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Hevalene, 
Vırenfye, vatena mi awa ke, ez nivi

snayena zone m are zaf s ah bfyane. Kar u 
xebate xode berxudarbe. Çfyede zaf mex
vul u rind o. Seke sima kf pe zane, ma ni
visnayena zone xore zede here kewtfme. 

Kar u gure şarf de amayme şfme. Şari 
ki henf kerd kezone ma, ma vfra bikero. 
Peynfyede ma df ke, gere herkes koka xo 
serqewebo. Çfyo ke, mileto ke kokaxo ser 
qewe nebeno peynfyede beno husk. 

Vatena mi aya ke; hesirane xo xore de
verdfme. Va çime ma, mare korbe. 

Vatena mina bine kf: Sima gere na 
zoni, na zone ma, ma se qese keme henf 
bide heni kf qevul bikere. Warte nivi
snayene kf; seke pi u kalike ma qese ker
do, ma se qese keme heni binivisne. Bira 
M.Duzgin na hetra, na qesf bicero xo ser. 

Nete mi bi, mi va xet u gunane sima 
tene tedime rez kerine. Pecfyo qaytkerd ke 
tene çi pira pira beno se"aşt. Oncfya ki 
gere çfye vaji: 

Vırendiye "Hejmar 1" de, "Xet u Xeba
te Berhem''i eve Tirkf u Kunnanci nivis
no. Berhem 'e virendiye eve Kunnanci u 
Zazakf hitave wendoxane xo kena. Naye
ra, gere qesa-avene eve Zazakf kf binivis
nfyene. Na kembfyena virevirena. 

Ponc nimre ke pecfyo vejfye dinade kf 
qesa-avene, sade eve Kunnanci u Tirkf 
nivisfyo.ltade tene nimrade Sorani u Za
zakf bibiyene zaf rind bi. 

"Çend Lawike Qeme Areyizr: na qesa 
zede qebe ama. QEMERE AREYIZ'i 
name merikfyo. Naye şimara rica kena. 

V ana, na rnektuva virene zede derg me
kerine. Silame birateni. Wes u war bima
ne. 

Eli BRA-Almanya 

ÇEND ŞAŞIYtN REXNE ffN B.M. 
Bejmara pencem a Berheme de B.M. 

(Ankara) di nama xwe de, di derheqa ni
visaren Kurdiyen hejmara çarem de çend 
rexneyin xwe dfyar kirine. li ber vf yekf ez 
jf çend rexnen din dixwazim li ser rexnen 
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B.M. binim. 
B.M. bejeya "tembel" Tirkf ye, dibeje. 

Ev tiştekf pir xelet e. "Tembel" bejeyekf 
Farisi ye a di zimane Tırkf de bi awaye 
"tenbel" derbas dibe. W ek çawan ku "can
baz" wek "cambaz"e derbas bılye. Bejeya 
"tembel" di nav Kurdan de bi şikle "ten
bel" ji te bikaranin. Bejeya "tera/" ne Kur
manci ye, le devoken li çend cihen 
Kurdistana Tırkfye te bikaranin. Mena we 
ya esi/ di Kunnanci de "tiral" e. Wexta ku 
mirov li zimane Tirkfmezedike, dibine ku 
sedide %60-70 ye bejeyen wi zimani bi 
esle xwe bfyanf ne. Dive mirov ve rewşa 
zimane Tirkf tim bine ber çav. 

Bejeya "qutni, hem di zimane Kurdi 
hem di zimane Farisi de bi şikla ''pemba" 
te bikaranfne, dibeje B.M. Ev gelek xelet 
e. li ber ku ev bejeya di zimane Erebf de, 
mana "tişten ku ji penba hatine çekirine, 
penbUyi" di de. Di Kurdi de ''penbU ·~ Fari
si de ''penbe" adi Erebi de ji "qutn" e. 

"Qir" ji zimane Tırki, ji bejeya "kır

mak"€ nehaiiye sendine. Mena wiya esi/ 
di Kurdf de "rewşa wendabune, wendaki
rine"ye. 

"Hecan" dibe ku ji Erebi bi xirakirina 
"heyecan "e hatfye çekirin, le mirov nikare 
beje ku ev beje, Erebi ye. Mirov ji bo ve 
bejeye dikare ''peroş" ji bikarbine. 

B.M. li ber bejeya "maldari'' li nav pa
ranteze de ''zengini'' nivisandfye. Ev be
jeya rasterası Tırkf ye a tu eleqa we bi 
Kurdf tune. Dibe ku ji aliye çend Kurdan 
ve te bikaranine. 

B.M. lekera '}i hev naqetin"e ji bi kara
nina "cihe bUn "e baştir dibine. üi manti
qi, ev herdu /eker ne yek in a mana wan 
jf wek yek n ine. li bo ve tekere "veqetin" ji 
te bikaranin. 

Bi silaven dostani. 
W.B. Stockholm 

BİR DÜZELTME 
Berhem 'in 5. sayısuıdaki yazılan ve bu 

aradiı Mehmed Uzun'un "Ce/adet Bedir
xan 'ı Anarken" başlıklı yazısuıı okudum. 

Berhem 'in bu sayısuıuı giriş yazısuıda be
lirtildiği gibi Kürt dili ve kültürüne, Kür
distan ulusal kurtuluş mücadelesine 
katkıda bulunmuş olan kişilerin mücade
leleri ve yaşamlannı konu alan yazılar ta
rihimiz ve kültür tarihimiz açısuıdan 

önem arzetmektedirler. Bu nedenle böy
lesi çalışmalar için gerekli titizlik gösteril
meli ve birbirini tamamlayacak olan 
çabalarla varolan eksiklikler ya da yanlı
şlar giderilmelidir. Tarihimizin karanlık
ta kalan birçok yönünün böylece daha iyi 
ayduılığa kavuştum/abi/eceği kanısuı

dayım. 

Bu konudaki yaniiŞiann "küçük" de ol
salar hatırlatı/rp düze/tilmelerinde yarar 
gördüğüm için, Berhem 'in sözkonusu 
sayısuıdaki bir yanllŞlığa değinmek is
tiyorum. 

Sekizinci sayfada fotokopisi yayuıla
nan ve bir fotografuı arkasuıda yazı/tol
duğu belirtilen cümle, şöyle yazılmlŞtır: 

"Bedirxanzade Abdu"ehman Begefen
di İdarei Adiiye Müdiri Ser Hakimi, Be
dirxanzade Emin Begefendi hazretlerinin 
konaklannda". 

Fotokopide yeralan Arap harfleriyle 
yazılı metne göre ise bu cümlenin doğrn
su şöyledir: 

"Bedirxanzade ( Bedirhanzade) Abdur
rahman Beyefen di, Edirne Adiiye Müdir
i Serkalemi Bedirxanzade Emin 
Beyefendi hazretlerinin konaklannda" 

Yani Bedirxanzade Emin, ''İdareiAd
liye Müdiri Ser Hakimi" değildir. Nitekim 
Mehmed Uzun da aynı yazısuıda Emin 
Ali Bey'in avukat ve adiiye müfettişi ol
duğunu yazmaktadır. Emin Ali Bey'in 
avukat olduğunu yazan başka bir kay
nağa kendim rastlamadım, ancak onun 
Edirne'de adiiye müfettişliği yaptığuıı 

değişik kaynaklar yazar. Örneğin Abdu
Zaziz Yamulki de bunu belirtir. 

Dostça selamlarımla. 
Malmfsanıj www.a
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Dr. Abdurrahman Qasimlo bi deste rijima İraneve hate 
kuştin. H ezen p&jveru u demokraten dinyaye di şexse O asim
lo de dost u hevalbendeki mezin winda kirin; komelen gele 
Kurdistan ji bi dileşi u pozxiniyeke giran ve rubiril biln. Qa
simlo ne tene şexsiyeteki siyasi bil, her wiha zana u lekolinere
kibi nav u deng bil u di vi babeti de ji gele herhemen giranbiha 
ji me re hi§tin. Arırandinen wi di gele zimanen biyani de hatin 
weşandin il be gftman danasina gele Kurd il çanda wi de biln 
xwedi roleki beja. Berga peşin a ve hejmare ji bo biranina Qa
simlo ye nemir e il her wiha di rupelen nave de ji ji kitebek wi 
beşeki hatiye wergerandin. 

Dr. Medyali di ve nivisara xwe de, li ser pekhatina din di 
Kurdistana kevnare de disekine il Zerdeşt il birilbaweriyen 
Zerdeştiye di de nasin. Zerdeşti wek çavkaniyek çan da me, be 
ji giş aliyen Kurdistane de il di jiyana roje de bermayi il reçen 
we li ber çav dikevin. u çi mixabin ku xeni xebata zanayen 
biyani, me bi xwe di vi babeti de kareki berbiçav nekiriye. Ev 
bi xwe ji, nasin il danasina çanda me de be wek pirseki mezin 
her hewcedariya xwe dipareze. 

Niviskare beja Ehmed Şerifi, di ve nivisara xwe de di ware 
dozkirin il ji yen din ciMkirina hiiner u çan da gele Kur d de re
b aze ki aqilane peşkeş dike il gele pirsiyaren nuh datine p&j 
zana iilekolineran. 

Kesen ku li ser jiyana civaki il siyasi ya gele Kur d dixebitin, 
bibe-nebe bi "EŞren Kurd di Dewleta Osmani de" ya Sir Mark 
Sykes ve rilbiril dibin. M.Piro ev listeya Sykes wegerandiye li 
ser Tir ki il hiln e beşe yekem a we nivisare di rupelen kovare 
de bixwenin. 

Yekem car e ku di Ensiklopediyeki Australi de di derheqa 
Kurdan de madeyeki taybeti cih digire. Niviskare we hevale 
beja Şahine B.Soreklibi xwe ye il di derheqa we weşane il rew
şa giştiya Australyaye de xwendevanen me agahdar dike. 

Ji Redaksiyana me heval R.T.Hulmani, bi nave "Bilbil il 
Gul" çirokeki niviskare iriendi O.Wilde, wergerandiye Kurdi. 
Di ve çiroka şirin de, ji bo dilxweş kirina evindaran fidakariya 
Bilbile piçilk te peşkeş kirin. 

"Adet il Tore yen Dersime", di ve hejmare de jibi "Musa
hibti''ye dom dike. Reznivisara arkeologiya Gebane, ji ber ze
deyi ya nivisaran nekete ve hejmare. Dive xwendevanen beja 
me bibilrin. 
Bi weşandina vi beşi ve edi Rapora Komita Çavderi ya He Isin-

kiye diqede. 
Hejmara name u nivisaren bati, roj bi roj zedetir dibe. Em 

ji bona ve yeke cardin ji xwendevanen heja re sipas dikin. U 

çi mixabin ku problemen mali yen Berheme be sivik nebiln u 
her giraniya xwe didominin. Di ve rewşa han de, diyar e ku ko
vareki lekolini nikare xwedi hazareki fıreh il terekar be. Her 
wiha ji bo xwe parastin u bi p&jdebirin a kovareki wisan, hew
cedari bi abone biin, abone ditin il arikariyen din heye. 

Dr. Abdu"ahman Kasımio'nun İran yönetimince kat/edili
şi, Kürdistan halk kitleleri araslllda derin bir üzüntüye yolaçtı. 
O'nun kişiliğinde dünya ilerici güçleri büyük bir dost ve yanda
şlaroıı yitirdiler. Kasım/o, politik kişiliğinin yanısua bilimsel 
çalışmalarıyla da kültürümüze değerli katkılarda bulundu. 
Eserleri çeşitli dillere çeviriidi ve bu halkımızlll sürdürdüğü 

özgürlük savaşanllllll bütün dünyada tanlllmaslllı etki/edi. Bu 
sayllllll kapağinı O'nun anısllla ayudık. İç sayfalarda ise 
okuyucularonızca henüz yeteri kadar bilinmeyen bir eserinden 
bir bölümün çevirisini sunuyonız. 

Dr. Medyalı bu yazıslllı Kürdistan'da dini yapılanmaya ay
ırmış, Zerdüşt ve öğretisini inceliyor. Halkımızlll günlük ya
şamlllda izlerine sık sık rastlanan Zerdüştlük inancllllll henüz 
gereği gibi araştırı/rp incelenmemiş o/mas~ kültürümüzün day
andiğı kaynaklan bilip tanımamızı güçleştiren etkenlerden bi
ridir. Medyalı'nlll bu çalışmasllllll okuyuculanmızı daha yetkin 
incelemelere özendireceğini sanıyonız. 

İran Kürdistanı'ndan yazan dostumuz Ehmed Şerifi, Kürdi
stan sanat ve kültürüne ilişkin yaklaşımlan sorgulayarak araş
tırmacılan yeni sonı/ar üzerinde düşünmeye çağırıyor. 

Kürt toplumunun sosyal ve siyasal yaşamlllı inceleyen birçok 
araştırmacllllll başvunnadan edemediği kaynaklardan biri de 
Sir Mark Sykes'lll 20.yüzyıllll başlaroıda yazdiğı Kürt aşiretleri
ne ilişkin çalışmasıdu. M.Piro'nun Türkçeleştirdiği bu metnin 
ilk bölümünü bu sayıda sunuyonız. 

Australya'da yay111lanan bir ansiklopedide ilk kez Kürtlere 
de yerverildi. İlgili maddeyi bizzat yazan Ş.B.Sorekl~ ansiklo
pedide yeralan ve Kürdistan 'la ilişkisi bulunan diğer halklar 
konusunda da okuyuculanmızı bilgi/endiriyor bu yazıslllda. 

YazanmiZ R. T.Hulman~ İrlanda/ı yazar O. Wilde'nin "Bül
bül ve Gül" adlı öyküsünü Kürtçeleştirdi. Sevenleri sevindinnek 
için Bülbül'ün gözealdiğı büyük özveriyi bu kez Kürtçe olarak 
okuyacaksllllZ. 

"Dersim Adet ve Töreleri" konulu yazı dizisi "Musahiplik"le 
sürüyor. YazanmiZlll Keban bölgesiyle ilgili arkeo/oj ik buluntu
laroı incelenmesine ayıdiğı yazı serisi, yazılaroı çokluğu nede
niyle bu sayıda kesintiye uğradL Okuyuculanmızlll bizi 
hoşgöreceklerini umuyoruz. 

Geçen sayıda kesintiye uğrayan "Helsinki Gözetierne Rapo
nı''nun kalan kısmlllı bu sayıda yaylll/ayarak tamamlıyonız. 

1938 Dersim kınmllla ilişkin resmi belgenin ikinci kesimini 
de bu sayıda yaylll/ayarak bitiriyoruz. 

Bize gelen yazılaroı ve mektuplaroı sayısı günden güne artıy
or. Dost ve okuyuculanmıza bu sıcak ilgilerinden ötürü candan 

teşekkür ederiz. Ancak BERHEM'in karşı karşıya bulunduğu 
maddi sonınlaroı yükü henüz hafif/emiş değil. Bir araştırma ve 
inceleme dergisinin kendisini finanse edecek kadar geniş bir pa
zar bulamasllllll bu koşullarda pek de kolay olmadiğı bilinen 
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Ji her sedemen mali, Redaksiyana me rewş fı mercen aba

netiye hinek guhartin. Bi nılnaki, di nav Swed de xerce poste 

ji bo yek heb kovar 8 kron fı 30 qrfi§e Swedi ye. Ji bo welaten 

Ewrupi ev nixa derdikeve 13 kron fı ji bo welaten derveye Ew
rupe bej betir bilind giran dibe. Vega em nirxe kovare wek 

bere dihelin, le xerce poste ji dixin ser nirxe abonetiye. Li gor 
ve guhartina nfıh, ji bejmara 6. peve kesen ku dixwazin abone 

bin yen Swede 140 fı yen welaten Ewrupi 160 kron fı yen der
veye wanjiher li gor ve prensibe salewextiyaxwe dive bi re bi
kin. 

Bele, em ji nexwazin bi meselen wisan ve carfıbar derkevin 

hemher xwendevanen heja; bes ji bo parastin fı xwedikirina ve 
kovare imkanek me ye din ji nine. 

Em de BERHEM'en betir baştir dedisan bi hevra bin. 
Birninin xweşiye de. 

bir gerçektir. Bu durumda böyle bir yayının varlığını sürdünne

si her şeyden önce dost ve okuyucularumzın abone olmalarına, 

bağış ve abone bulmalarına bağlıdır. 

Şimdiye kadar uygulayageldiğimiz abone bedeli konusunda 

da belirli değişiklikler yapmak zorunda kaldığtmızı üzülerek 

duyunnak istiyoruz. İsveç dahilinde bir adet derginin sadece 

posta pulu gideri 8.30 krondur. Bu miktar Avrupa ülkeleri için 

13 kron ve diğer ülkeler içinse daha yüksektir. Bu durumu de

ğerlendiren Redaksiyonumuz, derginin 25 kron olan fiyatını sa

bit tutmakla birlikte, bundan böyle posta giderlerinin abone 

bedeline eklenmesini kararlaştırdL Böylece İsveç'deki okurlan

mız 6.sayıdan itibaren yıllık abone bedeli olarak 140 kron, Av

rupa ülkelerindekiler 160 kron ödiyecekler. Diğer ülkelerdeki 

okuyuculanmızın abone istekleri de bulunduklan ülkeye ilişkin 

posta giderleri eklenerek karşılanacaktır. 

Evet, ikide bir bu tür sorunlarla okuyuculanmızın karŞISına 

çıkmaktan hiç hoşlanmadığımızı belirtelim; ancak BERHEM'i 

yaşatmak için başka bir çaremiz de yok. 

Daha başantı BERHEM'lerde buluşmak dileğiyle hoşça ka

lın. 

REDAKSİYON 

EVLİY A ÇELEŞi 
SEV AHATNAMESINDE 
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Dr. Abdurrahman Kasım/o 

ÖZGÜRLÜK 
,., 

UGRUNA 

SAVAŞlMDA 

KlRKYIL 
İKDP TARİHİNDEN BİR KESiT 

Iran Kürdistanı Demokrat Partisi Genel Sekreteri Dr. A~dur
rahman Kasun/o 13 Temmuz 1989'da Viyana'da İran yöneti
mi tarafuıdan kat/edildi. 59 yıllık yaşamuıı Kürt ulusunun 
özgürlük savaşunuıa adayan Dr. Kasun/o Kürt halkuıuı yetiş
tirdiği en büyük şahsiyetlerden biriydi ve onun ölümü sadece 
siyasal yaşamda değil, bilim ve kültür alanuıda da ciddi bir bo
şluğun doğmasuıa yolaçtı. 

Dr. Kasun/o uzakgörüşlü, sabulı ve ilkeli politikasi, içten 
dostluğu ve özverili tutumuyla herkesçe begenilip sevitmeyi ba
şardı. Kürdistan tarihine ve toplumsal yaşamuıa ilişkin bilim
sel çaltşmalanyla kültür yaşamunıza seçkin eserler kattı. 

Eserleri incelendiğinde, degerlendirme ve yonımlaruıda son 
derece gerçekçi ve objektif davrandıgı açıkça görülür. 

Bir siyaset ve kültür adamı olan Dr.Kasunlo'nun halkuıa ve 
kültür dünyasuıa armagan ettiği eserlerinin ilgililerce düzenli 
ve der/itoplu bir biçimde ve her parçadaki Kürtlerin yararlana
bilecekleri bir anlayışla basıltp dagıtılmasuıda sonsuz yarar ol
duğu kanısuıdayız. Biz, O'nun henüz yeterince bilinmeyen 
çalışmalaruıdan biri olan "Özgürlük Ugrnna Savaşunda Kuk 
Yıl, İKDP Tarihinden Bir Kesit" adlı kitabuıdan bir bölümün 
Türkçesini okurlaronıza sunuyor, Dr. Abdurrahman Kasun
lo'nun anısı önünde saygıyla eğiliyonız. 

REDAKSİYON 

Qazi Mehemed Foto: M. Uzun'un arşivinden 

İKDP'NİN KURULUŞU VE GELİŞİMİ 

1. Iran Kürdistanı'nın Genel Dnrnmu: 

İran Kürdistanı, Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah 
ve İlanı gibi dört (us tan) idari bölgeye verilen addır. İran Dev
leti, Sıne (Senendej) bölgesini resmi bir biçimde "Kürdistan" 
olarak adlandırmaktadır. İran Kürdistanı'nın yüzölçümü 135 
000 kın.karedir. Bu, İran'ın %8'ni meydana getirir. Nüfusu 7 
milyondur ve İran genel nüfusunun %17'sini oluşturur. Bu
nun ancak 3 milyonu kentlerde ya§lyor. 

Kürdistan Cumhuriyeti'nin kuroldugu sırada nüfusu 3 mi
lyondu ve bunun sadece 300 OOO'i kentlerde ya§lyordu. Kırk 
yıl sonra kent nüfusu on kat arttı ve Kürdistan' da büyük kent
ler oluştu. Günümüzde Kirmanşah'ın nüfusu bir milyonu 3§

mış bulunuyor. İran'ın genel nüfus yogunlugu ortalamasına 
oranla Kürdistan'da nüfus yogunlugu düşüktür. 1324 
(1944)'de Kürdistan'da kın.kare ba§IDa 24 ki§i düşüyordu, 
şimdi bu sayı 56'ya yükselmiştir. Tüm İran' da ise bu sayı 25'tir. 

İran Kürdistanı'nın denizlerden uzak olması nedeniyle 
iklimi kuraktır. Ancak İran'ın diger bölgelerine oranla sulan 
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boldur, havası ve suyu saglıga elverişlidir. Daglık bir ülk~dir, 
Zagros Dagları Ararat'tan Pıştko'ya kadar uzanırlar. Iran
Irak sının üzerindeki dagların çogu ornıanlarla kaplıdır;ama 
ne yazık ki tarih boyunca kimse buraya gereken özeni göster
medigi için halk yakacak sıkıntısı yüzünden bu ormanları ke
sip yok etmektedir. Bu biçimde ülkemizin son derce önemli 
zenginliklerinden biri giderek ortadan kalkmaktadır. 

1324 {1944)'de İran Kürdistanı nüfusunun %95'i okuma
yazmadan yoksundu ve bu oran kadınlar arasmda %100'dü. 
Kırk yıl sonra şimdi erkeklerin %65'i, kadınların ise % 75'i 
hala okuma-yazmadan yoksundur. Bu oran kırsal alandaki 
kadınlar bakımından %95'lere ulaşyor. 

Bundan yirmi yıl önceki istatistiklere göre Kürdistan'da, 50 
000 kişiye bir doktor dii§üyordu ve şimdi de durum bundan 
daha iyi değil. Çünkü doktorların çogu Kürdistan'ı terkedip 
yurtdışna çıkmı§tır. Kırk yıl önce oldugu gibi bugün de Kür
distan köyleri doktorsuz ve ilaçsız yaşamaya devam ediyor. 

Tarım, İran Kürdistanı ekonomisinin en ağırlıklı kesimini 
oluşturur. Modem sanayi Kürdistan'da çok az gelişme gös
termiş. Kürdistan gelirlerinin %80'i, önemli bir bölümü hay
vancılıktan saglanmak üzere tarımdan elde ediliyor. 
Kürdistan topraklarının ancak %40'ı, yani beş milyon hekta
n ekime elverişlidir. Bunun ise sadece %24'ü, yani 1 200 000 
hektarı ekilebiliyor. Bu sayı toplam Kürdistan yüzölçümünün 
%10'nun altındadır. İKDP'nin kuruluşundan önce ekilir 
alanların % 78'i büyük toprak sahiplerinin elindeydi. Köylü
ler ise sadece %8'ne sahipti. Çiftle uğr3§aıt köylü ailelerinin 
%65'ten fazlasının hiç toprağı yoktu. %23'nün bir hektardan 
az toprağı oldugu halde tüm toprakların %56'sı kırsal nüfu
sun %1'ini oluşturan büyük mülk sahiplerinin elinde toplan
DU§tı. Bu durum, o dönemde tüm topraklann %40'ının kırsal 
nüfusun 2000 kişiden az bir kesiminin tasarrufunda oldugu
nu göstermektedir. Ve bu büyük mülk sahiplerinden her bi
rinin yüzlerce köyü vardı. 

İran Kürdistanı bugün de gerikalDU§ bir ülkenin geri bir 
bölgesi durumunda bulunuyor. Kürdistan yeterli dogal kay
naklara ve gelişme olanaklanna sahip oldugu halde, §imdiye 
kadar yeraltı zenginliklerine elsürülmemi§ ve merkezi devlet 
bu alanda hiç bir§ey yapmaDU§tır. Buna kaf§ln İran Kürdista
m'nm bir oranda, İran'ın Belucistan gibi birkaç ~ölgesinden 
daha geli§kin oldugunu söylemek mümkündür. Iran Kördi
starn gerek geli§me düzeyi gerekse sınıfsal yapısı bakımından 
artık feodal (derebeylik) dönemi a§DU§tır. Bugün de Kürdi
stan'da o dönemden kalma iz ve kalınttiara rastlamlınıyor 
degil. 

Kürdistan ekonomisi, tüm İran'da oldugu gibi kapitalist 
aşamaya geçmİ§ ve ancak henüz burjuvazi ve ticaret küçük 
burjuvazisinden ibaret bulunuyor. Çünkü burada sanayi, 
özellikle de modem sanayi geli§memiş ve bu nedenle de ülke 
ekonomisindeki ekonomik ve siyasal rolü henüz çok zayıftır. 
Ülke nüfusunun ezici çogunlugu kır ve kent emekçilerinden 
oluşuyor. Kentlerde orta sımf ve katmanlar, yani küçük-bur
juvazi çoguniuktadır. 
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Kürt halkının özgürlük ve ulusal haklan uğruna verdigi sa
vaşının bu evresinde, tüm bu sınıf ve katmanlar yer almakta
dır. Gerçek odur ki bugün İran Kürdistanı'nda Kürt halkının 
kurtuluş savaşıruna kaf§l çıkacak güçlü bir sınıf görünmüyor. 
Ancak belirli bir sınıfa mensup olup §urada-burada Kürt hal
kının kurtuluş savaşıruna kaf§l dii§maıılık yapan tek tek kim
seler olabilir; ama bir sınıf, toplumsal bir güç olarak değil. 
Zaten bu yüzdendir ki demokrasi ve özerklik istemimiz tüm 
Kürdistan toplumu tarafından genel bir kabul görüyor. Ve ge
rici merkezi devlet yönetimi Kürdistan'da yapyalmz kaln:ıı§, 
halk her ne biçimde olursa olsun bu rejime yardımcı olmak 
istemeyen bir duruma gelmi§tir. 
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1946 Kürdistan Cumhuriyeti döneminde Kürtçe bir okulun açtll.Jl nedeniyle İdare-i Adiiye binasi önünde yapfilan bir tören 
(Foto: M. Uzun'un arşivinden) 

2. Iç ve Uluslararası Koşullar: 

Çaldıran Savaşı, Kürt ulusunun tarihinde önemli bir dö
nüm noktası olmU§tur. 23 Agustos 1514'de Osmanlı Sultam 
Selim ve Şah İsmail Safevi arasmda geçen bu savaşta, Kürtler 
Sultan Selim' i desteklediler. Sonuçta Şah İsmail Safevi'nin or
dusu yeniidi ve bu yenilgi, Kürdistan'ın İran ve Osmanlı İm
paratorluğu arasmda ilkkez bölünmesine neden oldu (1). 

Çaldıran Savaşı'ndan sonra iki devlet adım adım merkezi 
otoritelerini güçlendirmeye koyuldular. Bu durum, merkezi 
hükümetlerin otoritesini kabule yanaşmayan Kürtlerin kaT§t
çıkı§larma neden oldu. 1608'de, direnişi ve kahramaıılıgıyla 
Kürt ulusal tarihinde efsanele§en Xani Lepzerin'in Dımdım 

Kalesi isyam başgösterdi. Bu başkaldırı Şah Abbas Safevi ta
rafından hastınldı ve ardından Kızılbaş ordusu Urmiye'nin 
batısında kalan Kürtleri katletti. 

1639'da Şah Abbas, Osmanlı Padi§ahı Sultan Murat'la bir 
antlaşma imzaladı ve böylece Kürdistan'ın paylaşımı resmen 
yürürlüge girmiş oldu. O günden şimdiye kadar geçen 350 yıl
dan beri Kürdistan'ın bu kesimindeki sınır önemli bir değişi
kliğe ugramadan olduğu gibi kaldı (2). 

Çaldıran Savaşı üzerinden geçen bu 470 yılda Kürtler, 
İran'da her dönemde, önceleri başkenti Isfahan olan ve son
ra Tahran'a taşınan merkezi devlete kaT§t koymU§; 19.yüzyı
lın ikinci yarısına kadar bagunsızlık ve özerkliklerini 
korumayı başarmışlar. Başkenti Sıne (Senendej) olan 
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İran'daki son Kürt hükümeti Erdelan Hanedanl@'ydı ve 
1865'e, yani bundan 125 yıl öncesine kadar özerk olarak hü
kümranlıgım sürdürdü. 

En büyük Kürt ayaklanmalanndan biri de 19.yüzyılın son
lannda, 1880'de ba§gösterdi. Dini bir önder, siyasi bir şahsiy
et olarak büyük bir nüfuza sahibolan Şeyh Ubeydullah 
Nehri'nin adıyla arnlan bu başkaldın, Urmiye ile Van Gölle
ri arasmda kalan bölgeyi kurtarınayı başardı. Bu, amacı "Bag
ımsız Kürdistan" olan ilk ayaklanmaydı. Türkiye ve İran 
devletlerinin işbirliğiyle bastınldı. Buna ragmen ulusal duy
gulann canlanması, Kürt ulusunun birleşip güçlenmesi üze
rinde büyük bir etki yaptı. 

Birinci Dünya Savaşı yıllannda Kürdistan bu sava§ta yera
lan devletler, özellikle de Osmanlı ve Rus kuwetleri arasm
da tam bir sava§ alaruna dönii§tü. Türkler, Kürt ulusal 
bilincini geriletmek için yogun bir çaba gösterdiler. Rus ve 
Ermeniler gibi Müslüman olmayan halkiara kacy, Kürt hal
kının dinsel d uygulanm kullanmaya yöneldiler. Bu yolla bazı 
Kürt a§iretlerini yanianna çekerek Ermeni soykınmma bu
la§tırmayı başardılar. 

İran Kürdistam halkı çok defa, Rus ve Osmanlı ordulaorun 
yagma ve kanlı saidınianna hedef oldu. Birinci Dünya Sava
şı'ndan geriye yıkmıa ugratılmış bir ülke; derbeder olmuş, 
yorgun, yoksul ve hastalıktarla yüzyüze bir halk kalmıştı. 

Bu savaşın sonucunda Osmanlı İmparatorlugu dagılmıştı. 
Bu durum Türkiye Kürtlerinin konumlanm güçlendirmeleri, 
ulusal özgürlüklerini elde etmeleri bakımından uygun fırsat
lar yaratmıştı. 1920'de imzalanan Sevr Antla§ması, Tür
kiye'de Kürt halktmo haklarını belirli oranda resmen tammış, 
özerklik ve hatta bagımsızlığa açık bir durum ortaya çıkmış
tı. Irak'ta ise Şeyh Mahmut önderliğinde yaygın ve etkin bir 
ulusal ayaklanma gerçekleşmişti. 

Bu oluşum İran Kürdistam'nda da varlıgım göstermekte 
gecikmedi; Şıkak Aşiretleri Reisi Sımko (İsmail Aga) 
1920'den 1922'ye kadar, İran Kürdistam'nm kuzey bölgesini 
tümüyle egemenliği altına almayı ba§ardı ve bagımsızlıgım 
ilan etti. Sımko, Şeyh Mahmut'la görii§tü; iki tarafta süren 
Kürt hareketini ortak amaçlar etrafında birleştirmek için 
çaba gösterdi. 

1921 yılı başlannda Britanya' mn yardımlaoyla gerçekleşen 
askeri darbe sonucu Rıza Şah işbaşma geldi ve 1925' de 
Tahran'da kendisini Şah ilan ederek Pehlevi saltanatım kur
du. 1930 yılına kadar süren Sırnko önderliğindeki direniş, 
İran'da güçlü bir merkezi otorite kurmak isteyen Rıza Han'ın 
önünde önemli bir engel oluşturuyordu. Bu nedenle yapılan 
bir plan sonucu Sırnko, 21 Haziran 1930'da bir görii§me yap
mak üzere geldiği Şmo'da bir İran albayı (serheng) tarafın
dan kalleşçe öldürüldü (3). 

Bir diger ayaklanma da 1931'de Kürdistan'ın güney kesi
minde Cafer Sultan önderliğinde gerçekleşti. Merkezi devlet 
bundan büyük korkuya kapıldı ve bu nedenle Rıza Şah böl
geye büyük askeri kuwetler sevketti, direniş çok vahşi bir bi
çimde bastınldı. Heme Reşid Han 1924'ten l930'a kadar 
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Simko (!smail Ağa) (Foto: M. Uzun'un arsivinden) 

Bane bögesinde İran kuwetlerine kacy birçok askeri opera
syonlar yaptı. Bu girişimin, tıpkı Cafer Sultan hareketinde ol
dugu gibi a§iretsel yanlan vardı ve daha çok merkezi devlet 
otoritesinin güçlenmesine duyulan dii§manlıktan kaynakla
myordu. 1930'da Heme Reşid Han yeniidi ve Irak'a s@ndı. 

Şahlık yönetimi Tahran'da giderek güçlü bir otorite kurdu. 
Kürdistan'daki isyanlan bastırmamn yamsıra Loristan, Belu
cistan, Huzistan, Türkemen Sahra, Azerbaycan gibi ezilen 
diger İran halklaorun direnişlerini ezerek, İngiliz emperya
lizminin İran' daki planlanın yürütmesini kolayla§tırmak için 
uygun koşullar hazırlamak istiyordu. 

Yirmi yıllık Rıza Şah diktatörlügü döneminde ulusal baskı 
had safhaya ula§tı. İranlılık şovenizmi, Pehlevi yönetiminin 
resmi devlet politikası haline geldi. Fars olmayan İran halkla
n, agır ve acımasız bir ulusal baskı altına alındılar. Bu halkia
nn ulusal degerleri, tarih ve kültürleri yokedilmek amacıyla 
uzun ve planlı bir politika yürütüldü ve böylece Fars olmay-
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an halklar asimile edilerek ortadan kaldınlmaya çalışıldı. 
Eski ve yeni tarihin saptınlması, köy ve kent adlarının degi§
tirilmesi, ulusal eser ve kalıntıların yasaklanması gibi tüm bu 
önlemler, İran'da sadece bir Fars ulusunun bulundugıt gö
rüntüsünü yaratmak içindi. Ünlü şair Baba Tahir'in eski Lor 
lehçesiyle yazmış oldugu şiirler, sözde edebiyat bilginleri ta
rafından çarpıtılarak Farsça'ya maledildi. Reşid Yasemi, 
Kültür Bakanlığı'nın buyrugu üzerine Kürtlerin ayrı bir ulus 
degil Fars olduklarını kanıtlamak amacıyla "Kürtler, Irk ve 
Tarihleri" adlı bir kitap yazdı. Dershane kapılarına, devlet 
dairelerine "Farsça Konuşun!" sözleri yazıdırıldı. Tüm bu uy
gulamalara karşılık Kürtlük duygusu bütün Kürtlerin yüre
klerinde öylesine bir canlanma gösterdi ki Rıza Şah'ın 
politikası tıpkı Türkiye'deki Mustafa Kemal'inki gibi bO§a 
çıkartıldı ( 4). 

Bu zulüm ve zorbalıga karşı İran Kürdistanı'nın bazı yöre
lerinde aşiret ayaklanmaları boyverdi. 1926'da Merivan böl
gesinde Mahmut Han isyan etti. Gerçi bu isyan siyasal içerikli 
degildi, erken hastınldı ve Mahmut Han Irak'a sığındı. 1928 
ve 1929'da Mehabad çevresindeki Mengur aşireti, Mela Ha
lil önderliğinde merkezi devlete karşı, özellikle Kürt giyim
kuşammm yasaklanması yüzünden ayaklandı. Mela Halil ve 
silahlı kuvvetleri, İran kuvvetlerine karşı birkaç büyük savaş 
yaptılar. Fakat ayaklanma 1929 Haziranında bastırıldı. Ser
de§t yöresinde Kalıya (Köxa) Ömer Paşa liderliginde gerçek
le§en bir diger isyan da yine İran kuvvetleri tarafından ezildi. 

1930'da İhsan Nuri Paşa önderliginde meydana gelen Ağn 
ayaklanmasına baglı olarak Biro ve Ferzende'nin başını çek
tigi Celali aşiretlerinin direnİ§i 1931'e kadar sürdü. Sonuçta 
İran ve Türkiye devletlerinin işbirligiyle bastınldı. Biro, Ağn 
direnİ§i sırasında şehid oldu. Yöre halkının onun için söyle
digi marş şu sözlerle başlıyor: 

De rabe Bvo, de rabe rabe 
Ararat bo çı te hışt xerabe. 

(Uyan Bvo, artık uyan uyan 
Nasıl bvaktın Ararat'ı böyle viran.) 

O zaman "Emniye" diye adiandıolan jandarmanın baskısı 
ve zulmü Kürdistan halk kitlelerini canından bezdirmİ§ti. Jan
darmalar mermi ve kaçak e§yayı Kürt köylülerinin evlerine 
gizliyor, çeşitli sorgulama ve planlarla onları gözaltına alıyor, 
cezalandırıyordu. 
Rıza Şah döneminde emniyeler Kürdistan köylerinde ha

kimi mutlaktılar. Kendilerini halkın canı, malı ve namusunun 
yegane sahibi sanıyordu. Kanun onların buyruklarından ba
şka birşey degildi. Kürt gençlerini yakalayıp wrla askere gön
deriyorlardı. Kürdistan halkı haklı olarak askerligin adını 
"icbariye" koymuş ve onun için bir türkü uydurmuştu. Asker
liğin kötülüklerini dilegetiren çokça türkü vardı ve bunlardan 
biri şöyle başlıyordu: 

Mangf hewt qvan, rojf çuar şayf 
Çı bıdem be qend çı bıdem be çayi 

(Ayda yedi /aran, günde dört şahi* 
Ne vereyim şekere ne vereyim çaya) 
• İran para birimleri 

Ardından da halkın Rıza Şah yönetimine duydugu kin ve 
rahatsızlık dilegetiriliyor: 

Kurun gewre /ard be qendf şarf 
Reza Şa bvdf le bo fcbarf 
Ya Xua Reza Şa textıt wergerf 
lcbarf Kurdf deba bo şerf. 

(Oğlumu büyüttüm şehir şekeriyle 
Rıza Şah götürdü icbariye. 
Allahım Rıza Şah 'ın tahtını devir 
Zorla savaşa sürüyor Kürtleri.) 

Çok defa bu baskı ve zulüm sonucu sade halk canından olu
yordu. Bir memur ya da emniyetarafından ya öldürülüyor, ya 
askerden kaçıyor, ya asker kaçagı olup daga çıkmak zorunda 
kalıyordu. 

Kürdistan yörelerinden binlerce insan İran'ın diger bölge
lerine s ürüldü. Biçogu ünlü Kacar Sarayı zindanlarına atıldı
lar. Pehlevi saltanatından rahatsızlık duyan Kürdistan halk 
kitleleri, hoşnutsuzluklannı 3 Eylül 194l'de etkili bir biçimde 
açığa vurdular; birkaç gün gibi kısa bir zamanda binlerce as
ker ve emnıyeyi silahsızlandırdılar. Kürdistan'ın pekçok böl
gesinde, özellikle köylerde merkezi devlet otoritesine fıilen 
sonveril di. 

İkinci Dünya Savaşı başlarında Rıza Şah giderek N azi Al
manyası'yla yakınlaştı; hatta öyle bir durum oluştu ki İran, 
Hitler Almanyası casuslarının açık ve yogun trafığine sahne 
oldu. 

194l'de Almanya'nın Sovyetler Birligi'ne saldırmasının ar
dından Sovyetler Birligi, Amerika, İngiltere gibi büyük dev
letlerce Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı fıilen büyük bir 
cephe oluştu. Müttefıkler kendi aralannda yaptıkları görüş
meler sonucu İran Devleti'ni N azi Almanyası'nın nüfuzundan 
anndırarak bura üzerinden Sovyetler Birligi'ne silah ve mü
himmat yardımmda bulunmak amacıyla 25 Ağustos 1941'de 
Kızıl Ordu kuzeyden, Amerikan ve İngiliz kuvvetleri güney
den İranı işgal ettiler. Rıza Şah'ın diktatörlük yönetimi Müt
tefık kuvvetlerine karşı en küçük bir direnİ§· gösteremedi ve 
yıkıldı. Ülkenin güneyi İngiliz ve Amerikalıların, kuzeyi de 
Sovyetler Birligi'nin denetimine girdi. Rıza Şah diktatörlügü
nün çökmesiyle İran'da bazı demokratik özgürlükler oluştu, 
siyasal parti ve örgütler kuruldu ve yirmi yıllık diktatörlükten 
sonra İran özgürlükle tanıştı. 

İran Kürdistanı'nın güney kesimine İngiltere ve Amerikan 
kuvvetleri, kuzeyine ise Urmiye'ye kadar Kızıl Ordu yerle§
mişti. Mehabad yöresi bu durumdan uzaktı, yani ne Batı dev-
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letleri ne de Kızıl Ordu buraya girmişti. Bu yüzden Mehabad 
bölgesinde özel bir durum ortaya çıkmıştı. Öteyandan Meha
bad ve çevresinin Kürt ulusal kurtulll§ savaşımında uzun ve 
önemli bir geçmişi olmll§tu. Bu nedenledir ki İran Kürdista
m'nın ilk Kürt siyasal örgütü olan JK (Komeli Jiyaneweyi 
Kurd) Mehabad yöresinde kuruldu. 15 kurucu 16 Eylül 
1942'de Mehabad'da toplanarak amacı Kürt halkımn kurtu
lU§U olan JK örgütünü kurdular. 

Komele, illegal bir örgüttü ve onun kurulU§unda Irak Kürt
leri de yeralmıştı. Temsilcileri Irak ordusunda subay olan 
Mirhac Ahmed, Hiwa örgütü adına kurulU§ toplantısına ka
tılmıştır. Hiwa Partisi 1939'da Süleymaniyeli birkaç aydının 
girişimleriyle Refık Hilmi ve Mahmud Cevdet'in önderligin
de kurulmll§tur. Komela'mn kurulU§U, İran Kürt tarihinde 
yeni bir fenomen olmll§tur. Çünkü sade halk tarafından ku
rulan ilk siyasal örgüttü o. 
Komela'nın kuruculan Mehabad'ın orta sımf ve tabakala

nndan gelen, küçük-burjuva denilebilen kimselerdi. Bunlar 
Komela'yı kurmakla, alışılagelen eski kural ve yöntemleri yık
tılar. Ve bu kez hareketin önderligini bir şey he, bir agaya ya 
da bir derebeye vermediler. Komela'ya üye olmak isteyen ki
§inin, Kürt halkına ihanet etmeyecegine, Kürt ulusunun kur
tulli§U için çaba gösterecegine, örgütün sırlanm açıklamaya
cagına, kadın ve erkek her Kürdü karde§ bilecegine, Kom
ela'nın karan olmadan hiç bir parti ve örgüte girmeyecegine 
yemin etmek zorundaydı. JK örgütünün savaşım anlayışı, oza
manki bile§imi, bununla birlikte programı (açıktır ki derlito
plu bir programı yoktu, ancak önüne bazı hedefler 
koymll§tu), örgütlenme biçimi onun bir yandan salt Kürtlük 
için çaba gösteren milliyetçi bir örgüt; öteyandan da sekter ve 
kapalı bir yapıya sahip oldugunu gösteriyor. Bu yüzden de 
halk kitlelerini saflarına çekemedi, illegal bir örgüt olarak bir
kaç kişinin ya da birkaç yüz ki§inin darçemberi içinde kaldı. 
1322 (1942) Mayıs ayında üyelerinin geni§ katılımıyla, JK ör
gütünün ilk kongresi olarak degerlendirilen bir toplantı dü
zenledi. Xudaperest (Hüdaperest) dagında toplanan bu 
kongreye yaklaşık yüz kişi katılınıştır. Bu kongrede, örgütün 
görüşlerini açıklaması amacıyla bir dergi çıkanlmasına kara
n alındı ve bunun sonucu Ni§tıman (Yurt, Vatan) dergisi yay
ınlanmaya ba§ladı. Ni§tıman'ın yazılanna bakıldıgında, JK 
örgütünü kuran ve yönetenlerin, uluslararası durumu, devlet
ler arası politikayı, hatta halklann ulusal kurtulll§ savaşımını 
yeterince kavramadıklarını gösteren birçok şeyle karşılaşılır. 

Ni§tıman dergidinde Britanya, sadece Kürt halkının dostu 
degil, aynı zamanda tüm halklann ve bu arada Kürt halkının 
özgürlük bayragım yükselten bir devlet olarak tamtılıyor. Bu
nun Kürt ulusunun kurtulll§unu amaçlayan siyasal bir önder
lik oldugu açık; ama bu davayı, en büyük sömürgeci devlet 
olan Büyük Britanya'nın yardımıyla çözümlernek istiyorsa en 
azından aklından zoru var demektir. Bunun yamsıra herkesin 
bildigi ve tarihin de kamtladıgı gibi, Kürt ulusunun öze11ikle 
yirminci yüzyılın başından Birinci Dünya Savaşı'na, hatta 
Komela'nın kuruldugu (1942) tarihe kadar içinde bulundugu 
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çaresizligin ve çıkmazın ba§ suçlusu Britanya olmll§tur. Üs
telik birçok uluslararası toplantıda Kürt ulusunun varlıgının 
resmen tanındıgı, Sevr Antla§ması'nda onun bagımsız yll§a
ma hakkı dahi belirtildi@ halde, haklanm elde edemedi. Du
rumun böyle sonuçlanmasının sorumlulugu her bakımdan 
Büyük Britanya'ya aittir. Bununla birlikte Britanya'nın o dö
nemde Sovyetler Birligi ve Amerika'mn yamsıra anti-fll§i§t 
bir cephede yeralmış olması da onu temize çıkaramazdı. Ulu
su ve yurdu kurtarmak amacıyla yola çıkan ezilen Kürt halkı
nın siyasal partisi, Kürt halkım zulüm ve zorbalık altına iten 
bu devletten özgürlük bekliyordu. Bütün bunlara ragmen JK 
örgütü, ulusal bilincin İran Kürdistam halkı arasında yayılma
sına katkıda bulundu. Mehabad ve diger yörelerde taban tut
tu ve gerçekte İran Kürdistam'nda ilk siyasal parti olan 
Kürdisan Demokrat Partisi'nin kurulmasına temel olll§turdu. 

JK örgütünün kuroldugu ve siyasal faaliyetine ba§ladıgı dö
nemde dünya, fii§İzme kai'§I bir savaşı yaşıyordu. Avrupa, 
Asya ve Afrika'da sava§ sürüyordu. Her nekadar o zaman 
Hitler Almanyası, Musolini İtalyası ve Hirohito Japonyası sa
vaşın bll§anlı tarafı olarak görünüyorduysa da, Müttefık Dev
letler Miliver Devletlere kai'§I büyük bir askeri güç seferber 
etmi§lerdi. Bunun yamsıra Nazizmin baskısı altında ezilen 
halklann savaşımı Avrupa' da, Japonya'ya kai'§I Asya' da, İta
lya'ya kai'§I Afrika'da günden güne geli§ip güçleniyordu. Bir 
yandan Rıza Han diktatörlügünün çöküşü, diger yandan dü
nya halklanmn fii§İzme kai'§I yürüttükleri savaşımın yükseli§i 
Kürt halkı bakımından İran Kürdistam'nda geni§ bir alan 
olU§turmlJ§tU. Bir yaroyla nasyonalist bir yaroyla da kapalı ve 
illegal bir örgüt olan JK, Kürdistan halk kitlelerine açılamıy
ordu. İran Kürdistam'mn içine girdigi bu yeni koşullara yamt 
veremeyecek bir yapıdaydı. İran Kürdistam'nda hareket -ki 
İran'da daha önceleri görülmeyen bir biçimde kabaran hare
ketle organik ili§ki içinde- ~iz bir geli§me göstermi§ti. Bu 
durum birle§ik bir örgüte, demokrat ve halk kitlelerine açık, 
net ve deditoplu bir programa sahip bir partiye gereksinme 
duyuruyordu. Böylece Komela'mn görüş ve düşüncelerini 
Ni§tıman dergisinde yayınlamaya ba§ladıgı 1322 (1942)'den 
1344 (1944)'e kadar, bu örgütün her geçen gün geli§ip yükse
len Kürdistan halk kitlelerinin hareketine öncülük yapamaya
cak durumda bulundugu artık açıga çıkmıştı. Ayrıca 1322 
(1942) Mayıs toplantısında Komela'mn yönetimine getirilen 
kişilerin bile§iminde izlenen yol onlann, Kürt halkının Kürdi
stan'da gelişen savaşımını tüm İran halklannın savaşımı ile 
baglantı içinde geni§çe düşünmelerine ve aynı zamanda da 
ülkenin içinde bulundugu gerçek durumu kavrayıp örgütleri 
için gerekli programı olll§turmalanna ve uygun sloganlar sap
tamalanna elveri§li bir yapıda degildi. 

Tüm bunlann yaronda İran'da demokratik özgürlüklerin 
geli§mesi, genel demokratik hareketin yükseli§i, bununla bir
likte Hitler Almanyası'mn çöküşü ve ve fii§İzme kai'§I halkla
nu ba§ansı, Kürt ulusunun tarihinde ilk defa dönemin istem 
ve gereksinmelerine yarot verecek, onun tarihsel amaçlarını 
gerçekle§tirecek öncü bir örgütün kurulması için uygun ko-
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şullar oluşturdu. Öyle bir parti ki, hem tarihsel bir gereksin
me duyuluyordu hem de oluşumu için gerekli kO§ullar hazır
dı. 

1. Her nekadar çoğunluğu mezhep bakunuıdan Sünni olan 
Kürtler Osmanlı Sultan Selim'i destekledilerse de, İran Kürtle
rinin bir kısmı da Safevi ordusu saflarmda yeralarak Osman/ı
lara karşı savaştılar. Bunlardan en çok ünyapanı Eaneli 
Sarnpire'dir. Şah İsmail'in yanuıda Çaldıran'a götürdüğü bu 
zat, orada kahramanca dövüşmüş ve ölmüştür. 

2. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu 
dağıldı ve Kürtler Türkiye, Irak ve Suriye arasuıda bölündüler 
ve bir lasımı da Sovyet topraklarmda kaldı. 

3. Sımko, savaşımı süresice bi~ büyük hata işledi. Bunlar
dan birisi Umıiye bölgesinde bulunanAsun/erin lideri olan Mar 
Şernun'un Şubat 1918'de öldürillmesidir. Bunun sonucu Asu
ri/erin düşmanl1ğına hedef oldu. 

4. Kürt tarihinden ders aluıırsa, Kürtlerin şöyle ya da böyle 
asimile olma olasıl1ğınuı bulunmadiğı an/aştlv. Co/one/ 
W.G.Elphinston, The Kurdish Question (Intemationa/Affairs, 
Jan.l946). 

"Çıl Sal Xebat le Penawi Azadi, Kurteyek le Mejôyi Hızbi 
Demokrat! Kordıstani İran (Özgürlük Ügruna Sava,mda 
Kırk Yıl, İKDP Tarihinden Bir Kesit)", Cilt 1, s. 10-21 

Kürtçe (Soranca)'den Çev. Mustafa Düzgün 

QASIMLO ŞEHİD KIRIN 

Roja tarişeva sezdehe Timıeha 89'an 
X ebereki reş pekhat bi deste neyaran. 
Zu hate bihistin li çar aliyen cihan 
Se Kurde qehreman qetlban bi Dehakan. 

Derbagiran bi/av ba ligund u bajaran, 
Kurdan carek din reşf reş li enfya xwe giredan. 
Lu/eken peşmergan xwar ban, şUnda bi lez rakirin, 
li bo cangoriyen xwe sonda h erimezin ducar kirin! .. 

Bi hevra hemuyan 
S onda gele Kurdistan: 
Ya heban, ya nemant 
Çfya bi wi dengf hejfyan. 

Her biji Qasimloye Abdu"ehman, 
H eva/en te Fazil Ressul, Abdullah Qadiri 
Sere we venemirf, niha gurtir destpekiri. 
Giriye çavan temirf, sterken sor dibarin 
Ewna ye li sere neyar weka gulle-baran bin! .. 

Bi qetlbana we em birindarin bi hawar a axfn 
Dil a hinaven me peritfn, bane deleven xwfn. 

Han gazidikin a dibejin "Ey Kurdino! 
Rab in ser xwe yekbin, denge şere azadi bilindkin. 
Binerin, bibinin ku tu reyen din ji qet ninin. 
Ala azadi me da we, bigirin a berbipeş biçin, 
Yen dişere azadi da şehid dibin taearan namirin. 

Eme guh bidin şehidan, dest direji hevdU kin, 
Eme şopa wan bigirin, baweriya wana baş naskin, 
Erne dest jipişte hev berdin, welat tevda xilaskin, 
Erne zulm a zordariya dujmin ji ho/e rakin, 
Eme Kurdistanek aza a serbilindda bi serfirazf bijfn. 

Her biji Qasimlo, her bijfn peşmergeyen qehreman, 
Han di dile me da ne, em we ji birnakin tacaran. 
Gotina Awe Bati ge/o sivik megirin, guh bidin, 
Hele werin, werin enfyek Kurdistanf da cfh bigirin. 

15.7.1989 
ABALI 
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Dr. A. MEDYALI 

ANTİK KÜRDiSTAN'DA 
• 

DINSEL YAPILANMA 
ZERDÜŞTVE 
öGRETİSİ 

"Bizim dinimizde, yemeden bir gün geçinnek günahtir. Bizim 
için oruç,· göz ile, dil ile, kulak ile, el ile, ayak ile işlenen günahlar
dan uzak dunnaktrr." 

Sed Dar, lxxxiii ( 1) 

Giriş: 

Kürdistan'da yaşam tüm ulusal öğeleriyle bir gökkuşagmm 
tüm tayflanm ve güzelligini bagnnda CO§kuyla yansıtır. Bu çe
şitlilik kimi alanlarda cografi kanunıla uyumlu belirli bir yo
gunlaşmaya yönelir. Yine de farklı dinleri, farklı yaşam 

alışkanlıklanm, çeşitli halkdanslanm, degişik müzik gelene
klerini ve folklorun diger pekçok unsurunu Kürdistan'ın ulu
sal potasmda eritip kaynaştırarak kucaklamaktan geri 
durmaz. İnsanlıgın ortaya kayabildiği en büyük değerlerin 
bileşkesi ve dorugu olan uygarlıklann tarihsel süreç içinde bi
linen en eski çağlar boyunca, en yoğun biçimde, en üst düzey
de ve İvınede doğup yayıldıklan bir cografi konumun odak 
noktasında bunun böyle olmaması pek şaşırtıcı olurdu. Kür
distan'ın dinsel haritası da bu gerçeğe aykın değildir. 

Çağdaş Kürdistan'da dinlerin dağılırnma gözattığımızda, 
Kürtlerin çoğunlugunun Şafıi geleneğine bağlı Sünni Müslü
manlar oldugunu görürüz. Güneyde Senendej'in ötetarafına 
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Zerdüşt ( Mizgin: Nr.4 1/86 Bonn) 

dogru yöneldiğimizde, buradaki Kürtlerin çoğunun komşu
lan İranlılar (Persler) ve Larlar gibi Şü olduklan dikkati çe
ker. Türkiye ve Irak'ta ise Kürtlerin komşulan farklı olarak 
Hanefilik geleneğine bağlı Sünnilerdir. Doğu Anadolu'da 
Dersim, Sivas, Erzincan, Elazığ yörelerinde genelde Şü ka
bul edilen Kızılbaş olarak da adlandırılan, Zazaca ya da Kur
mancça konuşan Alevi-Kürtler yaşarlar. Kürdistan'ın diger 
ucunda, doğudaki Hewramanlılar ve Seneabi aşireti arasm
da ise Ehl-i Hak inananlan bulunmaktadır (2). 

Tarikatiann da Kürdistan'da güçlü bir zemin bulduklan 
gözlenılenmektedir. Özellikle Türkiye, İran ve Irak arasında
ki sımr bölgelerinde yoğuntaşarak geniş bir alana yayılan bu 
tarikatiann başlıcalan, Şeyh Abdulkadir Geylani (1077-1166) 
tarafından kurulan Kadiri Tarikatı ve Buharalı Muhammed 
Bahaeddin tarafından kurulan Nakşibendi Tarikatı'dır. 

Sünni ve Şii Müslümanlar dışındaki en büyük grubu, daha 
çok "Melek Tavus'a Tapanlar" diye adlandınlan Yezidiler 
oluşturmaktadır. Aslında Melek Tavus'a tapınmaktan çok, 
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onu evrendeki gözardı edilmemesi gereken güçlü bir devin
diTici olarak kabul eden Yeridiler Güneydogu Anadolu mer
kezinde Suriye sınınna yakın olarak ve Irak'ta Cebel Sincar 
bölgesinde yerleşiktirler. "Kıteb-i Celve" (Tecelli Kitabı) ve 
"Mushaf RC§" adında kendilerine özgü kutsal kitaplan vardır 
(3). 

Kürdistan'da Hıristiyanlar da bulunmaktadır. Kürdi
stan'da ya§ayan Hıristiyan topluluklann çok azı kendilerini 
Kürt olarak kabul etmektedir. Ba§lıca Hıristiyan Kiliseleri 
olarak Kürdistan'da şu üçü bulunmaktadır (4): 

1. Ermenice konuşan Ermeni Kilisesi 
2. Dogu Süryanicesini kullanan Nesturi (Süryani) Kilisesi 
3. Batı Süryanicesini kullanan Asuri Ortodoks Kilisesi 

Özellikle İsrail Devleti'nin kuruluşundan sonra İsraile dog
ru hızlanan göçler nedeniyle sayılan çok azalmış olmakla be
raber, Kürdistan'ın degişik bölgelerinde Yahudi Kürtler de 
bulunmaktadır. Bunlar 1951-1952 yıllan arasındaki büyük 
göçlerine değin ba§lıca Irak kesiminde (146 topluluk halin
de), İran kesiminde (19 topluluk halinde) ve çok az olarak da 
Türkiye kesiminde yaşıyorlardı (5). 

Genelde oldugu gibi, Kürtlerle ilgili olarak yapılan çelişki
li degerlendirmelere dinleri de dahildir. Bu çelişkili deger
lendirmeler, Kürtlerin günde bC§ kez ibadet gibi İslami 
kurallan uygulamadıklarını belirtenlerden dinsel inançlara 
baglıhk konusunda onlann en fanatik müslümanlar oldugu
nu ilerisürenlere, ya da yüzeysel bir İslam örtüsü altında Zer
düşti inanç ve uygulamalann süregeldiğini savunanlara degin 
uzanan degişik görüşleri kapsamaktadır (6). 

Bu ve benzeri görüşleri saglıklı bir biçimde irdeleyebilmek 
için, özellikle Kürdistan'daki İslam-öncesi dinsel yapılan
maya tarihsel gelişim süreci içinde -kısaca da olsa- bir gözat
makta yarar var. Ondan önce, yukanda sözü edilen cografi 
dagılım özelliklerinin genel olarak Kürtlerle komşulan olan 
diger uluslar arasında varolan az ya da çok belirgin dinsel far
klılıklan ortaya koydugunu belirtmek gerekir. Bu dinsel far
klılıkların özellikle dil farklılıklanyla da bütünlC§tikleri 
sınırlarda Kürt kültürünün diger halkiann kültürleriyle kanş
masını önlemede ve Kürt ulusal kimligini korumada önemli 
etkileri, bazen de belirleyici rolleri olmuştur denilebilir. 

KÜRTLERDE ILKEL DIN 

Din ve inanç düşüncesinin ne zaman, toplumsal ya§aınln 
hangi evresinde ba§ladıgı bilinmiyor. Ancak bunun toplum
sal gelişim sürecinin başlangıçianna kadar uzandtgı, insanog
lunun henüz yeterince gelişmemiş olan yetenegiyle dogayı ve 
çevresini kavrayıp yorumlama çabalanndan kaynakladıgı 
söylenebilir. Bu anlamda daha ba§tan, insan topluluklanmn 
belirli dinsel inançlara sahibolduklan, ekonomik ve toplum
sal Y3§amtn sürekli degişim ve gelişim süreçlerine paralel ola
rak dinsel inançlann da degişime ugrayarak günümüze kadar 
sürüp geldikleri biliniyor. Doga ve çoktanrılı dönemin ardın-

dan gelen tektanrılı dinler, eski inançlan hepten dı.şl.amadı, 
dışlayamadılar; onların birçok norm ve motiflerini ya aynen 
ya da belirli bir degişiklige ugratarak aldılar. Bunun yamsıra 
degişik insan topluluklan ve halklar, tektanrılı din formunu 
hemen ve kolaylıkla benimsemediler; çok defa ve özellikle 
İslamiyede Hıristiyanlık kendilerini, kandökerek ya da agır 
baskılarla benimsettiler. İster inanmak zorunda bırakılarak, 
ister içten inanarak olsun toplumlar tektanrılı dinleri benim
sedikten sonra da eski inançlanm hepten terketmediler, yer 
yer onlan yenidinin rengine uydurarak -kısmen de olsa- sür
dürdüler. Bu nedenle bir toplumda dinin evrimi, inançların 
geçirdigi degişimi ve ortaya çıkan degişiklikleri incelerken 
sürecin bir bütün olarak elealınması saglıklı sonuçların elde 
edilmesi bakımından zorunludur. 

Kürtlerin atalannın ilkel dinleri hakkındam aynntıh ve ye
terli kaynaklar yok. Varolanlar da Kürtler açısından yeterin
ce degerlendirilmiş degil. Bu konudaki başlıca bilgilerimiz 
Halikarnas (Bodrum) dogumlu Yunanlı tarihçi Herodot'un 
(M.Ö. 5.yy.) Persleri elealarak ilkelAryan dini hakkında yap
tıgı açıklamalara dayanmaktadır. Herodot'un yazdıgina göre; 
heykel dikilmesi ve tapınak yapılması pek yaygın bir uygula
ma degildi. Bu doga dininin gereklerine göre daglann en yük
sek zirvelerine çıkılarak, tüm tanrılan temsil eden Gök-Tanrı 
(Zeus) adına adaklar adamyordu. Aynca güneşe, aya, to
praga, ateşe, suya ve rüzgarlara da tapınılıyordu. Bunlar asıl 
özgün tannlardı. ibadet eden kişi herhangi bir kişisel ve özel 
dilekte bulunamazdı. Ancak sadece kral için ve kendisinin de 
bir parçası oldugu toplumun genel iyiligi için dua edebilirdi 
(7). 

