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Bünyesinde çeşitli etno-linguistik unsurları barındıran siyasi yapılar, milliyetçilik 

çağında, ciddi sorunlarla karşılaşmışlardı. Bu tür toplumlarda ortaya çıkan en önemli 
sorunlardan biri farklı unsurların türdeşliğini sağlamaya yönelik ulusal kimlik inşası 
sürecinde yaşananlardı. Aslında bu süreçte ortaya çıkacak sorunlar, ulusa verilecek 
olan kimliğin hangi temele dayanacağı ile de yakından ilgiliydi. Çünkü teritoryal 
temelli bir kimlik tanımı, başat etnik grubun değer yargıları çevresinde oluşturulacak 
kimliğe kıyasla daha akılcıydı. Aksi takdirde ayrılma, katliam veya soykırımla 
sonuçlanabilecek bir sürecin yaşanma olasılığı yüksekti.1 Berktay, bu tür travmatik 
sorunların yaşandığı yapıları Hroch’un üçüncü tip devrim ve uluslaşma sürecine yani 
eski, köhnemiş emperyal mozaikler zemininde gerçekleşen, imparatorlukların 
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1 Oran, devlet ile birey arasındaki üst-alt kimlik ilişkisinin üç farklı durumda gerçekleştiğini söyler. 
Birincisi devlet tarafından belirlenen üst kimliğin azınlık bireyi tarafından subjektif kimlik olarak 
benimsenmesi devlet katında memnuniyetle karşılanacaktır. Azınlık bireyinin üst kimliği kabul 
etmesi ve aynı zamanda kendi etnik kimliklerinde ısrar etmesi halinde ise oluşacak durum devletin 
tutumuna bağlı olacaktır. Ya alt kimliklere saygı gösterilecek ve bir uyum ortamı doğacak, ya da 
asimilasyonda ısrar edilecek ve sonucunda bir çatışma ortamı doğacaktır. Azınlık bireyinin üst 
kimliği reddetmesi ve kendi etnik kimliğini koruma istemesi ise daha kötü sonuçlara yol 
açabilecektir. Oran bunu travma durumu olarak tanımlar ve bu durumda karşılaşılacak sonuçlar 
katliam, soykırım ve ayrılma vb. olarak belirler: Baskın Oran (2008), Türkiye’de Azınlıklar: 
Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, İletişim Yayınları, İstanbul, s.27-31. 
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dağılıp, birbirine rakip ve düşman ulus-devletlere bölünmesiyle sonuçlanan sürece 
yerleştirir.2 

Bugün Türkiye örneğini ele aldığımızda, bir Kürt sorunundan bahsedenler de 
bunun kaynağını Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren yönetici kadronun, ulusal 
kimlik yaratma projesini egemen etnik grup temelli bir kimlik politikasında, yani 
Türk kimliği üzerinden yürütmesinde görürler. 

Geç dönem Osmanlı yönetici eliti ve aydınları, imparatorluğun özellikle 20. 
yüzyılın başlarından itibaren hızlanan dağılışını engelleme sorumluluğunu üstlen-
mişlerdi. 19. yüzyılda filizlenen ve ilk defa Yusuf Akçura’nın 1904’te kaleme aldığı 
ünlü Üç Tarz-ı Siyaset makalesinde ayrıntısıyla formüle edilen düşünce akımları, 20. 
yüzyılın başlarında geçerliliğini hâlâ koruyordu. Fakat Balkanlar ve Ortadoğu’daki 
gelişmeler Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirlerini, 1913’te bir hükümet darbesiyle 
iktidarı ele geçiren Türk milliyetçiliğine bağlı İttihat ve Terakki kadrolarının gözün-
den iyice düşürmüştü. Savaş sonunda İttihat ve Terakki’nin iktidardan uzaklaş-
tırılmasıyla Osmanlı coğrafyasında uygulanabilecek alternatif çözümler yeniden 
gündeme gelmişti. 

Egemen tarih yazımında Türk milliyetçiliğine dayanan politikanın, 
alternatifsizlikten kaynaklanan zorunlu bir tercihi yansıttığı görüşü ağırlık 
kazanmıştır. Buna dayanak olarak – 1856 (Islahat Fermanı), 1869 (Tabiiyet-i 
Osmaniye Kanunnamesi) ve 1876 (Kanun-i Esasi) gibi – 19. yüzyıl boyunca hayata 
geçirilen bir dizi reform girişiminin başarısızlığına dikkat çekilir. 20. yüzyılın 
başlarında imparatorluğun gövdesi sayılan Balkanlar’daki kayıplar Osmanlı coğ-
rafyasının çok etnili-kültürlü yapısının hukuksal güvenceye alındığı bir Osmanlıcılık 
anlayışının iflas ettiğine en büyük kanıt gösterilir. Aynı anlayışa göre, I. Dünya 
Savaşı sırasında Halifenin cihat çağrısına uymayan Arapların İngilizlerle anlaşmaları, 

                                                 
2 Bu süreç, eski, köhnemiş emperyal mozaikler zemininde gerçekleşen, imparatorlukların dağılıp, 
birbirine rakip ve düşman ulus-devletlere bölünmesiyle somutlanan bir parçalanma macerasıdır. 
Bu tip devrim ve uluslaşma sürecinden geçen yapılarda “devlet-agresif” ve “devlet-defansif” 
savaşlar, irredantizm ve etnik temizlik gibi yöntemlerle, belirgin bir “birleştiricilik” ve/ya “ülkesi 
ve milletiyle bölünmezlik” işlevini üstlenirler. Halil Berktay, “Bir Devrimler Tipolojisi”, Taraf 
Gazetesi, 26.07.2008. Hroch’a göre, çok etnik gruplu imparatorlukların ve bazı devletlerin 
topraklarına dağılmış durumda yaşayan bu grupların kendilerine ait bir yönetici sınıfı ve 
devamlılığı olan bir kültürel geleneği yoktu. Coğrafi olarak belirli bölgelerde yoğunlaşmalarına 
karşın kendilerinden olmayan yani farklı bir etnik gruba mensup seçkinler tarafından 
yönetiliyorlardı. Bir süre sonra bu grupların bazı üyeleri etnik kökenlerinin bilincine varmış, 
kendilerini potansiyel bir millet olarak görmeye başlamışlardı. Daha sonraki aşamada bu gruplar 
millet olmalarını engelleyen eksiklikleri gidermek ve grubun geri kalanını bir millet oluşturma 
konusunda ikna etmek amacı taşırlar. Hroch, oluşumunu tamamlamış bir milletin tüm 
niteliklerine kavuşma amacı taşıyan bu örgütlü çabalara millî hareketler adını verir. Klasik bir millî 
hareketin programında ise genelde üç temel istek olduğunu belirtir. Bunlar, yerel dile dayalı bir 
millî kültür oluşturulması ve bu dilin eğitimde, yönetimde ve ekonomik hayatta kullanılması; 
ikincisi eğitimli seçkinler ve girişimci sınıflardan oluşan, kimi zaman özgür bir köylü sınıfıyla 
örgütlü işçileri de içeren eksiksiz bir toplumsal yapı yaratılması; son olarak sivil hakların ve ilk 
aşamada özerklik istemi şeklinde kendisini gösteren kendi kendini yönetme hakkının elde 
edilmesi. Umut Özkırımlı (2008), Milliyetçilik Kuramları Eleştirel Bir Bakış, Doğu Batı Yayınları, 
Ankara, s. 197-207.  
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İslamcılık düşüncesinin de gerçekçi bir seçenek olmadığına güçlü bir kanıttır. Fakat, 
yine de, farklı etnisiteye sahip Müslüman gruplar arasında uzlaşmayı sağlamadaki 
katkısından dolayı İslamcılık, Batı tipi homojen bir ulus-devlet arzulayan Türk 
milliyetçileri için millî mücadele boyunca işlevsel bir rol oynamaya devam etmiş, 
1923’ten sonra büyük oranda Müslüman bir coğrafyaya dönüşen Anadolu’da seküler 
bir ulus-devlet kurmanın önündeki en büyük engel haline gelmişti. 

Kurucu kadronun, “Yeni Türkiye”de etnik çatışmalara yol açma potansiyeline 
rağmen dini değerleri dışlayarak, “homojen toplum” projesini Türk birliği üzerinden 
gerçekleştirmeyi hedeflemesi, başta Kürtler olmak üzere farklı Müslüman grupları 
bir arada tutan İslam çatısını zedeleyecek bir girişimdi. Anadolu’da yaşayan farklı 
etnik unsurların Türkleştirilmesi anlamına gelen bu politika, Akçura’nın, “Türklerin 
Birliği” projesi için dikkat çektiği sakıncaların benzerini taşıyordu: “Osmanlı ülke-
lerinde meskûn, müslim olup da Türk olmayan ve Türkleştirilmesi de mümkün 
bulunmayan kavimlerin Osmanlı Devleti elinden çıkması ve İslâmiyetin Türk ve 
Türk olmayan kısımlarına ayrılarak, artık Osmanlı Devleti’nin Türk olmayan 
Müslümanlar ile ciddî bir münasebeti kalmaması mahzurları vardır” (Akçura 2005: 
59) 

Cumhuriyetin yeni sınırlarında, “Türk olmayan Müslümanlar” arasında en 
kalabalık nüfusa sahip Kürtlerin teoride Türk kabul edilmesi, Akçura’nın işaret ettiği 
sakıncaları gidermeye yetmeyecekti. Hatta aksine, Türklük esasına dayalı modern bir 
ulus yaratma projesi, 1920’lerin başında henüz zayıf olan Kürt milliyetçiliğinin 
güçlenmesini hızlandıracaktı. Kürtler, bireylerin türdeşliğini Türklük üzerinden 
sağlama girişimine 20’li ve 30’lu yıllar boyunca devam edecek bir dizi isyanla karşılık 
vereceklerdi.3 

Türkiye’nin kurucuları, Türklük esasına dayalı modern bir ulus yaratma projesini 
gerçekleştirmek üzere, reformist bir anlayışla yeniden düzenlenen devlet kurumlarını 
harekete geçirmişlerdi. Elbette burada kamuoyu oluşturma işlevine sahip basına da 
önemli roller düşüyordu. Bu nedenle ulusal bir basın oluşturma politikası yönetici 
kadronun planları dahilinde önemli bir yere sahipti. 

Bu makale, Kürt sorunu etrafında sürdürülen tartışmaların  millî mücadele ve 
erken cumhuriyet dönemlerine dayanan tarihsel arka planını okumaya ve anlamaya 
yönelik bir çalışmadır. Bu kapsamda 1920’li yıllarda milliyetçi basının önde gelen 
gazetelerinden Hakimiyet-i Milliye’ye, 1930’larda ise konuya ilişkin açıklamaların yer 
aldığı farklı gazetelere ve resmi açıklamalara yer verilmiştir. 

 

I. 1920’li Yıllar Basınında Kürt Sorunu: Hakimiyet-i Milliye 
Yeni rejime destek veren ulusal gazetelerin başında gelen Hakimiyet-i Milliye 

(1934’ten itibaren Ulus), gerek millî mücadele döneminde ortak bir cephe oluş-
turulmasında, gerekse erken Cumhuriyet döneminde ulusu oluşturmaya yönelik 

                                                 
3 Hamit Bozarslan (2007), “Türkiye’de Kürt Milliyetçiliği: Zımnî Sözleşmeden Ayaklanmaya 
(1919-1925)”, İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye’de Etnik Çatışma, Ed. Eric Jan Zürcher, İletişim, 
s. 89-121. 
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reformların halka benimsetilmesinde önemli bir misyon üstlenmişti. Propaganda 
aracı kimliğiyle yönetici kadronun hedefleri yönünde kamuoyu oluşturma 
girişimlerinin bir parçası olan gazete aynı zamanda Mustafa Kemal önderliğindeki 
milliyetçi hareketin sözcülüğünü yapmıştı. Bu çerçevede Kürt sorununun aşılmasına 
yönelik politikalara da, kamuoyu nezdinde meşruiyet kazandırmaya çalışmıştı. 

