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ÖZET 

 

Bu çalışmanın önemli bir bölümünde geleneksel toplumsal bir örgütlenme şekli 

olan aşiretin ve buna bağlı olan sosyal örüntülerin kırsal çözülme ve modernleşme 

sürecinde geçirdiği dönüşümleri tespit  etmek amacıyla antropolojik bir yaklaşım 

sergilenmiştir. Bu bağlamda akrabalık ilişkileri, kan davaları ve evlilikler üzerine 

durulmuş, bu toplumsal yapının analizinde yerel terminoloji, Batı merkezli antropoloji 

terminolojisinin aşiretli toplumun birimlerine tekabül etmediği gerekçesiyle tercih 

edilmiştir. Aşiretli toplumda liderlik olgusuna dikkat çekilerek  aşiret ağalığı ile toprak 

ağalığı arasındaki farklar ortaya konulmuştur. Ayrıca 12.-13. yüzyıldan 20. yüzyıla 

kadar Hakkari liderliğinde önemli roller almış olan mirler, şeyhler ve aşiret ağaları gibi 

geleneksel figürlere değinilmiş ve bunların toplumsal çatışmalarda oynadıkları rollere 

dikkat çekilmiştir.  

Bu çalışmanın son kısmında antropolojik yaklaşımdan sosyolojik yaklaşıma geçiş 

yapılarak son yirmi yılda meydana gelen kırsal çözülme (zorunlu göçler) ve 

modernleşme süreciyle birlikte aşiretçilikten milliyetçiliğe, geleneksel değerlerden 

modern değerlere dönüşümün yaşandığı aşiretli toplumun, sosyal ve siyasal olarak 

geçirdiği çözülmeler üzerinde durulmuştur.  
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ABSTRACT 
 

In the important parts of this study, aiming to determine the change during 
rural disintegration and modernization period of tribe which is a traditional kind of 
social organization and social organizations related to it, an antropological 
approach has been used. In this sense, relations of relatives, feud and marriages has 
been taken into considiration; as the western centered antropological terminology 
does not correspond to the rural society units’ local terminology has been used. 
Focusing on the fact of leadership in the society of tribe, the difference between 
tribal agha and land agha. In addition, traditional figures such as “mir”s, shaikhs 
and tribe leaders who had taken important part in Hakkari leadership from the 12th 
and 13th century to the 20th has been mentioned and attention is attracted to the 
role they played in the social conflict. 

At the end of this study, by passing from the antropological approach to the 
social approach, social and political disintegration of the tribal society which has 
lived the change from tribalizm to nationalizm, from traditional values to modern 
ones with the period of rural disintegration (migrations) and modernization in the 
last 20 years, has been mentioned. 

 iii



 

 

 

 

GİRİŞ 

 

 

Geleneksel toplumsal yapılar, günümüzde modernizmin hemen her şeyi dönüştüren 

etkisiyle kendilerine has özelliklerini kaybederek, hızla modernleşme çarkının içine 

çekilmektedir. Eğer modernleşme ve küreselleşme süreci bu hızla devam ederse, birkaç on 

yıl sonra, bu geleneksel toplumsal formasyonların sosyoloji veya antropolojinin gözlem 

alanından çıkıp, tarih biliminin ilgi alanına girmiş olacağı söylenebilir. 

Sosyal antropolojik nitelikteki bu çalışmada geleneksel toplumsal formlardan biri 

olan aşiretin, modern öncesindeki ve modernleşme sürecindeki durumu karşılaştırmalı 

olarak ele alınmıştır. Bilindiği gibi aşiret, modern öncesine ait toplumsal sistemler sınıfına 

yerleştirilmiştir. Modern dönemlerde aşiretin kısmen de olsa varlığını devam ettirmesi, 

geleneksel dünyaya ait birçok özelliği içinde barındırması bakımından önemlidir. Mesela 

birincil bağlılıklar, grup-içi evlilikler (endogami), toplumdaki hiyerarşik yapı ve geleneksel 

otoriteler (ağa, şeyh gibi) büyük ölçüde özelliklerini kaybetmiş olsalar da bu sistem 

içerisinde günümüzde hala gözlemlenebilmektedirler. 

