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II. OTURUM

AŞİRET YAPILANMASI İLE BİNGÖL VE CİVARINDA 
BULUNAN AŞİRETLER

Mesud ÖĞMEN1

Aşiretler hakkında bu güne kadar birçok araştırma ve inceleme yapılarak kitap, 
makale, rapor ve inceleme yazıları yazılmış olmakla birlikte bu konu kendi geç
mişlerini araştırmak ve hakkında bilgi toplamak isteyen insanların yine de ilgisini 
çekmektedir. Bu nedenle tebliğimde; bölgenin tarihçesi, aşiretlerin genel olarak 
yapılanması, aşiretler hakkında çıkan kanun ve layıhalar ve Bingöl’de bulunan 
veya Bingöl’deki aşiretler ile münasebetleri olan civar aşiretlerle ilgili Başbakan
lık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinde bulabildiğimiz belgeler ışığında kısa kısa 
bilgiler sunmaya çalışacağım. Aşiret kavramı, tanımı ve tarihçesi hakkında daha 
önceki II. Bingöl Sempozyumu’nda sunmuş olduğum tebliğde kısada olsa bilgiler 
vermiştim. Burada ise bölgenin tarihçesi ile tebliğime başlamak istiyorum.

Bölgenin Tarihçesi

Milattan sonra Roma ile Sasanilerin nüfuz alanı içerisinde yer alan Bingöl ve 
çevresi 642 yılında Sasanilerin Müslümanlara boyun eğmesinden sonra İslam di
nini kabul ederek İslam devletinin bir parçası haline gelmiştir. Daha sonraları öz
gün yapısını daima koruyan bu bölge Emeviler ve Abbasilerin nüfuz alanı içerisine 
girmiştir. Abbasilerin ilk dönemlerinde Bingöl ve çevresinde yarı bağımsız hane
danlıklar kurulmaya başlanmıştır. Bunların başında Suveydi Hanedanlığı gelmek
tedir. Bu hanedanlık hakkında Şerefname’de geniş malumat verilmektedir.2 Bu 
hanedanlığın yörede uzun süre hüküm sürdüğü anlaşılmakta ve Osmanlı Arşiv 
vesikalarında bu hanedanlığa ait birden çok belgeye rastlanmaktadır. Abbasiler- 
den sonra kısa bir dönem Doğu Roma İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına girmiş 
ancak bilahare Eyyubilerin yönetimi altına girmişlerdir. Eyyubilerin de yıkılmasıyla 
Çapakçur, hanedanlıklar eliyle idare edilmeye devam etmiştir.

Selçukluların 1071 yılında Malazgirt zaferinden sonra Bingöl ve civarı da Sel
çukluların hakimiyeti altına girmiş ancak Suveydi Beyliği varlığını korumuştur. Za
man zaman Karakoyunlu ve Akkoyunluların da hakimiyeti altına giren bu bölge 
Şah İsmail’in Akkoyunlu hakimiyetine (1508) son vermesiyle Safevi hakimiyeti 
altına girmiştir.

1 Başbakanlık Devlet Arşivleri Arşiv Uzmanı
2 Şeref Han, Şerefname, Çev. M. Emin Bozarslan, Hasat Yay, İst.1990, shf.282
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Safeviler, Bağdad ile Maraş arasındaki bütün toprakları ele geçirmiş ve Şah 
Şiî olduğu için özellikle bu bölgedeki Sünni Kürtlere karşı daha kötü davranmış
tır. Çaldıran hezimeti (1514) yeni İran hanedanınının nüfuzuna müthiş bir darbe 
indirmiştir.3 Safeviler, Bitlisli bir Kürt olan ve II. Bayezid zamanından beri OsmanlI 
Devleti hizmetinde bulunan İdris-i Bitlisi’nin çabalarıyla yirmi kadar Kürt beyinin 
Yavuz Sultan Selim’e bağlılıklarını bildirmesi4 ve OsmanlI safına geçmeleri neti
cesi OsmanlIlara karşı giriştikleri savaşta ağır bir mağlubiyet almış ve bölge 1514 
yılında OsmanlIların hakimiyeti altına girmiştir. Bu Kürt beylerinin gönderdikleri 
arizada “Canü gönülden İslam Sultanı’na biat eyledik. Cihanda gayret gösterdik 
ve İslam Padişahı’nın yollarını bekledik... Hepimizin arzusu şudur ki; bu muhlis 
ve size itaat eden bendelere yardım edesiniz.”5 şeklinde hem bağlılıklarını ve hem 
de din birlikteliklerini vurgulamaları dikkat çekicidir. Yavuz, İran seferinden sonra 
İdris-i Bitlisi’yi Kürdistan beylerine gönderip bunları Safevi hakimiyetinden ayrıl
maya davet etmiştir. İdris-i Bitlisi Bitlis, Diyarbakır, Sason, Hizan, İmadiye vesaire 
gibi bölge memleketlerini dolaşarak yerli beylerin itaatlarını sağlamıştır. Bunun 
neticesinde 25 emir bir toplantı yaparak OsmanlI tabiiyyetini kabul etmişlerdir.6 
Bu şekilde OsmanlIlar istimalet yoluyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini 
OsmanlI Devleti’ne katmışlardır. Çapakçur 1515 de OsmanlI hakimiyeti altına alı
narak Diyarbakır Eyaleti’ne bağlanmıştır.7

OsmanlI hakimiyetine geçen bu bölgede bazıları neredeyse antik çağdan ka
lan çeşitli büyüklükte ve örgütlenme düzeylerinde devlet benzeri birimler olan bir
çok emirlikler bulunmaktadır. Bunlara Süveydi Hanedanlığı, Bitlis Emirliği, Baban 
Emirliği’ni örnek olarak gösterebiliriz.8

OsmanlIlar diğer bölgelerdeki fetihlerden sonra tesis ettikleri yeni idari teşki
latlanmalar hususunda gösterdikleri hassasiyeti bu bölgenin coğrafi özellikleri, 
siyasi ve sosyal yapısını da göz önüne alarak burada göstermemişler ve böl
genin idari yapılanmasını aynen koruma cihetine gitmişlerdir. Diğer bölgelerde 
uyguladıkları kanun ve nizamnameleri burada uygulamadıkları görülmektedir. 
Yavuz Sultan Selim’in Edirne’den İdris-i Bitlisi’ye gönderdiği (H: 01 .L.921) 08 Ka
sım 1515 tarihli fermanda şu ifadeler yer almaktadır. “Diyarbakır savaşında size 
katılan ve itaat edip gelen Kürt beylerinin sadakat, ihlas ve hizmetleri karşılığında 
ihtisaslarına göre daha önce mutasarrıf oldukları vilayet veya sancaklara yeniden 
tayinlerinin yapılması...”9 Bu ferman Yavuz Sultan Selim’in o bölge emirliklerine 
verdiği önemi göstermesi açısından önemlidir.

3 V.Mınorsky, KÜRTLER, İslam,Ansiklopedisi, Cilt 6 shf. 1100
4 Martin van Bruinessen, Ağa, Şeyh Devlet, iletişim yay. 1992 shf.215
5 Mustafa Akyol, Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek, Doğan Yay. İst.2007, Shf.35, Koca Müverrih 

Bedayi, c.ll, vrk.452/a: aktaran Doç.Dr. Ahmet Akgündüz,OsmanlI Kanunnameleri, ve Hukuki 
Tahlilleri,3.Kitap, Fey Vakfı, İst.1992, s,12

6 Nazmi Sevgen, Kürtler, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 5, shf. 58,59
7 Abdullah Demir, OsmanlI Kaynaklarına Göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ilhakı, Köprü 

Dergisi. Sayı 98 bahar/2007, 167-182
8 Bu konuda bkz. Şerefname, Şerefhan, Çev. M. Emin Bozarslan, Hasat Yay. 1990
9 Yavuz Sultan Selim’in Edirne’den idris-i Bitlisi’ye gönderdiği ferman, Hoca Sadeddin, Tacü’t- 

Tevarih II. 322-323, Abdullah Demir, Bitlis Beyleri, Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, shf.265
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Fetihden sonra emirlik düzeni yıkılmamış tersine korunmuş ve yöneticinin 
(emirin) durumu ve konumu sağlamlaştırılmıştır.10 Bu durum 19. asrın ikinci yarı
sına kadar sürmüş ve bu dönemdeki çalkantılı siyasi buhranlar ve gücün zayıfla
ması bu tür emirliklerin de ortadan kaldırılmasına sebeb olmuştur.