ZERDÜŞT VE öGRETISI 

Kürtlerin İslamiyetten önceki kutsal dinlerinin Zerdüşt 
dini (Zorovastrenizm, Zerdüştlük) oldugu bilinmektedir. 
M.Ö. 660-583 yıllan arasında Y3§aiDl§ oldugu bilinen Zerdüşt 
Peygamber tarafından kurulan Zerdüştlük, uzun savaşırnlar 
sonucunda zamanla yaygınla§mış ve Sasani Hükümdarlıgı 
(M.S. 211-640) zamanında devlet dini olarak kabuledilmişti. 
Zerdüşt dininin bir diger adı ya da formu olan "Mazdeizm", 
"Mazda" ya da" Alıura Mazda" kökenlidir (8). Tanrı Zeus'un 
karşılıgı olan Alıura Mazda, Zerdüştüterin tüm gök, güneş, 
ay, atC§, su tannlanm adlandırmak için kullandıklan genel bir 
addı (9). Zerdüşt dini hakkındaki bilgiler Zerdüştülerin ba
ışlıca kutsal kitabı olan "Avesta", Pehlevi kitaplan, Herodot 
ve Plutarch gibi tarihçilerio yapıtlanyla çeşitli İslam, Ermeni 
vb. kaynaklara ve günümüze degin Zerdüştlük inancına bag
lı kalmış olan kimi topluluklardan (Gebriler, Parsiler) elde 
edilen bilgilere dayanmaktadır. 

A vesta dili, artık kullamlmayan çok eski bir dil oldugu için 
yorumlanması oldukça güç olmuştur ve bilimsel çalışmalar 
için de yeterince doyurucu degildir. Avesta'nın yazılmış ol
dugu dile "Avestan" (Avesta Dili) denilmektedir. Hint-Avru
pa diller ailesinin Hint-İran dil grubuna dahildir (Tablo:1). 
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Avesta Dili en çok Sanskritçeye yakın olmakla birlikte ondan 
tamamen ayrıdır. Sanskritçe ile olan bu yakınlıgı, Avesta'nın 
güvenilirliğini saglayan öğelerden biridir ve halen onun çevi
rilmesinde en büyük öneme sahiptir. Avesta'da iki farklı 
lehçeye rastlanır. Bunlardan biri Gatha lehçesi olup Aves
ta'nın "Gatha Avestan" adı verilen ve dogrudan Zerdüşt Pey
gamber' e ait olduklan kabuledilen en eski bölümlerinin, 
digeri ise Avesta'nın geriye kalan daha bir bölümünün yazıl
IIll§ oldugu "Yeni Avestan" lehçesidir (10). 

aint-Zran(Aryan) Dilleri 

i!!!!Lill:b!~E: 
(Sanskrit) 
(?rakrit) 
(?ali) 
Gujarati 
ltıaratili 
vs. 

(..ı.vestan) 

ı ?ashto(ll) 