Aşiret, kendine has yaşam koşulları dolayısıyla diğer geleneksel topluluk 

biçimlerinden ayrılan sosyo-politik bir örgütlenme biçimidir. Her ne kadar aşiret, göçebe 

yaşam koşullarının sonucu olarak ortaya çıkmışsa da, yerleşik düzene geçişten sonra da 

özelliklerini korumuştur. Bunun nedeni, aşiretin sadece bu koşullara bağlı olarak değil, 

aynı zamanda ideolojik bir temel üzerinde yapılanmış olmasıdır.  

Aşiret ideolojisi, babasoyluluk temelinde, dolayısıyla kan bağına dayalı bir 

dayanışma gerektirir. Bu, aynı aşiretten olanların gerek karşılaştıkları problemlerde 

gerekse iyi ve kötü günlerinde birlikte hareket etmeleri anlamına gelir. Bu ideolojide 

dayanışmanın gücü, akrabalık derecesinin yakınlığıyla orantılı olarak artar. Bu nedenle 

akrabalık bağları grup içi evliliklerle pekiştirilir. 
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Kan bağı temelinde oluşan dayanışma ve kolektif davranma, aşiret dışında “öteki”ne 

karşı üstünlük duygusu şeklinde tezahür eden aşiretçiliğe dönüşür. Bu üstünlük duygusu 

(aşiretçilik), çoğu zaman aşiretler arasında önemsiz bir meselenin niçin bir çatışmaya 

dönüştüğünü veya kanlı olaylara neden olduğunu açıklayan bir unsurdur.  

Bu çalışmanın birinci bölümünde, aşiret yapısı yerel aşiret terminolojisi çerçevesinde 

çözümlenmiş ve bu terminoloji, antropoloji terminolojisinin aşiretli toplumun birimlerine 

tekabül etmediği gerekçesiyle tercih edilmiştir. Aşiret ideolojisinin temel özellikleri ele 

alınarak, Hakkari’deki bazı aşiretler üzerinde örneklendirilmiştir. Akabinde aşiretlerin bir 

üst birimi olan aşiret konfederasyonları ve bunun Hakkari’deki örnekleri olan Ertuşi ve 

Pinyanişi konfederasyonlarının birbirleriyle olan ilişkilerine değinilmiştir. Ayrıca 

araştırmamızı yürüttüğümüz alanda toplumsal tabakalaşmanın bir örneğini gösteren 

aşiretli-aşiretsiz ayırımı ele alınmıştır. 

İkinci bölümde liderlik kurumu, dolayısıyla aşiret ağalığı üzerinde durulmuş, bunun 

toprak ağalığıyla farklarına değinilmiş, ayrıca aşiret sisteminin feodal bir yapı olup 

olmadığı aşiret ağalığı çerçevesinde tartışılmıştır. Aşiret ağalığının rolleri ve özellikleri ele 

alınmıştır. 12.-13. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar Hakkari liderliğinde önemli roller 

almış olan mirler, şeyhler ve aşiret reisleri gibi geleneksel figürlerin tarihsel bilgiler 

eşliğinde bir panoraması verilmiştir.  

Üçüncü bölümde de, aşiret toplumsal yaşam biçiminin kolektif davranışlarla kendini 

gösteren ilişkilenme biçimleri; akrabalık ilişkileri, evlilikler ve kan davaları bağlamında 

gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece babasoylu ideolojinin, bu sosyal ilişkilenme 

biçimlerinde hangi boyutlarla öne çıktığı gösterilmeye çabalanmıştır.  

Dördüncü bölümde ilk olarak, Türkiye’nin merkezileşme ve modernleşme 

politikalarından aşiret yapısının nasıl etkilendiğine değinilmiştir. Daha sonra özellikle son 

20 yılda terör nedeniyle meydana gelen kırsal çözülme sonucundaki “hızlı 

modernleşme”nin aşiret ve akrabalık ilişkileri üzerindeki çözücü etkileri gösterilmeye 

çalışılmış ve son olarak da, Hakkari’de liderlik ve siyasetin bu süreçten ne şekilde 

etkilendiği ortaya konulmuştur. 
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1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

 

Türkiye toplumsal ve kültürel açıdan oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Her bir bölgesi 

hatta yöresi, kendine has sosyo-kültürel özellikleriyle bu zenginliği oluşturmaktadır. 