10 Ocak 1920’de ilk sayısı çıkan Hakimiyet-i Milliye zengin bir yazar kadrosuna 
sahipti. Ruşen Eşref (Ünaydın), Falih Rıfkı (Atay), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), 
Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Ağaoğlu Ahmet ve Mahmut Esat (Bozkurt) gibi 
ileride önemli görevlere gelecek birçok kişi bu gazetede yazılar yazmıştı. 

Hakimiyet-i Milliye dönemin şartlarına paralel bir yayın politikası izlemiştir. İşgale 
karşı yürütülen mücadele sürecinde birleştirici unsur olarak dinsel ve geleneksel 
kimliklere vurgu yapılmış, çoğulcu bir yaklaşım benimsemişti. Yani birlik içinde 
çeşitlilik anlayışı  millî mücadele dönemi Hakimiyet-i Milliye’si için asıl ilke olmuştu. 

Hakimiyet-i Milliye’nin benimsediği bu anlayış 1922 yılının sonlarından itibaren 
değişmeye başlamıştır. Çünkü bu dönem millî mücadelenin sonuna gelindiğinin, 
dolayısıyla yeni bir döneme girildiğinin habercisiydi. Bu yeni dönemde asıl hedef 
devlet ve toplum hayatının her alanında Batı normlarına uygun, çağdaş, akılcı bir 
yapının temellerini atmaktı. Fakat bu süreç aynı zamanda Türk ulusal kimliğine 
dayalı modern bir ulus-devlet yaratma amacına da hizmet etmişti. Böylece gazete 
kuruluş amacına uygun olarak daha net bir tavır içine girmiş, bireylere ulusal bilinç 
aşılamaya çalışmıştı. 

Türk kimliğini tüm ulusa yayma çabaları millî mücadele döneminin etnik 
çoğulculuk anlayışının da değiştiğine işaret ediyordu. Nitekim “Türklük”, “Türk 
milliyetçiliği” gibi kavramlar Hakimiyet-i Milliye’de önemli oranda işlenmeye 
başlanmıştı. Hamdullah Suphi, Ahmet Ağaoğlu, Yakup Kadri ve Mahmut Esat gibi 
isimler köşe yazılarında Türk milliyetçiliğinin, Türklük bilincinin gelişmesi ve bu 
kimliğin ulusal bir kimliğe dönüşmesi için en çok çaba harcayan isimler arasındaydı. 
Bu yazarlara göre, Türklük değerleri etrafında yaratılacak ortak bir duygu, ulusal 
birliğin sağlanması yolunda atılacak en önemli adımdı. Kürt nüfusun yoğun olduğu 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise bu yönde en çok çaba harcanması gereken 
bölgelerdi. 

Türklüğü, birleştirici kimlik olarak adı geçen bölgelerde yayma girişimlerinin 
tepki çektiği, gazeteye yansıyan Kürt sorununa ilişkin tartışmalardan anlaşılmaktadır. 
Özellikle de bağımsız bir Kürt devleti fikri bu tartışmaların ana eksenlerinden birini 
oluşturmuştu. Örneğin Paris Barış Konferansı’nda bağımsız bir Kürt devleti isteğini 
dile getiren eski Islahat-ı Osmaniyye Partisi başkanı ve Kürt milliyetçisi Şerif Paşa ve 
bağımsızlık fikrini savunan bazı Kürt önde gelenleri bu tür söylemlerinden dolayı 
Hakimiyet-i Milliye yazarları tarafından şiddetle eleştirilmiş, yaşadıkları topraklara 
ihanetle suçlanmışlardı: 

Kürdistan’ı teşkil eden vilayetlerden bazılarına mensup olup İstanbul’da 
şurada burada Kürtlük namına sarf-ı mesai eden bazı zevat, son zamanlarda 
Kürdistan’ın müstakil bir hükümet tarzında idaresine taraftar göründüler. 
Asırlardan beri bu memleketin nan ve nimetiyle perverde olarak yetişip bu 
memlekette az çok yüksek mevkiler elde etmiş oldukları halde ihtirasat-ı 
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neticelerine mevki-i ictimalarını kafi görmeyen müstakil bir Kürdistan’ın 
prensleri, nazırları olmak heves ve ihtirasına düşen bu zavallı insanlar, ortaya 
attıkları yaldızlı hülyalara Kürdistan sekenesinin sevk-i isyan edeceklerini 
zannettiler. …. Ferit Paşa hükümetinin Kürtleri Anadolu Türklerine düşman 
yaparak bu husumetten bila-istifade harekat-ı milliyeyi imhaya muvaffakiyet 
hasıl edebilecek bir kuvveti ihzar emeline düşmüş olması ve bu hainane 
siyasete hakikati gayr-ı müdrik zannedilen Kürtlerin kolayca alet olabileceğine 
zehab hasıl etmiş bulunması bir Kürt meselesi mevcut olduğu hissini verdi. 
Hakikat halde ise işin iç yüzü büsbütün makus idi. Kürt vatandaşlarımız, 
felaketlerine, bu tarihin cereyan-ı hadisatına Osmanlılık camiasının silsile-i 
gafletine, din-i İslam’ın tesis ettiği uhuvvet-i samimiye ile Türklerin hayat ve 
muaşeretine o kadar karışmış, o kadar bu memleketin hakiki evlatları olmuştu 
ki ne mukabilinde olursa olsun onları bu topraktan ayırmak, anadan ayırmak 
demekti.  
…. Bugün de kendilerine has bir açık kalplilikle daima ve daima Osmanlı 
oğlu Osmanlı olduklarını ve müebbeden öyle kalacaklarını, Osmanlılığın 
menafi namına her fedakarlığı ihtiyardan çekinmeyeceklerini bütün dünyaya 
ilan ediyorlar.4 

“Kürt Meselesi” diye bir sorunun olmadığını, fakat kişisel çıkarlarını halkın 
çıkarları üzerinde tutan bazı Kürt önderleri ve onlara destek veren Ferit Paşa 
hükümetinin Türkler ile Kürtleri birbirine düşürerek böyle bir sorun yaratmaya 
çalıştığını ifade eden bu yazıda bağımsız bir Kürdistan fikri de kabul edilmemiştir. 
Kürdistan’a bağımsızlık, aslında daha 1908’de bazı Osmanlı Kürt seçkinleri 
tarafından düşünülmüştü. Fakat genel olarak bu kişilerin kurduğu cemiyetler, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen dönemde Kürtler arasında bir 
kitlesel hareket yaratmaya çalışmamışlardı (Kirişçi-Winrow 2010: 101). Hroch’a göre 
kitlesel destek, millî hareketin başarıya ulaşmasında oldukça önemliydi ama bunun 
gerçekleşebilmesi için aynı zamanda sağlam bir örgütsel yapıya da ihtiyaç vardı. 
Bunları gerçekleştirmek ulus inşası sürecinin B evresine girmek anlamına geliyordu.5 
Bazı Kürt seçkinleri ve önde gelenleri tarafından kurulan birkaç dernek ve örgüt 

                                                 
4 “Kürdistan Ahvali” Hakimiyet-i Milliye, 10 Kanun-u sani 1336, S. 1, s. 1-2. 
5 Hroch’un A evresi millî canlanışın başlangıcını oluşturur. Bu evrede genellikle 
entelektüellerden oluşan bir grup tarafından, ezilen milletin dili, kültürü ve tarihinin 
incelenmesine tutkulu bir ilgi söz konusudur. Söz konusu bu insanların ilgilerini uyandıran 
Aydınlanma dönemi tarzı bir yurtseverlik anlayışıdır yani içinde yaşadıkları bölgeye yönelik, 
yeterince incelenmemiş olgulara ve yeni bilgiye duyulan açlıkla bağlantılı, canlı bir ilgidir. 
Herhangi bir ajitasyon durumu ortaya çıkmış olsa bile örgütsel temelden yoksun olmuş, 
münferit bir düzeyde kalmıştır. B evresi, millî bilincin geniş kitlelerin meselesi haline geldiği, 
milli hareketin ülkenin tümüne yayılan sağlam bir örgütsel yapıya sahip olduğu aşamadır. C 
evresi ise millî ajitasyonun yaygınlaştırıldığı aşamadır. Bu evrenin itici gücü, ilgi alanının 
ülkenin antikitesi, dili ve kültürüyle sınırlanmasından ve halk arasında millî bilincin 
yaygınlaştırılmasını görev olarak benimsemiş bir grup yurtseverdir. Bu evrede bilimsel 
araştırmalar artar, ancak bunlar bilimsel oldukları kadar şimdi millî bir amaca da hizmet eden 
çalışmalardır. Miroslav Hroch (2011), Avrupa’da Milli Uyanış: Toplumsal Koşulların ve Toplulukların 
Karşılaştırmalı Analizi, Çev. Ayşe Özdemir, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 50-51. 
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bulunmasına rağmen bunlar arasındaki iletişimin ve işbirliğinin yetersiz oluşu, lider 
kadronun bulunmayışı, aşirete ve dine bağlılık, kişisel çıkarların halkın çıkarlarına 
baskın gelmesi ve bu olguların sonucu olarak belki de en önemlisi siyasallaşmış ve 
millî bilince varmış bir Kürt etnik grubun oluşmaması gibi etkenler bağımsız bir 
Kürdistan fikrini destekleyecek kitlenin de yaratılmasına engel olmuştu (Kirişçi-
Winrow 2010: 102). 

Kürt liderlerin ve örgütlerinin Kürtler arasında sağlayamadığı kitlesel desteği 
millî mücadeleyi yöneten kadro geleneksel ve dinsel kimlikleri kullanarak sağlamıştır. 
Bunun dışında Türklerle Kürtleri bir arada tutan bağ olarak ortak bir tarihi geçmiş 
ve gelecek fikri, kültür birliği ve özellikle ortak bir toprak parçası da kitlesel desteğin 
sağlanmasında odak noktası olarak kullanılmıştır. Anadolu bir “Ana”ya benzetilerek 
Türkler ve Kürtler bu “Ana”nın “öz evlatları” olarak kabul görüyorlardı. Kürtleri 
Türklerden veya Türklerle beraber yaşadıkları coğrafyadan ayırmak “Ana”yı 
evladından-öz kardeşinden ayırmakla eş tutulmuş, bunun gerçekleşmesi durumunda 
karşılaşılacak sonuçların özellikle Kürtler için bir felaket olacağı belirtilmiştir. 

Kürt seçkinlerin, kitlesel destekten yoksun kalmalarına neden olan, böylece Kürt 
millî hareketinin B evresine geçişini engelleyen faktörlerden bir diğeri de Kürtlerin 
geleneksel ve dinsel kimliklerine bağlılığıydı. Örneğin Şerif Paşa’nın Ermenilerle 
işbirliği yapma girişimine gösterilen tepkilerde bu kimliklerin önemli bir rolü vardır. 
Hakimiyet-i Milliye tüm bu olguları göz önüne alarak gerek dinsel kimliği gerekse 
Ermeni-Kürt uyuşmazlığını kullanmış, bu sayede hem Kürt milliyetçiliği ve 
bağımsızlık fikrinin önüne geçmeye hem de ülke içinde yaşanacak olası bir iç 
çatışmayı engellemeye çalışmıştır.  