Hükümet bu bölgede mevkilerinin beylerine sembol olarak sancak beyliği ver
miş ve onlara bir nevi içişlerinde kısmi serbestlik tanımıştır. Birkaç sancak beyinin 
başında da Beylerbeyi (vali) atamıştır. Beylerbeyinin Kürt olmamasına özellikle 
dikkat edilmiş ve atamaları Bab-ı Âli tarafından bizzat yapılmıştır. Bu beylikler 
masraflarını has, tımar ve zeamet gelirlerinden ve reayadan alınan vergilerden 
karşılamışlardır. Bu konunun da ayrıca geniş bir şekilde araştırılması ve incelen
mesi gereklidir. OsmanlIlar bir nevi eski aristokrasinin konumunu güçlendirmiş- 
dir. Öte yandan yöredeki hanedanlara özellikle OsmanlIlar ve Safeviler arasında 
taraf değiştirme kozunu kullanma şansı olan sınır bölgesindeki beylere güven 
duyulmamış ve buna göre söz konusu politikalar hem özgül koşullara ve çıkarla
ra göre hem de ilgili imparatorlukların gücüne göre değişken bir hal almıştır. Bu 
hususu aşiretler kısmında örnekleriyle göreceğiz.

Aşiret Yapılanması

Aşiret, toplumsal bir örgütlenme biçimidir. Olumlu ve olumsuz yönleri ayrıca 
tartışılabilir. Buradaki gaye aşiretlerin ihya, etkinliklerinin arttırılması veya eski 
sosyal dokunun yeniden canlandırılması değildir. Bölgenin sosyal ve tarihi ger
çekliği olan aşiret yapılanmasını ve idari politikasını tarihsel bilgi ve arşiv belgeleri 
ışığında ele almak ve bir nebzede olsa bölge tarihine katkıda bulunmaktır.

Aşiret, üyelerini dış saldırılara karşı koruyan ve ırksal adet ve yaşam tarzını 
sürdürebilmek amacıyla cemaat veya cemaatlerden oluşan bir federasyondur. 
Bazı aşiretlerin belirli bir reisleri yoktur, bazılarının ise birden fazladır. Büyük aşi
retler alt birimlere ayrılmışlardır.11

Özellikle bu bölgede yaşayan Kürtlerde her aşiret birbirinden bağımsız organi
zasyonlardır. Birçok aşiret yerleştikleri bölgenin adı ile anılmakla birlikte bazı aşiret
lerde atalarının isimleri ile anılmaktadır. Aşiret reisleri için ‘ağa’ terimi kullanılmak
tadır. Alt birimlerinde veya aynı aşiretin değişik bölgelerde meskun olan mensupla
rının reisi için de ağa tabiri kullanılır. Bundan hareketle, aynı aşiret içerisinde dahi 
birden çok reis bulunabildiği neticesi ortaya çıkmaktadır. Aynı soydan olan aşiret
lerin dahi büyüyerek bölündükleri ve her bir parçanın ayrı ayrı isimler altında aşiret 
şekline geldikleri ve mensuplarının da bu sistemi sahiplendiklerini görmekteyiz.

Bu tür örgütsel birimler kendi aralarında ittifaklar kurarak konfederatif bir yapı 
içerisinde tek bir mir tarafından yönetilerek beylikler halini de alabilmişlerdir. Bu 
dönemlerde aşiretlerin kendi yetkilerinden tamamen feragat etmedikleri görülür. Bu 
tür birliktelikler ekonomik veya güvenlik nedeniyle doğmuştur.12 Bu nevi örgütlen

10 M. Van Bruinessen, Kürdistan Üzerine Yazılar, iletişim yay, İst.1993 shf. 207
11 Martin Van Bruinessen, Ağa Şeyh Devlet, shf.105
12 Haşan Uşak, Kürdistan’da Aşiretcilik ve Milliyetçilik, Aram Yay. İst. 2005. sh.8-9
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melerde en tepede mir ve ailesi, aşiret ağaları ve dinsel liderler ve toplumun diğer 
ileri gelenleri bulunur.13 İlk bölümde bahsedilen hanedanlık veya beylikler buna gü
zel bir örnek teşkil etmektedir. İncelendiği zaman bunların birkaç aşiretin birleşme
leri ve nüfuz alanlarını genişleterek kurmuş oldukları idari örgütlenme olduğunu 
görmekteyiz. Bunlara bir nevi aşiret konfederasyonu demekte yanlış olmaz.

Aşiret birliğinin gurup dayanışmasında bulunması için tüm üyelerinin aynı dine 
ya da tek bir mezhebe mensup olması gerekmez. Yezidiler, Süryaniler ve Asur 
aşiretleri ya da aşiret kolları esas olarak Sünni aşiret birliklerine bağlıydı. Buna 
örnek olarak Kuzey Cezire’de Tur Abdin ve Hakkari’deki aşiret birlikteliklerini14 ve 
Hacı Beyra (Hacı Behram) aşiret konfederasyonu içerisinde gayr-i müslim Heviri 
Aşireti’nin bulunmasını gösterebiliriz.

Aşiret kültürü beraberinde itaat kültürünü de geliştirmiştir. Aşiret reisi tam bir 
ataerkil despottur. Otoritesi sınırsızdır. Aşiret reisliğine geliş, yaş büyüklüğü esası
na göre olur.15 Reise olan sorgusuz sualsiz bağlılık aşiret içerisinde dahi imtiyazlı 
bir zümrenin oluşmasına yol açmıştır. Binlerle ifade edilen bir topluluğun bir kişinin 
kontrolü altında bulunması ve hareket alanlarının o kişinin emriyle şekil bulma
sı siyasi ve idari bakımdan bölgenin kontrolü hususunda zamanın idarecilerinin 
de işlerini kolaylaştırmıştır. Bu nedenle aşiret yapılanmasının yok olmasını iste
meyen idareciler sadece OsmanlI dönemi değil yirminci yüzyılın sonlarına kadar 
dahi bu yapıyı desteklemişlerdir. 14 Haziran 1934 tarihinde yürürlüğe giren İskan 
Kanunu’nun 10/A maddesinde; “Kanun aşirete hükmi şahsiyet tanımaz. Bu hususta 
herhangi bir hüküm, vesika ve ilama dayanmış da olsa tanınmış haklar kaldırılmış
tır. Aşiret reisliği, beyliği, ağalığı ve şeyhliği ve bunların herhangi bir vesikaya veya 
görgü göreneğe dayanan her türlü teşkilat ve organları kaldırılmıştır.”16 şeklinde 
kesin hüküm konulmasına rağmen bu yapı ortadan kaldırılamamıştır. Özellikle aşi
retlerin toplumsal ve siyasal etkileri konusunda farklı görüş ve fikirleri içeren birçok 
inceleme ve araştırma yapılmıştır. Fakat yine de siyasi, idari ve kültürel anlamda 
toplum üzerindeki etkileri ve daha değişik yönleriyle bu konunun geniş bir şekilde 
tartışılması, incelenmesi ve araştırılmaya devam edilmesi gerekliliğine inanıyorum.

OsmanlI dönemine baktığımızda ise toplumu meydana getiren önemli unsur
lardan birisi de göçebe veya yarı göçebe aşiretlerdir. İmparatorluk döneminde 
özellikle askeri ve siyasi olaylar ön plana çıkmaktadır. Hududda bulunan aşiret
lerin, siyasi ve güvenlik nedenleriyle (hudud boyunun korunması, güvenlikli böl
ge oluşturması ve bölgede hazır askeri bir güç bulundurulması) önemi büyüktür. 
Ayrıca iç siyasi dinamikler ve bölge asayişinin tesisi bakımından da aşiret poli
tikaları çok hassas bir dengede yürütülmeye çalışılmıştır. Aşiretler ile ilgili belge 
ve raporlarda belirtildiği kadarıyla bazen yumuşak ve bazen de çok sert tavırlar 
takınıldığı mükafat veya taltifin yanında te’dib ve cezalandırma konusunda da hiç 
geri durulmadığı anlaşılmaktadır.

