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GİRİŞ

Uzun yüzyıllar boyunca Kürt ve Ortadoğu siyasetinde önem-
li bir yeri olan Bitlis, siyasi ve askerî gücünden kültürel ve et-
nik zenginliğine kadar pek çok yönüyle dikkat çekicidir. An-
cak özellikle son iki yüzyıllık süreçte, günümüze doğru geldik-
çe bu önem ve özelliklerin yavaş yavaş solmaya başladığı görü-
lür. Bütün bu sürecin geniş ve çeşitli bilimsel çalışmalara ko-
nu olamaması düşündürücüdür. Ortadoğu’nun göbeğinde yer 
alan Bitlis’in bilimsel alanda da ihmal edilmesi, sadece bilim in-
sanlarının ihmal ve ilgi eksikliğiyle açıklanamaz. Dikkatle ba-
kıldığında Bitlis’in tarihi, bir anlamda barındırdığı halkların ye-
nilme, belirsizleşme ve hatta yok olmasının da tarihidir. Eliniz-
deki bu çalışmada, Bitlis’in son beş yüzyılını yoğun bir dikkat-
le irdelemeyi, onu tarihsel süreç içinde vurgulamayı ve bu sü-
recin görmezden gelinen önemli bir kısmını ortaya çıkarmayı 
amaçlıyoruz.

Üç bölümden oluşan bu çalışmada, bütün yakın ve uzak çev-
re gibi, Bitlis’in de kaderini büyük ölçüde belirleyen Çaldıran 
Savaşı’nı (1514) başlangıç noktası olarak belirledik. Çaldıran 
Savaşı ile başlayan Osmanlı-Bitlis Emirliği, siyasi ve askerî itti-
fakının kilit kavramları olan “Yurtluk-Ocaklık” ve bu terimin 
Osmanlı yönetimi kademesindeki karşılığı olan “Hükümet”, 
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yıllara göre ölçüsü değişken bir özerkliği tanımlar. Özerk sta-
tüye sahip emirlik içerisinde tahrir (vergilendirme), tayin yet-
kisi bizzat emirliğe ait olmasına karşılık, emirin Van’daki Bey-
lerbeyliği’nin emrinde olması, tarihçilerinin kafasını karıştırır. 
Zira Bitlis, Türk tarihyazımının iddia ettiği gibi sıradan bir Os-
manlı sancağı olmadığı gibi Kürt tarihçilerin iddia ettikleri gibi 
bütün iktidara sahip, neredeyse “bağımsız bir Kürt devletçiği” 
de değildi. Bazen yerel özgün kurallar ve bazen klasik Osmanlı 
yöntemleriyle idare edilen Bitlis Emirliği, sadece Kürtlerden de 
müteşekkil değildi. Ermeniler de en az Kürtler kadar bu siya-
si ve idari teşekkülün bir bileşeniydi. Bu bağlamda Bitlis Emir-
liği ve onun ardılı olan Bitlis Vilayeti, Kürt-Ermeni bölgelerin-
den birini oluşturuyordu.

Tanzimat Fermanı (1839) ile dönüşen Osmanlı Devleti, her 
ne kadar Bitlis’teki emirlerin saltanatına son vermişse de yeni 
oluşturduğu kaymakamlık makamına İstanbul’dan “mektepli” 
bir yöneticiyi atayamıyordu. Yani memur temelli yeni yönetim, 
yüzyıllardır Kürt idareciler tarafından yönetilen Bitlis’te, halkın 
yaşam tarzını, psikolojisini ve “devlet” denen şeyi algılama bi-
çimini pek değiştiremiyordu. Tanzimat aklının, bütün Kürdis-
tan’da olduğu gibi Bitlis’te de merkezîleşme operasyonlarıyla bir 
düzine Kürt aşiretini katliama uğratması ve aşiret beylerini sür-
güne göndermesi, Kürtler nezdinde “Rom” olarak tanımlanan 
Osmanlı’nın olumsuzluklarına yenisini ekledi. Aynı zamanda 
Kürdistan Sorunu’nun belirginleştiği dönem olan Tanzimat sü-
reci, Bitlis coğrafyasında başarılı olamadı. Osmanlı Devleti, böl-
gede otorite kuramayınca Kürtlüğün ana omurgasını oluşturan 
aşiretleri cezalandırmaktan vazgeçti ve 1860’larda, “aşiret barı-
şı” diye adlandırdığımız entegrasyon sürecini başlattı. Bu enteg-
rasyon süreci, aşiretlere “asıl güç” olma yolunda umut verdiy-
se de Halidî şeyhlerin Kürdistan’a yayılmasıyla birlikte aşiretler 
tekrar emirlik dönemindeki konumlarına itildiler.