!ran Dilleri 

~~~!E~~-~!1!~~~ 
Parsça 
Kürtçe 
3eluci dili 
·~s • 

(Scythian) 
!st:i t: d.ili 

Tablo 1: Hint-İran Dil grnbu şeması (Random House İngiliz 
Dili Sözlüğü'nden yararlanarak). Parantez içine alınanlar arttk 
kullanılmayan ölü dilleri, diğerleriyse halen kullanılmakta 

olan dilleri göstennektedir. 

Avesta, sundugu dilden (Avesta Dili) çok daha yeni bir al
fabe ile yazıliiU§tır. Bu alfabenin yazı karakterleri Sasani dö
nemi Pehlevi dilinden alıniill§tır (Sasaniler döneminde 
orijinal Avesta'dan elde kalabilenler toplanıp basıldıgında 
sözlü anlatımlar Pehlevi dilinde kaydedilıni§ti). Özgün Aves
ta'nın yazı dili hakkında birşey bilinmemektedir. Avesta, gü
nümüzde de Zerdüştliige bağlılıklannı sürdüren 
Hindistan'daki Parsilerin ve İran'daki Gebrilerin kutsal kita
bı olarak geçerliligini sürdürüyor. Büyük İskender'in M.Ö. 
330'da Ahamenilerin Persepolis'teki saraylannı yakması ve 
Semerkant'ı elegeçirmesiyle bu iki yerde büyük bir özenle sa
klanan iki adet orijinal A vesta kopyası yokedilir. İskender'in 
yıkıcılığı ve ardından gelen be§ yüzyıllık Silifke ve Part ege
menligi Zerdüştüterin tarihindeki en karanlık dönemlerden 
birini olU§turıır. Orijinal metinterin çogu bu dönemde kaybo
lur. Bundan daha yıkıcı ve daha ciddi bir durum, Arapların 
Pers (ve Med) ülkesini istilası ve Kuran'ın baskısı sonucunda 
ortaya çıkiill§tır. Dinsel baskı ve katliamlarla Zerdüşt inanan
lan inançlannı bırakmaya ya da göçe zorlandılar. Nekadar 
Zerdüşt kitabı bulunduysa yakılınalan buyııruldu. Eldeki 
Avesta bu yıkımlardan kurtanlabilen ve Pers Ülkesi'nde ka
lan Zerdüştülerle Hindistan'a göç eden Parsiler tarafından 
korunan yazılı metinterin biraraya toplanmasından olU§mU§
tur (12). Bunlardan en eski olanlar 13. ve 14. yüeyıllara aittir. 
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Zerdüşt Peygamber'in Kökeni: 

Kaynaklara göre Zerdüşt, Med Ülkesi (Medya)'nin batı
sında ve Urmiye Gölü yakınlarında bulunan bir Med şehri 
Rai (Ragha,Raghae)'de dogup büyümüştür. Herodot tara
fından da bir Med aşireti olarak sözü edilen "Magi" aşiretin
dendir (13). 

"Magi" sözciigü Latincede "Magus, Eski Persçede ise 
"Magu" olarak geçer. Bu ada en eski olarak Pers hükümdan 
Darius'un Bisütun yazıdannda rastlanmaktadır (14). 
"Magi"nin sözlükteki karşılığı olarak "Eski Medya ve Pers Ül
kesi'ndeki dogaüstü güçlere sahibolduklan kabul edilen di
nadamlan ve mÜDeecimler sınıfı ya da Zerdüşt dinadamlan 
sınıfı" açıklaması verilmektedir. Bir toplulugu, bir aşireti ve 
sınıfı dilegetiren "Magi" sözciigü çogul anlamda olup tekil bi
çimi "Magus"tur. 

Magi, Medler içindeki bir toplumsal (dinsel) sınıftı ve Ary
an hakimiyeti döneminde buyruk altında bulunan toplulugun 
liderleri olarak bilinir. Magi aşireti üyeleri Medler dönemin
de müneccim, hekim ve sihirbazdılar. Herodot'tan öğren
diginıize göre, Magi yalnızca bir dinadamlan toplulugu 
olmayıp aynı zamanda bir Med aşiretiydi (15). Pehlevi yazar
larından Dinkart, Avesta'yı Magi dinadamlannın kutsal yazı
lan (kitaptan) olarak kabul eder. Arap tarihçisi El-Biruni, 
Magilerin aslında Zerdüşt Peygamber'den çok daha öncele
ri var olduklannı ancak aralarında Zerdüşt dinini uygulamay
an kimsenin kalmadıgını aktanr (16). Pekçok Arap ve Asııri 
yazar, Zerdili'ten "Magili", "Magilerin önderi", "mezhebin li
deri", ya da "Magili Peygamber" olarak sözetmişlerdir (17). 
Meycıyanizm (Magianism) de denilen ve Şamanizm'in bir 

türü olan Magi dini inançtan, Perslerinkinden farklı olmakla 
birlikte pekçok benzerlikler de taşıyordu. Magi üyeleri güne§ 
ve at e§ gibi bu ortak ya da benzer unsurlan da kullanarak yeni 
toplumsal yapı içinde de güçlerini saglamlaştırmaya çalışıy
orlardı. Meycıyanizmin daha sonraki geli§mesi, Sasani Hü
kümdarlığı döneminde oldugu gibi Zerdüştlügün tarihi 
içinde yeralır (18). Herodot yazılannda birçok yerde 
Magi' den sözetmekte, hem Med hem de Pers egemenligi dö
nemlerindeki etkinliklerini açık bir biçimde ortaya koyan 
çokça örnek vermektedir: 
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kolayca görülür. Bu paralellikten hareketle Zerdii§t'ün ögre
tisini, kısa sürmesine kaJ'§In Medlerin güçlü ve egemen oldu
klan bir dönemde ortaya koydugu ve yayma olanağı buldugu 
anlaşlmaktadır. Zerdüst'ün, Magi diye adlandınlan bir Med 
a§iretinden gelmesi ve Medlerin de Kürtlerin atalan oldukla
n tarihsel gerçeginden hareketle, Zertdüşt'ün ve ögretisi olan 
Zerdüştlügün Kürt nitelikleri abartmalı olmayan savlar ola
rak ileri sürülebilir. Med ve Pers ülkelerini de içine alan bir 
alanda, Zerdüşt'ün sadece dinsel yönelimi sonucu değil ayn
ca kendi toplumunun iç dinamiklerinin de zorlamasıyla or
taya koydugu aynı ögret~ Medlerden sonia (Perslerden 
sonra İranlılann oldugu gibi) Kürtlerin de kutsal dini olmU§Resim 3: Hem kadın hem erkek olan Zurva'mn Ehriman 'ı do- tur. 

ğuruşunu betimleyen gümüşten bir plaka. 10. Y.Y Loristan 

''Bunlardan birinde, Med/erin Persleri egemenlikleri altında 
tuttuklan Kiyaksar'ın oğlu Med KralıAstyages (Astyaj) döne
minde geçenlerden sözediliyor. Herodot'un aktardTğına göre, 
Astyages bir Persli ile evli olan hamile lazına ilişkin olarak gör
düğü bir riiyayı müneccimlerine (Magi) yorumlatır. Onlar da 
bu rüyayı, doğacak torununun (ki bu ilerde dedesi Astyages'i 
yenilgiye uğrahp Med/erin Persler üzerindeki hakimiyetine son
vererek on/an Perslere tabi kılacak olan Siyrus'tur) Astyages'in 
tahtını elegeçireceği şeklinde yorumlar/ar. Siyrus ( Cyrus) do
ğunca onu öldümıesi için Krak Astyages akrabası Harpagus 
(Harpsjus)'u görevlendirir. Ancak Harpagus çeşitli düşüncele
ri nedeniyle onu öldümtez ve saklaması için kralın çobanına 
verir. Siyrus on yaşına geldiğinde bir olay yüzünden onun yaşa
dTğından kuşkulanan Astyages, gördüğü yeni bir rüya üzerine 
ne yapması gerektiğini Magi'ye danışır. Onlar da Siyrus'un ya
şadTğını ve kral olmaya aday olduğunu belirterek şöyle derler: 
" ... Bu çocuk bir Persli ve bir yabancı. Güç onun eline geçerse, 
biz farklı bir vktan olan Medler, Persler tarafından aşağılana
cak ve köleleştirileceğiz. Ama siz bizim hemşerimizsiniz ve sizle 
birlikte tahta sizin bize bağtşladTğınıı güç payına ve şeref mev
kilerine sahibiz." (19) 

Kürtlerle ilgilenen araştırmacılann hemen tümü, Medterin 
Kürtlerin atalan olduklan konusunda aynı ortak düşünceyi 
paylaşmaktadırlar ve Kürtlerin kendi yargılan da bu yönde
dir. Tüm Med prensliklerini merkezi bir otorite altında topla
mayı başaran Med Kralı Kiyaksar (Cyaxeres M.Ö.633-584)'ın 
M.Ö. 612 yılında ünlü Asur başkenti Ninova (Niniv)'yı fethet
mesi Medlerin Med ve Pers ülkeleri üzerindeki egemenlikle-' . .. 
riyle birlikte büyük bir Medya Imparat~~lugu (M.O. 
612-550)'nun başlangıcı olarak kabul edilir. M.O. 612 yılı An
tik Kürt Takvimi'nin de başlangıcı olarak kabul edilnıi.ştir 
(20). 

Medlerin M.Ö. 612-550 yıllan arasındaki egemenlik dö
nemleri ile Zerdüşt Peygamber'in yaşad@. ve ögretisini yay
maya çalıştıgı M.Ö. 660-583 yıllanmn birbiriyle çakı§tıgı 

Zerdüşt Peygamber'in Kimliği ve Yaşamı: 

Avesta'da, Zerdüşt Peygamber'in adı sürekli olarak "Za
rathU§tra" ya da tam olarak "Spitama ZarathU§tra" biçiminde 
belirir. Zerdüşt'ün soyagacı aynntılı bir biçimde ortaya kon
mU§tur. Buradaki "Spitama" unvam, Zerdüşt'ün atalarından 
olan tanınmış bir kahramana aittir. "ZarathU§tra" adı, degi§ik 
dillerde degi§ik söyleniş ve yazdış biçimlerine bürünmüştür. 
En yaygın olarak kullamlan "Zoroaster" ( Zervastır) biçimi 
Latincedeki kaJ'§Ilıgı olan "Zoroastres"den uyarlanmıştır. Er
menicede "Zaravey" ve "Zradasht", Pehlevi dilinde genellikle 
"Zaratfişt" biçiminde olup çagdaş İran dillerinde ZardU§t, 
Zartfişt, Zarduhaşt, ZaratU§t, ZaradU§t, ZıirdU§t, Zaratu
haşt, ZarahU§t gibi şöyleDiş biçimleri geçer. Türkçede "Zer
düşt" olarak geçen bu adın Kürtçedeki kaJ'§Ilıgı ise "Zerde§t" 
(21) ya da "Zarde§t"dir. Tüm bunlar Avesta'daki "ZarathU§
tra"nın degi§ik söyleniş ve yazılış biçimleridir (22). Ci
gerxwin'e göre asıl dogru olan "Zarde§t (Zar-de§t)"dir. 
Kürtçede "zar" lisan, dil; "de§t" ise "dogru", "düz" anlamına 
gelmektedir. Böylece "Zarde§t", "dogru söyleyen, dogru söy
lemi§" (peygamber) demektir (23). 

Daha önce de belirtildi@ gibi Zerdüşt, bir Med §ehri olan 
Raghae'de ve bir Med kabilesi olan Magi a§İreti üyesi olarak 
dünyaya gelnıi§tir. Onun yaşadıgı yıllar olarak Dr. 
E.W.West'in yapmış oldugu hesaplamalara dayanarak ortaya 
koymU§ oldugu M.Ö. 660-583 yıllan kabul edilmektedir. Zer
düşt'ün annesinin adı, Avesta'mn bölümlerinden birinde 
Dughdhova (Dugdova) olarak geçer. Pehlevi dilinde 
Diighdavo ya da Diikdav, Pers dilinde ise Dughdii (Dug
du)'dür. Babasından ise Avesta'da, Pehlevi yazılarında ve 
daha sonraki Zerdii§t kaynaklarında sık olarak sözedilmek
tedir. Adı Pourushaspa (Pörüshıispo, PÔI'§esf)'dir (24). 

Zerdüştname'nin aktardıgıDa göre, parlak bir geleceği ol
dugu babası tarafından önceden bilinen Zerdüşt, henüz yedi 
yaşına gelmeden babası onu Burzin-kurfts adlı dürüst ve bil
gili bir adama eğitilmek üzere teslim eder. Ancak bunun dış
ında Zerdüşt'ün çocukluk yıllan ve ald@. eğitim, onun 
yaratıcı düşüncesini olU§turan itici güçler ya da içinde dogup 
büyüdüğü, gelişip yönlendirdigi toplumun koşullan hakkın-
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da hemen hiç ayrıntılı bilgiye rastlanmıyor. Zerdüşt'ün dik
katini yönelttigi ve yenile§tirici çahşmalanna yolaçan neden
ler arasında, çevresindeki şeytana-tapma düşünceleri, 
büyükbaş hayvaniann kesilmesi ve onlara kötü davranılması, 
ahlak yoksunlugu, yalancılık, verilen sözün tutulmaması gibi 
davranJ§lar ve kişilik bozuklukları sayılabilir. 

Daha küçük yaşlardayken çevresindeki yaıılı§lıklara kai§l
gelmeye, tartışmaya başlayan Zerdüşt, yirmi yaşına geldiğin
de aile ocagmdan ayrılır ve fakiriere yemek vererek hizmet 
eder. Zer düştün, gelenekleri geliştirme ve reformlar yapma 
yönündeki düşünceleri konusunda bir fıkir vermesi bakımın
dan şu örnek oldukça karakteristiktir. Zerdüşt anne ve baba
sının da onayıyla evlenmek istediginde, babasının kızı 
önceden görmüş olmasma kai§ln, geçerli olan geleneğe kar
şı gelerek, kendisiyle evlenmeden önce kızın yüzünü mutlaka 
görmek istediğini belirtir. 

Otuz yaşından sonraki yedi yıl kadar süren sessizlik döne
mi, diğer başlıca dinlerin öğreticilerinde oldugu gibi medita
syon ve dinsel hazırlanma dönemlerini içeriyordu. Yine 
aktarıldığına göre, Zerdüşt, zamanımn büyük bir bölümünü 
İran'daki Sebelan (Sabalfuı) Dağı'nın ya da bugünkü Irak 
Kürdistanı'nda yeralan Kürt kenti Erbil (Ardabil) yakınlarm
daki dağlardan birinin tepesinde oldugu belirtilen doğal bir 
magarada geçiriyordu (25). 

Zerdüşt Peygamber, ortaya koydugu yeni öğretiyi ilk on yıl 
süresince sadece kuzenine inandırarak kabul ettirebilmişti. 
Ancak Balkh (Bactria) yöresindeki (daha sonradan Zerdüşt 
inancının koruyucusu olacak olan) Kral Visthaspa'yı inandır
dıktan sonradır ki Zerdüşt dini hızla yayılmaya başladı. Kay
naklara göre Zerdüşt, bu sırada 42 yaşındaydı. Kral 
Visthaspa'nın da safianna katılmasından sonra Zerdüştüler
le inanmayanlar arasmda uzun süren savaş dönemleri olmuş
tur. Zerdüşt bu savaşlardan biri sırasında, beraberindeki bir 
grup dinadarnıyla birlikte bir altarın (kurban sunulan yer, su
nak) yakınlannda öldürülmüştür (M.Ö 583). 

ZERDÜŞTLÜK öGRETISI 

Bir Magili olan Zerdüşt'ün kendi toplumunun çoğu uygu
lamalarına kai§l çıktığı ve öğretisinin de bir reform hareketi 
oldugu ileri sürülebilir. Çünkü Zerdüşt, yaşadığı bölgedeki 
aşiret topluluklarının sadece inançlarım, dinsel yaşamiarım 
değil, ayrıca onlann sosyal ahşkanlıklanm da değiştirmek is
tiyordu. O dönemde etrafındaki Med aşiretlerinin çoğu gö
çebe bir yaşam sürüyariardı ve Zerdüşt'ün amacı onları bu 
göçebelikten vazgeçirip yerleşik yaşama yöneltmekti. Bu ne
denle Zerdüşt öğretisinin önemli bir sosyo-ekonomik içerik 
de taşıdığı görülür. 
Zerdüşt öğretisinin asıl özünün Avesta'mn bölümlerinden 

Yesna XXX'daki şu cümlelerde adeta özetlenmiş oldugu 
söylenebilir: 

"Kendilerini görünüşte ikizmiş gibi gösteren başlıca iki ruh; 
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düşüncede, sözde ve eylemde İyi ve Kötü'dür. Ve akıllı olan, 
bu ikisi arasmda doğru seçim yapmayı bilendir, akılsız bil
meyendir." 

Bu özden hareketle yasaya uyan insamn iyi ruhun, yani akıl 
tanrısı Alıura Mazdah (Ahura Mazda)'nın ruhunun, yalan ve 
ihanet ruhu olan "Angra Mainyu" (Angra Manyu)'ya kai§l 
elde edeceği "mutlak" zafere katkıda bulunacağı belirtilmek
tedir (26). 

Zerdüşt dininin Hint-Akdeniz din grubu içinde yeralan 
tüm diğer dinlerden en belirgin farklılığı olarak onun radikal 
düalizmi gösterilir. Düalizm kavramı ilk kez Thomas Hyde ta
rafından 1700'lerde kullanıldığında, asıl olarak var olan bir 
"iyi" ile birlikte ve beraber bir "kötü"nün de var oldugu bir dü
şünce sistemini açıklıyordu. Daha sonraları ise bir düalist ola
rak bilinen Cristian Wolff (1679-1754), "düalist" kavramını, 
beden ve ruhu birbirinden tümüyle ayrı şeyler olarak kabul 
edenleri, realitenin bütünlüğünün yalmzca maddeden ya da 
yalmzca ruhtan elde edilebileceğini ileri süren monist düşü
nürlerden ayırmak için kullanmıştır. Bu ikinci kullanım biçi
mi en yaygın tanımlamadır (27). Düalistik kavrarnlara doğru 
belirli bir yönelim Zerdüşt dininin en belirgin özelliklerin
dendir. Bu, Gatha'larda iki farklı dünyanın, "ruh" ve "madde" 
dünyalarının sürekli yinelenen bir ayıonu (örneğin iki yaşam
m, şimdiki ve gelecek yaşanun varlığı) biçiminde görülür (28). 
Pettazceni'ye göre, düalizm görüşü Zerdüşt dininde mono
teizme (tektanrıcılık) kai§l bir tepki olmaktan çok, gerekli ve 
mantıklı bir sonuç olarak ortaya çıknuştır ve kötülüğün kö
kenlerini açıklamak amacındadır (29). Diğer bazı araştırma
cılara göre ise, Zerdüşt çevresinde varolan katı tektanrıcılığı 
gelenekselleşmiş olan ayrıcahklardan ayırmak ve insanı, tan
niarta arasmda olan sihirle, büyüyle karışnuş tüm baglardan 
kurtarmak isteyen radikal bir reformcuydu. 

Ancak kimi araştırmacılann yanısıra, Zerdüşt inancım gü
nümüzde de sürdürmekte olan Parsiler, inançlarının düalistik 
oldugunu kabul etmiyorlar. İyilik ve Kötülüğü seçmiş olan iki 
gücün sürekli savaşınumn Zerdüşt inançlanna göre zamanın 
sonunda İyi gücün zaferiyle sonuçlanacağım belirtmektedir
ler. Kimi araştırmacılar da bunun bir düalizm örneği olma
dığı, eğer öyle olsa bunun Hıristiyanlık ve Müslümanlık için 
de geçerli olabileceğini önesürmektedirler. Ancak Aves
ta'daki sistem bu ikisinden (Hıristiyanlık ve Müslümanlık) 
belirgin iki temel farkla ayrılır: Öncelikle, Zerdüşt inancında 
Kötülüğün sahibi olan varlık "kendiliğinden" vardır, yani var
lığım İyiliğin yaratıcısına borçlu olmayıp ondan bağımsız ola
rak varolmuştur. Ayrıca, bu varlığın (Kötülüğün sahibi olan 
varlık) kendisi bir yaratıcı olup İyi ruhun yarattıklanna ve İyi 
ruhun istemlerine karşıt olan, onlarla çatışan varlıklann ya
ratıcısıdır (30). 

Daha çok dinsel bir öğreti olarak değerlendirilen Zerdüşt
lüğün, ilk olarak Pers ülkesinin doğu ve merkezi-güney böl
gelerinde, günümüzde İran ve Afganistan arasmda bölünmüş 
olan Hindikuş ve Seyistan'a uyan alanlarda oluşarak yayıldığı 
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kabul edilir. Tüm klasik eskiçagyazarlan Zerdii§t'ün 
tarihsel bir ki§ilik oldugu konusunda ortak görii§te
dirler. Avesta'nın en eski bölümlerini oluşturan Gat
ha'larda, bizzat Zerdii§t Peygamber kendisini 
reform getiren ya da yeni bir inanç ögreten biri ola
rak tanıtır. 

Avesta'dan bilindigi üzere Zerdii§tlük iki evrensel 
güç (iyilik ve saflıguı temsilcisi Alıura Mazda ile kö-
tülük ve ihanetin temsilcisi Angra Manyu) dii§ünce
si üzerine kurulmuş, çok ince işlenmiş bir dinsel 
dii§ünceler ve moral (ahlaki) alışkanlıklar sistemini 
içerir. Bu inanca göre, yaşamı yoksullaştıran, doga
da ve pratikte yaşama kat'§l gelen her durum ölümün 
bir belirtisi ve kötü ruhiann eylemi olarak kabul edi
lir. Böylece kur aldık, soguk, saglıga zarar veren 
maddeler, zararlı otlar, bitkileri mahveden hastalı
klar, zararlı böcekler vs. tüm olarak kötü Angra Ma
nyu (Ehriman)'ya aittir ve insanoglunun olumlu 
eylemine kat'§l yönde çaba gösterir. Bu özden hare
ketle Zerdii§tlükte, dinsel görevlerle uygariaşma ça
basının birlikte ve elele gittigi görülür. Yaratıcı ve 
üretici insan eylemi Zerdii§tlükte her zaman büyük 
birdeger görmii§tür. Saglıklı ve güçlü biri olmak bir 
görevdir. Bir ki§i evlenmeli, saglıklı çocuklann baba
sı olmalıdır. Erkegin dogurtganlık gücünü azaltabil
ecek her türlü eylem ve dogal olmayan her türlü 
cinsel İli§kİ kesinlikle yasaklanmış ve şiddetle ceza
landırılmıştır. 

Büyükbaş hayvaniann ve otlakların bakımı, Zer
dii§t reformunun büyük bir bölümünü oluşturur. 
Zerdii§t, kurdugu dinin önderi ve ilk savaşçısı olma
mn yanısıra otlaklan koruyan ve onlara geregi kadar 
deger veren bir sıgtr besleyicisiydi de. Bu ekonomik 
çabalar, kurulan yeni inanç sistemiyle ayrılmaz bir 
biçimde bütünleştirilmiştir. Zerdii§lük ögretisinde 
dünyasal şeylere ve üretime İli§kin etkinliklere seç
kin bir yer verilmiş, güçlü anti-isetik (sofuluk ya da 

Resim 4. İsfahan yakuılaruıdaki es/d bir ateştapuıağı. 
Yapıldlğuıda kubbeli olan bu tapuıaguı inşasuıda yanmayan tuğla

lar kullanılmlŞtU'. En azuıdan Stıstiniler döneminden kaldiğı tahmin 
ediliyor. Foto: Prof. A. V. Williams 

çilecilik kat'§ltı) içerigi Avesta'yı gelişkin Hint dinle-
rinden ayıran önemli bir özellik olmuştur. Bunun sonucu ola
rak, evli ve çocuk sahibi bir erkek evlenmemiş ya da çocuk
suz bir erkege oranla; evi olan biri ise evi olmayana oranla 
daha üstün (makbul) kabul edilirdi. Oruç tutmak, aç kalmak 
Zerdii§tlüge göre agır bir günahtı. Yemeden hiç kimsenin 
güçlü bir inanç için, topragı ekmek için, güçlü çocuklar yetiş
tirmek için yeterli güce sahibolamayacagına inanılıyordu 
(31). 

Yunan ve Romalı klasik eskiçag yazarlan Zerdii§t inancın
da tapınak, sunak ve resimlerin bulunmadıgım ileri sürerler
se de, pekçok araştırmacı tarafından bu yargı yeterince 
saglıklı bulunmamıştır. Herodot kişisel gözlemlerine dayana
rak "Perslerin, tapınak ve sunak yapımımn dogru olmadıgına 
inandıklarını ve öyle yapanlan budala kabul ettiklerini" belir
tir. Ancak Herodot'un sözkonusu dönemlerden çok sonra ya-

şamış bir yunanlı tanıyıp bildigi sunak tipinin Zerdii§tülerin
kinden çok farklı oldugu ileri sürülerek bu görüşe kat'§l çıkıl
mıştır. Bir göl, nehir ya da akarsu kıyısı, Zerdii§tülerce kurban 
ve adaklar için uygun bir yerdi. İlkel Aryan dininde kurban
Iann yüksek daglann tepelerinde kesilmesi ile en büyük tan
nnın Gök-Tanrısı olması arasında baglantı kurularak, 
Zerdii§tülerin bu yüksek daglan kendilerine tanrı tarafından 
sunulmuş dogal sunaklar olarak gördükleri ve belki de bu 
yüzden dogal olmayan platformlar dikeniere alaycı bir tavır
la yaklaşmış olduklan ileri sürülmektedir (32). 

Zerdii§tülerde tanrılann antropomorfık (insana benzer) 
görüntülerine Pers Kral 2.Artaxerxes (Artakses)'in hüküm
darlıgı döneminde rastlanılır. Artaxerxes, imparatorlugunun 
bellibaşlı merkezlerine Bereket Tanrıçası Anahita'nın hey
kellerini koydurmuştur. Boyce gibi kimi araştırmacılar Ata-
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xerxes'in bu çabasını, yüzyıllarca sürecek olan ve putevlerini 
(uzdes kadag) reddederek ate§evlerini (ate§gan) yaygınlaş
tırmaya yönelik savaşımının başlangıcı olarak degerlendirir

ler (33). Ate§gedeleri ya da ateştapınaklan dört kemer ( cahar 
taq) modeli üzerinde kurulmU§lar ve öze11ikle Sasaniler dö

neminde yaygınlaşmışlar (Resim 4 ve 5). 
Zerdii§t tapınaklarmda içinde kutsal ateşin sürekli olarak 

yandıgı ayaklı büyük vazolar, ateşlikler bulunur ve zaman za
man bu ateşin üzerine güzel kokular serpilir. Ayrıca herkesin 

kendi evinde sürekli olarak yanar halde tutulmaya çalışılan 

kutsaııtll1§ bir ateş bulunur. Zerdii§tüler, ate§e verdikleri 

sembolik deger nedeniyle öze11ikle Müslümanlar tarafından 
"Ate§e Tapanlar" diye adlandırılmışlardır. Zerdii§tlük önce

si ilkel din uygulamalan döneminde, gök, güneş, ay, su ve 

rüzgar gibi ateş de tapınılan bir doga tannsı, bir güç olmuş
tur. Ancak ateş, Zerdii§t inancında sembolik bir nitelik taşır 
ve olasıhkla ilkel dinin bir kalmtısı olarak Zerdii§t dininde de 
işlev deği§tirerek varlıgını sürdürmii§tür. 

Zerdii§tlük bayramlan ve geleneksel kutlamalan hakkın

daki bilgiler genel olarılk Avesta ve Pehlevi kaynaklanndan 
degil de Fars ve Arap yazarlannın eserlerinden elde edilmi§

tir. Bu konuya ilişkin en önemli kaynaklardan biri El Biruni 

olmuştur. 

Zerdii§tülerde her günün ve ayın ayrı bir anlamı vardı. Baş
lıca kutlama günleri olarak; Newroz (Yeni Yıl), Aydınlık ve 
Gerçek Tanrısı Mitra (Resim 6)'ya adanan ekinoks günleri 

(21 Eylül Sonbahar Dönümü, 21 Mart İlkbahar Dönümü), bir 
mevsimden digerine geçişteki "Gahanbarlar", Yeniay ve Do
lunay günleriyle bitmekte olan yılın son günleri sayılabilir. 

Avesta'da yıl, "gahanbar" denilen ve aynı uzunlukta olmayan 
altı degişik bölüme ayrılmı§tır. Daha sonralan, doganın altı 
degişik dönemine ait mevsim-bayramlan olarak yorumlan
ınalarma kal"§ln, gahanbarlarm aslında yaygın bir biçimde 

kutlanan bayramlar olduklan da ileri sürülmektedir (34). 
Zerdii§t kaynaklarmda "Gahanbar" olarak adıgeçen ve yılın 

deği§ik geçiş dönemlerindeki kutlama günlerini dilegetiren 
bu terim, gerek sözcük olarak gerekse de anlam olarak günü

müze degin gelen ve Dersim Kürtleri ile yöredeki Ermeniler 

tarafından -sona ermekte olan yılın son günlerinde (Der-

a b 

Resim 5. a. Partiara ait bir madeni para. Paranuı bu yüzün
de Ahuramazda, içinden kutsal alevlerin yükseldigi bir ateşta
puzağı üzerinde bir kayıkla yüzer gibi gösterilmiştir (Revue 
archeologique, 1884, Plate V, No: 2) 

b. Bir Sdsdni sikkesi üzerindeki ateş sunağı (Mouis Herbert 
Gray'in koleksiyonundan ). 
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sim'de Aralık ayının son üç günü)- kutlanan "Gaxand" (Ga
hand) ile büyük benzerlik göstermektedir. Bu yakın benzer
lik Gaxand'ın kökenini Zerdii§t geleneklerine baglayan 

M.N.Dersimi'min görii§ünü destekler niteliktedir (35). 
Zerdii§tülerin başlıca iki büyük festivali Newroz ve Mitra 

(Mihrican da denir) Bayramlan'dır ve belki de altı gahanba
rın varlıgından ötürü bunların her ikisi de altı§ar gün sürmek

teydi. Newroz'un ilk gününe "Newroz-i Amma" (Halkın 

Newrozu) ya da "Küçük Newroz" ve altıncı gününe ise "New
roz-i H3şa" (Soylulann Newrozu) ya da "Büyük Newroz" de

nilınekteydi. Her altı günün tek tek toplumun hangi kesimleri 

tarafından ve nasıl kutlanacagmm önceden ve belirli kural
larla belirlenmiş oldugu El Biruni tarafından ayrıntılanyla 

açıklanmıştır (36). 
Kimi araştırmacılara göre Newroz, tüm eski İran halklarm

ca 21 Mart Bahar Dönümü'nün bir kutlanması olarak dog
muştur ve daha sonra Zerdii§tüler tarafından alınıp 

deği§iklige ugratılarak kutlanılagelmiştir (37). Mihrican'ın 

kutlanması da Newroz gibi altı gün sürüyordu ve bu günler 

Newroz'a benzer şekilde adlandırılmışlardı, benzer şekilde 
kutlanıyordu. Newroz ve Mihrican arasındaki büyük benzer

lik ve paralellik en basit açıklamasını her ikisinin de Yeni Yıl 

bayramı olması gerçeginde bulur. Yeni Yılın benzer şekiller
deki çift başlangıçlan Babi11iler ve İbraniler'de de görülür. Bu 
dii§ünceyi açıklamak üzere Marquart gibi kimi araştırmacı
lar, Avesta yılımn (Zerdii§t Takvimi) özgün olarak 21 Eylül 

Sonbahar Dönümü sırasında başladıgım ve I.Darius (M.Ö. 
522-486)'un saltanatımn son yıllannda düzenli Babil Takvimi 
ile uyum saglamak amacıyla degiştirildiğini ve bu deği§iklik 
sonucunda da 21 Mart İlkbahar Dönümü sırasında başladıgı
m belirtirler (38). Sasaniler döneminde kullanılan Zerdii§t 
Takvimi'nde yıl 365 güne ve en sonuncusuna 5 gün eklenen 
ve 30'ar günden oluşan 12 aya bölünmii§tü. 

Kutlama ve bayramlarm tersi olan oruç ya da perhiz Zer

dii§tülerde kesin olarak yasaklaııtn1§tır. Diger dinlerde bir 
borç ve görev olan orucun Zerdii§t dininde günah olarak ka

bul edildigi bilinmektedir. Evlilik, aile, dogum, ölüm vb. to
plum yaşamında yeralan pekçok olgu Zerdii§t dininde 

kendine özgü uygulama biçimlerine ve kurallar sistemine ta

bidir. Bunlar ilgili kaynaklarda ayrıntılı ve geniş olarak anla
tılmıştır. 

ZERDÜŞTLÜGÜN KÜRDisTAN'DAKI 
TARIHSEL SÜRECI 

Kürt tarihinin Medlerden sonraki dönemleri incelendigin

de, uzunca bir süre boyunca ayrı bir ülke olarak Medya'dan 
(ya da Kürdistan' dan) ve ayrı bir halk olan Medlerden (ya da 
Kürtlerden) sözedilmeyip, eski Pers ve Med halklannın yaşa

dıklan Med ve Pers ülkelerinde (İran ve Kürdistan) meyda

na gelen hemen hemen tüm sosyal ve tarihsel gelişmelerin 

Pers Ülkesi (Persia), İran ya da Persler/İranlılar başlıklan al

tında işlendigi ve degerlendirildigi dikkati çeker. Bu durum 
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Resim 6: Ayduıllk ve Gerçek Tanrısı Mitra (Mithra)'nuı ya
şamuıdan 12 değişik kesiti gösteren bir röliyef. 1838'de Heidel
berg yakuılaruıdaki Nevenheim'de ortaya çlkarılmiŞtlr. Sol-üst 
köşede Tann Mitra'nuı kayadan doğuşu; sağda, bir boğayı ya
kalayarak mağaraya taşıylŞI; üstte ise Ahura Mazda'ya çıkışı 
betimlenmiştir. 

Kürtler için tarihlerini incelemede, ulusal kültürlerini tanı
mada her adımda karşıianna önemli bir güçlük olarak çıkıy
or ve tarihsel evreleri ayıklayarak değerlendirmelerini 
zorlaştınyor. Bu güçlüğün temelindeki neden her iki kolll§u 
ülkenin, akraba halkın en eski çağlardan beri yanyana (Med 
ve Pers İmparatorluklan) ve birlikte (Med İmparatorluğu, 
Medo-Persian Dönem, Pers İmparatorluğu) içiçe geli§en or
tak bir tarihi paylaşnıİ§ olmalan gerçeğinde yatar. Zerdüşt ve 
Zerdüştlük öğretisini incelerken de aynı güçlük kendini tüm 
ağırl@yla hissettirir. 

M.Ö. 612'de Ninova'nın alınarak Asur Devleti'nin bölge
deki hakimiyetinin Med Kralı Kiyaksar tarafındansone erdi
rilmesiyle Med egemenliği dönemi başlar. M.Ö. 550 yılına 
değin sürecek olan bu dönem boyunca Zerdüşt öğretisi do
ğup güçlenir, yayılması bakımından uygun koşullar bulur. 

Kiyaksar'm torunu olan Med imparatoru Astyages (Assty
aj)'in bir Persli ile evli olan kızından doğan torunu Cyrus (Siy
rus)'a M.Ö. 550'de yenilmesiyle Medler ve Persler ortak bir 
imparatorluğun sınırlan içinde birlikte yaşarlar. Ve bundan 
sonra, tarih kitaplannda yazıldığı biçimde, Kuzey İran (Me
dya)'m üstünlüğü Güney İran (Persia)'a geçer ve Akanıeniy
an Hükümdarlığı (M.Ö. 550-330) da denilen yeni bir yönetim, 
Medlerle Perslerin ortak (Medo-Pers) yönetim dönemi ba
şlar. Ekbatana (Hemedan), Persepolis ve S usa bu Medo-Pers 
İmparatorluğu'nun başlıca şehirleriydi. Büyük Siyrus'un ba§-

kenti olan İsfahan ile Şiraz arasmda bulunan eski Pasargade 
şehri kalıntılan arasmda bulunan bir ta§ sütun üzerinde şu 
sözler kazılıdır: "Ben Cyrus, Kral, Ahemeniyan" (39). Zer
düştlüğün, her iki halk arasmda yerini güçlendirmeyi sürdür
düğü Akanıeniyan dönemi III.Darius Codomannus 
(Kodomanus)'un M.Ö. 330'da ölümüyle sona erer. 

Etnik kökenler~ dilleri ve sosyal özellikleri birbirine çok 
yakın olan Kürt ve Acem Ari halklannın ortaklaşa kurdukta
n devletler her iki halkın da kendi ulusal varlıklarını, kültürel 
değerlerini koruyup geliştirdikleri, eşitlik ilkesine dayalı siya
sal organizasyonlar biçiminde oluşmuşlardır. Bu durum, İsla
miyet'in İran sınırianna dayanmasına değin uyumlu bir 
biçimde sürmüştür ( 40). 

Zerdüşt dinine bağlı Kürtlerin islamı kabullenmeleri an
cak zorlu ve uzun savaşlar sonucu gerçekleşmiştir. Henüz 
daha Muhammed'in öldüğü yıl olan 632 içinde Arap ordula
n, İslam dinini yaymak üzere İran ve Kürdistan topraklanna 
kadar uzanırlar. Dicle Nehri'nden Amu Derya'ya kadar uza
nan savaşlar yaklaşık 30 yıl kadar sürdü. Hazar Gölü güney
inde ayakta kalabilen son Zerdüşt hanedanlığı da nihayet 750 
yılında yıkılır ( 41). Ancak Arap istilası bir anda tüm ülkeyi sa
ramadı ve bazı yerlerde uzun zaman aldı. Özellikle, hüküm
darlığın ve krallığın merkezi olan Fars'da ve Sasani 
yönetiminin askeri valilerinin 760'lara kadar bağımsızlıklan
m sürdürdükleri kuzeydeki dağlık Taberistan bölgesinde di
reniş sürdü. Hindistan'a göçeden Zerdüştüterin muhtemelen 
bu yöreden gittikleri ileri sürülmektedir ( 42). Kürtler Arap 
istilasına karşı cesaretli ve inançlı bir sav3§1Dl verdiler. Bu sa
V3§1Dlln şiddetini ve Arap ordularının yaptıklan zulüm ve yı
kıcılığı ayrıntılanyla ortaya koyan bir hayli belge ve kaynak 
var (Resim 7). Bunlardan Süleymaniye kentinde bulunan bir 
deri levha üzerine işlenmiş olarak bu konuda şunlar yazılıdır: 

"Kutsal yerler ytktldı, kutsal ateşler söndü ve Büyük/erin en 
Büyüğü ( 43) kendini giz/edi. Arap zu/mü Şehrizor ( 44) 'a kadar 
olan tüm köyleri harabetti. Kaduılar ve lazlar esir aluıdı, erke
kler kendi kanioruıda boğuldular. Zerdüşt inancı yalnız bva
kıldL HümıÜZ'ün ( 45) hiç biri için bağişlaması olmayacak". 
(46) 

Buvayib-Kadisiye savaşlan ( 635-637) ve Nihavend'deki son 
yenilgi (641) beş yüzyıla yakın süren ve Zerdüşlüğün devlet 
dini olarak kabul edilmiş olduğu büyük Sasani Hükümdar
lığı'm sona erdirir. Kılıçla Kur'an arasmda tercih yapmada 
Zerdüştüler, Hıristiyanlar ve Musevilerle benzer bir kaderi 
paylaştılar. Cizye adı verilen ve Müslüman olmayan halklara 
ödettirilen bir haraç karşılığında her nekadar dinsel inançla
om sürdürmelerine bir ölçüde izin verilmişse de, pratikte bu 
uygulama kan dökülmesine, kalelerio yağma edilmesine ya da 
askeri angaryalann verilmesine engel olmuyordu. Müslü
manlığı kabul edenlerden Arap olmayanlar (Kürtler, Acem
ler vb.), Araplann gözünde köleden farksızdılar. Haccac İbn 
Yusuf'un zorba yönetimi döneminde din değiştirip Müslü-
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Resim 7: Kimıanşah'da bulunan Taht-ı Rüstem anıtlaruıda 
Zerdüşt'ü belimiediği kabul edilen, S aslinilere ait bir duvar oy
ması. 

Heykelin yüzü, büyük bir olasilıkla, canluaruı resmedilmesini 
uygun gömıeyen ve katı Müslüman olan ilkArap istilacil ar tara
foıdan tahrip edilmiştir. 

(Foto: Prof. A. V. Williams Jacson) 
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man olanlardan bile cizye alındı. Dönemin nisbeten tolerans
lı ve aydı yöneticilerinden Ömer İbn Abdülaziz, kendisine 
baglı görevlilerin Mısır'da karşılaşılan çok sayıdaki din deg
i§tirmelerden ( cizyelerden saglanan gelir azaldıgı için) yakın
malan üzerine, onlara "Tann'nın Muhammed'i bir vergi 
toplayıcısı olarak degil bir ahlak öncüsü olarak gönderdigi" 
biçiminde yanıt verir. Bu tür baskılar, Umeyyidlerin etkileri
nin azalarak Abbasilerin halifeligi elegeçirmelerinde önemli 
rol oynadı ( 47). 

Umeyyidlerin halifeligi kaybetmeleriyle birlikte, Araplarm 
tekbıŞanna sürdürdükleri hakimiyet dönemi de sona erer. 
Ve, Abbasilerle birlikte İran'lı (Kürt ve Acem) unsurlar da 
yönetimde önemli rol oynamaya bıŞarlar. Newroz gibi kimi 
eski Zerdüşt gelenekleri yeniden uygulamaya konur, Halife
lik merkezi Şam'dan Bagdat'a taşınır. 

Arap ordulanmn İslamiyeti yaymak için uzandıklan Bas
ra'dan Cebelitank Bagazı'na kadar genişleyen bölgede bulu
nan hemen tüm Güney Irak, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika 
halklan, İslam kültürünün ve Arap degerierinin etkisi altın
da kalarak bir yandan Müslümanlaşırken, öteyandan da za
manla Araplaşırlar. Kürtler, Türkler ve Acemler gibi halklar 
ise İslamiyeti kabul ettikleri halde Araplaşmamışlardır ( 48). 
9.yüzyılda bazı bölgeler Halifelikten ayrılarak bölgesel hü
kümdarlıklar kurmayabıŞarlar (Tahiriler, Şaffariler, Gazne
liler, Selçuklular vb.) ve yine bunlar birbiri ardına ortadan 
kalkarlar. 

Kürtler İslamiyeti kabul ettikten sonra da bagımsız devlet
ler kurmayı sürdürdüler. Ancak bunlar dönemin kO§ullannın 
belirledigi "Hanedan Tipi Devletler"dir. Bu biçimde örgüt
leıımi§ olan Kürt hanedanlıklan arasında Şaddadiler (951-
1088), Mervaniler (990-1096) sayılabilir ( 49). Bu arada, İslam 
dünyasımn tanılll1§ oldugu en büyük komutan olan ve Haçlı
lara ka1'§1 degi§ik Müslüman topluluklarm birligini ilk kez 
gerçekleştirmeyi başaran Selahattin Eyyubi (1137-1193)'in 
Hadabani aşiretine mensup bir Kürt oldugu anımsanmalıdır. 
Selahattin'in kamutasında Haçhlara ka1'§1 giri§ilen savıŞar
da, İslam orduldn içinde Kürtlerin sayılan Araplardan ve 
Türkmenlerden daha fazlaydı. Kürtler özellikle Akka ve Hit
tin zaferlerinin kazamlmasında büyük rol oynadılar. Bu aşa
mada Kürtlerin islamı sadece benimseyip kabul etmekle 
kalmadıklanm, onu korumak ve yaymak için yapılan savaşım
da etkin görevler üsttendiklerini görüyoruz. 

Eyyubi Hanedanlıgımn yıktiması ve tüm Asya, Hindistan, 
İran ve Anadolu ile birlikte Kürdistan'ı da baştan başa kasıp 
kavuran barbar Mogol istilasının ilk yıllanyla birlikte Kürt ta
rihinin acılı bir dönemi başlar. Öndegelen Kürt kentlerinden 
Şehrizor (Süleymaniye) 1247'de, Diyarbekir ise 1252'de Mo
gollarm eline geçer. Cengiz Han'ın torunu Hülagu Han kom
utasındaki Mogol ordulan 1257'de Kirmatı§ah ve Erbil 
kentlerini yerlebir ederler; Cizre'de Kürtleri kitleler halinde 
kılıçtan geçirirler. 

Hülagu ordulannın son Abbasi halifesini öldürerek 
1258'de Bagdat'ı yagmalamasıyla Halifelik kesintiye ugrar. 
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Yukanda özetlenıneye çalışılan bu uzun dönem boyunca 
İslam yavaş yava§ benimsenıneye ba§lamr ve Alıura Mazda 
inananlanmn sayısı günden güne biraz daha azalır. Ancak 
yine de Fars, Y azd ve Kirman bölgelerinde yogun Zerdii§t to
plulukları bulunmaktaydı. 

Darmadagm İran bölgesi ancak Safevi Hükümdarlıgı'nın 
kurucusu olan Şah İsmail'in 1510'da Horasan'ı fethetmesin
den sonradır ki yeniden düzenli bir siyasal birlige kaVU§ur. 
Ancak bu birlik, Kürt tarihi bakımından önemli dönüm nok
talarından birine gebedir. Şah İsmail, İran'daki İslam-içi 
mezhep mücadelesinde Sünnilere karşı Şiileri destekler. Sün
ni Osmanlı Psdişahı (Yavuz Sultan Selim) ile arasındaki mü
cadelede kendisine yardım öneren Kürt a§iret liderlerinin bu 
isteğini redderler ve üstelik de onları hapse attırır. Bu geliş
meleri degeriendiren Sultan Selim, Kuzeydeki Sünni Kürtle
rin dinsel egilimlerini, Safeviiere karşı kullanınada oldukça 
başanlı olur. Bunun sonucunda Kürtlerin bir bölümü ve Tür
kler, birlikte Şah İsmail'in kuvvetlerini 23 Agustos 1514'de 
Urmiye Gölü'nün kuzey-batısındaki Çaldıran Ovası'nda agır 
bir yenilgiye ugratırlar. Kürtlerin büyük katılımıyla gerçekleş
tirilen bu zafer, aslında, Kürt halkımnondan sonraki tarihini 
olumsuz yönde belirleyen bir dönüm noktasıdır. O güne deg
in bütünlügünü korumll§ olan Kürdistan toprakları, savCl§ln 
sonunda büyük bölümü Osmanlı egemenliginde kalmak üze
re iki imparatorluk arasında ilk kez parçalannıJ§ oldu. Bu bö
lünıneyi resmi olarak kesinle§tiren Küçük Kaynarca 
Antla§ması (1639) bundan sonraki tüm Kürt tarihini etkiler 
(50). Böylece Kürtlerin ve Acemlerin ortak tarihleri de bü
tünlügü bozulan Kürdistan'la birlikte bir anlamda sona erer. 

Zerdüştüleri hedef alan zorla din degi.ştirmeler, katliam
lar, haraç ödeme vs. tüm bu dönemler boyunca da aralıksız 
sürer. 1794'de Muhammed Aga Kirmanşah'ı elegeçirdigin
de, orada bulunan Zerdüştüler de kendilerine layik görülen 
aym talihsiz yazgıyı payla§tılar. H.Pattinger, 1810 yılında yap
tıgı bir gezide 600 kafatasından oluşan bir piramit gördügü
nü belirtir. Bir zamanlar Timur'un Müslüman kurhanianna 
yaptıklarını, şimdi Müslümanlar zerdüştülere uyguluyarlardı 
(51). 

Günümüzde sayılan çok az olmakla birlikte, halen Zerdüşt 
dinine baglılıklanm sürdüren, Zerdüşt dinine ilişkin önemli 
bilgileri diri olarak koruyan topluluklar (İran'da Gebriler, 
Hindistan'da Parsiler) bulunmaktadır. 1976'da yapılan 
tahminlere göre, dünyadaki Zerdüştülerin toplam sayısı 130 
000 olarak hesaplannıJ§tır. Bunların 82 000 kadarı Hindis
tan'da (özellikle Bombay'da), 25 ()()()'i İran' da, yaklCl§lk 5 OOO'i 
Pakistan'da (Karaçi, Lahor), geriye kalanlarm çogu ise Ka
nada ve Amerika Birle§ik Devletleri'nde yaşamaktadır (52). 

Kürtlerin dinsel inanç ve uygulamalanyla günlük prarik 
yaşantılarında, eski kutsal dinleri olan Zerdii§t inançlannın 
kalıntılarını ve izlerini hala günümüzde de yaygın olarak 
gözlemlemek mümkündür. Örnegin; Kürtlerin sabah duala
om Güne§'e dönerek okumalanm, 21 Mart Newroz Bayra
mı'ın ateş etrafında toplanarak kutlamalarını, aile ocagmm 

Kürtlerce kutsal sayılmasım ve ateşin sürekli tütmesinin aile
nin sürekliligini simgeleyen bir gelenek olarak kabul edilme
sini (53), ateşe su dökülerek söndürülmesinin günah 
sayılmasım, doruklara çıkılarak kurbanlar adarup dua edil
mesini ve daha birçok adeti buna kanıt gösterebiliriz. 

1. Sed Dar: B. yüzyılda Arap istilası nedeniyle eski İran'daki 
Pers bölgesinden göç ederek Hindistan'a yerleşen ve Parsiler de 
denilen Zerdüştü/ere ait bir dinsel açtklamalar kitabL Parsiler, 
Zerdüşt inancuıı günümüzde de sürdünnektedirler (A.M). 

2. William Eagleton, Kürt Halılan ve Dokumalanna Giriş, 
Nev York 1988; "Din" s. 12-13, İngilizce. 

3. William Eagleton, age. 
4. William Eagleton, age. 
5. MuseviAnsiklopedisi, Kudüs 1978,· "Kürdistan" maddesi, 

cilt 8, s. 1295, İngilizce. 
6. William Eagleton, age. 
7. Herodot, Tarih Kitapları, Penguen Yayuılan, İngiltere 

1987, s. 9~ İngilizce. 
8. Gherardo Gnoli, DinAnsiklopedisi, New York 1987; "Zer

düşt Dini'~ cilt 15, s. 579, İngilizce. 
9. Gherardo Gnoli, age. s. 584. 
10. A. V. Williams Jacson, Din ve Ahlak Ansiklopedisi 

(DAA), Edinburgh 1926,· ·~vesta", cilt 2, s. 266-272. 
ll. Pashto (Peştu): Afganistan'uı geçerli resmi dili olup en 

yayguı olarak ülkenin doğu kesimlerinde konuşulan bir lehçe
dir(A.M.). 

12. A. V. Williams Jacson, age. s. 267. 
13.A. V. Williams Jacson, Zerdüşt, New York 1965, s. 17, İng-

ilizce. 
14. James Hope Moulton, DAA; "Magi", cilt 8, s. 242-244. 
15. A. V. Williams Jacson, Zerdüşt, s. 7. 
16. El Binmf, Tarihçe, İngilizceye çeviren: Sachau, Londra 

1879, s. 314. 
17. Gottheil, Asuri ve Arap Yazuıuıda Zerdüşt Kaynakları, 

New York 1894, s. 24-51. 
18. James Hope Moulton, age. 
19. Herodot, age. s. 85-92. 
20. Dr. S.Şıvan, Kürt Millet Hareketleri ve Irak'ta Kürdistan 

İhtilali, Stockholm 1975, s. 22-23, Türkçe. 
21. Tewfiq Wehbi ve CJ.Edmonds tarafuıdan hazulanan, 

1965'de Oxfort Üniversitesi Yayuılan arasuıda Londra'da ba
sılmrş olan Kürtçe-İngilizce Sözlük'de, Zerdesht (Zerdeşt) 
sözcüğü Kürtçe karşılık olarak kullanılmrştu (A.M.). 

22. A. V. Williams Jacson, Zerdüşt, s. 12. 
23. agerxwfn, Kürdistan Tarihi, RojaNa Yayuılan, Stock-

holm 1985, cilt 1, s. 24, Kürtçe. 
24. A. V. Williams Jacson, Zerdüşt, s. 15-18. 
25. A. V. Williams Jacson, Zerdüşt, s. 29-34. 
26. Gherardo Gnoli, age. s. 864. 
27. R.Eucken, DAA, ''Düalizm'~ cilt 5, s. 100-101, İngilizce. 
28. L.C.Casartelli, DAA, cilt 5, s. 111-112. 

23 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



29. Gherardo Gnoli, age. s. 581. 
30. L.C.Casartelli, age. s. 11ı-112. 
31. Nathan Söderblom, DAA, "İsetizm'~ cilt 2, s. ı05-ı06. 
32. E.Edwards, DAA, ''Altar", cilt ı, s. 346. 

33. Gherardo Gnol~ age. s. 586. 
34. Louis H.Gray, DAA, ''Pers Takvimi", cilt 3, s. 129. 
35. Mustafa Duzgoı, Berhem (Şubat ı989, sayı 4), "Dersim 

Adet ve Töreleri", s. ıs, Stockholm, Zazaca. 
36. Louis H.Gray, DAA, "Zerdüştülerde Bayram ve Onıç'~ 

cilt 5, s. 872. 
37. Gherardo Gnoli, age. s. 588. 
38. Louis H. Gray, age. s. 872. 
39.A.V.Wılliamslacson, DAA, "Mimari", cilt ı, s. 76ı-762. 
40. Dr. S.Şwan, age. s. 23. 
41. WA.Shedd, DAA, "İran'daMüslümanlık'~ cilt8, s. 898. 

42. D.Menant, DAA, "Gabarlar/Gebriler", cilt 6, s. ı47. 
43. Bu deyim, olasılıkla Zerdüştlüğün en büyük tanruı olan 

Ahura Mazda'yı tanımlamak için kullanılmıştır (A.M.). 
44. Şehrizor, bugünkü Süleymaniye'nin eski adıdrr (A.M.) 
45. Hünnüz, Ahura Mazda'nın Kürtçe'deki karşıltğıdrr 

(A.M.) 
46. Abdurehman Kasunlo, Kürdistan ve Kürtler, Prag ı965, 

s. 35, İngilizce 
47. D.Menant, age. s. ı48-ı49 
48. Dr. S.Şwan, age. s.24 
49. Dr. S.Şwan, age. s. 25-26 
50. Abdurehman Kasunlo, age. s. 36-37 
51. D.Menant, age. s. ı48-ı49 
52. Gherardo Gnoli, age. s. 590 
53. Dr. S.Şwan, age. s. 49 

UZUN GECENİN TÜNELiNDE ZERDÜŞT 
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Elveda toprak, su ve ateş 
Elveda rüzgarlar, ayla güneş 
Ülkem, dağlarmda göçer halkım 
Hoşça kal '1yilik ve Kötülük" 

Belki, böyle derin olmazdı aynlığın acısı 
Sevişseydi, altın dilli alevler saçlarmıda 
Gecikseydi, bakır yüzlü çocuklann öksüz kalması 
Artık, mavi bulutlar gezinir göz pmarlanmda 

Med ülkesi elimden 
Elim kılıcımdan uzakta 
Tüm yanım kıskaç yemiş 

Zifiri, yapışkan bir tuzakta 
Asırlık paslarmı silerler etimde 
Lime lime canım almmakta 

Çok yordular beni "Anne" 
Atım kO§Umsuz 
Uzun gecenin tünelinde çıplak bekliyor 
Bıraksalar sonsuza uyurdum, şu kızıl taşlı sunakta 

şu kızıl taşlı sunakta 

A.MEDYALI 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



şahine B.SOREKLl 

AUSTRALYA NE LI EWROPA YE 
(Kord ô Cinaran di Ensiklopediya Australi de) 

Rojeke ez di trene de, li Alemanya, li Kurdeki rast hatim; 
u dema min je re got, ez li Australya bi cilı dibim, xort ji min 
pirsi, heke ez hevaleki wi li Viyene dinasim, le ev ne tişteki 
weqa mat e li hemher gotineke di "Ensiklopedyaya Netewa 
Australya, Gele W e u Eslen W an" de bati nivisandin: Di da
wiya salen 60'i de hejmareke kesen j Tirkiye, dema dihatin 
Australya, wisa dizanıôiln ku bere wan li Austirya ye. 

Bi munasebeta derbashfina 200 sal li ser Australya ya iroj 
u WC§Wlldina "Ensiklopedya ya Netewa Australya, Gele W e 
u Esle W an "(THE ENCYCLOPEDIA OF ANA TION, ITS 
PEOPLE AND THEIR ORIGINS, ANGUS & ROBERT
SONPUBLISHERS, AUSTRALIA, 1988; 1039 rupelen me
zin, 79 Dotaren Australi), min xwest ez ve nivisare li ser 
Australya u gotaren di derheqa endamen bin gelen ji Robila
ta Navin hatini (yen di pirtllka bati binavkirin de) pC§ke§C 
xwendevanan kim. 

Teye gotin ku ber sala 1770 ji bin kesen Ewrupi Australya 
diline; le sala 1770 bU, dema keştiyen Inglizi di bin serdariya 
Kapilan Cook de xwe gilıandin Australya u ewweke koloniye
ke Inglizi danin ser xerileya cilıane. Di sala 1788'an de, ango 
ber 200 sal, keştiyen Inglizi cara duwem gihlştin wir u ji wir u 
şiln ve Australya ya nu dest pekir. Di destpeke de, leşker u 
marnur ne te de, yen din hemi girti biln; le hedi hedi kesen 
aza d ji li wir bi cilı b un. Ber hatina Ewropiyan, tenexelke Au
stralya ye kevn (ABORIGINES) -xeke Aborijini- li wir di
man. Ji ber ku diroka vi geli di tu niV§Saren kevnare de tune 
u wan bi xwe ji ji bindek weneyen di şkeftan depeve tu §Cwey
en nivisandine nenasine. Kes ji sedised nizane ew ji ku gihlş
tine ev aliye cilıane. U bi gumana binan, ew ber bi bezaran 
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sal bellô ji bela Indonezya xwe gihandibin Australya, yan heye 
ku ber bi bezaran sal derya di navbera Australya ya iroj u gi
raven indonezya de tunebu. 

Jimara Aborijiniyen Australya di sala 1788'an de 314 500 
kes bftye, li gor nivisandina ensiklopedya. Di sla 1981'an de 
jimara wan li hemibeşen Australya 159 897 kes bftye. Di sa
len peşin yen hatina Ewropiyan de zilm u zordariyeke mezin 
li Aborijiniyan bu, heta ew bi tevahiya xwe Gi çend kesan 
peve) li girava Tasmanya (be§ek ji Australya ye) hatin tune 
kirin, le di ev 10-15 salen dawin de hukmaten Australya hewl 
didine ku rewşa wan baştir bikin u tu ferqe nexin navbera wan 
u kesen Australi yen din. Gel§a heri mezin ew e ku tevi der
basbftna 200 sal li ser damezirandina sistema iroj ji, xelke 
Aborjini be ji nikare li gor şerten civaka nu xwe p~ve bibe; 
tevi ku ew bi piraniya xwe ir oj bi inglizi dipeyivin ji, çan da wan 
bi ser u bine xwe ve, hema hema bi tevahiya xwe çandeke bi 
serexweye. 

Mezintiya erde Australya neziki 8 milyon km. çargoşe ye, 
li jimara xelke we tene dora 16 milyon e. Piraniya endamen 
netewa Australi ji gelen ingliztan, irlenda u Skotlende bati
ne, duvre teyen Yewnani, itali, gelen Ewrupa yen din, bina
ni, ... Zimane welet ye fermi inglizi ye, le hukmat arikariye 
dide komen etnik yen dixwazin zirnan u çanda xwe li gor şer
ten Australya biparezin. Australya xwe wek welateki çandpirr 
dide nasin (a multicultural society). 

Piraniya xelke Australya li penc-§e§ bajaren mezin dimi
nin; navenda xwe hişk e u hema hema vala ye. Sistema welet 
federaliye u ji penc wilayet (STATES) u du h everkan (TER
RITORIES) pek te: New South Wales (paytext: Sydney), 
Victoria (p:Melbourne ), South Australia (p:Adelaide ), Wes
tern Australia (p:Perth), Queenstand (p:Brisbane), Tasma
nia (giraveke bi sere xwe ye, le be§eki Australya ye; 
p:Hobart), Northern Territory (p:Darwin) u Australian Ca
pital Territory (Heverka Canbera, paytexte welet). Sydney, 
kevintir u mezintire bajaren Australya ye u dora 1/4 gele Au
stralya li Sydney u beşen we bi cih dibin. Partiyenmezin li Au
stralya dudu ne: The Australian Labor Party (partiyeke 
sosyal-demoqrat e u karbidestiya federal niha di dest de ye) 
u The Liberal Party. Di salen dawin de partiya Labor xwe ber 
bi rast e bada u ya Liberal xwe h eb ki ber bi çepe bada. ir oj di 
navbera herduyan de ferqeke piçftk maye. 

isal dusedsaliya huyina Australya ir oj bU. Bi ve munasebe
te hukmate u dezgeben welet gelek projeyen nu kuta kirin, 
yan bi re xistin. Yek ji wan projeyan We§wndina ensiklope
diyeke li ser netewa Australya bu: AUSTRALIAN PEOP
LE: AN ENCYCLOPEDIA OF ANA TION, ITS PEOPLE 
AND THEIR ORIGINES (Angus&Robertson Publishers, 
1988; 1039 rupel). Di ve pirtftka mezin de li ser hemi komen 
etnik,ji Aborijiniyan bigir, Vetnamiyan (koma heri dawin, ku 
xwe gihandiye Australya) hatiye nivisandin. 

Nivisara li ser Erehan bi p~otineke kurt dest pe dike. Hej
mara kesen Ere b di sala 1986'an de li Australya,_ dora 120 000 
kes bftye*, piraniya wan ji Binane hatine ... Li ser kesen ji Misr 
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u Sudane hatini 2 rupel, li ser Filistiniyan niv rupel u li ser Bi
naniyan 16.5 rupel hatine nivisandine Gi bela niviskaren cuda 
de, Ereb u ne Ereb ). He di sala 1870 de ji çend kesen Binani 
xwe gihandibftn Australya; piraniya yen ber 1970 hatini xiris
tiyan bftne, le ji wir u §Unve jimara musilmanan heku çuye be
tir bftye. Iroj li Australya, bi kemasi sed rexistin u partiyen 
Binaniyan u yen Ereb hene. 

Nivisara li ser Tirkan ji he la Dr.Leonore Manderson de ha
tiye nivisandin (6.5). Dr.Manderson Australiye u bi ~weye
ke rekupek belısa hatina Tirkan u bicihbftna wan kiriye. 
Hatina kesen ji Tirkiye bi ~weyeke fermi di sala 1967'an de 
dest pekiriye. Di sala 1986'an de dora 50 000 "Tirken musil
man" li Australya hebftne. Nivisar belısa Kurdan nake, le bo 
kesen Kurd ev gotina li~ zor giring e: "Ber Australya u Tir
ldye peymana hatina Tirkan bo imze bikin, hukmata Tirkiye 
israr kir, ku kesendiçin Australya divet ji heverken rohilat u 
navenda Tirkiye bin, ne kesen sinetkar ji roavaye welet, .... 
Australya got, ku bo Australya karkeren karxanan diven, ne 
yen kare ziraete, .... diivre dezgeha kardırine ya Tirk, KU
R UM, re da ku ji %30 sinetkar u ji% 70 yen besinet ii be xwen
dina bilind bin. Di salen destpeke de piraniya kesen hatini 
Australya kesen besinet bftn, ji rohilat ii navenda Tikiye. Şiin
ve, kesen ji bajaren mezin ji hatin, le piraniya wan kesan ji ji 
heverken rohilat ii navin hatibftn wan bajaran." 

Gotina li jor xuya dike ku jimareke ne biçiik ji ewen ji Tir
kiye hatini Australya, bi taybeti di salen p~in de, Kurd bftn, 
yan bi kemasi hapiren wan Kurd bftn. Xuya ye ku piraniya 
wan kesan ji Kurden hatini asimilekiri ne; ew di demeke de ji 
Kurdistane derketine, ku ted heste netewi di razane de bU, 
loma wan xwe di destpeke de Kurd nedan nasin, ii iroj hind
ekji wan bo sedemen cudaji Tirkan Tirktir in, hindekjixwe 
wisa didin nasin: Bapiren me Kurd bftn, le em "Tirklenıi§" 
bftne. 

Piraniya Tirkan li Sydneyii Melbourne dijin; di sala 1984'an 
de 49 rexistin u komeleyen wan hebune. 

Nivisara li ser Farisan di bin nave iraniyan de (Iranians) 
hatiye nivisandin (1 riipel). Nivisar ji bela Nusheen Vahdat 
de hatiye nivisandin ii piraniya xwe li ser jiyana malbendi u 
behaiyan e. Ti§teki li ser Kurdan, yan bi fırehi li ser Farisan 
tede tune. 

Li ser Ermeniyan Dr. Ray Kirkland du rftpel nivisandine. 
Nivisar bi ~weyeke akademik u objektiv ji bela ev merove 
Emeriki de hatiye amadekirin, beyi ti bandoren atili. Di sala 
1985'an de dora 10 000 Ermeni (yen li dervaye Australya ha
tini dune) li Australya bftne, pirraiya wan li Sydney u Mel
bourne. Yen li Sydney, iroj bi pirraniya xwe li be§eki bakure 
bajer cih dibin, ku wek §Uneke yen ji çina navend ten hesabki
rin, li dor kilise ii navenda xwe ya çandi (pirraniya Ereb, Tir k, 
A§ur ii Kurdan) dibeşen roava de bi cih dibin. 

Nivisara li ser A§uriyan ji bela A§iiriyeki, P.G.Darmo de 
hatiye nivisandin (1 riipel ii çarekek) ii wisa dest pe dike: 
"A§uri zaroyen neteweyeke, ku rojeke geleki bi bez bftne, yen 
ku li bakure welate ku iroj bi nave iraq te nasin dijin ... Ji dest 
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KU HDS 
1 ıu hi'P.O\ one 1he inhahn:ınt~ ,,f an nca l:nıtwn 3!. 1\.m:h,.ran. 
nıc:nmı~ thr l:ıntl of the Kuıtl'iı. M:my hi!<>h,ti:ın!ı .ıgrec the~· :tre tht 
de'i(cnd;lnt'i of the ~1rdes. who founded the kıngd''"' of .\tl't!i:J in the 
'5-i:ı<th ..:rntun· bC lhcır lanı~u;ı~c. K.nrtli\h. is an lntlo-Emope;m 
tnu~ıuec :mJ. likr l::ıni (l'err.;:lll) an.t l'.ı'ihtO fı\f(!lun,, ioı;; :1 ~r:mrh of 
ıhc .. lr:ıni:m bnr,u:tP.tS. The" fır'it rcuudcı.J 1\urıli;\h -;cript J:llt'i had: 
to ı h!!' 'i('\·rııth crnrun· m ıhr form .,f :ı trrst llt!ıcrihinr, ılu: sulfering 
ol the Kmds. "'ho \\~re nmilıhen ı.Jtn•tccs ılf :\hun .\\:ızda. at lhC' 
hand• of ıhe in•·•din2 .\luslim :\""-· .\fıer <on<erıin2 ıo lsbm. ı he 
Kurd~ m:ıde imrnrt;nt contrihurion~ ttı ~hı'ilim ci~·ıli!>:Jiion. The 
Kuhlish lcadrr s .. tadin. undcr ·.J.hmr lc:ıder~hir thl· Crus:ıtltr'i wcrr 
dd~:u~d in l'3lestinr in the l\\t:lfıh c~ntury. the rol~ rl:.ı~ed b~· the 
.hnıbiJ ı.h nJsn· in th~ twelfth 3nd !hirtecnth l'tnturie~. ::mJ the 
cı~ı~rrirutit'~ nı:ıde r,· hundred~ flf Hr'· \U:II·hH•\\0 1\.uhlhh sclu•lar~~; 
in 111311\" lieiJ!>. induJınr iitc:raHırt·. r~!iı!h'O JnJ musK. ch::nly ~lı-l\\ 
the ınıjıurt:ınn ol th~ KııuJ... to the l~l:nni.: cmpirc\. 

rnllmAillJ! the Jdc:at t\f ı he OthlOl:lll Fnıpue. Tuıhy sig:nc..t the: 
Trcat\· nfSl'nc\ which cnnsa~~t.lal\.urtli~h Sıaır on 1\urJi.._h tcrritnr\' 
Thi~ ircah. hC'\\cnr, wa~ rep~ı.JiatcJ b~· .\ı:nürk 3nd. 1:'11 2·1 June 1():!3. 
ı he Trr:n~· nf l.am;mnc '' a~ sie:ncı..l lw th~ .\Hied 1'0\\t'l\ JnJ ı he ne-.,· ı~· 
fNmctl ·furh\'. Sina ıhen: l\.urtii~l311 has l:ıctn t.liı·iı.led hctwten 

• Tın-; Kt-~PI\11110\t:\S IS'\',\ tlt••; \l '·'ı·. ll \11 ı•. '1 \lll'·'· 1•• 1'1 •·lı•,. •.ı '1 ' 

1 url-e~·. Iran.' lr:~q and Syru. lnı..f:ty. :llıhı•n~h li\·in~ in onı: 
~ı:(ıerarhir:tl :uı.::ı, a Kurtl nuy ht' :ı dım:n nf :ıny of the~r countfles. 
or i~deed of the I_"SSR ~ hur a nmnlıer of 1\.ıırds .ne li\· in~ in the · 
Sf',·ieı rcpublics rıf .\rınrnia. :\1erh:1iian. Cirnr~il. K.azal-:h~un. :nsociaıion in Amtralia. Funhcrnunc. rhne ".\;ır, ,nnu: ''l'fl~J'>ITinn ın 

lh{' fi,rmallon of :1 Kmdi-.h (lltt111ıtlllll\ hnın ılın•.ı· ·.dııı ~:ınır ıl m·.ıı·:ııt 
ın hı: p:ut of tlıc: Turkidt or t\rah<nm~nunn~· \iııt.r. t\1ırtl~. ın Aw.ır:ılı:ı 
sull haLl f:ıamilic~ in Kurdi5.130 and tlicl nul -.,·:ıni ıo ri!.k :ure~r ·.dıen 
\·i-. itin~ thdr place of origin, tht~· wue ıclucl:mı 10 ıdc:ntify ıhc:msc!n:s 
as Kurds. Ausır:lli:~ı's democratic mi1ieu. the ~ood nnentions and the 

1\ir~hiıi:t :ınd Turkmtni~tan , 
Sı:ııi~tk~ on Kurtlidt rorml:uinn~ :tiC mudi:ıblt•. \mnr 1\.uıılı~lı 

nr!!:nm,:nimt\ e•u· hiı~h t.'~tınulrs :1\ hi~h .1~ Jt) mi11i(ln . .-\ mme 
rc;h.,ıic lit~urc unulti ı~ arnund IS-2; milliun. of whom about h:.ılf 
lin~ in ·ı ur h~· and ınosı of ıhe rt~1 in h :ın, luq and Syıi:ı. 

Aşuriyan hat ku ew ta destpeka şere cihane ye yekem di ware 
hapiren xwe de bijin: Li bakure Iraq e, bakure rohilata Tirkiye 
(bawerinı nivisker li şuna başure rohilat, bi şaşti bakure rohi
lat nivisandiye) u bakure roavaye ir ane (bala xwe bidine, ku 
di destpeke de welate Aşuriyan wek bakure Iraqa iroj hatiye 
xuya kirin; le du çend peyvokan beşCn Kurdistane yen din ji 
bi ser dikevin). 

Nivisara li ser Aşuriyen li Australya wisa didomine: "Ji her 
neheqiya giran ya li Xiristiyanan dibft, Aşuriyan di sala 
ı915'an de li dij Tirkan pişta IngilizuRusan girt, le wan ali
kariyeke le§keri ya giring neda Aşuriyan, yen ku nikaribfuı 
beyi çek, cebirxane u zanistiya le§keri li dij Tirkan u hevpa
ren wan Kurdan tişteki bikio. E w neçar man malen xwe li şun 
bihelin u derhas irane bibio. Li Irane ji neheqi ji bela Farisan 
u Kurdan de li wan bu, ... ". (Li ser ve geşC min bere, di pirtu
ka "Em u Pirsa Me" de nivisandiye. Hewce nake betir bioivi
sioim). 

Ensiklopedya Netewa Australya, ı rupel fı çarekek daye 
Kurden Australya. Nivisar Gi bela Chahin Baker, B.A., DIP. 
ED., de hatiye nivisandin) bi pCşgotioeke li ser Kurd fı Kur
distane dest pe dike u du ku belısa berxwedan u tekO§ina Kur
dan dike, te ser Kurden Australya fı reW§a wan ta ı986'an. 

Pirraniya Kurden di navbera ı967'an u ı986'an de hatini 
Australya ji bakure Kurdistane hatibiine u li bajaren Sydney 
u Melbourne bi cih bfıne. Çend Kurden Kurdistana Iraqe u 
ya irane, yen ku wek penaber, yan bo sedemen merovtiye ha
tini pejirandin, u çend kesen xwendekar ne tede, Kurden din 
h emi bi şeweyeke fernıi wek muhacir hatine A ustralya. Jima
ra Kurdan (bi texıninan, wek her dere) dora 4 000 li wilayeta 
New South Wales, bajare Sydney tev, hatiye dayin. Di sala 
ı979'an de Komela Kurden Australya li Sydney hatiye da
mezrandin, ku endamen xwe ji 37 malbenden Kurd dihatine. 
Di we deme de (ango, tasala ı986'an) Komela Kurden Au-

stralya sale du şeven dewlemend organize dikirioe, Newroz u 
şeveke din du şe§ mehan; herweha gellek civinen çandi u re
zani, ne tene li Sydney, le herweha li Canberra u Melbourne 
ji. Komeke folklori ya komele jş hebuye, ku li gellek şfuıan di 
bin nave Kurdistane de stran u dilan peşkeş dikirine ... Di sa