13 Haşan Uşak, a.g.e. shf.81
14 David Mc Dovvall, Modern Kürt Tarihi, Doruk yay. Ank. 2004, shf.41
15 Bazil Nikitin, Kürtler, Cilt 1-2, Deng yay. İst. 1994, shf.211-212
16 Aşiretler Raporu, Kaynak yay. İst.1998, shf. 11
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OsmanlI İmparatorluğu’nun bölgeyi fethinden sonra aşiretler uzun bir dönem 
sessizliklerini korumuşlardır. Zaman zaman birbirleriyle veya kendi içlerinde 
vak’a-i adiyeden sayılabilecek olaylar olmuşsa da ciddi büyük vakalar görülme
miştir. 19. asrın başlarından itibaren emirliklerin değişik bölgelerde nüfuz alan
larını genişletme veya daha bağımsız hareket edebilme heves ve niyetleriyle 
OsmanlI’nın gücünün zayıflamasıyla da orantılı olarak isyan hareketlerine başla
dıkları ve 19. asrın ikinci yarısından itibaren de daha güçlü ve daha büyük isyan 
hadiselerinin olduğu görülmektedir. Mali sistemin getirmiş olduğu zorluklar ile böl
gede bulunan vali veya beylerbeylerin halka karşı uyguladıkları çeşitli zulümler 
de bu isyan hareketlerinin meydana gelmesine neden olabilmiştir. Bunlara örnek 
olarak Baban, Revanduz, Botan beyliklerinin isyan hareketlerini gösterebiliriz.17

Aşair Yönetimi İle İlgili Kanun ve Layihalar

Modernleşmeye ve her konuda ıslahat hareketlerine girişmiş olan OsmanlI Hü
kümetleri aşiretlerin yönetim ve denetimini ve itaat altına alınarak kontrol edilebilir 
hale gelmelerini sağlamak için yeni nizamnameler ve kanunlar çıkarmıştır. Ayrıca 
aşiretler ile ilgili yeni layihalar ve ıslahat raporları yayınlanarak uygulanmak üzere 
vilayetlere gönderilmiştir. Bunları dört temel madde altında izah edebiliriz.

İlk olarak; 11 Haziran 1896 (H. 1313.Z.29) tarihli belgede Anadolu Vilayat-ı 
Şarkiyesi’nde icrası mühim olan Islahat-ı İdare Layıhası’nın dokuzuncu bab 24. 
maddesinde aşairin bir nizam altına alınması için hükümet tarafından her vilayet
te yetkilerle donatılmış bir “Aşiret Memurluğu” ihdası ile göçebe ve meskun aşair 
hakkında alınması gerekli tedbirlerden bahsedilmiştir.18

İkinci olarak; Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nden 2 Haziran 
1914 (H: 08.Ş.1332) tarihinde “Bir kaza dahilindeki içtimai teşkilat” başlığı altında 
OsmanlI memalikinde bulunan göçebe ve yarı göçebe Kürt aşairi hakkında esas
lı malumat verilmesi için muhtıraların gönderildiği beyan olunmuştur.19 Buradaki 
esas maksadın Kürt unsurlarının içtimai durumu ve genel yapıları ile ilgili bilgi top
lamak ve bunları vesikalandırarak belge halinde kalıcı hale getirmektir. Aşiretler 
hakkında birçok izahat talep edilmektedir. 68 maddeden ibaret olup müsteşar im
zasıyla bütün vilayetlere basılı olarak gönderilmiştir. Bu muhtırada sorulara tam 
bir özenle cevap verilmesi, vesikalandırılmaları ve doğru bilgilerin yazılması talep 
olunmuştur. İncelediğimizde birinci maddede kazada göçer veya yarı göçer hangi 
aşiretlerin mevcud olduğu, ikinci maddede aşiretlerin kaç kabileden mürekkeb ve 
isimlerinin neler olduğu ve diğer maddelerde de kısaca yaşayış, nüfus, mezheb- 
sel ve iktisadi durumları hakkında genel bilgi talebinde bulunulmuştur.

Üçüncü olarak; iskan hizmetlerinin tamamiyle yürütülmesi ve takibi amacıyla 
9 Mart 1916 tarihinde “Muhacirin ve Aşair Müdüriyet-i Umumiyesi” kurulmuş ve 
aşair hakkındaki bütün işlemler bu kurum vasıtasıyla yürütülür hale getirilmiştir.

17 Bu konuda bkz. Hıdır Göktaş, Kürtler isyan Tenkil, Alan Yay. İst. -  Martin Van Bruinessen, Ağa,
Şeyh, Devlet, iletişim yay, İst. 1992

18 BOA DUİT, Dosya No:147, Gömlek No:4
19 BOA DH.EUM.MTK, Dosya No: 77 Gömlek No:52
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Dördüncü olarak; Aşair ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi kurulduktan son
ra çeşitli dış ülkelerin muhaceret kanunları incelenerek 8 Eylül 1917 tarihinde yeni 
bir kanun taslağı düzenlenmiştir. Yürürlükte olan ve uygulanmaya devam olunan 
30 Nisan 1909 tarihli Guatemala Hükümeti Muhaceret Kanunu, 30 Haziran 1890 
tarihli Fransa Hükümeti Muhaceret Kanunu, 1900 tarihli Büyük Britanya’ya ait 
olmak üzere İngiltere tarafından neşr edilen Muhaceret Kanunu ve 1886 tarihinde 
neşr edilen Kanada Muhaceret Kanunu incelenmiş ve Memalik-i Osmaniye’de de 
yürürlüğe sokularak uygulanması için yukarıda belirtilen tarihte 51 maddelik bir 
kanun taslağı gerekçeleri ile birlikte hazırlanarak kanunlaştırılmak üzere arz ve 
takdim kılınmıştır.20 Bu kanun taslağında aşair hakkında alınacak tedbirler konu
sunda çok detaylı maddeler mevcuddur.

10 Ocak 1918 tarihinde aşiretlerle ilgili yazışmaların Aşair ve Muhacirin Müdü
riyeti Aşair Şubesi’nce yürütülmesi ve aşair ile ilgili evrakın başka nezaretlere za
ruri olmadığı takdirde gönderilmemesinin evrakın seyri ve takibi açısından önemli 
olduğu ve Aşair Şubesi’nin teşkili maksadına da uygun düşeceğine dair Aşair ve 
Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi’nden Dahiliye Nazırı Talat Paşa’ya gönderilen 
tahrirat çok dikkat çekicidir.21 Bu belgede “Memalik-i Osmaniye’de mevcud seyyar 
ve nim seyyar aşiretlerin nakil ve iskanları ve hukuk-ı sairelerine müteallik muha
beratın müdüriyet-i acizi Aşair Şubesi’nce icrası lazım gelir iken bu babdaki muha
beratın bazen nezaret-i celileleri İdare-i Umumiye ve Umur-ı Mahalliye-i Vilayat ve 
.... Müdüriyet-i âlilerince cereyan etmekte olduğu ve binaenaleyh Aşair Şubesi’nce 
aşair hakkında cereyan eden muhaberat ile aşair arasında mütehaddis ahvalden 
layıkıyla malumat alınamadığı ve muhaberatın bu suretle müteferrik şubelerce 
cereyanı aşair şubesinin teşkilindeki maksada gayr-ı kabil-i te’lif olunduğu cihetle 
aşairle müteallaka salifülarz müdüriyetlerde mevcud dosya ve evrakın idare-i acizi- 
ye tevdiiyle şuabat-ı mezkurece aşaire müteallik muhaberat icrasına zaruret hasıl 
olduğu takdirde bu babdaki muhaberat evrakının ba’del-irae devair-i saireye tevdii 
lüzumunun icab edenlere emr-i irade buyurulması” hususu belirtilmektedir.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ise tedbirlerin daha da sertleştirildiğini ve aşi
retler üzerinde yoğun bir baskı olduğunu görmekteyiz. 31 Mayıs 1926 tarihinde 
çıkarılan 885 numaralı İskan Kanunu’nun 3. maddesi; “Dahil-i memleketteki sey
yar aşiretlerle bilumum göçebelerin ve sıhhi esbab dolayısıyla nakli icab eden 
veya emirnameler dahilinde vasıta-i maişetten mahrum bulunan köylerin münasib 
ve müsaid mahallere nakl ve iskanları ve evleri çok dağınık olan bazı mevkile
rin münasib merkezler etrafında teksifi ve casusluklarından şüphe edilen eşhasın 
hududlardan uzaklaştırılması İcra Vekilleri Heyeti kararıyla Dahiliye Vekaleti’nce 
icra edilir.” diye muharrerdir. İşbu kayd-ı kanunnameye binaen evvelce mahalle- 
riyle bil-muhabere isimleri leffen takdim-i huzur-ı samileri kılınan listede muharrer 
vilayetlere aşair-i seyyareden zükur inas 71498 Türk, 120491 Kürt, 25760 arap ki 
ceman 217749 şahsın lazım-ül iskan olduğu anlaşılmış ve fakat şimdi bu babda 
karar ittihaz edilmediği cihetle iskanları hakkında bir muameleye teşebbüs edil