Çalışmanın Birinci Bölümü’nde, Jön Türk döneminin öncesi-
ni uzun tuttuk. Zira bu bölümde üzerinde durduğumuz şiddet 
olgusu, tezin ana konusunu oluşturan Jön Türk dönemini şe-
killendirmiştir. 1860’ların sonunda Nehrî şeyhi Şeyh Taha’nın 
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iki popüler öğrencisi, Sigbatullah Arvasî ve Muhammed Küf-
revî (ikisi de köylerinin isimlerini nisbe yapmışlardı) Bitlis’e 
dönünce, kısa bir süre sonra, civardaki Kürt-Ermeni coğrafya-
sını mürit ağı ile donattılar. Böylece 1870-1880 yılları arasın-
da Bitlis, Halidîliğin kumanda merkezi haline geldi. Aynı şekil-
de Amerika ve Avrupa merkezli Hıristiyan misyon kurumları 
da aynı yıllarda Kürt-Ermeni coğrafyasına açıldılar. Bitlis hin-
terlandını kendisine hedef bölge olarak seçen American Board 
of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) ve Domini-
ken Misyonları, önce bu havalideki kadim Hıristiyanlığı revize 
etmeyi ve sonrasında Kızılbaş ve Êzdî gibi Sünni olmayan un-
surlara Hıristiyanlığı tanıtıp onları söz konusu dine geçirmeyi 
amaç edindiler. Misyonların çalışmalarıyla paralel olarak, bü-
tün Kürt-Ermeni bölgelerinde olduğu gibi Bitlis hinterlandın-
da da modern Ermeni eğitim kurumları ve buna bağlı Ermeni 
milliyetçiliği gelişti. Zira modern Ermeni edebiyatının 1878 ta-
rihli romanı Ջալալեդդին (Jalaleddin), Halidî şeyhi Sigbatul-
lah’ın vârisi Şeyh Celaleddin’in Bitlis civarında Ermenilere kar-
şı giriştiği bir dizi katliam ve soygun temasını işliyordu. Böyle-
ce modern Ermeni eğitim kurumlarını, yerel Ermeni milliyetçi-
liğini, misyonlara öfke duymayan Êzdî ve Kızılbaş toplulukları-
nı kendi varlıklarına karşı “tehlikeli unsurlar” olarak görmeye 
başlayan Halidî şeyhler, Kürt aşiretlerini ellerinden geldiğince 
radikalleştirdiler ve 1890’ların başında Bitlis’te Sünni milliyet-
çiliği en üst seviyeye ulaştı. Bütün bu süreç içinde elbette Sul-
tan Abdülhamid yönetimindeki Osmanlı Devleti tarafsız değil-
di. Üstelik yeni kurulan vilayet yönetimi, şeyhlerden habersiz 
hareket etmiyordu. Her ne kadar bu yıllarda Hamidiye Alayla-
rı, devletin resmî bir askerî kurumu olarak kurulmuş olsa da, 
Hamidiye reisleri, umumiyetle Halidî şeyhlerin müritleriydiler. 
Nitekim Bitlis’te devlet destekli Sünni milliyetçiliği 1890’ların 
ortasında Ermenilere yönelik bir dizi pogrom başlattı. Vilayet-
teki şiddet her geçen gün arttı. Bu atmosferde 1908 Jön Türk 
Devrimi’ne gelindiğinde, Bitlis vilayeti; Ermenileri katledilmiş, 
göçertilmiş, Êzdî ve Kızılbaş Kürtler ile aşiretsiz kesimi açlığa 
mahkûm edilmiş, harap bir idari birimin adı oldu.
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Bu çalışmanın İkinci Bölümü’nde, “devrim” olarak adlandırı-
lan Jön Türk devrinin Bitlis’te Kürtler ve Ermeniler tarafından 
nasıl karşılandığını, bu iki unsurun devrimden beklentilerini 
ve devrimin neye evrildiğini irdeleyeceğiz. 1907 yılında kent-
te yaşanan küçük çaplı isyanın Jön Türk Devrimi’ne giden yol-
da önemli bir kilometre taşı olduğu savının aksine, aslında Bit-
lis vilayeti ahalisinin Jön Türklere ve meşrutiyete dair bir fik-
ri yoktu. Bir “restorasyon” hareketi olarak doğan Jön Türk reji-
mi, kısa bir süre sonra Abdülhamid rejiminden pek de farklı ol-
madığını gösterdi. Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksut-
yun) bu süreçte vilayette yasal bir otoriteye dönüşürken, dev-
let aklı İttihatçı denilen yeni bir elit oluşturdu ve Halidî şeyh-
ler ve Hamidiyeli Kürt reislerle ilişkilerini gözden geçirdi, yerel 
aktörleri tekrar tasarladı. Bu bağlamda Hesenanlı Rıza ve Gay-
da tekkesi gibi güç odakları gözden çıkarılırken Hacı Musa Bey 
ile Küfra ve Norşin tekkeleri “devletçi siyaset”e tamamen dahil 
edildiler. Bize göre Halidî şeyhler, Jön Türklerin seküler argü-
manlarına meydan okuyarak Bitlis Vilayeti’nde hâlâ “asıl güç” 
olduklarını ortaya koymuşlardır. Netice itibariyle devrim, Bit-
lis vilayeti özelinde başarılı olamadı. İddialı bir program ile yo-
la çıkan Jön Türk iktidarı, var olan şiddet atmosferini dağıta-
madı. Ancak Türkçülüğe kayan Jön Türk eliti, kadim unsur-
lar olan Kürtler ile Ermeniler arasındaki çelişkileri derinleştir-
mek için özel uygulamalara başvurmaktan geri durmadı. Böyle-
ce Birinci Dünya Savaşı arifesinde, vilayet derin bir siyasi, sos-
yal ve ekonomik kaosa sürüklendi. Kaosla birlikte geliştirilen 
“toplumsal mühendislik” ve “yozlaşma” aynı zamanda soykırı-
mın da habercisiydi.