len ı982-ı983 de programekeradyo bi zimanen Kurdi-Ingli
zi di dezgeheke radyoke FM (Sydney) de hebftye u di Ilona 
85'an de li Sydney bemanıeya Kurdi di degeha korneo etnik 
ya resmi de, Radio 2 EA, dest pe kiriye (ev program di dest
peke de mebe 30 deqe bU. Di meha cotmebe ya 88'an de bU 
hefte careke: Her şem 13-ı3,30). 

Di sibata ı985'an de Şivan Perwer u Gulistan hatine Au
stralya u tev Melike Demirag kaoserek li Sydney dane, ku 
tede dora ı 000 kesen ji neteweyen cuda beylar bfuıe; be§ek 
ji ve konsere ketiye televizyooe ji. 

Di destpeke de gellek kes u rexistin li dij damezrandina re
xistineke Kurd bfuıe, le bedi hedi civaka Kurd li Australya 
xwe daye nasin. Australya yek ji şfuıen hiodik e li cihane, ku 
civaka Kurd, beyi cihgirtina şer, hebfuıa xwe li hole feriz ki
riye fı domandiye. 

Ere, Australya ne li Ewropa ye. Australya Kurdan ne wek 
kesen biyani, le wek hevwelatiyen xwe dipejirine. ReW§a Kur
dan li Australya bi şeweyeke çak di bin felsefeya Kurdayeti u 
li gor reW§a Australya dest pekir; xebateke rek u pek nave ci
vaka Kurd li Australya rakir, le wek her dere duvre jihevbe
levbfuı hat... 

Li Australya hio kom u kes dikarİn xwe bigihinin henıi 
amance n xwe, belki betir, le hio kom fı kes ji dikarİn di ev we
late dur u fireh de wenda bibio; hiodek kom u kes xwe fer di
kin, xwe peşve dibio fı ji henıi fersenden çak sfıde digirin, 
hindeken din xwe di qaqilan de mijul dikin, di şfuıa xwe de di
nıioin ... ü rojen jiyane yen beza xwe ji wan derhas dikin. 
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Ehmed ŞERIF/ 

Bronzdan geyik tasviri, M.Ö. 12.yy- Loristan 

KÜRT SANAT VE KÜLTÜRÜNÜ ARA5TIRMA 
SORUNU NASIL ELE ALlNMALI 

Ehmed Şerifi İran Kürdistanı'nda yaşayan biryazanmız. Bu
günkü çetin koşullarda ve bir yığın güçlük/ere karşoı bulunduğu 
Suıe'den bize bu yaz91ı ulaştumış olması bizim için son derece 
sevindirici olmuştur. Yazı, Latin harfleriyle ve Kürtçe (Soran
ca) olarak kaleme aluımış. İ/kin olduğu gibi yayuılamayı dü
şündük, ancak Latince yazun yanlışlıklan ve gramatik 
düzenleme gözönüne aluıarak bunun yeni yaniışiara yolaça
cağı kaygıs91la yazuıuı Türkçe'ye çeviri/erek okuyuculanmıza 

S anat, tüm yönleriyle dünya uygarlıgının ba§lıca gösterge
lerinden biridir. Bu alanda köklü gelişme gösteren ve ba§arl
lı ürünler veren her halk ve ulus, uygarlık bakımından düzeyli, 
ileri ve kültür sahibi olarak degerlendirilir. 

Kürt halkım geçmişte ve şimdi, İslam ve tarihöncesi çag
lardaki sanat düzeyi bakımından nasıl nitelemeli? Kürt halkı 
ba§langıç dönemlerinden beri belirli bir sanatın yaratıcısı ol
muş mudur? Bunu araştırmada nasıl bir yakla§lDll benimse
meli? 
Kanımca her şeyden önce Kürdistan'ın eski ve yeni cogra

fyasına bakmalı, kısaca da olsa sorunun tarihsel gelişimini ir
delemeli. Günümüzde Kürdistan diye adlandınlan ve ba§lıca 
dört devlet arasında bölüşülen alan, M.Ö.'ki çaglarda, Med
ler öncesi dönemlerde de genel bir deyişle Kürtlerin başlıca 
yeri ve yurdu olmuştur. Bu kamyı dogrulayan çokça belge ve 
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sunulmasuıuı daha yararlı olacağı kanısuıa vardık. Haberleş
me güçlükleri nedeniyle bu değişikliği yazanmıza duyurama
dığımız için bizi hoşgörnyle karşılamasuıı umuyoruz. 

Yazar, tarih boyunca Kürdistan topraklan üzerinde oluşup 
gelişen uygarlığa Kürtlerin yaptığı katkı sorununun nasıl elea
luıması gerektiğini irdeliyor. Doğubilimci/erin ')4vesta Dili" 
olarak niteledik/eri dilin gerçekte "Med Dili" olduğu savuıı ile
ri sürerek tartışıyor bu yazısuıda. 

kamt var. Ancak burada fılan ya da falan eski Yunan yazarı
mn Kürtlerle onların tarihi ve uygarlıgı hakkında neler yazıp 
söyledigi; Ermeni düşünürlerinin bu bölge ve Kürtlerin ülke
si konusunda neler yazıp çizdikleri üzerinde ısrarla d urma ge
regini duymuyorum. Bununla birlikte Kürt sanatı bakımından 
önem taşıyan bazı belgelere dikkat çekmekte yarar görmek
teyim. 

Örnegin Yunan'lı tarihçi Xenophon, M.Ö. 400 yıllarında 
Kürdistan'dan geçişinde gördügü Kürt kabkacagırun, çanak 
ve çömleklegin zarafetinden sözeder. Açıktır ki bu eserler sa
nat bakımından özel bir anlam ve önem taşırlar. Bunun yaru
sıra bu bölgenin ünlü Ararat ve Zagros daglannca belirlenen 
bugünkü Kürdistan oldugu ve çok eski dönemlerden beri 
Kürtlerin burayı yurt edindikleri açıkça belirtilir. Kürt halkı 
da yüzlerce ve binlerce klan, aşiret, boy ve aileler halinde bu 
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ülkenin daglannda ve ovalannda y3§aDU§; yabancı yazariann 
Ararat ve Zagros halklanna ait oldugunu belirttikleri pekçok 
yerel küçük hükümetler kurmuştur bu topraklar üzerinde. 
Peki bu Kürt ya da Zagros ve Ararat hükümetler~ hiç bir sa
nata sahip olmayacak kadar geri miydiler, hiç mi bunlardan 
bugüne birşey ulaşmadı? 

Kürtlerin ülkesi Kürdistan'da ortaya çıkanlan sanat ve uy
gar~ kalıntılan dört kümede degerlendiriliyor: 

1. Iran Kürdistanı'nın çeşitli yörelerinde açıga çıkarılmı§ 
olan het'§ey, iki kesimde tanımlamyor: Tarihöncesi buluntu
lan Zagros kabilelerine, tarihdönemi de Ahameni, Part ve 
Sasanilere malediliyor. 

2. Irak Kürdistanı'nda elde edilen tarihi eserler, tümüyle 
As urlara ve Babiliere ait olarak sunuluyor. 

3. Türkiye Kürdistanı'nda ortaya çıkanlımş olanlar, yalnız 
Urartu ve Van uygarlıklannın kalıntılan olarak gösteriliyor. 

4. Sovyet Kürtlerinin bulundugıt alanda elde edilenler ise 
K~as halklan hesabına yazılıyor. 

Ister istemez burada, "Bu denli zengin sanat eserlerinin or
taya çıkanldıgı Kürdistan'da neden Kürtlerin adı geçmiyor?" 
sorusu akla geliyor. Neden tüm bunlar yalnız başka halklann 
uygarlık ürünleri olarak tanıtılıyor? Dogrudur Kürdistan 
diye adlandırılan bu Orta-Dogu ülkesinde özellikle Ermeni 
ve Asuri gibi başka halklar da y3§aDU§lar (şimdi de yaşıyor
lar); ancak neden ortaya çıkanlan tüm sanat ve uygarlık ka
lıntılan yalmz bu iki halka ve ardından da Farslara 
malediliyor? Tarih süreci boyunca burada onlarca ve yüzler
ce yerel hükümet kurabilmiş olan Kürtlerin sanat ve uygarlık
tan yana hiç mi katkılan olmamıştır? Ya da bu Ararat ve 
Zagros kavimleri arasında Kürtlerin atalan yok muydu? Bu 
sorulann yamtlannı bilmemiz gerekmez mi? Yine, Kürdi
stan'ın bagonda ortaya çıkanlan Hesenlu gibi son derce 
önemli bir uygarlık merkezini Kürtlerin katkısı olmadan na
sıl degerlendirebiliriz? Saqız zewe'de bulunan eşsiz hazine
leri ve tarihte çok büyük rol oynamış olan bu uygarlık 
çevresini nasıl Kürtlerden başka bir kavmin adına yazabiliriz? 
Musul'un Hatra'da ve Türkiye Kürdistanı'ınnda günyüzüne 
çıkanlan onlarca, yüzlerce, binlerce yazıt, tablet ve Kürdi-

Altın mitol. 
Zeve, 
M.Ö. 8-7. Y.Y· 

stan'ın daha birçok yerinde bulunan tarihi zenginlikler, sanat 
ve uygarlık merkezleri neden yalnız ve yalnız Asur ve Urar
tu'ya ait sayılıyor? Asurlar ve Urartular, tarihin belirli bir dö
neminde bu topraklar üzerinde egemen olmuş, devletler 
kurmuşlar. Bu olgu, binlerce yıllık Kürdistan uygarlıgını salt 
bu iki devletin defterine yazmak, sorunu açıklar mı? Bu dev
letler, tarihsel bakımdan Kürtlerle birbirlerine yakındırlar, 
yanyana ve içiçe y3§aDU§lar. Buna karşın, böylesine geniş to
praklar üzerinde ve büyükçe bir nüfusun sahibi olarak yaşa
mış olan Kürt halkının, tarih ve sanat merkezlerinin 
oluşumunda hiç mi katkısı olmamış ya da Kürt sanatı diye bir 
şey oluşmamış mıdır? 
Kanım odur ki, Kürdistan'da şimdiye kadar ortaya çıkanl

nıış olan eşsiz hazineler ve sanat zenginlikleri ya da binlerce 
yazılı tablet, yeniden incelemeye tabi tutulmalı; yabancı do
gubilimcilerin oluşturduldan genel yargıya kuşkuyla bakılma
lı ve sorun bilimsel bir anlayışla yeniden elealınmalıdır. Bunu 
katı milliyetçi duygutarla söylemiyorum. Kürdistan' da bulu
nan tüm uygarlık kalıntılan sadece ve sadece Kürtlerin malı
dır ve bölgede yaşamış ve yaşamakta olan halklann, komşu ve 
sımrdaş olaniann bunda payı ve etkileri olmamıştır demiyo
rum. Ancak tüm diger halklar gibi bir Kürt kültür ve sanatı
mn da var oldugunu, bir yazılan bulundugunu da 
görmezlikten gelemeyiz. 

Saqiz'in zewe'de ortaya çıkanlan devirlerden birine ait 
buluntutarda Kürtlerin, tarihöncesi çaglarda hiyeroglif yazı
sından yarar~andıklan anlaşılmaktadır. Bu buluntutar şimdi 
Muzexaneyi Irani Hastan'ın bir köşesinde sıkı koruma altın
da tutuluyor ve kimsenin gözüne görünsün istemiyorlar. Ay
nca bugüne kadar bu hiyegrolifli tabietin herhangi bir 
resminin yayınianmasına izin verilmemiştir. 

Bununla birlikte S ümerler (Zagros halklanndan biri olarak 
biliniyor) tarafından çiviyazısının kullamldıgı dönemde bu 
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kez bu yazıdan yararlantlll§ olmalılar. Küçük Sümer halkı, za
manımızdan en fazla 5 bin yıl önce Kürtlerin Zagros Daglan 
yöresinden Beynelnehreyn'e göçmÜ§ ve orada dönemin en 
büyük uygarlıgını kurmU§lar. Çivi alfabesini bulmU§, bunu 
Orta-Dogu halklanmn kendi dillerini yazınada kullanmalan
na olanak saglamışlar. Sümerlerden binlerce yazılı tablet 
ul3§Illl§ günümüze. Sümer dili, Kürtçe ile önemli bir yakınlık 
gösteriyor; her iki dilde ortak anlam ve söylen.i§e sahip çokça 
sözcük var (Bu konuyu "Sümer Dili ve Mitolojisinin Kürt ve 
Farslannkiyle Karşılaştınlması" adlı yazımda Şedim). Anla
şılan odur ki Kürtler, o dönemde Çiviyazısım kullantlll§lar. 
Çünkü Ahamenllerin son dönemlerine kadar da tüm İran'da 
bu alfabe kullamlagelmiştir. Sözkonusu bu devirlerde Kürt
lerin kendi yerel hükümetleri bulundugu halde, ne yazık ki 
bizzat Kürdistan topraklan üzerinde elde edilen tarihi yazıt 
ve buluntular hep Asur, Babil ve Akamenilere mal edilmiş; 
Kürt dili, kültürü ve sanatından söz bile edilmemiştir. Bu ya
zıt ve belgelerin yapımcılan nasıl olur da kendilerinden, yani 
Kürtlerden ve kültürlerinden herhangi bir işaret koymadan 
tüm bunlan yaparlar? 

Zerdii§t dininin dogup gelişınesi, Med dili ve kültürünün 
ilerleme kaydetmesi nedeniyle Çiviyazısımn zayıflamasından 
sonra, tüm İran'da uzun bir süre dini Şer, kanun ve töre, def
ter tutma ve benzeri etkinlikler Med dili ve yazısıyla yürütül
mii§tür. Medlerin, Kürtlerin atalan olduklan ise bugün 
hemen herkesçe paylaşılan genel bir görii§tür. 

19. ve 20.yüzyıllarda Fars şovenler, Avesta yazısı ve Avesta 
dili adı altında aslı-esası olmayan bir kavram ortaya attılar. 
Gerçekte ise bu adla herhangi bir dil ve yazı olmaınJ§; bunu 
dogrulayacak herhangi bir belge ve buluntu da elegeçmemİ§
tir. Bu ırkçılann "Avesta dili" olarak adlandırdıklan dil, ger
çekte Med dili ve Med yazısıdır. Bu görii§ümü dogrulayan 
kamt şudur: Herhangi bir halkın ya dakavimin arasından çı
kan her peygamber, kendi halkımn dili ile konuşmuş ve doğ
ru bildigi yolu bizzat o halkın diliyle açıklatnl§tır. Urnıiye 
Gölü çevresinde, Med kabileleri arasından çıkan Zerdii§t'ün, 
halkın bilmedigi yabancı bir dille ümmetine seslenmesi, 
inançlanm bu yolla etraftaki kent ve köy halkına duyurması 
dii§ünülemez. Açıktır ki kendi boyunun, köy ve kentinin 
konuştugu dille onlara seslenmiştir. Bunlar Med'di ve Zer
dii§t de Medce konuştu. Kutsal kitap Avesta, Med diliyle ve 
o zaman yine kendi halkınca kullamlan bir yazı stiliyle yazıl
mıştır. 

Gerçek buysa, "Avesta Dili" adlandırmasının anlamı ned
ir? Karnınca bu yalan ve yanlış birşeydir ve gerçekle hiçbir il
gisi yoktur. Ancak Zerdii§t'ün ölümünden sonra, dini Şer 
Medli mohların (rahiplerin) elinde kalır. Bunlar, Avesta'yı 
yazılı hale getirirken doğal olarak ülkelerinde kullamlan yazı 
türünü kullandılar. Bu ise Med dili ve yazısıydı. Kürt kültürü
nün kapsadıgı geniş ve karmaşık alanın anlaşılınasım kolay
laştırmak ve belirli bir sonuca varmak amacıyla bu konuyu 
biraz daha açmakta yarar görüyorum. İran tarilıinde sadece 
dört Med hükümdar ailesinin adı geçer. Bunlai Diyako, Fe-
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Kürt hançerlerinin kabzalan 
.Foto: Henry Binder, Au Kurdistan 1887 

rewertiş, HoweX§etere ve Astiyax (Herodot'daki adlandır
maya göre sırasıyla Deiokes, Phrortes, KyııXares, Astyages
ÇN)' dırlar. Tevrat'da, yirnıiden fazla Med hükümdannın 
adlarından sözedilir. Bu farklılık nasıl ve nereden geliyor? 

Kürtlerin eski atalan Medler, federatif Medya Devleti ku
rulmadan önce, Kürdistan topraklan üzerinde yerel ve yöre
sel hükümetlere sahip bulunuyorlardı. Her kabile ve aşiret 
Kürdistan'ın herhangi bir bölgesinde kendi adına egemenlik 
kurmU§, hükümran olmuştur. Tıpkı Sümerlerin Beynel
nehreyn'de kurduklan gibi; Manlar, Mukriyan'da; Lulubiler, 
Şarezur'da; Kasiler, Hewreman, Goran ve Zehaw'da; Seka
kanlar, Heşar ve Hobatu'da; Arizantlar, bugünkü Erdelan ve 
Loristan'la Huzistan'ın bir bölümünde; Zamuwakanlar, Me
cidhan çayı çevresinde; Heribeler, Mergewer ve Bradost yö
relerinde; Nairiler, Nehri ve Şemdinan'da ... vb. biçimde yerel 
hükümetler kurmuşlar. Bunun yamsıra birçok Kürt kabilele-
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ri de başka halklann arasmda yerel hükümetler olll§turınu
şlar. Bu küçük hükümetler, hem kendi aralannda hem de çev
relerindeki digerleriyle anlaşmazlık ve sava§ içinde olmuşlar. 
Manlann hükümdan Diyako, bu daguuk Med kabilelerini bir 
federasyonda birleştirerek bağımsız bir devletin olll§masma 
önderlik eder. Böylece Med Devleti kurulur. Bu devletin iki 
ba§kenti bulundugu anlaşlıyor: Yazlan Hemeden'ı, kışlan da 
İlam bölgesindeki Madagtu/Mudaktu'yu ba§kent olarak seç
mişler. Bu adiann anlamlan kanımca şöyle açıklanabilir: 

- Hemedan: "Hemmadan" biçiminde olsa gerek. 
- Madaktu: "Mad", Med kavimleri ve devletinin adıdır."-

ek" takısı ise eski İlam ve S ümer dillerinde "kax" ve "k~k" an
lamini vermektedir. Bugünkü Farsça'da "ödev" anlamında 
kullanılır. "tu", "sıcak, sıcaklık" anlammdadır ve günümüz 
Kürtçe'sinde "Güneş" anlamında kullanılır. 

FederatifMed Devleti, uzunca bir egemenlik döneminden 
sonra Ahamenili Kuros tarafından yıkılır. Ülkede uzun za
man egemenlik kurmll§ olan Med Devleti ile ilgili herhangi 
bir sanat ve edebiyat buluntusunun günümüze kadar ula§ma
mış olması gerçekten ilginç bir sorundur. Med dönemine ili
şkin herhangi bir uygarlık kalmtısı ve sanat buluntusu şimdiye 
kadar gerçekten bulunamamış mıdır? Yoksa Kürt halkının 
karşıkarşıya bulundugu bu karma§Ik güçlükler ve sorunlar yü
zünden Kürtlerle ilgili herşey örtülmeye, yoksayılmaya mı ug
ramıştır? Kürtleri uygarlıktan ve sanattan yana nasipsiz 
göstermek bazılannın işine mi yanyor? 
Şimdi bu sorulann ışıgı altında Kürt sanat ve kültürüne ye

niden bakmak istiyoruz. Daha önce de belirtildigi gibi, tari
höncesi ve tarih çaglannda şimdiki Kürdistan topraklan 
üzerinde onlarca yüzlerce yerel ve yöresel hükümet ve dev
letcikler kurulmll§. Bu dönemden yüzlerce yazıt, tabi et, çeşit
li eşya, altın ve gümüş geriye kalmış; bunlann çokça örnekleri 
açıga çıkanlmış ve korunuyor. Sanat ve uygarlık bakımından 
son derece önem taşıyan bu eserler Kürt sanat ve kültürünün 
kalmtılandır. Kürtlere aittirler, Kürdistan'da bulunmuş ve 
Kürt sanat ve kültürünün özelliklerini taşıyorlar. Oysa tüm 
bunlann Zagros ya da Ararat, Kafkas ve daha ba§ka halkla
rın ürünleri oldugu söylenir sadece. Ülkemizin eski eserleri
ni ve uygarlık kalmtılan elealıp bilimsel bir anlayışla, Kürt 
halkının bugünkü sanat ve kültürüyle karşıla§tırırsak, birçok 
şeyin aydınlanacagı kanısındayım. 

Diger topluluklar gibi Kürtler de başlangıçta çotannlı bir 
dönemi yaşadılar. Herşeyin ya da her unsurun kendine özgü 
bir tanrısı vardı ve bu durum Kürt sanat ve düşüncesini degi
şik biçimlerde e tkiledi. Yazılı tabletlerde, kayalar üzerinde, 
çanakçömlek motiflerinde, altın ve gümüş eşyalar üzerinde 
bu inançlann izlerini görmek mümkün. Bunun yanısıra dere 
ve vadilere, nehir ve çaylara, dag ve tepelere kendi tanrı ve 

tantıçalannın adlarını vermişler ve bunlardan bazılan günü
müze kadar gelebilmiştir. Örnegin sözkonusu tanrılardan biri 
olan "Endra"nın adı bugün de Mukriyan yöresinde birkaç 
köyün adı olarak sürüyor; "Endırqa§" ve "Baendır" köyleri 
gibi. Kasi Kürtlerinin ya da Kürt Kasilerio "Serya§" ve 
"şexo/Şexan" adında iki büyük tanrılan vardı. Bunlardan Se
ryaş, karanlık ve aydınlık, su, fırtına ve dirilik tanrısı; şexo ise 
dag ve sava§ tanrısı olup şavaşçılann yardımına k~uş. Bu
gün "Serya§" adı "Seryas" biçiminde Hewreman'm Pawe ya
kınlannda güzel havası ve soyuyla tanınan bir köyün adı; şexo 
adı da Newsud'da yakınlannda Sirwan çayının, bir köyün ve 
dagın adı olarak yaşıyor. Tarihin eski dönemlerindeki Kürt 
kabile ve hanedanlıklannın adianna dikkatle baktıgımız za
man, onlann egemen olduklan bölgelerde bugün de adlan
nın yaşadığını görürüz. Bununla birlikte onlardan birçok 
sanat ve kültür merkezlerinin de geriye kaldıgı görmek ola
naksız degil. Kanımca bu tür yer ve izler, eski Kürt kültür ve 
sanatının en eski ürünleri olarak araştınlıp incelenmelidir. 
Böylece maksatlı bazı dogubilimcilerin ve Kürdistan'ı arala
nnda bölüşen devletler hesabına fıkir yürütenlerin, Kürdi
stan'da ortaya çıkanlmış ve çıkanlacak olan tüm tarihi 
uygarlık kalıntılannı sadece Kürdistan'ın eski işgalcilerine ve 
bu ülkeyle komşu devletler kuran Asur, Babil ve digerlerine 
maletme yaniışı ve bilimdışı tutumu önlenebilir. 
Kuşkusuz bu sorun bilimsel bir anlayışla incelenmeli ve ger

çek açıga çıkanlmalıdır. Kürtler, bölgenin en eski halklann
dan olup bu ülkenin sahipleridir. Onların da digerleri gibi, 
resim, nakış, çeşitli sergi eşyası, giyim-kU§ant, köy ve kentle
ri, mezarlıklar ve mezar ta§lan ve daha birçok etkinlikleri ve 
ürünleri olmll§tur. Bu eski sanat ve uygarlık kalıntılan, günü
müzdekilerle karşılaştınlıp incelendigi zaman, kaya ve tabiet
ler üzerindeki motif ve fıgürlerin, sanat stilinin yanısıra daha 
birçok şey günyüzüne çıkanlabilir. Çünkü bugünkü Kürt sa
natlannın, elişlerinin işledikleri degişik motif, resim ve çizgi
leri çok eskilere uzanır ve bu, kammızca elde edilen eski 
eserlerle olan bagın ve sürekliligin saptanmasını kolayla§tırır. 
Bunun gibi Kürdistan'ın birçok magara ve vadilerinde, ilk in
sanlann kaya yüzlerine çizdikleri çeşitli resim ve fıgürlerin 
bulundugu biliniyor. Bunlarda o dönemin Kürt yerel sanat 
özellikleri saklıdır. Bunlann araştınlıp açıga çıkanlması, hal
kımızın en eski dönemlerle olan tarih ve uygarlık baglannın 
aydınlatılması; onun ülke, bölge ve insanlık kültürüne yaptıgı 
katkının belirlenmesi görevi günümüzdeki Kürt aydınlarını 
bekliyor. Çünkü Kürt halkının da uzunca bir tarihi, sanat ve 
kültürü olmuş, uygarlıklar kurmuş ve ba§ka uygarlıklann ku
rulup gelişmesine katkıda bulunmuştur. 

Kürtçe (Soranca)'den çev. M.DÜZGÜN 
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MDUZGIN 

ADET U TOREfl: DtRSIMİ -V-

MISAYVENİ 

"Misayveni'' hem je adetode dini, hem ki je sertede "ca
merdviyene" yena werte. Kes o ke be misayiv o, hete iqrarben
diye ra eve qisiir o, ya ki sertede xo niyardo hurendi. Çi ke 
mordem gere wayre raywer, pir u murside xo vo; misayiv u 
kewraye xo ki bivo u in o nasbikero ke, indi je mordemode ka
mil bero hasav kerdene. Adete Kirmanciye de caye "misayve
ni'' niya honde muhim o u qedr-qimetode giran dane 
misayiveni u misayı'Ve xo. 

Misayveni werte di xorto ya di cam er do de bena. Her çi ra 
aver seweta camerdo sert a u iqrarbendıya werte di camer
don a. Hama di kesike bi misayiv, indi ciniye hurdemena mi
sayivo zuvini re "misayiv'' ft "waye axirete" ye. Ciniya misayivi 
ki misayive merde xore "misayiv" a ft "waa axirete" ya. "Axire
te", roza merdene ra tepiya dest kena piro u alaqa xo eve dina 
bine ra esta. Dema ke "misayveni'' teyna "na dina" ne, "dina 
bine" ki cena xover. Hama zu maye u zu pirabiyayine yan bi
rayeni, teyna "na dina" de hukme xo ramnena; "dina bine" de 
her kes raa xora sono u wayre qeder-tezele xo yo. Misayveni, 
eve mana u mereme xo birayeni ra zede wayre qedr-qimeti 
ya; çi ke, "hurdemena dinao" de hukim kena, tede amre mor
demi sanena xover. Xora na rivat ra eve "birayenya axrete" 
yena namekerdene. 

Hurdimena misayM, kar u emele zuvini ra, xer u guna zu
vini ra, weşiye u newe§iya zuvini ra, xiraviye u rindiya zuvini 
ra, her het u her rivat ra zuvini ra mesul e. Çi ke "na dina u a 
dina" de xer u guna ino piya yena pers kerdene; sewale ino zu 
yo u gere tim haydare zuvini ve. Wajime ke qisurede morde
mi ame verte; pirive rayver e xo ft iirzna ra dare ci ra pers kerd, 
rnekerne kerd; gere misayiv ki lewe de ftrzo ra dare. Pers u se
wale misayivo piya ro, xer u guna ino piya ra çi "na dina" çi "a 
dina" de vo. Misayiv ke sucdar vo u na sevet ra sewale eyi bi
kere, eke misayive XO camat de nebo U teyna misayive ftza de 
bo, gere misayiva xo lewe misayive xo de urzo ra dare. Onca 
anagore adeti, merde ke ust ra dare gere ciniya xo ki tey raur
zo. Eve na hal çi misayiv çi misayivi be, tede piya iirzene ra 
dare u sewale ino piya yeno kerdene. Xora roza "axirete" yan 
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"roza qiyamete" de ki kar u emele ino piya yeno perskerdene. 
Misayiv, ma u piye misayive xo je ma u piye xo zano u cire 

dayma hurmet keno. Piye misayive xore vano "bavalix", maa 
misayive xore ki van o "analix". Eke qale ma u piye misayive xo 
keno, vano ''bavalixe mi, analixa mi". Wa u biraye misayive xo 
je ye xo naskeno. Se ke ma corde ki vatvi misayive, misayive 
merde xore je waye ya. Çi wext misayive, misayive xore neku
na. Mordem besenekeno ke misayiva xode yan misayive mi
sayive xode xor niyado, eve xiraviye fıkir bikero, çim civerdo 
yan dawa zeweji bikero yan bikere. Qesa kilme awa ke, kese 
k e zuvini re misayivi ye, besenekene zuvini ra bizewejiye, yan 
çeno bi de bijere. Hata dereza un e zuvini ra ( dereza ye nejdi) 
kibesenekene bizewejiye. Kam ke na qeydo necero çimi ver, 
eve qewle camate Dersimi "raye ra vejiyaye" vo, "be iqrar o", 
"naletme o" ... ". 

Mordem be misayiv nebeno u besenekeno bemisayiv bima
no. Rey kedi mordemo iqrar da zuviniu bimisayiv, indiiqrar
bende zuvini ye u besenekene zuvini ra ciya be yan iqrare xo 
raverde. Teyna halemerdene de mordem misayive xora beno 
ciya u be misayiv maneno. Merdena misayivi ra tepiya, gere 
mordem zede wext werte nefiyo u honde ke dest ra yeno gere 
roze awer, xore misayivode newe tayin kero. Na hal de, ya bi
rayede misayive xo, ya derezayede misayive xore iqrare mi
sayveni nanoro. Gegane ki hete misayive piye xo serde sono, 
ft çe ra zu xore misayiv ceno. Ni ya ki nevi sar e teveri ra misy
veni vano. y ane her hal de gere be misayiv nemano u bemi
sayiv nemiro. 

Mordem teyna qedr-qimete misayive xo ne, gere qedre mi
sayive piye xo u ye misayvone biranne xo ki berz bijero. Cire 
hurmet bikero, tim eve riyo wes u huyaye tey niyado. 

Misayiv, biraye dinalig u axrete wo. Wexte zeweji de, mi
sayive zamayi gere lewe de vo u raa raste ci musno. Veyve, be 
misayivi nebeno. Eke misyiv merdo, gere xore misayivode 
newe; eke misayiv xerMye de ro yan caye zaf dftri de ro, na 
sewet ra besenekeno veyve misayive xo de ca bijero, gere hu
rendiya e yi de kesode bin je wekı1 bero tayin k er dene. Y ane 
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eve her hal, veyve de gere misayiv kibivo; lewe misayı'Ve xo de 
raorjiyo u piya soye berze sare veyvike. Kar u bare veyvi de 
piya be u piya vejiye vere camati. Naye ra eskera beno ke wer
te zeweji u misayveni de alaqatode rasterast esto. 

Naye lewe de, taye mordeme ke eve sero raa teriqete xo ra
mene, adet u usile dine xore muti ye, dest u nefs u zone xore 
wayire, roze yena ke ca ye xo vezene ( cayexovatene ); sewta ca
veca kerdena na mesela, tede iqrarone xo tekmil kene u cem
camate xo ora tepiya ce nede. Na merasim e teriqeti de misayiv 
ki gere bivo u caye xo bijero. Gere tede maqame dini bere ta
mam kerdene, ke misayıv ki je rayveri ve pirira na iqraro ra 
zu yo. Caiine bine na nustene de, eve mana xo ya hiraye na 
adete "Cavatene" sero gere vinderiıne. Naza de "cavatene", 
eve mana xo ya kilme a wa ke mordem gunahune xo ceno xo 
dest, vejino huzire camate xo; heqa kami ke eyi sero menda 
ya esta dan o ci, zere quli xora k en o wes u indi a sat e ra tepiya 
kar u emelo xirav terkkeno, deste xo male dina ra onceno, 
tede meyl u xizmeta xo dano "dina bine". 

Misayiv Çitur Cerino? 

Sare de, yan wexte XO yo kan de kami kami re misayveni 
vata, na iqrar eve çi usiliraye ra şiyo, rind pe nezoneme. H ama 
na seserra peyene ra beni eskera beno ke, xorte ke zuvini ra 
hazkene u pe zuvini qayil bene besekene iqrare misayiveni 
werte XO de rone. Gegane ki çe ye ke zuvini re doste, alaqa
tode kan u germ werte xo de esto, pile ni hurdemena çewo 
(yane sermlyane çeyi) qese birnene ke damane xo misayiv be. 
Çi xorti ve xora çi piye ino qese rone, axiriye de mesela hete 
dosteni ser sona u werte dosta de safi bena. Damane derci
rano, sare zuaşire, sare aşirone ciya ciya besekene zuvini re 
misayveni rone. Hata kese ke zuvini re rind niye, werte de dis
menayini yan ta ye meseleye bini es te seweta dosteni gegane i 
ki iqrare misayveni dane zuvini. 

Teriqet ra Verayina Misayivo. 

Di xorto ke zuvini re misayveni vate, gere deme ra tepiya 
merasime misayivenibivine ke iqrare xo qayim bo. Na mera
simi re vane "teriqet ra verayine"; taye kes ki eve qesa "gorgi'' 
name keno, k e Tirkira ye na u wexte Bekteşeni ra me nda. Ta vi 
her kes besenekeno imkan u fırsend peydakero u na serte xo 
biyaro hurendi. Na sewet ra zaf rey xorto seke qese da zuvini 
u zuvini re misayveni vate, indi "teriqet ra ravere" ya raneve
re je misayivone rasten yene qevul kerdene. Rama "gorgi'' 
di'yene seweta miqerimbiyene u minbarekkerdena iqrare mi
sayiveni lazimo; hama sertade nebonebeno niyo. Mi ra gore, 
adete "teriqet ra verayine" lewe Bekteşeni de amo Dersim, 
hama zafbine negureto u rind qayim nebiyo. Rast o sare Der
simiBekteşeni hata ta ye ca qewul kerda u eve çimade wes tey 
niyado, hona ki rind vineno. Taye mesela ve sertone camatiye 
ra raye neda ke teriqete Bekteşeni Dersim de ya kiwerte Ele
viyone Kirmanci de riçik berzo u je vatena xo hira vo. Zone 

na teriqeti eve her hale xo, Tirkivi; diwa u ivadete xo tede na 
zon de kerde u hona ki niyaro. Na sewet ra Bekteşeni, qate 
wendiso demende u nereste qate sari. Çike teyna wendisiTir
ki milse u keso ke Tirkizono tim senik biyo. Naye ra qeyri, je 
ferqkerdena taye adetone dini u etiqatiye, taye sertone bino 
ki tesir na mesela sero kerdo. 
Bekteşeni Dersim de zaf bine negureto; çi ke wexte peyda

viyena na teriqeti de camate Dersimi ve tede Kirmancone 
Eleviyo ra ya eve Dimilki ya ki eve Kirdaski qesey kerdene. 
Keso ke Tirki bizonene u na zon de wendis vi ya zaf senik vi 
ya ki qe era çimi ver nekutene. Naye lewe de, ivadet u resm
rusme Bekteşeni sayiya piro ve mesulone teriqeti de i cra biye
ne. Dersim de eve hazaro pir-rayver bi. Werte ino ra kes o ke 
zone Tirki zonene ya çinevi ya ki çend keso ra zede nevi. Na 
rivat ra, ne ke wexte destpirokerdena Bekteşeni de, hata na 
seserra peyene ki werte Kirmancan e Eleviyo de, je name u fi
kir mende; he te usile ivadeti u merasime dini ra zede hira n e
viye. Axire Dersim de hona ki ca ve ca erkane misayveni eve 
usile Bekteşeni ya ki eve dıwawone Tirki yeno kerdene. f ye 
ke na diwawo u erkane misayveni zone, eve zedeyi pir u ray
vere wendoxe. Keso bin ki eve zone xo (Kirmanci, Kirdaski) 
na kar beno sare. Xora taye ki seke iqrare misayveni do zuvi
ni, be erkan u be usil qesa xo sero vindene u misayveni ya xo 
hata merdene qori kene. 

M ana u mereme cavatene ya teriqet ra verayina misayva çi
tur bena u yena çi mana? 

Keso ke raa raste musneno ra qom u talive xo, cira vane 
Rayver. Hete riodiye ve xiraviye ra ino haydar keno; morde
me ke kute raa çewte ser, ino Uz:a ra çarneno ra ano raa ras
te ser u tim rasteni salixdano ino. Caveca kerdena erkane 
misayveni de ki rayver wayre cayede hewli yo. Onca u kuno 
virniya misayivo u ano "meydane ewliyawo". 

Seweta caveca kerdena usile misayveni pir ve zaktre xo ra, 
ya "Cemxane" de ya ki ç6ode rind de nisenero u camat dar
me de kom beno. Rayver, hurdemena misayivo anagore edeb
erkani hazir keno, kuno virniya misayivo u beno huzire piri. 
Misayivi pirenode si pe (yen o mana kefeni) kene xoro, qirvan 
u niyaze XO ce ne, warway son e huzire piri. Se k e çeverde k un e 
zere, huzire piride bulbene (naye ra vane "sezde") u rayver 
hale na keso pir ve hazira re m ya erz keno (Ni diwayi eve zone 
Tir ki yene wendene, hama naza de mi kerde Kirmanci): 

''Hala Hala! .. 
S are xo verde ro, deste xo piride ro. 
Goyfte xo DaraMansari de ( 1), raa Mehemed-Elf dero. 
Meydane ero (2) de, dfwane pfro de c ane xo qirvan, tene (3) 

xodanoxo. 
Dostone Des-di lmamo, Des-çar Masumone Pakoxore dost; 

dismenone fno xore dismen zone. 
No can eve na qew~ warway, riser xizbfyo amo meydan€ ew

liyawo, huzire haziro; 
Wastare ogit-neşfhate ( 4) pfri yo, seweta kar u erne/e xo. 
Eve qirvan u niyaze xo ra amo na meydan, fcazet wazeno ke 

bikuyo raa Mehemed-Eli, Bezme Teriqete Heci Bekteş Weü ser. 
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Heq v~neno, raa Heqi xore heq zoneno; 
Wazen~ j~ Mansari dardeM, j~ N esimi çenne b~ (5), j~ Faz/i 

deyn~ xora bixeleşiy~. 
Himetpiri ra, Alaeywala!" 

Na qesone rayveri ra tepiya pir qese ceno u haziro ra pers 
keno, vano: 

''Ey camato haziri S ima na cano ( 6) ra rajiy~ ya n~?" 

Na perse piri ser, werte camatı de -çi camerd çi cini ve- kam 
ke na misayivo ra raji niyo, mo ra neheqiye u xiraviye diya, hu
zire piri de eskera vano. Her çlra aver nerehetiye ke werte 
sare camatı ve misyivo de re, yene safi kerdene u milet zuvi
ni ra ben o raji aye ra tepiya pir Qurane ra ayeteda xo eve Ere
vi waneno. Onca qesa çarneno Tirki ser u mya tede sono: 

Tobe esterfılayi, tobe gunahone ma re! 
Gunahe ke ma eve zone xo, eve dest u nefse xo kerde terli-

ne re tobe! 
isyankariya ma re tobe! 
Can u goyil ra amo cem-camate ewüyawo. 
Heqo eve to sukir onca amo diwane pire xo! 
Eleman o!.. 
Mi xo esto ram u comerdiya sima. 

Dimara kivano, "Cemale Mehemedi ve kemale Hesen-ii§e
ni re, Eü Murtezay re salawata XO hiyar e" ... Sar e camatı tede 
piya salawata xo ane. 

Pir onca qese ceno: 

"Na raa Eli ya, DaraMansari ya, huzire Heqt yo. 
Heqi can da meyit~ to, iman kerd zer~ to. 
Qelv~ to mursido, zon~ to iqrar o; 
V aze! 
To çi hesno, çi diyo ?" 

Na perse piri ser, i ye k e dare de re eve zufek piya vane: 

"Heq, Heq! .. " 

Na ye dima pir, ogit u neşihat dan o sezdekaro; na sat e ra te
piya gere sebikere, kar-emele ino çitur vo, hete axlaxiye ve 
erneüye ra gere eve çi usil raa xo birame, zuvezu cire vano u 
qese xo niya qedeneno: 

"Zerar do kam~ xo ra raji ke,· 
Kam ke do bervis, riy~ eyi bihuyne; 
Çi ke rizno, viraze ... 
Rast b if ete liye, zer~ dosto xora meverde. 
Eve riza, xo berze şiya mursid~ xo. 
zarmeke, 
B~bext~ni meke, 
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Herarn mewiye, 
Zinameke ... 
Eke eve dest~ xo ron~no, mej~; 
Eve çim~ xo n~dtyo, mevaze ... 
M~! 

Eke ama, meso,· 
Eke sona, m~!.. 
Kam ke yeno, mal~ xora beno; 
Kam ke sono, can~ xora beno. 
Eve riyakar~ni ~tiqat, 
Eve gı2man ivadet n~beno. 
To çi ke vato, y~ hazirono; 
N~vato, y~ ta yo. 
H alla eywalla! .. 

Pir, ogit-neşihate xo honde vatena xo keno ra derg. Gere 
nagame ra tepiyaje vatena piriraurze-ronise. Hama hona va
tene piri neqediye U wastena XO tamam neviya. Nafa ki hete 
Teriqeti ra sono ... Pir, zuvezu persone xo pers keno; kese ke 
dare de re, gere na het ra ki hale xo nasbikere, sewale xo bi de 
u imane xo qayim bijere. Pir niya pers keno: 

"Sima meydan~ ero de, huzir~ piride teslim~ mursidi bi? 
Raa Heq-Mehemed-Eü, Des-di lmamo ve Ehlibeytir~ iman

iqrarkerd? 
Qeder u teze/~ xor~ raji bi? 

Eve qewl~ pir~ momino Imam Cafer Sadiq~ rastiye rast u 
çevtiye çewt vinen~? 

Hazkerdoxon~ Mehemed-Eli u y~ Ehlibeyti ra hazkerdene 
qevul kerde; n~wastoxon~ ino ki red kerdt? 

Çar ç~eri ve çewres maqami (7) ra heq e? 
Eke sima eve mal~ na dtna het~ minafiqo ra yen~ xapnene u 

raa momino ra ceren~ ra, roza maşeri de riy~ sima şiya vo?" 
(İ y~ ke sezde ~r~, t~de piya u zu fek ra iqrar ken~) 
"H alla eywalla! .. " 

Naye ser, pir qesa xo niya giredano ya ki niya kerme keno 
u erkane misayveniita de qedino. indi nova yena vilakerde
ne ve werdena niyazo u qirvano: 

''Heq-Mehemed-El~ Hunkar Heci B~kteşi Weli sima iqrar~ 
sima de qayim u qedem kero! 

H alla eywalla! 
Dem~ haziro r~ hal .. " 

Kok u Binyale Misayveni Koti ra Mendo? 

Taye adet u toreyi este ke kes nezono kamdwexte camate 
mordemiye ra mende, ya çitOr vejiye werte. Adete misayveni 
ki nin o ra zu yo. Hama eve her hale xo hem aseno ke dine isla
mi ra aver o u xele xele kan o. Çi ke, dine islamiye de adeto
de niyanen era çimi ver nekuno. Mesela adete suneti islami 
ra zede zede kan o, hama dine islamiye de ki ca gureto u hata 
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nika amo. Misayveni mya niya: islami ra kan a, hama je ade
tode kan dine islamiye de miqerim nebiya. Onca kiwerte qo
mane islami de je adetode kan kuno ra çimi ver u zede ya 
senik hukme xo ramena. Na rivat ra ma na nftstena xo de hete 
tarixi ra ne, he te mana ve usile caveca kerdena iqrare misay
veni ra mesela ceme dest. Beno ke eve na usil kok u binyate 
mesela misayveni tenena zelal vo u safi kerdena mesela ki te
nena hasan vo. 

Misayveni, werte camate Suniyo de ki esta, hama teyna 
wexte zeweji de yena werte. Veyve de misayiv ve ciniya xo ra 
ra ye musnene misayiv u misayı'Ya xo; kar u em ele veyvi de tim 
lewe zuvini de vindene u ardim dane zuvini. Hama veyve ra 
tepiya indi hukme misayveni nemaneno u belka je alaqate 
dosteni werte hurdemena çeo de manena. H ama kultire sare 
Dersimi u ye taye qewmone bino de misayiv, "biraye dina u 
axrete" wo, hata roza merdene qedr-qimete zuvini berz cene 
ra u zuvinira nezewejine (çi ke biraye zuviniye), zuvinire di
rexiya can u mali nekene ... Heni aseno ke, misayveni -je ade
tode kan- werte xele mileto de biya u menda. Hamatayine de 
hukme xo indi kerdo vindi ya zaf sist menda, hama mintiqa 
kultire Dersimi de h ona eve hukm au xo wes qorikerdo. Ben o 
ke na halo nikayen de, iqrare misayveniyo keDersim de men
do u hona zede qewetin o; kok u binyate xo yo kan ra tenena 
nejdi vo? Helvet taye reng u xislete İslamiye ki pazeleqiye u 
h ete camati ra indi je adetede din e İslamiyen o zonayine. Ta ye 
kokim u zanaye Dersimivane ke misayveni, Mehemed-Eli ra 
menda. «Roze Mehemedi pirenode sipe kerdo xoro, vengdo 
Eli u u ki amo kuto zere na pireni. Di sareyi piren ra vejiye 
(sare Eli u Mehemedi), ama lesa ino je zu lese asa. Naye ser, 
Mehemedi kesone haziro re vato ke "Ma esas de zu kesime, 
teynaje di saro aseme". Eve na hal, misayveniMehemed-Eli 
ra me nda u hata nika je iqrare in o dom kerdo ama.» Mordem 
ke kar u emele misayvo de niyadano, mana ve erkane misay
veni ceno ra çimi ver rind eskera beno ke na adet wexte isla
mi de ne, eyi ra aver biyo. Ek e niya ro, ça je adetede islamiye 
yeno zanayine ya name kene? Cabe na persi hasan o. Çi ke, 
tede qomone kano ke -çi eve dare zoriçi eve riza xo bo- dine 
islamıye qevul kerdo, taye adetive etiqate XO ye kani qoriker
de; hama bine perda dine newey de u eve rengode newe ... 
D ine islami Erevo ra vejiya u eve deste in o vila bi. H ama wer
te qomone Erevo de ki taye adet u toreye kani je xo mendi u 
h ona ki hukme xo ramene. Na ye lewe de zuvini re sadiqviyayi
na Eli ve Mehemedi, dosteni ve birayeniya ino ki hete misay
veni ra je numftne XO dıyar kerdo. Ben o ke na sewet ra werte 
misayveni u Mehemed-Eli de aleqatode niyanen am o diyen e. 
Çi ke adete misayveni de sadiqviyene u zuvini ra hazkerdene 
prensivode esas o. Hamana fıkir teyna eve xo tarixe misayve
ni eskera nekeno u mesela he te tarixi ra safi nebena. Eke mi
sayveni islamiye ra menda, ça taye meshevone islami de -ke 
na het ra zaf husk e- ya çinaya ki zaf sist u zayif a? Onca ça 
tayedinone bino de -mesela Ezdeni de- esta u wayre qedr-qi
metode giran a? Na hal eve xo rind musneno ma ke misayve-

ni ananeode zede kan a u islamiye ra aver biya u hata nika 
ama. 

Camate Ehl-i Heqo (8) de, "wayeni u birayeni'' esta. Na 
anane hete axlaxiraje serte "kamilıye" ya "kamilkerdene" ca
veca beno. "cini u camerde ke na iqrar dane zuvini, zuvini ra 
vane bira/waye" (9). Ezdiyo de ki na mesela je "waa axrete u 
biraye axrete" vejina werte: 

"Waa axirete ve Biraye axirete ra muesesade mezmurfya (se
weta her Ezdt gere wayeda axirete ve b irayede axirete bivo ). Nt 
tim deste zuvini kele kene u roza merdene de ardim dane zuvi
ni. Pireno ke ni kene xoro - işlige ke Şerq de kene xoro, ino te
dine ra ferq keno- gocege xo peye vileyi de re; gere sifte waa 
axirete na gocego rakero. 

" ... Meyit, vereçimone (huzire) Biraye axirete de eve deste şfxe 
Ezdiyo ra yeno sutene." ( 10) 

Se ke yeno diyene anane misayveni hira wo, zaf cao de u 
werte cire cire camato de esto u hona eve qewet o. 

1. Mereme na qeşi H allac-i Mansur o. Se"a 857 de Iran de 
eyalete Fars de amo dtna, semı 922 de hete Mislimanone hus
ko ra ame dardekerdene. Qesa «Enel Heq»i (yane «Ez Heq o») 
eyi ra men da. Na diwa de kes o ke gorgi veneno, gere je Mansa
rffikir bikero, fikre xo eskera kerdene ra ne ters o ... Ya ki na raye, 
rayeda henena ke mordem gere merdena xo ra neters o u tim xo 
hale H allac-i Mansari de hasav bikero. 

2. Meydane ero: Tirki devane "Eren/er meydani". Keso ke sir 
u hikmetone na dinara xeverdar o u wayre axlaxode zaf rind u 
berz o, ci ra vane "er" ya ki "ewliya". Cao ke Cem tede cenede, 
je meydane ero yan je meydane ewliyawo yeno naskerdene. 

3. Tene xo: Qesade Farisi ya, mana "beden"i de ra. 
4. Ogit-neşihat: M ana na hurdemena qeso je zuvini ya. "Ogit 

(öğüt)" Tikiyo, "neşihat (nasihat) ki Erebiyo. M ade zaf rey hur
demena telewe de yene vatene u mana qesa rinde ve xere ra 
dane. 

5. Je Nesimi çenne kerdene: Tarixe dtnaamene u merdena 
N esimi sero texmine cir cireyi este; hama sese"a 15. de hukim 
kerdo. Mitasavif u sairode pil o. Rivate fikr u fe/sefa xo ya Ele
veni ra, qome şerfati a He/eb de çenne kerdo kisto. 

6. Can: Nazade mana "insan "i der o. 
7. Çar çeverf ve çewres maqami.· Şerfat, Terfqet, Marffet, 

Heqiqet name çar çeveron e. Her çever wayre des maqamon o, 
eve na hasav beno çewres maqam. 

8. Ehl-i Heq: Iran de name qom u etiqatode servexo yo. Eve 
qesa "Eli Ilahi'' ki yene name kerdene. H ete iqrar-imani ra sare 
Dersimi ra zaf zaf nejdt ye. 

9. Ana Britannica, ci/d 8, "Ehl-i Hak", pe"e 41 (eve Tirki) 
10. Ansiklopediye lslamt ci/d 13, "Yezidiler" 

35 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Sir Mark SYKES 
Çev.M.P!RO 

..... 

.. 

' 1'7 .....1 ...... 
... 

ı----. 

;\fıtp •howın( 

APPROXIMATE OISTRIBU .. ION 

OF KUROISH TRIBES OF" .. HE 

OTTOMAN EMPIRE 
hy 

~!\RK C.Y«F:S. 
N.at..Sc.aleı 7000eoo or 1 Tnch·UO 16 St.aJ .. Mdec . 

.ZQ 1 ;) 40 A() "' •,:)0 

C.AUCA.SI.A 

ARA BS 

OSMANLI İMPARATORLUGU'NUN KÜRT 
AŞİRETLERİ 

Bu yazı, ünlü Sykes-Pico Antiaşması'na aduıı veren Sir 
Mark Sykes'in 1915'de Londra'da yayınlanan "The Caliphs' 
Last Heritage, A Short History of The Turkish Empire" adlı 
yapıtuıuı "Appendix" bölümünden aluımıştrr. Y azısuıda da 
belirttiği gibi yazar, bu bilgileri elde edebilmek için uzun yol
lar katetmiş ve yoğun çaba göstenniştir. Bu liste hala birçok 
antropolog ve araştınnacuıuı başvurduğu en der/itoplu o/a
nıdır. 19.yüzyıluı başlannda Kürdistan'da varolaıı ve kimi-
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lerinin şimdi de varliğını sürdürdükleri Kürt aşiretlerinin yer
leşik olduklan alanlar, hane sayısı gibi bazı bilgilerin yanısı
ra -doğru ya da yanllŞ- bu aşiretlerin bazı karakteristik 
özellikleri ile göçebe, yan-göçebe ya da yerleşik olduk/anna 
dair bilgiler de veriliyor. Biz, ad/an Türkçe söylenişe göre ya
zılan bazı aşiretlerin Kürtçe adlannı parantez içinde vennek
ten öte başka bir ek yapma gereğini duymadık (MP). www.a
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• 
lzıeyeceğiniz sayfalardaki bilgiler, hayvan sırtında geçen 12 
075 kın'lik bir yolculuk ve muhafız, molla, katırcı, reis, çoban, 
at tacirler~ sırtçılar, ilk elden bilgi verebilen diger kişilerle ya
pılan sayısız sohbetler sonucu elde edilmi§tir. Vanlan bu so
nuç, korkanm hayli yetersizdir; ancak gelecekte buralan 
gezecek olanlara bu çalı§nıanın ışık tutacagr umudundayım. 

Daha önce bu konuda İngilizce olarak yazılmış eserler he
men hemen yok denebilecek kadar az. Bu nedenle Kürtlere 
ilişkin bu çalı§nıayı bibliografık bir perspektifle degerlendi
remiyorum. Bununla birlikte sözkonusu eksikligiıı bu çalı§
manın önemini azaltacaguu da sanmıyorum. Ayrıca son 
gezimde Kürtlerin en önemli üç kesiminden gelen temsilciler 
vardı hizmetkarlanın arasında. Böylece degişik bölgelerdeki 
göçebe ve yerle§ik Kürtler arasındaki diyalekt farklannı çe
virttirmekte güçlük çekmedim. 

Gelecekte bu konu üzerinde çalı§acak olanlara bir kolaylık 
olsun diye, bildigim ve adlan anılan çeşitli aşiretlerin bir ka
talogunu düzenleyerek liste halinde sunuyorum. 

Konunun daha iyi anlaşılınasım saglamak amacıyla, Kürt
lerce meskiin bulunan yöreleri 6 bölgeye ayırdım ve her böl
geye katalogda ayrı bir yerverdim. Her bölüm ayrı bir liste 
halinde sunuluyor. Bunun yanında aşiret adlan alfabetik ola
rak da kolaylıkla bulunabilecek bir biçimde dizilmiştir. Ör
negin Merzigi 76B, Bölüm A. .A§iretin konumlandıgı yöreleri 
bulmak için okuyucunun haritadaki A bölgesinde 76 sayısına 
bakması yeterlidir. Okuyucunun karşılaşacagı bu numara 
harflerin sıralanışına baglıdır ve B harfi, örnegimizdeki aşİ
retİn bulundugu alam göstermektedir. Bu ayrıntılar, katalo
gunA bölümünde numara 76B'de sunulmaktadır. 

Bu açıklamayı bitirmeden, haritada gösterilen bölgelerin 
etnolojik olmayıp sadece anlaşılabilir bir gruplamayı sagla
maktan ilerigeldigini de belirtınem gerek. 

Kesim:A 

Giriş: 

Bu bölgeyi öne almanın başlıca amacı, burada oturan Kürt
terin, Xenophon'un geriçeki~Şni hücumlanyla güçleştiren 
eski Cordueni (Korduen)'lerin soyundan olmalan ve Kürtle
rin ilkkez tarih sahnesinde görüldükleri yer olmasıdır. Y ogun 
nüfuslu olan bu bölge, Kuzeyden Van Gölü ve Ermeni yayla
sı, Babdan Dicle ve Güneyden Irak ovalanyla çevrilidir. 
Tahminlerime göre halkın büyük bölümü Kürt olmasına rag
men ovalarda azımsanmayacak kadar yabancı azınlıklar da 
var. Listernde adıgeçen bazı aşiretlerin Kürt aşiretleri ol
mayıp zamanla benliklerini yitirerek Kürtleşmİ§ olabilecekie
rin olası oldugu belirtilmiştir. Yabancı ya da Kürt olmayan, 
soy olarak Musul'un Arap-Aramileri, Kewi Sancak, Akra ve 
Ain Kawa'mn, Nesturi ve Jakobit Hıristiyanlan olarak anılan 
hakiki Aramileri, Erbil, Kerkük ve Altınköprü'nün Türk hal
kı ve Musul'dan doguya dogru uzanan ova ve Dicle kıyılann
daki Arap Felah ve Bedevilerini sayabiliriz. Bu bölgede 
kökenleri hakkında emin olmadıgım iki halk Şebek (Shabak) 
No:5, Bejwan No:lO ve Zaho (Zakho), Amadiya ve Hakka
ri'nin Nesturi (Nestorian) hıristiyanlandır. Nesturilerin var
Iıgı + işaretiyle gösterilmiştir. Aşiretsel bir yapıya sahibolan 
Hakkari hırisbyanlannın kökenleri (Kürt mü yoksa Arami 
mi?) hakkında kU§kuluyum. Tillu'lu Şeyh Nasreddin, Nehri'li 
Şeyh Sadık (öldü), Başkale'li Şeyh Harnit Paşa gibi tanınmış 
bilgili birçok Kürt, Hakkari'nin Nesturilerinin İslanılıktan 
önce Hıristiyanlıgı kabul etmiş Kürtler olduklan kanısında
lar. Diger taraftan Hıristiyan dınadamlan ise farklı düşün-. ,, ' . 
mektedirler. Kanımca her iki varsayım da kısmen:dogruduro 
Çünkü Musul ve Irak'dan kaçan Hıristiyanlar, Hakkari'nin 
Hıristiyan Kürtlerine sıgtndılar. Bu yeni piskopal aileler ya-

Başkale'li 

HamidPO§a 

Foto: M. Sykes 
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nında, kendilerinin Arap Emirleri soyundan geldigini varsay
an Müslüman Kürt şefleri de vardır. Nesturi aşiret adlannın 
ayrıntılannı saptayamadığım için çok üzgünüm. Ancak uma
nın Centerbury Başpiskoposluğu'nun İngiliz Misyonu bir gün 
bu eksikligi giderecektir. 

Edindiginı kanıya göre Kürtler, üç kısma aynlabilir: 
I. Ova ve güney tepelerinin yan-göçebe Kürtleri olan 1, 2, 

3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25 
nolular; 

II. Yerleşik dağ Kürtleri olan 21, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
35,36,37,38,40,41J\,44,48,52,53,53}l,65,68, 711\, 71B, 
71C, 72, 73 nolular; III. 50 nolu olanı hariç geri kalan aşiret
leri kapsayan yan-göçebe dağ aşiretleridir. 

Kısım 1: Bu aşiretler, adet ve görünii§leri bakımından ben
zer özelliklere sahiptirler. Çogunlukla zengin bir hayvancı
lığa sahip ve ikinci derecede de zıraatla uğraşıdar. Genellikle 
dı§arıdan getirilen işçiler bu alanlarda çalıştırılır. Bunlar de
mircilik, dokuma ve çadır yapmada uzmandırlar. }l yrıca çok 
çalışkan, ticarettezeki ve egitime yatkın yanlan ve zekaca diğ
er Kürtlerden üstündürler. Bu aşiretler babadan-ogula geçen 
ve soya dayalı bir sistemle gelen aşiret ilerigelenleri tarafın
dan yönetiliyor . .A§iretler arası kavga, çeki§me, düşınanlık.we 
savaşlar olağan bir durumdur. "Baba" veya "Baban" olarak bi
linen bu yan-göçebe Kürtler alicenaplık, cesaret ve hırsızlık 
egilimleriyle dikkatleri çekerler. Bütünüyle iyi atbinicidirler 
ve son yıllarda tüfegin mızrağın ve kılıcın yerini almasından 
beri nişancılıkta ustadırlar. Tahminime göre Partiann (Part
hians) ünlü süvari ordulan benzer aşiretlerden oluşturulmuş
tu. Çünkü bu süvari ordulan, halkın (Baban) bugünkü 
gelişme ve manevralan Plutarch'm "Crassus'un Hayatı" adlı 
eserinde anlattıgı gibi Surenas'ın ordulannı anımsatmakta
dır. Baban Kürtlerinin "evliya"lan, büyük bir saygıyla bağlan
dıklan Halit ibn Velid (Khalid-ibn-Walid)'dir. }lnlatılclığına 
göre bu zat, halkı putperestlik ve ateşe tapmaktan kurtarllU§
tır. Bu kesimde adıgeçen tüm aşiretler ortodoks Sünni Mü
slümandırlar. 

Bu aşiretler Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylannı 
haritada gösterilen ilgili numaralarm civarındaki köylerde; 
Mart-Haziran aylannı ise çadırlarda geçirmektedirler: Her 
aşiretten pekçok aile bu dönem içinde hayvanlanın da yanla
rına alarak Wezne (Wazna) ya da başka yörelere göçederek, 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylannı yaş ağaçlardan yaptıkla
n çardak ve kurduklan çadırlarda geçirir ler. Sonbaharda ge
celer sogumaya yüztuttuğu zaman tekrar köylerine dönerler. 
Bu kesimdeki aşiret ilerigelenlerinin pekçogu Mewpotamya 
Araplan ile aşiretler içi evlilik yapmaktadırlar. Buna rağmen 
çarpıcı bir güzellige sahibolan kendi öz kadınlarma büyük bir 
serbestlik taDllll1§lar. Bu kadınlarm birçogu atabinicilikte ve 
nişancılıkta kendi erkekleri kadar ustadırlar; ancak evişleri ve 
yağ yapma dışında herhangi ağır bir işde çalıştınlmazlar. 

Kısım II: Bunlar dağlık bölgelerde yerleşik bulunan Kürt
lerden oluşuyor. }ldet ve giyinişleri bakımından Baban Kürt
lerinden tümüyle farklıdırlar. Bunlar çaİı§kan birer 
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zıraatçıdırlar ve köyleri çevresinde varolan bir karış toprağı 
bile bO§ bırakmazlar. Köyleri civarındaki teraslan sulamak 
amacıyla hendek yapma ve kurutmada, su kanallan açma ve 
gölet yapmada büyük bir yetenek ve ustalığa sahiptirler. 
Arpa, bugday, mısır, pirinç ve yüksek kalitede tütün yetiştir
mektedirler . .A§iret şeflerinin yönetimi altmda yaşamakta ve 
Baban Kürtleri gibi birbirleriyle sürekli savaş halinde bulu
nuyorlar. Erkekler tüfek ve hançer ta§trlar, hareketli birer sa
vaşçı ve avcıdırlar. Her köy, merkezde ya da köy yakımnda, 
kesme taşlardan yapılllU§ bir kaleye sahiptir. Savaş esnasında 
savunma amacıyla halk bu kaleye s@.mr . .A§iretler arası sava
§lar çogunlukla çok kanlı olmakta ve 20 ki§ilik bir gruptan altı 
ya da yedi kişinin ölmesi olağan karşılamaktadır. 

Yerleşik olmalarma rağmen bu Kürtler, yazlan damlan üs
tünde kurduklan kÖ§k ya da çardakta yaşarlar. Baban Kürt
lerinde olduğu gibi kadınlar peçe örtmez ve iyi muamele 
görürler. Bu kesimde sunulan aşiretlerin bir kısmı, kendileri
nin hıristiyanlıktan dönme olduklan fıkrindeler. }lncak bun
ların büyük bir çogunluğu putperestlik adetlerine sahiptirler. 
Bunlar arasmda azımsanmayacak kadarYahudi var ve hiç bir 
kötü muamele ye tabi tutulmallU§lar. Ancak bu yahudilerin si
lah taşımalarına ya da aşiretler arası çelişkilere karışmalan
na izin verilmemektedir. Bundan ötürü Yahudiler, hiç 
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çekinmeden düşman ya da dost olsun bir a§İretten digerine 
ticari seferler yapabilmektedirler. Bu a§İretler arasında ya
şayan Nesturi hıristiyanlan bazen tabi bir konumda yaşamak
tadırlar ve genellikle toprak edinme ve bölüşüm de müslüman 
a§İretlerle aynı haklara sahip degiller. 
Kısım III: "Kesim A"nın geri kalan diger Kürtleri, daglık 

bölgelerde yaşayan yan-göçebe olup tarım, hayvancılık ve kıs
men de at ticaretiyle uğr3§1Daktadırlar. Giyiniş bakımından 
I.kısımdakilerden ziyade Il. kısımdakileri andırmaktadır lar. 
Bunlar hırsızhga yatkın bir yaratılışta, kanasusamış, korkak 
ve çogunlukla gaddardırlar. Kadınlan çirkindir ve çok çalıştı
nlıyorlar, onlar genellikle eşek ve katırlara biner ve hareket
lerinde dengesizdirler. Genel bir deyimle bunlar görünüşleri 
itibanyla I. ve II.kısımdakilerden farklıdır lar. Erkekler iri ke
mikli, agır yapılı ve koyu esmerdirler. Bunlarla kacylaşan biri, 
bunların aynı soydan geldiklerine inanamaz. Göç esnasında 
genellikle denk veya sazlıklar arkasında kurulan çadır veya 
barınaklarda yaşarlar. Genel bir kural olarak bu yan-göçebe
ler kötü bir biçimde silahlanmış, sahiboldugu ~aca fakir ve 
korkakça bir yapıya sahiptirler. Görüldügü kadanyla din ola
rak belirli ve kesin bir inançlannın olmadıgı söylenebilir. Dini 
kurallara pek aldırmaz, ama müslüman sayılırlar. 

Kesim A' daki 50 nolu Miran, yukandaki açıklamalara bir 
istisna oluşturur. Okuyucu konu hakkındaki ayrıntılar için 
a§iretlerin ait olduklan numaralara bakmalıdır. Ayrıca belir
tilmesi gereken nokta, Güney Irak' da, Wezne ve Musul civa
nnda göçebe olmak asalet adedilirken, daglarda "koçer" ya 
da "çoban" ( davar sahibi) sözcükleri "vahşi", "cahil" ya da 
"kaba" (hayvanlaşıtıı§) ile eşanlamlıdır. 

1. Daudieh (Davôdi): 4000 aile. Aşağı Zap kıyılannda yan
göçebe bir a§İrettir. Baban Kürtlerinden olan bu aşiret yüzü-

cülükte ünlü, ama atbinicilikte yoksuldur. 

!brahim Paşa 
(Mili) 
Foto: M. Sykes 

2. D'sdie: 5000 aileden oluşan bu büyük aşiret, kısmen gö
çebe ve kısmen de tanmla uğraşanlardan oluşuyor. Gibbur 
Arap kadınlanyla evlilik sonderece olağandır. Bu aşiret kımıl 
akını ve kuraklıktan ötürü zengin olanlannın büyük bölümü
nü yitirıni§ bulunuyor. Oldukça güzel olan kadınlan, özgün ve 
güzel bir giysiye tutkundurlar. Erkekler gibi mavi sank bağ
lar, renkli ve süslü olmayan simsiyah bir elbise giyerler. Ba
ban Kürtlerinden olan bu a§iretin anamerkezi Karaçuk 
Dağı'ndaki Sultan Çiftligi olup, iyi atbinicisi ve zıraatçıdırlar. 

3. Şeyh Bezeini (~yx Bızmi): 4000 aileden oluşan, şamata
cı, azgın, savaşkan ve soygunculuguyla tanınan büyük bir aşi
rettir. İyi atbinicisi ve çok zekidirler. Martini tüfeklerini 
kendileri yaparlar. Kşn köylerde, ilkbaharda köy civartarm
da çadırlarda yaşarlar. Hasattan sonra (Haziran), hayvanla
nyla birlikte İran sınırlarına kadar uzanırlar. Eylül ayında ya 
da havalar iyi giderse daha sonra köylerine dönerler. Baban 
Kürtleri olup Persler biçiminde giyinirler. 

4. Shaykhan (~yxan): Hayvanlarını Dicle ile Zap arasın
daki meralarda otlatan, zengin, tamamiyle göçebe ve 500 ai
leden oluşan bir Baban a§İretidir. Bunların Yezidilerle ili§kisi 
yoktur (Kesim A'da 46'ya bak) ve Tai Araplan ile yayiaya çı
kar, fakat Araptarla evlenmezler. 

5. Şhabak (Şebek): 500 aileden oluşan bu aşiret yerlt:§iktir. 
Bazılanna göre bunlar Şii, diger bir sava göre gizli bir dine 
sahiptirler. Kimilerine göre de bunların "Babis" ve "Baba" 
adında peygamberleri vardır. 
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6. Mamund: Aile sayısı bilinmiyor. Bu aşiret hakkında hiç 

bir bilgim yok. Ancak tahminime göre KesimA'da ll nolu 

Hamawand (Hemawend) aşiretinin bir kabilesidir. 

7. Gırdi: Hayvancılık ve ziraada ugraşan, sav8§Çl, arasıra 
soygunlar yapan ve 6000 aileden oluşan güçlü bir aşirettir. 

Çok zengin, iyi birer atçı olup Persler stilinde giyinirler. Ke

sim A'da 21 nolu Khosnao (XO§Ilaw) aşiretine i§ vererek zi

raat Şerinde çalıştırırlar. Hayvanlannı otlatmak için 

Wezne'ye göç ederler. Bu aşiretin Uskaf Safka'da oturan bö

lümü, yabancılara açıktırlar. Yakla§tk 4 saat uzaklıkta Ain 

Kawa'nın oturan diğer bölümü ise yolkesicilikleriyle tanınır

lar. Baban Kürtleridir. 

A. Gırdi: 1200 aileden oluşan bu aşiret takriben 60 yıl önce 

Girdmamık yakınlanndan göçederek buraya gelmi§. Yazlan 

kullandıklan çadır y3§aDllm artık terk etmi§ ve şimdi civarda

ki daglılardan farkedilmez bir hale gelmi§ler. Çalı§kan ve zen

gindirler. Anaaşiretle olan ili§kilerini hala koruyorlar ve her 

babarda Uskaf Safka'daki şefe hediyeler gönderirler. Baban 

Kürtleridir. 

8. Khalkani (Xalkani): Baban Kürtleridir. Yan-göçebe, fa

kat sav8§Çl degiller. 

9. Surebi (Surçi): 3000 aileden oluşan bu Baban Kürtlerin

den 1000 aile tam göçebedir. Belli bir özellikleri yoktur. Sur

çilere baglıküçük Mamekan (Kesim D, 8G ve 9A nolulara 

bak) aşireti, büyük bir olasılıkla güneye göçederek zamanla 

Surçilerle kaynaşnıJ§lar (Kesim A, no: 26'ya bak). 

10. Bejwan: 800 aile kadardır. Yan Kürtçe yan Arapça olan 

kanşık bir dil konU§urlar. Kolll§ulanna göre bunlar Türk kö

kenli olup Hacı Bektaş'ın izleyicileridirler. 

ll. Hamawand (Hemawend): 1200 aileden oluşan bu a§İ

ret, Baban aşiretleri arasında en mükemmel atçılan olan, ya

man atıcı, demircilikte yetenekli, cesur soyguncu ve iyi 

ziraatçıdır. Hükümet dairelerinde yetenekleriyle tamilllll§lar. 

Sadece mızraklar la donatılım§ 600 Hemawend atlısı, 1878' de 

Kafkaslarm içlerine kadar girerek büyük ganimetler getirdi

ler. Türkhükümeti bu aşiretingücünü kırmak için son yıllar

da hayli çaba göstermesine rağmen, bu insanlar hala yigitlik, 

başarı ve zekilikleri ve kadınlannın güzellikleriyle ünlüdürler. 

Bu aşiretle Araplar arasında evlilik son derece olagan sayılır 