20 C. Arşivi, Fon kodu:272.00.00.11.11.30.1 (1-59)
21 C.Arşivi, Fon kodu, 272.00.00.74-66-21 (1-5)
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memiştir. Memleket dahilinde seyyar ve göçebe şeklinde imrar-ı hayat eden ve 
bu hallerinden bil-istifade ara sıra emn ü asayişi ihlal edecek harekete tasaddi et
mekten hali kalmayan aşair-i merkumenin mahall-i münasebede iskanları ile hayat 
ve mesailerine bir istikrar verilerek iktiza daire-i mümküne bir ağır hale sui hali 
derece-i vücubide söylenmiştir. Benabirin bade iskanlarına teşebbüs edilmek üzere 
her vilayet dahilinde mevcud seyyar aşiretlerin nerelere iskanı tensib buyurulur ise 
derhal icabına tevessül edilmek üzere muktezi Hey’et-i Vekile kararının istihsal ve 
inbası arz ve istirham olunur efendim.22 şeklinde, kanun maddesiyle birlikte yapıl
ması gerekenlere dair Dahiliye Vekaleti İskan Müdüriyet-i Umumiyesi Muhacirin 
Müdüriyeti’nden Başvekalet’e gönderilen tahrirat buna örnek teşkil etmektedir.

1926 yılında aşiretler hakkında yapılan uygulamalara çok güzel bir örnekte Şir
van Aşairi hakkındadır. Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan bu bölge aşiretleri ile ilgi
li istatistiki bir rapor açıklayıcı bilgiler vermektedir.23 Bu rapora göre sorulan bazı 
sorular neticesinde ortaya çıkan durum hemen hemen bütün bölge aşiretleri için 
de geçerlidir. Örneğin Aşiret reisinin ismi, mühim akrabasıyla oğullarının isimleri, 
mertebe-i tahsilleri ve derece-i nüfuzları sorulduğunda, aşiretin yegane reisi olma
yıp ancak her kabileye mahsus bir reisin olduğu, birbirlerine karşı nüfuzları varsa 
da harice karşı nüfuzlarının etkisiz kaldığı, reislerinin isimleri ile aşiret içerisindeki 
kabilelerin ayrı ayrı belirtildiği ve nüfusları hakkında da bir tablo verilmişse de bunun 
eksik olduğu ve çoğunluğu mektum olduğundan net bir bilgi elde edilemediğinden 
bahsedilmektedir. Ayrıca belirtilen kazada bulunan aşiretler arasında okuma yaz
ma oranının sıfır olduğu ve halkın cahil olduğu da belirtilmiştir. Siyasi temayüllerinin 
olup olmadığı münakehat durumları din ve mezhebleri, silah durumları, birbirlerine 
karşı tutumları düşmanlıkları ve dostlukları, devlete muti olup olmadıkları, aşiretin 
meskun mu yoksa yarı göçebemi olduğu, kışlak ve yaylakları, hayat tarzları, maşit- 
lerini nereden temin ettikleri, beylik ve köleliğin olup olmadığı gibi sorulara verilen 
cevaplara bakıldığında raporda ilginç bilgilere ulaşılmaktadır. Bu sorulara beylik 
yok ise de ağalık ünvanının mevcud olduğu ve kölelik ahvalinin olmadığı cevabı ve
rilmiştir. İktisadi kabiliyetleri olup olmadığı sorulduğunda ise iktisadi kabiliyetlerinin 
olmadığı ziraatle meşgul oldukları ve bunu da iaşelerini temin maksadıyla yaptıkları 
beyan olunmuştur. Ayrıca birunsur-ı iktisadiye haiz olmaları için alınacak tedbirler 
olarak, Hükümetin yardımını fiilen göstermek ve seyyar iken iskan ve aralarında 
maarifi tamim etmek gösterilmektedir. Ahz-ı asker teşkilatına yüzde otuz beş nisbe- 
tinde dahil oldukları ve nüfusda kayıtlı olmadıkları gibi aşirette mekteb, medrese ve 
müessesat-ı ilmiye de bulunmadığı ve okuryazar bulunmadığı belirtilmiştir. Erkek 
ve kızların giyim tarzları ile evlerinin inşa tarzları, silahları ve cebhanelerini nereden 
temin ettikleri, reisin durumu, aile efradının etkinliği ve daha birçok soruların cevap
ları aranmış ve bu hususta geniş bir rapor sunulmuştur. Buradan da anlaşılacağı 
üzere aşiretlerin durumlarına göre hükümette tavır alınmakta ve mali veya askeri 
birtakım tedbirlerle ya etkisiz hale getirilmekte veyahud faydalanılma cihetine gidil
mektedir. Özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında birtakım korkular ve evhamlar ile sert 
tedbirler alınması gereği duyulmuştur.

22 C.Arşivi, Fon kodu, 272.00.00-12-58-157-2-80
23 C. Aşivi, Fon kodu, 272.00.00.65-6-5-3 (1 -9)
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Bu türden istatistiki bilgi toplama sadece Kürt aşiretlerinin bulunduğu bölge
de yapılmamaktadır. İzmir, Amasya, Yozgat, Kastamonu, İsparta, Adana, Kay
seri, Antalya, Konya, Aydın, Ankara ve diğer bölgelerde de yapılmakta olup 
Arnadolu’daki göçebe ve yarı göçebe aşiretler hakkında bilgiler toplanmaktadır. 
Hatta bölgenin haritaları çıkarılmaktadır.24

Yukarıda zikredilen belgelerden de anlaşılacağı üzere OsmanlI İmparatorluğu 
ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında hükümetlerin devlet düzeninin istikrarı, ve 
asayişin korunması için aşiretlerle ilgili birçok çalışma yaptığı anlaşılmaktadır. 
Devletin, aşiretler hakkındaki genel politikaları ve bölge hakkında alınacak siyasi, 
iktisadi ve idari tedbirlerin bu bilgiler ışığında şekil bulduğunu belirtmenin doğru 
bir tesbit olacağı kanaatindeyim.

Bingöl ve Civarı Aşiret yapılanması

Aşiretlerin genel yapısı ile ilgili bu kısa bilgileri verdikten sonra Bingöl merkez 
olmak üzere Gene, Kiğı, Solhan, Karlıova ve diğer kaza, nahiye ve köyler ile Muş, 
Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Bitlis gibi vilayetlerde yaşayan ve bu bölge aşiretleri 
ile yakın münasebetleri bulunan bazı aşiretler hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Az Aşireti

Kökenleri itibariyle daha güneyde bulunan Bohtan Aşireti’nden oldukları rivayet 
edilir. Bohtan Aşireti’nden ayrılan bu kolun Bingöl ve civarında bulunan köylere yer
leştikleri ve zamanla aşiret halini aldıkları dile getirilmektedir. Yerleşik bir aşirettir.25 
Çapakçur merkez olmak üzere Solhan ve Genç kazaları karyelerinde meskun hal
de yaşamaktadırlar. Lisan itibariyle Zazaca konuşurlar. Bu aşiretin Miran Aşireti’nin 
bir devamı olduğu Çapakçur tahrir defterinden anlaşılmaktadır. Sadece tapu tahrir 
defterinde aşiret olarak adı zikredilmektedir.26 Ayrıca OsmanlI Arşivlerinde bir bel
gede “Çapakçur kazası mülhakatından olup yedi sekiz seneden beri daire-i inkı- 
yad ve itaatten çıkmış olan Az nahiyesi ahalisinin harekat-ı askeriye icrasına ha
cet kalmaksızın sevk olunan kuvve-i zabtiye ile ne suretle arz-ı dehalet ve istiman 
eylediklerime dair, Dahiliye Nezareti’nden Bitlis Vilayeti’ne gönderilen tahriratta aşi
ret olarak değilde “Az Nahiyesi” ahalisi olarak bahsedilmektedir.27