Şimdi artık Türkiye Müslümanlarına karşı siyasetleri de bütün açıklığıyla 
meydana çıktı. Kabil olduğu yerde Müslümanların silahını alıp Hıristiyanlara 
kırdırmak: Adana ve İzmir’de olduğu gibi; kabil olmadığı yerde Çerkez, Kürt, 
Türk diye Müslüman kardeşleri birbirleri üzerine saldırtıp bu suretle de yine 
Müslümanları mümkün olduğu kadar kırdırmak ve en zayıf bir dakikalarında 
Yunan ordusunu üzerlerine götürüp son vazifelerini yapmak, Türkiye 
Müslümanlarını müzmahill eylemek. Halifemizi ellerine aldıktan sonra mem-
leketimizdeki Müslümanların silahlarını tamamen ellerinden alacakları, ticari 
ve iktisadi işlerde Müslümanları tazyik edip malum vasıtalarıyla Müslümanları 
fakir ve aciz bir hale koyacaklar ve en sonunda Türkiye Müslümanlarına 
diyecekler ki: 
“Silahınız yok, paranız yok, akıllı adamlarınız elimizde esir, halifeniz yine 
tamamen hüküm ve irademizdedir. Mektep, ilim, medeniyet esasen sizin 
dininize yakışmaz, haydi bakalım, artık salibin idaresine geçtiniz. Bizim 
muharebelerimizde İngiliz bayrağının şerefi için kan dökeceksiniz, lazım 
olursa Müslüman kardeşlerinizle de muharebe için sizi sevk edeceğiz, 
memleketinizin madeni, petrolü, serveti, nesi varsa İngilizler işletecektir. 
Bunun yüksek ameleliğini bile siz yapamazsınız yalnız Rum ve Ermeni usta-
başılar nezaretinde sizi adi amele olarak bu topraklarda yaşatırız. Arş”!6 

                                                 
6 “İngilizlerin İslam Siyaseti”, Hakimiyet-i Milliye, 20 Nisan 1336 (1920), S. 23, s. 1. 
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Bağımsız bir Kürdistan fikrini uluslararası platformlarda da işleyen milliyetçi 
Kürt seçkinlerinin Kürt halkı adına konuşmaları eleştiri topluyordu. Şerif Paşa’ya 
gösterilen tepkiler de bu yöndeydi. Şerif Paşa’nın Paris’teki konferansa Kürdistan 
Teali Cemiyeti’ni temsilen gittiği konusunda bir tartışma yoktu. Zira O bizzat 
cemiyetin başkanı Seyyit Abdulkadir tarafından Paris’e delege olarak gönderilmişti.7 
Fakat Hakimiyet-i Milliye Şerif Paşa’nın Kürt halkını temsil etmediğini savunuyordu. 
Habere göre, ne Şerif Paşa ne de Kürdistan Teali Cemiyeti Kürt halkının tamamının 
desteklediği, kendilerine temsilci olarak seçtikleri kişi veya kurumlar değillerdi. Bazı 
Kürt aşiret liderlerinin çektikleri protesto telgrafları da bu temsil sorununa işaret 
ediyordu:  

Şerif Paşa namındaki bir şahsın Paris Sulh Konferansı’nda kendisine Kürt 
murahhası unvanı verdiğini haber aldık. Mümaileyh Kürdistan ve Kürtlerce 
hiçbir sıfat-ı vekaleti haiz bulunmadığından amal ve ihtirasat-ı şahsiye ve 
hususiyesine müsteniden konferansta Kürtler namına serd edeceği 
müstediyat ve fuzuli teşebbüsatın bizlerce müessir olamayacağı cihetle sem-i 
itibara alınmamasını istirham ve Kürtlerin hiçbir sebeb ve suretle camia-yı 
Osmaniyye’den ayrılamayacak bir kitle olduğunu da ilaveten arz eyleriz 
efendim.8 
Kürt murahhası unvanını takınarak bir takım amal-ı şahsiye ve hususiyesi 
tervic gayeleri takib eyledikte bulunduğu istihbar kalan Şerif Paşa’nın kim ve 
nereli olduğu bizce meçhul olup bu adamı murahhas tayin etmedik ve 
kendisine itimad ve emniyetimiz dahi yoktur. Binaenaleyh zir-i hilafet-i 
İslamiye ve camia-yı Osmaniye’den ayrılmak bizim için gayr-ı kabil 
olduğundan eski halimizde Türkiye idaresinde bırakılmasına müsaid 
buyurulmasını umum aşair ve ahali namına istida ve istirham olunur.9  

Kürtlerle ilgili tartışılan diğer bir konu, I. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson ortaya attığı “halkların kendi 
kaderini tayin” ilkesiydi. Fakat kendi kaderini tayin etme konusuyla ilgili uzunca bir 
dönem devam edecek olan bir belirsizlik söz konusuydu.10 Hakimiyet-i Milliye bu 
ilkeyi, Türklerin bağımsızlığı çerçevesinde değerlendiriyordu: 

                                                 
7 Ahmet Mesut (1999), İngiliz Belgelerinde Kürdistan 1918-1958, Doz Yayınları, İstanbul, 1992, s. 
136’den aktaran Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 4: Kurtuluş Savaşı’nda Kürt Politikası, Kaynak 
Yayınları, 2. Basım, İstanbul, s. 41. 
8Gazeteye göre telgrafta şu isimlerin imzası bulunuyordu: Aşiret reisi Zeki Bey, Eleşkird Kürtleri 
namına aşiret reisi Abdülhamid Bey, aşiret reisi İbrahim Bey, aşiret reisi Mahmud Bey, aşiret reisi 
Ali Bey, eşraftan Hüsnü, eşraftan Hasan, aşiret reisi Sadık Bey. “Kürdistan ve Sulh Konferansı”, 
Hakimiyet-i Milliye, 3 Mart 1336 (1920), S. 13, s. 2. 
9 “Kürtlerin Sadakati”, Hakimiyet-i Milliye, 17 Nisan 1336 (1920), S. 22, s. 3. Hakimiyet-i Milliye 
daha bir çok haberinde Şerif Paşa’yı eleştirmiş, Kürtlerin ayrılıkçı olarak gördüğü bu tarz 
girişimlere gösterdikleri tepkiler ise övülmüştü: “Kürdistan ve Sulh Konferansı”, Hakimiyet-i 
Milliye, 3 Mart 1336 (1920), S: 13, s. 2; “Urfa ve Kürdistan Ahvali”, Hakimiyet-i Milliye, 6 Şubat 
1336 (1920), S: 7, s. 3;“Aşairin Vatanperverliği”, Hakimiyet-i Milliye, S: 9, s. 3. 
10 Çok sonraları kurulmuş olan Birleşmiş Milletler’de bu konu sürekli tartışılmıştı. Bu yönde farklı 
görüşler ileri sürülmüştü. Kendi kaderini tayin ilkesi, bir halkın kendi devletine sahip olması 
anlamına geldiği gibi federal bir sistem, ortak bir toplum biçimi ya da iktidar paylaşımı konusunda 
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...Binaenaleyh davamız bu prensiplerin himayesi altındadır. ...Wilson’un 
milliyet esaslarını, kendi milliyetimizin kabiliyetini inkar ve imha için mi kabul 
ettik? Düne kadar bizim birer vilayetimizken bugün başlı başına birer milliyet 
teşkil eden akvamın bu prensiplerden hakk-ı istifadesi var da biz mi bu 
prensiplerin mahkumu olacağız? Wilson milliyetimizin hukukunu ayrı bir 
madde ve ayrı bir prensip olarak vaz etmek ihtiyacını hissettiği halde biz, ken-
dimiz mi buna layık olmadığımızı ve himayeye ihtiyacımızı iddia edeceğiz?11  

Bu ilkenin her milletin en doğal hakkı olduğunu savunan ve Türklerin de millî 
mücadele davasını bu ilkeye dayandıran Hakimiyet-i Milliye, emperyalist bir milliyet 
prensibine karşı çıkarak Türkiye’nin kendi sınırları dahilinde nasıl bir milliyet 
prensibi izleyeceğini de açıklamıştı. Bu açıklama aynı zamanda halkların kendi 
kaderini tayin hakkına gazetenin ve millî mücadele önderlerinin nasıl yaklaştığını da 
göstermekteydi: 

Binaenaleyh asrın prensipleri, karışık, münazaalı, emperyalizme müsaid 
milliyet prensipleri değil, her kavmin saadeti ve inkişafı namına çok müsa-
mahakâr bulunmak esasından mütevellid, müsalemetkâr prensiplerdir. Bu 
şekilde bir milliyet esası ise ancak umumiyeti itibariyle her milletin ekseriyet 
teşkil ettiği, ve uzun bir mazinin hatıratına, kadim bir medeniyetin asarına 
istinad eylediği hudud dahilinde sakin olan bütün ahaliyi aynı evsaf-ı siyasiye 
ve hukukiye ile aguşuna alacak bir milliyet olabilir. Bunun haricinde, ırklara, 
ve ne tarihin ne ilm ve fennin vuzuh ile tayin ve tefrike muktedir olamadığı 
müşevveş ve muğlak hatırat-ı maziyeye istinad ederek bir hudud içinde 
yaşayan insanları bile yekdiğeriyle mücadeleye sevk edecek bir milliyet 
prensibi bu asrın prensibi sayılamaz. Ve hususiyle yaşayamaz.... Bizim de 
vaziyet-i milliyemiz hududumuzla takarrür etmiş bir milliyettir. Mütareke 
hududu, kabul ettiğimiz milliyet prensiplerinin çizdiği hududdur. Bunun 
dahilinde yaşayan insanları, ırkları ve (...) kavmiyeleri ne olursa olsun 
milletdaşımız addediyoruz. Aynı zamanda memalik-i Osmaniyye’nin her 
tarafı için faideli gördüğümüz idari adem-i merkeziyeti tervic ile her kavmin 
kendi muhitinde imkan-ı inkişafını da temin etmiş oluyoruz. Asrımız 
prensipleri olarak bizim anladığımız milliyet esası budur. Biz hiçbir milleti 
ırkımız içinde boğmak istemediğimiz gibi ırkdaşımız menfaatine ayrı bir ırka 
mensub vatandaşlarımızı da rencide etmeyi kabul edemeyiz. Şimdiye kadar 
haricin eser-i telkinatı olarak bize hıyanet etmiş olan Hıristiyan vatan-

                                                                                                                         
devletin bir halkla anlaştığı; taleplerinin karşılanması için daha demokratik, temsili bir yönetim 
biçiminin kurulduğu anlamlarına da gelebiliyordu. Yani kendi kaderini tayin ayrılma hakkını 
içerdiği gibi temsili ve içsel biçimlere de sahipti. 24 Ekim 1970 tarih ve 2625 [XXV] sayılı karar 
kendi kaderini tayin sorununa işaret eden son önemli BM bildirgesidir. Bildirge, kendi kaderini 
tayinin farklı biçimlerini daha açık bir şekilde gösteriyordu. Bildirgede şöyle deniliyordu: 
“Hükümran ve bağımsız bir devlet kurma, bağımsız bir devletle özgürce birleşme ya da bir halk 
tarafından özgürce kararlaştırılmış başka bir siyasal statü biçiminde ortaya çıkma, o halkın kendi 
kaderini tayin hakkını kullanma tarzlarını oluşturur.” Burada bir devletin “ırk, inanç ve renk farkı 
gözetmeksizin bir toprağa ait bütün halkı temsil eden bir hükümeti bulunması” gerektiği de ifade 
edilmiştir. Kirişçi-Winrow, a.g.e., s. 63-75.  
11 “Hudut Meselesi” Hakimiyet-i Milliye, 24 Kanunusani 1336 (1920), S: 4, s. 1. 
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daşlarımızdan bir kısmını da aynı prensiplerimiz himaye edebilir. Fakat 
onlardan da aynı hulus-i niyeti, ve milli prensiplerde aynı itidal ve hak-
şinaslığı görmek hakkımızdır.12 