ve Arap kökenli olduklannı inamrlar. Dilleri Kürtçe oldugu 

halde Hemawendlilerin çogunlugu Arapça konU§ur. Kısmen 

Arap, kısmen de Pers stilinde giyinirler. Modern tüfek ve 

hançer t3§1rlar. 

12. JatT (Caf): Hemawendler kadar meşhur, yan-göçebe, 

10 000 aileden oluşan büyük bir aşirettir. Selahaddin Eyyu
bi'nin bu aşiretten geldigi söylenir. Bunlar sınırın iki tarafına 
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yerle§Dlişler. Diger Kürt §eflerin yaptıklan gibi Caf liderleri 
de birbirlerine yaptıklan ihanetlerle tanınırlar. Sayıca çok ol
duktan için bagunsızdırlar ve A vrupa'Wan sevmedikleri söy
lenir. Baban Kürtleridir. 

13. Guran: Aile sayısı bilinmiyor. Baban Kürtleridir. 

14. Nuredi: Aile sayısı bilinmiyor. Baban Kürtleridir. 

15. Piran: Adetleri yönünden KesimA'daki 3 nolu aşirete 
(şeyx Bızıni -MP) benzerler ve 900 aileden olU§uyor. Hertu
şiierin birkolu olduğu söylenir (Kesim A, no:76). Bu konuda 
emin olmadıgını için bunlan bagunsız bir aşiret olarak eleal
dım. 

16. Alan: Hertuşilerin bir kolu (Kesim A, 76E) olarak geç
mesine ragmen, bu konuda her hangi bir baglantı bulamadım. 
Kesim C'nin numara 15C'de "Alian" adıyla anılan bir aşiret 
görüyoruz. Baban Kürtleridir. 

17. Baki Khasa (Xasa): Aile sayısı bilinmiyor. Baban Kürt
leridir. 

18. Kialoner: Aile sayısı bilinmiyor. Baban Kürtleridir. 

19. Ghowruk: Aile sayısı bilinmiyor. Baban Kürtleridir. 

20. Malkari: Aile sayısı bilinmiyor. Baban Kürtleridir. 
21. Khoshnao {XO§Jlaw): Tamamiyle yerleşik 2000 aileden 

oluşuyor. Gırdi ve şeyx Bızıni (7 ve 3 nolu) aşiretleri için ça
lışırlar. Savaşkan olmayışlanyla namsalınışlar. Kökenieri 
hakkındaki bilgi, aşiretin §efi Ağa tarafından bana verildi: 
"Ambesbudast, Sarandoz'un oğluydu ve Saranduz, Sultan Se
lim'in veziriydi. İmam Hüseyin'in oğlu, Ambudabest'in atala
rına mühürlü bir yüzükle Kermanşah (Kirmanşah) ve Musul 
arasındaki tüm topraklan yönetme fermanını verdi. Ambes
budast, Khoshnao (Xoşnaw)'ların atasıdır. Hanife ve 
Mazdak (Mazdek) (6.yüzyılda İran'da bir dinin kurucusu
dur) aşiretin evliyalandırlar. 

22. Bilhas (Bılbas): Bir sınır aşireti olan Bılbas, yan-göçe
be, yazlan Wezne'de geçiren 400 aileden olU§uyor. Baban 
Kürtleridir. 

23. Acu: Baban Kürtleri olup yan-göçebe, yazlan 
Wezne'de geçiren ve bir kısmı Rania kasabasında oturan bu 
aşiret, savaşçılık ve atçılıgıyla ünlü 500 aileden olU§uyor. 

24. Mamash (Mamaş): Bütünüyle göçebe olan bu Baban 
Kürtleri 2000 aileden olU§uyor. Yazlan Wezne'de geçirirler. 

25. Mengor: Yan-göçebe, savaşçı, yazlan Wezne'de geçi
ren bu aşiret 2000 aileden olU§uyor. 

26. Mamakan (Memekan/Mamekan): Aile sayısı bilinmey
en bu aşiret, şimdi Surçiterin (Kesim A, no:9) bir altkolu say
ılmaktadır. "Mamakan" ya da bunun değişik bir söyleDişi olan 
"Del Mamakan" (Kesim C, no:lSE) ve "Jıbranlı" (Cıbrani/Cı
bri) (no:8) aşiretinin bir kolu olan "Mamagan" (Kesim D, 
no:8G) ve 9 nolu "Sipikanlı" (Sıpikani/Sıpıki) aşiretinin bir 
altkolu olan "Mamakanlı" (Memekani/Mameki) (9A) tekrar 
ortaya çıkmaktadırlar. 9A noluaşireteve Ermeni dinadam
larına göre "Mamakanlı" aşireti Ermenilikten Müslümanlığa 
dönmüştür. Belki de bunlar zamanında göçebe bir Hıristiyan 
aşiretiydi ve bu bölgede dagılıp kaldılar. Mamakan, Mama
gan ve Del Mamakan'lara ilişkin herjangi bir adetvetöre hak
kında bilgim yok. 

27. Baliki (Balıld): Bir sınır aşireti olup varlığı hakkında 
başka bir bilgim yok. Bununla birlikte bu aşiretiiı Kesim D 
no:81'de "Bellikan", Kesim E no: lS' deki "Bellikanli" aşiretle
riyle herhangi bir baglantısı olabilir. Buna ragmen, 81 nolu 
"Bellikan" aşiretinin Zaza bir aşiret olması yüzünden herhen
gi bir bagm varlığı olası görülmüyor. 

28. Pirastini : Baban Kürtlerinden olan bu köylü (köyler 
halinde yerleşmiş -MP) aşiret (Kesim A, no:21'deki 
Khoshnao aşireti gibi) 1100 aileden olU§uyor. 

29. Zemzan: Aile sayısı bilinmiyor. 

30: Badeli: Aile sayısı bilinmemekle beraber "Badeli", Ro
wandız (Rewandız)'da yerleşik halde yaşayan küçük bir Sün
ni Kürt aşiretinin adıdır. Kendilerinin anlattıklarına göre, 
Kesim E no:lD'deki Badeli aşiretiyle herhangi bir bağı yok
tur. 

31. Shirwan (Şirwan): Yaşadıgı yöreden adını alan bu yer
leşik aşiret çalışkan, konuksever fakat savaşçı olup 1800 aile
den olU§uyor. 

32. Herki: Bir bölümü Erzurum ve Van' da, çoğunlugu ise 
Musul yakınlannda olmak üzere büyük bir alana dağılmış 
olan bu göçebe büyük aşiret 3000 aileden olU§uyor. Herkiler 
koyuesmer bir halktır. Komşulan "Onlar Kürt degil, vahşi bir 
ırktır" diyorlar Herkiler için. Herki kadını çok atılgan ve mert
tir. Herkili, sonbaban çadırsız olarak dı§arda geçirir. Sahibol
duklan düşük kaliteli yükatlan (beygir) ve büyük sayıdaki 
koyun sürülerinden ötürü genel olarak Herkiler kirlidirler. 
Bunlar genellikle küçük gruplar halinde yayiaya çıkarlar. Aşi
retin kollan şunlardır: 

Mendan: Kuzey Mezopotamya'dakiMilli aşiretinin (Ke
sim C, lG) bir altkoludur. 

Zerhati: Herki aşiretinin bir altkolu olup Van civarında ya
şarlar. 

(Devam edecek) 
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Kur. Alb. Reşat HALL! 

TUNCEli (DERSİM) TEDİP HAREKATI 

(1937 - 1938) 

-II-
lerini bitirdikten sonra 1938 senesi için 3 ncü Ordunun yapması tasarla

nan rnanevraya katılma hazırlıklarını da daha önce yapmış olacaklardı. 

Genel Müfettişliğin bu diişiincc ve önerisi önemine binaPn GPndkur

may Başkanının da bulunduğu Bakanlar Kunılunda göriişlilıııiiş ve kam

yonlar hariç diğer hususlar için ne miktar harcamaya ihtiyaç olduğu Ge

nel Müfettişlikten istenmişti. 

İlgili makamlar yeni bir harekat için lli7.umlu harcamaları hesapla

maya başladılar. Ve genel olarak harekatın hazırlık devresi için 5fı2 407 li

ra, bir aylık harcama için 128 180 lira, yiiz günllik harcama için 426 600 

liraya ihtiyaç olduğu ve bu duruma göre yüz günlük bir harekat için 1937 

ve 1938 bütçelerinden toplam olarak 979 007 liraya ihtiyaç olacağı hesap

landı. 

Bu meselenin sevk ve idaresinden sorumlu bulunan Genelkurmay Baş

kanlığı 21 mart 1938'dc yayınladığı emirde: 

"1. Bu yıl haziran'dan itibaren Tunceli'de geri kalan tenkil ve silah 

toplama harekatı yapılması hükümetçe karar altına alınmıştır. 

2. Nakliye harcamalanndan iktisat için bu harekıila aşağıdaki kı

tatar katılacaklardır: 
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a. 7 nci Kolordudan (Kunıluş: 8): 

17 nci Tümen vi! Tugay Karargii.hlan 

25 nci ve 57 nci Dağ Alaylan ile 62 nci Piyade Alayı 

17 nci Topçu Alayı (3 ncü Tabur ve bir dağ obüs bataryası hariç) 

7 nci lstihkii.m Taburu (köprücü takımı dahil - köprüeli kol'u trenle 

Elazığ'a nakledilecek) 

7 nci Muhabere Taburu 

7 nci Nakliye Taburu 

Sılıhiye BölUğU 

Seyyar Hastane 

Motorlu hasta nakliye kolu (iki otolu) 

İki hayvan reviri 

tki nakliye taburu (biri yedi rnekkarl kolundan, diğeri altı rnekkarl 

kolundan mürekkep ve bir mekkii.ri kolıi beş ton kabiliyetinde) 

Menzil Hat Komutanlığı 

Üç ambarlı konak (Hozat, Pü!Ur ve Pertek'te) 

Bir iaşe dağıtma merkezi (kararlaştınlacak yerde) 

b. 9 ncu Kolordudan (Kunıluş: 8) : 

3 ncü Piyade Tugay Karargahı 

ll nci Piyade Alayı 
7 nci Piyade Alayı (bu alay acemileri ile birlikte PU!Umilr'e gelip or• 

da eğitim ile meşgul olacak - Erzurum'daki tabur hariç) 

3 ncü Topçu Alayının 2 nci Dağ Taburu (dağ obüs bataryası hariç) 

İstihkii.m Bölilğü 

Muhabere Müfrezesi (hat inşaası, işletıne ve pmldak postalan ile iki 

telsiz istasyonundan mürekkep - Merzlfon'daki Muhabere Alay-

9 ncu Taburundan) 

Sıhhiye BölUğU (PUlümilr'deki 30 yataklı revir bu vazifeyi görecek) 

Hasta nakliye otomobili 

Hayvan reviri 
Nakliye Taburu (dört mekkari kolundan mllrekkep ve bir rnekkarl 
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kolu beş ton kabiliyetinoe) 
Ambarlı konak (PüiUmür'de) 
Erzak Arnhan (Kesmikör'de) 

c. 2 nci Tayyare Alayından: 

Bir tayyare taburu (18 tayyare) 

d. Jandarma (Kuruluş: 8): 

Kalan (Mameki)'daki seyyar jandarma alayı 
2 nci Seyyar Jandanna Taburu· 
3 ncü Seyyar Jandarma TabUru 
9 ncu Seyyar Jandanna Taburu· 
28 oto (1.5 tonluk) 

e. Piyade Abş Okulundan: 

İki hafif tank (Eiazığ'a trenle nakledUecek) 

3. 63 ncü Alayın 3 ncü Tabu.rtı, ıııhhiye bölüğü, seyyar hastane, 
ambarlı konak, laşe arnhan ve dağıbna merkezlerine gereken erat verile· 
cektlr. 7 nci Alaydan gayri diğer alaylann acemileri merkezlerinde kalarak 
eğitim ile meşgul olacaklardır. 

4. Menzil Hat Komutanhğını, 63 ncü Piyade Alay Komutan Muavini 
yapacaktır. 

5. Tunc~li Vali ve Komutanlık Karargahını takviye ve harekata 
katılacak birlikl~rin noksnrıını tamamlayncak subaylarla, sılılıiy~ lıi7.met
lcri v~ lkın:ıl iirgiitleri için subay, nskcı-i memur ve gcdikli ı·rh:ııılarııı - gc
r,ici nıcmur·iydlc • atannınsını Milli Savunma Bak:ınlığınılaıı rica cd~riııı 
(buna ait liste Balmnlığa ilişik olarak sunulmuştur). 

6. Kıtaların yüksek harekat kadrosuna göre, araba ve koşnın nok
sanlan satmalma suretiyle ikmal olunacaktır. Nakliye taburlan için gere
ken rnekkarl hayvanlan sahipleri ile birlikte ücretle tutulacaktır. 

7. 7 nci Kolordu Nakliye Taburundaki kamyonlan takviye maksa
dı ile 1.5 tonluk 10 oto ve aynen motorlu hasta nakliye kolları için ikisi 
F:lazığ'a birisi Erzincan'a olmak üzere üç sıhhiye otosu ile iki sepetli mo
tosiklet Milli Savunma Bakanlığınca temin olunarak yerlerine giindcrile
cektir. Diğer taraftan 2 nci maddenin (d) fıkrasında yazılı 28 oto İçişleri 
Bakanlığ:nca temin olunacaktır" demekte idi. 

Bu harekata ayrılan bütün birliklerin harekat bakımından 4 ncü Ge
nel Miifettişlik emrinde olduklan ayn bir ernirle ilgili makamlara bildiril
mişti. 

Hiikümetçe alınan karara göre, 1938 yılında Tunceli'de yapılacak iş
ler: 

Mansul ve Hemzlk Uşaklan ile Külhan olaylarını yapanlarla b\ınlara 
yardım edenlerin tcdlplcri için harekat yapılmruıı; 

1937 yılı muhalefet döktintülerinin takibi; 
Asker bakayn.qı ve kaçaklarının takibi; 
Sililh toplamanın ikmali; 

Mansul ve Hcmzik Uşaklan ve Killhan mezriası olaylarını yapanlar
la bunlara yardım edenlerden sağ kalanların, münferit evlerde ve dağ baş
lannda oturanlardan şüpheli olanlannın {2.000 - 5.000 kişi) Tunceli dı
şına nakilleri; 

Yasak bölgenin sınırlannın tespiti ile ne zaman ve hangi şart dahilin
de bu yasak bölge yayialanndan itaatu insaniann faydalanabileceklerinin 
tespiti; 

Çemişkezek ilçesinin Germil bucağındaki mi!U araziden 5 • 6 sene ev
vel borçlanma suretiyle uhdelerine arazi verilmiş olan itaatu halkına bu ar.ı
zlleriniıı tapulannın verilmesine devam edilmesi; 

Çemişkezek kasabası yakınındaki Hazari, Erdike, Oskih, Pogos köy
lerine indirilmiş ve 9 sene evvel yerleştirilıniş ve yerleştirilecek bulunan 
itaatli dağlı Tilrk neslinden olan insanların işgal ebnekte oldulılan arazi
nin tanularının kendilerine verilmesine devam edilmnsi; 

Devlete itaat göstermiş olanlardan yersiz yurtsuz bulunan veya mUn 
feriden dağ başında ot.'tiran hallun bir kısmının Peri ve Paşavenk bucakJa. 
rındaki mevcut Türk köylerinde işlenmlyerek boş dtıran ve ziraata elveriş
ll olan yerlerden tedarik edilecek arazi verilmek suretiyle bu köylere is
Unları (Bunların sayısı 300 haneyi geçmemekte) ; 

Yol, köprü, kışla, okul, biikUrnet konaklan, karakol, subay ve memur 
evleri inşaatına devam edilmesi; 

PUliimür • Nazımiye yolunun toprak tesviyesi halinde yeniden acıl
ması Idi. 

Bu programa göre ilk iş tenkil harekatının yapılınası idi. Genelkur 
may Başkanlığının 2 mart 1938 tarihli harekat emrine göre birlikler ha
zırlıklarını mümkün olan ihtimarnin yapmakta ve harekat bölgesine pey
derpey intikal etmektc idiler. 

1 haziran 1938'de durum şöyle idi: 

17 nci Tümen muharip birlikleri Elazığ'da toplanmakta; 
Yukanda bildirilen sıhhiye birlikleri teşkil edilmekte; 

3 ncü ve 17 nci Tümenler bölgesinde geri teşkiliıtına devam olunmak
ta ldl. 

Bakanhkça ikmal birliklerine atanan subayların bir kısmı henüz gel
memiş; 

Tank müfrezesi ile sabn alınacak sıhhiye ve nakliye otomobilleri gel-
memiş; 

Sadece tayyarc taburun'u·n yer kadernesi Eln?.ığ'a varmıştı. 

Bu teşkilat tamamlandığında ileri harekata başlanacakb. 

4 ncü Genel Müfetişliğin 2 haziran 1938'de birliklerine verdiği emre 
göre, Tunceli'de silah toplama ve haydutlan tedip ebne harekatında emir 
ve komuta durumu şöyle olacaktı: 

Seyyar Jandarma Alayı bir taburunu Mameki gamizonunda bıraka
rak diğer iki taburu ve havan topu ile Tilmen emrinde çalışacak; 

Süvari bölüğü ile birlikte 3 ncü ve 9 ncu Seyyar Jandarma Taburlan 
keza 17 nci Tümen emrine verilecek, bu taburlar gamizonlannı terk ede
cekleri zaman bedeni kabiliyetleri harekata müsait erlerden en çok Uç 
mangayı gamizon'ıln korunmasına bırakacaklar, geri kalan kısunlan ile 
harekata kaWacaklardı; 

Nazımiye'deki 2 nci Seyyar Jandarma Taburu Dağ Taburu emrinde 
vazife görecek, bu tabur da gamizonunda diğer taburlar gibi Uç manga 
bırakacaktı; 

Jandarma birliklerinin 17 nci Tilmen ve Mameki Dağ Tugnyı emrıne 
giımeleri, tilmen karargahının Hozat'a, Dağ Tugayı I<arargahıııın da 1\la. 
nıcki'ye intikalinden itibaren başlayacaktı; 

Mamcki garnizon komutanlığına, seyyar jandarma alay komutan 
muavini bakacak. Bu görev seyyar jandarma alayının 1\Ianıeki'dcn hareket 
ettiği giin başlayacaktı; · 

Seyyar jandaıma alayının Mameki"dc kalan taburunun. tabur karar
gahı ilc bir böliiğü ve ağır makincli tiifck takımı Kırmızı dağ'da, bir bölii
ğU Scyithan'da, diğer 3 ncii böliiğü de Manıeki'dc bulunacak; 

Seyyar jandarma alay karargahı ile Sin bölg~sine intikal edecek iki 
taburdan . .Manıcki gamizonunda emir erieri ve sair pek liizumlu erlerden 
baııka cr bırakılmayacak ve bunların tutarı Uç nınngayı aşmayaeaktı. 

Bu emri \'<'ren Genel 1\lüf~tlişlik, ayııı zamanda 17 nci Tiirııcn ve Sey
yar Jandarma Alay Komutanlıklanndan; 17 nci Tiimen ve 1\fanıeki Dağ 
Tugayı kıtalannın Nazımiye, Mameki, Sin, Karaoğlan hattında kısa za
manda bulundurulması gerektiği için hareket kabiliyetini almış olanların 
hemen yürilyüşe geçirilerek Elazığ'da bulunan bu kıtalardan Mameki Dağ 
Tugayına mensup olanların emir ve komuta ve emniyet altında Mameki' 
de, tilmen kıtalannın da Karaoğlan'da toplaltınlmasını ve geri leşkille
rin milrettep mahallere yerleştirilmesini istemişti. 

2 haziran 1938'de son durumu İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Baş
kanlığına arzeden 4 ncü Genel Müfettişlik, birlikler yerlerini aldıktan son
ra; 17 nci Dağ Tuga:Yı ile Kırmızı dağ'dan, 17 nci Tümenle Pozvenk ve Pü
liir köyU hattından ve 3 ncü Tu·gayla da Azvat - Kismikör - Sııltnn Scydi 
hattından itaatsiz biilgcye harekete başlaınnnın, en erken 10 tınziran 
1938'dc miimkiin olabileceğini bildirmiş bulunuyordu. 

1938 yılı harekatında tedip edilecek Kalan haydutlannın bölgt>si 
(Kroki: 49): 

Bobyezbaba - Mahmunut gediği - Birman gediği • Kcller Komu • Koç
gölbaşı - Haram! deresi • Haram! ve Mercan derelerinin Munzur'a kavuştu
ğu nokta - Merho deresi kavşnğı - Badikan - Dojikbaba • Karasakal dağı 
noktalanndan geçen hat ilc malıdut kalan 1\!erho ve Mercan vadileri kıs
mını kapsamakla idi. 
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lO haziran 1938 günü Müfettişlik emrindeki birlikler şu bölgelerde 

bulunacaklardı: 

Mameki Dağ Tugayı: Zel dağı - Kınnızı dağ hattında; 

17 nci Tümen: Seyyar Jandanna Alayı ile Viyalik, Orta dağ bölgesin

de, diğer kıtalan ile Ovacık'ın Pülür köyünde toplanmış durum

da; 

Erzincan Tugayı: Azvat karakolu- Surbaban- Scydi Sullan mcvlcile. 

rini birer taburla tutmuş ve bataryalan 1 nci ve 2 nci Tabur. 

lar yanında bulundurulmuş olacaktı. 

17 nci Tümen bir taburunu ihtiyat olarak Karaoğlaıı'a bır:ıkaral<-, '"' 

tabur Müfett,işliğinin nzası ile kullaııılabilecek, 3 ncü Seyyar 

Jandanna Taburu 57 nci Dağ Alayı emrine verile~~kli. 

Bu arada Ovacık ilçesinin Lcrtik, Mercan, Binnan bölg('Jcrindc otu 

ran Kalanlı halka dağttılmak Ü?.ere, yeteri kadar bildiri (Ek - 6) biriikiere 

gönderildi. 

Aynı gUn (8 haziran 1938) 4 ncü Genel Müfettişlik; Genclımr;ııav 

Başkanlığının harekatın kaç safhada eercyan edeceği, hedefleri, sonu v• 

kuvvet böiUmUnün bildirilmesine dair isteğine karşılık olarak, harekiltın 

Mercan dcresinin birinci, Merho deresinin ikinci, Kahn dcresinin de üçiln

cU temizleme safhası olarak Uç safhada ccreyan edeceğini ve ağustos 1938 

sonuna kadar bitirilıneye çalışılacağını bildirdi. Bn arada, birlildcrce ik

mal yollannın ne şekilde emniyete alınacağı da düzenlenmişti. Birlikler 

Genel Müfettişliğin emrine göre 10 haziran'da bulunacakları yerlere iler

lemekte, b't1 hareket sırasında bazı bölgelerde mevzii eşkıya mllsademelP

ri de olmakta Idi. Çok güç şartlarda hazırlıklarını tamamlamal<ta ve top

lanma bölgelerine Intikal etmekte olan birliklerin durumunu dikkate alan 

komutanlık, hazırlığın tamamlanmış olması düşünc
esi ile harekata başla

ma taribiııl 12 hazirana ertelemiş ve 10 haziran 1938'de şu harekat emrini 

yayııılamıştı: 

"1. Tedip bölgesi; Bobyezbaba- Mahmunut gediği - Birman gcdiği · 

Kcller Komu - Katır tepe - Koçgölbaşı - Badikan - Karasakal noktaları 

arasındaki, Kalan, Merho, Mercan vadileri bölgeleridir (Kroki: 49), 

Zel dağına çıkmış olan 2 nci Seyyar Jandanna Taburu bu dağa çıkar

ken haydutların mul<avemetine uğradığı için Zel dağı ile Kırmızı dağ hattı 

kuzeyi sahası da tedip bölgesine alınmıştır. 

2. Haydutlar, Kalan bölgesine giriş gediklerini ve yollarını en yakın 

köylerin silahWan ile savunmak ve şayet geri çekilmek lazım gelirse kıta

lann yürüyüş kollanrun yan ve gerilerinde baskınlar ve tacizler yapmak 

karanndadırlar. Bununla beraber Harami deresi ile Cinonun deresinin baş 

taraflanndaki ve Ahpanos, Kalan, Kutu derelerindeki mağaralarda da sak

lanacakları işitilmiştlr. Bu maksatın :Mahmunut, Binnan, Zeyni ve l{atır 

gedikleri ile Harami dcresi - Pirik U~ağı - Merlıo köyü hattmda ve Badi-
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kan, Ahpanos, Karasakal ve Azizabdal ile Kutu deresi bölgesinde km'Vet 

bulundurdukları haber alınmıştır. Bütlin bu bölgede 300'den fazla sil:'ıh 

tahmin edilmektedir. 

3. Haziranın 12 nci gUnllndcn itibaren kıtnlar, 10 hn?.irnnda bulunduk

lan yerlerden hareketle 16 ncı giinii akşamına kadar şu sahalan haydut

lardan temizleyeceklerdir: 

a. :Mamcki Dağ Tugayı, Zeldağının Temnos köyü - Azizabdal - Do

lubaba - Kafat hattına kadar olan saha yı; 

b. 17 nci Tümen, Mercan dcresinin her iki yamaçlanııa hfıkinı ola

cak şekilde Dojikbaba - 2257 rakımlı Kızıl tepe - 1\faıısul Uşağı - Hezerik 

Uşağı köyleri - Koçgölbaşı hattına kadar olan bölgeyi haydutlardan tc

mizleyeceklcrdir. 

c: Erzincan Tugayı, 3100 rakımlı Karacakale - 7,cyııi gediği - Scbil

h:ıbn tcp<'si hattını tutacak ve buradaki gcdiklr·ri elde buhındur:ıcaktır. 

Birman gcdiğindcn Kcller komuna gelen yollar kapatılnıalıdır. Karaenka

Ic Binnan gcdiği - Zcyni gediğindeıı Scbilbnbn tepesine giden yan irtibat 

yofıl da keşif edilmelidir. 

4. Bu harekatta tayynrc taburunun alacağı görev ayrıca bildirilrcek-

tir. 

5. Birliklerin harekata başladıklannın ve giinliik hedeflerin Miifct

tişliğe bildirilmesini rica ederim". 

Bu emre göre ll haziran'da yapılan normal keşif faaliyetleri sırasın

da yer yer mukaverııctıc karşılaşıldığı halde Mercan deresinde yapılan keşif 

sırasında askerlerimizi gören Pcrik Uşağı halkı bütün eşya ve hayvanları 

ilc birlikte teslim oldular. 

4 ncü Genel Miifcttişliğin harekat öncesi. 11 ha?.ir:ın J!J38 akşam du-

rumu şöyle idi (Kroki: 50): 

4 ncil Genel Müfettişlik Karargahı, 

62 nci Alayın 10 ncu ve ll nci Bölülderi. 

Muhabere Taburu, 

Tan·are Taburu Elazığ"da 

9 ncu Seyyar Jandanna Taburu Süvari Bölüğü. 

Sılıhiye Bölüğü 

17 nci Tlimen Karargahı, 

62 nci Alay (iki bölük noksan), 

57 nci Alayın 2 nci Taburu, 

3 ncü Seyyar Jandanna Tal:lıtru ve Süvari Böliiğii, 

1 nci Topçu Taburu, 

Muhabere Bölüğü, 
fı:ıtihtz.aı"" "Q;m~.~.n 

Tümen bağlı birlikleri 

57 nci Alayın 1 nci Taburu 

Seyyar Jandanna Alay Karargahı, 

1 nci ve 2 nci Taburları 

9 ncu Seyyar Jandarma Tab'u'ru 

17 nci Tugay Karargahı, 

Seyyar Jandanna Alay-ı Süvari Bölüğü 

Seyyar Jandanna Alayının 3 ncü Taburu 

25 nci Alay 

2 nci Seyyar Jandarma Taburu 

2 nci Seyyar Jandanna Taburu Süvari Bölüğü 

3 ncll Tugay Karargahı, 

11 nci Alayın 5 nci Bölllğü, 

Muhabere Bölüğü, 

lstihkam Bölüğü 

11 nci Alay Karargahı 

11 nci Alayın 3 ncll Taburu, 

Dağ topçu bataryası 

Pülür'de 

Karaoğlan'da 

Orta dağ - Pokir 
dağ bölgesinde 

Viyalik'tc 

: Mameki'dc 

: Tüllük'te 

Tüllük kuzey sırt

lannda mevzide 

Zel dağında tertip 
lenmekte 

Nazımiye'de 

: SUrbaban'da 

Tayran dağı doğu· 
ılu'ndnki boyun nok
tasında 

Aynı yerde gUney~ 
karşı mcv?.ide 
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11 nci Alayın ı nci Taburu, 
Bir topçu bataryası 

11 nci Alayın 2 nci Taburu (bir bölük noksan) 

7 nci Alay 

Akbaba'da güneye 
karşı mevzide 
Karacakale'dc gü
neye karşı mevzid~ 
PUlümür'de 

ıvı:ı haziran ı938 gecesinden itibaren birlikler harekete geçerek te-
1ip bölges:ne girmeye başladılar. ı2 haziran günü durum ~öyle idi: 

17 ne' Tugay bölgesinde: 
25 nci Alay grubu U haziran 1938 saat 22 OO'de yürüyüşe geçerek 

2 nci Tabur Azizabdal tepesine varmış, arkadan gelen ı nci Tabur gee: 
saat 02 30'da Kerenka'nun kuzeyindeki küçük tepelere vardığı zaman sag 
ve soldan haydutların ateşlerine maruz kalnuştı. Bu durumda iki tabur 
arasıodada irtibat kesilmiş ve bu müsademcdc bir şehit, beş hafif yaralı, 
bir hayvan ölü ve 10 hayvan yaralanmıştı. 

li nci Tümen, Pozvcıık - Sosvcnk - Mercan dcresi kavşak noktası -
Arzc'lcr hattına, Erzincan Tugayı ise, Kırııavik ve Azvat'tan Daıızik'e gi
den yolların kavşak noktası - Akbaba dağı ilc Kcller komu arasındaki sırt
lara ve Tayran tepesinin 3 km. doğus'ırndaki gedik hattına varmıştı. 

13 haziran ı938'de: 

1\fameki Dağ Tugayı bölgesinde; Kırmızı dağdan Yukan Bor'a indiri
len bir kuvvetimiz Çat köyüne hakim yamaçlan tuttu ve Çat'a ateş baskı
nı yaptı. Bu baskıııa haydutlar şiddetle karşı koydularsa da Çat köyünde
ki kalabalık, perişan bir halde bağnşma ve feryatlar içinde kaçıştılar. Bu 
mUsadcrnede haydutlar ı5'i silahsız olmak üzere 70 kadardı. Milsaderne sı
rasında 20 kadan imha edildi. Buna karşılık Seyyar Jandarma Alayı 3 ncü 
Taburu müfrezesinden de üç er şehit, beş er yaralı verildi. 

17 nci Tümen birliklerinin karşılaştıklan direnmeler kırılmış, Ağzo
nik, Velolar, Gülşen komu ve daha bazı köyler yakılmış ve tümen, Sosvenk -
Ağzonik - Yelolar - GUişen komu - Koçgölbaşı hattını elde etmişti. 

Erzincan Tugayı bölgesinde ise; eşkıyanın gözetierne postalanna 
yaptığı ateş faaliyetinden başka önemli bir olay olmadı. Sadeec 4 ncü G<'
nel Müfettişliğin aldığı haberlere göre Koç'ların herhangi bir harı·kct ih
timalini dikkate alarak Seyyar Jandarma Alayının kamilen Mum:ur kena
rına indirilmeyerek Orta dağın haki.m bir yerinde ihtiyata alınması ve 
Karaoğlan istikametine harekete milsait bir dur'tirnda bulundunılmasını 
cmrctmişti. 

14 haziran ı938'dc: 

Müfettişlik Karargah Muhafız Takımı 70 mevcutla Pertek köprüsünün 
korunmasına gönderildi. 

Mameki Dağ Tugayı bölgesinde normal devam eden faaliyetler ara
sında ı nci Seyyar Jandarma Taburundan ağır m akineli tüfckle takviycli 
bir mlifrcze, Aşağı ve Yukan Rostan, Dergever köylerini aramış ve yak
mıştı. 

ı7 nci Tilmen de; aynı şekildeki faaliyetler arasında Hormlk, Diztaş, 
Hemzlk Uşağı hattının batısında ı5 kadar köyü yaktı. 

Erzincan Tugayı da; U nci Alay 2 nci Taburu ile Zeyni gerliğinin 2 km. 
kuzeybatısındaki tepeler ilc, Tayran gediği güneyindeki tepeleri, ı nci 

Taburu lle Keller komu batı sırtlarını, 3 ncü Taburu ile Karacakale'nin 
5 km. k\ı'zeydoğusundaki tepeler hattını tutmuştu. 14 haziran ı938 akşaın 
durumu şöyle Idi: 

Mameki Dağ Tugayı: 
2 nci Seyyar Jandarma Taburu 

25 nci Alay Karargahı, 
25 nci Alay 2 nci Tabur, 
25 nci Alay Havan Takımı, 
Bir dağ bataryası 
25 nci Alay ı nci Tabur 

Tugay Karargahı, 

25 nci Alay ı nci Taburda.ı bir piyade takımı, 

Zel dağında ve Tu-
gay emrinde: 

Azizabdal'da 
Kerenko tepelerin
dP 

lstihkıim bölüğü, 

Muhabere bölüğü, 
Telsiz istasyonu, 
Seyyar Jandarma Alayı 3 ncü Tabur Karargahı, 
Seyyar Jandarma Alayı 3 ncü Taburundan bir 

bölük ve bir ağır makineli tüfek takımı : Kırmızı dağda 
Seyyar Jandarma Alayı 3 ncü Taburundan bir bö-

liik : Seyit Han'da 

Seyyar Jandarma Alayı 3 ncü Taburundan bir bölük, 
Nakliye Taburu, 
Sıhhiye Müfrezesi, 

Mameki Ambar Konağı, 

Bir sahra fırını Mameki'de 

ı7 nci Tümen: 

Seyyar Jandarma Alayı ı nci Taburundan iki pi-
yade bölüğü ile bir top 

1 nci Tal:lıtrun kalaıu, 
Seyyar .Jandarma Alayı Karargahı, 
Seyyar Jandarma Alayı 2 nci Tabur, 
İstihkam bölüğü, 
Bir top 
9 ncu Seyyar Jandarma Taburu 

62 ııci Alay Karargahı, 
62 nci Alay 2 nci Tabur, 
Bir dağ bataryası 

62 nci Alay 1 nci Tabur 

57 nci Alay Karargiihı, 

Bir dağ bataryası, 
:ı ndi Rcn·ar Jnıırlnrnın T:ıbıırıı 

2 nci Tabur 

62 nci Alaydan bir makin<'li tlifck tak•rn• i lı> bir 
,ıyndc bölüğ U 

Tilmen Karargahı, 
Bir lstihkiim Bölüğü, 
Telli ve Telsiz Mu habere Bölükler:. 
Sıhhiyc BöiUğü, 

Bir topçu takımı, 
3 nci! Silvari Bölliğii 
57 nci Alay ı nci Tab•ır. 
Bir top takımı 

Erzincan Tugnyı: 

11 nci Alay Karargahı, 
11 nci Alay 2 nci Tabur (bir bölük noksan), 
Bir dağ batarynsı 

Tugay Karargahı, 
lstihkiim bölilğü, 
Muhabere bölüğü, 
Telsiz istasyonuı, 

ll nci Alayın 1 nci Taburu, 
Bir dağ balarynsı, 
ll nci Alayın 2 nci Tabunınd:ııı bir böliik 
11 nci Alayın 3 ncii Taburu, 

Sosvank'ta 

Pozvenk'te 
Orta dağda 

Pülllr doğusunda ve 
Hormik batısında
ki tepelerde 
Diztaş doğusunda
ki en hlıkim sırtl:ır. 
da 

Diztaş civarında v'-"' 
Merc:ın der<'siııin 

Iki tarafında 
Molla Ali ve Gölba
şı sırtlarında 

Hopik kuzeyindeki 
l<'pedP 

Pilliir ve civarıııda 

Karaoğlan bölge-
sindC> 

Seydi Sultan gline
yindeki Tayran gC>
diğiııdc 

Akbaba dağında; 
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Bir telsiz istasyonu 

7 nci Alay 
Köprüeti llliifrezesi, 
Müfettişlik Muhafız Takımı 

: 3100 rakımlı Kara
cakale dağının tak
riben 2 kın. doğu

sunda tepeler hattı 
üzerinde 

Pülüıııür'de; 

Pertck köprü ba~ııı
da; 

7 nd J{ulonlıı Nakliye Tab'ıinı (c:aıılı w cansız biiiiiideri ild, 

Biı· lllulıa!Jcı·c biiliiğii, 

Iki Telsiz Müfrezesi : Elazığ'da. 

15 haziran 1938 günü de; Mamcki Dağ 'l'ugayı, ı7 nci Tiiıııcn ve Er

zincan Tııgayı bölgelerinde keşif, gözetierne gibi normal faaliyetler devam 

etmekle beraber yer yer eşkıya hareketleri, kıtalann karşı ateşleri ilc tart 

edildi ve bazı köy ve kornlar yakıldı. Daha önceki günler gibi bu giindc ya

pılan küçük müsademelerde kıtalarda bir miktar şehit ve yaralı verilmiş, 

haydutlar da bir hayli zayiata uğratılmıştı. 

ı6 haziran ı938'de durum şöyle idi: 

Mameki Dağ Tugayı bölgesinde; Tugay Komutanının emir ve kamu

tasında Kerenka'nun güneyi ve Kırmızı dağın kuzeyi yamaçlannda tarama 

yapılmış ve bu tararnada haydutlarla yapılan müsademede, 25 nci Alay

dan bir er şehit ve bir er de yaralanmıştı. 

ı7 nci Tümen Bölgesinde: 62 nci Alay, Merho kuzeydoğusu - Mansul 

Uşağı köyü 2 km. kadar batısındaki taşlıklı tepe hattına; · 

57 nci Alay, Gülhan Mezriası - Katır gediği hattına varmış, Zaruk, 

Misafir Alnıaz, Han Uşağı köyleri yakılnııştı. 

Erzincan Tugayı bölgesinde: ll nci Alayın 2 nci Tabııı-u bir kısmı ilc 

Sebilbaba kuzeyindeki tepeleri tutmuş, diğer kısmı ile Tayran gcdiği, Se

bilbaba arasında bulunmakta; ı nci Tabur Zeyni gediği iki tarafındaki te

pelerdc bulunan haydutlan tart ederek bu gediği tutmuş ve Binnan gediği 

yolunı.J kapamıştı. Bu tabura Molla Ali köylülerinden 58 kişi teslim oldu. 

3 ncü Tabur Karacakale civannda ilerlerken ı50 kadar haydutun dört 

taraftan ateşine maruz kaldı ve yardım isteğinde bulundu. ı nci Tabur

dan ild bölüğiin bu taburu kurtarmak maksadı ile gönderilmesi Uzerine 

akşama kadaı· devam eden mUsademe sonunda haydutlar kaçtılar. Aynı 

gün harekata katılan bir tayyare filosu da Zel dağı kuzeyinde bulunan 

Tcnınasi tepesini bombalamıştı. 

4 ncü Genel Müfettişliğin 16 haziran ı938'de verdiği emirde: 

Erzincan Tugayının büyük kısmı ile Birman gediğinde olmak üzere 

Birman gediği - Jlarçi dağı hattına ilerlemesini; 

ı7 nci Tümcnin 19 haziran 1938 akşamına kadar Harçi dağı -Han

uşağı hattına ilerleyerek Merlıo dcresine hakim olmasını ve lllercan vadi

sini tcmizlcıııcye devam etmesini, Mamcki Dağ Tugayı bölgesinde de faali

yete başlamak üzere Seyyar Jandarma Alayı ild tabııı-u ve biı- topçu takı

mı ilc 17 haziran 1938'dc Havikpah üzerinden 1\lamcki Dağ Tııgayı emrine 

girmek üzere Pozvcnik'tcn hareket etmesini, 9 ncu Seyyar Jandarma Ta

buru ilc iütihkünı böliiğilniin Orta dağda Tilmen eını-ine bırakılınasını is

temiş ve Seyyar Janılanııa Alayının 1\laıııeki'ıle bulunan Siivari Böliiğü

ııiin lifanıeki Garııizon Komutanlığı emrine verildiğini bildirmişti. 

17 haziran 1938'de kıtalar bir yandan Müfettişlik eını-ine göre hare

ketlerini düzenlerken bir yandan da eşkıya ile temas halinde bulunmuş ve 

yaptıklan mUsademelerde yer yer haydutlan ateşle tart etmişlerdi. 

4 ncii Genel Müfettişlik çeşitli kaynaklardan aldığı haberlere göre, 

Koçuşaklılann hükümet kuvvetlerine baş kaldırmak üzere bulunduklannı 

dikkate alarak hem Kalan tedibatmı tamamlamak ve hem de Koç'lan 

baskı altında tutmak için eldeki kuvvetin takviyesi lüı:umuna değinerek 

Muhafız Alayına hazırlık emri veı-ilnıesini Genelkurmay Başkanlığına ve 

İçişleri Bakanlığına arzetmişti. ıs haziran 1938 günü de aynı faaliyetlere 

devamla geçti ve önemli bir olay olmadı. 

19 haziranda; tcdip bölgesi dışında Aınutka, Havikpah, Çemişkeze 

ve daha bazı yerlerde hareket halinde bulunan mekkari kolu ve karako 

kuvvetleı-imize küçük eşkıya gruplannın ateşle tecavüzleri gibi olaylar ce 

reyan etmişti. Meydana gelen bu olaylar, olay yerlerine göre, şimdilik Koç 

Şam, Yukan Abbas aşiretleri ile Kureyşan, Şeyhan grubu mensuplanııı 

haydutlara katıldıkları anlaşılmıştı. Bu itibarla Genel Müfettişlik şu hu 

ılltsların yapılmasını ve tertipierin alınmasını em re tti: 
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57 nci Alay Karargahı ile 2 nci Tabur ve bir batarya, Pülür köprüsü 

civannda toplanacak; 

Manıeki'deki Seyyar :Jandarma Alayı topçu takımı ile dcrhal Hozat'a 

gönderilecek; 

Erzincan Tııgayı 17 nci Tümen emrine verilecek. 

Jandarma karakollannda da şu değişiklikler yapılmıştı: 

Hozat Jandarma BölüğünUn Pakire karakolu, Derik karakolunu; Sc

kedik karakolu, Kurkurik karakolunu takviye etmişler; lstiran, Torot, 

Sin karakolları birleştirilerek Deşt'e gönderilnıiş; 

Ovacık Jandarma Bölüğü Elgazi, Dirigi karakollan Püliir'de birlik 

merkezinde, Zeranik'te bulunan Havaçor karakolu ve bölüğiin diğer kıs

mı Pülür'e gönderilerck böllik toplattınlmış, Pertek Jandaıına Böliiğünlir 

Şavak karakolu, Hıdırdamı karakolunu takviye etmiş, Kalan .Jandarma 

BölüğünUn Havikpah karakolu Mameki'yc gidemeıliğinden Dcşt'c gönıkril

miş; 

PUlümür'de kısa zamanda çok yiyecek butundurulınası 9 ncu Kolor

dudan istenntiş; 

Erzak ve cephane sarfiyatında son derece tasarrufa riayet oluırmasına 

işaret edilmiş; 

Zeranik gamizon ve hiikümetinin, subay ve memur ailelerinin Piiliir'~ 

celbi emredilmiş; 

9 ncu Seyyar Jandarma Taburu Karaoğlan'a alınmıştı. 

20 haziranda, birlikler daha önceki emirlere göre ileri hareketlerin~ 

devan etmekte idiler. Belirmekte olan ihtiyaçlara göre harekatı sevk ve 

idare eden 4 ncU Genel Müfettişlik gördiliiii ltizıım iizcriııc bu giin de: 

57 nci Alay Karorgfıhı ilc 2 nci Taburun akşama kadar Bilgeç tcpcyl 

işgal etmesini istemiş ve Karaoğlan'daki tabıını da bu alay emrine vermiş 

ti. Aynca, haydutlann kısa zamanda tenkili için kuvvetlerin kulinnılına

sına dair verdiği emirde: 

Haydutlnnn Hinzari - Bobyezbalıa - Dojil<baba hattı ilc k"u"Zeyc ve 

Zel dağı kuzeyindeki Timnas tepe - Azizabdal kuzeyi - 2635 rakımlı tepe 

hattı ilc de güneye karşı mukavemet göstereceklerinin ve bu sebeple Ah

panos, İkisor bölgesinde ve Kutu deresinde saklanacaklarının çeşitli kay

naklardan haber alındığını ve tümen karşısında 180'den, lifarnEki tugayı 

karşısında da 90'dan fazla siliih bulunmadığını açıklamış ve bu durunıda 

ttiıncnin harekat planı gereğince özellikle Binnan kanadı ilc ku~eydcıı 

güneye doğru süratle hareket etmesi halinde haydutlnnn yukarıda belir

tilen planiarına göre hareket edeceklerini belirtmiş ve tümenin Bobyczba

ba - Karasakal - Dojikbaba battma gelmesi ilc Mameki Dağ Tugayıııın ds 

kuzeye doğru harekete başlamasının ve işbirliğisağlamasının ve b'u: arada 

Dojikbaba tepenin daha önce ele geçirilnıesinin çok faydalı olacağına ıle

ğinmiş ve 1\Iameki Tugayının işlerini buna göre diizenleyerek tümenle bir

likte görevlerini pek kısa zamanda bitirmelerini; 

57 nci Alay ilc, bu gün Hozat'a gelmektc olan Seyyar .Jandarma Ala

yınlll Amutka iizerine yUrütülmesini istemişti. 

4 ncii Genel 1\liifcttişlik ayrıca, Koç'lularm haydullara katılınası do

layıRıyle harelditııı süratle sonuçlandıniması için yeni bir tugay karargii

lıı ilc takviycli iki alayın Tunceli'ne gönderilmesini İçi~leri Bakanlığı ile 

Gcııclkumıay Ba.<;kaıılıi(ından istemişti. 

21 haziranda: Mamcki Dağ Tugayı bölgesinde mutad tarama faaliye

ti yapılmış, 17 nci Tümen bölgesinde ise; Erzincan Tugayınııı sol kolu Bir

man gcdiği doğusundaıı. merkez kolundan tal<viyeli bir böllik de Zcyni gc

diğiııin 4 km. kadar giineyinden tepeler hattı üzerindeki en hakim tcpcyi 

işgal cltikr. Bıı sırada sol koldald 2 nci Tabur Harçi gcdiğindc ve tahurıın 

lmrşısıııda 100 kadar haydut bulunmakta idi. 

19 haziran 1938'de Hozat - Aınutka telefon hattının kesilmesi ve Koç' 

lulann Amutka karakoluna tecavüzii iizerine başlayan mUsademe 20 ha

ziranda durmuştu. Haydutlar karakolun etrafıııdan aynlmadıklan için 

mUsademe tekrar devam etti. Kurnkolu kuşatılnıış durumdan kurtarmak 

maksadı ile 21 haziranda Hozat'ta bulunan Seyyar Jandanna Alayı saat 

10 OO'da Amutka istikametine gönderildi. Alay, Zeynel tepeden itibaren 

haydutlarin karşılaşmış ve gittikçe şiddeti artan haydut direnmelerini 

taarruzla kırarak çetin mUsademelerden sonra akşama kadar karakol bi-
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nasına ı km. kadar ilerlemiş ve karakola hiıkim olan doğu ve güney sırt 28 haziranda; 9 ncu Seyyar Jandanna Taburu Mameki'yc. vannış 
ve tepelerini ele geçinniş ve gece lüzumsuz zayiata sebep olmamak için ve bu tugay emrine verilmişti. 
taarruz ertesi sabaha -crtel~nmiştl. Alayın bu giinkü zayiatı iiç şehit, altı 
cr, iki subay yaralı, haydııt.lann •~'lyintı ise bir hayli fazla idi. Alayın 21 ha- ı7 nci Tiimcn bölgesine: 62 nci Alay Koz dağını işgal etmiş, Erzin-
ziranr.la yaptığı harekiila bir tayyare filosu da katılmış Amulka ve Ta- can Tuga},ntn merkez ve sol kollan fazla bir nıukavemcte maruz kalma-
gar köyleri ilc Zcynel tepe bombalanmıştı. dan Mareşa ve Bobyezbaba'yı işgal etmişlerdi. Sağ kol ise; Kirgat ve Bo

duk bölgesinde haydutlann esaslı direnmesi ile karşıla-5mış ~e akşama. 
Nihayet 22 haziran ı938'dc Seyyar Jandanna Alayı tekrar taarruza doğnı bu direnme gittikçe artınıştı. Bir kısmı silfıhlı ve diğer bır kıs;nı da. 

başlayarak şiddetli müsademclcrden sonra saat 08 30'da Amutim ki>yiiııü balta ve kUrekli olmak üzere 70 kadar haydutla pek yakından çarpışma-
işgal etti ve Amutka karakolunu kurtardı. Bu mu''saclflmcdfl bı'r flr şflh'ıt, · ·ı · · d k" 

c c c c lar olmua ve ha,·dutlara önemli miktarda zayiat verdın ınış ve cıvar a ı iki cr yaralandı. Haydutlardan da karakol civannda 20 kadar ccRet vardı. ~ J lik" K ı Ali, Midrik, Mitgel, Ilotar, Ariki, Tenkali, lll<"raş, 1\Iezria-i I- u ve_ cçc ~r 
Am'ı.ltka'nın işgalindcn sonra Ali boğazına doğru kaçan haydutlar iiq köyleri yakılmıştı. f\'li günkii harekat sonunda Tiimcn, Km: dagı - Kır-

tayyarc filosu tarafından boınbalanmışlardı. gat • Milgd _ Tenkiıli • Bobyezbaba hattına varmış oldu. 29 haziran ı938' 
de birlik ceplıdcrindc önemli olaylar olmadı. Bundan sonra Seyyar Jandanna Alayının Z<"ynd l<"pc ilc Amutka arn-

sındaki bitkim sırtlarda bulunması, Hozat'taki !l ncıı Seyyar .Jandarma Tn- tkinci Tunceli IJnrckftlıııııı başlamasından bu güne kadar zayiat du-
bui'U ilc topçu takınıının Zeyncl lepeyc gönderilere k seyyar alayın yan ve ruml1 şöyle idi: 
gerilcrini koruması, 62 nci Alayın Elazığ'da bulwıan bir böliiğiiııiin oto- Tenkil kuvvetlerinde : 33 mobille Hozat'a, oradan da Sirtikon'a gönderilmesi eınrcdildi. l"'lr---...,.--...,..,..._ _________________________ _ 

4 ncü Genel 1\Iiifcttişliğin harekat bölgesine ycnid<"n iki alay daha 
dcrilmesi isteği Genclkunnay Başkanlığınca dikkate alınmış 

ta bulunan 93 ncii Alayın trenle sevk edileceği llliifettişliğe 
Genelkunnay aynen, 63 ncü Alaydan bir taburuıı çok kısa zamanda 
zığ'n gönderilmesini eınretti. 

23 hazirancla: 57 nci Alay Karargahı, ı nci Tabtır ve bir topçu t:ı 
kımı, daha önceki en:rc göre Bilgeç tcpeyc gelmiş ve burayı işgal clıııi~ti. 
Keza bu gün bir tayyare filosu Tagar ve Bozan köylerini bonıbalanıış 
civardaki siirülere ınakincli tiifek ateşi açmıştı. 

24 haziran ı938'de: 

Mameki Dağ Tugayı bölgesinde; Azizabdal'dan hareket ettirilen 
miifreze 2635 rakımlı tepeyi ve b'tinun 2 km. batısındaki Dolubaba tepesini 
baskınla işgal etti. Aynı gün, ı7 nci Tiimen bölgesinde; ı7 nci Tümen bü
tün kuvvetleri ile Dojikbaba - Badikiın - Keçerekbaba - Fatgar - Aşkirik' 
in 4 km. batısındaki Mahmunut gediği hattına karşı taarrııza başladı. Bu 
arada, Badikan, Delak bölgesindeki haydutların yan ve gerisine elki yap
mak iizere sUriilen bir miifreze Dojikbaba'ııın 6 km. batısındaki Kızıl te
peyi miisadcme etınek suretiyle işgal ettiği sırnda Kaçkerckbaba batısm
daki Aktaş köyii de işgal edilmişti. Böylece, akşama kadar devam eden 
taarruzi harekette Kızıl tepe - Delak - 2323 rakımlı tepe hattı ele geçiril
di ve haydutlar Kızıl dağda fazla direncmediler. Bu harekatta 62 nci Alay
dan iki şehit, sekiz yaralı verildi. Erzincan Tugayı bölgesinde d~; tugay 
birlikleri hadisesiz olarak hedeflerine doğru ilerledilcr. Bu günkli harekiı
ta katılan iki 'liçaklı bir filo da Kalan bölgesinde Nazika, Briki, 1\!eraş köy. 
lerini bombaladı. 

Cephede ileri harekat yapılırken 63 ncü Alayın 400 nıevcutlu ı nci 
Taburu trenle Elazığ'a gelmiş, Elazığ'daki tank miifrezesi Pertck köpriisii 
güney kıyısına gönderilmişti. 

25 haziran ı938 durumu: 

Maıneki Dağ Tugayı bölgesinde birkaç yerde ufak tefek mUsademe
lerden başka önemli bir olay olmadı. 

ı7 nci Tümen bölgesinde: 62 nci Alay 2 nci Taburu ile Kızıl tepeyi; 
Alay Ka.rargiıhı ve bir taburla. da Delak bölgesini; Erzincan Tugayının 
sağ kolu 2323 Kavak batısındaki tepeyi, Kameş köyüne kadar Kaçkerek
baba sırtlarını; merkez kolu ile de Barke sırtlannı işgal etınekte idi. Sol kol, 
direnen 20 kadar haydutu tart ederek Mahmunut gediği kuzey sırtlannı 
geç vakit işgal etınişti. Bu arada, 93 n c ii Alay saat ı 7 OO'de trenle Elazığ'a 
gelerek ordugiıha geçmiş, tank miifrezcsi, tombaz aracı ilc llluralsuyu ku
zevine ~ecirilm isti. 

26 haziranda kayda eleğer bir gelişme olmadı, 27 haziran ı938'de: 
Maıncki Tugayı bölgesinde normal faaliyet devam ederken ı7 nci Tümen 
bölgesinde; 62 nci Alay sıkJet m<"rkczini sağ kanadı ii zerinde toplamak ta 
Erzincan Tugayı sağ ve merkez kolları ilc Hadikim - lllidrik - Ariki 

harekat sırasında hıtydutlar zayiat vererek mevziden m('vzie 
suretiyle direnmekle idiler. Sol kol Eobyczbaba'ya doğru ilerierken 
dar insan ve ı 000 kadar hayvandan ibaret kafilenin Bobyezba ba 
hattına doğru kaçtıkları, bu kaçışı desteklemek üzere 30 - 40 kadar h 
duttın Bobyezbaba'nın batısında kuzeye ve batıya karşı mevzilendiği 
rüliiyordıı. 

Dersim 1938 
47 
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Ovacık, ZeranikKöyü (Foto: M. Sykes, 1915) 

Haydutlardan 

Dehalet edenler 

Yakılan köyler 

: 163 ölü ve yaralı 

866 insan 
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Kıtalarla haydutların 29 haziran 1938 durumu (Kroki : 51) dcdir. 

SilrUp giden Dcrsim gailesi, hükümetin daha ciddi tedbirler almasını 

gcrektiriyordu. Büyiik Millet Meclisinin 30 haziran 1938 oturumunda Baş

bakan Celal Bayar, Meclisin tatile ginncsi dolayısıyle verdiği nutukta; 

Dersim meselesini kökünden halletmek için Ordu Manevrasında orduya 

görev verilcceğini ve böylelikle takip kuvvetlerine tarama harekatında 

yardım edileceğine işaret etmişti. Harekiit bölgesindeki durumda heniiz 

önemli bir değişiklik olmamıştı. 4 ncü Genel Müfcttişlik, 1\lameki Dağ Tu

gayı bölgesinde; Azizabdal'da toplanacak tugay ihtiyatları ile Bobyczba-

ba'da bulunan Erzincan Tugayı kıtalannın mUştereken Karasakal dağına 

taarruzunu emretnıişti. Aynı giin akşama doğru 3 ncli Tugaydan bir böliik 

saat 17 00 sıralarında fazla mukavemet görmediği için Karasaimi tepesini 

işgal etti. Anıutka bölgesinde kayda değer bir olay olmamış, sadPre mil

teakıp giinlerdclti harekat için tcdbir nlnıakla meşgul olunmuştu. 

1 temmuz 1938'de ayaklanma bölgesindeki haydutların dunıııııı şiiy

le idi: 

Haydararı ve Kör Abhas aşiretlerinden 100 kadar silahlı Tinıııas tepe 

ve Roşnak boğazını tutınakta, liunların aile ve davarları Hinzari giiııeyin

deki dere ve yaylalarda; 

Silahlı 50 kadar Demenanlı haydut, Dolubaba ve Kerenko tepeleri etra 

fında, aileleri Piter, J{afat ve Laç dcresi mağarnlannda; 

Keçel haydutlanndan 100 kadar silahlı Karnsakal yayiası dvnı·ında; 

diğer 50 kadar silahlı Bal Uşağı haydutları lle beraber Dojikbaba ltuzcv 

sırtlarında; 

Abbas, Aştıran ve Beyit uşaklarından 50 kadar silahlı Dojiltbaba gü

neyi sırtlannda; 

Bu haydutların 5 - 6 bin tahmin edilen aile efradı lskisor, Alıpanos, 

Horan bölgelerindeki mağaralarda, it~re tabanlarında ve Sırpat mağara· 

lannda saklanmakta; 

Koç, Resik ve Şam uşağı silahlı haydutlan eski durumda, aileleri v~ 
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davarlan Ali boğazı bölgesine çekilmiş bulunmaktalar. 

Grup grup gözetierne görevinde bulunan b'u haydullar civar l<iivlcrin 

yayialannda bulunan halkın hayvan ve eşyalarını gaspctınektder, o hay· 

dutluktan korkluklan Için halkı Sekedik ve Ağavis köylerine çekilerı Ka

raballılara ait Karasil köyünü yağma etmişler, Ziyai köyünü yakmışlardı. 

Bu durumda bulunan haydutlara karşı yapılan harekat ise: 

Mameki Dağ Tugayı bölgesinde: 4 ncü Genel Müfettişliğin dilnka emri

ne göre, Azizabdal'da toplarıarı iki tnlı'u'rluk bir kuvvetle Azizabdal'dan; 

Erzincan Tugayının sol kofunun hUylik bir kısmı ilc de Bobyczbaba'dnn 

Karasakal istikametine, Mamcki Dağ Tugay Komutaıu Idaresinde yapılan 

taanıızda Azizabdal - Karasakal - Bobyezbaba hattı işgal edilerek hay

dutların .ı'.hpanos bölgesinden doğuya kaçmalarına engel olunınuş, Kara

sakal elvanııda mevzilenen topçu ile Ahpanos bölgesinde görülen insan Vf 

hayvan sürüleri ateş altına alınmııı ve bir hayli ?.ayiat vcrdirilnıi~ti. 

17 nci Tümen ve Amutka bölgelerindeki nonnal tarama faaJivetine de-
vam edilmekte idi. o 

4 ncii Genel Müfcttişlik, ayaklanma bölgesindeki halkı uyannak mak

sadı ilc zaman zaman yaptığı ii?.crc bu giin de (1 temmuz 1938) uçak ile 

haydutlann bulundukları bölgelere attırdığı bildiride (özctlel: ctraflannın 

çevrildiğini ve hiikiimcte dehalet etmekten başka çareleri kalmadığını, 

dehalct edenlerin hayatlarının kurtarılacağını ve dchalet etmeyenlerin so

nuna karlar takip edilerek her halde ele geçirileceklerini belirtınişti (Ek-7). 

2 temmuz 1938'dc; Manıeki Dağ Tugayı bölgesinde, Dojiltbaba taar

ruzunu ateşle desteklemek ve Karasakal, İkisor doğu sırtlarını tutarak 

haydutların doğuya kaçmalarına mani olmak üzere taltviyeli bir tabur 

Azizabdal'dan hareket ederek bu yerleri tutmuş, topçu ile Dojikbitba, 2570 

rakımlı tepe ve civarı, ağır makincli tlifcklc de Ahpanos, tkisor bölgeleri 

ateş altına alınmıştı. Haydutların Kalan dcr~~i boyunca ı:iiıwye inmP!crinl 

"·-ı.iflanıak için aynca bir milfrcze de gönderilmişti. 

17 nci Tümen bölgesinde; Dojikbaba ve güneyindeki 2570 rakımlı te

pe hattını elde etmek üzere tümen emrindeki birlikler bu sabah saat 07 00' 

de taarruza geçtiler. Batıdan taarruz eden 62 nci Alay 2570 rakımlı tepe

nin 1 km. batısındaki tcpeye ve kuzeyden taarruz eden 3 ncü Tugayın sağ 
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kolu da Dojikbaba zirvesinin 500 metre kuzeyine kadar yaklaştılar. Hay· 
dutlar muhtelif gruplar halinde direnmelerine devam ediyorlar, kıtalar 
ise son derece arı7.alı arazide haydutlara karşı takdire değer şekilde saldı· 
rıyorlardı. Akşama doğru saat ı9 30'da 2570 rakımlı tepe, saat 20 30'da 
da Dojikbaba sivrisi çok çetin bir mubarebcden sonra zapt ve işgal edildi. 
Yapılan bu harekat bir tayyare filosu tarafından desteklendi ve bu yerler 
boınbalandı. nu gilnkll taarru?Aia 4 flPhit, 17 er, ı subay yaralı verilmişti. 
llaydulların zayiatı 40 dan fazla idi. Oç haydut ıla keııclilcriııi uçuruındıuı 
atarak parçalandı. 

8 temmuz ı938 giinüne kadar birlikler bulundukları bölgelerde arazi 
ve hava şartlan çok ağır olmasına rağmen devamlı surette taranın faali
yeti yapmış, bu hareketlerde zaman zaman ve yer yer haydut direnmeleri 
ilc karşılaşıldığı için yapılan müsademelcrde kıtalannıızdan bir miktar şe
hit ve yaralı verilmişti. Haydullara da oldukça ağır insan ve hayvan za
yintı vcnlirilmiş, yer yer ılehaletleı· olmuş vc muhtelif lıiilgciPrdl' haydut
Iann terkettikleri hayvan sürüleri toplattırılmış, yapılan tarama harcka· 
tında zaman zaman tan·are destcği de yapılmış ve bazı köyler bombalan
mış ve yakılmıştı. 

Bundan sonraki günlerde de tarama faaliyeti aynı şckilde devanı ct· 
miş ve beliren ihtiyaca göre yeni müfrezeler tertiplenip gürevlcnılirilmiş 
ve bölge komutanlıklan kuruluşlarında bazı değisiklikler yapılmı'jtı. 

4 n cil Genel Müfettişlik 14 temmuz 1938'de 'haydutlar üzcrindc kesin 
ronuç almak mnksadı ile şu taarruz emrini vermişti: 

"ı. Haydutların kolbaşılan Kafat • Piter arasındaki Derviş m'!;a. 
rasında ve büyük kısımlan Meydan yayiası civarında görülmüıterdir. 

2. Hazırlık durumuna girmiş olan birlikler ı5 temmuz 1938 günü 
saat 04 OO'ten itibaren bulunduklan hatlardan aşağıdaki şekil ve tertipte 
taarruz ederek Demenan ve Kalan haydutlarını imha edeceklerdir: 

a. Erzincan Tugayı; sıki ct merkezi ilc 2635, Kanasor genel istika
metinde olmak Uzere güneye doğru taarruz edecek ve sağ kanadı ilc de 
Kalan, Munzur vadi tabanlarını takip edecektir. 

b. Mameki Dağ Tugayı; Azizabdal . Kırmızı dağ hattırıdald kuv
vetle haydullan tespit edecek ve llaris boyn'ıl ile Azizalxlal, Kereııl<o am. 
sındaki boyun noktasından haydulların doğuya kaçmalanna engel olacak
tır. Kınnızı dağ • Anavar komu • Haçili deresi mansabı hattında buluııan 
k'u:vvetler de Laç deresi ve mansabına hakim olacak şekilde kuzeye ilerJc .. 
yerek tcrtiplenecek, haydutların buradan ve özeilikle Muıızur vadisi ta
banından güneye kaçmalanna kesin surette engel olacaktır. Pilvenk · Sc
Uç • Anavar komu yollarını kapamakta olan sabit jandarma bölüğü de bu 
tugay emrindedir. 

c. Deşt Müfrezesi ile 63 ncü Alayın ı nci Taburu; Seliç ile Vaıık 
arasındaki geçit yerlerini doğuya karşı kapayacak ve haydutların Mun
zur'u batıya geçmelerine mani olacaktır. 

3. Haydutlar en son olarak Laç deresinde imha edilecek ve bu imha 
hareketi haydutların kaçmalanna fırsat ve imkan vermeyecek şekilde 
silrat ve şiddetle yapılacaktır. Eğer 15 temmuz günll akşamırın kadar bir 
sonuç alınmazsa, kıtalar vardıklan hatlarda kuvvetli güvenlik tedbirleri 
Ue kalmalı ve ertesi günü harekata devam olunmalıdır. 

4. Birliklerce bildirllecek ihtiyaca göre bu taarruza hava kuvvetle
ri de iştirak ettirilecektir. 

5. İki tugay sıkı irtibatla vazife görerek bu işte muvaffak olacak
lardır. Erzincan Tugayı acele hallerde Mameki Dağ Tugayı ile Munzur s'U· 
yu batısındaki kıtalara emir ve talinıat verir". 

Bu emre uyarak Erzincan Tugay Komutanlığı da aynı gün (14 tem
muz ı938) taarruz emtini vermişti. Bu emre göre yapılacak harekatta; 
Erzincan Tugayı kuzeyden, Mameki Dağ Tugayı batıdan, 62 nci Alay Müf. 
rezesi ile Deşt Müfrezesi de batıdan olmak üzere haydutların çembcr içe
risine alınması düşünülınüştil. 

ı5 temmuz ı938 saat 04 OO'te Müfettişlik emrine göre başlayan taar
ruz şu suretle gelişmiştl : 

Mameki Dağ Tugayı Kuvvetleri: 
Kerenko bölgesinden bir bölük, Keçi7.cken köyüne hakim sırtlan, Kır

mızı dağ bölgesindeki kuvvetler de, Keçizeken deresine biikim noktalan tut
muştu. 

Erzincan Tugayı kuvvetleri; Çat köyünün 1 km. kuzcyi, Kalan dere. 
si mansabı ı kın. kuzcyi hattına kadar ilerlediler. 2635 rakımlı tepenin 

4 km. batı ve güneybatısındaki tepelerde direnınck isteyen haydutların 
mukavemetini kıran sıkJet merkezi, Aşağı Bor'un kuzeyindeki tepelere iler
lcıncktc idi. 

J{<•reııko güııeyiııd<'n doğuya geçmek i~tcycıı haydut siiriilc-ri bu böl· 
geıleki 25 nci Alay birlikleri tamfıııdan nll'şl" üııl<"ııtnişli. 

Bu giin yapılan taarnızda Erzincan ve 1\tamcld Dağ Tuğayı lıirlikleri, 
haydutların adım adım yaptıklan çetin direnmelerini kırarak ileri hare
ketlerine devanı etmiş ve Kafat'ın 2 km. kadar güneydoğusundaki Ardıç 
tepe · Piler köyiiniin 2 knı. doğusu . Kanasor'un hemen kuzeyindeki tepe . 
Aşağı Bor'un hemen kuzeyindeki tepe . Kımıızı dağ kuzey yamaçlan . Ha· 
çili dcresi maıısabı hattına vardılar ve geceyi bu hatta geçirdiler. Haydut
Iann direndikleri yerlerde yapılan miisademclerdc onlara Aşağı Bor, Ha
çili deresi mansabı karşısı bölgelerinde özellikle Kafat bölgesinde bir hayli 
zayiat verdirilmiş, taarruz eden kıtalardan da 5i nci Ala~~n 2 nci Tabu
rundan bir şehit, J:ıeş yaralı, 11 nci Alaydan üç yaralı verilmişti. 

ı6 temmuzda tekrar başlayan taarruzda, Kafat bölgesinde; 57 nci 
Alayın takviyeli 2 nci Taburu Ilc milsaderne eden haydullar üç taraftan 
çevrilmiş ve bir süre mUsademeden sonra zayiat vererek mevzilerini terk 
etmiş, sUriiierini bırakarak mağaralara sığııımışlardı. Bunun llzerine ma
ğaralar ayn ayn abl'ııka edilerek aranmaya başlanmış üç mağarada yedi 
haydut imha, bir haydut da diri yakalarunış, Zaghe bölgesinde teslim ol
mamakta direnen birkaç kişi imha edilmişlerdi. 

Piter bölgesinde; takviyeli bir bölük, köy civarında toplandıkları gö
rülen haydutlar Uzerine ağır silahlan ile ateş ederek haydutlam hayli za. 
yiat verdirdi. 

Keçizckcn bölgesinde; 50 • 60 kadar haydutun Anamur komu sırtla
rında bulunan 25 nci Alay cephesine yaptığı şiddetli taarruz ağır zayiatta 
tart edildi. Piter doğusundaki tepede yapılan bir sıkJet merkezi ile Aşağı 
Bor kuzeyindeki tepelerin batı ve güney yamaçlan tamarnıyle aranmış ve 
öğleden sonra Keçizeken deresi Ue Munzur suyunun birleştiği yerin hemen 
kuzeydoğusunda kuvvetli bir baydut kitlesinin elinde bulunan tepe zap
tedilmiş ve haydutlara ağır zayiat verdirilmişti. Bu günkil muharebede de 
25 nci Alayın 2 nci Taburundan bir şehit, bir gcdikli yaralı, ll nci Alaydan 
iki er yaralı, 25 nci Alaydan üç şehit, yedi yaralı verilmişti. 

Harekat bölgesindeki kıtalarm 16 temmuz 1938 durumu (Kuruluş: 9), 
(Kroki: 52) dedir. 

Aynı gün 3 ncü Ordu Miifcttişliğinden alınan 14 temmuz 1938 tarihli 
şifrcdc: Ordu manevrasının üç safhalı olacağı; birinci safhanın Tunceli' 
de tcdip ve tarama; ikinci safham n Elazığ bölgesinde manevra; üçiincr 
safhanın takip şeklinde yapılarak Urfa • Gaziantep hattma yüriiyiiş ol
duğu; bitinci safhaya 15 ağustosta; ikinci safhaya 3 eyliilde başlanacağı 
bildirilmekte idi. 

17 ve ıs temmuz günlerinde, yer yer kaçmak maksadı ilc yaptıkları bas. 
kın teşebbüsleri def edilmiş ve muhtelif yerlerde yapılan mUsademelerde 
ıo şehit, biri subay olmak üzere ı7 yaralı verilmiş, haydutlardan ise 85 
kadarı öldiiriilmüştü. Harekat gereği kadar tanı bir ciddiyet içinde devam 
drll<:klt! idi. 

19 kıııııııız J!l38 ı;iiııii. 11 nci Alay Laç dcre•i ıı., 1\lıııızur suyuttıttı bir· 
lcştiği buruna doğru taarı·ııza devam etmiş, ala;ın sağından 57 nci Alayın 
2 nci Taburu da aynı hedefe doğru taarruza katılmıştı. Ayrıca bir tabur 
l:uvvetindeki Laç Dere Miifrezesi; Kanasor elvanndan sıklet merkezi gü 
neyde olmak Uzere dercyi takiben taarruz\tnu ilerleterek haydutların mu
kavemetini kırmış, ll nci Alay bizasma gelmişti. Bu taarruzlann sonunda 
kıtalar Munzur suyuna kadar ilerliyebildiler. 

20 temmuz günü de harekat aynı şiddette devam etıniş ve yapılan mü
sademelerde 6 şehit, 10 yaralı verllıniş, 60 kadar baydut inıha edilmişti. 

21 temmuzda; Laç deresi mansabındaki haydutlam karşı Erzincan 
· Tugayı ile kuzeyden, Manıcki Tugayı ile giineyden, Laç Dere Miifrezesi 
ile de doğudan yapılan taarruz sonucunda haydutların şimdiye kadar 
olan inatla direnmeleri kınlınış, şaşkınlık içersinde mağaralara, kayalık
lara ve ağaç diplerine sığınmışlardı. Haydutların sığındığı, ağızlan ma:i
gallı taş duvarlarla kapatılmış mağaralar, cesur askerlerimiz tarafından 
kuşatılmış top ve makineli tüfck ateşinden başka 25 nci Alaydan gönderi
len istihkam müfrezesi tarafından tahrip kalıplan atılmak suretiyle ma
ğaralar tahrip edilerek içindekiler öldiirillmiiş, can havli ilc dıııanya fırla
yanlar da ateşle imha edilmL~ti. Böylece tarama saha~ı içindeld mağara-
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larda toplam olarak 216 haydut imha edilmiş, aynca 12 haydut cesedi M un· 

zur suyu üzerinde göıiilmfuıtü. Bu kadar kanlı boğuşmaya rağmen hala 

direnmektc olan bir mağara vardı. Bobyezbaba bölgesinde de, ileri siirü

len keı;if kolianınızla haydutlar arasında müsadcme olmuş, bu miisadcme

lerde üç er şehit verilmiş, iki piyade tiifcği ilc bir hafif makiııeli tiifek hay-

dutların eline geçmişti. lılunzur suyu batısında b'ıilunan 63 ncü Alayın ı nci 

Tabtır müfrezesi ile Munzur doğusundaki mağara önünde bulunan hay

dutlar arasında karşıdan karşıya müsademe yapılmış ve haydutlardan 

20'si öldürülmiiş, ikisi de kendileıini Munzur suyuna atmak suretiyle inta

har etmişlerdi. 4 ncü Genel Müfettişlik, harekatı, haydutlara arnarı verıne

den yürütınekte idi. lçiı;leri Bakaııhğıııın birkaç gün evvelki bir sorusuna 