Güneydoğu da bu özellikleriyle Türkiye’nin kültürel zenginliğinin önemli rezervlerinden 

biridir. Bu çalışma bu açıdan Türkiye’nin sosyo-kültürel zenginliğinin bazı boyutlarını 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Güneydoğu’nun en karakteristik özellikleri olan aşiret ve akrabalık örüntüleri 

modernleşmeyle birlikte önemli ölçüde çözülmüş görünmektedir. Bölgede yıllardır terör 

ortamının yarattığı bazı zorluklar yüzünden, sağlıklı bir tahlil ve değerlendirmesi ihmal 

edilmiş olan bu sosyolojik boyutların, bu çalışmayla ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca modernleşme, kırsal çözülme ve dolayısıyla şehirleşmeyle birlikte aşiret ve 

akrabalık ilişkilerinde meydana gelen çözülmelerle bu ilişkilerin yerini ne tür ilişkilere 

bıraktığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada Hakkari’deki aşiretler incelenmektedir. Ancak bu aşiretler nüfus ve 

nüfuz bakımından Hakkari çevresindeki illere de uzanmıştır. Bu nedenle Hakkari ve 

ilçeleriyle birlikte, bu aşiretlerin Van ve Şırnak’taki (özellikle Beytüşşebap) uzantıları da 

araştırmamız kapsamındadır. Dolayısıyla bu saha çalışmasının kapsamını, coğrafi 

sınırlardan çok, buradaki aşiretlerin etki alanı belirlemektedir.  

Saha araştırmamızın merkezindeki aşiretli kesim, kendisinin “öteki”si denilebilecek 

aşiretli olmayan kesimle birlikte ele alınmıştır. Dolayısıyla, hem bu iki kesim arasındaki 

toplumsal ilişkilenmeye hem de yaşam tarzları arasındaki farklılıklara değinilmiştir. 

Çalışmamızda yer yer tarihsel bilgiler verilmişse de, bu bilgiler aşiret sisteminin 

dünü ve bugünü arasındaki farkların belirtilmesi bağlamıyla sınırlandırılmıştır.  

 

2. Araştırmanın Yöntemi 

 

Bu çalışma katılımlı gözlem metodu esas alınarak yapılmıştır. Araştırmacının aynı 

zamanda araştırmaya konu olan toplumun bir bireyi olması dolayısıyla, buradaki toplumsal 

ilişki ve etkinlikler üzerine derinlemesine gözlem yapma imkânı bulunmuştur. Ayrıca, yerli 

halkın aşiretli ve aşiretli olmayan kesimlerinden insanlarla diyaloglar kurulmuş, bazı 
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yaşlılarla yapılan söyleşilerde aşiretlerin yakın geçmişine dair bilgiler alınmıştır. Bunun 

sonucunda elde edilen bilgiler, yapılan gözlemlerle bir araya getirilerek anlamacı ve 

yorumlamacı (hermenötik) yaklaşımlar çerçevesinde ele alınarak, bazı genel sonuçlara 

varılmaya çalışılmıştır.  

Bu konudaki literatür incelenmiş, elde ettiğimiz bulgularla literatürdeki bulgular 

karşılaştırılmış, böylece ortak ve aykırı yönler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

çalışmanın yapıldığı bölgede kullanılan aşiret terminolojisiyle batı antropolojisinde 

kullanılan terminoloji karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

AŞİRET SİSTEMİNİN ANALİZİ 

 

 

1. Aşiret Birimlerinin Tanımlanması 

 

Türkiye’de aşiret konusu üzerine ilk sosyolojik araştırma Ziya Gökalp tarafından 

yapılmıştır. Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler adlı kitabında, 

aşiretleri genel olarak beşe ayırır. Gökalp’e göre eğer bir aşiretin ağırlık noktası semiyede 

(klan) ise, semiyevi aşiret, ağırlık noktası batında (soy ya da kuşak) ise Batıni aşiret, ağırlık 

noktası amarede (konfederasyon) ise amarevi aşiret, ağırlık noktası kabilede ise, kabilevi 

aşiret olur, eğer ağırlık noktası şa’b’da ise il (aşiret mahiyetinde değil, küçük bir millet 

tabiatındadır) ortaya çıkar. Arap ve Kürt aşiretleri kabilevi tipe girerken, Türk illeri son 

tipe girer (Gökalp,1992: 21). 