Açıklamada, izlenen milliyet prensibinin zaten  millî sınırlar içinde yaşayan diğer 
unsurların kendilerini keşfetmelerini,  millî bilinçlenmelerini ve ilerlemelerini 
sağladığı ve bu nedenle de ayrılmaya karşı çıkıldığı net bir biçimde gözleniyordu: 
“Maksad her milletin inkişaf ve terakkisini kendi milliyeti dahilinde temine muvaffak 
olmaksa prensiplerimiz esasen bunu icab ettirmektedir”13  sözleri bunun göster-
gesiydi. Mustafa Kemal’in 16-17 Ocak 1923’te İzmit Basın Toplantısı’nda Kürt 
sorununa çözüm olarak kullandığı sözler bu düşünceleri daha net bir şekilde ortaya 
koymaktadır:  

...milli hudutlarımız içinde bulunan Kürt unsurlar öylesine yerleşmiştir ki, pek 
sınırlı yerlerde yoğun durumdadırlar. Fakat yoğunluklarını kaybede ede ve 
Türk unsurların içine gire gire öyle bir hudut ortaya çıkmıştır ki, Kürtlük 
adına bir hudut çizmek istesek, Türklüğü ve Türkiye’yi mahvetmek lazımdır. 
... Dolayısıyla başlı başına bir Kürtlük tasavvur etmekten ise, bizim Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu gereğince zaten bir tür yerel özerklikler oluşacaktır. O halde 
hangi livanın halkı Kürt ise onlar kendi kendilerini özerk olarak idare 
edeceklerdir.14 

Dolayısıyla millî mücadele önderlerinin, Türkler dışındaki diğer unsurların 
özellikle de Kürtlerin kendi kaderini tayin görüşünden hareketle toprak olarak 
ayrılma girişimine sıcak bakmadığı bu metinden anlaşılmaktaydı. Hakimiyet-i Milliye, 
Kürtlerin de böyle bir ayrılmaya karşı olduğuna yönelik ifadelerine sık sık yer 
veriyordu. 22 Kanun-u evvel 1335 (22 Aralık 1919) tarihinde Siirt Belediye Reisi 
Hamdi’nin ve Siirt Müdafaa-i Hukuk Reisi Müftü Cemal’in çektiği bir telgrafta bu 
düşünceler yer alıyordu: 

Ankara’da Heyet-i Temsiliye riyasetine  
Devlet-i aliyyede müteşekkil Kürt Teali Cemiyeti erkanının muskıt-ı rey 
demek olan livamız ve civarında bulunan bilcümle aşair ve kabailden yedi yüz 
senelik imamet, hilafet ve saltanat-ı devlet-i aliye-i Osmaniye’den ayrılmak 
suretiyle dinini, vatanını, hayatını irtikap edecek hiçbir fert yoktur. Devlet-i 
matbua-i mufahhamalarından ayrıldıkları takdirde mahv ve izmihlal vücuduna 
sürükleneceklerini gün gibi aşikar ve kati bir surette idrak ederler.15 

Cumhuriyetin ilan edilmesini takip eden yıllar, Kürtlerin giderek şiddetlenen 
muhalefetine sahne olmuştu. Buna sebep olan faktör, toplumsal yaşamı yeniden 
düzenlemeye yönelik dinsel alanda yapılan reformlardı. Bu girişimler Osmanlı İslam 
ümmeti kurumunu zayıflatmış ve seküler bir Türk ulusu fikrinin doğuşuna zemin 
hazırlamıştı. Hilafetin, şeyhliğin, tarikatların ve tekkelerin kaldırılması gibi deği-

                                                 
12“Asrın Prensipleri”, Hakimiyet-i Milliye, 21 Şubat 1336 (1920), S: 10, s. 1. 
13“Kürdistan ve Sulh Konferansı”, Hakimiyet-i Milliye, 3 Mart 1336 (1920), S: 13, s. 2.  
14 Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir-İzmit Konuşmaları (1923), Kaynak Yayınları, İstanbul, 1993, s. 
104. 
15“Kürdistan Ahvali”, Hakimiyet-i Milliye, 10 Kanun-u sani 1336, S: 1, s. 1-2. 
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şiklikler geleneksel Kürt liderlik kurumlarına zarar veriyordu (Yıldız 2007: 241). Bu 
dayanakların yok edilmeye başlanması dinlerine bağlı Kürtlerin de huzursuzluklarını 
arttırmıştı. Erken cumhuriyet döneminin en önemli isyanlarından bir olan Şeyh Sait 
İsyanı böyle bir ortamda patlak vermişti. İsyanın başlamasıyla beraber Hakimiyet-i 
Milliye’de, Kürt sorununa dair yazılar artmıştı. Özellikle Mahmut Esat’ın Kürt 
milliyetçiliğine dair görüşleri önemlidir. Kürt milliyetçiliğinin gerçekleşebilirliğinin 
analiz edilmesi gerektiğini belirten Esat, Siirt Mebusu sıfatıyla yazdığı köşe yazısına 
bu soruyla başlar: 

İsyan münasebetiyle, gazetelerde, mahkemelerde Kürtlükten, Kürtlük 
cereyanından, Kürt istiklalinden sık sık bahs olunmaktadır. Binaenaleyh bu 
mesele üzerinde biraz tevakkuf ve vaziyeti tahlil etmek yalnız faideli değil, 
aynı zamanda çok lazımdır. Acaba asırlardan beri Türklerle beraber yaşamış, 
Türklerle beraber vatanın elem ve muhan-netlerini çekmiş ve elyevm – Kürt 
muhiti denilen memleketlerde kemiyyet itibariyle de Türklerden fazla 
olmayan – vatandaşlarımızda hakikaten bir istiklal-i milliye var mıdır? 16 

Aslında yazar, Kürt milliyetçiliğin ve bağımsızlık hareketinin niçin 
olamayacağının cevabını daha sorusunu sorarken vermiştir. Öncelikle iki halk 
arasındaki tarihsel bağlar yani ortak bir geçmiş, ortak bir toprak parçası, bu 
topraklarda yaşanan acılara birlikte göğüs germe ve bağımsızlık hislerine cevap 
verebilecek bir çoğunlukta bulunmamak Kürt milliyetçiliğini engelleyen etkenler 
olarak sunulmuştur. Fakat milliyetçiliğin doğmasında etkili ve gerekli olan daha 
önemli koşullar söz konusuydu. Bu koşulların gerçekleşmediği bir ortamda genel 
anlamda milliyetçilikten ve özelde Kürt milliyetçiliğinden bahsetmenin de bir anlamı 
yoktu.  

Bu suale müsbet veya menfi cevap vermeden evvel istiklal-i milliyenin, 
milliyet hissinin ne gibi şerait ve muhit dairesinde inkişaf edebileceğini tedkik 
etmek icab eder. Bir defa, cehaletin hükm sürdüğü yerlerde milli hissin, milli 
vicdanın inkişafına imkan yoktur. Halbuki Kürtlerle meskun olan yerlerde 
matteessüf pek ibtidai bir hayat hüküm-fermadır. Orada henüz vesait-i 
medeniyeden, vesait-i fikriyeden istifade edilemiyor. Köylerinde mektep değil, 
ekseriyetinin ikametine salih evler bile gayr-ı mevcuttur. El hasıl kitle-i asliye 
hala kurun-ı vustai şerait ve vaziyetler içinde yaşamakta devam ediyor. Bu 
kadar ibtidai şerait-i içtimaiye içinde yaşamakta olan bir heyetten istiklal 
hissinin, milliyet aşkının, milli vicdanın tekvinine nasıl ihtimal verilebilir?17 

Millî bilini geliştirmeye yönelik bu koşullar gerçekleşmiş olsa da Kürtlerin yine de 
milliyetçi ve ayrılıkçı bir dürtüyle hareket etmeleri gereksiz görülür, çünkü ancak 
baskı altında tutulan ve hakları ellerinden alınan topluluklar bu tür hareketlere 
başvururlar. Fakat Kürtlerin üzerinde böyle bir baskı da mevcut değildir. Kürtler 
daima Türklerin “öz kardeşi”, bu toprakların asli unsuru olmuş ve Türklerin 
yararlandığı her haktan yararlanmışlardır. Kürt milliyetçiliğini ortaya atanlar ise hem 

                                                 
16 Siirt Mebusu Mahmut, “Türkiye’de Bir Kürtlük Meselesi Var mıdır?”, Hakimiyet-i Milliye, 22 
Haziran 1341 (1925), S: 1457, s. 1 
17 Mahmut, a.g.m., s. 1. 



ASKER - YILDIZ                                                                                                Ezberin İnşası   

25 
 

kendi hem de yabancı devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden sefiller olarak 
nitelenmiş ve Kürt halkı genel olarak bu kişilerden ayrı tutulmuştu. 

Şüphe yok milletlerin kendi mukadderatına bizzat hakim olması kaziyesi; 
bizim için esaslı bir müdafaa noktasıdır, binaenaleyh rızaları hilafında, kuvve-i 
cebriye ile kendilerini zulm ve iğtisafları altında tutan cebbar ve müstevli 
devletlere karşı kıyam etmek, esir milletler için hem bir haktır, hem de bir 
vazife! Ancak Türkiye’nin öz halkından hiçbir zaman ayrı telakki edilmeyen 
Kürtler için böyle bir vazife serd edilebilir mi? Cumhuriyetin Teşkilat-ı 
Esasiye’sinde Türklere bahşedilmiş ve fakat Kürtlerden esirgenmiş herhangi 
bir hak ve imtiyaz gösterilebilir mi? Hatta Osmanlı İmparatorluğu idaresinde 
bile Kürtlerin menafi aleyhine müteveccih bir siyaset takip edildiği vakıa 
mıdır? Herhalde Osmanlı idaresinde en çok muzdarip ve mutazarrır olanlar 
Türklerdir. O halde ortaya atılan bu davanın mahiyeti nedir? Muhakkaktır ki 
Kürt ekseriyetinin kitle-i asliyeyi teşkil eden tabakanın; müddeilerle hiçbir 
temas ve münasebeti yoktur. Kürt istiklali ve Kürt vatanı bezirganlığı 
yapanlar; ancak ve ancak menfaatlerine, hırslarına ve nihayet bazı ecnebi 
tarikatına alet olan sefillerden ibarettir. …. Bugün Kürtlükten, Kürtçülükten 
bahsedenlerin ifadesinde hulus ve samimiyet aramak abestir. Hareketlerinin 
saiki ihtiras ve menfaatten başka bir şey değildir.18  

Yazar Şeyh Sait isyanını etnik ve ayrılıkçı değil, irticai bir hareket olarak 
tanımlıyordu. Buna göre isyanın sebebi, siyasi olmaktan çok yoksulluk, kötü yaşam 
koşulları ve Kürt vatandaşları isyana sevk etmeye çalışanların yarattığı huzursuzluk 
ve güvensizlik ortamıydı. Bu nedenle Şeyh Sait’in neden olduğu girişim etnik bilinçle 
meydana gelmiş bir olay değil, tamamen dinsel içerikli ve irticai bir hareketti; 
Cumhuriyet idaresinin bu olumsuzluklara son vermesi sonucunda bölgede refah ve 
huzurun sağlanacağı ileri sürülüyordu: 

Muhakemenin cereyanından da anlaşıldı ki Şeyh Sait kıyamı; “İslam dini 
batıyor!” vehmine müstenid ve sırf irticai bir gayeye matuftur. (Kürtler, 
istiklal ve hürriyet için isyan ettiler!) diye etrafa velvele salanlar; adi bir 
politika manevrasından başka bir şey yapmış olmuyorlar. Hakikatte şark 
vilayetlerimiz, hususi ve siyasi hiçbir emel taşımıyorlar. Onların istediği biraz 
huzur ve refahtır. Cumhuriyet idaresi bu zavallı ve mustarip halkı; asırlardan 
beri tabi oldukları gayr-ı insani nüfuzlardan, iktisadi düşkünlükten, kurun-ı 
vustai hayattan kurtarırsa onların ebedi minnet ve merbutiyetlerini 
kazanacağına şüphe yoktur.19  