verdiği cevapta: 

5- 7 bin kişinin batıya nakli; 

Haydutluğa fiilen ve filırcn katılmış olaniann hapis ve tutulıtaııma

larının uygun olacağı; 

Bu yıl haydulluğa saha teşkil eden (Karacakale - Kiirk - Hinzari ve 

Daı·boğaz batısı - Seyithan - Kırmızı dağ tepeler hattı - Haçili deresi ağ

zı - Ballı Meı.riası - Rıza'nın evi . Munzur suyu - Ana komu - Harçi dağl; 

ve bu dağ ile Karacakale arasıııdaki tepeter hattı) çevresinin iskarı ba

kımuıdan yıwalt biHge ilıin cdilınmdnin uygun olacağı miilalaamnı bildir

mi~ ve bu nılilıılaa lçi~lcri Bakıınlıi,;ıııca onanınt!;lı. 

Ayrıca, 3 neii Ordu Müfettişliğine de; Kalan tedip bö115esine Koç'lula

rın !}ulunduğu Emirgan • Tagar dereteri havzalarının da ilave edilmesi 

gerektiğini arzetınişti. 

22, 23 temmuz 1938 günlerinde de islilıkarn müfrezelerinin tahrip ka

lıbı kullanmak suretiyle temizleme işine devam edilmiş ve bu arada bir 

hayli haydut imha edilmiş, çaresizlik karşısıııda yer yer kıtalanmıza de

haletler de olmuştu. ' 

4 ncü Genel Müfettişlik, harekatın başanit bir şekilde ilerlemiş olması 

nedeniyle 23 temmuz 1938 giinü verdiği emirde: 

Laç dcresi ve Munzur suları temizliklerini bitiren kıtalardan 25 nci 

Alay, Seyyar Jandarma Alayı 3 ncü Taburu, 2 nci Seyyar Jaııdarına Ta

buııı ve 93 ncü Alayın 3 ncü Taburundan mürekkep Manıeki Dağ TUgayı

mn Kerenko (dahil) Kırmızı dağ-- Zel dağı hattında; ll nci Alay, 57 nci 

Alayın 2 nci Taburu ve 9 ncu Seyyar Jandarına Taburundan mürekkep Er

zincan Tugayının Kerenko (hariç) - Azizalıdal - Karasakal - Bobyezbaba 

hattıııda toplanmalannı istemişti. 

24 tcnımuzda mutad tarama harekatı devanı ediyordıi. Muhasara 

attında tutulmakta olan kınk mağaradaki 42 haydut dinaınitle imha edil

mekten korkarak teslim oldular. Bunlann arasında Demenan'ın en :ızılı 

haydutlanndan ve en önemli kolbaşılanndan Demenaniılan itaatsizliğe ve 

birçok direnıueye sevk eden Hassogev ile Demenan Aşiret Reisi olup 35 

seneye mahküm Cebraü'in oğlu Hüseyin de vardı. 
Genel Müfettişlik emrine göre, Haydararı haydutlannııı imhası mak

sadı ile yeni grup hazırlıklan yapılmakta idi. Müfettişlik bu gnıplan tU

men yetkisinde bir karargllha bağlamanııı doğru olacağıııı dilşiinrrek ma

nevraya katılacak ll nci Piyade Alayı veya 1 nci Slivari Tiiıııeni ltarar

gllhlanndan birinin mümkünse 27 tPmmltz 1933'dc Elazı;'('da bııhıııduru!

masını 3 ncü Ordu Müfettişliğine öııerınişti. 

27 temmuz 1938'e kadar harekat ayııı şekilde devam ettirilmiş ve bu 

.:or karşısında yüzlerce aile delıalet etmişti. 1\lüfettişlik. görevlerini biti. 

ren müfrcz birliklerin esas kıtalarma katılmalarını emrcderl<eıı Hayd:ı.

ranlılara karşı yapılacak harekat için gnıplar yerlerini almakta ve dola

yısıyle bazı kıtaların yerleri değiştiritmektc idi. 

Genelkurınay Başkanlığından alınan bir emirde: 3 ncii Ordu manev

rasının birinci safhasını teŞkil etmek üzere Tunceli bölgesinde yapılacak 

taramanın biitün Tunceli bölgesine leşmil edilmesi ve bu bölgedeki hal

kın tamamen silahtan tecridi ile beraber her sene bu bölgenin ayn ayrt 

salıalannda beliren haydutluk olayianna tamamıyle son verilmesinin ka

rarlaştırıldığı, bu tarama harekatının 4 ncü Genel Müfettişlik ve Içişle

ri Bakanlığınca önerildiği üzere Kalan ve Demenan bölgelerinin 1 nci ya

sak bölge olarak tayin ve tespiti ile beraber daha yoğun kuvvetlerle sıkı 

tarannıası, Koç ve Şaınlılann bulunduğu civar bölgelerin de 2 nci yasak 

bölge olarak daha zayıf kuvvetieric basit bir tarzda yUrüyüş ve geçişlerle 

aranmasının 'ıtygun olacağı bildirilmekte idi. 

Genelkurınay Başkanlığının diğer bir emrinde: ı nci yasak bölgenin; 

Karacakale - Darboğaz batısı - Seyithan - Kırmızı dağ tepeler hattı - Ha

c:ili deresi mansabı - Ballı Mezria • Rıza'nın evi - Mu:nzur suyu - Ana ko-
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mu - Harçi dağı ve gediği - Karacakale hattıılin çevrelediği saha. Ikinci 

yasak bölgenin; Hozat ve Çemişkezek'in kuzey ve Munzur silsitesinin gii

neyindeki Koç ve Şamlılann bulundukları saha olarak bildirilmişti. 

Bir yandan ayaklanma bölgesinde kesin tedibatın ne suretle yapılaca

ğı kararla.ştınlır ve planlanırken diğer yandan 4 ncll Genel Müfettişlik de

vam eden tenkil harekatını aksaksız yürütmek için 27 temmuzda verdiği 

emirde: 

"1. Ha ydaran haydutlan, Hingirvan - Tacino • Timnas tepe bölge

lerindedir. Bunlar tedip edilecektir. 

2. 93 ncü Alay Karargahı ve 3 ncü Taburu, bu giin varacağı Nazımi

ye'den yann (28 temmuz 1938) seyyar jandarına sllvari bölüğiinii de em

rine alarak Hakiri bölgeRine gidecek ve Mameki Tugayı emrine girecek

tir. Yürüyüşte bulunan ı nci Taburunu da Seyithan bölgesinde Alay em

rine alacaktır. 
3. Püliimür'dcki 7 nci Alay bir taburunu Salörck bölgesine sürerek 

Harçik suyundan kuzeye kaçacak haydutlan önleyecek ve Erzincan Tu

gayırun Püliinıiir'd~n yapacağı ikmali himaye edecektir. 

4. Erzincan Tugayı bii~·iik l<ısmı ilc Boby~zbab:ı . Kiiçükgöl dağı is

lik:ınıctind<', ikinci bir kolla Karasakal - Kozerek balı"ından Serbahri is

tikametinde yiirünıek ve Varteııik - Iliivil l\lezriası istikaınetini de gözct

lcyip temizlemek üzere Keşiş - Bobyezbaba - Karasakal . Azizabdal hat

tıııda, 28 t~mmuz akşamına kadar hazırlanacaktır. 

5. M arneki Dağ TUgayı; Markasorlar deresi ile Dereova deresi ara

sını, 93 ncü Alayla kapatarak hayduttanrı doğuya geçmelPrine enı;cl ola

caktır. Geri kalan kuvctkri ilc de Dereova ıkresi ıııansabı . Zd dağı • Kc

rcııko hallma kadar olan salıayı 29 temmuz 1933 akşamına kadar havıhıt-

lardan temi7Jeyceektir" ... dcnmekte idi. . 

23 ve 29 tcmm\tz 1938 g\inleri bu emre göre yapılacak harekatın ha

zırlıkları ilc geçti ve bu arada bazı dehaleller olduğu gibi hazırlık bölgeleri

ne intikal halinde olan bazı birliklerle haydutlar arasında yer yer mUsa

demeler olmuş ve yapılacak biiyük ölçiideki tarama işleri ilc yakından il

gilenmek üzere 3 ncü Ordu Karargahı Elazığ'a gelmişti. 

30 temmuz 1938 de: 

Haydararı haydutlannın tedibi için 4 ncü Genel 1\lüfettişliğin 27 tem

nıu7.da verdiği cmrin tatbikatı olarak lfaydaran bölg<'~inde durum şöyıe 

idi: 

' Taarruz kuvvetleri sabahleyin Kilçükgöl dağı ve Kozerek batıAın-

·daki hakim tepeleri mUsademesiz işgal etmiş; 

Kuzeyden Hingirvan'ın iki tarafından ilerleyen kuvvetler Tacino ku

zeyinden ve Bingirvan güneyinden batıdan doğuya doğru Darboğaz'a 

akan derenin kuzey sırtianna ve Kozerek köyUnün 3 km. güneyindeki tepe 

ile Vartanik hattına kadar ilcrlemişlerdi. 

Haydlltl:ınn bir tarafa kaçmamaları için 7 nci Alayın 2 nci Taburu 

Helbcş'e kadar Harçik tabanından ilerietiimiş ve ayrıca bir böliiklc de, 

ll nci Alay yakınında yine Harçik tabanını kapamaya memur edilmiş, 

93 ncü Alay ile Hiştikan, Harçik doğu sırtlan ve geçitleri, 25 nci Alay ve 

2 nci Seyyar Jandarma Taburu ile de Mısırban, Zel, Hüvit Mezriası batısı 

hattı, 3 ncii ve 9 ncu Seyyar Jandarına Taburlan ile de, Kırmızı dağ • Ke

renko - Karasakal hattı kapatılmıştı. 

31 temmuz 1938'de Mameki Dağ Tugayı; 2 nci Seyyar Jandarına Ta

bur ile Timnas tepe ve civannı, Erzincan TUgayı da; ll nci Alayla Gül

kar - Deşt hattım işgal ettiler. Birlikler ak~ama kadar Timnas doğu ve ku-

-rey sırtları - Tonaş batı sırtlan - Göneş - Gülkar - Tacino hattına kadar 

ilerlediler ve bu hatta iki tugay birlikleri birleşerek Harçik dcresine doğru 

cephe aldılar. ll nci Alayın Bobyczbaba'dan sevk edilen 3 ncü Taburu Ser

bahri'ye ve Azizabdal'dan tarama yapan 9 ncu Seyyar Janılaıma Tabııı'l.l 

da Hüvit Mezriasına doğru ilerlediler ve Kutu deresine Mkinı olarak llii

vit Mezriasında bulunan 2 nci Seyyar Jandarına Tabıını miifrczcsi ilc de 

irtibat yaptılar. Tacino ve Zagke civartannda ilirenrnek isteyerı haydutlar 

Erzincan TUgayının baskısı karşısında kısa bir mUsademeyi müteakıp Har

çik deresine doğru kaçmışlar, Dereova deresi nıansabı yakınındaki sabit 

keşif kolu ile Aşağı Rabata batısındaki böliik, bölgelerinden kaçmak isteyen 

haydutları ateşle rnenetmişlerdi. 

1 ağustos ı938'de; üzerlerine harekat yapılmakta olan Ilaydaran 

haydutlan kuşatma çemberinden kaçamayarak Darboğaz'ın sarp oları batı 

yamaçlannda ve dere tabanındaki mağaralara sıkışmışlardı. Mamcki ve 

Erzincan TUgaylan bölgesinde yapılan tararnada lOO'den fazla haydut im-
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ha edildi. 

2 ve 3 ağustosta da aynı şekilde mağara ve kaya kovuklarının aran
masına devam edildi ve ele geçirilen bir hayli haydut ve hayvan imha edil
di. Birliklerimizle haydutlar arasında yer yer mUsademeler devam edi
yordu. Haydaran.lı Aşireti Reisi Hıdır'ın Suhari Mezriasında gizlendiği 
haberi Uzerine sabit jandanna birlikleri ile Pü!Umür'dcki 7 nci Alayın 2 nci 
Tab'tlnından takviycli iki böliik Tabur Konıulnnı Nnrinde bu haydudu iıııha 
işi ilc görcvlcndirildi. Buradaki haydutlarin yapılan müsademede birço'<
lan imha edilmiş ve ertesi gün Suhari köyü sanlnuş ve yakılmışsa da Hı
dır ve yakın avenesinin gece Miçi Mezriası istikametinde kaçtıklan aııla
şılnuştı. 

Bu havalideki harekatı 7 nci Alay Komutanının idare etmesi ve gere
ğinde 7 nci Alayın Salörek'te bulunan taburundan da favdalanılması em
redildi. Bir yandan Hıdır'ın takibi işi ile uğraşılırken bir ·yandan da 4 ncü 
Genel Müfettişlikçe, Ordu manevrası ile yapılacak tarama harekatının 
hazırlıklan ile meşgul olunuyordu. Çünkü 7 ağustos akşamına kadar 
Tunceli'deki bütün birlikler Tunceli Vali ve Komutanlığı emrinde idiler ve 
birliklerin son duntmu bu komutaniıkça düzenlenecek li. Bu bakımdan ·1 ncii 
Genel Müfettişlikçe tugaylara yeni bir ara hattı verildi ve 8 ağustos ak
şamına kadar 93 ncü Alayın ı nci Taburu ilc bir topçu bataryasınııı Hor
mik Komu'nda, alay karargahı ile 2 nci Tabur, bir batarya ve 2 nci Sey
yar Jandanna Taburunun Zel dağında, bir batarya ile takviyeli 25 nci 
Alay ile 9 ncu Seyyar Jandanna Taburunun Kınnızı dağda toplanması. ıı;,....-...-"""'-"""'"""'--------------------------· Seyyar Jandanna Alayının 3 ncü Talturunun 8 ağustosta Zeynel tepedeki 
alayına katılması, Erzincan Tugayının Salörek - Bobyezbaba - Karasakal 
hattında birliklerini düzenlemesi ve ikmal yollannı emniyctte bulundur
ması ve bu arada bütün birliklerce arama ve tararnaya devanı edilmesi cnı
rcdilmişti. 4 ncü Genel Müfettişlikçc yapılan harekiltın sona ereceği bu 
günlerde ı ağustos ı938'e kadar yapılan harekatta ı3 subay, 162 cr yaralı, 
104 erin de şehit olduğu Genelkunnay Başkanlığının sorusuna karşılık 
olarak bildirildi. 

4 ağ'tlstos ı938'dc 4 ncü Genel MUfcttişlik, tespit edilen manevra baş
langıç durumuna göre birliklerin 7 ağustos akşanıınn kadar alnıalan ge
r,.ken duruma ait özetle şu emri vcnnişti (Kroki: 53): 

"17 nci Tiiıneıı l<nrargfılıı, muhabuc böliikkri, istihkiım bölüğii PU
lür'dc 8 ncu Kolordu emrinde; 

Bir batarya ilc 62 nci Alay Mansul uşnğında, 3 ncü Seyyar Jandar
mn Taburu Harçi köyü batı sırtlanııda li nci Tümen emrinde; 

Bir dağ batnryası ile 57 nci Alay Bilgeç tepede 15 nci Tümen emrin
de bulunacaklardır. 

63 ncü Alayın ı nci Taburu; emrinde ı nci Bata ryadan bir topçu ta
kınu ile 12 nci Tümen emrinde olarak Çcmişkezek bölgesinde bulunan Ala
yına kaWacaktır. 

Seyyar Jandanna Alayı bir dağ topçu takımı ilc 34 ncü Alayın Zey
nel tcpeye gelmesini müteakıp 9 ağustosta Pilav tepede ı2 nci Tilmen em
rine; ' 

lllarneki Dağ Tugayı birlikleri 41 nci Tümen, Er-zincan Tugayı 3 ncü 
Tümen emrine gireceklerdir. 

Seyyar süvari böliiklerinden; 2 nci Slivan Bölüğii Mnmeki'dc 7 nd 
Kolordu, Seyyar Alay sUvari bölüğü Hozat'ta 8 nci Kolorılu ve 3 ncü Sey
yar Süvari Böliiğü 9 ncu Kolordu emrine gireceklerdir. 

7 nci Kolordu Muhabere Tabuı'ıindan 2 nci ve 4 ncü 1\luhabcre Bölük
leri kolordusu emrine verileccklerdir. 

Vertetil'de bulunan uçak bölUğU ile Pertek köprü başında bulunan tank 
müfrezesi bulunduklan yerde ordu emrine gireceklerdir. 

Mamcki, Hozat, Deşt Garnizon Komutanlıklan ile Nazımiye, Mazkirt 
ve Çemişkezek Mevki Ko~utanlıklan bölgelerindeki kolordu ve tümen em
rinde çalışacaklardır. Elazığ Garnizon Komutanı ile emrindeki kurum ve 
birlikler, ordunun vereceği emre göre hareket edeceklerdir. 

Birlikler yukanda bildirilen tertibatı alacaklar ve Müfettişlikten emir 
verildiğinde işaret edilen komutanlıklar emrine gireceklerdir". 

5 ağustosta, manevra ha?.ırlık durumundaki yerlerine ilerlemekte olan 
birlikler, rastladıldan haydut direnmelerini kırarak çok sayıda haydudu 
imha, eşya ve hayvanlannı milsadere ve bazı haydut köylerini tahrip etti
ler veya yaktılar. 

6 ağustos 1938'de de; kıtalar manevra bn~lnngıç durumunu almak iize
rc yürüyüş ve hazırlıkla meşgul oldular. 

4 ncü Genel 1\tüfettişliğin, 3 ncü Ordu Müfettişliğinden aldığı emi re gö· 
re, 8 ağustos 1938, sıfır saattan itibaren Tunceli harel<:itı emir ve kc.m\ı
tası 3 ncü Ordnca derııhte edilecek ve lO ağustos 1938'den itibaren hare
kata başlanacaktı. 

4 ncü Genel Mlifcttişlik, emrindeki birlik ve geri leşkillerin 7 ağustos 
akşam durumunu 3 ncü Ordu Müfettişliğine bildirdi (Kroki: 5:n ve emrin-
deki kıtalara yaptığı tamirnde de (özetle): ' 

"Tam iki ay var ki Tunceli'nin Kalan, Demenan ve Uaydar:ın gibi en 
çetin şekiller gösteren en yüksek dağlannda, karlann iistUnde, dolu \'C yağ· 
murlann altında, en derin ve haşin dcrelerinde birlikte çalıştık. Ilk önce 
takdir dili ile söylemeliyim ki, doğanın çıkarabildiği güçiUğün hepsini ye
nerek erierimiz şevk ve azim ve gayretle görevlerini yapmışlardır. 

Aziz ruhlarını daimi bağlılığını ve taziz eden dilim ile anacağım şehit
lerimiz, yine bağlı kalarak afiyetlerini dilediğim yaralılarımız bu gayret 
ve fedakarlıklannı kanlarını dökmek mertebesine çıkannışlardır. 

Subaylanmız bu cesur askerlerimize lazımı gibi azimk:irlık, yiğitlik 
ve fedakirlık örneği olmuşlardır. Kom'utanlanmız değerli ve isabetli sevk 
ve idare Jiyakatlannı göstermişlerdir. 

Bu sırada Cumhuriyet Hükümetinin bütün amir ve memurlan da aza· 
mi çalışmalan ile orduya yardım göstennişlerdir. Askeri ve idari fazilet 
ve meziyetlerle vaki çalıŞmalann mahsulUdUr ki, Başkomutanımız Ata· 
türk'ün kurduğu Türkiye Cwnhuriyeti Hükümetinin, Cumhuriyet Ordu· 
muza verdiği emir ve direktifler bu bölgelerde yerine getirilmiştir. 

Bu vesile ile kul'ı(]uşıımuza dahil bütün er, erbaş, subay ve komutanla· 
ra başanlı olmalannı saygılanmla diler~m" ... demekte idi. 

Bu suretle 4 ncü Genel Müfetişlikçe uygulanan Ikinci Tunceli Hare
katı sona enniş ve 3 ncü Ordu manevrasının 1 nci safhası başlamış ola
caktı. 

2. İkinci Sanıa (III ncü Tunceli Uarekiltı - 10 : 17 Ağustos 193R): 
3 ncü Ordu manevrasının ı nci safhasını teşkil eden bu harekat, ger

çekte fiilen tedip niteliğinde olmayıp bundan önceki 4 ncü Genel 1\!Ufet
tişliğin bu bölgede yaptığı harekatın tamamlanması niteliğinde idi. 

Daha temmuz başlarında Genelkunnay Başkanlığının emirlerine gö
re, 3 ncii Ordu Miifctti~liğincc yapılan manevra ha7.ırlıklar•ııda: mancv
ranın ı nci safhasını te~kil edecek Tıınceli tarama ve tedibine d~ ir hareki\t 
planı şöyle idi: 

"1. Taranacak bölgenin hııdudt1: 
Bu hududun tespitinde, s~nelerden beri Cumhuriyet Hükümetinin şef

kal ve geniş ölçüdeki sosyal ve kültiirel yardımlanndan ve ~imd!yc kadar 
yapılan a•keri harPkfıttn uslnnnın:;aıı, hiikiimct kuvvctl<'ri J.:.ar~ıeında si
nen ve falı:ı.t nlışmış olduğu şelmveti yapnıayn fırsat b!'klcy~n lınydııtla
nıı otunlukları bölgelerin ve ayaklanmalarında daima faydalandıklan 
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ara7.i kısımlannın tarama hududu içine alınması giiz önünde tutularak h'u

dut şurnlnnlan gcçirilmiştl: 

Kızıl g!'dik. Hıdırbaba dağı- Saban dağı . Püliinıiir'ün 4 km. kuzcyi · 
A1.vat karakolunun 2 km. güneyi . Knracakalc . Birınan g<'<liı':i - llnrçi da
ğı . Katır g<'diği . Koçgölba~ı • Munzur silsilesi tepeler hattı - Orta dağın 
3 km. doğusu • Fikrik dağı . Eğripınar dağı - Biresor deresi - Fırat nehri 
(Murat nehrinin birleştiği yere kadar) - lllural nehri · Ulukale dcresi · 
Kurt tepesi • Avşeker- Sörgüç - Balister- Çangal'ın ı km. kuzeyi - Ayvat
tı'nın ı km. kuzeyi • Hopik'e kadar Piri su'yu - Ko?.çan - Aşağı Pohos -Mez
ria-i Çakıran'ın 4 km. batısı - Melkis - Çatal kaya - Bileçin'in ı km. ba

tısı (Kroki: 54). 

2. Ordu: Tunceli'ni tarama ve tedip etmek hususunda almış olduğ~ 
görevi kısa zamanda ve kesin bir Ş<'kildc yapmak, Tunc<'li'de girilmemiş 

hiç bir yer bırakmamak, haydutlann herhangi bir yere saklanmasına veya 
tarnma sırasında bölge baricine çıkmasına meydan vermemek için muhit
ten dahile doğnı kuşatıcı bir şekilde tarama bölgesinin h<'r tarafından bir
den Işe başlamayı uygun bulmuştur. 

Bu maksatın taranacak bölge. arazi kesimi ve aşil'('tlcrin yckdiğeri ile 
ilişkileri itibanyle üç büyük bölgeye, her bölge sevk ve idare, arazinin te
şekkülii.t ve bölgeler içindeki aşiretlerin özellikleri bakımından yedi iç böl
geye ve her iç bölge de yine yukarıdaki esaslar ve aşiretlerin ot'ul·dukları 
b;;Jgeler göz önünde tutularak 3. 5 küçük böliime ayrılmıştır. 

3. Görevin tespit edilen <'saslar dahilinde yapılabilmesi için arazinin 
sarphğı, Tunceli'deki aşiretlerin çıkarması muhtemel kuvvet miktan ve 
görev gerekleri göz önüne alınarak nınnevraya ayrılan bütün kuvvetler 
( 3 ncü, ı2 nci, ı5 nci, ı7 nci, 4ı nci Piyade Tümenleri, ı nci, 14 ncü Süvari 
Tümenleri ile halen Tunceli içinde bulunan Seyyar Jandarma Alayı ve 2 nci, 
3 ncü, 9 ncu Seyyar Jandarma Taburları tarama ve tcdip harekatına işti
rak ettirilmiştir. (Kroki: 54'te alay h\Jdudu ile gösterilen bölüm Için· 

deki rakkamlar, o bölümde bulunan aşiretin çetin veya yumuşak oldu 
ğ'una, gereğinde çıkaracağı silii.h adedine göre, sırf kuvvetlerin böliinmesi 
hakkında bir fikir vermek ve kuvvet hesabıııa bir esas olmak üzere, o bö
lüme ayrılacak kuvvetin miktarını göstermektir. Esasen tespit edilen yedi 
iç bölgenin tedibine ayrılan kuvvetin sevk ve idaresi ve kuvvet bölümil, 1!' 
ağustos ı938 durumuna göre her iç bölgedeki kuvvetleri sevk ve idare eden 
makam tarafından yapılır. Bu ölçü, en elverişsiz halde de görevi "n~o·• 
ile yapmaya yetecek kuvvet miktarıdır. Yukanda da belirtildiği ü~~rc, 

tarama ve tedip harekatı bütün bölgenin her tarafında aynı gün başla
yacaktır. Bu nedenle her bölümdeki kıta, kendi görevini daha kolay ve 
kısa zamanda yapabilirse kendisine nazaran daha meşgul olan komşu 
bölümdeki kıtaya yardım edebilir ki, bunu iç bölgel~re komuta ~den da· 
ha üst sevk ve Idare makamları düzenlerler). 

Taranıaya bundan daha az kuvvet ayırmak, tarama ve t~dip süresi 
nin 'ılzamasım, dolayısıyle Tunceli bölgesinde kıtaların uzun süre kalma 
larını ve manevraıun 2 nci ve 3 ncü safhalannın da gecikmesini ve tara-
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ma yapan bir kısım kuvvetin diğer safhalara daha yorgun olarak girme. 
lerini gerektirecektir. 

4. Kuvvetlerin diizen ve bölilmünde, her Iç bölgedeki aşiretlerin 

çetin ve yumuşak oluşu, o bölge arazisinin dunımu göz önüne alınarak 

1 nci bölgeye 10; 2 nci bölgeye 8; 3 ncü bölgeye 6; 4 nı:il biilgcyc 8; 5 nci 
bölgeye 8 piyade tabıını ve tarama bölgesinin güney ve güneybatı bölge· 
leri silvarinin hareketine oldukça elverişli olduğundan, 6 ncı bölg~y~ 1 nci 
Süvari Tüm~ni: 7 nci biilgry<' bir piyade alnyı ile takviye erlilnıi•ı J.l ndi 
SUvari TUmeni ayrılmıştır. Şimdiye kadar Tunceli'de yapılan ael«·ri hare
kattan alınan teerübelere göre arazinin sarplığı, topçunun kullanılmasım 
zorlaştırdığından çok topçu kuvveti vermekten vazgeçilmiş ve ortalama 
hesapla; piyade taburu ve süvari alayı için ı - 2 dağ topu verilmelde yeti
nilmiştir. 

Zırhlı birliklerin Tunceli'nin her yerinde işleyememesi dolayısıyle ta
rama harekatını idare eden bli:vUk sevk ve idare makamı elinde bulundu
rulması uygun görilımüştür. Bu suretle zırhlı birlikler, ulastırma yollan
nın güvenllğinde, irtibat işinde ve gereğinde gidebileccklcıi bölgelerdeki 

kuvvetleri takviyede kullaıulacaktır. Iniş yerlerinin sınırlı ve belli yerler
de olması yüzünden, hava kuvvetlerinin de bir elden idaresi ve tarama ha
.rekatını idare edecek bUyük sevk ve idare makamı emrinde bulundurulma
Bl uygun görülmektedir. 

5. Emir ve Komuta: 

n. (Kroki: 54)'teki her iç bölgeye ayrılan kuvvetlerin sevk ve 
idaresi işinin bir tümen komutaıu tarafından yapılması lüzumlu görülmüş

tür. Bunun için kuvvetlerin esas ganıizonlarından geliş istikametleri ve 
mümkün mertche az masrana tarama bölgesine intikalleri göz önünde tu
tularak: 

nci Iç Bölgeye 3 ncü Tümen; 

2 nci Iç Bölgeye 17 nci Tümen: 

3 ncü İç Bölgeye 15 nci Tümen: 

4 n c ii Iç Bölgeye ı2 nci Tümen; 

5 nci lç Bölgeye 4ı nci Tümen; 

6 ncı lç Bölgeye ı nci Süvari Tümeni: 

7 nci lç Bölgeye ı4 ncü Siivari Tümcni... ayrılmıştır. 

b. Her Iç bölgede aynı zamanda başlayıp devam edecek tarama ve 
tediple meşgul tumenierin müşterek etkilerini, karşılıklı yardımlarını sağ
lama gibi sevk ve Idare ve aynen lkmnl, iaşe, sıhhi ve veteriner gibi hiz
metlerin ııllrdllrülmesl işlerinin yönetimi bakımından 1 nci ve 2 nci bölge
lerin !) ncu Kolordu; 3 ncü ve 7 nci bölgelerin 8 nci Kolordu: 4 ncü, 5 nci. 
6 ncı bölgelerin 7 nci l{olordu Komutanları emrine veıilme.qi uygun görül
Müştür. Bu yüksek sevk ve idare makamları aynı zamanda kendi bölgeleri 
~inde tümenlerln kudretleri üstüne çıkan yol, geçit, köprü onarımı veya 
tı;ası gibi Işlerde de tümeniere yardım ederler. 

c. Ordu mant!vrasına katılacak bütiin birliklerin tarnma ve tedibe 
memur edilmesi ve tarama harekatının da ordu manevrasının birinci saf
lıMını teşkil etmesi bakımınıinn gend sevk ve iriarenin ıl,. ııınnevra l<ıımu

tnııııııı verilmeMI uygun gibi dlişUnühııı·klctlir. 

6. Halen Tunceli'de bulunan kıtaların bu giinkü yerleri ve tarama ile 
tedibin her yerde ayru gün başlayabilnıesi, yeni gelecek kıtnların kendile
rine ayrılan bölümlere yakın bulunması ve yukardaki mütalaalar göz 
önünde tutularak kıtalann 14 ağustos ı938'de alacaklan durum (Kroki: 
55) te gösterilmiştir. Ordu kıtnlan bu tertibi almadan, yani toplanma bit
meden önce Tunceli dışına çıkan veya kaçanlar, tarama bölgesini çevrele
yen illerce esaslı istihbarat ile tespit olunmnlı ve bu gibiler dcrhal yaka
lanarak esas köylerinin dahil bulunduğu bölgPnin komutanianna teslim 
edi!mclidirlcr. 

7. Tespit edilen bu tertibe göre 15 ağustos 1!)38'de başlayacal< olan 

tarama ve tedip işinin sürcccği tahmin edilen zamanın hesabında, arazinin 

sarp olmasından ötürü bir tabur\Jn bir günde anca!< 20 kilometrekarelik 

lıir bölgeyi tarayabileceği esas kabul edilmiş ve buna göre 7200 kilometre

kare büyüklüğünde bulunan tarama bölgesinin man~vraya iştirak ettiri

len toplam olarak 43 tabur ve nltı süvari ala}, ile; 7200,'20 = 360/1!) = 7.5 

günde taranabilcceği sonucuna varılır. Ancak buna ı;4 ihtiyat da eklene
rek taramanın 10 günde başarabiieceği hcsabedilmektcdir. 

8. Kıtnların trcnle manevra sahasına nakliyatı, manevranın her Uç 
safbasında geri hizmet ve ikmal işlerinin ana hatlan ile cereyan tarzı ve 
buna nit masraf miktarları tespit edilnıiştir. 
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9. Her taraftan aynı günde başlanarak her bölüm ve bölge içinde 
çevreden içe doğru yapılacak taranın ve tedip işinden sonra, tümenierin 
ilk toplanacaklan bölgeler (Kroki: 55) te gösterilmiştir. Bundan sorıra 
tümenler, manevranın ikinci safhası için gerekli ilk dunımu almak üzere 
kısmen Pal u bölge•ine, kısmen Elazığ bölgesine intikal edeceklerdir''. 

Orduca hazırlarıarı bu manevra planı Genelkurmay Bnşknnlığnwa da 
genellikle onanmış ve özelle bazı hususlarda 3 nci! Ord\ı 1\fiifPltişliğinin 
dikkati çekilmişti. 

Genelkurmay Başkanlığı: 
Tarama bölgesinin güneybatı köşesindeki Bilasor deresi ile Fırat 

nehri kavşak noktasından itibaren Tavuk dağı - Evrek - Kızıl evler- Çe
mişkezek'in 2 km. kuzeyi - Süler Mezriasınm 2 km. güneyi - Karako 
Mezriası hattırıın güneyinde kalan Çemişkezek ve civan bölgesinin tam 
ma bölgesinden çıkanlması; 

Tarama harekatına 10 ağustos 1938'den başlanarak 10 glin silrdü
rülnıcsini ve buna göre manevranın 26 ağustosta bitirilnıesini; 

Ordunun önerdiği Ü?.crc son ve kesin hir şekilde ve geniş ölçilde ya· 
pılacak bu tarnma harcki'ıtıııdn, genel sevk ve idarenin 3 ncll Ordu Milfcl
tişüğince dcruhte edilmesini istiyordu. 

Genelkurmay Başkanlığının "tiyarnıa ve direktiflerini dikkate alan 
3 ncü Ordu Müfettişliği, ı ağustos 1938'de birinci safhaya ait verdiği ı nu· 
maralı harekat emrinde (özetle) (Kroki: 56): 

"1. Mcrho, Kalan, Demenan aşiretlerinden bu sene yapılan askeri ha
rekat neticesinde birçoklan yakalanmış ise de bazılan Kalan, Mercan ha
valisine ve Mlinzur silsilesine kaçnbilnıişlerdir. Halen Haydararı bölgesin
de harekat yapılmaktadır. 

Demenan harekatı yapılırken Koç ve Şam bölgelerinde görülen ba· 
zı hareketler halen kıtalanmız tarafından gözellenmektedir. Erzincan ve 
Kemaliye yönlerinden ara sıra mal ve davar götürdükleri ve bir kısmının 
son günlerde yerlerine döndükleri haber alınmıştır. Tunceli'nin diğer böl
gelerinde sükünet vardır. 

2. Ordu; 5 nci Piyade, 2 nci Süvari Tümeni ve Tunceli'deki Seyyar 
Jandarnın Birlikleri ile (Kroki: 56) daki bölgede taranın ve tedip hare
kalı yapacaktır. 

Harekatın Makandı: 

Bu bölgedeki halkı siiiıhtan tamamıyle tecrit etmek, Tunceli'nin her 
sene ayn ayn sahalarında beliren lıaydulluğa lamamen son vcrmt·ktir. 

Harekiılın Yapılış TarıJ: 

Ordu bu görevi, bölgenin her tarafında birden harekete başlamak üze
re kısa zamanda kesin, şedit, seri ve en etkili bir şekilde, hııydutlann her
hangi bir yere sa!<lanınasıııa vrya tarama başlaııgıcıııda ve silresinde böl
g<' dışına çıkına~ııı:ı meydan veınıcyecck şekild<' yapacaktır. 

3. (Kroki: 56) da gö3lerileıı bölge içinde iski'ın bakımından: 

a. Karncakale - Darboğaz batısı - Seyithan - Kırmızı dağ tepeler 
hnttJ - Haçili deresi mıınsabı - Ballı Mezriası - Rıza'nın evi - Mutızur suyu 
Ann komu - Harci dağı hududu ile çevrilen saha ı nci Yasak Bölge. 

b. Masıırnpak Kalesi - Zeynel tepe - Pilav tepe - Ekrek köyünün 
5 km. kuzeyindeki Boz tepe - KoçUlu köyiiııden geçen dere ilc bunun 2 km. 
güneyinden geçen dere arasındaki su taksim hattı - Setirkc köyünden Yı
lan dağına giden yol (hariç) - Yılan dağı - 2100 rakımlı Hanife tepe ve bu 
tepenin 4 km. doğusundaki tepe - Masumpak Kalesi hududu ilc çevrileıı 
saha 2 nci Yasak Bölge olarak hükümetçc tespit ve kabul edilmiştir. 

4. Tedip ve tarama bölgesi arazi kesimi, aşircllcriıı ilişkiJıori bıtkı
mmdan Uç bUyük kısma ayrıbmg ve bu kısıınlardaıı herbirinin bir kolordu 
harekat bölgesini teşkil etmesi tenalp edilmiştir. 

Hozat'ın 10 km. güneyindeki Hıdırdamı - Korkurik - Hozat- (Ho7.at -
Pülümlir yolu) - Cevizli - Karagöl deresi batısı 8 nci Kolorduya verilmiş
tir (mcvkiler 8 nci Kolorduya dahildir). 

Bu haltın doğusunda kalan ve doğudan hruılayarıık Mclkis - Kom de
re- Deşt- Vnrtanik- Azizabdal- 2635- Dofılbaba- Kalan deresi- Munzur 
suyu kavşnğı - Hnçili deresi ağzına kadar :Munzur suyu - Haçili deresi -
Pokir dağı - Sincik dağı - Suribaba tepesi hattı ile ikiye ayrılmıştır. Bu 
hattın kuzeyi 9 ncu Kolorduya; güneyi 7 nci Kolorduya verilmiştir ( mev
kiler 7 nci Kolorduya dahildir). 

5. Genel olarak 7 nci Kolordu 41 nci Piyade ve 1 nci Süvari Tünıen
lerinden, 8 nci Kolordu ı2 nci, 15 nci Piyade ve 14 ncü Süvari Tümcnlcrin
den, 9 ncu Kolordu 3 ncü ve ı7 nci Piyade Tümenlerinden mürekkeptir. 

6. Tümenierin hudutları esasen kolordular tarafından tespit ve b
yin edilecekse de arazi yapısı, aşiretlerin özellikleri. sevk ve idare bakım. 
lanndan kolordulara sırf bir esas olmak üzere liimen hudutlarınııı şura
lardan geçirilmesi uygun olur: 

n. 41 nci Tümen ile ı nci Süvari Tümeni ara hattı; Aşağı Pohos
Iriski - Sapbaba dağı- Kalman -Alman - Veşnak - Yukarı Kuvakiıı - Kırk
lar dağı - Çantur - Kalosan deresi - Kalosan - Yukan Bornak - 2150 - Be
yaz dağ - Mistikaıt hattı ( mevkiler Süvari Tilmenine da hill. 

b. H ııcii Süvari Tümeni ile 12 nci Tümen ara hattı; Kara ca - Zey
ncl tepe _ Pilav tepe ( mevkiler 12 nci Tümene dahil) - Ekrck - Tagar dere
si (kom bizasma kadar - bu kısım 14 ncü Süvari Tümenine dahil). 

c. 12 nci Tümen ile ı5 nci Tümen ara hattı; Mistikarı - Ağviran 
deresi (k om bizasma kadar - bu mevkiler ı2 nci Tiiıııene dahil). 

d. ı5 nci Tiimeıı ilc H ııcii Siivnri Tümeni ara hattı; Kom - Kırk
lar tepe kuzcyi - Mahr.llc ( mevkiler H ncü Süvari Tümenine dahil). 

e. 3 ncü Tümen ile 17 nci Tümen ara hattı; Kaçkerekbaba- Dojil. 
baba - Kalan dcresi maıısahı - Ilaçili deresi maıısabı hattı ( mevkiler ı 7 nci 
Tümcne dahil)'. 

7. Tcdip ve taramada yasak bölgeler daha yoğun kuvvetieric sıkı ta· 
ranacaktır. Bunlanıı dışında kalan bölgeler daha zayıf kuvvetieric aran
mak suretiyle basit bir tarzda taranacaktır. Bununla beraber yerinde VP 
harekete bruılamadan önce ve hareket sırasında alınacak bilgiye göre hay
dutlann bulunduklan anlaşılan yerlerde kuvvvct teksili ile sıkı ve şedit 
taramadan kesin sonuç alınması daima göz önünde tutulmalıdır. 

8. Tunceli harekatı 10 ağustos l938'de başlayacak, 6 ve kesin zaru
ret olursa 7 gün sürecek ve sonradan tilmenler kendi tarama bölgelerinin 
mümkün olduğu kadar güney kısımlannda ve iruıe arnbarianna yakın böl
gelerde toplanmış olacaklardır. Bu durumda bir gün İstirahat edildikten 
sonra manevranın ikinci safhası için alınması gerekli konuş yerlerine in
tikal hareketi başlayacak ve bu hareket 2ı veya kesin zni'liret halinde 22 
ağustos 1938'de bitmig olacaktır. Buna göre 22, 23 veya yalnız 23 ağustos
ta Islirahat edilecek 24, 25, 26 ağustos günleri manevra, 30 ağustos Zafer 
Bayramı günü de geçit resmi olacaktır. 

Intikal, manevra ve geçit resmi için emirler zamanında aynen verile
cektir. 

9. Kıtalar 8 ağııstos 1938 akşamı şuralarda toplanacak ve toplan
manın bilmiş olduğunu Kolordular Orduya bildir~ccklcrdir (Kroki: 57): 

a. 7 nci Kolordu: 

7 nci Kolordu KarargAhı ve Bağlı Birlikleri, Mameki'de; 
4ı nci Tümen KarargAhı ve Bağlı Birlikleri, Mameki'de; 
93 ncü Alaydan bir tabur ve bir dağ bataryası, Honni Komu'nda; 
93 ncü Alay Karargahı ile bir tabur, Tinanaz'da; 
2 nci Seyyar Jandanna Tahuru ve bir dağ bataryası, Timnaz - Zel da

ğı bölgesinde; 
93 ncü Alaydan bir tabur, Marn~ki'de; 
25 nci Alay ve 9 nc"ıi Jandanna Taburu emrinde dört toplu bir dağ 

bataryası ile, Kınnızı dağ bölgesinde; 
1 nci Süvari Tümen Karargahı, Bağlı Birlikleri, bir alay ve bir dağ 

topu, Mazkirt'te; 
Bir Süvari Alayı ve bir dağ topu, Kılkaryesi, Mahalle bölgesinde; 
Bir Süvari Alayı, Hıç'ta; 
ı nci Silvari Tümeninin Peri'den Itibaren hareketi 7 nci Kolorducn 

tanzim edilecektir. 

b. 8 nci Kolordu: 

Kolordu Karargahı ve Bağlı Birlikler, Hozat'ta; 
ı2 nci Tünıen Karargahı ve Bağlı Birlikler, Hozat'ta; 
34 ncü Alay yedi toplu iki dağ bataryaaı ile, Hozat batısındaki Zeynel 

tepede; 

Seyyar Jandanna Alııyı emrindeki iki dağ topu ile, Pilav tepe'de; 
15 nci Tilmen Karargahı ve Bağlı Birlikleri, Bilgiç tepe batısındaki 

Kışla'da; 
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38 nci Alay ve bir dağ bataryası, 6 ağustosta Ilıç'tan hareket ederek 
Tavuk - Mezria - Kızıl Ziyaret güneyi - Bahrebelli üzerind~n 
8 ağustosta Yukan Brasor'un 2 km. kuzeydoğusundaki hikinı 
sırtlar ve boyun noktasında; 

56 ncı Alay ve bir dağ bataryası, 6 ağustosta Eriıj'ten hareket ederek 
üsküpUrt yolu ile 8 ağustosta Tümen Karargahının güneyin
deki Kışla - Söğüt! U bölgesinde; 

Demiryolu ile Elazığ'a gelen 15 nci Tümenden bir dağ bataryası, 

34 ncü Piyade Alayı ile beraber Hozat'a gönderilınek ıtu"retiyle 12 nci Tü

men emrine verilecektir. 

57 nci Piyade Alayı 17 nci Tümenden verilecek dört toplu bir dağ ba

taı • ~ı ile, Bilgiç tepede; 

14 ncü Süvari Tümen Karargahı, Bağlı birlikleri ve bir süvari ala
yı, Çemişkezek'te; 

Bir süvari alayı, bir top ve 17 nci Tümenden iki toplu bir dağ batar
yası ile takviyeli 63 ncü Piyade Alayı, Çemişkezck'in k'u'zcybatısındaki Hc
zari köyünün 5 km. kuzeybatısındaki tepelerde (batarya, 17 nci Tümen
ce Hozat'a gönderilecektir. 63 ncü Alayın Dcşt'te bulunan taburu. alayıııa 
Utihak etmek üzere Hozat'tan geçerken bu batsryayı beraberinde götü
recektir). 

Bir süvari alayı ve bir top, Karataş - Kızıl Ziyaret tepe bölgesinde. 

c. 9 ncu Kolordu: 

9 ncu Kolordu l{arargahı ve Bağlı Birlikleri, SUrbaban'da; 

3 ncli Tümen Karargahı ve Bağlı Birlikleri, Zeyni gediğindc; 

7 nci Piyade Alay Karargahı ve bir piyade taburu, Pülümiir'de; bir
piyade taburu, Deşt bucağında; bir piyade taburu, Salöre k ve güneyinde; 

143 ncü Piyade Alayı, Karargii.h ve bir taburu ile Harci dağı - Harci 
gediğinde; bir tab'Uru ile Bir-man ve Fatkar gediklcrinde; bir taburu ilı· 

Karacakale'de; 

3 ncü Tugay Komutanı emrindeki 11 nci Alay ve sekiz top 8 ağustos
ts Bobyczbaba - Karasakal bölgesinde bulunacak ve tilmen emrine girc 
cek tir. 

17 nci Tümen Karargahı ve Bağlı Birlikleri, Pülür'dc; 

62 nci Piyade Alayı ve dört toplu bir dağ bataryası, Mansul uşağı -

Ağtsş'ın 3 - 4 km. batısındaki sırtlarda; 

3 ncü Seyyar Jandar-ma Taburu, Harci köyü batı sır-Uanndn; 

36 ncı Piyade Alayı, emrindeki batarya lle birlikte 6 ağustosta Ke
mah'tan hareketle Çınarcı yolu ile Munzur silsilesi tepeler hattına gele
cek ve buradan 17 nci Tümen emrine girerek, 8 ağustosta Pülür'c vara

caktır. 

19 ncu Piyade Alayı ve 41 nci Tümenden bir dağ bataryası, Deşt'e

gelerek ordu emrinde bulunacaktır. 

10. Vertetil'dekl hava k'u'Vvetleri ile Elazığ'daki zırhlı tabur, ordu em

rinde kalacaklardır. 

11. Halen Tunceli'de bulunan jandar-ma süvari bölüklerinden birer 

bölük ordu, 7 nci, 8 nci ve 9 ncu Kolordular emrine gir-mek üzere 8 ağustos

ta Ordu ve Kolordu karargahianna katılacaklardır. 

12. Halen Tunceli'de bulunan kıtalann 8 ağustos akşamına kadar bu 
durumu almalannın sağlanması Tunceli Vali ve Komutanlığından, Tun
celi'ne yeni gelecek kılalann 8 ağustos durumlannın 7Jtmanında aldınl
masını 7 nci, 8 nci ve !) ncu Kolordulardan rica ederim. 

13. Ani ihtiyaçlan karşılamak için kolordularca birer istihkiim ve sii

vari müfrezesi tümenierin emrine verilmelidir. 

14. 8 nci ve 9 ncu Kolordulann kuzeyden gelen kıtaları kendi bölge
lerine girerken Munzur silsilesi ve Mercan dcresi bölgelerinde saklandıkla
rı haber alın:ın haydutları temizleyecek ve ondan sonra kendilerine gös
terilen bölgelere 8 ağustos l!l38'de gelcccklerdir. 

15. Toplannın bölgesine gelen her kıta, bölgesi civanndaki geçit ve 
volları tutıııak ve gerekli tedbirleri almak suretiyle çevrelediği saha için
den herhangi bir şahsın harice çıkmasını mencdecektir. 

16. Ordu Karargahı şimdilik Elazığ'dadır. 

17. Ordu Muhabere Bölüğü Elazığ'a geldiğinde Ordu karargfıluna ka- 1 
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tılacaktır" .... demektc idi. 

Ordu emrini alan kolordular, 2 ağuRtos 1938'den itibaren ordun'un 
görüşiine bağlı kıtlarak kendi bölgelerine ait genel harekat emirlerini ver
diler. Bir yandan manevranın başlamasına kadar 4 ncü Genel Miif~ttiş

likçc yUriitUlmektc olan tcdip harckütı devam ederken, bir yandan mancv
ra hazırlıkları yapılmakta ve bu manevr-anııı birinci safhasında Tunceli' 
de yapılacak tedip \'C tarama harekatı hakkında hiikiimetçc karar alın
malrta idi. 

Bakanlar Kurulunun 6 ağustos l!l38'dc aldığı kararda (özetle): 

ller Iki yasak b<ilgcnin 3 numaralı yasak bölge olarak kabul ve il:lnı; 

Tunceli halkından ve yasak bölgelerin içinden ve dışından 5 - 7 bin 
kişinin batı illerine nakil ve isk ii. m; 

Yasak bölge dışında bulunan ve fakat yerlerinde bıralrılması caiz ol
mayan aşiret reisleri, kolbaşılan, seyit ve şeririeric bunlann aile ve ya
kınlarının da batıya nakl e tabi tutulınaları; 

Bu bölge halkıııın silahtan tecridi ve harekattan sonra da b'u işe de
vam edilmesi; 

Batıya nakledileceklerden ne kadarının hangi endüstri merkezlerine 
sevk edilecekleri; 

Ele geçen mahkfımlann, hükümlerinin infazı; 
Asker kaçaklarının askerlik hizıneti gördürüldüktcn sonra batıda mü

rettep olduklan yerlere sevk i; 

Yasak bölgenin korunması için kuvvet çıkanlınnsı gibi hususlar isten
mektc idi. 

Bu suretle Orduca yapılacak tedip ve tarnma harekatının nınacı kesin
likle belirıniş oluyordu. 

3 ncü Ordu Müfettişliği 7 ağustos l!l38'dc yaymindığı bir emirde 
(özetle): 

1 Numaralı harekat emrindeki görevin niteliği ve ne suretle yapık 
cağını hatırlattıktan başka: 

"Bu görevin emredilen sürede yapılınası için gündüz ve gece son de
rece uyanık bulunulacak, dikkat, faaliyet ve gayret harcanarak kesin ve 
durakanmaksızın hareket edilecek, haberleşme ilc vakit gcçiı-ilmcyeccktir. 

Hareket sırasında mahalli hükümet reisierinden ve jandarmadan alı
nacak bilgi, ancak görevimizi kolaylaştıracak ve fakat kıtalaren yapılma
sı gerekli görevi sınırlamayacnktır. 

Cumhuriyet Ordusunun aldığı her görevi tarihi bir asalet ve nccnbet
le elliana örnek, fer-agat ve fedakarlıkla ve en büyük tskdiriere mazhar 
olınuş görev aşkı ve ustalıkla başardığı her vesile ile sabittir. Bunun en 
yakın bir örneği de iki aydır Tunceli'de devam eden tedip ve tarama harc
katıdır. Bu harekatı isabet ve ustalıkla idare eden Tunceli'nin kudı·etli ve 
yilksek kontutaruna ve emirleri altında emsalsiz başanlar elde eden ordu 
ve jandarma kuvvetlerinin necip ve fedakar komutan, subay ve erlerine 
tebrik, teşekkilr ve takdirlerimi bildirir, şchitlerimbl saygı ilc anar ve 
Tunceli'ne yeni gelen kıtalnrla bcrabe rsili•h arkadıışlnnmı, alınan tarihi 
görevde tamamen başanit olacaklan kanısı ve inancı lle scl:imlanın" .. de
mekte idi. 

8 Ağustos günUnU, birlikler hazırlık dut'timunu almakla geçirdiler. 

9 ağustos 1938'de 8 nci Kolordu verdiği harekat emrinde: 

10 ağustos 1938 saat 05 OO'te tarama harekatına başlanacnğına işaret

le, tarnma bölgesinin mihrnklanııı teşkil eden şu noktıtlnnn birliklerce 

ele geçirilınesini istiyordu (Kroki: 58) : 

"15 nci Tilmen birliklerinden; 57 nci Alay Sarıoğlan, Dam:i, Koçyeri. 

56 ncı Alay Hanüe tepesi, Kozlucn, 38 nci Alay Yılan dağını büyiik kısmı 

ile elde ettikten sonra Kırklar tepesinin 3 km. kuzeydoğusundaki taksim 

hattı üzerinden Ali boğazı, istiknmetlerinde ilerliyecekler. 

Amergan, Hanuşağı ve Br-asor derelerindeki haydutlarm kuzeye v~ 

batıya kaçmalarına meydan verilıneyeccktir. 

14 ncii Süvari TUmeni; Milrcttcp Tugayı (63 ncii Piyade :; ncü Süva
ri Alaylanndan mUı-ckkep) ilc Kırklar tepe Istikametinde ilerleyerek bu 
tcpcyi ele geçirecek ve haydutlann Bra.sor dcresi ve güneyindeki kolların
dan batıya kaçmalanna nıani olacaktır. 

Çcmişkczck'tcki süvari alaylan tilmen emrinde olarak Pilav tepe ve 
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Ekr('k i~tikametinde ilerleyerek Pilav tepe güneyindeki tepe ve Ekrek ku
zeyindeki sırtlan tutacaklar, Oskiç, Ekrek ve Ali boğazı giineyindeki Ta
gar deresi kapatılacak ve buralarda hiç bir hayd\itun güneye ve batıya kaç
masına meydan verilmeyecektir. 

Süvaıi TUmeninin K17.1l Ziyaret tepesindeki bölüğ"ii. Zcyncl tepedeki 
12 nd Tiinıcn Komutanı ilc irtibat tesis cd<'crk I<arnta~ ve ~ckcdik'teıı gp. 
çcn Iladi~nr ve Ulukale islikanıelleri kap:ıtılncaklır. 

12 nci Tümen birlikleri; Zcyııcl tepe ve Pilav tepeden ku~cyc doğru 
ilerleyerek bölgelerinde tarama yapaeak.lardır. Yerinde de kararlaştınldığı 
üzere 34 ncü Alay ile Seyyar Jandarma Alayı sıkJet merkezleri iç yanla
nnda olarak, Amutka vadisinden haydutlann güneye kaçmalanna mey
dan vermeyeceklerdir. Ali boğazı tabanı 12 nci Tlimene aittir. 

Ordu emrinde belirtilen tiimen ara hatlannda değişiklik yoktur. 

15 nci Tiimen ilk iş olarak verilen genel istikametlerde ve tümencc 
tayin edilen şeritler' içinde bulunan haydutlan önlerine katarak bunları 
güneye süre siirc Ali Boğa?J'na tıknyacaklardır". 

9 n cu K otorrlu: biilgcsiııılc ynpılncalc tPılip ve t:ırnına iı;iıı wrılii\i ha-
rckiıt planında (I<roki: 59): 

Kolordunun harekatını 10- 13 ağustosa kadar 1 nci safha, 14 - 16 
ağustosa kadar 2 nci safha olmak üzere tertiplemişti. 

Kolordu ı nci safha için birliklerine Ş"U görevleri verdi: 

"17 nci Tilmen: sıkici merkezini 1\funzur suyu kuzey ve doğusımdaki 
bölgede, özellikle yasak bölged(' bulundurncaktır. Tilmcnin 13 ağtıstos ak
şamı varacağı ilk hedef 7.ayıf kuvvetleri ilc Pclikan - Susvank hnltı, sıkJet 
merkezi ile Kirmil bucağı - Koz dağı - Kaçkerekbaba dağı hattıdır. 

Esas temi7Jemc hedefleri şunlardır: 

Koçgölbaşı, Haremi dcresi - Püllir'den Ana komuna kadar Munzur su
},. havzası, Mercan dcresinin iki tarafı, 1\ferho deresidir. 

3 ncü Tümen: sıklet merkezini yasak bölge içinde bulunduracaktır. 
1 nci Alay kendi bölgesini doğudan batıya doğru tarayarak sonunda Piilii
mür - KemertimUrt hattı ile Fahıibaba tepesi - Şanik dağı - Halyes güneyi 
hattı arasında, batıya karşı cephe alacak ve yasak bölgenin doğu sınınnı 
tıkayacak ve bu hatlar içinde kalan dere tabanlarını ve ulaştırma yollan

9 ncu Kolordu bölgesinde, Fatkar, Barke, Tenkoli, Bodihan, Çirgat, 
Kalan, Merho, 2323, Aktaş kuzeyi, Harml kuzeyi, Külhan mezriasıııın gü
neydoğusunda küçük baydut gruptan. 

Bu gün sabahtan itibaren başlayan tarama harekatında durum şöyle 
Idi: 

7 nci I<olordu bölgesinde; 41 nci Tümen anat 05 OO'te tarnma harekA
tına ba~lnmı~. 1 nci Sih·aı; Tümeni de gc~it ve gcdilıleri tılmmışlı. 

8 nci 1\olordu bölgesinde: 1:; nci Tiinıı·n 56 ncı ve 57 nci Alayları böl
gelerinde gece siikünclle geçmiş, 38 nci Alay ilc iı·tibat sağlanabilmişti. Bu 
alay bir taburu Uc Hovaçor deresi güneyindeki Aıııık tepede, knlnııı Uc 
Dc,•c boynu deresi Uc Brnsonı Ulya yayiası bo}'ıın noktası arasındaki te
pder hattı üzerinde bulunmakta. 

12 nci Tiimen bmgcsinde; 34 ncü Alay Amutka, Seyyar .Jandarma 
Alayı Bozan istikametinde, süvari nlayı Çcmişkezck"tcn kuzeye doğru iler
lenıekteler, tiimcn karargahı Zeyncl tepede bulunmakta idi. 

!1 ncu Kolordu böigl'sindc devam etmektc olan taranın harPkatında: 
41 nci Tümen birlikleri bu günkü tarama hedeflerine varmışlar, ll nci Sü
vari Alayı bölgesinde yedi haydut ele geçirilmiş, 8 nci ve 9 ncu Kolordu 
bölgelerinde gece genellikle sakin geçmişti. 

12 Ağustos 1938 durumu: 

7 nci Kolordu bölgesinde: 41 nci Tümeni n 93 ncü Ala yı Mısırban -
Hüvit mezriası hattının güneyinde Dar boğaz ile Kut\1 deresi arasındaki 
bölgeyi taramakta, 25 nci Alayı Kırmızı dağın doğu kısmı ile Dar boğaz 
arasındaki Demenaniılan toplamak ll7.cre tcrtibat almakta, ı nci Silvari 
Tümeni Migesinde yapılan tarnmada, 20 tiifck ele geçirilmiş bulunmakta 
idi. Deşt"te bulunan 19 ncu Alaydan bir tabur bu bölg<'dc yapılacak tara
ma için 7 nci Kolordu emrine verilmişti. 

' 8 nci Kolordu bölgesinde; 12 nci Tümen Karargahı Amutka"da, 34 ncü 
Alay Tngar'dan itibaren Bozan sırtıanna doğru Ağviran deresine hakim 
11ırtlan tutmuş, Seyyar Jandarma Alayı Bo7.an deresi güneybatısındaki 
tepede, bir taburu ile Avgölü gilneybatısındaki tcpeyi işgal etmişti. 14 ncü 
Süvari Tümeninin Çem işkezek 'ten kuzeye ilerleyen birlikleri seyyar jan
darma ala), ile irtibatlı olarak Ali boğazı doğusundaki sırtlan tutmuş, 
Koçulu elvanııda Tagar deresi iki tarafına 1.5 bölük kadar süvari süriil
müştü. 63 ncü Alay ile 3 ncü Süvari Alayından mürekkep tugay birlikleri 

nı arayarak temizleyeeektir. 13 ağustos 1938 gilnil için bu al:ıyııı lıcdeCir+----------------------------------Danzik batısı - Halyes güneyi hnttıdır. 

3 ncü Tümen büyük kısmı, 143 ncü Ala yı ilc kuzeyden güneye ve 3 ncü 
Tugayı ile güneyden kuzeye doğru hareket ederek Birman gediğindcn gii
neydoğuya ve güneybatıya doğru giden hattı içtimalar, Kalan dcresinin 
Aşkirik ile Çirgat arasıııdaki kısmı ve bu dereden güneye doğııı giden hat
tı içiimalar taranacak ve tümen büyük kısmı ile 13 ağustostn Çırgat -
Tız genel hattına vnracaktır. 

Bıt dört günlük harekat sırasında şu mevkiler kuvvetli ve ~abit müf. 
rezelı,•rle tutularak, haydutlann bu istikametlcrdcn kaçması menedilecek 
ve kıtalann gerileri temin edilecektir. 

Pülümür, Zcyni ged.iği, Bobyezbaba, Karasakal (3 nci! Tümen tara
fından), Harci dağı, Püfümür mevkileri (17 nci Tümen tarafından) sağla
nacaktır". 

Kolordu 2 nci safha Için de (14 - 16 ağustos 1938) şu görevleri verdi: 
17 nci Tümenin tarama hedefleri; tekrar 1\ferho deresi, Kaçkerekba

ba, Dojikbaba - 2570 Kı7.ıl tepe - 3134 Koz ılnğı manzumesi, bu iki man
zume arasındaki dere hattı, Kalan deresi taban ve mağaralnrı, Nanik uşa 
ğı deresi, Munzur suyu güney havzası. 

3 ncü Tümellin en önemli tarama hedefleri ise; Kalan deresi (hnriçl 
ile Dar boğaz (dahil) arasında kalan dağlar ve dere manzumesi, Kutu de 
resi taban ve mağaralan ile Dar boğaz taban ve mağaralan. 

Kolordu aynı harekat planında, iki safha halinde yapılacak tarnma ha
rekatından sonra toplanma tarzını da tertipiemiş butunmakta idi. 

10 Ağustos 1938 durumu: 

Kolordular birinci safha için tespit edilen başlangıç dunımunu tama 
men almış, Ordu Karargahı da Hozat'a gelmiş bulunuyordu. Haydutları 
dair alınan haberler ise şöyle idi (Kroki: 58, 59): 

8 nci Kolordu bölgesinde, Zeynel tepe ile Pilav tepe arasından kuzeye 
doğru kaçan bir haydut gt'ııbu; 

1930'larin Dersim Aşiret Reisleri: Ortada Seyit RiZa'nılı 
oğlu Şeyh Hasan,sağda Rehber İbrahim Ağa, solda Seylt 
Ağa'nin oğluAli Haydar Ağa (Dersim ve Derebeyi kitabından) 
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Koçulu - Kırklar tepesi hattını mUsademesiz işgal etmi~ler, 63 ncü Alay 
Koçulu ku7.eyinde, 3 ncü Süvari Alayı Kırklar tepesinde buhııımakla, 38 

nci Alay karşılaştığı haydutları önüne katarak büyük kısmı ilc Yılnn da

ğının güney doğusunda Ali boğazına hakim sırtinn tutmu~ ve 11uradan Ali 

boğazına inen dereler kapatılmı~tı. 56 ncı Alay mUsademesiz Çerhik - Pa

yamlı hattına gelmişti. Bu gün Uç 'ıtçaklı bir filo Ali boğazını bombaladı. 

9 ncu Kolordu bölgesinde; ı7 nci Tümen birlikleri Peliknn dağı - Sos

venk _ Merho dcresi hattına varmış, 143 ncü Alayın bir taburu Kızıl ça

yır'a, bir taburu Fatkar'a, diğer bir taburu da Kürk'e vannıglar ve bu la
ramada haydutlar& bir hayli zayiat verdirilmişti. Kutu deresi ile Dar bo

ğaz arasında tarama yapan 3 ncü Tugay kıtalan rastladıklan baydutlar
dan 25 kadarını imha etmişler, diğer haydutlar Dar boğaz istikametinde 
kaçmışlardı. 7 nci Alayın bir taburu Danzik bölgesine vannıg, bir tabunı 
ile Salörek güneyi ve doğ'u'sundaki bölgeyi taramış, diğer taburu ise do
ğudan batıya ve Barko köyüne doğru tararnaya devam etmekte idi. 

ı3 ağustos ı938 günü de kolordular bölgelerinde, şu suretle tararnaya 

devam edildi (Kroki: 60): 

7 nci Kolordu bölgesinde; Kırmızı dağın doğu ve güneydoğus'U ilc 
batı ve güneybatısındaki sıkı arama ve tararnada buralarda saklanan bay
dutlarla yapılan mUsademelerde 300 kadarı imha edildi ve tarama çembe
ri dışında kalan ve saklananların takibine devam edildi. Süvari Tümeni 
bölgesinde de alaylar tararnaya devam etmişler, 10 Haydaranh, iki Deıııe
nanlı haydut imha edilmiş, altı tüfek, 15 tabanca ele geçirilmişti. 19 ncu 
Alayın ordu ihtiyatında bulunan kısmı da bu geceden itibaren 7 nci Kolor
du emrine verildi. 

8 nci Kolordu bölgesinde; 12 nci Tilmen Karargahı Bozan'da, 34 ncü 
Alay Ali boğazına doğr\1 Tagar deresi tabanından ve güney sırtlanndan 
ilerleyerek bu derenin boytın kornundan inen dere ile birleştiği noktaya ka· 
dar gelmiş, bu noktadan dere güneyindeki sırtlan da seyyar jandarma ala
yı işgal etmiş ve bu bölgede bu gün yapılan tararnada bir hayli hayvan sü
rülen ele geçirilınişti. ı4 ncü Süvari TUmeni iki alayı ile Ali bağazı ve 
Koçulu köyünün hemen kuzeyinde Tagar dcresi kapatılınıştı. 63 ncü Alay 
Koçulu - Kırklar tepesi hattından doğuya ilcrlı.:miş ve dere tabanma iıl<lir
diği müfrczclcrlc rastindığı karniarı yakmıştı. 56 ncı Alay, 38 nci Alaya 
(batıya) doğru yanaştmlmış ve çıkardığı müfrezclerle Avgölüniin balı

sında tarama yapmıştı. 15 nci Tümcnin 38 nci Alayı Ali boğazıııa hakim 
tepelere yannşmış, 56 ncı Alay bilyUk kısmı ilc Boyun komu balısındaki 
sırllarda ve kısmen de dere tabanıııda, 15 nci Tilmen Karargahı J{ozlııea' 
nın 2 km. batısındaki sırttn bulunmaktalar. 

9 ncu Kolordu bölgesinde; Ağdat- Kızıl tepe- Kaçkcrekbaba hattıııa 

varmış bu1unan 17 nci Tümene Dojilcbaba'yı ve İkisor'la Çirgat arasındaki 
Kalan deresine batı yönden hiıkim bulunan sırtlan işgal etmesi emrcdildi. 
3 ncü Tümeni n 143 ncii Alayı iki taburu ile Kızıl Çayır giineyi - Bsrke hat· 
tına varmış, 3 ncü Tugayın Bobyczbaba'da bulunan 7 nci Alayın 2 nci Ta· 
buru, Şeyhan'ın doğu sırtlanııı ve Dar bağazı tutmuştu. Bu kolordu bölge
sinde de birlikler yaptıklan arama ve tarama hareketlerinde haydııtlarla 
yapılan miisadcınelerdc bir çoklarını imha etmişler, bir kısmını diri olarak 
yakalaınışlar, bir miktar silah ve hayvan da ele geçinnişlcrdi. 

7 nci Kolordu bölgesinde; 4ı nci Tümen Karargahı Deşt'te, 93 ncü 
Alayın 3 ncü Ta1111ru Pah bölgesine kaçan haydutları sıkıştırmak suretiy
le Haydaranlı ve Demenanhlardan 83'ilnU imha etmiş, Alayın ı nci ve 2 nci 
Taburlan Deşt'e varmışlardı. Bu alay Kırmızı dağın balı kısmında ve La~ 

deresinin iki tarafında tarama harekatına devam etmekte. 2635 rakımlı 
tepeden Kafat, Pitcr, Çat istikamctlerine ve Kollaç, Mıınzıır sulanna doğ
ru tarayarak ilerleyen 9 ncu Seyyar Jandarma Taburu da, Piter tepesine 
kadar ilerlemiş bulunmakta idi. 1 nci Süvari Tilmen Karargahı ile 2 nci 
Seyyar Jandarma Taburu Nazımiye'ye geldiler. Bu siivari tümeni birlikle• 
rinin Nazımiye bölg~sinde yaplıklan arama ve taramada, 70 Haydnranlı, 
altı Dcmcnnnh imha edildi. 14 ncü Slivaı-i Alnyı Nazımiye'nin 6 km. ıloı::u
sundaki Hop bölgesinde, ll nci Süvari Alayı Mazkirt ve lwzcyiwlc tara

maya devam etmektcler. 

8 nri Kolordu bölgesinde; ı2 nci Tilmen bölgesindeki hayd!ıtlann reis
Ieri ilc birlikte Dokuz sıra 1\fağaralannda saklandıklarının habcr alınmR
sı Uzerine buniRn ele geçirmek maksadı ilc Seyyar Jandarmil Alayından 
gönderilen bir bölük haydutlarin mUsademeye tutuştu ve bu çatışmaya 

57 nci Alay müfrezeleri ve topçusu yardımda bulundular. ll<i er ~ehit, dört 
er de yaralı veren bölük, vadi tabanını takiben 34 ncü Alaya illihak et
ti. Aynı bölük 34 ncii Alaydan takviyeli bir bölük de verilmek suretiyle be
raberce mağaralann tekrar kuşatılmasına ve içindekilerin imhasına me
mur edildiler. 15 nci TUmenin 38 nci Alayı bölgesinde yapılan taramada, 

56 

Yılan dağından Ali boğazına inen derelerde 65 haydut imha edildi. 57 nci 
Alay boğazdan Içeriye girdi ve iki mağarayı kuşatarak ateş allıııa aldı ve 

bombaladı. Bu milsademede haydutlar bir hayli zayiat verdiler. Boğaza 

hakim sırtlarda bulunan 56 ncı Alay, 38 nci ve 57 nci Alayların yaptıkla

n harekata yardımla yetindi. 63 ncil Alayın 2 nci Taburu saat 05 OO'te Ta
gar deresi vadi tabanından ilerleyerek Koma varmıştı. Bu alayın 1 nci Ta
buru Tagar deresindeki mağaralan tarayarak kuzeye doğru ilerlemekte, 
bu taburun çıkardığı bir bölük Koçulu civarındaki dcrcyi lıkamış ve bura
daki mağaralan taramıştı. Bir Süvari Alayı, Koçulu civarında vadi taba

nında tarama ile meşgul. 

9 ncu Kolordu bölgesinde; 17 nci Tümen birlikleri bu sabahki harekiit
ta haydutlardan yedisini Imha etmişler, bir miktarını da diri olarak yaka
lamışlardı. 62 nci Alayın ı nci Tabuı'u: da Kaçkcrekbaba'da yaptığı tara
mada 32 haydudu Imha etmiş, ı6 kadını da diri ele geçirmişti. 3 ncü Tümen 
birlikleri tarama yaparak Çirgat - Tız hattına varmış ve bu harekat sıra
sında 28 haydut yakalanmış, 25 kadar haydut da Mahmunut gediğini aş' 
mak suretiyle doğuya doğru kaçmışlardı. ı43 ncü Alay yaptığı tarama 
harekatında ı3 haydudu imha etmiş ve diğer haydutların sığındığı haber 

alınan Mitgel köyü elvanndaki mağaraları kuşatmıştı. Bu sabah silahlı 

bir haydut grubunun Zeranik k'ıizeyindeki Ziyaret tepelerine doğru gitli
ğinin haber alınması üzerine de ı5 nci ve 17 nci Tümenlerden birrr ta
bur bu istikamcle gönderilmişti. 

Aynı günün (14 ağustos ı938) akşamı ise: 

7 nci Kolordu bölgesinde; 41 nci Tümenin Piter, Kafat bölgesinde 
Munzur'un doğu ve batısında yaptığı taramada, kıtalarımıza Vank bölge
sinde ateşle karşı koyan 38 haydut imha edilmiş, ayrıca, Kafat civ:ınnda 

Muruntr batısına geçmek Isteyen üç baydut takip ve imha edilmiş, Kaiat ıle
resine kaçan dört haydut takip edilmişse de yRkalanamamıştı. 

8 nci Kolordu bölgesinde; genellikle önemli bir olay olmamış, diğer 

kolordular bölgesinde olduğ'u' üzere arama ve tarama harek[ttına devam 

edilmişti. 

9 n cu Kolordu bölgesinde; devam eden arama ve tarnınnda çolc sayı

da haydut sığındıkları mağaralarda imhR edilmiş ve bir miktar da silah ve 

cephane ele geçirilmişti. 

ı5 ağustos ı938 sabah durumu: 

7 nci Kolordu bölgesinde; 41 nci Tümen birliklerinin yaptığı tarama
da Deşt kuzeyindeki Hacılı köyU hRydııtlanndan 13'U daha Imha edildi. 
Deşt bölgesindeki Zımbık mezriMı, HRivari, Kırmızı Me1.rla köylcrin<le 
yapılan tararnada Ise bu köylerden sillllıla karşı koyan haydutlar da lmlın 
edildl ve köyleri yakıldı. Laç dcresi içinde yapılan taramadil da Munzur'uı 
batısına geçmek isteyen haydutlardan bir kısmı öldUrUimU,, bir kıRını da 
Kalan deresi boyunca lkisor, Ahpanos deresi lstlkamctlerinde kaçmışlardı. 
Karargahı Çuk'ıır'da bulunan SUvari TUmeni; 2 nci Seyyar Jandarma Ta
buru ve Hot'ta toplanan ı4 ncü Süvari Alayı ile Dar boğaz dcresi- kolordu
nun doğu hududu arasında yaptığı taranıada bu bölgeye sığınan 281 De

menan ve Haydaranlı haydudu imha ettiler. 41 nci ve ll nci Siivaıi Alay
lan da, bölgelerinde aynı şekilde tarama ve arama yapmakta Idiler. 

8 nci Kolordu bölgesinde; ı2 nci Tiimenin Tagar deresinin giineyini 
kapayan çok sarp ve dik yamaçlar üzerindeki mağaralann aranmasında, 
Avgölü bizasında tabanda bulunan 34 ncü Alaydan takvlyeli bir böliik ba
tıya doğru, seyyar jandarma alayından bir bölük, ilçe hududundan doğuya 
doğru tarama yapmış, 57 nci Alaydan bir tabur da dere tabanı kuzeyinde 
bu tararnaya katılmış ve bu sırada derenin kuzey sırtlannda bulunan 56 ncı 
Alay da aranan nınğaralan makinell tUfek ateşi Ue baskı altında tutmuştu. 
ı4 ncU Süvari Tiimeni, 63 ncü Alayın 2 nci Taburu ile Tagar deresini ikin· 
cl kez aramış ve mağaralarda bulunan ı2 haydudu Imha etmişti. 

9 ncu Kolordu bölgesinde; ı7 nci Tümenin Harçi doğu bölgesini tara
