 
ve olmaktadýr. 

Bir de, Kürdistan ve Anadolu'da çatýþmaya halkýn katýlýmýna bir yön daha 
vardýr. Devlet memurlarý ahalinin yolundan gitmeye mecburdur. Ya 
görevden alýnýrsa? Sadrazamýn uþaðý Hacý Aða'ya Mutasarrýf  Bey daha dört 
ay önce beþ yüz lira vermiþti. Mühürdar Said Beyefendinin yalýsýna serilmek 
üzere Mektubî Bey ile yüz elli liralýk halý ve seccade göndereli daha iki 
[gün/ay] olmuþtu. Ya zavallý Vali Paþa'ya ne demeli? Dün özel kâtibi¹¹  
Bey bankadan bin altý yüz liralýk poliçe almýþtý. Bu para yakýnlarýndan …¹² 
Bey'edir. Ah, Derviþ Paþa da vefat etti. O olsaydý Vali Paþamýz bu kadar 
icraatsýz mý kalýrdý? Bir de Müftü Efendi filan aþiretin düþmanýdýr. Meclis 
azasýndan Zülfikar Paþa'nýn filan kaza erkânýyla arasý bozuk, Vali Paþa 
bunlarý da –siyaseten!- idare edeceklerdi. Bundan dolayý Ýstanbul'a yumuþak 
bir þekilde cevap yazýlmalýydý. Bâb-ý Âli'nin kendiliðinden gönderdiði bir 
mektupçu¹³ birden bire bu sýr sembollerine aþina olamazdý. Öncelikle 
Trabzon'a kilerci yardýmcýsý olarak alýnýp daha sonra mühürdarlýða ve sonra 
da özel kâtipliðe terfi edilen …¹? Bey yüksek rütbenin birinci sýnýfýyla ve 
ikinci Osmanî ile hani þu rahmetli Kemal Bey'e de bu kadirþinas devletin 
baðýþladýðý niþan ile mektupçu olmalýydý.   

 …

Burada bir kelime okunamadý
Burada bir kelime okunamadý
Nezaret, vilayet veya diðer resmi dairelerde yazý iþlerini idare etmekle vazifeli en büyük 
memur. (y.h.n.).
Burada bir kelime okunamadý
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Ýþte çatýþmalara, yaðmalara ahali böyle müdahale etti. Bu müdahalelerin 
þiddetli ve elim etkisinin bir gün kendisine de yansýyacaðýndan Abdülhamit 
de þüphe etmesin. Zaten o ne yaparsa kendi aleyhine yapar. Dünyada onun 
kendine ettiði fenalýðý, hiç kimse, hiçbir muhalifi, hiçbir düþmaný yapamadý. 
Kulaðýn çýnlasýn ey Peterhof  Sarayý!¹?

Bu noktada hükümetin “büyük” bir mahareti vardýr ki belirtmeden 
geçemeyiz. Bugün Ermeni çatýþmasý ve yaðmasý olan yerlerden hiçbirinde 
halk zengin de

 Ya bunlarýn uydurduklarý ufak tefek þeyler 
ne oldu? Bal tutan parmaðýný yalamayacak mýydý? Ýþte o bulaþýk ballar da bu 
midesiz murdâr hükümet tarafýndan yalandý. Hatta o esnada hükümet, bal 
tutanlardan bir kaçýnýn parmaklarýný da ýsýrdý, kemirdi, yuttu.

Çatýþmalardan önce Diyarbekir'deki genel zenginlik durumu çok daha 
iyiydi. Þimdi ise mahvoldu. Müslümanlar da ithalat ve ihracata cesaret 
edemez oldular. Daha iki sene önce, Diyarbekir'e iki saat uzaklýkta bulunan 
Bismil köyünde Hamidiye fertleri ile ahali arasýnda çýkan muharebenin 
ayrýntýlarý Ýngilizce ve Fransýzca'ya çevrildiðini söylediðimiz mektubun 
içerisinde bulunmaktadýr. Tüccar nasýl iþ yapmaya cesaret eder? Sivas 
büsbütün yok oldu. Harput vilayet merkezi bir köyden kötüdür. Gücü yeten 
Müslümanlar Ýstanbul'a, þuraya buraya evlerini taþýmýþlar, Ermenilerin 
kaçabilenleri Rusya'ya, Romanya'ya kaçmýþlar, kaçmayýp kalanlar ise on iki 
saat yol gitmeye maddi gücü olmayan fukaralardýr. Bunlardan oluþan 
memleketlerde zenginlik ve refah olur mu?