Çalışmamızın Üçüncü Bölümü’nde, söz konusu devrimin ya-
rattığı hayal kırıklığının vilayette nasıl isyana dönüştüğünü an-
latmaya çalışacağız. 1912 yılında gerçekleşen genel seçimler-
de “Kürt çatı siyaseti”nin önünün kesilmesi, Kürtlerdeki is-
yan duygusunu olgunlaştırırken, mecliste Taşnaksutyun’a Er-
meni nüfusuna oranla çok daha az sandalye verilmesi, Erme-
niler ile Jön Türk rejimi arasındaki siyasi kırılmayı hızlandır-
dı. Bedirhan ailesinin öncülük ettiği “Kürt kareketi”nin top-
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yekûn isyan projesi, Kürt-Ermeni bölgeleri içinde en çok Bitlis 
Vilayeti’nde destek buldu. Bu tutum, vilayetin adeta “Kürdis-
tan’ın minyatürü” olmasıyla alakalı bir durumdan kaynaklanı-
yordu. Zira hiçbir vilayet Bitlis kadar etkili aşiret güç odakları-
nı barındırmıyordu. Nitekim 20. yüzyıl başlarında Kürt siyasa-
sına damgasını vuran Hacı Musa Bey, Hesenanlı Fethullah Bey, 
Cibranlı Halit Bey, Bişarê Çeto, Cemilê Çeto, Mala Eliyê Ûnis, 
Seyîdxanê Kerr gibi isimler Bitlis vilayeti sınırları içinde yaşı-
yorlardı. Aynı şekilde hiçbir vilayet Bitlis kadar Halidî şeyh ba-
rındırmıyordu. Gayda, Küfra ve Norşin tekkeleriyle bu tekke-
lerden doğan Ohin ve Çan medreseleri, Bitlis Vilayeti’nin sınır-
ları içerisindeydiler ve neredeyse bütün Kürt-Ermeni bölgeleri-
ni devasa mürit ağlarıyla kontrol etmekteydiler. Ayrıca Ermeni, 
Keldani ve Süryani halkları, vilayetin Muş ve Siirt sancakların-
da son derece güçlüydüler ve vilayetin muhtelif dağlık bölgele-
rinde Sünni Osmanlı Devleti’yle dinî çelişkiler yaşayan Êzdîler 
ve Kızılbaşlar da hafife alınmayacak güç odaklarıydı. Bu temel-
de, 1914’te isyanın Bitlis ayağı gerçekleşirken tarihî olarak de-
ğerlendirilebilecek bir fırsat heba edildi; Kürt hareketinin Bit-
lis ayağı olan Gayda tekkesi, vilayette Ermenilere “müşterek bir 
isyan” teklifinde bulunurken, Ermeni cenahı “reform süreci”ni 
riske atmamak adına ve Gayda tekkesinin daha önceki yıllar-
da Ermenilere yönelik giriştiği pogrom ve göçertme eylemlerini 
göz önüne alarak müşterek bu teklifi reddetti. Müşterek isya-
nın gerçekleşmemesi, daha doğrusu sadece Kürtler tarafından 
gerçekleşmesi, Kürt hareketinin ezilmesine neden olurken, bir 
yıl sonra gerçekleşecek Ermeni soykırımının yaşanmasına da 
yol açan etmenlerden biri olacaktı. Böylelikle Jön Türk Devri-
mi, Bitlis Vilayeti’ni adeta yok ederek ömrünü tamamlayacaktı.