yan birlikleri de bir mağarada 58 haydudu Imha etmişti. Karargahı Mah
munut köyüne hareket eden 3 ncü Tümen de, bölgesinde arama ve tarama 
hnrekatınn devnın etmekte, Kolordu Karargahı Zcyni gediitine gelmiş bu
hınmakta idi. 

ı5 ağustos 1!l38 öğleden sonra ccreyan eden olaylarda ise: 

7 nci Kolordu bölgesinde; 93 ncü Alayın 3 ncil Taburu batıya sevk 
edilmek iizcre Yusufaniılan toplayarak ~lamcki'yc getirmekte iken Uhni 
köyünden Mehmet Ali adında bir haydudun kafile arasından fırlayarak 

Nccip adında bir onbaşımızı hançer ile şehit etmesi Uzerine meydana gelen 
kargaşalıkta, kaçmak isteyen 49 kişi imha edildi. 41 nci Tilmcnin Munzur 
suyu balısında tarama yapan birlikleri ise, batıya nakli kararlaştırılan 
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adamlan ararken Deşt bölgesindeki muhtelü köylerden mukavemet görmesi üzerine, hayduUara öteden bcıi yataklık ve şerirlik eden Zımbık, Hiç, Kirnik ve Bornak köylerinden 395 haydudu ö!U olarak ele geçirdiler. SUvari Tiimeni bölgesinde birliklerin devam eden arama ve taramasında çok 
sayıda haydut imha edilınlş, bir miktar silah ve cephane de ele geçirilınişti. 

8 nci Kolordu bölgesinde; Ali boğazındaki tiimenler arama ve taramaya devam etmekle beraber, haydutlann bulundukları mağaralann te
mizlenmesi terUbatını da almakla meşguldüler. 

9 ncu Kolordu da; aynı şekilde bölgenin haydutlardan arınması mak
ıındına dayanan arama ve tarama harekiılına devam etm~ktc ldl. 

' Onlıı manevrasının birinci safhnHinı tPşkil eden tcdip hnrelıii.tı. pla-
na göre uygulanmakla beraber kolordular, bölgelerinde kesin sonuç almak için harekatı durumun gereklerine uyarak yönetmekte idiler. Bu sebeple 8 nci Kolordu Komutanı gördüğü lüzum üzerine, 15 ağustos 1938 de ver
diği emirde müteakıp 16 ve 17 ağustos günlerinde yapılacak tarama ha
rekatını yeniden düzenlemiş oluyordu. Kolordu bu emrinde: 

"1. Yarın (16 ağustos 1938) daha önce gönderilen Bakanlar Kurulu Kararı, gizli dosyalardaki esaslar ve telefonla vermiş olduğum ön emre göre tarama harekatına başlanneaktır. 

2. 38 nci Alay 12 nci Tilmen emrine, Seyyar Jandarma Alayı 1\füret
tep Tııgay emrine verilıniştir. 12 nci Tümen bölgesinin Ku7.ey hududu; 
Ağveren deresidir (Hozat • Pülür yolu üzerinde Akseki'ye kadar dere dahil). Güney h'u'dudu; Kom • Korsikan • Gücan • Korkurik ( mevkiler 
12 nci TUmene dahil) hattıdır. 

Tümen 16 ağustos akşamı Kozluca • Zeynel tepe hattında ve 17 ağus
tos 1938 akşamı Korkurik ve civarında bulunacaktır. 

3. 63 ncü Alay ve Seyyar Jandarma Alayından terekküp eden Mü
rettep Tugaya, 12 nci Tümen Tugay Komutanı Nuri Berköz komuta edecektir. 12 nci Tümenin güneyinde hareket edecek olan Mürettep Tugayın güney hududu; Koçulu (hariç) • Ekrek (hariç) • Hadişar • Perasenk • Kı
zıl mezria - Avşeker (mevkiler Miirettep Tugaya dahil) hattıdır. Tugay, verilen bölgeyi tarayarak 16 ağustos akşamı karargah ve birlikleri ilc Kızıl Ziyaret güneybatısında Karataş - Hauişar bölgesine ve 17 ağustos 1938 
akşamı Soğuk Pınar - Hıdırdamı bölgesine gelecektir. 

4. 14 ncü Süvari Tiinıeni güney huıhıdıı; eskisi gibidiı", 63 ncii Alay bu tümen emrinden çıkarılmıştır. 
Süvari tümeni, süvari birliklerinin bir kısmı ile Ali boğazı ve Yukan Brasor • Brasor deresi - Kiikçe • Everek • Satsili • Kızıl evler bölgesini ta

radıktan sonra ileri kısımlan ile 16 ağustos akşamı Ulukale dcresi • Çay
bağı l.ıölg-c..inc. 17 a~uHIDH 1!138 alı~aıııı llıılırdıımı giiııcyind" :';iiı·ı·k . ZiiyUrt • Mcnokiıni biilg.,ııiım gelecektir. 

5. 15 nci Tümen 57 nci ve 56 ncı Alaylardan mürekkeplir. au tüme
nin güney hududu; Ağviran dcresi-Akseki ( mevkiler 12 nci Tümen dahil) 
hattıdır. Kuzey hududu; Havaçor dcresi. I<örnak- Çakmaklı. Ari!. Piilür yoluna kadar olan hattır. Alaylar ile tümen karargahı ve bağlı birliklerinin 16 ağustos akşamı bulUnacağı hat; Raksur - Kızılviran, 17 ağustos 1938 
akşamı bulunacağı hat; Karaoğlan - Ccvizli'dir. 

6. Ziyaret tepeleri müfrezelerini teşkil eden 56 ncı Alayın 3 ncü Ta
buru ve 17 nci Tümenin Mürettep Taburu, 15 nci Tümenin kuzey hududun
dan daha yukandaki kolordu bölgesi parçasını tarayacak ve yakalayıp müsademe ettiği haydutlan tepeleyeceklerdir. Bir tayyare filosu Ziyaret tepeye erkenden uçacak, Munzur üzerindeki Sıçan gediğindeki haydutları 
keşif ve bombalayacaktır. 

7. 12 nci Tilmen m'ıthabere bölüğü Mürettep Tugay için bir kısım 
mubabere gereci verecektir" ... demekte idi. 

16 ağustos 1038 sabahı Kolordular bölgelerinde dunım kısaca şöyle 
Idi: 

7 nci Kolordu bölgesinde; 41 nci Tümenin 25 nci Alayı Munzur suyu ile Kalwıon deresi arasını tarayarak Simikti Taş'a, 93 ncü Alay da Deşt'te güneye doğru tarayarak Hiç' e ve bu iki alay arasında tarama yapan 19 ncu 
Alayın iki taburu Torot suyunun kuzeyini tarayarak Sin Deşt'ine gelmiş. 
41 nci Süvari Alayı Hozat güneyindeki ln köyüne vannıştı. 

SUvari TUmeni bölgesinde; ll nci Süvari Ala yı, Muh'ımdu bölgesinde 
yaptığı taramada, sığındıklan yerlerden ateşle karşı koyan bir k!Bını De
menanlı haydudu imha etmiş, Pah doğusunda Çukur civarında tarama ya
pan 2 nci Seyyar Jandarma Taburu da mUsademe ettiği Haydaranlı hay-

dutlann tamamını yok etmişti. Bu imha edilen haydutlar arasında Hayda
ran aşireti reisierinden biri de vardı. 

8 nci Kolordu bölgesinde; arama ve tararnaya devam edilmekte, Munzur dağlarına gönderilen miifreze, öğleden sonra Sıçan gediğl civarında 
karşılaştığı 100 kadar haydutla nıüsadcmeyc tutuşmuş ve Kemah'tan ge
len jandanna müfrezesinin yardımı ilc haydutları doğ'uya doğru atmış ve bu nıüsadcmcdc 20 kadar haydut öldüıiilmüşlii. 

O ncu Kolordu bölgesinde; bütün birlikler yaptıkları arama ve taramada yer yer lıaydutlarla milsadcmcye girmişler ve birçoklarını lınha etmiş
lerdi. 

Aynı giin öğleden sonrada; 7 nci Koloı·du bölgesindeki 41 nci Tümen birlikleri tarama hııı·eket ine devam etınektclcr, siivari tümeninin 14 ncii 
Süvııri Alayı tarama hareketi ıurasıııda siliiiıla karşı koyan 70 haydudu, l'ah bölgesinde tarama yapan 2 nci Seyyar Jandarma Taburu da 37 Hay
daranit haydutu daha imha etmişlerdi. 

8 nci Kolordu bölgesindeki 15 nci Tümenin 56 ncı ve 57 nci Alaylan Ali boğazı, Ağveren deresi kuzeyini ve diğer birlikler de bu hattın güneyini, siivaıi tümeni Yılan dağ • Koçulu hattının güneyini tararnaya baş
lamışlardı. Bu arada' bir tayyare filosu da, Orta dağın güneyinden geçen 
Eriç deresi güney sırtlan ile Kıiru Doğar dağı, Harap Karakol bölgelerine 
dağılmış ve yanlannda sürüler bulunan 500 kişi kadar bir haydut grubu
nu bombalnmış ve makineli tüfek ateşi altına almıştı. 

9 ncu Kolordu bölgesinde de aYJU, şekilde arama ve tarama işine devam 
edilınekte idi. 

Tenkil harekatına inhisar ettirilen manevranın birinci safhasının sona 
cnnesini mUteakıp, Tunceli bölgesinin asayiş ve her türlü idari yönetimin
den sorumlu 4 ncü Genel Müfettişlik bu düşünce ile 16 ağustos 1938'de Ge
nelkurmay Başkanlığı ile 3 ncü Ordu Müfettişliğine yaptığı teklifle: 

"3 ncü Ordunun, manevranın ikinci safhası için Tunceli haricinde ter
tlbat alırken takibat yapmak ve kıtalann götüremeyerek garnizonlannda 
bırakacaklan silah, cephane, erzak ve inşaatı muhafaza etmek üzere en az: 

Nazımiye'de, 2 nci Seyyar Jandarma Tabuı'unun; 
llfameki'de, Seyyar Jandarma Alayından bir taburla bir telsiz istas

yonunun; 

Deşt'te, 9 ncu Seyyar Jandarma Taburunun; 
Hozat'ta Seyyar Jandarma Alayı (bir tabur noksan) ilc bir telsiz is

tasyonunun; 
Pülür'de, 3 neO Seyyar Jandarma Taburu ile ayrıca hir tabur ve bir 

telsiz istasyonunun; 
Çenıişkezck'te, bir tabunın; 
PülümUr'de, bir taburun ... ve 
Bunlardan başka dört seyyar jandarma süvari bölüğünUn bırakılnıa

sını; kezA, ambar yerlerinde muhafıziann terk edilmesini" istemekte idi. 
Hiç şiiphesi:ı: bu ya7.1şmalar olurken bir yandan da harekat normal sry

rinde devam ediyordu. 

17 ağustos 1938 günü yapılan hareket ve faaliyetlerde: 
7 nci Kolordu bölgesinde: 41 nci TUm en; Kararg5.hı, bağlı birlikleri ve 

93 ncü Alayı ile, Türüşmek'te, 41 nci Süvarl Alayı ilc Sıvıcık'ta, 2 nci Ala
yı ile J{alosan deresi kuzeyinde bulunmakta ldl. TUmen bölgesinde yapılan arama ve tararnada 50'ye yakın haydut imha ediinıiş, 16 tüfek ile lG ta
banca ele geçirilınlştl. 

8 nci Kolordu bölgesinde; 12 nci Tümen tarama yaparak Kozluca böl
gesine varmış, yasak bölge Içinde ve tümen bölgesindeki bütün evler ve 
tarlalar yakılmıştı. 

15 nci Tümen bölgesinde de aynı tarama faaliyetine devam edilmiş 
ve 57 nci Alay Niksar'a, Seyyar Jandarma Alayı Knrataş'a, 63 ncii Alay da Çeın.işkezek'e gelmiş bulunuyorlardı. 

14 ncü SUvari Tümeni bölgesinde ise; 3 ncU SUvaıi Alayı All boğazı, Brasoru Ulya, Brasor deresi, Kürtler bahçesi, Kızdevler bölgesini taramış. 5 nci ve 54 ncü Süvari Alaylan ise bölgelerini tarayarak Çemişkezek'e gel
miş bulunuyorlardı. 

Batıya sevk edilmek üzere toplanan kimseler arMında Oskck ve Bogiz köylülerinden de 245 kişilik bir kafile aynı maksatin Çemlşkezek'e !l('Vk 
edilmişti. 

9 nc'ıi Kolordu bölgesinde; 17 nci Tümen Karargahı Karaoğlan'dn. 
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Alişer Efendi'nin kesilen başı 

(Dr. Vet. Nuri Dersimi, Kurdistan Tarihinde Dersim) 

36 ncı Alay Sin'de, 3 ncü Seyyar Jandarma Taburu PUiür'dedir. Bu birlik
ler bölgelerinde yaptıklan tararnada 80 kadar haydutu imha ettiler. 

3 ncü Tümen birlikleri de, tarama yapmak suretiyle İkisor'un 2 km. 
güneyi - Karasakat'ın 5 km. güneyi • Kozerek • Hingirvan • Kimsar kuzcyi 
hattına varmıştı. 9 ncu Kolordu Karargahı da, Pülüre intikali sırasında 
Katır gediği ile Harçi deresi arasında 50- 60 kadar haydutun baskınına 
maruz kalmışsa da yapılan rriüsademede bunlann çoğunu imha etmek 

suretiyle saat 18 30'da Pülür'e geldi. 
10 ağustos 1938'dcn beri Ordu manevrasının birinci saflınsı i~inde ya

sak bölgeyi tarayarak geçen birlikler bu lıarekiıt sırasında, isimleri daha 
önce 4 ncü Genel Müfcttişlikçe tespit edilmiş binlerce insanı yakalayarak 
kafileler hatinde cmreılilcn bölgelere sevk etmişler, haydutlarin yer yer ya
pılan miisad<'mclerdc keza binlercesini imha etmişler, bu şeririerin eığın
dıklnrı kiiyl<'ri, komlan ve hatta fundalık ve tarlaları yakıııışlardı. Bu su
retle bir haftadır devam eden harekat sona ermiş oluyordu. Plana göre 
birlikl<'r yarından itibar!'n Elazığ manevra bölgesine intikalc bmılayaca!t
lardı. 

lll ağustos 1 [)38' de: 

7 nci Kolordu birlikleri toplanma y<'riııdc istimhat ctmrltle: 

8 nci Kolordunun 12 nci, 1!i nci Tüıııcnl!'ri ilc 11 ncii Riivari Tiiıııcııi 

bölgelerini tarayarak toplanma yerine gelmektc; 

9 ncu Kolordu Karargahı Pertck'e gelmiş, birliklerin yaptıklan son 
ar,.ma ve tarnınada 3 ncii Tiim!'n bölgesinde 12, 17 nci Tiimen bölgesinde 
30 kişi daha Imha edilmişti. 

Manevranın ikinci saflıasına gcçildiktcn sonra Tunceli b1ilgesinddd 
dunımu da dikkate alan 3 ncü Ordu Miifettişliği: 18 ağustosta 4 ncii Genel 
Müfcttişliğin, lıölgede bırakılmasını istediği birlikler hakkındaki t!'klifin<' 
verdiği cevapta: 

"Seyyar jandarma süvari birliklerinin manevranın ikinci safbasma 
katılması gerektiğini, 4 ncü Genel Müfettişliğin tcklif ettiği gibi ba1.1 ni
zamiye birliklerinin mahevranııı sonuna kadar Tunceli bölgesinde bırn

kılmasına imkan olmadığını belirtmiş ve Tımedi bölgesinde bırakılacak 

jandanna birliklerinin bulunacakları yerleri şu suretle tayin etmişti: 

2 nci Seyyar Jandanna Tahunı, Nazımiyc'dc; 

9 ncu Seyyar Jandarma Tabunı. Mameki'de; 

3 ncü Seyyar Jandarma Taburu, Püliir'dc; 

Seyyar Jandarma Alayı, Karargahı ve iki taburu ile, Hozat'ta (b'u ta-
burlardan bir bölük Karaoğlan'da); 

Seyyar Jandarma Alayından bir tabur, Çemişkczek'tc: 

Tunceli mulıafız kıtalan ilc islilıkilm bölüğü ve iki tank, Pertck'te: 

Seyyar lıastan<', Hozat'ta" ... bulunacaktı. 

19 ağUstos 1938 de: 

Ikinci saflıa için yüriiyiişe devanı ed!'n 7 nci Kolordu birliklerinden 

41 nci Tümen Munzur suyu ilc Kalason ve Sin bucağı bölgelerinde direnen 

290 haydudu daha imha etıniş, Mazkirt'te toplanan son kafileden kaçmak 
isteyen 52 haydut da imha edilmek suretiyle 2 nci ve 9 ncu Seyyar Jandar-
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ma Taburlan Maıneki'ye gelmiş, 2 nci Seyyar Jandarma Taburu Nazımi
ye'ye gönderilmişti. 

Toplanma bölgesine yürüyiiş halinde bulıman 8 nci Kolordu birlikle
rinden de; 12 nci Tiimcn, 12 ağustostan beri yasak bölge içinde ve dışında 
yaptığı arama ve tararnada yer yer birçok haydutları imha etmiş olmak
la beraber son dirçncn 170 kişiyi daha imha etmiş ve o bölgedeki köy ve 
tarlaları yakmıştı. 

15 nci Tümen de, aynı şekilde bölgesindeki birçok köylerde yaptığı 
arama sonunda 150 haydudu daha imha etıniş, köy ve tarlalan yakmıştı. 
Bu arada 63 ncü Alay ile Seyyar Jandarma Ala yı da son olarak 6- 7 kö) 
daha aradı ve bu köyleri de yaktı. 

14 ncü Süvari Tümeni de, lıölgcsindc yaptığı son temizlik hareketinde 
6!1 ki~i daha iıııhıı etrni:ı. erkek, kadın ve çocııktıın ibaret 381 kişilik bir ka
filcyi batıya na 1tlcdilıııck üzere Elıızığ'n t~cvk etmişti. 

9 ncu Kolordu birliklerinden 3 ncii Tümen yürüyüş halinde, 17 ncı 
Tümen Karargahı ve bağlı birlikleri Deşt bölgesinde ıstirahatta kolor
du karargahı Mameki'ye varmış bulunmakta idiler. 

9 ncu Kolordu kuruluşunda bulunan birlikler manevranın ikinci saf
hası için bu gün sıfır saattan itibaren ordu ve 7 nci Kolordu emrine alın
mış buluyorlardı. 

20 ağustos 1938'de: 

M:ınevraııın ikinci saflıa bölgesine intikal etmekte olan kolordular, 
bölgelerinde topladıklan telıciı·c tabi kafileleri daha önce emrcdilcn yerle
re sevk etmekte, bunlar arasında kaçmak isteyenleri imha etmekte idiler. 
Ordu karargahı da Elazığ'a gelmiş bulunmakta idi. 

Manevranın ikinci safhasına geçileceği şu günlerde Tunceli bölgesinin 
bundan sonraki asayiş durumuna da gereken önem verilmekte ve bu konu 
ile ilgili yüksek makamlar arasında devamlı yazışmalar ccreyan etmekte 
ldl. 

23 ağustos 1938'de Başbakanlık; Içişleri ve !\fiili Savunma Bakanlık
lan ile 1 nci, 2 nci, 3 ncii Ordlt Müfettişlikleri ve 4 ncii Genel 1\lüfclti§liğe 
verdiği emirlerde (özetle) : 

3 ncü Ordu manevrasının birinci safhasını teşkil eden Tunceli ili da
hilindeki tarama harekatının bitiriimiş ve ordunun ikinci saflıa manevra 

harekiılı için bir tertip alınakta olduğuna, keza, 21 ağustos Hl38 sıfır saat

tan itibaren Tunceli bölgesindeki birliklerin emir ve komutalarının 4 ncil 

Genel Müfettişliğine intikal ettiğine değinerek bu bölgenin konınması, gU· 

venliği ve asayişi için 4 ncü Genel Müfettişlik ve 3 ncü Orduca daha önce 
kararlaştırılan birliklerin ve bunların konuıı yerlerinin uygun olduğuna, 
ayrıca üç uçaklan mürekep bir hava grubunun Vertctil tayyare alanında 

bırakılınasına ve seyyar jandarma süvari bölüklerinin manevradan sonra 
4 ncü Genel Müfettişlik emrine gönderilmesinin doğru olacağına, keza, 
Tunceli'de kalacak birliklerin 4 ncii Genel Müfettişliğin tertipiediği plana 
göre kullanılmalarının uygun olduğuna işaret etmekte ve ikinci safha ma
nevra harekiılını mütcakıp, 8 nci Kolordu birlikleri ile, kuzeye doğru tekrar 
bir tarama yapılarak tarama sonunun alınacağııu ve diğer lmvvetlcrle de 
3 ncü saflıa manevra harekatına başlanacağını belirtmiş ve bunlardan baş
ka, güney bölgesinde yapılacak tatbikat sonunda imkan bulunduğu tak-

dirde Tunceli'de kalmış olması m'ıihtemel bazı haydutların imhası için özel 
teşkilattan da yararlanmanın düşiinüldilğünü bildirmişti. 

3 ncü Ordu Miifeltişliğiniıı manevra planına göre ikinci saflıa da, ba
ıınrı ilc yapılmış ve birlikler geçit resmi için ordnca cııırcdilen hazırlık böl
gelerine intikal etıni~lcrdi. 

3. Üçiincil Saflıa (IV ncü Tunceli Harekatı • 6 : 16 eylül 1938): 

Bir yandan manevranın 3 ncü safhasına geçilirken, bundan sonraki 
tedip harekatının da dikkate alınmış olması liızıındı. Bu itibarla Genelkur
may Başkanlığı 29 ağustos 1938'de verdiği emirde: 

"1. İkinci safha manevra harekatı sona erdiğinden 31 ağustosta 

Elazığ civarında yapılacak geçit resmiııi müteakıp: 

a. 8 nci Kolordu birlikleri ile birlikte, 9 ncu Kolordu 3 ncü Piyade 

Tümeni, Tunceli ili dalıilinde ve 3 ncü Ordu emrinde kararlaştınlmış bulu

nan tarama harekatını tamamlayacaklardır. 

3 ncü Ordu Müfettişliği, bölgenin emir ve komutasını 4 ncü Genel Mü

fettişliktcn 1/2 eylUl 1938'den itibaren almış bulunacaktır. 
b. Diğer birliklerden 7 nci Kolordu Karargiıhı, 14 ncü Süvari, 41 nci 
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Piyade Tümenleri (63 ncü Piyade Alayı dahil) de, 3 ncü Ordu Müfetti§liği
nin düzenlediği tarzda 8 : ll eylül 1938 günleı·inde Gaziantep bölgeainde 
tatbikat ve manevra yapacaklardır. 

c. 62 nci Piyade Alayı şimdilik Elazığ'da kalacak ve bunlardan 
gayri birlikler garnizonlaıına döneceklerdir. 

2. Bu tarama harekiitıııdan sonra bölgenin emir ve lwmutası 10/ll 
eylül 1938'den itibaren 4 ncü Genel Müfetişliğe devrolunacak ve 3 ncü Or
du Müfettişi 12 eylül 1938'de Gaziantep'te tatbikat bölgesine gelecektir. 

3. Tarama harekatından sonra bu bölgede kalacak jandarma birlik
lerinden başka 25 nci ve 57 nci Dağ Alaylanndan mürekkep Dağ Tugayı 
ve Pülümür'deki ll nci Alayın bir taburu, 4 ncü Genel Jllüfcttişlil< emrinde 
kalacaktır. 

4. Güney tatbikatından sonra, Tunceli'deki birlikler ayrıca öz~! teş
kili\t ile de takviye edileceklcrdir" ... dcııııı~l<tC' idi. 

30 ağustos Zafer Bayramı yıldönümü gününde Cıımlıurba~lıaııı J<c· 
mal Atatürk Genclkunnay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a giiıır!enl;ği 

telgrafta: 

"Ordumuzun yüksek ve her zaman olduğu gibi milletin giiv<'niıır cid· 
den I:iyık kıymct ve kudretle dolu manevrasının, çok faydalı saflıalar g-iis· 
tererek bittiğini bildiren telgrafıııızı aldım. 

Türk Ordusunun yarattığı zaferin bu yıldöııiimii günlerinde kalhim 
orduya karşı takdir ve şülcran hisleri ilc doludur. Sizin ve tnciinıanı ol· 
duğunuz aziz silah arkada.~lannıın hakkıında gösterdilderi samimi ve asil 
duygular o günlcrdcld anılarımı canlandırdı, heyecanlanılll arltınlı. Başta 
siz olduğunuz halde cümlenize candan sevgi ve saygılanını sunar, şimdiye 
kadar olduğıı gibi bundan sonra da daima artan mutlu başarılar dilerim" ... 
demekle yapılan tedip harekatında elde edilen başan dolayısıyle orduya 
olan güven ve yüksek takdirlerini belirtmiş bulunuyordu. Atatürk'ün bu 
takdirleri süratle ordunun en küçiik kademlcrine kadar duyuru!du. Bu 
arada geçit resmi hazırlıklan yapılırken bir yandan da bundan sonraki te· 
dip harekatı planlanmakta ve Tunceli'ne asayişin devanıt Ü?.Prinrlc tedbir· 
ler düşüniilmektc idi. Bu ııınksatla Genelkurmay Başkanlığı 30 :ıı~nsto" 
1938'de verdiği emirde (özetle): 

"1. Tunceli ili dahilinneki yasak bölgelerin korunması için Başba
kan ve Milli Savunma Bakanı ile Elazığ'da yapılan göriişmedc şu hususlar 
tespit edilmiştir: 

a. 17 nci Dağ Tuga~,nın 25 nci ve 57 nci Alaylarının 3 ncü Tabur
lan yeniden teşkil edilmek ve bunlardan Hozat'taki ala~,n 3 ncü Taburu 
Pülür'de ve Elazığ'daki Alayın 3 ncü Taburu da Çemişkezek'te bulunacak
lardır. 

b. Bu taburlar da, Dağ Tugayının diğer birlikleri gibi yüksek kad
rolu olacaktır. 

e. Halen 400 meveutlu olan sabit jandarma kadrosu 1000'e çıkarı
lacaktır. 

2. Kuvvetlerin arttınlması sadece bir güvenlik tedbiridir. Kesin so
nucun alınması ise, geniş ölcüde bir faalivetin devam ettirilmesine bağlıdır. 
Bunun için iki haftada bir, bir hafta devam edilmek üzere yasak bölgeler 
ve civarları ansızın basılarak aranmalı ve bunun dışında geçecek süre Için
de ise haydutlar gezici takip kollan tarafından aralıksız takip olunmalıdır. 

3. Bu takip kolları, haydutlann haskılanna uğramayacak kadar oy
nak olmalı, uyanık bıılunmah ve 30'ar kişiden aşağı olmamalıdır. Keza 
bunl:ır, gereğinde birbirini takviye edecek surette bir takip komutanlığı 
emrinde ve muntazam bir plan dahilinde kullanılmalıdır. Ayııca bu takip 
kollarının görev yapacağı yerlere yakın bulunan garnizonlar gereğinde sü
ratle yardım edebilecek şekilde hazır bulunmalı ve durumu dikkatle izle
melidir. Haydutlann cüretlerini arttıracak başarısızhklara olanak bıra
kılmaması çok önemlidir" ... demekte idi. 

3 nr.ii Ord'li :'\liifctli~liği de aynı giin (30 n~ustos ın:ıııı :ı nd safiında 
y:ıpılacak tcdip ve nınnevraya katılııcak birliklerin hareket tarzını dUzpn. 
leıııek ınaksadı Ilc aşağıdaki emri verdi (öz<'l): 

"1. Manevranın 1 nci ve 2 nci safhaları sona erıniştir. MeraRiın geçi
şini nıütcakıp, 1 eylül l!l38'den itibaren manevranın 3 ncü safhasınn baş
lanacaktır. 

2. Manevranın 3 ncü safhası nyn ayrı iki bölgede ccreyan edecektir. 

a. Tunceli'de Yapılacak Tarama Harekatı: 

Buna şu kuvvetler katılacak ve Ordu Müfettişi tarafından S('vk ve 

idare edilecektir. 
8 nci Kolordu Karargahı; 
Kolordu istihkam taburu; 
12 nci Tümen (1 nci tarama harekatmda olduğu gibi tümenierin top· 

çu olayı ve .tabur karargiıhlan, salıra ve obüs bataryalan araba kolları 
hariç); 

15 nci Tümen, 
3 ncü Tümen, 
57 nci Piyade Ala yı; 
17 nci Tümenden iki toplu bir dağ bat.aryası; 
Halen Tunceli'de bUlunan seyyar jandarma birlikleri; 
Ordu, 8 nci, 9 ncu Kolordular, 12 nci, 15 nci ve 3 ncü Tümen l'.fuhabere 

Bölükleri; 

9 ncu Kolordu lstihkiım Taburu; 
Bu harekata; 1 eylül 1938'den itibaren 143 ncü Piyade Alay ı, 38 nci 

Ala~,n 1 nci Taburu, 3 ncü Tümenden iki toplu bir dağ bataryası, 9 ncu 
Kolordu Muhabere Bölliğü ve lstihk:im Taburu trenle Elazığ'dan Ilıç is-

tasyonuna nakledilmek ve diğer birlikler 23 eylül 1938'de güneyden Tun
celi'ne girecek şekilde başlanacaktır. 

Tararnayı müteakıp 8 nci Kolordu kıtaları ve nınhabere böliikleri Tlır; 

istasyonUndan trcnle, 3 ncü Tümen kıtaları, 9 ncu Kolordu hluhabcre Bü
lüğü ile İstihkam Taburu karadan garnizonlarına döneceklerrlir. 

Tümenierin koşulu bataryaları, topçu alay ve t:ıbur karargahiarı nak
liyat cetveline göre Elazığ'dan trenlc garnizonlanna nakledilcccklenlir". 

Ordu Müfettişliği aynı emir! e; 7 nci Kolordu tarafından Id :ı re edil
mek üzere Gaziantep bölgesinde yapılacak manevraya katılacak birlilclcıi 
ve manevra sonunda bunların garnizonlarına dönüş tarzını, keza man~v
ranın 3 ncü safhasına katılmayacak birliklerin hareket tarzını belirtmiş 
ve Tunceli'de yapılacak 2 nci tarama harekatı için ayrıca emir vcrileceğinc 
işaret etmişti. 

Ertesi günü (31 ağustos 1938) Tunceli bölgesinde yapıhcak 2 nci ta· 
rama harekatı için ordu emri verildi. Yapılacak harckfıtın cercynn tarzıııı 
açıklayan bu emirde (Kroki: 61): 

"1. Tunceli'deki haydullara dair en son alınan ha!>erlcr özetle şöyle· 
dir: 

a. Birinci tarama harekatında Munzur dağlarına kaçarak yalın
lanmayan Koç'lular son günlerde kendi köylerine dönmliş ve bölgeleri ci
vanndakl köylerde tekrar soygunculuğa başlamı~lardır. Bunların özellikle 
Hozat elvannıla faaliyetleri fazladır. Alınan bir habere göre haydutlann 
bazılan er kıyafetinde imişler. 

b. Pokir dağı bölgesinde oraya buraya saklanmış Abbas uşaklı
lardan silahlı bir haydut grubu üç gün önce Munzur suyu batısına geç
miştir. 

c. Hayılaran ve DemenanWardan Uçer, bcşer kişilik birkaç haydut 
grubu Dar boğaz'da, Havkis bucağı bölgesinde, Kınnızı dağ doğusunda 
Gevrek ormanlannda görülmüştür. 

2. Ordu; 8 nci Kolordu, 3 ncü Piyade Tiimeni, 17 nci Tiiıncnin 57 nci 
Alayı ve Tunceli'deki Seyyar Jandarma bitlikleri ile Tunceli'de (Kroki: 61) 
de gösterilen biHgede ikinci kez olarak tarama harekatı yapacaktır. 

3. Bu kez tarama harekatının hedefi ve maksadı birinci derecede Koç
uşağı haydutlannı yakalamak, Koçuşağı bölgesini tamamen temizlemek, 
bu yasak bölge dışında da hiç bir Koçuşaklı bırakmamak tır. Bu görev 8 nci 
Kolorduya verilmiştir. 

3 ncü Tümen Munzur suyu batısında ve doğusunda kendisine ayrılan 
bölgelerde tarama yapacak, Pülür - Hozat arasından doğuy:ı kaçabilecek 
Koç'lulan Munzur, Kalan, Kutu deresi bölgelerinde barındırmayacaktır. 

Bu tümen kendi bölgesinde birinci tarama hareketinden beri buralara tek
rar dönmü~ olmalan muhtemel Kalan, Dcmenan, Ilaydaran haydutlarını 
da ele gcçircccktir. Ayrıca; 

a. Hudutlan cvvclcc bildirilen yasak bölgeler içinde bulunan halk 
batıya nakledilmek üzere toplanarak bu bölgeler halktan tamamen tecrit 
edilecek ve bu bölgeler içinde iskana yarayacak hiç bir ev, kom ve bu gibi 
binalar bırakılmayacaktır. 

b. Yasak bölge dışında oturan ve fakat yerlerinde bırakılması caiz 
olmayan ve birinci tarnınada ele gcçirilcmcycn aşiret reisleri, kolbaşılar, se· 
yitler ve şcrirler ilc aileleri ve yakııılan da batıya nnkle tabi tutulacaktır. 
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c. Kalan silfLhlar toplanacaktır. 

4. Bu kez taranıaya ayrılan kuvvetlerin terkip ve t:Lkxinıi: 

a. Tarama bölgesi, evvelki tararnada elde edilen haRılaya ve bu ta
rarnada birinci derecede Koç'lular hedef alıııdığına giir<', Hozat'ın 10 kın. 
güneyindeki Hıdırdamı - Korkurik - Hozat - (Hozat - l'üliir yolu) - Pü
liir - Muıızur suyu (3 ncü Tümene dahil) - Harnmi d<'n•si ve uzamını hattı
nın doğusu ve batısı olmak üzere iki büyük kısma ayrılmıştır. Bu hattın 
doğusundaki salıaya 3 ncü Tümen (yukarıdaki mevkiler hariç) batısında
ki sahaya 8 nci Kolordu tahsis edilmiştir. 

b. Genel olarak 3 ncii Tiimen; 11 nci Alay, 7 nci Alay (:l ndi Ta
bur 'hariç), 2 nci, 3 ncü ve 9 ncu S<'yyar Jandanna Taburlarından: 

8 nci Kolord u; 12, nci, 15 nci Piyade Tümen leri, 5i nci, 143 ncü Piya
de Alaylan ilc Seyyar Jandarma Alayından ve kolordu bağlı birliklerinden 
mürekkeptir (Kuruluş: 10). 

5. Tararnaya katılncak birliklerin tarama bölgesine intiltali: 

Birliklerin ilk toplanacakları yerler (Kroki: 61) dedir. 

a. 143 ncü Piyade Alayı, 38 nci Alayın 1 nci Taburu, 9 ncu Kolor
du Muhabere Böliiğii ve 3 ncü Tiimeııdeıı iki toplu bir dağ batal)·ası, H:ı 
ncü Alay Komutanı kamutasında olarale 1 eyliil 1938'dc l~lazığ'dan trenlc 
Ilıç istasyonuna naklcdilecektir. 38 nci Alayın 1 nci Taburu Ilıç'ta kalacak, 
alay karargahı ilc iki tab'tır ve topçu bataryası Eriç'e, bir tabur Kcmah'a 
kara yiirüyiişü ile giderek bu mevkilerden itibaren Kenıah - Çiııariç - tls
kiipiirt- Orta dağ güneyi, Eriç - Kurtdoğar dağı - Fikrik dağı batısı - llıç -
Kızıldağ - Kızıl Ziyaret - Suluç yayiası yollarından birer tabur yürütiii
rnek ve aynı zamanda tarama yaparak evvelce Munzur'a kaçmış olan hay
dutları yakalayacak veyabut sürerek günl'ye atacak surette 38 nci Alayın 
1 nci Taburu 4 eyliil zevaline, Eriç'ten ilerleyecek müfreze 5 eyliil zevaline, 
Kcmah'taki tabur en geç 6 eyliil zevaline kadar Munzur gediklerine çıka
caktır. Taburların takip edecekleri istikametlcr, 6 eylülde 1\funzur silsilesi 
üzerinde bulunacakları yerleı· alay kom·ııtanına ağızdan söylenmiş ve hari
tasına işaret edilmiştir. 

143 ncii Alay ba~l<a bir enıiı' \'eriliııccyc kadar büyiik l;ı~ıııı il~ Mtın>:ır 
silsilesi gcdilderinde kalacak ve Munzur dağlarının etekleriııe, Brasor w 
Havaçur dcreledııin tabanına kadar siir0ceği kuvvetli keşif lwllan ile Mun
zur'a çıkan ve batıya giden en kiiçük istil;ametlcr, gedikleı· ve d~rclcr ka
patılarak Koç'lulann hiç bir suretle hel'lıangi bir yerden kuzeye ve batıya 
kaçmalanna meydan verilmeyecektir. Bu müfreze ~run~ıır gediklerine çık
tıktan sonra 8 nci Kolordu emrine girecektir. 

b. 8 nci Kolordu: 

Seyyar Jandarma Alayı (Çemişkezek'teki taburu hariç), bir tabunı
ııu 2 eyliilde Knraoğlan'a göndererek kıtaların toplanmasına kadar Peli
kan dağı - Ince Ağa arruıından Koı;'lulann kaçmalarını menedeccklir. Son
radan kolonluılan alaeağı direklif dahilinde kendisine göHtcdlcn bölgede' 
tarama yapınakla beraber haydutların doğudan batıya ve batıılan doğuya 
gc~nıclcrine mani olmayı daima göz öniinde bulunduracaltlır. 17 nci Tii
menden iki toplu dağ bataryası 15 nci Tümen kıtaları ile beraber Hozat'a 
götüriiierek seyyar jandarma alayına iltihal< ettirilecektir. 

Seyyar Jandarma Alayının Çemişkezek'teki 2 nci Taburu 3 eylül ak
şamı Kcklik tepe bölgesine Intikal ederek kıtaların toplanmasına kadar 
haydutların batıya kaçı~asına mani olacak ve 12 nci Tümenin bu bölgeye 
gelmesinden sonra 12 nci Tümen emrinde harekata katılacaktır. 

12 nci, 15 nci Tümenlcrle 57 nci Piyade Alayının ve kolordu bağlı bir
liklerinin en geç 5 eylül zevaline kadar Kroki'de gösterilen yerlerde topla
nacak surette Elazığ'dan hareketlerini 8 nci Kolordu diizenlcyeccklir. 

c. 3 ncii Tümen: 

3 ncü Seyyar Jandarma Tab'ul'u 6 eylül zevalindc Pülür'den hareket
le aynı günün al<şamı Arzaler'e ve 7 eylülde Koçgölbaşı'na giderek o böl
geyi tarayacak ve harekat süresince burada kalarak haydutların güneyden 
kuzeye veya batıdan doğuya gitmelerine mani olacaktır. 3 ncü Tiimen ken
di toplanma yerine geldikten sonra, 3 ncü Seyyar Jandarma Tabuıu bu tü
men emrine girecektir. 

3 ncü Tümenin geri kalan kuvvetlerinin 6 eylül zevaline kadar Kroki' 
de gösterilen yerlerde toplanacak şekilde kıtaların hareketleri tümence 
düzenlenecektir. 
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Mıınzur suyu doğusundaki 2 nci ve 9 ncıı Seyyar Jandarma Taburla
n ile ll nci Alayın 3 ncü Taburu, 3 ncü Tümcne bağlı olarak ll nci AJay 
:ı ncii Tabur Komutaıu emrinde harekata katılacaklardır. 

d. Tunceli'deki jandarma siivari bölüklerinden bir bölük 5 eyliilde 
Sin bııcağıııın merkezi olan Deşt'c giderek 3 ncü Tümen emrine, 1/2 süvari 
böliiğü 5 eylülde Seyilhan'a giderek ll nci Alayın 3 ncü Taburu emri
ne, 1/2 siivari bölüğü ilc ayrıca bir süvari bölüğü 4 eylülde Hozat'a ge
lerek Ordu emrine, bir süvari bölüğü keza 4 eylülde Hozat'a gelerek 8 nci 
Kolordu emrine girecektir. 

Kara Hat Komutanlığı ve Hozat'taki seyyar hastane b\ılunduklan 
yerlerde kalacak ve 8 nci Kolordu emrine gireceklerdir. 

. Halen Tıınccli'dc bulunan jandarma kıtala rının, yukanda yazılı yer
lerde Jıizalannda yazılı günlerde buluııdıırıılmasını 4 ncii Genel Müfettiş
likten rica edt'riın. 

e. Ordu Muhabere Böliiğii 15 nci Tiiıneıılc beraber llozııt'a giderek 
orada gcn·kcıı hazırlığı yapacaktır. Bölüğiin hareketi ve oradald hazırlık
ları Ord'ıt Mu habere Uzmanı tarafından düzenleneccl<tir. 

6. Birliklerin ilk toplanma yerlerine vardıkları, 6 eylül zevaline ka
dar orduya bildirilecektir. 

7. Harekatın Yapılış Tarzı: 

a. Toplanma bölgesine gelen her kıta bölgesi civarındaki geçit ve 
yolları tutmak ve gerekli tedbirleri almak suretiyle çe\•relediği saha için
den herhangi bir şahsın harice kaçınasııu menedecektir. 

b. Tarama ve aramaya 6 eylül zcvalindcn itibaren bölgenin her ta
rafından birden başlanacak ve bu iş kısa zamanda kesin, şedit ve seri ve en 
etkili bir şekilde yapılacaktır. 

c. Her küçük bölüme aynlan kuvvetle yalnız bir istikamette iler
lemek şeklinde tarama yapılmayıp o bölüm ün her tarafı aranmak suretiy
le esaslı tarama yapılacaktır. Bununla beraber ordııca yapılan bu tertip hiç 
bir zaman bir böliim içindeki kuvvetin diğer bir bölüme geçmemesini ge
rcktimıez. Her kıta kendi bölümü içinde görevini daha kolay ve kısa za
manda yapabilirse kendisine nazaran daha meşgul olan komşu bölümdeki 
kıtaya yardım edebileceği gibi, haydutlar hakkında alınacak haberlere gö
re haydutların bulunduğu yere kuvvet yığılmasını daha list sevk ve idare 
makamlan düzenlerler. 

d. Tarama yapan her kıta daima birkaç kademe üzerine tertipien
rnek s'u't'etiyle 1 nci hat kıtalanndan kurtulan veya görülmeyen haydutla
rın 2 nci ve 3 ncü hattaki kıtalar tarafından yakalanması sağlanacaktır. 

e. lık tarama bölümleri Içinde işlerini tamamen ikmal eden kıtalar· 
bağlı olduklan üst sevk ve idare makamlan tarafından verilecek emirlc ku
zeye doğru taranıaya devam ederek ll eylülde Bobyezbaba dağı - Ttijik
baba dağı - Munzur suyu hattına intikal edecektir. Bundan sonraki hare
kat için ayrıca emir verilecektir. 

f. 3 ncü Tümen, Munzur suyu batısından ilerlcyip 1\lunzur'u ku
zeye geçtikten sonra Merho deresi, Mercan deresi bölgesinde toplandıkla
rı haber alınan haydutları her taraftan kuşatacak şekilde bu bölgeyi esas
lı s'IU'ette tarayacaktır. 

g. ll nci Alayın 3 ncü Tabur Müfrezesi üç kolla, üç istika~ette ku
zeye doğru yürüyerek bu bölge içinde arta kalmış haydutlan temızlcyecek-
tir. 

8. Karacakale, Birman, Katır ve Zeyni gediklerinin harekatın bıı.~m
dan Itibaren jandarma müfrezeleri tarafından kapatılması Erzincan iline· 
yazılmıştır. 

9. Muhaberc hizınctlcri ve tarama bölgesine lntikalde ve tarama sı
rruıındaki iaşe ikmali ayrıca verilen özel talimata göre yapılacaktır. 

10. Ordu Karargahı 4 eylülde Hozat'a gidecektir" ... denmckte idi. 

3 ncü Ordu Müfettişi bir yandan da verdiği harekat emrine göre, kı
taların toplanmasından önce haydutların Munzıır dağianna kaçarak g!z
lenmelerine engel olma!< için Çinariı;, tlsküpürt istikametlcrine giden yol
ların, Munzur tepeler hattı üzerindeki gediklerin 4 eylül 1938 sabahından 
itibaren jandarma müfrezeleri ile kapatılmıı.~ını ve ordu kuvvetleri bural~
ra geldikten sonra da jandarma müfrezelerinin taburlara yardım etınclcn
ni 4 ncli Genel Müfettişlikten rica etmişti. 

Verilen emirlerin uygulanmasına başlanmış olduğ'u için harekat böl
gesindeki emir ve komuta 1/2 eylül sıfır saattan itibaren 3 ncü Ordu Mü
fettişliği tarafından deruhte edilmiş, tarama harekatına ayrılan birlikler 
yürüyüş hedeflerine ulaşmak üzere 2 eylül sıfır saattan itibaren harekete 
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geçntişlerdi. 

3 : 4 eylül 1938 günlerinde; kolordu ve tümen birlikleri günlük yü
rüyüş hedeflerine vannışlar, Hozat'ta bulunan seyyar jandanna alayının 
bir taburu Karaoğlan'a, Ordu Karargiıhı da 4 eylül saat 17 30'da Hozat'a 
gelmiş bulunmakta idi. 

Bu arada; 25'i silahlı olmak üzere 200 kadar haydutun Munzur s'uyu 
kuzeyinde Pirik uşağının 1 km. doğusunda ve Ağzonik bölgesindeki onnan
lar içinde bulunduğu haber alınmıştı. 

5 cyliil 1!J38'dc de; birlikler yürüyiiş hedeflerine doğnı ilerlemekle beraber, rastlanıın bazı haydutlar takip edilmektc ve haydutlann bulunduk
Ian yerlere dair çeşitli haberler alınmakla idi. 

Böylece hareki\ta tahsis edilen birlikler, 5 eylül akşamı tararnaya ba.~
lamnk üzere verilen lıcdcflerinc varnıışlnrdı. 

6 cyliil 1938 sabahından itibaren cmredildiği üzere biitün bölgede ta
rama harekiltına başlandı. Ve bu arada Mercan deresinde tarama yapan 
7 nci Alay altı haydutu imha etmiş ve bir miktar da siltılı ele geçirilmişti. 

7 eylül 1938 de; 8 nci Kolordu birlikleri 6/i eyliil gecesini Hanife • 
Danzi • Zogar - Dereköy • Kızıl Ziyaret • Pilav tepe • Ekrck - Koçulu • 
Kırklar tepe • Yılan dağı hattında geçirdiler ve 12 nci Ttimenden iki tabur, 
7 eylUl sabahı Yılan dağı kuzeydoğ'usunda Deve boynu • Karataş istika
metine süı·iildU ve bu şekilde birlikler, bölgelerinde tarama harekatına devam ettiler. 

8 eylül 1938 de yapılan harekatta: 
8 nci Kolordu; Ağrivan deresi kuzeyinde bulunan 15 nci Tümen, asıl 

kuvvetleri ile Kaledere komu - Sanoğlan batısı - Payamlı . Kızıl komu hat
tında, ileri sürülmüş mlifrczelcri ile Kozluca • Çarhik hattına gelmiş ve 
Hanife, Danzi dcresi ilc Amirgiin deresi arasında aradığı 23 m ağarada hay
du ta rastlamamışsa da buralardaki yatak ve sair cşyayı yakmıştı. 

12 nci Tümen a.~ıl kuvvetleri ile Tagar. Avgölü güney sırtlan, Kırklar 
tepe doğ't1su, Yılan d~ğı hattına varmış ve Kuvckler tepe grubundan ileri 
sürülen bir tabur Deve boynıı islikanıelinde ilerlemiş ve bu tiinıen bölgesin
de Tagar dcresi doğusunda 13 erkek, 30 kadın ve çocuk yakalanmıştı. Bu 
arada; Bczan dcresi tarandığı sırada beş haydutla yapılan mUsadernede iki
si öldürüldü, bunlardan biri Karaballı aşiret! reisierinden Gulali oğlu Ali 
idi. 

3 ncU Tümen birlikleri de; tarama yaparak Dar boğaz batısında Tim
nas kuzeyi - Hoyt mezıiası - Laç dcresi - Haçili deresi güneyi • Kanisork 
ktı7.eyi • Sin hattına vannış, 143 ncU Alay yaptığı mUsadernede altı lıayd.ıı
tıı imha etınişti. 

9 eylUl 1938'de: 

8 nci Kolordu; 15 nci TUmenin 56 ncı ve 38 nci Alaylan ile Kızılviran -
Kızık • Han uşağı deresinin iki tarafından, 7 nci Alayın 3 ncü Tabıını ile de 
Kaledere komu • Kızık istikametinde tararnaya devam etınektcler. 

12 nci TUmen; Ali boğazında arama ve tararnaya devam etmekte. 
3 ncU Tümen de; kendi bölgesinde tarama yapmakta idi. 
Bıi;5Ün yapılan müsadernclerdc, 15 nci TUmenin 56 ncı Alayı Kızılviran 

bölgesindeki ormanlarda 37 kişilik bir haydut gnıbunu imha etmiş, kadın 
ve çocuk olmak fizere 18 kişiyi yakalamıştı. lmha edilenler arasında Şam 
uşağı aşircti reisi Şeyh Hasan da vardı. 

15 nci Tümeni n AI;şarn Durumu: 
56 ncı Alay, Kızılviran köyUnUn iki tarafında; 
38 nci Alaym bir taburu, Kızık batısında, diğer iki taburu, Hanife te

pede; 
7 nci Alay, Kaledere k omu doğusunda; 
12 nci Tüıııcıı birlikleri de, bu giin Ali boğazmda bir çok ınağaraları 

arayarak ateşe vermiş ve bu suretle mağaralarda saklanan birçok haydu
du imha etınişti. Aynca 36 ncı Alayın 1 nci Taburu da, aradığı mağarala
rm birinde 22 haydut imha etti. Bu tümcnin akşam dunımu: 

36 ncı Alay iki tabıını ilc, Kırklar dağı ilc Yılan dağı arasmda, bu ala
Ylll diğcı· tabunı, Yılan dağmın kuzey ve doğusunda; 

57 nci Alay iki taburu ilc, 34 ncü Alaym iki tabıını, Ali bağazı ımıe
yinden Pilav tepe ve Kırklar tepesi istikametlerinde tararnaya devam et
mektedirler. Seyyar Jandarma Alayının iki taburu, Deve boyn\ı ve kuze· 
yinde; 

3 ncü TUm en ise: 

ll nci Alay ile, Keşiş kuzcyi • Bobyezbaba - Karasakal yayiası - Tujik 
baba - Koz dağ . Hacırek batısı hattına varmış; 

3 ncü Alayı ile, Merho deresinde, 3 ncü Seyyar Jandarma Tabıını ile 
de, Hararni deresi mağaralannda tarama yapmakta idi. 

3 ncU Ordu .MUfettişliği, 10 eylül 1938'de Genelkurmay Başkanlığına 
Hundıığıı ayrı bir raporda durumu özetle şöyle bclirlınckle ldl: 

"1. Devam eden taranıanın gUnliik sonuçlan raporlarla aı-zcdilmck
tcdir. 

2. 9 eylül 1938 akşam durumu şöyledir: 
a. 3 ncü Tümen biiyUk kısmı ilc Munzur ıru')'u doğusuna geçmiştir. 

Mercan dcresi ilc güneyindeki bölge Merho deresinin büyük kısmı • Kırmil 
bııcağı bölgesi - Tujikbaba • Karasakal yayiası hattına kadar Kalan dcre
sinin iki tarafı, Kuru dcresi ve bu dere ile Darboğaz arası tekrar aranmış 
ve taranmıştır. 

3 ncil Tilmen birlikleri bu gün vardıkları Harci dağı - Koz dağı - Tu
jikbaba • Karasakal yayiası • Bobyezbaba • Keşiş kuzeyi hattında yann 
(10 eylUl 1938} duracaklar ve bulunduklan bölgeler içinde kısa arama ve 
tararnaya hazırlanacaklardır. Bu yasak bölgedeki haydutlam daha ziyade 
bu bölge kuzeyinde rastlanacağı tahmin edilmektedir. 

b. 8 nci Kolordu birlikleri, Zcyncl tepe kuzeyindeki Dereköy - Mak
sur • Karaoğlan batısı Halit pm an batısı • Bilgeç tepe • Ha vaçur deresi • 
Ilir oğlu • Yılan dağı . Kırklar tepesi - Koçulu - Alibağazı giiney sırtları • 
Dereköy çevresi içinde arama ·;~ taranıaya gece ve gündiiz d~vam etmek
tedir. 

15 nci Tümen, llaııifc tepe ctmfında ve 12 nci Tiimcn Aliboğazı böl
g<·sindc faaliyctledııc devam ctınclttcdirlcı·. 15 nci 'l'iiıııen dün Kızılviran 
civarında ve 12 nci Tümen dün ve bu gün Aliboğazında ve Kıl'ltlar tepe do
ğusunda önemli bazı aşiret reisierini ve avenelerini imha etmişlerdir. Bu 
gece de Aliboğazı'nda önemli mUsademeler devam etmektedir. 

3. 3 ncü Tiimenin Kalan deresi bölgesinde 8 nci Kolorduıııın Koç 
bölg~sindcki arama ve taranıalan işi için 4 • 5 güne daha ihtiyaç görUI
nıcktedir. Bu sebeple Ordu emir ve komutasmııı 15 eyliil 1938 sıfır saata 
kadar uzatılınasına ve Antep'te bulunmaya kesin zoı-unluk yoksa tara
ma sonuna kadar Tunceli'de kalmama yilksek müsaade ve emirlerini say
gı ile arzederim". 

Genelkurmay Başkanlığı aynı gün (10 eylUl 1938} 3 ncU Ord\ıya ver
diği cevapta; yapıiniakla olan arama ve tarama harekatının 15 eylül 1938'e 
kadar uzatılınasına JUzum hasıl olduğunu, bu sebeple bu tarihe kadar 
Tunceli'deki emir ve komutanın 3 ncü Ordu Müfetişliği uhdesinde kalaca
ğını ve 16 eylül 1938 sıfır saattan itibaren 4 ncü Genel MUfettişliğe devre
dileceğini bildirmektc idi. Bunun üzerine 3 ncU Ordu Müfettişliği birlikle
re verdiği emirde (özetle): 

Harekat aliresinin 15 eylUic kadar u?.atıldığmı ve emir komuta me
selesini belirttikten sonra: 

"8 nci Kolordu kendisine verilen arama ve tarama görevini 15 eylül ak
şamına kadar devam ettirecek ve 15 eylül akşamı, Bornak • Mirho • De
ve boynıı. Yukan Brasor. Boz kıra. Bomak bölgesi içinde; 

15 nci Tümenle Havaçur ve 12 nci TUmenle Brasor bavzalanna inti
kal edecek ve 13 ncil Tilmen emrindeki 57 nci Alay, 15 eylül ak§amı Hozat' 
ta, 15 nci Tümen emrindeki Seyyar Jandarma Alayı Rakbil mezriası • 
.Maksur bölgesinde bulunacak surette hareketini dUzenleyecektir. 

Kolordııca, iki tümenin ara batı olarak tespit olunan Koçyeri • Pa
yanılı . Deve boynu - Kurudere hattı uygundur. 

143 ncü Alay ile 38 nci Alayın 1 nci Taburu, kolorduca verilen talimat 
dahilinde görevlerine devam edecekler ve 15 eylül 1938 akşamı bulunduk
lan yerlerde kalacaklardır. 

7 nci Alayın 3 ncü Tabıını ile 3 ncü Seyyar Jandarma Taburu, 15 eylül 
akşamı PülUr'de toplanmış olacaklardır. 

143 ncü Alay ve 7 nci Alayın 3 ncü Taburu, 15 eyltil 1938 akşarnmdan 
Itibaren 9 ncu Ttimen emrine gireceklerdir. 

15 eylUl 1938 gllnU, 12 nci ve 15 nci TUmcnlcrlc 7 nci Alaym 3 ncii Ta-
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buru ıstirahat edeceklerdir. 143 ncü Alay Kemah'ta toplanmak üzere 16 ey
lül sabahı harekete geçirilecek, oradan Erzincan'a hareketi .3 ncü Tüm~n 
Komutanlığınca düzenlenecektir. 

Seyyar Jandanna Alayı ve bu alayın Süvari Böliiğii,l5 Pyliil1938'de 

Amirgan - Rakbil mczriası - Gavga bölgesinde ve 3 ncü Seyyar Jandanna 
Süvari Bölüğü 15 eylül 1938 akşamı Pülür'de, 9 ncu Seyyar Jandanı1a Sii
vari Bijlüğü 16 eylül akşamı Sin bucağının merkezi olan Deşt'te bulunacak 
tarzda hareketleri kolordnca düzenlenecektir. 

Ordu emrinde bulunan 2 nci Seyyar Jandarma Süvari Bölüğiinün ta
kınu, 16 eylülde Hozat'tan hareket ile Hozat • Deşt - Mameki üzerinden 
18 eylül 1938 akşamı Nazımiye'de bölüğünc katılacaktır. 

3 ncü Tümen, 13 eylülde varacağı hatta, 14 eylUl 1938'de istirahat ede
cektir. Binbaşı Coşkun Müfre?.esi emrindeki seyyar jandarma taburların

dan 2 nci Tabur'Un ve bu tabur süvari bölüğünUn yansı Nazımiye'de, 9 ncıı 
Taburun Deşt'te, 16 eylül 1938 ak~amı bulunacak tarzda harekctlPri til
mence düzenlenecektir ... " demekte idi. 

Bir yandan ordunun yapmakta olduğu tarama harekatı devam eder
ken, Tunceli asayişini devamlı kılmak için alınması gereken tedbirler üze
rinde durulmakta idi. Bu konu ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı 

13 eylül 1938'de 4 ncü Genel 1\Iüfctti~liğin bir önerisine verdiği cevapta 
(özetle): 

3 ncü Ordu manevrası sonunda Tunceli ili ve yasak bölgelerinin ko
runması ve güvenliği için kararlaştınlan tedbirler arasında: 

17 nci Dağ Tugay Karargithı kadros'ıtna kurmay ve levazım heyeti ve
rilerek müstakil tugay kadrosuna çıkanlmasının uygun olacağı; 

Yasak bölgedeki harekat ve takipierin düzgün bir sevk ve idare ile 

tanzimini sağlayabilmek için 17 nci Dağ Tugay Karargithının Hozat'ta bu

lunarak 4 ncü Genel Müfettişlik emrinde Genel Takip Komutanlığı görevi

ni yapacağı ve Tugayın bu maksada göre teşkiline dair hususlar bildiril

mekte idi. 
Aynı emirde ayrıca; tarama ve manevralar sonunda bölgede kalması 

tespit ve tensip olunan jandarma ve ordu birliklerinin takviyesine dair hu

suslar da vardı. Şöyle ki: 

17 nci Tümenin l\lalatya'da bulunan dağ topçu tabıınından bir batar
ya, Hozat'taki 17 nci Dağ Tugay Komutanlığı emrinde bulunacağı kayde

dilmektc idi. 

6 eyliil 1938'dc başlayan arama ve tarama harekatı, ordu ('mrine göre 
biilUn ciddiyet ve şiddeti ile devam ediyordu. Ordumın ı;; eyllil 1938 akşa
mı hedefleri için verdiği emre göre birlikler, o tarihe ltadar, kendilerine 
aynlan bölgelerdeki mağaralan, taş kovuklannı ve bir insanın saklana
bileceği her noktayı adım adım aradılar, lstihkiim müfrezesi birçok mağa
ralan tahrip suretiyle yardımda bulundu ve bu suretle topçu ve piyade 
ağır silfıhlan yakın desteğinde yapılan tarama harekatında birçok nıağara 
ve civarlannda yapılan mlisadeınelerdc, içlerinde bazı aşiret reisierinin de 
bulunduğ'ti yüzlerce haydut imha edildi ve bir o kadar da kadın ve çocuk 
gnıplan yakalandı. Bu arada yine yüzlerce hayvan, silith ve cephane ele ge
çirildi. Haydutlann direndikleri köyler, münferit evler, komlar ve hatta 
tarla ve mcşelikl('r yakıldı. Böylelikle manevranın bu son safhası da sona 

ermiş olacaktı. 

Manevre sonu dolayısıyle 3 ncü Ordu Müfettişliği 15 eyllil 1938'de ya

yınladığı emirde: 

"10 ağustosta başlayan 3 ncü Ordu manevrasının 3 ncü safhası 16 ey-

lül 1938 sıfır saatte sona ermektedir. · 

Bir kısım birlikleri ile haziranın ilk haftası ve önemli kısmı ile tem

muzun son haftası Içinde harekete başlayan ve eylül başından itibaren kı

~ım kısım ganıizonlanna dönen ve 8 nci Kolordu ve 3 ncü Tümeni ile de 

'Ju akşama kadar harekatı devam ettiren 3 ncü Ordu birlikleri ile bu saf

'talara katılmakla 3 ncü Ordu silith arkadaşlarını şereflendircn ve çetin 

görevler alan 1 nci ve 2 nci Ordu kıtalan her safhada uz\ın yürüyiişlerde 

ve manevranın her hareketinde, takdire şayan tahammül, kabiliyet ve ha

şan göstermişler ve görevlerini başarmakta azami gayret ve kudretleri

ni sarfetmişlerdir. 

Aylarca devam eden manevra safhalannda bütün ordu birliklcıinin 

sıhhi durumu büyük memnuniyetle kaydolunaeak derecede iyi devam etmiş, 

iaşe çok munta?AIIl ve kuvvetli yapılmış, yıpratıcı hareketlere rağmen teç

hizat ve silah bakımı, harp ve nakil araçlarına itina derecesi iyi bulunmuş

tur. 
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Bu güzel tecrübcyi büyük bir iftihar ve sevinçle tespit ederken, Türk 
erinin ve Türk subayının yüksek kabiliyetini, Cumhuriyet Ordusun'un va
tanına ve görevine olan derin bağlılık ve sevgisini ve fedakarlığını en ön
ce belirtmek isterim. 

Zorlu ve zahmetli hareketlerin yapılmasında ve görevlerin dökiintü
süz, intizam ve ciddiyetıc başanhnasında bütiin komutan ve subay arka
daşlanmın ciddi ve bUyük gayretlerini ve bir an durmayan faaliyetlerini, 
Isabetli tedbir ve tertiplerini de gurur ve şükranla ifade ve takdir ederim. 

Manevranın her safhasında, ordu birlikleri yanında ve içinde görev 
almış olan jandarma birliklerinin aynı yliksek nitelik ve kudretle ve b:ışa
nyla görevlerini yapmış, tebrik ve takdire liyakat kazanmış olduklannı 
gurur ve iftiharla kaydederim. Bunun bütün ordu ve jandarma silfıh ar
kadaşlanına yürekten sevgi teşekkürlerinıle bildirilmesini rica ederim" 

demekte idi. 

16 eylül 1938 sabahından itibaren 3 ncü Ordu :Miifettişliğinin 13 eylül
de verdiği emre göre; ordu manevrası 3 ncü safha harekatına katılan bir
Jikler demiryolu ve kara yürüyüşleri ile esas garnizonlarına dönmeye baş
ladılar ve Tunceli'nin yönetimi Tunceli Vali ve Komutanlığına devredilmiş 
oldu. 

Emir ve koroutayı devralan 4 ncü Genel Müfettişlik de bundan sonra
sı için Tunceli'de asayişi sürdürme bakımından 19 eylül 1938'de verdiği 

emirde (özetle) : 

4 ncll Genel Mlifcttişlik kunılıışunun (l{urtılıış: lt) bağlı olrhığunu, 

Dağ Tugnyı, seyyar jandarnın nlnyı, Pillüıııilr'rlekl ll nci Alny 3 ncll Tahn
runun Pertek, Elazığ ve Vertetil'deki kıtalaıııı bu kuruluşa göre Mllfcttiş
liğe bağlı olduklannı belirtmekte ve 17 nci Dağ Tugay Komutanlığının 

bundan sonraki bıujlıca ve özel görevini ana hatlan ile bildirmektc ve bir
liklerin de yapacaklan işleri sıraladıktan sonm bulunacaklan yerleri ve ne 
tarzda görev yapmalan gerektiğini açıklamış bulunmakta Idi. 

3 ncü Ordu Müfettişliğinin Tunceli'de yapılan tedip harekil.tına dair v~r

diği raporda belirttiğine göre; Ordu tarafından Tunceli'de iki defada top

lam olarak 17 günde yapılan tarama hareketinden elde edilen sonuç şöy

ledir: 

Tarma bölgesi içinden ölü ve diri 7954 kişi çıkarılmıştır. 

4 ncü Genel Müfetişlikten isimleri verilen 101 kişiden 73'11 ele geçiril

miştir. 

1019 silith toplanmıştır. 
Bu sonnca göre, Tunceli'nin siikfııı ve asayiş bakımından durumu şii:;

lc mütalaa edilebilir: 

Tunceli'de ayakinnma tcrtipçisi olan reis, kolbaşı, şerir ve seyitler ele 
geçirilmiş ve bölgeden çıkarılmıştır. Bundan sonra Tunceli'de genel bir 
ayaklannın tertip edecek, h"lkı teşvik ve tehdit ederek hııını gerçeklf'şfirc
cf'k eliret vr- hiiylt· bir leş\'il< ve tf'!ıdi<IP u"·acak cc"art'l loıhnnııııRtı. 

Yasak bölgelerin idamesi için ayrılan ve Tunceli içinde bımlolan or
du ve jandarma kuvvetleri, bir taraftan faal ve devamlı ba.~kınlarla, hli
klimct ve halk tcşkillcl'i de diğer taraftan devamlı ve etkili propoganda 
ve idare ile dtıruına etkili ve hakim olduldaıı takdirde tarama hareketle
rinde ele geçirileıney('nlcr de delıalelten ba~k:ı çare bıılamayacaldar V<' 

biiykcc hilltiinıd nlifuz ve hfıldıniycti 'fıınccli'de kurulmuş olar:ıktı. 

Buna boyun eğıııck istemeyen birkaç şerir olabilir. En gibiler birkaç 
avcne ve yakınları ilc çete halinde daha bir süre Tunceli dağlarında saklan

maya ve yaşayabilmek için sarkıntılık yapmaya devam edebilirler. Bu gi~ 

biler nihayet kış gelinceye kadar dayanabilirler. Iyi haber alma ve kışın da

hi devam edecek baskınlarla bu mahdut çeteler dahi kolay ve çabuk eldr> 

edilir. 

Bu suretle Tunceli, nihayet iki sene içinde tamamen tcmiz.lenmi~. cm

niyet ve asayişi taminıcn istikrarlı bir bölge haline getirilmiş olur. 

Tunceli halkının bir kısrııı çok ilkPI ve fakinliı'. l.laı~lıınn :ımln,·ındn 

ynşnrnnkl:ın doğıın 7.ilıniyd, hllkihnPl lwvvPl, kuriret ve ldl lt llrilnlln lınnln

ra devamlı snreltc ulıışaııınrnış ve işleyenıemiş olması, bu halk arasınıla 

nşiret ruhunu ve hayalını devam ettirmiş, S<'yillerin telkinleri, şeririerin 

tehditleri bu halkı ilkelliği ve fakirliği içinde bırakmış ve ağaya, rcise is

ter istemez uymaya mecbur etmiştir. 

Ağa ve reisierin bir kısnu kalkmıştır. Fakat seyitterin çoğu kalmış-
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tır. Gerek uysal olduklarmdan dolayı dekunulmayan ağa ve şerirler ge
rekse seyitler meydanı boş bulurlarsa halkı aynı halde tutmaya devam 
ederler. Seyitler ağalann telkin vasılalığını yaparlar. Halkta icra kuvveti
ni teşkil eder. Bu ihtimali kökünden yok etmek için esaslı tedbir; içeride 
kalmış olan seyit ve ağalann hepsini Tunceli dışına çıkarmak ve bu güne 
kadar hükümet ile halk arasında her hayırlı teşebblisü akim bırakan bu 
kitleyi ortadan kaldınnaktır. Ancak bundan sonra halk hükümeti baş ta
nır, her icraatıru kabul ve tatbik ve onu ilkellikten kurtarmak isteyen 
Cumhuriyetin kUltüründen vc nimetinden istifade eder. 

Bu ı;a~cklc:;iııccyc kadar Tuııceli'Jc k·uvvct, hasiret ve devamlı bas· 
kı ilc ve mevcut ağa \'C scyitleriıı niifuz ve etkileri ilc aralıksız ıııücaddc 
ederek ~alı~ıııak ı;crckir. 

'l'uııcdı'dc yapılaıı ıııaııevra hareketleri sırasmda il~clcrdcki iduıi ve 
adli ınakamlann hurckt:h~n önce bu mHcaddcdc tamamen La~anh olma
tlıklun ı;ii.-iiltlii. 

J!J38 huı.iı·an Lu:jnhluu Leri dt..·v&.un eden ~idlll'lli tarama han.:kcllcrhıi 

ıııüteakıp asıl kı:ılurtıcı ulaıılanıı çoğu oı1adaıı kllldırıldığıııa ve kalaıılan 

.ı .. korkutui,Juğuna göre, uıücadelcııiıı daha kolay yürütüleceği tahıııiıı 
edilir. 

llt~dcriu ınL·mur katiroları miinhul ba!Ukllrnamak ve ~örev !:ialıiı)leri de 
Tııııcdi halkıııdaıı olıııamak ~artı ilc ııc~kiıı, ıııukledir ohuak ve Tııııct>li 
lıulkıııı dcvumlı ve etkili temas ve fıtuliyetle Cıııııhul"iyclc ıuııulınııak ve 
alı'itırıuak du iıa'iurı içiıı ~arttır. 

Ordu Miifctlyiııiıı de manevra uoıııı 'l'ııııccli hukkıılllaki bu ııılllulau· 
anııda lıcliı"tıiği gibi, onlucu yupıbn ıcııkil lıun·kalı ııoııa eruıi!j olıııuklıı 

bcrllbcr dahil önce büküıııctçe k.lrurluşhnlını;ı olduğu üzere 4 ncli Genel 
MUfettiıılikçc ve yeni bir plan ılahilinde takip ve ele geçirilen c~kıya Vl' 

:ı.ararlı ki~ilerin tenkiline devanı edildi. 

BİTTİ 
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OscarW/LDE 
li Almanf Werger: R. T.HULMAN! 

BILBIL Ü GUL 

Oscar Wilde (1854-1900) Dubline de hate dinyaye. li bo serbixweyfya !r
landaye xebat kir. li ber vf sedemi ket ber rik a dijminatfya !ngilizan; bi 

dek a dolaven resmi ev girlin a avetin nexwe~ana dfnan. Bi wf awf jfyf

na wf hate xera kirin a bi zehmeten mezin ve n2bin2 ma. O. Wilde, nivfs

kareki bi nav a denge. 

"Ew e bi min ra dans bike, bes dive we ra gulak sor binim." 

digot xwendekare ciwan. "Mixabin di bexçeye min da tu gu

lak sor tune." bi hawargazi digot ii çaven cindi tiji bestirditop 

dibiin. "Ax bext çawan wer tişteki piçiik va batibii tevgiredan! 

Hem u jimin xwendin, çi cameren rusipiyen zanevan gotibiin. 

Min giş v4u"tin siren filosofiye, le bo gulak sor jiyina min bed

bext ii xemkederi bii." 
"Edi wayana tişteki heweskari ii sadiqane ye." dibeje Bil

bil. "Şev bi şev min wi ra dixwend, her çiqas min ew nasnedi

kir ji; şev bi şev min çiroka wi sterkan ra neqlerz dikir. Tene 

min bere xwe di da wi. Poren wi weki sinbil taribiin. Uven wi 
mina gulen hesretkf:§ sor biin. U daxma morika xemkederiye 

bi eniya wi va zeliqi bii." 
"Prens, sibhe evare baloyeki dide." wer hedi diaxivit §agir

te ciwan. "Dilketiya min ji de li wir hibe. Ku ez we ra gulak sor 

bibim, ewe bi min ra dans bike heta desti sibhe. Eger ez we 

ra goleka sor bininı, ewe sere xwe deyne li ser mile min ii de

ste xwe ji bi de ser deste min. Çi heyf baxçe min da qet gulak 

sor tune! Da wer bi teneti riinim ew ji min dawirit we da hiçe. 

Da ez nezera we nakeşim, dile min we bihet şikandin." digot 

§agirte dilgir. 
"Wayana rasti heweskariyeki sadiqane ye." dibeje Bilbil. 

"Çi ez dixwenim, ew betir xemgin dibe. Çi min ra kefxweşiye, 

wi ra dileşi ye. Rasti ji piçek tişteki tevtiji hariqa ye. Zumriit 

bahagirantir ii bi qiymettir e ji ziravbere yaqute. Mohrikmer

canan ii henaran nikanin bikirin, na yen bazarkirin fırotane da. 

E w ji ba fıroşkaran nahet bazarkirine, nikane li hembere zer

teraziye da bihet ke§andine." xwe bi xwe wer difıkriya Bilbil. 
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"Muzikvan li ser cihe miizika riinin ... " dibeje §agirte ciwan, 

"ii bi pe instrumanen xwe bileyizin. Dilketiya min li her den

ge kemane ii harpe dans bike. W er bi sivikati dans bike, hem

heman lingen we zor bi erde bigirin. Da, yen hefşa salone 

hemher hiineren we yen bewene da bila ben bahev, kombi