Bir topluluğun milliyetçi bir dürtü ile hareket etmesinin çeşitli şartlara bağlı 
olduğunu belirten Mahmut Esat, Kürt vatandaşların bu şartlar altında yaşamadığı 
için bağımsızlık hissiyle hareket etmelerinin de imkânsız olduğunu, bu nedenle bir 
Kürt milliyetçiliğinden de bahsedilemeyeceğini dile getirir. Çünkü Kürtler hiçbir 
zaman Türkler tarafından baskı altında tutulan bir topluluk olmamış, daima “öz 
kardeş” olarak görülmüştür. Yine anayasanın Türklere bahşettiği tüm haklardan, 

                                                 
18A.g.m., s. 1 
19A.g.m., s. 1 
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ayrıcalıklardan eksiksiz Kürt vatandaşlar da yararlanmaktadır. Türklerin lehine ve 
Kürtlerin aleyhine olan hiçbir madde anayasada mevcut değildir. Dolayısıyla 
Türkiye’de etnik bir Kürt sorunu ve Kürtçülük cereyanı yoktur. Mahmut Esat, 
“Kürtlük ve Kürdistan” adlı başka bir makalesinde bu konuyu tekrar ele alır: 

Türkiye’de Kürtlük cereyanı, Kürdistan muhtariyeti efsaneleri, bir nevi 
bidatlerin bir numunesidir… Türkiye’de böyle bir mesele ve cereyan mevcut 
değildir. Türkiye halkı arasında, Şark vilayetlerimizde meskun Kürt kardeş-
lerimiz arasında milli vahdeti ihlal edecek mahiyette hiçbir iftirak ve infirad 
temayülü yoktur… Bir kavm arasında iftirak, istiklal ve infirad hislerinin 
tekvini muhtelif sebeplere, mühim şartlara bağlıdır. Eğer Kürtler, Türkiye’de 
Türk vatandaşlarından ayrı, müstesna bir muameleye maruz kalmış olsa idiler 
bu gibi muhalefetin tevlidi çok tabii olurdu. Halbuki Türk Cumhuriyeti’nin 
idaresinde kanun her tarafta, her vatandaş hakkında aynen tatbik olun-
maktadır. Türklere tanınmış bir imtiyaz ve müsaidenin Kürt kardeşlerimizden 
esirgendiğini asla bulamıyoruz. Bunun içindir ki bu vatandaşlarımızı 
Cumhuriyet idaresinin aleyhine yürütmek imkan dışındadır.20 

Kürtleri kışkırtan ve zihinlerini bulandıran bir grup olarak emperyalist devletleri 
gören Mahmut Esat, Kürtler üzerindeki bu faaliyetlerin artık geçerli olamayacağını, 
çünkü Türklerle Kürtlerin kültürel, dinî, iktisadi ve duygusal açıdan birbirine karşı 
hareket etmeyen, millî birliği sağlamış ortak bir kitle olduğu belirtmiştir. Fakat 
burada aynı zamanda Millî Mücadele dönemindeki çoğulculuk anlayışının değiştiğine 
dair izleri bulmak da mümkündür. Artık farklı etnik topluluklardan oluşan bir 
toplum yapısının olmadığı açıkça vurgulanmakta ve “Türkiye Türklerindir” mesajı 
artık daha da görünür hale gelmekteydi: 

Bugün aynı siyasetin, aynı silahın yeni Türkiye’ye de tevcih olunduğunu 
görüyoruz. Türkiye ırk, din, hars ve milliyet nokta-i nazarından yekdiğerinden 
büsbütün farklı anasırdan mürekkeb olduğu zaman bu siyasetin bir manası 
olabilirdi. Halbuki Türkiye, bundan böyle bilhassa mücadele-i milliyeden bu 
kere böyle bir siyasete müsaid bir zemin olabilir mi? Bugün Türkiye halkının 
öz evladını teşkil eden Türkler ve Kürtler menafi hayatiyesi müşterek bir 
kitle, bir camia teşkil etmektedirler. Bunların arasında dini, harsı, hissi ve 
iktisadiyatı yekdiğerinden ayrı hiçbir gaye yoktur.21 

TBMM’nin 21 Şubat 1925 tarihli toplantısında Kuran-ı Kerim’in Türkçeye 
çevrilmesi ve ibadet dilinin Türkçe olması üzerine yapılan tartışma sırasında 
Kastamonu Mebusu Hoca Mahir Efendi’nin söylediği sözlere gösterilen tepkiler de 
yukarıdaki alıntıyı destekleyici niteliktedir. Hoca Mahir Efendi meclis kürsüsüne 
gelerek “...burada hepimiz Gürcü, Çerkez, Laz, Kürt, Türk toplandık, bizi 
birbirimize bağlayan dindir” demesi üzerine mecliste fırtına kopar. Hamdullah 
Suphi tartışmanın devamını şöyle anlatır: “...o anda milli bir misak üstüne istiklal 
mücadelesini yapan meclis, milliyet prensibine şarkın eski semaları altında hakk-ı 
hayat ve imkan-ı zafer vermiş olan meclis, feveran etti. Hâlâ kendisini Fındıklı 
sarayında imparatorluğun muhtelit meclis-i mebusanında farzeden bu azaya 
                                                 
20Siirt Mebusu Mahmut, “Kürtlük ve Kürdistan?”, Hakimiyet-i Milliye, 11 Eylül 1341, S: 1524, s. 1. 
21 Bozkurt, “Şark İsyanı’nın Gayesi Ne İdi?”, Hakimiyet-i Milliye, 28 Temmuz 1341, S: 1485, s. 1. 
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haykırdı: Hevace burada bir tek millet vardır. Türk milleti, başkasını bilmiyoruz. 
Kendine gel...”22 Bu sert mesajlar Şeyh Said İsyanı’nın bastırılmasından sonra daha 
da kuvvetlenmiştir. Örneğin Mahmut Esat, “Şeyh Said’in Esareti” başlıklı yazıda 
“Aleme bir daha gösterdik ki Türk; yalın bir kılınçdır. Ona kendisini kim çarparsa 
yara alır, şiddetli çarpanlar iki bölük olur! Evet, Türk’e ihanet edenlerin akıbeti 
mukadderdir: Türk davasına, Türk istiklaline müteveccih her su-i kasd, ateş ve kan 
içinde boğulmaya mahkumdur.”23 mesajını açık bir şekilde vermiştir. Bununla 
birlikte yurtdışında bulunan bazı Kürt cemiyetlerinin de Türkiye ve Türkler 
aleyhinde sert mesajlar verdiğine gazete sayfalarında tanık oluyoruz. Örneğin 28 
Haziran 1925 tarihli sayıda Mustafa Sabri Hoca ve Mehmed Ali adlı kişilerce 
kurulan Kürt Cemiyeti tarafından Cemiyet-i Akvam’a verilmiş bir beyannamenin bir 
İtalyan gazetesinde yayınlanması haberine yer verilir. Bu habere göre Türkler, 
Ermenilere yaptığı gibi Kürtleri de imha etmeye çalışan ve Mongol cinsinden olan 
barbar bir topluluk şeklinde tanımlanır: 

....Ari aleminden olan Kürt milletinin ne neslen, ne lisanen, ne de ananat 
itibariyle Mongol cinsinden olan Türklerle hiçbir müşareketi yoktur. Lisan ve 
milletimiz Türk idaresinde tard ve ref edilmiştir. Ankara hükümeti garp 
hükümetlerinin lakaydisinden cesaret alarak Ermenilere karşı ...kemal-i 
muvaffakiyetle yapabilmiş olduğu imha cürmünün aynını bizim milletimiz 
hakkında da irtikap etmeyi teemmül ediyor. Hareketimiz vazıhdır, o yalnız 
millidir. Kürt milleti Cemiyet-i Akvam ve milel-i mütemeddineden ... bir 
muavenet talep ediyor. Garp devletlerinin müdahalesi bugün bu kavm için 
yalnız bir vazife-i insaniye olmak üzere değil, bu millet-i şark feride-i sulhu 
taht-ı tekeffüle alacağından bir lazıme-i siyasettir.24 

1925 yılının başlarında patlak veren Şeyh Sait isyanının hemen sonrasında 
hükümet Kürt sorununu köklü bir çözüme kavuşturmak için resmî planda çeşitli 
raporlar hazırlamış, bu raporları ortak bir çerçeveye dönüştürmek için “Şark 
Islahatları Encümeni” adıyla bir komite oluşturarak “Şark Islahatları Planı” adı 
altında bir rapor düzenlemiştir. Bu raporda şark vilayetlerine uygulanacak tedbirler 
arasında sürekli sıkı yönetim, genel valilik, mahkemelerin Türkleştirilmesi, göçmen 
iskanı, yerli halka ihtiyari göç uygulanması, bürokrasinin Kürt kökenlilerden 
arındırılması, Türkçe dışındaki dilin konuşulmasının yasaklanması, eğitim yoluyla 
Türklüğü özümseme gibi politikalar yer almıştır.25 Bu rapor, hükümetin, etnik 

                                                 
22 Hamdullah Suphi, “Farkında mıyız?”, Hakimiyet-i Milliye, 23 Şubat 1341 (1925), S: 1357, s. 1. 
23 Mahmut Esat, “Şeyh Said’in Esareti”, Hakimiyet-i Milliye, 18 Nisan 1341 (1925), S: 1403, s. 1. 
24 “Kürt Cemiyeti Bize Müslüman Barbarlar Diyor: Şark’ta Şeriat Kelimesiyle Oynayan Bu Vatan 
Hainleri Hıristiyanlık Aleminde Dinlerini İnkarla İşe Başladılar”, Hakimiyet-i Milliye, 28 Haziran 
1341 (1925), S: 1462, s. 1.  
25 Yıldız, a.g.e., s. 242. Türk kimliğini yayma çabalarından birini de Türkçe olmayan yer isimlerinin 
Türkçe isimlerle değiştirilmesidir. Örneğin 5 Şubat 1339 tarihli gazetede verilen haberde 
“Türklükle münasebeti olmayan mevaki isimlerinin tebdili için cedveller tanzim olunduğu ve 
bunların yakında Meclis-i Umumi’ye tevdi edileceği” bildirilmekte, bu uygulamanın aynı zamanda 
bütün vatandaşlara güzel bir tarih dersi de olacağı belirtilmektedir. Fakat bu uygulama sadece 
Kürt vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerleri değil, ülkenin tamamını kapsayan bir 
uygulama olmuştur. Çünkü Kürtçe yer isimleri olduğu gibi Anadolu’da çok sayıda Ermenice ve 
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boyuta sahip bir Kürt sorunu olduğunu kabul ettiğini de göstermektedir. 
Uygulanacak olan tedbirler ülkede millî birliğin sağlanması yolunda atılacak önemli 
adımlardan biri olarak görülmüştür. Nitekim Ahmet Ağaoğlu, Hamdullah Suphi, 
Yakup Kadri ve Mahmut Esat gibi Hakimiyet-i Milliye yazarları da ulusal birliğin 
sağlanması konusunda, raporda yer alan tedbirlere paralel yaklaşımları köşelerinde 
savunmuşlardır. Örneğin Ahmet Ağaoğlu ulusal birliğin oluşumunda gaye ve emel 
birliğine dikkat çekmiş, bu bağlamda öncelikle dil birliğinin sağlanması gerektiğini 
ifade etmiştir. Aynı zamanda açık bir şekilde artan Türklük vurgusuyla, devletin asıl 
sahibinin Türkler olduğu, Millî Mücadele döneminin etnik çoğulculuğundan 
uzaklaşıldığı ve artık Türk kimliğinin millî bir kimlik haline getirilmeye başlandığı 
açıkça belirtilmeye başlanmıştır: 