Bekran (Bekiran-Bekiri) Aşireti

Bekran Aşireti ile ilgili OsmanlI Arşivi’nde asayiş ve değişik vakalara ait ol
mak üzere çok sayıda belge bulmak mümkündür. Ancak Dahiliye Nezareti idare 
evrakı içerisinde bu aşiret ile ilgili tafsilatlı bilgiye ulaşılabilmektedir. Bu aşiret 
mensupları Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun değişik bölgelerine dağılmışlardır. 
Bekran aşireti göçebe bir aşirettir. Diyarbakır, Batman, Nusaybin, Şırnak ve Bin
göl civarında bulunan aşiret mensublarının kol veya alt birim adı almaksızın aynı

24 C. Aşivi, Fon kodu, 272.00.00.65-6-3-7 (1-3)
25 Aşiretler Raporu, Kaynak Yay, İst. Shf.65
26 Abdullah Demir, Çapakçur Tapu Tahrir Defteri, [Kuyud-ı Kadime arşivi Tapu Tahrir Defteri No 188, 

s. 22]
27 BOA, DH.MKT. 1785/19
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isimle anıldıklarını görmekteyiz. Biz burada ise Kulb ve Solhan civarında bulunan 
Bekran Aşireti mensuplarının aşiret yapılanmaları üzerinde duracağız.

Dahiliye Nezareti idare evrakı (H: 1332. Ra. 08) 01 Aralık 1919 tarihli bel
geden anladığımız kadarıyla Bekran Aşireti, Gene sancağı Kulb kazasına tabi 
14 karyede (Dehalek, Ziyaret, Cozik, Rabat, Bituni, Yaçak, Holi, Deyli, Bakırnas, 
Komik, Kefifan, Hada nam diğeri Kalitan, Reşkan, Sibane karyeleri) meskun olup 
bu bölgede yaşayanların nüfusları 1000 civarındadır.28

Bu aşiretin meskun olduğu 12 karye ahalisinin birlikte yazarak vilayete ve Da
hiliye Nezareti’ne gönderdikleri ariza ise incelemeye değerdir. Burada göçebe ol
dukları işleri ve güçlerinin koyun otlatmak olduğu, gıdalarının gelgel tabir ettikleri 
darı olduğu, mekteb-i rüşdi ve mekteb-i ibtidai tesis etmek yüzünden bütün yer
lerin aydınlandığı fakat kendilerinin meskun olduğu 12 köyün hiç birisinde mek- 
teb olmadığından dolayı cahil bırakıldıkları, çocuklarının namaz kılmak için dahi 
bilgi sahibi olmadığı gibi kendileri ile alakalı bilgilerden sonra bağlı bulundukları 
hükümetin kendileri hakkında reva gördüğü muameleleri bir bir sıralamışlardır. 
Buna göre, kaza merkezinin 16 saat mesafede olduğundan gidemedikleri ve Kulb 
Hükümeti memurinin de ağalara hizmet ettiği fakir ve fukaraya hizmet etmediği, 
tahsilatta verginin iki misli alındığı, jandarmaların her hafta karyelerine gelerek 
yemeklerine el koyduğu ve hayvanlarına vermek üzere arpalarını telef ettiği, tavu
ğa kanaat etmeyerek koyun kestirdikleri ve türlü mezalimde bulunduklarına dair 
şikayetlerden sonra bu gibi hususların bertaraf edilebilmesi için de 12 köyde beş 
altı mekteb açılması, kendilerine yapılan zulme karşı sekiz yüz nüfus birleşerek 
Kulb Hükümetine asla gitmeyecekleri ve böyle bir hükümet-i müstebideye arzu
hal etmeyecekleri ve şayet Kulb’dan ayırmaz ve çocuklar için de mekteb açılmaz 
ise terk-i vatan ederek hicret edeceklerine yemin ettikleri, keyfiyyeti bildirdikleri ve 
adalet bekledikleri ve on altı saat mesafede bulunan böyle bir hükümet-i müste- 
bidden irtibatlarının koparılarak yirmi dakika mesafede bulunan Sason kazasına 
irtibatlarının sağlanması hususunu da ilave ederek Sipaneli Resul bin Haşan ve 
on iki karye ahalisinin mühürleriyle verilen uzun bir arzuhal göndermişlerdir.29

Bu arzuhal üzerine tahkikat başlatılmış ve oradaki ahvalin düzeltilmesi için 
tedbirler alınmaya çalışılmış, kaymakam ve diğer bazı yöneticiler de görevlerin
den uzaklaştırılmışlardır. Bu belge aşiret mensublarının sosyal yaşamlarını ve 
çaresizliklerini ortaya koyması ayrıca o zamanki hükümetlerin bölge politikaları
nın tesbiti açısından önemlidir.

1315.S.1 tarihli başka bir belgede ise yaylamak üzere Hacalan (Cemalan) kar
yesine gittikleri ve gerekli önlemin alınması hususunun Sason Kaymakamlığından 
bildirildiğini görmekteyiz.30 Diğer bazı belgelerde ise Sason dahilinde aşair-i ce- 
beliyyeden oldukları açıkça belirtilmektedir.31 Aşiret ağalarının isimlerine de rast- 
lanılmakta ve bu isimlerden de aşiretlerin yapılanması kısmında belirttiğimiz gibi

28 BOA, DH.İD. 149-2/7
29 BOA, DH.İD. 149-2/7 (8-1,2,3)
30 BOA, Y.MTV. 163/96
31 BOA, Y.PRK.UM 232/110
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her karye veya bölgenin ayrı aşiret reisi olduğu ortaya çıkmaktadır. “Hicaz’a müte
veccihen giden dokuz Bekranlı ağavatından....” denilerek devam eden cümlede 
içlerinden Ömer ve Lero ağaların Heyet-i Tahkikiye’ce sorgulanmaları gerektiğin
den Muş’a iadeleri32 hususundan bahseden belge buna örnek teşkil etmektedir..

Beritanlı Aşireti

Bu aşiret esas itibariyle göçebe bir aşiret olup bilahare Elazığ’ın Palu ilçesi 
ve karyelerine yerleşmişlerdir. Yarı göçebe bir aşiret olup lisanları Kürtçedir. Fakat 
Dimililer arasında meskun olduklarından zazaca konuşurlar.33 Yazları Bingöl Karlı
ova bölgesine yaylamak üzere gelirler. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nden Bitlis 
Vilayeti’ne çekilen telgrafta bu aşiretten bahsedilmekte ve Göynük kazasına bağlı 
Çımk karyesinden bazı şahısların Beritanlı Aşireti’ne saldırdıkları belirtilmektedir.34

Cibranlı Aşireti

Meskun oldukları mahal Erzurum vilayeti Muş sancağının Varto kazasıdır. 
Hınıs,35 Bulanık, Malazgirt, Oğnut36 ve Muş’un Handeris nahiyesinde de meskun 
oldukları belgelerden anlaşılmaktadır. Ekrad taifesinden ve göçebe bir aşirettir. 
Haklarında birçok belge olmakla birlikte ekserisi asayiş ve adi vakalarla ilgilidir. 
Maksudan, Halilan, Timuran, Haciyan, Biliki, Aliki, Suvar, ve Hatoğulları gibi ka
bilelerin bu aşirete bağlı veya bu aşiretten oldukları belirtilmektedir.37 Aşiret reisi 
olarak belgelerde İbrahim Ağa, Esad Ağa, Halil ve İsmail Beyler, Debro oğlu Sait 
Ağa, Kör Ömer Ağa oğlu Yusuf Ağa, Zeynel Ağa ve Hatib zade Halil Ağa gibi 
isimler zikredilmektedir.38