bin. Ew de bi min ra dans neke, ji her nedabiina gulak sor." 

Wi xwe havet ser çimikgiyan, riiye xwe girt nav desten xwe, 

veş8ri ii giriya. 
"Çima ew digire?" dipirse fatfatika kesk, gavdema ku doçik 

li hewa babii ii wer her ra direV§ya. 

"Bele, bo çi?" dipirse perperok, gavdema tireja roje para 

ledida. 
"Ew bo xatire gula sor digire!" dibeje Bilbil. 

"Bo gula sor? .. " dibejin hemii bi hevra. ''W ayan pekenin e." 

ü fatfatika piçiik, piçek weki sege zeynek bii, bilind dikeniya. 

U hele Bilbil dizaniya xemkedera §agirt, bo sirsihira veş

artina evine. Li ser dare, wer bedeng ii sekinhal bii. W ek si

ber di nav daran da dixiişiya ii li ser baxçe ra fıri, çii. 

Da, di nav çiman da ajguleki pir xweşik derketibii. Gava 

Bilbil ew dit, le meze kir, fırda ii li ser çiqildarike we da da

dihewiri. 
"Bide min gulak sor!" digot bi dengekibilind. "Ji her we eze 

ji te ra lajeyeki şirin bixwenim." 
Gulhejike sere xwe lerzand, gote "Gulen min sipi ne. W er 

sipi weki devkefa behre, wek berfa li ser çiyan sipitir in. U 

disan ji here ba birange min. E w bi xwe tev kevn e, roj-saete 

aj direjini. Belke ew bide, tu çi ku dixwezı"t." 

Bilbil wir ii we da fırvala dibe, ber bi gula xwedi ajhejen bi 
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tevi kevn ii roj-saete direjkiriye diçe ii peve diııişe. 
"Guleki bide min!" dibeje Bilbil. "ü bedela we ez dixwezim 

te ra lajeyeki betrin şirin bixwenim." 
U, ajhejik sere xwe dilerzine ii: 
"Gulen min zer in." dibeje ew. "W er zer in weki poren ci

wan keçika behre, li ser texteki k ehribar da riidinı"t:. W er zer 
in, ji gulzerine zertir in. Ew en ku li ser çimikan xwe diçegi
nin, ew heşta ku li ber tirpana giyahir a karger neketine. Anha 
here ba birange min ... Ew e ku bin pencera şagirtan da ye, yen 
we gulçiçegin in. Belke ew bide, çi ku tu dixwezı"t:." 

Bilbil wer bilind fırdibe ta bo gulhejan, ew en di bin pence
ra şagirtan da biin. 

"B ide min goleki sor! Ez dixwezim ji ber we lajeyeki beti
rin şirin ji te ra bixwenim." 

Gulhejik sere xwe dihejine ii dibeje: 
"Gulen min sor in. W er sor in wek lingen gogewrçinan ii sor 

wek yelpaza tasiken mircanan yen şkeften behran. U mixa
bin baye çiqilgulıyen min bilind kirin, sarsermaye bujikiyen 
min gezkirin, bakurufe goliyen min şikandin, ew sal tu golen 
min tunin." 

"Tene yek goleki sor min diwe." dibeje Bilbil. "Tene goleki 
sor bide min, ne zede. Da ez tene goleki sor helgirim?" 

"E w bi şertek tet dayin!" dibersivine dargoL "U evayana tiş
teki eceb giran e, ez newerim wiya ji te ra bibejim!" 

"Wiji min ra bibeje!" dibejit Bilbil. "Dilniya be, bi rehetibi
beje, ezje natirsim." 

"Ger ku tu dixwezit geleki sor bibit, dive tu ber tireja Hey
ve lajeyeki bihazirini ii bi pe xwina dilike xwe birengini. Ger 
tuji min ra wer bixweni, singe xwe bidiber suriqeleme (stiri) 
ii pet ser da paldi, bigovişi. Bi direjiya şeve dive her tu laje
han bixweni, ta ku suriqelem bighe navika dilike te ii jiyinxwi
na te nav rihen min da hiçe bila hibe ya min." 

"Mirin, nirxeki babagir an e, him ji bo guleki sor!" dibeje Bil
bil. "ü jlyin ji hemuyan pirtir bahagirantir e. E w keyf e, nav k e
lema hlşk da riinin qudreta zerzer li roje ii qudreta mircan li 
heyve meze bikin. Şirin bihina suriqelemen sipi, şirin golen 
cane li dolikan da ii giyayen heydelberge li ser tumikan. u 
be le hezkirin, ji jiyine çe tir e ii an ji dilike çuçikeki çiye li hem
her dilike merivan?" 

W er peren xwe yen gewr vedike ii fırvala dibe. Li valaye 
wek siber li ser bexçe ra, wek sibereke nav daran da dixuşiya. 

Da şagirte ciwan di nav daran da diraza, çawan Bilbil wer 
li wir cih da bela bii, giridilopen çaven cindi h6şta hişk nebii
biin. 

"Ji xwe ra keyf bike" dibeje Bilbil, "şa hibe, da tu ye gola sor 
helgiri. Ez dixwezim ber tireja heyve bixiiyem bi lajehan, de 
rengen rengen we gole xasima bi xwina dilike min pekben. 
Hem ii xwestina min ji ew e, ku tu bi dilbezina xwe bawerbend 
bi. Hezkirin ji filosofiye çetir e ger ku hukum ji hibe; ger ku 
hukumjibibe ji zordariye bi hukumtir e, ger ku h6şta hukum
dar jibibe. Pelgurryagir periken we ne, pelgurryagir renge we 
ye. Uwen we şirin wek hingivin, helma we wek nermdukele 
xweşik e." 

N av giyanda şagirt qayte dikiriile guhdar dibii. U wi ne
dikaniya je fem bike, ka Bilbil ji wi ra çi digot! Wi tene ji ki
teban fem dikir. 

U dara maziye je fem dikir ii tevkeder dibii. Dare ji Bilbi
la biçiik geleki hezdikir. Wi beliina xwe li ser gulidara we da 
çekiribii. 

Dare bi dipisin digot "Lajeheki dawin ji min ra bixwene, ez 
xwe di tenetiye da bibinim, ger ku tu li vir biçit!" Bilbil her dix
wend ji bo dara maziye. Denge xwe wek ave bii, ku ew av ça
wan avkiizeki zivin da dirije. 

Gavdema xilaskirina lajehe da şagirt ji cihe xwe rabii ii bere 
xwe da defter ii qeleme. Bi hişyari we da qayte peşiya xwe di
kir. 

"Ew hate formek", bi xweiixwe ra digot gava ku di nav da
ran da digavand. "Ew hate formek, hiinerek; ew nikane we ji 
wan qisemanehan rizgar bike, ema her çiqas hişeşiya xwe ji 
hebit? Ez ditirsim, na! Bila ew dilrehet hibe wek gelek hiiner
mendan." 
Bedengıyek hasil bii; teda, deriidore da tişteki tune. Na, ew 

qet xwe ji yeki din ra feda nake. Ji hemuyan pirtir bi miizı"ke 
ra mijiil dibe, meriv dizane ya çawan mefatek ne orijinal bi
bit. Ema, ger meriv ku heqbidye mecbiir, we hat bindek to
nen Iawcindi denge weda. Na, carek we çimane teda nine, le 
nikane we erzbike bi pe pratike bahaqiınetan. 

Ew çii oda xwe, xwe li ser nivinka kember direj kir ii disan 
li ser dilbezina xwe fikiri, hemhernan da xewda çiibii. 

Edi heyv di asınan da diyar biibii. Bilbil fıri çii bi bejiken 
sorgule ve nİ§t. Singe xwe dani li ser siiriqelema dara gole ii 
bi peti weda tanda. Bi direjiya şeve laje xwendin ii her singe 
xwe Ii ser siiriqeleme da guvişt ii palda. Heyva kristalsar li ser 
da xar bii, gohe xwe da denge Bilbil. Dixwend ii dixwend, her 
siiriqelem ji kiir ii kiir bi sing ra diçii. Jiyin ii xwina wi her diçii 
kem dibii. 

Peşda, li ser dilheziya xoteki ii keçikeki dixwend. ü gipike 
dara gul bişkı\ıi, vekir goleki bewene ii behempa. Pergol her 
ii her rezdibiin, li ser her lajehekiii yen din. Peşda wek mijdii
man ronak bii, wek mije li ser avçeman da rawesti. Ronak wek 
lingen şefaqe, zivperen roj evare. Wek siberwene goleki zi
veynik da, wek siberwene nav avgere da, golvedana gul li ser 
sere gul da, wertor biibii. 

Gule her dixwest, Bilbil bila xwe tim di ser siiriqeleme da 
pettir tande. "Pet, pettir tande Bilbila piçiik! Nebe ku roj roni 
be, he gu1 tev teva nebiiye?" 

Bilbile wer xwe ser siiri da pettir digovişt, laje dixwendin 
bilin d ii bilin d tir. Edi wi li ser her çii zedebiiyina jan ii eşa xwe, 
li ser canruben mer ii weyve dixwendin. 

Sori ii ziravetiyek li ser belgen gule da hat wek sorikbiina 
riiye zave, ger de ma ku wi leven destgirtiya xwe maçkiribii. U 
siiriqelem ke negije dilike Bilbil, dilik wek xwe dimine ii gul 
ji sipi. Tene xwindilike bilbileki dikane dilike goleki sor bike. 
Dar hane Bilbil dike, ku ew he pirtir xwe li ser siiri da tande. 

"Xwe he kiptir, he kiptir tande Bilbill Paş6 we roj derkeve, 
ka hin gol bi tevayi hasil nebiiye." gote. 

65 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bilbile xwe li ser siiriqeleme da her çu kip kir u sere surili 
dilike ket. Jan u Bşeki bewene e w girt u recifi. E".ştir u €§tir 
dibil. Laje xwendin ji hartir u har bilindtir, teneli ser bez u 
evine. Evineki wehan ku nakeve qebran u qet namire. Edi 
gula sor u behempa çBbilbil, dilike we wek kevira yaqute. Ema 
denge Bilbil edi sist bubil, peren wi yen piçuk dest bi perita
ne kiribiln. Perdeki sivik bi ser çaven wi da hat. Her sist u sist
tir dibiln lajehen wi. Tişteki ketibil gewriya wi, behna wi her 
tengdibil ... 

Xwinger, xwenger dixwend heta ji deng ketina dawi. Hey
vasipi ew dibihist, birdikir ku dakeve jer, ser reka roj ava. U 
wer asman da mabu. Gula sor ew bihistibu ber hezhaza be
dawi dilerziya. Li ber sarbaye sibhe belggulen xwe vedikirin. 
Eksdeng dikS§iya li şkeften sormor, li ser çiyan; xewketi ji 
xeme heşar dikirin. Li ser qamir-qamişen çeman da weda 
diçu, xerxeberekibi ser behre da redikir. 

"Qayte, qayte! da waye gul temam bil." digotin gul§ivan. 
Ema çi deng ji Bilbil nedihat, bersiv nedida. Li wir miribu, 
suribi dilike va çubu u wer razayi mabu. 

Nivroye şagirt pencere vekir u serbijer qayt kir. 
"W ayan çi bextek heja ye! Da waye guleka sor ... " 
"Emirjiyana xwe da min tu car gulekiwertor neditibil. Wisa 

cin di ye ku dive Latlııi da naveki we ye direj hebe". 
X we jorda xar kir u gula sor helgirt. Kume xwe dani ser sere 

xwe u bi lezilbez çu mala profesore xwe. Gul ji dest da bu. 
Keçika profesor runiştibu bo çuylııe, qedifa şin li makara ye 

dipeçiya. Sege we ye piçuk ji li ber lingan da melisiya bu. 
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"Te seba min gotibil, ew ku ji min re guleki sor blııe ez e bi 
wi re dans bikim." dibeje şagirt. "Wayana li ser ruye gerdüne 
ji hemu gulan sortir e. Ji bo evare we bo dilike xwe helbigire, 
ger ku me hevra dans kir çawan ez ji te bezdikim we te ra 
erzhal bikim." 

Ema keçike deve xwe bada: 
"Ez ditirsim ev u ciliken min li h ev neşiken!" got u direj kir." 

Hat min ra xarziye odevan cewahiren rastini bi re kirin, her
kes dizane mucewher ji gulan qimettirin." 

"Bi rasti hun (tu) gelek beqedr in!" got. Şagirt wer bi her
sketi bil ku ew gula ku anıôu, avet e li ser rekcade, cihdera ku 
direji laxime dibe. Arabayek li ser gule derhas bil. 

"Be qedri ha?" dibeje keçik, "Ez dixwezim we ra tişteki bi
bejim, hiln (tu) gelekbe ar in, da ma hiln ki ne? Şagirtekiwir 
weda qet; bawernakim ku zivbenden solete hebin wek ye xar
ziye odevan." 

Şagirt ji cihe xwe rabil u çu mala xwe. 
"Ev hezkirin çi tişteki besere ye!" digot şagirt xweilxwe ra, 

gavdema rabilnçuyine da. E w ne bo fayde ditineye mlııa man
tiqe, edi qet çi ispat nake u her qise dike derheqa tişten din 
da. Tişten he nebilyi, baweriyen eşyayen be bahaqimet. Ew bi 
xwe, rasti ji piçek becerib bilna jiylııe ye. Dem u dewra me da 
hem u pratiki bilne, wer disan ez di çim feylezofiye u metaiızi-
kA" e. 

W er ew disan diçe oda xwe, kitebeki mezin u toze da mayi 
tlııe u dest bi xwendine dike. 
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Ing. Çev. M.PIRO 

HELSİNKİ GÖZETLEME RAPORU 
ETNİK KİMLİGİN iMHASI 
TÜRKİYE KÜRTLERİ 

İLAVELi SON BASKI 
MART1988 

-m-

IV. TERÖRIST BASKlNLAR 

Helsinki Gözlem heyeti, Diyarbakır dşnda terörist ba
skınlanyla manşetlerden inmeyen sırura yakın Mardin ile 
dagl.arın yüksekliklerinde kurulmU§ olan Tunceli kentlerini 
de ziyaret etti. Çok geniş bölgeleri içine alan bölgedeki gezi
miz sırasında, hayır ve yüksek yamaçlarda koyun otlatan ço
banlar dl§lnda insan, insan topluluklan veya meskenlere 
rastlayamadık. Bir dagm yamacında kurulmU§ 45 000 nüfus
lu Mardin, ta§tan yapılı:nı§ sıra sıra evleriyle kendine özgü 
apayn bir özellige sahip. SHP Mardin merkezi, sonsuza ka
dar uzanmış gibi bir izienim veren Mezopotamya Ovasına te
peden bakan bir konumda bulunuyor. Sadece 30 km. 
uzaklıkta bulunan Suriye'den gece şklan görülebiliyor. Bir
kaç avukat, politikacı, bir ögretmen, bir işadamı ve bir gaze
teciden oluşan grup -tümü de SHP içinde faal- özellikle 
Mardin ilinde sık sık görülen gerilla savaşım irdelediler. Mar
din'de bulundugumuz tarihte hepsi de yerli halktan olan 28 
terörist aranıyordu. Ziyaretimizden birkaç hafta sonra 8 
Temmuz tarihinde Mardin ilinin iki köyünde, çogu uykuda 
iken ll çocuk olmak üzere 28 kişi teröristler tarafından kur
şunlanarak öldürüldüler. 

Terörizm, kendilerini marksist -leninist gören, PKK olarak 
bilinen Kürt .İ§çi Partisi'ne mal edilmektedir. Bunlann hare
ketleri milliyetçilik ve aynlıkçılıga dayanmaktadır. Bunlann 
amacı, Türkiye'nin Kürtlerle meskun bulunan bölgelerini 
kurtararak bagımsız bir devlet kurmaktır. PKK'mn aktif ol-

dugu bölge Batı Avrupa'dır. Ve hatta Almanya ve İsveç'de 
teröristlikle suçlanmaktadır. 

PKK, Ankara Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakülte
si'nde bir ögrenci olan Abdullah Öcalan tarafından 1978 yı
lında kuruldu. Bu grup, 12 Eylül 1980 darbesinden önce 
çeşitli silahlı çatışmalara katıldı. Liderleri, darbeden sonra 
Türkiye'yi terkettiler. Öcalan'ın Şam'da bulunduguna inanıl
maktadır. Bugünkü terör dalgası, 1984'ün Agustos ayında, 
Irak sırurma yakın Eruh ve Şemdinli köylerine yapılan baskın
tarla ba§ladı. Bu baskınlar 1984'ün sonlanna dogru artarken 
hedef seçilen askeri birlikler ve jandarma karakollarına, PKK 
ile işbirligini reddeden köylüler de dahildiler. 

Türk hükümetine göre Dogu'da, 1984 yılımn Agustos ay
ından beri güvenlik kuvvetleri, teröristler ve birçoSunun ka
dın ve çocukların olU§turdugu 300 kişiyi aşan sivil halk da 
dahil 800 kişi öldürülmüş. 

(Raporun bu bölümünde herkesçe bilinen bazı olaylara 
yerveriliyor. Onlan aktarma geregini duymadık. MP.) 

Newsweek dergisi Mart 1987 tarihli sayısında, Güneydogu 
Türkiye'deki mücadeleyi "dünyanın en acımasız gerilla sava
şı" olarak tanımladı. Buna ragmen sorunu çevreleyen gerçek
ler toz-duman içinde kaybolmaktadırlar. Hareketleri sıkıca 
kontrol edilen birkaç yabancı gazeteci dl§lnda bölgeyi ziyaret 
eden olmamıştır. Haberlere kaynaklık eden genellikle Türk 
hükümetidir. Hükümetse sık sık kendi kendini tekzip etmek
tedir. 1987 Haziran ayında Türkiye'deyken çeşitli "resmi" kay
naklar, gerilla sayısımn 200 ile 1500 kadar oldugunu tahmin 
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ediyorlardı. Daha sonra Temmuz ayı konuşmasmda Ba§ba
kan Özal çok kesin sayılar veriyordu: Buna göre hükümet, 
2338'i barınma ve diğer yardım ve kolaylıkları saglayan ve 
1158'i ise faal döviişen olmak üzere 3496 teröristin varlıgım 
saptaDU§tı. Agustos 1987 tarihli konuşmasmda ise Başbakan, 
Güneydogu'da sadece 300-400 civarında bir terörist gücün 
varlıgından sözediyordu. 

Teröristlerin nerede üslendikleri konusunda da birhayli 
kanşıklık var. Türk hükümeti çok yakın bir zamana kadar ge
rillaların sınırın öbür tarafında, Suriye ve Irak'da kurdukları 
kamplardan sızarak vur-kaç yöntemiyle çalı§tıklarım ısrarla 
vurguluyordu. Günaydın gazetesinin bir muhabiri Agustos 
1987'de, Türkiye'de 38 kamp ve silahlı 8000 adamlarımn 
mevcut oldugunu iftiharla vurgulayan PKK militanlarıyla 
Irak daglarında olagan dı§1 bir millakat yapmayı başardı. 
Türk hükümeti ise Ekim ayında, teröristlerin Türkiye içinde 
üs kurduklarım doğruluyordu. Bu da gerilla hareketine halk
tan gelen destegin ilk tahminlerden daha fazla oldugu savına 
dayanabilir. 

ABD Elçisi Robert Strauzs-Hupe'a göre, "Militanlar her 
gün sımrdan sızabilen, iyi organize edilmi§ silahlı bir gruptur." 
Elçi ve elçilik görevlilerine göre, bu bir sızma olayıdır, yurt 
içinde üslenme i§i degildir. Aksi halde, kırsal kesimdeki olay
lar daha yaygın ve daha boyutlu olabilirdi. 

Mardin ilinde bir gazeteciye göre: 
"PKK'liler burada gizlenebildikleri gibi sınır ötesine de ge

çebilmektedir ler: Bir gel-git hareketi sözkonusudur. Bazıları 
gelip daglarda kalmakta, bazıları da ihtiyaç ve donarum sag
lamak için Suriye'ye dönmektedirler. Dışandan mali yardım 
alıyorlar, ama nereden aldıklanm bilmiyoruz." 

Eski Ba§bakan Bülent Ecevit'in bize söylediğine göre "Ter
öristlerin çogunlugu sınırdan sızarak gelmektedir. Terörist
ler için yaygın bir halk destegi yoktur." Bu yaygın bir kam 
halinde: Konuyu kendileriyle tartıştıgımız hemen hemen her
kes aym kamda. Eski Ba§bakan Süleyman Demirel'se "Ter
öristler için mahalli bir destek yoktur. Bundan dolayı da 
teröristler halkı öldürmektedirler. Halk teröristlerden kork
maktadır. Devlet halkın gerekli enmiyetini saglayamamakta 
ve halk kendini koruyamamaktadır" diyor. SHP Genelba§ka
m Erdal İnönü'nün kamsıysa §Öyle: "Genel olarak gerillalar 
için yaygın bir halk destegi yoktur. Halk destek olsaydı, du
rum daha da vahim olabilirdi." 

Bu beyanlara yamsıra Güneydogu'dan gelen bir parlamen
to üyesine göre teröristlere olan halk destegi artmaktadİr. Sı
mr bölgelerinde: 

"Ba§langıçta Kürt halkı teröristlere karşıydı. Teröristterin 
halka saidırmaları ve halktan zorla para almaya ba§lamaları, 
yakınlık duyan ki§ileri de caydırmaya neden oldu. 1980'de as
keri cunta yönetimi elegeçirdigi zaman Kürtler menmun 
oldu. Ancak cunta teröristlere rahmet okutur hale gelince 
kırsal kesimdeki destek artmaya ba§ladı ve bugün sımr bölge
sindeki halkın %40'ı teröristleri desteklemektedir. Ama bun
lann tümü ayn bir devletten yana degiller. Bunların istedigi 
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sadece Kürtlere özgürlüktür. PKK'ye mali destek saglayan 
kaynaklar konusundaki varsayımlar da hayli belirsizdir. Bir
çok ki§i, Sovyetler Birligi'nin Suriye aracılıgıyla PKK'ye ge
rekli silahları sagladığı görüşündedir. Ancak ABD'nin 
Ankara Elçiligi ve Türk hükümeti ise herhangi bir ad ver
meyerek sadece PKK'nın arkasında "yabancı güçler" vardır 
demekle yetiniyorlar. Agustos ayında Günaydın gazetesiyle 
yapılan söyleşide PKK gerillalan "Suriye, Avrupa ve Sovyet
ler'den" destek gördüklerini belirttiler. Türkiye'deyken PKK 
saldınlarının arkasında İran veya İsrail ve hatta muhtemelen 
ABD'nin bulunduguna dair çok acayip varsayımlarm ileri sü
rüldüğünü duyduk. 

Böylesine akılalmaz varsayımlar büyük güçlerin uzun yıllar 
boyunca bölgenin içi§lerine kanşmaları ve ikircikli tavırları
nın tarihinden kaynaklanmaktadır. Çeşitli ülkler, Kürt isyan
lanın kendi siyasal amaçları için kullandılar veya tahrik ettiler 
yıllar boyunca. Bugün yalmz Türkiye degil, tüm Kürt bölge
leri içteniçe kaynamaktadır. Komşu ülke Irak, İran tarafından 
destek gördüğüne inamlan kendi yurttaşı isyancı Kürtlere 
kacy çok sert önlemler alllll§ bulunuyor. Bu istikrarsız ortam
da, birkaç ülkenin etkileme gayesiyle veya en azından olayla
no geli§im yönünü belirlemek için Kürt hareketiyle ili§ki 
içinde olduguna dair mevcut varsayımlar pek akıldı§ı sayıl
mamalıdır. 

Dogu'ya ili§kin haberleri verirken Türk hükümetinin be
nimsedigi gizlilik tavn ve birbirine uymayan beyanatlarının 
nedenini açıklayan yorumlarm birden fazla oldugunu Tür
kiye'deyken duyduk. Bugünkü hükümete sempati duyanlar ve 
karşıt olanlarm da bir kısmının belirlemelerine göre, PKK'ye 
olan halk desteginin hükümetin kabul edebilecegi seviyeden 
daha yüksek olması ve hükümet, Dogu'da kacyla§tıgı ciddi 
sorunu dünya kamuoyundan gizleme gayretine dayanabilir. 
Diğer taraftan görüştüğümüz aktif Kürtlerin pekçogtınun be
lirttiğine göre, halktan PKK'ye olan mevcut destek pek azdır 
ve hükümet teröristlerin gücünü abartmak suretiyle köyleri 
tamamiyle b~tma, zorla ba§ka bölgelere nakletme, Türk 
ordus\Ula sadık "Köy Korucuları"m kurumla§tırmak ve ben
zeri baskı ve zorbalık cenderesini tüm Kürt halkı üzerinde İ§
letmesi için bir koz olarak kullanmaktadır terörist öcünü. 

Gerçek durum, yukarıda belirtilen görüşlerin ortasında bir 
yerde olabilir. Le Monde muhabiri Michel Fareere'nin geçen 
Haziran ayında Güneydogu bölgesinde yüzden fazla ki§i ile 
yaptıgı söyleşide hemen hepsi sözbirligiyle "aynlıkçılarm kul
landıkları yöntemleri" mahkfun ettiler. Dogu'da yaptıgımız 
söyleşilerde de böylesi cevaplara sık sık rastlanmakla beraber 
hükümetin kullandığı h3§in politika geri teperek PKK'ye de
stegin artmasına sebep olacagı olasılıgım da vurguladılar. 
Kürtlerin PKK ve yerel güvenlik kuvvetlerine karşı ne düşün
düklerini tam anlayabilmek için çok daha geni§ bir arll§tır
maya gerek vardır. 
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Türk hükümeti, yedirmeyen ve işbirligi yapmayan köylüle
re işkence yapmaya ve öldürmeye başlaması üzerine PKK'ye 
karşı 1985'te askeri harekata girişti. 

Hükümetin teröristlere karşı kullandıgı birlikler, polis, 
jandarma ve anti-terör komando birliklerinden oluşmaktay
dı. Hükümet buna ek olarak köy koruculugu sistemini de 
ohl§turmuş bulunmaktadır: Köyleri teröristlere karşı koru
mak için köy sakinleri silahlandırılmaktadır. 

Kullanılan birliklerin sayısı ve çeşidi üzerinde hayli çelişki
li haberler basında yeraldı. Emniyet Genelmüdürlüğü tara
fından gerilla savaşı esaslarına göre özellikle egitilmiş 1500 
kişiden olU§aD Komando birliginin bölgede terörizme karşı 
mücadele için hazırlandıgını bildiriyordu Milliyet gazetesi 
Aralık 1986'da. İkinci ve Yedinci Ordulara baglı Komando 
birliklerinin de Güneydoğu'da hareket halinde oldugu bilin
mektedir. Anadolu Ajansı Temmuz ayında, Güneydoğu'ya 
1300 kişiden fazla anti-terör birliklerinin sevkedildigini bild
iriyordu. Christian Monitor (Amerikan) gazetesi 27 Temmuz 
1987 sayısında şöyle yazıyordu: 

"Düzenli ordu birlikleri yerine, teröristlerle mücadele için 
muhtemelen 5000 civarında iyi egitilıniş, iyi donatılmış özel 
bir "vurucu güç" oluşturulmaktadır. Askerlik hizmetinde bu
lunan düzenli askerlerin terörizmle mücadele edebilecek dü
zeyde egitilmedikleri gibi bu k~ullara göre 
donatılmadıklarmı sık sık belirtiyor bölgedeki subaylar." 

12 Agustos 1987 tarihli Hürriyet' e göre, Güneydoğu Ana
dolu'da ayrılıkçı teröristlerin "belkemigini kırmak" amacıyla 
Korgeneral Hulusİ Sayın kamutasmda "Milli Güvenlik ihtisas 
Ordusu" kurulmuş bulunuyor. 25000 kişiden olU§aD bu ordu 
Güneydoğu'da sadece 8 ildeki terör olaylarıyla ugraşacaktır. 
Terörizmle mücadelede başarı kazanmış ve komando egiti
minden geçmiş askerler arasından seçilecekler bu birlige. 
Hürriyet'e göre teröristlere karşı kullanılan yöntemlere alı
şkın ve bölgeyi tanır hale gelir gelmez terhis olduklarından 
(iki yıllık zorunlu hizmet sonunda) askeri birlikler ayrılıkçıla
ra karşı etkili olmakta güçlük çekmekteler. Yine Hürriyet'e 
göre bu kuvvete ek olarak, halihazırda mevcut olan 3000 ki
şilik "özel vurucu tim" 10 000 kişiye çıkanlarak teröristlere 
karşı toplam 35 000 kişilik bir güç oluşturulmuş olacaktır. 

19 Temmuz 1987 tarihine kadar Güneydoğu'nun dört ilin
de Siirt, Mardin, Hakkari ve Diyarbakır'da yürürlükte bulu
nan sıkıyönetim kaldırılarak yerine "Olaganüstü Hal" ilan 
edildi. Bu olaganüstü durum Bingöl, Elazıg, Tunceli ve Van 
gibi diger Doğu illerinde de varlıgını korumaktadır. Hükü
met Temmuz ayında bu sekiz ili kapsayan bölgeye, aynlıkçı
larla mücadele adı altında, yerel güvenlik kuvvetleri 
komutanlıği da dahil, güvenlik nedenleriyle gerek gördükçe 
geçici veya daimi köyleri ve kırsal yerleşim birimlerini b~
tacak, tüm yetkilerle donatılmış bir Genel V ali atadı. Bu Ge
nel Vali yayınladıgı bir bildiride "sivil sıkıyönetim " olarak 
adlandırdıgı olaganüstü durumun uygulanmasını şöyle açı
klamaktadır: 

"Tüm vatandaşlar ve ziyaretçiler kimlik taşıyacaklar ve 

muhtarlar şüpheli gördükleri kişileri en yakın güvenlik amiri
ne bildireceklerdir. Toplantı veya gösteriler için il valilikle
rinden izin almak zorunludur. Sıkıyönetim Komutanları ve 
Olaganüstü Hal V alilikleri tarafından bazı yayınlara konulan 
yasaklama aynen devam etmektedir. Patlayıcı ve ateşlenen 
maddelerin üretimi, edinilmesi veya taşınması izne tabidir. 
Özel savunma ve emniyet sistemine sahip devlet örgütleri, 
kendi güvenliklerini kollama ve uygulamada sorumludurlar. 
Şüpheliler hakkında bilgi ve olaganüstü halin uygulanması 
konusunda vatandaşiann sorularına cevap verecek 24 saat 
açık telefon hizmetleri mevcut olacaktır. Bu kurallara uymay
anlar mevcut Sıkıyönetim Kanunu'na göre yargılanacaklar." 
(İçişleri Bakanlıği, 19 Temmuz 1987) 

VI. KÖY KORUCULARI 

Türk hükümeti, Güneydoğu'daki köylüleri terörist saldın
larından koruyabilmek amacıyla silahlandırdıgı ve maaşa 
bagladıgı yerli köylülerden "Köy Korucuları" sistemini oluş
turmuş bulunmaktadır. Bu Köy korucuları polis, askeri kom
ando ve jandarmaya ek diger bir askeri güç olarak 
kullanılıyor. Her köy en azından 2 veya 3 korucuya sahiptir: 
30 Mart 1987 tarihli Newsweek dergisi, toplam köy korucula
n sayısının 6000 civarında tahmin edildigini yazmaktadır. Hü
kümet tarafından köy korucuianna dagıtılan silahiann 
kullanımı sıkı kontrol altına alınmış degil. Köy korucuianna 
verilen talimatname şöyledir: 

Köy korucusu, kendisine saldıran veya hayatını tehlikeye 
sokan kişilere karşı silahını kullanabilecektir. 

Görevi esnasında köy korucusu, kendi yerleşim birminden 
birisinin hayatının tehlikeye girdigini veya onurunun rencide 
edildigini gördüğü an kendi silahını kullanabilecektir. 

Köy korucusu, kendi yerleşim biriminden birisini yakala
maya çalıştığı veya cinayet işlemeye meyilli gördüğü kişiye 
karşı, dur emrine uymadıgı taktirde silahını kullanabilecek
tir. 

Köy korucusu dur emrine uymayarak kaçan katile, başka 
yakalama imkanı yoksa, silahını kullanabilir. 

İzleme sonunda yasak bölgede oldugu saptanan kişi, dur 
emrine uymayıp kaçtığı taktirde köy korucusu silahını kulla
nabilecektir. 

Jandarmanın tabi oldugu kanunkar çerçevesinde köy ko
rucuları, eşkıya saldınsına karşı silah kullanabilir. 

Bir köy korucusu, yukarıda belirlenen k~ullar dışında si
lahını kullandıgı taktirde cezalandırılacaktır. 

15 Temmuz 1987 tarihli İçişleri Bakanlıği düzenlemesine 
göre köy korucularının görevleri malıalinde resmi silahları 
yanında kişisel silahlarını da taşıyabilecekleri, Bakanlar Ku
rulu'nca hükme baglandı. 

Köy korucusu olabilmenin k~ulları çok azdır: 22-60 yaşla
n arasmda bulunmak, suç sicili olmamak, iyi huylu olmak, 
kavga ve sarh~uk gibi kötü alışkanlıkları bulunmamak. 

Köy korucuianna ayda 54 000 lira, takriben 67 Amerikan 
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dolan ödenek verilmektedir. Bu ödenek, kiıji başına yıllık ulu

sal gelirin 1500-3000 Amerikan dolan arasmda degişen bir 

ülkede azımsanmayacak bir miktar oldugu anlaşılır. Köy ko

rucusunu atayan genellikle köy muhtandır. Köy koruculugu 

programı, politikacılar, basın ve Güneydogu'da yll§ayan halk 

tarafından sert bir dille eleştiriimiş bulunmaktadır. 

19 Nisan 1987 tarihli Cumhuriyet gazetesi, SHP Genel Ba

şkanı Erdal İnönü'nün, Köy koruculugu kurumunun Dogu'da 

aşiretler arasmda nifak yaratarak kan davalannı alevlendir

digini ve bundan ötürü de bu kurumun feshedilmesini hükü

metten istedigini aktanyor. "Devletin güvenlik güçleri 

tarafından yerine getirilmesi gerekli görevlerin, silahlandırıl

Ill1§ böylesi egitimsiz kiıjilerce yerine getirilmesi vahim kaza

lara neden olur" diyor İnönü. 25 Şubat 1987 tarihli 

Cumhuriyet gazetesine göre SHP, DYve DSP' nin, bu köy ko

ruculugu sisteminin işlemedigi ve olumsuz etki yaptıgı kon

usunda ortak görüştedirler. 

Mardin'in parlamento üyesi Kenan Nehrozoglu, köy koru

culugu konusunda rahatsızdır: "Bunlar köylüler için bir pro

blemdir. Bu top, tüfek ve tabancalanın köylerdeki 

düşmaniarına karşı bir güç olarak kullanmaktadırlar. Bölge

de aşiretçilik hala canlılıgım koruyor ve aralannda kan dava

lan olan taraflardan birisini silahiandırmak kan davalanm 

yeniden alevlendirmek demektir. Köylüleri, egitilmemiş köy 

koruculan degil güvenlik güçleri korumalıdır." 

26 Nisan 1987 tarihli Nokta dergisi, bazı köy koruculannın 

kundakçılık ve evlere baskın suçlanndan mahküm olduklan

m bildiriyordu. Bir köylü, Nokta dergisinden bir muhabire 

"Köy korucularma silah verileli beri huzurumuz kalmadı. Köy 

koruculan ile PKK arasmda sıkı§Ill1§ kallll1§ız. Köy korucula

nyla uyuşmak zorundayız. "En büyük sizsiniz, başgöz üstüne!" 

diyoruz onlara bize ugradıklannda. Yerimizde olsaydımz ne 

yapardınız?" 

Mardin' de bir gazeteci şöyle diyordu: 

"Köy koruculan gerçek bir sorun. Kendilerine yiyecek, et 

ve tavuk vermeleri için köylülere baskı yapıyorlar. Hükümet, 

aralarmda sorun bulunan hasımlardan birisini silahlandır

mak suretiyle güçlendirirken, karşıt tarafın çaresiz kalarak 

ezilmesini sağlamaktadır. Devlet güçsüz degildir, neden ta

raflardan birisini tercih ediyor? Kanımca devlet, köylerde 

ihtilaf yaratmak istemektedir. Devlet ve ordu, köy korucula

nm silahlandırmak gibi aşın bir önlem almakla kendi itiban

m kaybetmiştir. Biz şahsen halkın devlete ve orduya olan 

güvenini yitirmesini istemiyoruz." 

Askerler tarafından kendilerine baskı yapılarak köy koru

cuinguna getirilmiş bazı köylüler, durumlanndan hO§nut deg

iller. Şırnak'da oturan Osman Ildiz 26 Şubat 1987 tarihinde 

Associated Press'e "Askerler tarafından silahlandırıli111§ ye

rel korucular, gerillalann dogal hedefi durumuna gelmişler. 

Biz silahlanmak istemiyoruz ve güven içinde yaşamak istiyo

ruz. Ancak askerin buyrugunu reddedemiyoruz" diyor. 

Köy korucuingunun yarattıgı sorunlar ve bu sorunlardan 

ötürü yapılan eleştirilere ragmen Emniyet Genelmüdürü Saf-
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fet Ankan Bedük'ün Dogu'daki köy koruculan sayısının art

tırılacagım bildirillgi belirtilmektedir 25 Haziran 1987 tarihli 

Turkish Daily News'da. 

VII. SML HALKIN TAHKIR EDILMESI 

Kürt halkı, görüldügü kadanyla gerillalar ve ordu tarafın

dan esir edilmiş ve iki taraftanda zulüm ve baskı görmekte

dir. Gerillalar, kendilerine dayanışma göstermeyen sivil halka 

karşı çok acımasız davranmaktadırlar. Kurbanlannın bir ço

gunu kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Diger taraftan Türk 

ordusu yerli halkı dehşete düşürmekte, çogunlukla halkı ter

öristlere yandaşlık etmekle suçlamaktadır. Görüldügü kada

nyla Güneydogu'nun büyük bir bölümü sürekli olarak devlet 

kuşatması altındadır. Ordunun sürekli uygulamalarının ne

den oldugu şikayetler, münferit gerilla baskınlannın yolaçtıgı 

şikayetlerden daha fazladır. 

Köy koruculan, polis, asker ve jandarma tarafından köylü

lere yapılan zulmün ve baskının hikayelerini her gittigirniz 

yerde duyduk. Bu olaylar çogunlukla askerler tarafından şüp

heli teröristterin aranması esnasında meydana geliyordu. 

Daha da sık duyulan baskı hikayeleri, teröristlere yiyecek ver

diginden kuşkulanılan köylülere yapılanlanydı. 

Bize söylendiği kadanyla teröristlere yardım ettiğinden ku

şkulanılan bazı köyler, sürekli ve sıkı bir kontrol altında "ce

hennem hayatı" yll§amaktadırlar. Köylüler o kadar yakından 

kontrol edilmektedir ki, iki kilo şeker satınalan kişi jandar

malar tarafından sorguya çekiliyor: "Niçin iki kilo? Bu fazla 

şekeri ne yapacaksın? Parayı nereden aldın? Teröristleri bes

liyar olmalısm bu kadar şekerle ... " 

(Bu bölümde Eylül 1986'da SHP'li bir grup milletvekilinin 

Güneydogu'ya yaptıklan inceleme gezisi sonunda yaptıklan 

basın toplantısının info-Türk'ün Eylül 1986 tarihli nüshasm

da yayınlanan metni veriliyor. Aktarmadan geçiyoruz. M.P.) 

Amnesty'nin 15 Haziran 1987 tarihli raporunda bu sonuç

lar desteklenmekle "Türkiye' de insan haklan ihlali devam et

mektedir" denilmektedir. Amnesty uzun bir zamandan beri, 

güvenlik kuvvetleriyle gerilla gruplan arasmda meydana ge

len çatışmalara baglı olarak Dogu ve Güneydogu'daki halkın 

hükümetin güvenlik kuvvetleri tarafından kötü muameleye 

tabi tutulduguna ve işkence gördügüne dair raporlar almak

tadır. Büyük sayıda yerli sivil halk, pekçok defa sadece şayıa 

üzerine işkence görmekte, sorgulanmakta ve tutuklanmakta

dır. Bölge halen sıkıyönelimle idare edildigi için belirli olay

lara açıklık getiren aynntılı bilgileri edinmek Amnesty için 

güçlükler yaratmaktadır. 

(Raporun bu bölümünde SHP Milletvekili Cüneyt Can

ver'in 12 Şubat 1986 tarihli Cumhuriyet gazetesiyle yaptıgı 

konuyla ilgili söyleşiye, Associated Pres'in Şırnak çevresi köy

lülerinin söylediklerini aktaran haberine yerverildikten son

ra Mardin Milletvekili Nehrozoglu'nun kendilerine 

anlattıklarına geçiliyor. M.P.) 

Mardin'in Pınarbaşı köyünde meydana gelen bir olayı da 
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Bay Nehrozoğlu bize şöyle anlattı: 
"Terörist olarak aranan bir ki§inin ailesinden 25 ki§i 23 gün

den fazla bir süre boyuncajandarma karakolunda tutuklu bu
lunduruluyorlar. Aranan ki§i gelip teslim olmadıgı sürece 
kendilerinin burada tutulacaklan kendilerine bildiriliyor. Bu 
tehdit sonuç vermeyince, aranan ki§inin babası ile aileden 15 
ki§inin tüm ev eşyalanyla birlikte köyü terk etmeleri jandar
ma komutanı tarafından kendilerine bildiriliyor." 
Nehrozoğlu olayı duyunca köye gidiyor. Nehrozoğlu anlat

maya devam ediyor: 
"Bütün aile aglıyor, yas içinde ve baba şöyle diyor: "Bu, oğ

luma ait bir suç. Kendisini sevmiyorum. Hükümet niçin yaka
lanuyor?" Nehrozoğlu'nun müdahalesiyle jandarma 
komutanı aileyi serbest bırakıyor. Benim ilgimsıradan köylü
ler içindir. Hükümet herkesi birer terörist olarak görüyor. 
Hükümetin i§i teröristleri yakalamaktır. Köylerdeki halk ter
öristleri desteklememektedir. Ancak terörist silahlıdır ve 
halk yemek vermek zorundadır. Sonra da hükümet köylüler
den hesap soruyor. Buna benzer ve önemli son bir olay da 
Mardin'in Gercüş ilçesinde Nisan ayının sonunda veya May
is başında meydana geliyor. Ancakoğlu, Çukuryurt, Koçak, 
Yassıca ve Güzelöz olmak üzere altı köyü ilgilendiriyordu. 
Güvenlik güçleri bu köylerdeki 7 ile 70 yaşlan arasında kadın 
erkek tüm halkı topluyor. Her köyden 45-60 arasında sayıla
n deği§en köylüler Ulaş'a götürülecek dövülüyorlar ve elek
trik şoku veriliyor. Bir okul binasında iki üç gün tutulduktan 
sonra serbest bırakılıyorlar. Sekiz dokuz gün sonra olay yeri
ne gittim. Pekçok ki§i yaralanrnıştı, fakat resmi makamlaı:a 
konuyu iletmekten çekiniyorlardı. Şikayette bulunabilmeleri 
için sadece altı ki§iyi ikna edebildim. Bu altı ki§iyi savcılığa 
götürdüm ve savcı da onlan doktora gönderdi. Doktor da ver
diği raporunda bu ki§ilerin bir haftaya kadar çalışacak du
rumda olmadıklanm belirtiyorrlu (Bay Nehrozoğlu bu altı 
ki§iye verilen doktor raporlannın kopyalaoru bize verdi). 
Jandarmadan sorumlu komutan Binbaşı Aytekin İçmez'dir. 

Mayis ayında Beşir Temiz, silahsız yaşlı bir adam ağaç göl
gesinde oturuyor. Binbaşı İçmez, dürbünüyle uzaktan bu Be
şir Temiz' i oturur görünce kendi adamianna yakalanması için 
emir veriyor. Askerlerin kendisine doğru geldiğini gören bu 
yaşlı adam kaçıyor. Assubay da, kaçtı diye adanu kurşunlayıp 
öldürüyor. Sonradan, öldürenler bunun bir hata oldugunu ve 
olaydan ötürü üzüldüklerini bildiriyorlar. Bir hafta önce yaş
lı adanun ailesini gördüm ve İçmez aleyhine dava açtım. Ger
cüş Savcısı davayı reddetti ve Diyarbakır' daki Askeri 
Mahkemeye gönderdi. Henüz bir cevap yok." 

Mardin ilinde, SHP'liler, akli dengesinin yerinde olmadıgt
nı söyledikleri Beşir Temiz'in ölümü hakkında bize aynntılı 
bilgi verdiler. Söylendiğine göre olay esnasında Temiz kaç
DU§ değil. Kurşunlar aşağı gögüs ve mide olmak üzere vücu
dun ön kısnundan girmiş. Savcının soruşturmaya 
başlatmasına rağmen Temiz'in akrabalan resmi görevliler
den korktuklan için dava açmak istememektedirler. 

(Mardin'li bir avukat, bir diğer olayı anlatıyor Gözetierne 

Heyetine. Köylülerin sıradan ve keyfi bahanelerle nasıl i§ken
ceye tebi tutulduklannı, kurşunlanıp öldürüldüklerini akta~ 
nyor.) 

Herhangi bir huduttan yüzlerce kilometre uzaklıkta, Diy
arbakır'ın kuzeyindeki dağlarda, 19 000 nüfuslu Tunceli ilini 
ziyaret ettik. 300 komando ve 2000 askerden oluşan sabit bir 
tugay burada karargah kurmuş bulunuyor. Helikopterler al
çaktan, insaniann tepesi üzerinden uçuyorlar. Beş tanesi böl
gede i§lev görüyor. "Jetlerle dağlar bombalanıyor son üç yıl 
boyunca." dedi SHP'li yerli bir avukat. "Ulaşamadıklan yer
leri bombalamaktadırlar" diyor. 

Tunceli, hükümetlerin önayak olduğu uzun bir katliamlar 
ve tenkiller tarihine sahip. hericiliğiyle tanınan bir il. Yerli 
halk askerler tarafından işlenen hunharca uygulamalardan 
pekçok örnekler anlattı bize: Bir kadın tirarda bulunan koca
sım sakladıgı kuşkusuyla, yakınlarda cinsel ili§kide bulunup 
bulunmad@.ru belirlemek için jinekolojik muayeneye tabi 
tuttuktan; gelinin doğum yaptıgı adayı askerlerin aramasına 
mani olmaya çalışan yaşlı bir adanun elleri jipe bağlanarak 
şehirin içinde sürüklenmesi; pusuya düşürülerek öldürülen 
bazı askerlerin intİkanuru almak için iki çocuğun kurşunlana
rak öldürülmesi... gibi. 

"Halk, kendi evinde bile güven içinde değil" diyor Tunce
li'den bir avukat. Jandarma ve polis istediği her an herhangi 
bir eve veya büroya girip çıkabilir. Halkın çoğunluğu köyler
de oturuyor. Polis ve jandarma ellerinde herhangi yasal bir 
belge veya yasal bir gerekçe bulunmadan, gecenin herhangi 
bir saatinde meskene girerek tutuklamalar yapabilmektedir." 
Bu avukat, ilin yakımnda bulunan Hozat ilçesinde meydana 
gelen yeni bir olayı da anlattı: 

"Hozat'ta askeri bir tatbikat yapılıyordu. Askerler terörist
leri bulabilmek için bazı köylüleri zorla kendilerine yol gös
termeleri için gözcü seçtiler. Askerler bazı teröristleri 
buldular, ama aralannda silahlı çatışma çıktı. Teröristlerden 
bir kız (Hozat'lı) ellerini kaldırarak teslim olmak istemesine 
rağmen askerler tarafından kurşunlanarak öldürülüyor. Bu 
olaya tamk olan iki gözcü de askerler tarafından kurşunlamy
or. Bunlardan 21-22 yaşlannda bulunan Müslüm Yağmur 
ölürken, aym yaşlarda bulunan .diğer gözcü (bunlar amca 
çocuklandır) Özgür Yağınur kaçarak kurtuluyor. Bu olay 20 
Mayis tarihinde oluyor. Olanlan araştırmak için basım davet 
ettik. SHP'li Fikri Sağlar ve Cüneyt Canver'le birlikte muha
birler gelip Hozat'a gittiler. Ancak bu olay hiç bir zaman ya
zılmadı, basında adı bile geçme di. Mayıs 1987' de meydana 
gelen diğer bir olay: Hozat'ın Sansaltık köyünde bazı "firari
ler"le jandarmalar arasında çıkan çatl§mada üç asker öldürü
lür. Hınçla dalan askerler yöreyi abluka altına alırlar ve bir 
saat sonra, davar otlatmakta olan 15 yaşında bir kız ile 6 ya
şında bir oğlan çocuğu teröristlere yardım ettikleri suçlama
sıyla kurşunlarlar. Kız derhal ölür ve oğlan da halen 
Diyarbakır hapishanesinde yatmaktadır. Tüm köylüler bu 
olayı görüp yaşadılar. Ancak bunu yapan askerlere hiç bir şey 
yapılmadı, görevlerine devam ediyorlar. Benzer bir diğer olay 
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Mayıs 1987'de gerçekleştirilir: Sütlüce köyünde 5 kız köy çeş

mesinde kapianna su dotdururken jandarmalar kendilerine 

ateş açıyorlar ve digerleri kaçarken ikisi yaratanıyor. Bu olay

ak, jandarmalann kızlan toplu halde görünce 1 Mayısı kutlu

yorlar sandığı için ateş açtıgı gerekçe gösterildi. Ancak bu 

olay basında yeraldı." 
(Raporda Amnesty ve basın tarafından verilen daha birçok 

olaya deginiliyor. M.P.) 

VIII. ZORUNLU GÖÇ 

Türk hükümeti, bölgeyi ormaniaştırma projesi bahanesiy

le Tunceli ilinin tüm köylerini dııgttarak, halkım Türkiye'nin 

diger parçalanna sürmeyi planlamaktadır, görüldügü kada

nyla. Böylesi zorlayıcı ve sert önlemler ilk kez alınıyor degil

dir: Hükümet 1938 yılında, asıl Kürtçe adı "Dersim" olan 

bugünkü Tunceli'den yüzlerce-binlerce köylü Türkiye'nin 

Güneyine ve Batısına sürgün olarak gönderildiler. Bu sırada 

binlerce Kürdün öldürüldügü bu bölgenin mültecileri tara

fından anlatılmaktadır.Birinin bize anlattığına göre, 42 hane

li bir köyde kurtulabilen tek ki§i, babası olmuş. 1950 yılındaki 

hükümet affından sonra pekçok Tunceli'li Kürt evlerine dö

nebilmi§ler. Anlaşıldığı kadanyla aym i§lem tekrarlanmakta

dır. 

Uluslararası İnsan Haklan Yasasımn savaşa ili§kin hüküm

leri, silahlı çatı§malarda sivil halkın korunmasım esas almak

tadır. 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nin II.Tutanııgtmn 

(protokol II) 17. fıkrası şöyledir: 
"Zorunlu askeri nedenlerle gerek görülmedik çe ve sivil hal

kın güvenligi tehlikede olmadığı sürece çatı§maya dayalı ne

denlerden ötürü sivil halkın bir yerden başka bir yere nakli 

yapılamaz. Böylesi yerdegiştirmelere zorunluluk duyuldugu 

zaman halkın beslenme, güvenlik, saglık, koruma ve bannak 

gibi gereksinimlerinin yeterli derecede saglandığı uygun ko

şullann yaratılması gerekmektedir." 
Türk güvenlik güçleri, komandolar ve diger askeri görevli

lerin Tunceli köylülerine kacy davraDl§lan, Türkiye'nin si

lahlı çatı§malar durumunda "sivil halka kabul edilmi§ 

normlara göre muameleye" uyması konusunda ciddi endi§

eler mevcuttur. 
2000 İKİBİN'E DoGRU dergisi 14-21 Mart 1987 tarihli 

sayısında, 1985 yılında Tunceli'de yapılan toplu köy bO§alt

malan konusunda bir yazı yayınladı: Hozat'ın Ormanyolu 

köyünde 270 ki§iden oluşan 30 aile, Agustos 1985'te köyleri

ni terketmek zorunda bırakıldılar. 8.Tabur Komutanı Binba

§1 Naim Kurt askerleriyle Temmuz 1985'te köyü basıyor. 

Bütün köylüler köy meydamna toplahlarak diz çöktürülüyor 

ve şöyle diyor Binbaşı: "Size üç seçenek veriyorum: Ya ihbar

cı olacaksınız, ya daglara çıkıp terörist olacaksımz, ya da köyü 

terk edeceksiniz. Size, kararınızı vermeniz için 20 gün müsaa

de veriyorum." Bu ve bunun gibi diger baskılar, dövmeler ve 

i§kenceler sonucunda bu köyden 15 aile Akhisar, 5'i Mani

sa'mn Salihli ilçesine, 3'ü Aydın'a baglı Ortaklar'a, l'i 
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İzmir'in Derince'sine, 4'ü Mersin'e ve 2 aile de Elazıg'a gö

çetmek zorunda bırakılıyorlar. Şimdi bunlann hepsi sefalet 

içinde yaşamaktadır. Makaleye göre jandarmalar, evleri yı

karken binlerce kavak ve meyva agacım da yere sermeyi un

utmadılar. Köylüler, mal ve mülklerine ili§kin belgelerini 

eklerlikleri bir dilekçeyi Çalı§ma, Maliye, İçi§leri, Tarım Or

man ve Köyi§leri Bakanlıkianna ve Tunceli V alilik makamı

na sundular. Köylülerin daha sonra resmi makamlardan 

aldıklan cevapsa "Herhangi bir hak iddia edemezsiniz, çün

kü siz köyünüzü gönüllü olarak terkettiniz." oldu. Köylülere, 

arkada bıraktıklan mal-mülk ve hayvanianna kacylık ne bir 

tazminat, ne hannabilecekleri bir ev, ne bir i§, ne de herhangi 

bir yardım verildi. 
Hükümetin bildirdigi yeni bir plana göre 50 000 Tunceli'li 

köylünün Antalya, Mersin, Mugla ve İzmir gibi Batı vilayet

lerine yerleştiriterek kendilerine ziraate uygun toprak verile

cektir. Muhalefet partilerinin protestosu kacysında 

hükümet, böyle bir plamn oldugunu inkar etti. Diger yandan 

İçi§leri Bakarn Akbulut, Tunceli ve yöresinden Batıya göç 

siyasetinin, emniyet veya aynlıkçı güçlerle bir ili§kisinin olma

dığım bildirdi. Devlet Bakanı Ahmet Karaveli ise Doğu ve 

Güneydogu'daki küçük yerleşim birimlerine artık bundan 

böyle elektrik ve su götürülmeyecegini, böylece bu küçük bi

rimlerin daha büyük yerlC§im birimlerine taşınmalan teşvik 

edilmi§ olacaktır, demektedir. Buna ek olarak Şubat 1987 ta

rihli Cumhuriyet gazetesinin yazdığına göre, konuyu inceley

en Bilirkişi Komisyonu göçe tabi tutulacak köy sayısım 3192 

olarak saptamı§tır. Köyleri boşaltmaya neden olarak sık sık 

"Orman Yeti§tirme Projesi" gösterilmektedir. Ancak Anado

lu Ajansı'mn 4 Mayıs 1987'de bildirdigine göre "terörizme 

kacy savaş" amacına yönelik bir önlem olarak hükümet bu to

plu göçü planlamı§ bulunuyor: "Türkiye'nin Güneydoğu ve 

Tunceli ilinde dııgtmk bulunan köy ve yerlC§im birimlerini to

plulaştırmak suretiyle hem terörizmden korunmuş olacaklar 

ve hem de iyi bir hizmete kavuşturulmuş olacaklar" deniliyor 

resmi kaynaklar tarafından. 
Tunceli Valisi Cengiz Bulut' a göre, Başbakanlık tarafından 

onaylanan ilgili proje Tanm Orman ve Köyi§leri Bakanlığı ta

rafından uygulanacaktır. Vali Bulut, teröristler.kendi şiddet 

eylemleri için bu dagınık yerleşim birimlerinden yararlan

maktadırlar, diyor. 
"Nüfusu 152 000 olan Tunceli ilinde 3000'den fazla yerle

şim birimi var. Bunlardan bazılan birbirinden sadece birer ki

lometre uzaklıkta birkaç evden ibarettir. Buna uygun 

hizmetin götürölmesi güçtür." diyor Vali Bulut. "Uygulanma

sına gelecek yılbaşında başlanacak" diye ekliyor Tunceli Va

lisi. 
Türk hükümetinin derligine göre halk gönüllü olarak göç 

etmek istiyor. Haziran 1987'de yapılan bir mülakatta Dl§i§le

ri Bakanlığı Araştırma Dairesi Başkanı Ünal Maraşlı'mn bize 

aniattıkianna göre, ne Tunceli'den ve ne de başka bir yerden 

hiç kimse zorla göçe zorlanmamı§. Ve Maraştı şunlan ekliy

or: "Hükümet sadece Tunceli'den degil, Türkiye'nin Batısın-
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daki orman bölgelerinde de yerdegi§imini planlamaktadır. 
Yapılan göç gönüllüdür." Mara§lı'ya göre: 

"Bu yerdegi§tirmelerin amacı, fakir köy halkını ekonomik 
olanakların daha iyi oldugu yerlere kavuşturmaktır. Bu zo
runlu bir olgu degil, çünkü zorla göçe zorlatl1lll§ kimse yok
tur. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıgı tarafından 
Tunceli'de 91000 ki§iye gönderilen bir soru anketine, 78 000 
ki§i göçetmek istediklerini belirttiler. Hayır diyen veya anke
te cevap vermeyen köylüler yerlerinde kalacaklardır. Ayrıl
mak isteyen köylüler Antalya, Mersin, İzmir ve Mugl.a illerine 
(Güneybatı) gönderileceklerdir. Hükümet, bunlara toprak, 
kredi verecek ve kendilerini su, elektrik, yol, okul ve saglık 
hizmetlerine kavuşturacaktır. Bu pahalı bir operasyondur ve 
dogal olarak uzun dönenıli bir proje olacaktır. Daha ba§lang
ıç noktasında bulunan bu operasyon iki-üç yıl içinde halledi
lecek bir İ§ degil ve tabiatİyle uzun yıllar alacaktır." 

Ancak Tunceli'de görüştügümüz avukatlar ve politikacı
lar, yerli halkın herhangi bir seçenege sahip olmadıgını be
lirttiler. "Hükümet, bölgedeki rahatsızlıklara çare bulabilmek 
için barbarca yöntemlerle halkı göçe zorlamaktadır" dediler. 

Tunceli' de iken Hozat'ta iki köyün -Yeniba§ ve Ormanyo
lu- halihazırda bo§altılmış olduklarını ögrendik. Evleri yerle
bir edilen köylüler Denizli ve Manisa illerine göç etmek 
zorunda bırakılmışlar. Resmi makamlar bu zorunlu göçe ne
den olarak "Orman Bölgesi Projesi"ni ileri sürmektedirler. 
Ancak, kendileriyle görüştügümüz yerli halktan herkesin 
payla§tıgı ortak düşünce, bu uygulamanın gerçek amacının 
Kürtleri asimile etmek oldugudur. Kürtlerin ya§ayan kendi
lerine özgü kültürüne son vermektir. Halkın anlatt@na göre, 
sözkonusu Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıgı tarafından 
Eylül1986'da köylülere gönderilen Hükümet bildirisi, köylü
nün ne düşündügünü sormuyordu; köylülerin köylerini ter
ketmeleri zorunda olduklarını bildiren bir resmi emirname 
idi. İçel Milletvekili Elgin, Yeni Gündem muhabirine Tunce
li merkez köylerinin bile bO§altıldıgını bildiriyordu. Köylüler
den Bay Çaytaşı, köyüne dönmesini önlemek için evinin 
yerlebir edildigini görünce aglamaktan kendisini alamadı. 
Yine Sayın Elgin'in bildirdigine göre, ilgililer "teröristlerden 
kaçıyoruz" yazısının altına köylülere imza attınyorlardı zorla. 
Göçetmek istemeyen Yeniba§ köylüleri dövülmüşlerdi: An
cak sonunda göçetmek zorunda bırakıldılar. 

Hozat'ın ÇC§itli köylerinde 1986'da olanları yine Tunce
li' deyken ögrendik: 

"Güneşin do8u§uyla köye girenjandarmalar tüm halkı -ka
dın ve çocuklar da dahil- köy meydanında topladılar. Güneş 
altında bütün gün yüzüstü yatılı tutuldular. Hiç bir ağaç veya 
gölge olmadan, güneşin batışına kadar bekletildiler. Bütün 
gün jandarmaların nara atışlarını dinlediler. "Siz Kürtsünüz, 
bundan dolayı buradan gideceksiniz. Siz burada kaldıgınız 
sürece PKK da burada olacaktır. Siz burada olmasaydınız, 
PKK bu daglarda y(l§ayamayacaktı. Siz besliyorsunuz ter
öristleri!" 

Tunceli'de genç bir ögeetmen anlatıyordu: hgililer halka, 

siz toprağı verinıli olan yerlere taşınacaksınız" diyorlar. An
cak götürüldükleri yerlerde ne tarla var, ne yol, ne su ve ne 
de elektrik. Sorulduğunda ilgililerin verdikleri cevap da "Za
ten böylesi bir hayata alışkınsın, ne istiyorsun? Ya§aiDaya ça
lı§ böylece, bu neyine yetmez!" oluyor. Ve yörenin halkı bu 
göçmenlere bir bilkat garibesi gözüyle bakıyor, çünkü aynı 
dili konll§llluyor ve aynı davranl§larda bulunmuyor." 

Y a§lı bir adam köylülerin dramını şöyle dilegetiriyordu: 
"Dövülmekten, sürekli onur kıncı davranış, hakaret ve tehdit
lerden bıkan köylü; malını ve davarını çok düşük fiyatlarla sa
tıyor ve kiralad® bir kamyonlayerini yuvasını terkediyor." 

Yerli halkın göç etmesine neden olan baskıyı Tunceli'li bir 
avukat şöyle açıklıyor: 

"Tunceli'de ya§aiDa hakkı yok. Jandarmalar gecenin her
hangi bir saatinde evinize gelip sizi tedirgin edebiliyor. Evde, 
tarlada, yabanda çalışırken, hayvanını otlatırken sizi rahatsız 
ediyorlar. Halk göçe mecbur edilmi§tir. Kendisine uzatılan 
k5gıdı imzalamak zorundadır. Bir köylü "İki seçenegim var: 
Ya gitmek, ya ölmek!" diyor. Göç ettigi zaman, evi kendisine 
yıktınlıyor. Böylece ki§i iki seçenege sahip: Ölmek veya evini 
kendi elleriyle yıkmak ve gitmek. Bu yeni bir politika degil
dir. Geçen son 5 yıl içerisinde 15%ten fazla köy bO§altılınış, 
halkı göçebeleştirilmi§tir. Bu yeni belge, hükümetin eskiden 
beri yapageldigi gibi, yapmakta olduklarına ve yapacaklarına 
bir kılıf niteligindedir." 

Hükümetin yol, elektrik, su, sağlık gibi hizmet ve olanakla
nn götürülemeyecegine karar verdigi 20 köyün listesini bize 
verdiler: Yerli halk, bu köylere, "söndürülmeye bırakılmış 
köyler" lakabını takmış. Bu köylerde ya§ayan halkın bir gele
cegi yoktur ve en sonunda göçetmek zorunda kalacaklardır. 
Bunlardan Hozat köyleri şunlardır: Karaçavuş, Esenevler, 
Kurukaynıak, Koru, Kavuktepe, Koçkozluca. Mazgirt köyle
ri ise şöyle: Oynıadağ, Kuşhane, Otlukaya, Öreniçi, Dallıbel, 
Ataçınar, Alhan, Dayılar, İbımahmut, Sarıkoç, Güleç, Koyu
nuşağı, Dedebağ ve Akdöven. 

Etnik ve politik haklardan mahrum, köyleri yıktırılan ve 
akılalmaz baskılarla yüzyüze olan halk, gerçekten de yurdu
nu terketmektedir. Türkiye nüfusunun hızla arttıgı bir sırada 
Tunceli ilinin nüfusu son on yıl içinde 200 OOO'den 167 OOO'e 
düşmüştür. 

(Raporun bu bölümünde "Üç Kürt Mülteci" başlıgı altın
da, Ali Asker, Aziz Kılıç ve Remzi Akbaş takma adlaoru kul
lanan kişilerin Gözetierne Heyeti'ne anlattıklarına 
yerveriliyor. Bu açıklamaları, "Kenan Şimşek'in Anlattıktan" 
başlıgı altında yeni bir bölüm izliyor. Bu bölümler, Helsinki 
Gözedeme'nin konuya ili§kin yargısının oluşmasında kuşku
suz etkili olmuştur ve önemlidir. Ancak yer darlıgı nedeniyle 
bu bölümleri aktarmadan geçiyoruz.) 

Xl. TAVSIYELER 

"Türkiye'de İnsan Hakları -Olaylann Tahlili" (Helsinki Gö
zetleme, Aralık 1987) adlı yayınımızda, Türk hükümetinin in-
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san haklannın iyile§tirilmesinde ve korunmasında alabilecegi 

önlemler konusunda bazı tavsiyelerde bulunduk. Bunların 

bazılan özellikle Türkiye'deki Kürt azınlıgı ilgilendirmekte

dir. 
Türk hükümetine yapılan tavsiyeler: 

Kürtlerin varlıgı kabul edilmesi, Türklere tamnan siyasal 

ve sivil hakların aynen Kürtlere de tamnması; 

Kürtlerin etnik kimligini sırurlayan yasaklann kaldırılma

sı: Kürt dilinin, müzik, dans ve bayramlanmn serbestçe icra 

edilmesi ve kullamlması. Kürtçe adiann ve Kürtçe'nin tutu

klular, ziyaretçiler ve tutuklu ile avukatı arasında, hapishane 

merkezlerinde serbestçe kullamlması; 

Kürt derneklerinin kurulmasıve Kürtçe yayıniann serbest 

bırakılması; 

Kürt azınlıgımn sorunlan ve bunlann çözümü için gerekli 

önlenıleri tavsiye eden bir Meclis Arruıtırma Komisyonu'nun 

kurulması; 

Köy Koruculan sisteminin kaldırılması; 

Gerilla hareketinin yeraldıgı bölgelerde, sivil halkın ko

runmasım saglayacak önlenılerin alınması; 

Görevini kötüye kullanan ve halka kötü muamelede bulu

nan güvenlik ve askeri güçlerin hakettikleri cezalara çarptı

nlması; 

Ülke dışnda bulunan Kürt mültecileri rahatsız etmekten 

vazgeçilmesi: Kendi çocuklanna Kürtçe ad verebilmeli ve 

Kürtçe, Anadil olarak kaydedilmelidir; 

Zorunlu göçlere, köy ve bölge bo§altmalanna halkın ya

şarmmn tehlikede oldugu bölgeler hariç, son verilmeli ve bu 

göçler Cenevre Antlruımasına uygun olmalıdır. 

İnsan haklanmn Türkiye'de bu denli kabaca çignenmesi, 

özellikle işkencenin yapılması, binlerce siyasinin tutukluluk 

halinin sürmesi ve cezaevlerinin korkunç durumu endişeleri

ınizi arttırmaktadır. Bu denli korkunç baskı mekanizmasına 

kaT§Ilık, kişinin yasal güvenceden tamamen yoksun olmasım 

esefle kaT§Ilıyoruz. 
Problemi çözücü tüm çareleri içermekten uzak olan tav

siyelerimiz, uygulamaya konulduklan taktirde insan haklan 

durumunun düzeltilmesinde bir hayli yararlı olacaktır. Ame

rika Birieşık Devletleri, bu tavsiyelerimizin gerçekle§tirilme

si konusunda mümkün oldugu kadar Türk hükümetini ikna 

etmelidir. ABD'nin Türkiye'ye olan yakınlıgı ve dışyardım 
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(dl§yardım alan ülkeler arasında Türkiye 3.sırayı almaktadır) 

ögeleriyle, Bruıbakan Özal yönetimini, insan hakianna saygı 

gösterilmesi konusunda ikna edebilecek bir konumdadır. 

Umanz bu konuda ABD çabalarını arttırmakta devam ede

cektir. 
1987 yılımn Haziran ayında Avrupa Parlamentosu Türkiye 

ile ilgili bir karar aldı. Bu karar Kürtlerin ülkede ayn bir et

nik grup olarak tamnmasım istiyordu. Karar, bu ve benzer 

diğer sorunlar, Türkiye'nin tam üyeliğe bruıvurusundan önce 

tartl§llmasım öngörüyordu. Helsinki Gözetleme, Avrupa To

pluluğu'na tam üye olmak için iyi bir kamuoyu yaratmak iste

di@ ve ABD'den dl§yardım bekledigi bugünlerde Türk 

hükümetini, insan haklan sicilini ciddi bir biçimde gözdenge

çirmeye ve uluslararası toplulugun tam bir üyesi olabilmesi 

için gereken degişiklikleri yapmaya Türk hükümetini içtenli

kle te§vik ediyoruz. 

EKLERİN İÇERİGİ 

EK A: Sıkıyönetim Komutanı Kemal Yamak tarafından 

"Devlet Dairelerinde Kürtçe'nin Kullanılması" konusunda 

"Gizli" kaydı ile gönderdiği yasak emri. 

EK B: Diyarbakır Belediye Başkanı Feyyaz Üzümcü'nün 

(asker), belediye "büro ve koridor/arında" Kürtçe konuşanların 

cezalandırılacağına ilişkin yaztSL 

EK C: Ankara Vali YardımclSl Cafer Eroglu tarafından, 

Roja Welat gazetesinin yayınına izin verilmesi için yapılan ba

şvunıya verilen yanıt. 

EK D: Türkçe'den başka dillerde yapılan yayınlarla ilgili ka

nun metni. 
EK E: Milli Eğitim Bakanı Hasan Saglam'ın, Kürt ha/koy

unları, müzik ve benzeri yollarla "milli birlik ve beraberlige za

rar veren" eylemleri yasaklayan genelgesi. 

EK F: Çocuklarının adlarını Kürtçe koymaktan ötürü 

A.Ekrem Kutlay hakkında açılan davada verilen karar. 

EK G: Tanm Onnan ve Köyişleri Bakanlığı'nın, köy/erin bo

şaltılması konusunda Elazıg Onnan Bölge Müdürlügüne 

yazdığı yazL 
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