Bitlis kara taþlarla korkunç bir mezar; Erzurum binalarýnýn en mamûru olan 
askerî kýþlalarýyla “zulmün” askerî karargâhýdýr. Namuslu valiler kederli ve 
kýrgýn; namussuzlarý –ki çoðunluðunu oluþturur- ise durmadan zulüm ile 
meþgul. Müslüman kadýnlar tesettür için bez bulmaktan aciz, her yerde her 
fert aðlar, zalim aðlar mazlum aðlar, fakir aðlar zengin aðlar, baykuþlar aðlar, 
cansýzlar aðlar. Orada güneþ, o büyük feyiz, güya fukarayý yakmak için doðar. 
Mehtap bir katile yol gösterir. Yýldýzlar þaþkýn þaþkýn bakar; ufuklar 
kederlenir bu sýrlarý bilmekten. 

Ey Abdülhamit, ey padiþah, ey halife, ey Allahýn gölgesi olacak alçak, bu hal 
nedir? Bu milletin yüzüne bir ümit güneþi doðmayacak mý? 

Âlemde biziz þimdi ezeli sözü söyleyen
Ya Rab kerem et, daha ne kadar sürecek minnet etmek 

ðildir. Hiçbir fert çatýþmalardan önceki durumundan ileride 
deðildir. Her birinin her zaman olduðu gibi ayaklarý çýplak, yediði taþlý bulgur 
ve giydiði deðersiz bir abâdýr.16

Peterhof  Sarayý: Rus Çarý I. Petro tarafýndan 18. yüzyýlýn ilk çeyreðinde  St. Petersburg'da inþa 
ettirilen görkemli saray. (y.h.n.). 
Abâ: yünden yapýlmýþ kaba bir giysi. (y.h.n.).
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III

Ey ne olacak? Bu hal devam edecek mi? 
Hastalýðý ölüme tercih etmek vatanseverlik zaafýyla biz, genellikle bekayý 
yani bu halin devamýný da isterdik. Fakat bu kabul edilebilir midir? Doðanýn 
kanunu böyle bir devama uygun mudur? Rusya Osmanlý Devleti'nin kendi 
kendini çürüterek mahvolacaðýný yani durup dururken feth olunacaðýný 
ümit ediyor. Bu hal biraz daha devam ederse bu ümidi gerçekleþir. Rusya 
bize mesela bundan yirmi sene önce yani savaþtan beþ sene sonra bir ordu 
gönderseydi, vatanýmýzý ve topraklarýmýzý çiðnerdi ve alýrdý. Hâlbuki Mösyö 
Nelidof'tan¹? baþka hiçbir kiþiyi göndermeyerek bugün aklýmýzý, 
namusumuzu, geleceðimizi, dinimizi, siyasetimizi ve ruhumuzu fethetti… 
Bu durum devam ederse fethin sonucu yani yakýnda maddi açýdan teslim 
planý uygulanacaktýr. Fakat bize öyle geliyor ki bu durum öyle devam 
etmeyecek ve en büyük parçayý bir kuzey ayýsý yutmayacak ve herhalde tasvir 
etmek Lafonten'e yakýþan bu genel ziyafetin mûsikasý pek ahenksiz, pek 
þamatalý olacaktýr.

Asýl konumuz genel siyaset deðildir. “Kürdistan Ayaklanmasý” demiþtik, 
onu tasvir edelim. 

Kürdistan bu halde kalabilecek mi? Kalamayacaktýr.

Diyarbekir ve Cezire taraflarý valiler tarafýndan pek acýnacak bir hale 
getirilmiþtir. Kürtler de Arnavutlar gibi okþamakla baþlayýp tokatla biten 
dereceli bir uyuþukluða kabiliyetli deðillerdir. Irak'ta Baðdat, Diyarbekir ve 
Musul valilerinin Yezidane zalimlikleriyle çok büyük facialar meydana 
gelmektedir. Bu facialara duyulan tepki ise ahalinin artýk birbirini yemekten 
piþman olmalarýndan anlaþýlmaktadýr. 

Zeki Paþa her yaz mevsiminde ava çýkar gibi birkaç Ermeni avý tertip 
ediyorsa da iþ soðudu. Eðer bu sene Rusyalý Forþ ve Antranik adlarýnda iki 
meþhur Ermeni bozguncusu Sason'da ortaya çýkmasaydý ahali yerinden 
kýpýrdamayacaktý (Sunduðumuz mektubun tercümesine bakýnýz).   