Çapakçur

Çapakçur bölgesinin OsmanlIların hakimiyeti altına girdiği tarihte Çapakçur 
Bey’i olan Ahmet Bey o dönemde Çapakçur Beyliği’ne yeniden atanmıştır. XVI 
yy. da Diyarbakır Beylerbeyliği’ne bağlı bir sancak haline getirilmiştir. Çapakçur 
aşiret ismi olarak geçmemekle birlikte beylik olarak belgelerde zikredilmektedir. 
Asayişle ilgili birçok belgede Çapakçur Beyliği’nden bahsedilmektedir. 1214 S.05 
tarihli Çapakçur Bey’i Paydar Bey’in zulm ve taaddiyatından dolayı oradan sü
rülmesine dair Muş Mutasarrıfı Murad Paşa’dan gelen tahrirat39 ile 01.04.1880 
tarihli Çapakçur Kürt reislerinden Mahmud, Mustafa, Necib Beyler ile Tahir Ağa, 
Yusuf, Hurşid, Süleyman-zade Mehmed ve Şeyh Ali’nin, Çoyes, Ares, Tehran, 
Madrağ, Kebos, Kadımadrak, Parbasan ve sair köylerde Ermenilere yaptıkları 
zulüm40 hakkındaki belgeler, bey ve reislerin ve köylerin isimlerini zikretmesinden 
dolayı dikkat çekmektedir. Çapakçur’un tarihi ve beyleri hakkında Arşiv uzmanla

32 BOA, İ.HUS. 35/1312.N/82
33 Aşiretler Raporu, Kaynak Yay, İst. Shf.102
34 BOA, DH.ŞFR. 44/238
35 BOA, DH.MKT. 2192/109
36 BOA, A.MKT.MHM. 620/39
37 Doç. Dr. Tuncer Gülensoy, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 28, Şubat 1984
38 BOAY.EE. 139/69, Y.EE. 139/69
39 C.DH. 55/2714
40 HR.TO.258/77
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rından Abdullah Demir’in I. Bingöl Sempozyumu’nda sunduğu “Belgelerle Çapak
çur Sancağı” başlıklı tebliğinde geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.41

Dügerni Aşireti

1 N 924’te yapılan tahrirde Aşireti Dügerni hakkında bazı ifadelere yer veril
miştir. Bu ifadelerden Dügerni Aşireti’nin Amed (Diyarbakır) livasına tabi olduğu 
ve Çapakçur Amed ve Cezire’nin Bohtan bölgesinde yer aldığı anlaşılmakla bir
likte Dügerni ulusunun Miran Aşireti’ne bağlı bir kol olduğu ve müstakil bir aşiret 
olmadığı anlaşılmaktadır.42

1550 Tarihli Çapakçur Tapu Tahrir defteri No: 188’deki kayda göre Dügerni 
aşiretinin iki kola ayrıldığını görmekteyiz. Defterde bunlardan Obayı Abbas ve 
Obayı Şeyh Emir olarak zikredilmektedir. Ayrıca Çırçırık köyünde ikamet ettikleri 
ve orada çeltük ekmekle meşgul oldukları kayıtlardan anlaşılmaktadır. Arşivimiz
de Aşiretler hakkında bulabildiğimiz en eski tarihli belge budur.43

Girasor Aşireti

Erzurum Valiliği’nden Maarif Nezareti’ne gönderilen tahrirat üzerine Maarif-i 
Umumiye Nezareti Mektubi Kalemi’nden Umum Mekatib-i Askeriyye-i Şahane 
Nezareti’ne cevabi olarak gönderilen iki belgede “Kiğı kazası ümerasından ve 
Şad illi kabilesinin Girasor Aşireti reislerinden Ali Bey oğlu Süleyman Bey’in Aşiret 
Mektebi’ne kayd ve kabul talebi44” şeklinde bu aşiretten bahsedilmektedir. Bu
radan da Şadılli Kabilesi’nin bir kolu olduğu anlaşılmaktadır. Ekrad ve Kurmanç 
taifesindendir. Kiğı merkez ve köylerinde meskun ve yerleşiktirler.45

Halilan ve Maksudan Aşiretleri

Bu günkü Karlıova (Göynük) bölgesinde meskundurlar, göçebe ve ekrad 
taifesindendir.46 Göynüklü Selim bin Maksud tarafından verilen arzuhal üzerine 
Gene Sancağı Meclis-i İdaresi’nin mazbatası sureti bu iki aşiret hakkında geniş 
bilgi vermektedir. Bu belge; Göynük nahiyesinde ikamet eden Halilan ve Mak
sudan kabileleri ekradının 1300 (M: 1882) yılına kadar bir familyaya mensub ol
dukları ancak bu tarihten sonra aralarında zuhur eden münazaanın mukatele ile 
neticelenmesi ve iki sene devam eden muhasamat ve düşmanca takibat neticesi 
bu iki kabile halkının tamamen birbirlerinden ayrıldığına dair bilgiler içermektedir. 
Bu olaylar neticesinde Maksudan Kabilesi’nin Ağası Ömer Ağa öldürülmüş ve bu 
iki kabile mensuplarının bulunduğu karyeler ahalisi zarar görmüştür. Zarar gör
düklerini ve hasara uğradıklarını beyan edenlerin hukuklarının taharri ve tahkik 
olunmak üzere Mal Sandığı’nda bulunan paranın kendilerine verilmesi de ayrıca 
bir belge ile taleb edilmektedir.47

41 Abdullah Demir, Belgelerle Çapakçur Sancağı 1515-1799, I. Bingöl Sempozyumu, Bingöl Tarih 
ve Kültür Araştırmaları Dergisi yay.2006 Bingöl, shf.195-210

42 M. Mehdi ilhan, Amid (Diyarbakır) 1518 Tarihli Defter-i Mufassal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara 2000, ss 395

43 Abdullah Demir, Çapakçur Tapu Tahrir Defteri, [Kuyud-ı Kadime arşivi Tapu Tahri Defteri No 188, s. 22]
44 BOA, MF.MKT. 473/4
45 Aşiretler Raporu, Kaynak Yay, İst. Shf.70
46 Cevdet Türkay, Oymak Aşiret ve Cemaatler, işaret yay, İst. Shf. 83
47 BOA, Y.PRK.UM 20/47
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Diğer bir belgede ise bu iki taifenin Cibranlı Aşireti efradından oldukları belir
tilmekte ve Gene Mutasarrıflığınca alınan tedbirler neticesinde aman diledikleri 
ve Göynük yolunun emniyet ve asayişinin bu şekilde sağlandığı bildirilmektedir.48

Hasenan (Hasenanlı) Aşireti

Hasenan Aşireti, Muş sancağı,49 Malazgird ve Bulanık kazaları ve bu kazalara 
bağlı nahiye ve köylerile Bitlis’in Ahlat kazası karyelerinde50 meskundur. Sadece 
Malazgirt ve Bulanık kazaları köylerinden yüz köyü kapsayacak kadar büyük bir 
nüfusa sahip oldukları bildirilmektedir.51 Miladi 24 Haziran 1860 (H: 1276.Z.05) 
tarihli bir belgede Muş sancağında üç-dört yüz haneden ibaret oldukları belirtil
mektedir. Ekrad taifesinden52 olup yarı göçebe bir aşirettir.

Bu aşiretin zaman zaman çeşitli sebeblerle reisleri Rıdvan Ağa önderliğinde iki 
yüz hane ile İran tarafına firar ettikleri ve bilahare geri döndükleri veya döndürül
dükleri anlaşılmaktadır.53 Civar bölgede meskun olan ahali ve aşiretlerle Hasenan 
Aşireti arasında husumete varan bir takım olayların vukua geldiğine dair belgeler 
mevcuddur. Meclis-i Vala’ya havale buyurulan bir layihada; Hasenanlı Aşireti ile ci
varda bulunan Kürdistan Eyaleti aşairinden bazılarının o havalide meskun ahaliye 
zulm ve taaddiyatta bulundukları, bunlardan zikr olunan Rıdvan, Kuli Han, İsa ve 
Seyfi Ağaların bazı kaza müdürlüklerini de ele geçirerek kendileri dahi bizzat aha
liye zulm ve taaddi ettiklerine dair vuku bulan şikayat üzerine, yapılan muhakeme
lerinde Erzurum’a gönderildikleri ancak bilahare avdet ettiklerinde yeniden ahaliye 
zulm etmeye başladıklarından dolayı asayişin temini için bu aşiretin oradan kaldırıl
ması gerektiği hakkında bilgilere rastlamaktayız.54 Ayrıca Van ve Hakkari dahilinde 
bulunan bazı aşair ile aralarında zuhura gelen münazaa ve mukatele keyfiyetinden 
dolayı haklarında alınacak tedbirler55 hususundaki belge ve Dördüncü Ordu Mü
şiri Zeki Paşa’dan 24 Ağustos 1309 tarihinde gönderilen telgrafname56 bu aşiretin 
ahaliye yaptıkları zulm ve bu hareketlerin önlenmesi için tedbir alınmasına dair de 
geniş bilgiler vermektedir. Ayrıca bir başka belgeye baktığımızda ise askeri kuvvete 
karşı silah kullanmaları sebebiyle bu aşiretin Urfa yoluyla Konya’ya teb’id edilme
lerine dair Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti’nden çekilen telgraf göze çarpmaktadır.57