Lisan, din, edebiyat, hukuk, iktisadiyat, maarif, hükümet, devlet hep 
millileşmektedir. Hep Türk şuur-ı millisinden mülhem olmaktadır. Bu 
devletin başı olan Türk, nihayet devletin hakiki sahibi olmuş ve bu sıfatla 
kendi mukadderatına hakim olmak, hayatının bütün şuabatına kendi dirliği 
kendi şahsiyetini vermek ister. Artık Türkçülük cereyanının bütün umdeleri 
tahakkuk etmiştir. Bize, yani Türk gençlerine, kendilerini bilen Türk 
ihtiyarlarına yalnız bir vazife kalıyor. Bu vazife de, Türk milli mefkuresini, 
Türk milli vicdanını bu kadar azimetle ifade eden, rehber etrafında toplanarak 
müttehid bir cephe ile, dahil ve hariçten gelen bütün seddlere göğüs 
germektir.26 

 Millî birliğin sağlanmasında ve Türk kimliğinin yayılmasında dil birliğine ayrı bir 
önem verilmiştir. Daha 1922 başlarında Maarif Vekaleti, Özel Okullar 
talimatnamesinde değişikliğe giderek Türkçeden farklı dillerde eğitim veren özel 
okulların tarih ve coğrafya derslerinin bundan böyle Türk öğretmenler tarafından 
Türkçe olarak verilmesi ve bu derslerin saatlerinin yeterli ölçülere çıkarılması 
zorunlu kılınmıştır.27 Yakup Kadri de “Kime Türk Denilir” başlıklı köşe yazısında 
dil birliğinin önemine değinerek, dilin milliyette birliği sağlayan en önemli unsur 
olduğuna işaret etmiştir.28 Yine ibadet dilinin Türkçe olması ve Kuran-ı Kerim’in 
Türkçeye çevrilmesi konusundaki girişimler29 ve Türk dilinin tüm dillerin kaynağı30 

                                                                                                                         
Rumca yer isimleri de mevcut olmuştur. “Türk İsimleri”, Hakimiyet-i Milliye, 5 Şubat 1339 (1923), 
S: 731, s. 3.  
26 Ahmet Ağaoğlu, “Adapazarı’nda Verilmiş Bir Konferans: Ağaoğlu Ahmet Bey’in Yeni 
Ocaklardaki Hitabesi”, Hakimiyet-i Milliye, 21 Temmuz 1341 (1925), S: 1479, s. 2. 
27 “Mekteplerde Türkçe Dersleri”, Hakimiyet-i Milliye, 4 Kanunısani 1338 (1922), S: 396, s. 2. 
28“...Kanun nazarında Türklerle hem-hukuk olan bu vatandaşların hiçbirini içtimai sahada 
kendimizle hem-hal göremeyiz. Kendi aralarında konuştukları dil bizim dilimiz değildir. ...Elyevm 
Türkiye Cumhuriyeti’nde Rumca, Ermenice ve İspanyolca tedris edilen var mıdır? Bu 
mekteblerin adı Rum mektebi, Ermeni mektebi, Musevi mektebi değil midir? Şu halde demek ki, 
hepsine birden bila kaydü şart (Türk) unvanını bahşettiğimiz kimselerin her şeyden evvel dil 
itibariyle ve binaenaleyh kafa itibariyle bizimle bir olmadıkları izah ve ispata değmeyecek bir 
hakikattir.” Yakup Kadri, “Kime Türk Denilir”, Hakimiyet-i Milliye, 18 Eylül 1341 (1925), S: 1530, 
s. 1. 
29 Meclisin 21 Şubat 1923 tarihli toplantısının oldukça sert geçtiği anlaşılmaktadır. Hamdullah 
Suphi o gün mecliste geçen tartışmayı şu şekilde aktarıyor: “21 Şubat, TBMM’nin din namına 
ıslahat talep ettiği emsalsiz bir gündü. O gün din ulemamız başta olarak, Kuran-ı Kerim’in 
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olduğuna dair bir geleneği icat etme girişimleri de dil birliğinin ve dolayısıyla millî 
birliğin sağlanmasında önemli unsurlar olarak görülmüştür. 

Siirt Mebusu Mahmut (Soydan), Hakimiyet-i Milliye’de “Milli Vahdet”in 
öncelikle doğu illerinde sağlanması için her türlü tedbirin alınması gerektiğini 
vurgulamış, devletin tüm kurumlarına özellikle de Türk Ocakları’na bu faali-
yetlerde önemli roller düştüğünü savunmuştu: 

Kimse inkar edemez ki yakın ve uzak mazide uğradığımız bunca 
musibetin en büyük sebebi vatandaşlar arasındaki lisan ve mefkure 
ayrılığıdır. Dil ve dilin ayrılığı, dinen ve ırken bizden olan bazı cemaatleri, 
Türke karşı hasmane bir vaziyet altına sevk etmiştir. Cumhuriyet nesli 
senelerce bu acı müşahedelerin ıstırabı içinde yaşamıştır. Yeni hayat için 
yeni tedbirler almak, mazinin tecrübelerinden istifade etmek mecburi-
yetindeyiz. Bunun için hükümet gibi resmi ve hususi müesseselerimiz 
dikkat ve sailerinin en mühim bir kısmını Şark vilayetlerimizde teksif 
etmelidirler.31 

Mahmut, dil birliğinin önemine de değiniyor; Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı 
bölgeleri kastederek bu işin oralarda zorla da olsa bir an önce sağlanması 
gerektiğine dikkat çekiyordu: 

Dil birliğini, dilin birliğini hangi vasıtalarla temin edeceğiz? Bunu yalnız 
zamana bırakmak, kafi bir tedbir addolunamaz. Biraz da muhit ve anı 
cebretmek lazımdır. Mektepler, matbuat, ordu, Türk Ocakları ve sair 
hususi cemiyetler bu zeminde en mühim tesirleri gösterebilirler. Yeter ki 
mesaide inzibat olsun… yalnız çok mühim telakki ettiğimiz bir noktayı bu 
vesile ile tekrar etmeyi faideli buluyoruz: Kanaatimizce ocaklar için en 
müsbet ve müsemmer faaliyet sahası - Ankara ve Konya’dan ziyade - şark 
vilayetlerimizdir.32 

                                                                                                                         
Türkçe’ye tercümesini talep ettiler. Buna kimse itiraz edemedi. Bütün hatipler hangi meslekten ve 
mektepten olursa olsunlar, bu talebi ikmal ve teyid ettiler. Türk tarihinin kaydettiği en cesur, en 
esaslı ıslahatın sahibi olan TBMM, o gün yine en şöhretli mücadelelerinden birine habersizce 
başlamıştı. ... Karesi mebus-ı muhteremi Vehbi Bey 21 Şubat gününün kahramanı idi. Samimi bir 
halkçı olan bu mebus Kuran-ı Kerim’in Türkçesi için şu kuvvetli cümleyi söylemişti: Bir peygamber 
ki halka, anlamadığı lisanda hitap eder, halk onun dediğini nasıl anlayabilir, Türk halkına, Türkçe 
yazılmış Kuran vermeliyiz.” Hamdullah Suphi, “Farkında mıyız?”, Hakimiyet-i Milliye, 23 Şubat 
1341 (1925), S: 1357, s. 1.  
30 “Ana Lisanımız Diğer Lisanların da Anası mı?” Hakimiyet-i Milliye, 10 Temmuz 1339 (1923), S: 
861, s. 2. 
31 Siirt Mebusu Mahmut, “Milli Vahdet”, Hakimiyet-i Milliye, 18 Teşrin-i sani 1926, S: 1927, s. 1. 
32 Siirt Mebusu Mahmut, “Vatanda Vahdet”, Hakimiyet-i Milliye, 22 Teşrin-i evvel 1926, S: 1901, s. 
1 
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II. 1930’lu Yıllar Basınında Kürt Sorunu 

1920’li yılların sonu, Türk kimliği inşasında etnisite vurgusunun arttığı bir 
dönemin başlangıcıydı.33 1930’lu yıllar Türk basınında Kürt sorununa yönelik dikkat 
çeken ilk husus, genel bir suskunluktur. “Kürt” sözcüğünün kullanımında bile 
özenli davranıldığı görülmektedir. Bu durum aslında yöneticilerin sorun karşısındaki 
hassasiyetinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Kürt sorunu tam anlamıyla bir 
“eşkiyalık” sorununa indirgenmiştir. Buna göre isyancılar, Türk inkılabına karşı 
direnen “Şaki”ler olarak tanımlanmıştır. Dönemin en önemli iki isyanıyla (Ağrı-1930 
ve Dersim-1937) ilgili basına yansıyan haberlerde bu durum açıkça görülür. 
İran, Irak ve Suriye sınırlarına kadar yayıldığı anlaşılan Ağrı isyanıyla ilgili 

Cumhuriyet’te yer alan haberlerde Türk ordusu ile şakiler arasında büyük çatış-
malardan bahsedilirken sorunun toplumsal boyutlarına hiç değinilmiyordu: “Şarktan 
gelen son malûmata göre askerlerimizle şakiler arasında büyük müsademeler 
başlamıştır. Kıtaatın yürüyüşüne mukavemet etmek isteyen eşkıya üzerine 
tayyarelerimiz bomba yağdırmışlardır. Eşkıya bu şedit hareket karşısında muka-
vemet etmek imkânını bulamıyarak çok fazla zayiat vermiş ve İran hududuna 

                                                 
33Yıldız, a.g.e., s. 17. 
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kaçmağa teşebbüs etmişlerdir.”34 Bu yaklaşım, Ağrı isyanıyla ilgili yayınlanan diğer 
birçok haberde de devam etmişti.35 

Times muhabirinin Milliyet’te yayınlanan yazısı, kısıtlı da olsa isyanın içeriği ve 
kapsamı hakkında bilgi veriyordu: 

Öğrendiğime göre Türklerin Kürtlere karşı harekâtının ilk safhası bitmiş 
addedilebilir. Bu safhayı İran’dan Türk arazisine tecavüz, Van gölünün 
şimalinde ciddî bir kıyam, Kürdistan’ın şimal havalisinin diğer aksamında 
karışıklık teşkil ediyordu. Şimdi şurası aşikârdır ki asi Kürtler Türkleri mağlup 
ederek müstakil bir Kürt devleti ilân edeceklerini zannediyorlardı.36 

Atatürk’ün olaylarla ilgili değerlendirmesi de güvenlik eksenliydi. Atatürk’e göre, 
bu isyan “senelerden beri hariçte beslenen fesat ve tecavüz emelleri”nin işiydi. 
İsyanın bastırılması, “Cumhuriyetin kuvvetini ve rasanetini” herkese bir daha 
göstermişti. Bundan sonra ise Atatürk, isyancıların “vatandaşların her türlü saadet ve 
huzurunun Cumhuriyet kanunlarında ifade olunan, milli birlikte mündemiç 
bulunduğunu, vatan haricinden hiçbir iğfal 
ve tahrikin olmıyacağını” anlamış olmalarını 
ümit ediyordu.37 

Türk inkılâbının yılmaz savunucularından 
Mahmut Esat Bozkurt, isyanın başarıyla 
bastırılmasından sonra yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin efendisinin Türkler olduğunu 
artık herkesin anlaması ve kabul etmesi 
gerektiğini ifade ediyordu: “Herkes, dostlar, 
düşmanlar ve dağlar, bu ülkenin efendisinin 
Türkler olduğunu bilmelidir. Saf Türk 
olmayanların, Türk anavatanında sadece bir 
tek hakları vardır: Hizmetkâr olma hakkı, 
köle olma hakkı.”38 

Kürtlerin, devletin yapısal reformlarına 
direnmeleri, resmî çevrelerde başta Dersim 
olmak üzere doğu vilayetlerinde bir dizi 
düzenlemenin hayata geçirilmesinin gerek-