Metodoloji ve kaynak tasnifi

Bu çalışma, Bitlis özelinde Kürt coğrafyasının emirlik ve vila-
yet süreçlerini geniş bir biçimde ele alarak, Jön Türk iktida-
rı döneminde (1908-1914) yaşadığı siyasal ve sosyal dönüşüm 
ile güç odakları arasında gerçekleşen iktidar çatışmalarına yo-
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ğunlaşmaktadır. Burada Kürdistan ortalamasını temsil eden ve 
bir tür Kürdistan minyatürü olan Bitlis Vilayeti’ndeki yerel ak-
törlere odaklanılarak Osmanlı devlet anlayışı ve vilayetteki et-
kisinin tarihine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Çalışmamızda 
söz konusu vilayeti klasik Osmanlı vilayet tarihi yazımı içinde 
değil, Kürtler ve Ermeniler arasındaki etkileşim ve uyuşmaz-
lıkların Jön Türk iktidarı dönemindeki seyrine dair bir çerçeve 
içinde sunmayı önceliyoruz.

Çalışmamızı ele aldığımız dönemde bölgede etkin olan Os-
manlı, Rusya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan resmî arşivlerin-
den yararlandık. Ancak belirtmek gerekir ki, Başbakanlık Os-
manlı Arşivi (BOA) başta olmak üzere Türkiye’deki arşivlerde 
geçirdiğimiz üç yıllık zaman dilimi içerisinde en sık karşılaşı-
lan sorun, belgelerin iki tür sansüre uğramış olmasıydı:

1. Özellikle Ermenilere dönük pogrom ve göçertme ile Kürt 
hareketi üyelerine yapılan suikastlara dair dosyalar eksikti. Ör-
neğin bir dosya kapağında, dosyanın 50 farklı dokümanı barın-
dırdığı yazdığı halde, dosyada en fazla 10 doküman bulunabili-
yordu. Dokümanların sıra sayısına bakıldığında da sayıların ar-
dışık olmadığı görülüyordu. Vilayetteki Ermenilerin şikâyetle-
rine dair dosyaların hemen hemen hiçbirinde Ermeniler tara-
fından vilayetteki Osmanlı makamlarına verilen dilekçelere yer 
verilmezken, yetkililerin bu dilekçelere “savunma hali” ile ver-
miş oldukları cevaplar yer alıyordu.