Bu aşiret ile ilgili belgeler, sadece te’dip veya teb’id gibi cezalardan ibaret de
ğildir. Bazen de mükafaaten maaş tahsis edildiği de görülmektedir. Örneğin Muş 
sancağında meskun Hasenanlı muteberanından Kuli Han’a sıdk ve istikametin
den dolayı maaş tahsis edilmiştir.58

48 BOA, DH.MKT. 1433/120
49 BOA, i.MVL.433/19083
50 BOA, DH.MKT. 2786/56
51 Orhan Sakin, Ermeni isyanı Günlüğü, Ekim Yay. İst. 2007, S:161 - BOA.HR.SYS.2872/4-111 

BOA.HR.SYS.2872/4
52 BOA, C.DH. 247/12324
53 BOA, HR.MKT. 29 /63 - BOA, HR.MKT. 17/41 -  BOA, İ.HR. 60/2894- BOA, A.MKT.MHM. 18/83
54 BOA, i.MVL. 433/19083
55 BOA, A.MKT.UM. 513/93
56 BOA, Y.EE. 139/46
57 BOA, DH.ŞFR. 80/112
58 BOA, A.MKT.NZD. 16/68
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Hasenanlı Aşireti’nin bölgenin tümü ile değişik şekillerde irtibatlarının oldu
ğunu görmekteyiz. Erzurum Vilayeti’nden çekilen telgrafta Hasenanlı Aşireti’nin 
zaman zaman Çapakçur eşkiyası ile birlikte hareket ettikleri Pasinler ve Kiğı ka
zaları dahilinde bulunan bazı köylere tecavüzle zarara uğrattıkları ve bunların 
önlenmesi için tedbir alınması hususları belirtilmektedir.59

Belgelerden aşiret reisi olarak birçok isme rastlayabiliriz. Ancak bura
da bir kaçının ismini zikredeceğim. 1850 yıllarında Kuli Han, 1860’lı yıllarda 
Muş sancağında Rıdvan Ağa, ayrıca aşiretin durumu ve faaliyetleri hakkında 
Erzurum’daki İngiliz Sefareti’nin raporunda60 1883 yılında Hasenanlı Kürt Aşi
reti Reisi Mehmed Ali olarak gösterilmektedir. Bu rapordan da İngiltere’nin bu 
aşiretin durumu ile ilgilendiği ve hakkında geniş bir malumat sahibi olduğu an
laşılmaktadır. 1890’lı yıllarda Dersaadet’te bulunan Aşair Süvari Alayları rüe- 
sasından Hasenanlı Aşireti Reisi Sofi Ağa61 adının zikredildiğini görmekteyiz. 
1909 yılında Ahlat’ın İnceviran karyesinde meskun Hasenanlı Aşireti mensubla- 
rının reisi olarak Mahmud, 1909 yılında Meclis-i Mebusan’a çekilen bir telgraf- 
da62 Hasenanlı Aşireti namına Reisi Fethullah bin Halid mührü bulunmaktadır. 
Malazgirt’e tabi Şeyo karyesinde yine 1909 yılında aşiret reisi olarak Mehmed 
Emin Bey’in63 ismi geçmektedir.

Haydaranlı Aşireti

Bitlis vilayeti Muş sancağına bağlı Malazgird, Bulanık, Patnos64 ilçeleri ile Van, 
Bayezid, Hakkari bölgesinde meskun olup ekrad taifesinden ve yarı göçebe bir 
aşirettir. Değişik bölgeler ile irtibatları mevcuddur. Haklarında yüzlerce belge çık
maktadır. 20. yüzyılın başlarında sadece Kör Hüseyin Paşa’nın maiyetinde 1000 
haneyi geçen bir nüfus olduğu halde Hısn-ı Mansur’dan Urfa cihetine geçtikleri 
bildirilmektedir.65 Sıklıkla İran tarafına geçtikleri ve duruma ve şartlara göre yeni
den geri döndükleri belgelerden anlaşılmaktadır. Buna bir örnek teşkil etmesi ba
kımından 19.Eylül.1848 (Hicri 20.L. 1264) tarihli belgede, on iki sene önce İran’a 
gitmiş olan aşiret mensuplarından 800 haneyi geçen kısmının yeniden Mahmudi 
kazasına döndükleri ve bunların Van’da bulunan aşair gibi iskanlarının temini ta- 
leb olunmaktadır.66 Bu tarihten iki yıl sonra 17 Ağustos 1850 (H: 08.L.1266) tarihli 
belgede; bu aşiretin geride kalan kısmının aşiret reisi olan İbrahim Ağa Devlet-i 
Aliyye toprağına avdet talebinde bulunmuştur.67 Nüfusları diğer aşiretlere göre 
çok olmakla birlikte nüfuz alanlarının da genişliğinden dolayı Hükümet içinde 
önemli ve takib edilen bir aşiret olarak dikkat çekmektedir.

59 BOA, A.M KT.M HM. 639/2
60 BOA, HR.SYS. 82/64
61 BOA, i.DH.1227/96111
62 BOA, DH.MKT. 2749/3
63 BOA, DH.MKT. 2751/75
64 BOA, Y.PRK.ASK. 161/65
65 BOA, DH.EUM.KLH 4/7
66 BOA.A.MKT. 149/46
67 BOA.A.MKT.UM. Dosya nr.25 Gömlek nr. 60
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Zaman zaman birbirleriyle veya diğer aşiretler ile çarpıştıkları da görülür. 
Özellikle Hasenanlı,68 Sebkanlı,69 Kalkanlı70 ve Admanlı71 aşiretleri ile düşman
lık besledikleri görülmektedir. Haydaranlı Aşireti’nin İran ile sıkı bir münasebet 
içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. OsmanlI Hükümeti’nin ağır vergi şartları veya 
herhangi bir şekilde talepleri hükümet tarafından yerine getirilmemesi halinde hu- 
duddan İran tarafına geçebilmekte ve hatta geri dönmek için çeşitli pazarlıklar 
içerisine girebilmektedirler.72 Hem siyasi hem de güvenlik açısından hudud bölge
sinde böyle güçlü bir aşireti kaybetmek istemeyen hükümet de bunların bu pazar
lıklarına rıza gösterebilmektedir. Aşiretlerin büyüklüğünden dolayı aynı dönemde 
birçok aşiret reisi ismine rastlamak mümkündür. Her bölge birbirinden bağımsız 
hareket etme serbestisine sahiptir. Aşiretin birkaç bölgede bulunan kollarının or
tak bir karar alması gerektiğinde reisler biraraya gelerek kararları alır ve uygu
larlar. Belgelerde Haydaranlı Aşireti reisleri olarak Timur, Emin Paşalar,73 Kerem 
oğlu Mansur,74 Mirliva Kör Hüseyin Paşa,75 Hamza Ağa,76 İbrahim Ağa,77 Haydar 
Ağa, Süleyman Ağa78 ve benzeri isimlere rastlanılmaktadır.

Bu aşiret mensuplarının, sayıca kalabalık ve güçlü olmaları veya çeşitli faaliyetle
rinden dolayı güçlerinin toplanamaması ve faaliyetlerinin etkisinin azaltılması için Os
manlI dönemi hükümetleri ve Cumhuriyet döneminin ilk hükümetleri tarafından birçok 
bölgeye nakl ve iskan edildikleri belgelerle sabittir.79 Bu bölgeler içerisinde Konya, 
Adana, Urfa, Malazgirt, Derik, Karesi, Dersaadet, Seydişehir gibi bölgeleri sayabiliriz.

Bu aşiretin tek başına dikkatli ve uzun bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 
Haklarında daha birçok yazılabilecek hususların olduğunu beyan ile tebliğimizde 
kısa keserek bu kadarla yetineceğiz.