                                                 
34 “Büyük müsademeler oluyor. İran’a kaçmak isteyen şakiler, tersyüzü geri döndüler!”, 
Cumhuriyet, 09.07.1930. 
35 “Türk hudutları dahilinde tek yabancı şaki kalmamıştır”, Cumhuriyet, 20.07.1930; “Şark’ta 
sükûnet devam ediyor”, Cumhuriyet, 25.07.1930; “Hakkâri’ye akın yapan Musul Kürtleri geriye 
püskürtüldü”, Cumhuriyet, 27.07.1930; “Cenupta da şakilerin tecavüzlerine karşı kat’i tedbirleri 
alındı”, Milliyet, 27.07.1930; “Eşkıya Ağrı’dan inmeğe başladı”, Cumhuriyet, 30.07.1930; “Haconun 
taaruzu”, Cumhuriyet, 07.08.1930; “İran toprağına iltica eden asilerin tedariki”, Cumhuriyet, 
17.08.1930; Nihayet sıkıştılar! Ağrı’da aç kalan eşkıya teslim olmak istiyor”, Cumhuriyet, 
28.08.1930; “Ağrı’daki eşkıya tamamen tenkil ediliyor”, Cumhuriyet, 12.09.1930. 
36 “Ağrıdağ meselesi bügünlerde neticelenecektir”, Milliyet, 29.07.1930. 
37 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Cilt 22, Devre 3, 01.11.1930. 
38 Mahmut Esat Bozkurt, Milliyet, 19.09.1930. 
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liliğine olan inancı güçlendirmişti. Bu gereklilik aslında 1920’lerden beri hazırlanan 
raporlarda belirtiliyordu. Atatürk, 1935’teki meclis açılış konuşmasında doğu 
vilayetleri için kapsamlı bir reformun uygulanacağını haber veriyordu:  

İç idare teşkilatımızı, yurdun doğu bölgelerinden başlayarak genişletmek 
gereğini duymaktayız. Yeniden iki genel ispektörlük ve yeniden bazı 
vilayetlerin kurulması da gerekli görülmektedir. Bu arada Dersim bölgesinde 
esaslı bir ıslahat programının tatbikı da düşünülmüştür. Vilayetlerimizin 
devamlı teftişini ve müşterek işlerin bir elden tatbikini kollayan genel 
ispektörlerden çok faydalar bekliyoruz. Doğu vilayetlerimizin belli başlı 
ihtiyacı, orta ve batı illerimize demiryollarla bağlanmaktır. Şarka ilerleyen iki 
ana demiryolunun hızla bitirilmesini ve bunları birbirine bağlayacak yollar 
örüğüne şimdiden başlanmasını lüzumlu görüyoruz.39 

Özellikle demiryolları gibi altyapı çalışmaları, bölgeye yönelik kapsamlı bir 
operasyona lojistik destek sağlamak için düşünülmüştü. Bizzat Atatürk, çalışmaları 
yakından takip etmek üzere, 1937 Haziranı’nda Erzurum’a bir gezi düzenlemişti. 
Hemen ardından “Cumhuriyet kanunlarına itaat etmeği menfaatlerine uygun 
bulmıyan aşiret reisleri, cenubdan gelen casusların da teşvikile devlete ültimatom 
verecek kadar küstahlık göster[diklerinden]”40, bölgede geniş çaplı bir operasyon 
başlatılmıştı. Cumhuriyet, artık bir klasik haline gelen Dersim isyanlarının Başbakan 
İsmet İnönü eliyle tarihe gömülmek üzere olduğunu duyuruyordu: 

İmparatorluk devrinde müstakil alışkanlıkla hükûmete kafa tutmak istiyen bir 
takım reislerin müsellâh muhalefeti zabıta kuvvetinin ve nihayet ordunun 
tedib hareketile karşılanmıştır… Elâziz muhabirimizin sırasile göndermiş 
olduğu mektublar; isyan sahasında halkın ne kadar safiyane kandırıldığını 
göstermekle beraber; Cumhuriyet kuvvetlerinin vatanî hâdiselerde ne derece 
müteyakkız ve icabında ne kadar vaziyete hakim ve kahhar olduğunu isbat 
etmektedir. Meşhur Dersim’in klâsik isyan şekavetleri, İsmet İnönü elile 
tarihe gömülmektedir. Son kaya parçasına kadar çember içine alınan bu havali 
behemahal medenileştirilecektir.41 

Yunus Nadi, Cumhuriyet’teki köşesinde Ağrı Dağı isyanını bastırarak doğu 
illerinde hayatı normalleştiren cumhuriyet hükümetinin şimdi de Tunceli’de kalan 
son arızayı yok etmek için uğraştığını yazıyordu. Nadi’ye göre sorun, dağlı 
bedevilerin medenileştirilmesi sorunuydu. Cumhuriyet tarihinin “kara lekesi” 
temizlenmek suretiyle “Türk ülkesi baştan başa yekpare ve medenî bir kül haline” 
getirilecekti: “Yekpare Türk vatanında küçük bir leke olan orasının adı gibi âdet ve 
an’aneleri de tarihe gömülerek o yalcın dağlardan halkı elinin emeğile gül gibi 
yaşıyan bir vatan parçası çıkacaktır.”42 Nadi’ye göre bölgedeki sorun, “hırsızlıkla 
havadan yaşamağı adet edinmiş ve kendi muhitlerinde serbazane hüküm sürmeğe 
alışmış bazı cahil reislerin”, Abdülhamid döneminden kalan alışkanlıklarını devam 
ettirmek istemelerinden kaynaklanıyordu:  

                                                 
39 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Cild 6, V. Devre, , 01.11.1935. 
40 “Tunceli isyanının içyüzü”, Cumhuriyet, 16.06.1937. 
41 “Taarruz emri bekleniyor”, Cumhuriyet, 16.06.1937 
42 Yunus Nadi, “Tunceli vilâyetimizin ıslahı ve medenileştirilmesi”, Cumhuriyet, 17.06.1937. 
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Unsuru unsura boğdurmağı bir siyaset sanmış olan Abdülhamid de şark 
vilâyetlerinde teşkil ettiği Hamidiye alaylarile adeta derebeyliğe, zulme, 
tahakküme ve şekavete resmi devlet forması giydirmiş oluyordu… 
Derebeyleri, seyidler, şeyhler bir kısım zavallı halkın başına belâ olarak 
oralarda kendi kendilerine bir nevi devlet ve hükûmet nüfuzu ile hüküm 
sürüyorlardı. Bu ortaçağ nizamını bozup düzeltmek istediğiniz zaman esası 
eşkiyalığa müstenid bir takım menfaatleri ihlâl etmiş olacaktınız, ve 
binaenaleyh silâhlı mukabelelere varıncaya kadar mukavemetin çeşidlerile 
karşılaşmış bulunacaktınız. Mukavemetle karşılaşmıyalım diye bu türedi 
derebeylerinin orada hükûmet otoritesine faik olarak yütütmeğe çalıştıkları 
hüküm ve nüfuzu olduğu gibi bırakabilir miydik?43 

Dönemin birçok yazarı gibi44 Asım Us da Yunus Nadi’nin fikirlerini 
paylaşıyordu. Us, cumhuriyet hükümetinin yol, okul ve karakoldan mahrum kalmış 
Tunceli’yi “memleketin diğer kısımları ile aynı medenî seviyeye getirmek için” imar 
ve emniyet programı başlattığını fakat bazı “eşkıya sergerderleri” tarafından bunun 
engellendiğini yazıyordu.45 Us’a göre Kürtlüğün ve Kürtçe’nin olmadığı yerde zaten 
Kürt sorunundan bahsedilemezdi.46  

Kurun, olayların basına yansıması sonrasında sorunun tarihsel ve sosyal yönünü 
aydınlatmak amacıyla “Dersim meselesi nedir?” başlıklı bir yazı dizisi yayınlamıştı. 
Yazı dizisinde coğrafyanın ve bölge halkının sorunlarına dikkat çekiliyordu:  

Dersim’de 50.000 kadar nüfus vardır. Ahalinin ekserisi Alevidir. Hepsi 
Türktür. Kürdçe konuşanlarda vardır… Arazinin şu tarzda taksimine dikkat 
edilirse Dersim mıntıkasında ziraat edilen toprağın ne kadar az olduğu derhal 
anlaşılır. Orman ve otlak olan yerler de sarp dağların bilhassa şimal kıs-
mındadır. Buralarda yol olmadığından yerlilerden başka kimse çıkamaz. Bu 
dağlarda oturan ahali yarı vahşi bir haldedir.47 

Cumhuriyet hükümeti, kendini ağaların baskısından koruyamayan “bu zavallı halkı 
daha yakından vesayeti altına almağı” kararlaştırmıştı.  

Bunun için bölgeye genel vali sıfatıyla atanan ve normal şartlarda ancak meclis 
kararıyla infaz edilen idam hükümlerinin “kendi emri icrası salâhiyetini de haiz” 
Korgeneral Hüseyin Abdullah Alpdoğan iki yıldır bölgedeki çalışmalarına devam 
ediyordu. Korgeneral Alpdoğan, çalışmalarına sadece ceza ve tedip yoluyla devam 
etmek yerine, bölgedeki kötülüklerin en önemli iki sebebi olan işsizlik ve cehalete de 
çözüm bulmayı kendine görev bilmişti. Bunun için aşiret reislerini ve halkın ileri 

                                                 
43 Yunus Nadi, “Maksad tenkil değil demdindir”, Cumhuriyet, 18.06.1937. 
44 Örneğin Haydar Rüştü Öktem sorunu benzer ifadelerle değerlendiriyordu: “Fakat şimdi bu 
soyguncu reislerin karşısında o dağlardan daha sarp olan Cumhuriyet Hükümetinin otoritesi 
şahlanmıştır. O dağlar aşılacak, o dereler elenecek ve ellenecek, o mağaralarda ve inlerde 
çöreklenen yılanların başı ezilecektir”. Haydar Rüştü Öktem, “Tunceli-Dersim harekâtımız ve 
programımız”, Anadolu, 18.06.1937; Asım Us, “Dersim meselesi”, Kurun, 16.06.1937; Ahmet 
Emin Yalman, “Yüz senelik Dersim işi şifa yolunda”, Tan, 15.06.1937. 
45 Asım Us, “Dersim hâdiseleri etrafında”, Kurun, 18.06.1937 
46 Asım Us, “Kürtlük yok, yalnız Türklük var”, Kurun, 26.10.1937. 
47 “Taş kovuklarla mağaralar içinde yaşayan insanlar”, Kurun, 18.06.1937. 
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gelenlerini yanına çağırıyor ve onlara Kürt değil Türk olduklarını, konuştukları dilin 
ise Kürtçe değil dağ Türkçesi olduğunu anlatıyordu: 

 

 
Tunceli ahalisinden bir takımının Kürd olduğuna dair ortada bir söz vardır. 
Bu söz yanlıştır. Tunceli’de Kürt yoktur. Bu ahalinin aslı vaktile Horosan’dan 
gelmiş olan Türk kabileleridir. Buradaki kabilelerin isimlerine dikkat edilirse 
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hepsinin Türk olduğu derhal anlaşılır, hatta kabile isimleri de Türkçedir. 
Ahalinin tarikatta okudukları nefesler, ilâhiler kâmilen Türkçedir. Yalnız 
Selçukiler devrinde devletin resmi dili Farsî olduğu için bunların arasına 
Farsça karışmış ve Türkçe ile birleşerek bozuk bir dil hasıl olmuştur ki buna 
Kürdçe denilmektedir. Hakikatte bu dil dağ Türkçesidir. Kürd ve Kürdçe 
yoktur. Tunceli ahalisi kanca Türk olduğu gibi dilleri de Türkçedir. Yapılacak 
şey bu dilden yabancı kelimeleri kaldırarak tasfiye etmek ve halis Türkçe 
konuşmağı öğretmektir. Ben size lâzım olduğu kadar her yerde mektep 
açacağım. Çocuklarınıza Türkçe okuyup yazmak öğreteceğim. Fakat çocuklar 
için mektepten evvel iki terbiye yeri vardır. Biri ana kucağı, öteki asker 
ocağıdır. Mektepten evvel çocuklarınızı Türkçe öğretmeğe çalışmalısınız.”48 