2. Devlet yetkililerinin kaleme aldıkları dokümanların nere-
deyse tamamında iddialar kesin bir şekilde olmasa da reddedi-
liyordu.

Bu nedenlerle objektifliği şüpheli bu belgeleri işlerken dik-
katli olmaya çalıştık ve belgelerin gerçeklere uygunluğunu söz-
lü tarih ürünleri olan dengbêj şarkılarıyla karşılaştırdık. Bel-
ge fetişizmini aşan bu metot ile, olaylar karşısında sadece dev-
letin değil, vilayetteki halkın algısı ve tavrını da anlamaya ça-
lıştık. Sözlü tarih ürünlerinden yararlanmamızın diğer bir ne-
deni ise, vilayetteki Kürt ahalinin algısına ve tavrına dair nere-
deyse hiç objektif yazılı belgenin bulunmamasıydı. Yerel aktör-
lerin biyografilerine ışık tutacak yazılı doküman yokluğu ya da 
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eksikliği, söz konusu aktörlerin aileleriyle yapılan sözlü görüş-
melerle aşılmaya çalışıldı. Devlet arşivlerinin bu aktörleri tek 
yönlü anlatıp “özne” olarak ele almamasına karşılık bu tez, on-
ların biyografilerine ışık tutarak, onların sanılanın aksine vila-
yette son derece etkili aktörler olduklarını ve kendi gündemle-
rine sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır diyebiliriz.

Bu çalışmada dört bine yakın Osmanlıca resmî belgeyi ince-
lemenin yanı sıra, yüzlerce Osmanlıca matbu ve elyazması eseri 
okuyup kullandık. Söz konusu dönemde Van’da bir Fransa vis-
konsolosluğu ile Bitlis’te İngiltere ve Rusya viskonsoloslukla-
rının bulunması, vilayetteki gelişmelere dair aktüel bilgi sağla-
mıştır diyebiliriz. Ancak bu temsilciliklerin istihbarat kaynak-
larının daha çok Hıristiyan ahali arasından seçilmesi, özellikle 
Müslüman ahaliye dair bilgilerin objektifliğine kuşkuyla yak-
laşmamıza sebep oldu. Doğrudan viskonsoloslar tarafından ka-
leme alınan dokümanlar ise, objektifliğe daha yakındı. Özellik-
le vilayet geneline yapılan gezilerde kaleme alınan gözlem ra-
porları, vilayetteki aktüel durumu ve toplulukların birbirleri ve 
Osmanlı Devleti’yle kurmuş oldukları ilişkileri daha net anla-
mamıza yardımcı olmuştur.

Dönemin süreli yayınlarını incelerken, Jön Türk rejimi dö-
neminde yayınına son veren Bitlis Gazetesi’nin önceki yıllara 
ait sayıları, vilayetteki bazı aktörleri tanıma ve mekânsal coğ-
rafyasını anlamamıza yardımcı oldu. Söz konusu dönemde Bit-
lis Vilayeti’nden Ermeni ve Müslümanların İstanbul ve Avru-
pa’da yayımladıkları süreli yayınlara gönderilen haber ve mek-
tupların çalışmamıza katkılar sağladığını belirtmeliyiz. Özel-
likle Pro-Armenia, Tanin, Jîn, Rojî Kurd gibi yayınlarda vilaye-
te dair zengin içerikler bulmak mümkün oldu. Vilayete ve vila-
yetin kapsadığı içeriklere dair yapılmış olan akademik çalışma-
ların neredeyse tamamının Türkiye’de yapılmış olması ve buna 
bağlı olarak sadece Türkçe ve Osmanlıca kaynakların kullanıl-
mış olması bu çalışmaların çerçevelerini sınırlandırmıştır. Bu-
na karşın bu çalışmalardan özellikle Halidî şeyhlere dair krono-
lojik bilgiler bağlamında yararlandık.