Ömeran Aşireti

Solhan ve köylerinde meskundurlar. Ekrad taifesinden ve yerleşik bir aşiret
tir. Solhan Aşireti bahsinde metni verilen belge Ömeran Aşireti’nden de aynen 
bahsetmektedir.80

Sibkanlı (Sebki, Sebiki) Aşireti

Bingöl civarında bulunan aşiretlerden olup esas yerleşim merkezleri Erzu
rum ve civarı ile Van, Erciş ve Adilcevaz bölgeleridir. Belgelerden diğer aşi

68 BOA, A.MKT.UM. 509/79 -  BOA, Y.PRK.ASK. 161/65
69 BOA, Y.PRK.ASK. 161/65 -  BOA, Y.MTV. 81/76
70 BOA, Y.PRK.UM. 56/106
71 BOA, DH.MKT. 247/71
72 BOA, MV. 138/40
73 BOA, MV. 136/65 - BOA, MV. 138/40
74 BOA, DH.MUİ. 2-3/12
75 BOA, DH.ŞFR. 74/267
76 BOA, DH.MKT. 1664/2
77 BOA, A.MKT.UM. 25/60
78 C.Arşivi, Fon Kodu 272.00.00-12-43-60-18
79 BOA, Y.PRK.ASK. 134/102 -  Y.MTV. 170/75 -  C.Arşivi, 272.00.00-12-36-14-7 -  C. Arşivi, 

272.00.00-12-55-140-7
80 BOA, Y.PRK.UM. 66/82
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retlerle sıklıkla mücadelelere girdikleri anlaşılmaktadır. Özellikle kendi bölge
lerine yakın olan ve güçlü aşiretler olarak ön plana çıkan Haydaranlı ve Hase- 
nanlı Aşiretleriyle mücadeleleri hakkında geniş malumat veren arşiv belgeleri 
mevcuddur.81

Sadaret Mektubi Kalemi fonu içerisinde bulunan 11 Haziran 1856 (H: 07.L.1272) 
tarihli Erzurum Müşir-i Eyalet Mehmed Vehbi tarafından Sadaret’e gönderilen 
tahriratta, Erzurum ve civarında hayme-nişin olan ekrad aşairin hayme-nişin su
retinde kaldıkça kontrol altına alınamayacaklarından Anadolu Ordu-yı Hümayun 
Müşiri ile müzakere edilerek 700 kadar hane olan Sebiki Aşireti’ni iskana kabule 
talip oldukları ve Malazgird ve Bulanıklar kazasında 26 harab karye olup bunla
rın bazılarının buralarda iskan edilebilecekleri hususu belirtilmiştir.82 Buradan da 
1856 tarihinde konar-göçer Sebki Aşireti’nin yaklaşık olarak 3500 nüfusa sahib 
büyük bir aşiret olduğu sonucu çıkarılabilir.

Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan, 24.11.1916 tarihli belgede Aşiret Reisi Ab
dullah Bey olarak geçmekte ve Diyarbakır’da iskan olunmalarını taleb ettikleri 
ve muvakkaten iskan edildikleri belirtilmektedir.83 31. Temmuz 1918 tarihli ikinci 
belgede ise Erzurumlu Sibkan Aşiret Reisi Mehmed Paşa-zade Mir Seyyaf tara
fından mukaddes cihada iştirak ettiğinden dolayı tarafına muhacirin tahsisatından 
maaş bağlanmasını taleb etmesi üzerine kendisi ve aşireti hakkında malumat 
yazılması istenilmektedir.84

Solhan Aşireti

Solhan ve karyelerinde meskun ve yerleşik bir aşiret olup lisanları (Kürt
çe) Zazacadır. Üç aşiret arasında geçen hadiselere ait Bitlis valisinin Mabeyn 
Başkitabeti’ne gönderdiği telgraf bu aşiret hakkında bizlere bilgi vermektedir. 
Telgraf aynen “Genç sancağının Diyarbakır’a doğru olan cihetlerinde sakin Sol
han ve Ömeran aşiretleriyle Muş sancağına merbut ve yarısı hafif süvari alay
larına mensub olan ve kalanı Ekrad-ı adiyeden madud bulunan Cibranlı Aşireti 
arasında iki seneden beri meydana gelen nifak ve hizibden dolayı birbirlerine 
karşı tecavüz ve katl-i nüfus gibi olaylar meydana geldiği ve gönderilen memurlar 
vasıtasıyla aralarında sulh hasıl olduğu ve bunlardan mahkemece maznun eş
hasın adedinin birkaç bine ulaşacağının anlaşılmasıyla tesis eden iş bu sulhun 
bozulmamak üzere bu konudaki davanın takib olunmaması esbabının istikmali- 
nin Genç Mutasarrıflığından bildirildiği ve Solhan ve Ömeran aşiretlerinin cesa
met ve hususiyetlerine nazaran tervic-i işar muvafık-ı maslahat bulunmuş olduğu 
maruzdur.”85 şeklinde bir açıklamayı havi olup nüfusu hakkında bir bilgi olmasa 
da aşiretin büyüklüğünü bir bakıma bildirmektedir.

81 BOA, Y.PRK.ASK. 103/112, Y.MTV. 81/76,
82 BOA. A.MKT.UM. Dosya nr. 239, Gömlek nr. 26
83 C.Arşivi 12 ve 272.00.00-12-36-14-11
84 C.Arşivi 11 ve 272.00.00-12-37-21 -2
85 BOA, Y.PRK.UM. 66/82
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Şadıllı (Şadıli) Aşireti

Elazığ’ın bazı ilçeleri ile Kiğı bölgesinde meskun ve göçebe bir aşirettir. Ekrad 
taifesindendirler. Yaylamak üzere Van bölgesine gittikleri ve orada bulunan diğer 
aşiretlerle aralarında çıkan anlaşmazlıklar neticesinde çeşitli kıtal hareketlerine 
giriştikleri belgelerden anlaşılmaktadır.86 2 Aralık 1919 (H: 1338.Ra.09) tarihin
de Şadıllı Aşireti Reisi Reşid ve rüfekası tarafından devlete sadakatlerine dair 
Sadaret’e çekilen telgraf o dönemin hassasiyetini ve devlete olan bağlılıklarını 
göstermesi açısından dikkat çekicidir.87

Tavz (Tavsi) Aşireti

Genç, Solhan ve Kulb bölgesi civarında bulunan karyelerde yerleşik bir aşirettir. 
Lisanları (Kürtçe) Zazacadır.88 Hem bölge adı hem de aşiret adı olarak geçmekle 
birlikte Tabs, Tavz veya Tavsi olarak değişik şekillerde telaffuz edilmektedir. Tapu 
Tahrir Defteri’nde köy ismi olarak karşımıza çıkmaktadır.89 Miladi 01 Haziran 1857 
(H. 8 Şevval 1273) tarihli, Kürdistan valisi tarafından, “Diyarbakır sancağında kain 
Zıkti ve Yahkik ve Genç kazalarıyla Tavz nahiyesine müdür vekili tayin kılınan Bicar 
hanedanından Eyyüb Bey’in icra-yı asaleti” hakkında gönderilen tahrirat müzek
keresinde Tavz adı aynı zamanda yerleştikleri nahiye adı olarak da geçmektedir.90

Zıkti (Zıkdelü) Aşireti

Zıkti Aşireti Genc, Merkez ilçe ve Karlıova ilçesine bağlı karyelerde meskun 
olup zaza taifesindendir. Aşiret olarak belgeye rastlanılmamakla birlikte yer ismi 
olarak geçen belgeler mevcuddur. Lice kazasına bağlı iken Genc sancağına il
hakı veya nahiyeye tayin olunan müdür vekili hakkında belgeler bulunmaktadır.91

Tebliğimizde adı geçen aşiretler haricinde bölgede yaşayan aşiret veya aşiret 
hüviyetini kazanmış daha birçok aşiret kolları bulunabilir. Ancak arşivlerimizde kayıt 
altına alınan belgelerden bölgede yaşayan veya bölge ile irtibatları olan yukarıda 
belirttiğimiz aşiretler hakkında bilgi bulabilmemizden dolayı belgeli olarak bu kadarını 
sunabildik. Bu, isimlerini zikretmediğimiz aşiretlerin bölgede bulunmadığı anlamına 
gelmez. İleride onlar hakkında da belge bulunabildiği takdirde onlardan da başka bir 
ortamda bahsedebileceğimizi veya o bilgileri yayınlayabileceğimizi bildiririm.

Sunduğum bu tebliğ ile bölge tarihine bir katkıda bulunabildiysem kendimi 
mutlu addedeceğim,

Saygılarımla...
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