Mazhar Aren ise sorunun eğitimle de çözülebileceğine inanmıyordu: “Desek ki 
okutup yazmakla -bir asırda bu ırkın vahşetini, hunharlığını, iptidaliğini ve atavik 
seciyesini yenebileceğiz… Fakat bu kartal yuvasında medenî adam yavrusu büyümez 
ki.” Aran, eğitim veya imar faaliyetleriyle zaman kaybetmek yerine bölgeyi bütünüyle 
boşaltmayı ve “en büyük zevki ağasını büyütmek, yahut şeyhini beslemek” olan 
Dersimlileri medeni insanların arasında (örneğin yardımcılara muhtaç köylerde) 
yaşatmayı teklif ediyordu: “Bunlar müterakki köylere ikişer hane olarak verilmiş olsa 
hem şekavetten, hem cehaletten, sık iğfal olunmaktan kurtulurlar.” Dolayısıyla 
Aren’e göre en önemli iş, sorunu doğru tespit etmekten geçiyordu. Hükümet ise 
bunu yapmayarak zaman kaybediyordu. Hükümetin diğer bir hatası ise Dersimlileri 
Türk sanmasıydı. Aren’e göre, bu insanların Türk sayılması Türklüğe hakaret gibi bir 
şeydi: “Dersimlileri Türk sananlar var… Ben onları hiçbir zaman Türk sanmıyorum. 
Türkte bedevilik, iptidailik, vahşet, merhametsizlik ve kan içicilik seciye halinde 
mevcut olamaz… Bundan başka antropolojik evsafile Türk başkadır, Dersimli 
başkadır; Türkçe başkadır, Zaza dili başkadır…”49 

Fakat basında yer alan genel 
kabul Tunceli’nin Türk olduğu yö-
nündeydi. Dersim’in “Aslan Türk”-
lüğünü kanıtlamak amacıyla uzun 
yazılar kaleme alınıyordu.50 Hatta 
zaman zaman basında yer alan bazı 
haberlere göre bölge insanı, onları 
Kürt kabul eden bu gibi ifadelere 
çok üzülüyorlar ve zaman zaman 
tepki gösteriyorlardı. Örneğin Tun-
celi-Ovacık bölgesi ileri gelenleri böylesi bir rahatsızlığı dile getirmek amacıyla ilgili 
yerlere protesto telgrafları göndermişlerdi: 

                                                 
48 “Kürtçe denilen şey, bozulmuş ve Farsça ile karışmış Türkçedir!”, Kurun, 20.06.1937.  
49 Y. Mazhar Âren, “Tunceli (Dersim) meselesinde hakikatle yüzyüze”, Cumhuriyet, 29.06.1937. 
50 Ömer Kemal Ağar, “Tuncelinin türklüğü orta asyanın ve anadolunun türklüğü kadar eskidir”, 
Kurun, 20.09.1937. 
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Cumhuriyet gazetesinin 21 Ağustos tarihli nüs-
hasından itibaren Dersim hatıraları diye bir tefrika 
çıkarmakta olduğunu ve yazılarda kazalarımız 
halkına Kürt denilmekte ve bunların Türk cami-
asından hariç bir muhit olarak göstermekte 
olduğunu teessürle gördük.. Atalarımızın aslı nesli 
tarihten meydandadır. Hala halkımızın taşıdığı 
atlar ve âdetlerimiz Türk ırkına mensup oldu-
ğumuzu açıkça göstermektedir. Biz kürt diye bir 
millet tanımıyoruz. Türküz ve Türklükle öğü-
nürüz. Bazı gafillerin delâletile isnat edilmek iste-
nilen kürtlük unvanını kemali ciddiyetle red-
dediyoruz.51 

Başbakan İsmet İnönü, Eylül ayında mecliste yaptığı konuşmada elebaşlarının ele 
geçirilerek isyanın bastırıldığını ve böylece Dersim sorununun da çözüme 
kavuştuğunu duyuruyordu.52 Atatürk de mecliste yaptığı konuşmada Türkiye’yi 
çağdaş uygarlık seviyesine taşıma yolundaki bütün engellerin ortadan kaldırıldığını 
söylüyordu: “Milletimizin lâyık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine 
varmasını alıkoyabilecek hiçbir engel düşünmeğe yer bırakılmadığını ve 
bırakılmayacağını huzurunuzda söylemekle bahtiyarım. Tunceli’deki icraatımız 
neticeleri, bu hakikatin yakin ifadesidir.” Atatürk, Cumhuriyet Türkiye’sinde yaşayan 
bütün insanların “Cumhuriyet kanunlarının eşit şartları altında kendileri için 
hazırlanan hürriyet, refah ve saadet imkânlarından” azami ölçüde faydalandıklarını 
duyuruyordu.53 Dönemin en demokrat yazarlarından Ahmet Emin Yalman bile 
Tunceli isyanının bastırılmasıyla en yüksek medeniyet ve refah seviyesine varmak 
için mücadele eden Türk milletinin önündeki son engelin de aşıldığını düşünüyordu: 
“Tunceli, mazinin önümüze çıkarabildiği son engeldi. Bunu da bir taraftan kudret, 
bir taraftan da cahillere karşı azamî şefkat göstermek suretile ortadan kaldırdık.”54 

Basına yansıyan görüşlerden anlaşılacağı üzere cumhuriyetin yönetici kadroları, 
rejime muhalefet eden oluşumları, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak yolunda bir 
engel olarak görmüştü. “İnkılap dönemlerinin kendine özgü koşulları” mantığıyla, 
askeri çözüm tek seçenek olarak düşünülmüş, sorunun kaynağındaki “kimlik” 
olgusu ise görmezden gelinmişti. 

Erken cumhuriyet dönemi kimlik politikalarının bir sonucu olarak gelişen ve hâlâ 
çözülemeyen Kürt sorunu, günümüzde çok boyutlu bir şekilde tartışılmaktadır.  

 

                                                 
51 “Biz Kürt değiliz, halis Türküz!”, Vakit, 02.09.1933. 
52Ayın Tarihi, Sayı: 46, 1-30 Eylül 1937, s.24-26. 
53 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cild: 20, 01.11.1937, s. 3. 
54 Ahmet Emin Yalman, “Türk ideolojisinin yolu”, Tan, 04.11.1937. 
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2000’li yıllar Türkiyesi’nde bu sorun kimi çevrelerce hâlâ bir “asayiş” ve 

“istihdam” meselesi olarak algılanmaya devam etmektedir. Konuya demokrasi pers-
pektifinden bakanlar, sorunun asıl kaynağını ulusal kimlik inşasında vatandaşların 
türdeşliğini Türklük üzerinden sağlama girişiminde bulmaktadırlar. Bu yaklaşıma 
göre, kimlik tanımlamasında etnik çağrışımlar yapan öğelere son veren yeni bir 
anayasanın yapılması sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.  

Öte yandan konuya sadece Kürtler açısından da yaklaşmamak gerekir. 
Araştırmaya konu olan süreç sadece Kürtleri değil, Türklük tanımı dışında kalan 
Türkiye’deki diğer farklı etnik ve dinsel grupları da derinden etkilemiş ve etkilemeye 
de devam etmektedir. Farklı etnisite ve kültürlerin baskı altına alındığı otoriter bir 
ulusçuluk anlayışı, vatandaşlarının kültürel anlamda da eşit değere sahip olduğu bir 
devlet yaratma olasılığını Türklük lehine ortadan kaldırmıştır. Bu durum ise mağdur-
ların belleğinde devlete karşı güvensizliği ve yabancılaşmayı kalıcı hale getirmiştir. 
Erken cumhuriyet döneminde Kürt sorununun analizinde tekrar edilen “güvenlik ve 
geri kalmışlık” söylemi ise cumhuriyet tarihi boyunca eğitim kurumları ve basın 
yoluyla kuşaklar boyu tekrar edilerek bir ezbere dönüşmüştür. Sorunun empati ve 
diyalog yoluyla çözülebilmesi kalıcı bir barış dilinin geliştirilmesinin ön koşulu gibi 
görünmektedir. Bir tabu haline dönüşmüş olan “yukardan bakış” yerine, “aşağıdan 
bakış”, olayları çok yönlü izleme imkânı da kazandıracaktır.55 2000’li yıllar Türkiye’si 
ezberlerin bozulduğu, sorunun cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar çok boyutlu 
tartışıldığı bir olgunluğa erişmiştir. Bu durum ise kalıcı bir barışa dair umutları da 
cesaretlendirmektedir. 

                                                 
55 Örneğin Şeyh Sait ve Seyyit Rıza’nın çeşitli vesilelerle kaleme aldıkları mektuplar, olayların 
mağdurlar gözündeki manzarasını sunmakta ve sorunun asimilasyon ve kimlik yönüne işaret 
etmektedir: “Yıllardan beri Türk devleti Kürt halkının asimile etmeye çalışıyor ve bu amaç 
uğrunda Kürt halkını eziyor, Kürtçe gazeteleri ve yayınları yasaklıyor, ana dillerini konuşan 
insanlara işkence ediyor, zorla ve sistematik olarak göçler örgütlüyor…” Seyit Rıza’nın İngiltere, 
Fransa, ABD dışişlerine ve Milletler Cemiyeti’ne gönderdiği mektuptan aktaran, Hans-Lukas 
Kieser, Iskalanmış barış. Doğu Vilayetleri’nde misyonerlik, etnik kimlik ve devlet 1839-1938, İletişim, 
İstanbul, 2005, s. 582. 
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Özet: İşgale karşı ortak bir millî cephenin hayati öneme sahip olduğu millî mücadele döneminde, 
lider kadrolardaki hâkim anlayış “çeşitlilik içinde birlik” idi. Millî mücadelenin en önemli yayın 
organlarından biri olan Hakimiyet-i Milliye’de “Kürt meselesi” kapsamında kaleme alınan 
yazılardan bu anlayışı okumak mümkündü. Bu anlayış, Kürt meselesini devletin öncelikli 
gündemine taşıyan Şeyh Sait İsyanı’ndan sonra yerini “Türklük içinde birlik” söylemine terk 
etmeye başlamıştı. Ağrı ve Dersim isyanlarının yaşandığı 1930’lu yıllara gelindiğinde ise Kürt 
meselesi özetle “geri kalmışlık” ve “eşkiyalık”tan kaynaklanan bir sorun olarak dönemin 
basınında yerini alacaktı. Bu çalışmada, Millî Mücadele’den Atatürk’ün ölümüne kadar geçen 
sürede Kürt meselesine ilişkin, Hakimiyet-i Milliye ve Cumhuriyet gibi iktidara yakınlığıyla bilinen 
gazetelere yansıyan görüşlerin bir panoramasının sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Kürt sorunu, Basın, Millî Mücadele, Erken Cumhuriyet, Ulus, Kimlik. 

 

Construction of Recital: Kurdish Issue in Print Media of National Struggle and Early 
Republican Periods 

Abstract: During the period of Turkish national struggle, uniting under a common national goal 
to end the the foreign occupation was vital. The dominant principle of leaders was “unity in 
diversity.” It was possible to observe this principle in the articles on the “Kurdish issue” 
appeared in Hakimiyet-i Milliye, one of the most important newspapers of the time of the 
national struggle. After Sheikh Said rebellion that had brought the Kurdish issue to the state’s 
primary agenda, this principle was replaced by the thought of “unity within Turkishness.” In the 
1930s, the years of Ağrı and Dersim rebelions, Kurdish issue would appear in the press as a 
problem caused by “backwardness” and “brigandage”. This study aims to present a panaroma of 
the views on Kurdish issue that were revealed in the newspapers such as Hakimiyet-i Milliye and 
Cumhuriyet, dailies that were known for their closeness to the government in the period 
beginning from the national struggle to the death of Ataturk. 

Key words: The Kurdish issue, media (press), national struggle, early republic, nation, identity. 