Her sene her taraftan pek çok Hamidiye heveslileri ortaya çýktýðý halde, bu 
sene Van tarafýnda birkaç kiþiden baþka o hevesi gösteren olmadý. Herkes 
din ve milletin hakiki düþmanýnýn o her memleketin ortasýndaki hükümet 
konaklarýnda oturduðunu anladý.

Hükümet ise bu anlayýþý anlamýyor veyahut Rusya'nýn suyuna giderek 
anlamak istemiyor. Ve Rusya'ya hoþ görünmek için her fenalýðý devam 
ettiriyor. Ýngiltere denilen “hikmet ve akýl” ile bizim ne münasebetimiz 
vardýr. Onun artýk, bizim bekamýz, mutluðumuz ve geleceðimizle iliþkisi 
kalmamýþtýr. 

Rusya'nýn o dönemdeki Ýstanbul Elçisi. (y.h.n.).17-
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Kürdistan'ýn her tarafýnda birçok insan hükümet merkezinden zulümle 
uzaklaþtýrýlmýþlardýr. Bunlar düþmanlarý olan cahil aþiret fertleri tarafýndan 
adliye ve mülkiye memurlarýna verilen üçer beþer kuruþ rüþvetle, beþ yüzer 
ve biner kiþi olarak, bölüm bölük gýyabi mahkûmiyet ile mahkûm 
edilmiþlerdir. Bunlarýn tümü daðlara ve …¹? daðýlarak gelip geçenlere 
sarkýntýlýk etmekle ve hükümet merkezinde bulunan çocuklarý ve torunlarý 
ise babalarýnýn intikamýný almakla geçinmektedirler.

Kürdistan'daki ulema pek gözü açýk adamlardýr. Hükümet merkezinden 
gönderilen müezzin bozuntusu ve vaizleri huzurlarýna kabul etmeye 
tenezzül etmezler. Bu ulemadan birçok kiþi de hükümetin zulmüne 
uðrayarak oraya buraya sürülmüþlerdir. Var olan duruma kayýtsýz 
kalmýyorlar. Bunlardan her birinin nüfuzuna hiçbir kuvvetin nüfuzu eþdeðer 
deðildir. Zira Kürtlerin nazarýnda her biri birer manevi kuvvet olarak kabul 
edilir. Bu adamlar hem kendi baþlarýnýn çaresine, hem de fukara Kürtlerin 
bu zulüm ateþinden çýkmasýnýn çarelerine bakýyorlar. Eðer hükümet, bu 
ifadelerimizle “oralarda ne kadar namuslu ulema ve þeyhler varsa toplayýp 
sürgüne gönderin” diye vilayetlere genelge gönderirse, her zamanki gibi 
amacýnýn aksine bir sonuç doðuracaðýný o anda görür.    

Hamidiye Alaylarý da usandý. Yýkýlacak ev kalmadý. Zeki Paþa yavaþ yavaþ 
kendi þahsý hakkýnda hükümete þüphe verme politikasýna yöneldi. Bu 
politika pek adi ve eskimiþ bir politika ise bizim hükümetimiz onu evirip 
çevirmez. Onu arzu edildiði gibi kabul eder. Kim bilir, belki de Zeki Paþa'nýn 
bu yeni mesleðinde makamýný korumaktan baþka bir amacý da vardýr. 

Hamidiyeli Rýzo'nun biraderi, geçen savaþta da Muþ'a kadar gelen yirmi 
kadar Rus süvarisini, karþýlayarak orada koruyan bir kiþidir. Hatta bazý 
Ermeni bozguncularýný dahi para ile korur ve sýnýrda da pek çok bulunur. 

Þu önemli ifadeyi hükümet bir not etsin.

Kürtlerin pek az olan bu gibi alçaklarý Rusya lehine ve pek çok olan büyük ve 
soyu temiz kiþileri de din ve namuslarý lehine olarak, daha fazla zulüm ve 
kötülüðe tahammül edemeyeceklerdir. Bu tahammülsüzlük ise tamamen ve 
katiyen hükümet tarafýndan ortaya çýkarýlmýþtýr. Eðer bütün insanlar gibi 
Kürtler de mallarýndan ve canlarýndan emin olsalar bu tecavüz ve sataþmalar 
meydana gelmezdi. Bu tecavüzlerin hepsi dalgalarýn hücumunun dehþetli 
etkilerinden korunmak için gemilerin süratle ve þiddetle yürümeye mecbur 
olduðu gibi birer manevi savunmadýr. Ýyiliði gören, kötülüðü istemez ve 
görmez!

Yüzü dönük olan görmez bu karanlýk yeri 
Çeþm-i dünya kararýr güneþe baktýkça.

Burada bir kelime okunamadý18-
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