Aşiret konusunda yapılan araştırmalara bakıldığında, aşiret analizinde birbirinden 

farklı kriterlerin kullanıldığı görülür. İsmail Beşikçi’ye göre, aşiret yapısındaki başlıca 

kademeler kabile ve aşirettir (1992: 504). Ahmet Özer, aşireti meydana getiren birimleri, 

aile, çadır, zom, oba, tayfa ve kabile olarak sıralar. Bu sıra düzenine göre, ailelerin bir 

araya gelmesi “zom”u, birkaç zomun bir araya gelmesi obayı, obaların bir araya gelmesi 

kabileyi ve kabilelerin bir araya gelmesi de aşireti oluşturur (Özer, 2003: 27). Musa 

Taşdelen de, Beritanlı Aşireti üzerine yaptığı araştırmada, aşireti oluşturan alt birimleri 

sırasıyla aile, zom, oba ve kabile olarak ele almıştır (1997: 23).  

Irak’ta Revanduz Kürtlerini incelemiş olan, Edmund R. Leach’e göre aşiret, her biri 

bir klan olan “taifa”dan oluşur, taifa da kendi içinde “tira” denilen alt bölümlere ayrılır. 

Leach’e göre aşiret, taifa ve tira terimleri genel antropolojik sınıflandırmada kabile, klan 

ve soy terimlerine denk düşerler (2001: 34-35). Irak Kürtleri üzerine alan araştırması 

yapmış olan bir diğer araştırmacı da Fredrik Barth’tır. Barth’a göre, aşiret “tire”lere 

bölünür, “tire terimi bir kol veya aşiretin alt bölümüne işaret eder ve maksimum 

büyüklükteki bir sülale grubuna yaklaşır”. Tireler genellikle birbirinden ayrı “xel” denilen 
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birçok çadır kampa bölünür. Her bir xel de her biri ayrı bir çadırda yaşayan bazı hanelerden 

meydana gelir (Barth, 2001: 46-49).  

Kürtler üzerine yaptığı araştırmalarıyla bilinen Martin van Bruinessen, aşiretin alt 

birimleri ile ilgili terimlerin çoğunun belirli bir bölgeyi incelemede kullanıldığını, fakat 

başka bir bölgede yapılan araştırmada bunlardan farklı terimlerin tercih edildiğine dikkati 

çekmiştir. Aşiret sistemini açıklamada kullanılan terimlerin çoğunun ya Arapça’dan ya 

Türkçe’den ya da Farsça’dan alınmış olup, muhtemelen bu dillerde yaptıkları çağrışımları 

da birlikte getirdiklerini belirtir (Bruinessen, 2003: 99). Bruinessen, “tayfa” ya da “taifa” 

teriminin Arapça kökenli olup sülale yerine kullanıldığını, “tire”nin de İran kökenli olup, 

alt birim ya da alt bölüm anlamına geldiğini vurgular (2003: 100). Barth’a göre, tayfa, 

Kürtçe bir terim olan “hoz”(sülale) için kullanılan Arapça bir terimdir. Barth, Leach’in 

tayfa ile tire arasında yapmış olduğu ayırımı başarısız bulur. Çünkü, Barth, tirenin aşiretin 

alt kolu olduğunu hatta çoğu zaman aşiretin yerine kullanıldığını ve politik bir birim 

olduğunu vurgular (a.g.e.: 47). Oysa Leach, tayfanın tireden daha büyük olması dışında bir 

farkının olmadığını kabul ediyordu (a.g.e.: 35). Bruinessen ise Leach’i, tayfa ve tire 

terimlerinin birbirlerinin yerine kullanıldığını anlamış olmasına rağmen bunların üzerinde 

durma gereğini duymamakla ve bu terimleri, İngiltere’den getirdiği aşiret, klan ve sülale 

kavramlarıyla özdeşleştirmekle eleştirir (2003: 99).  

Bruinessen, “hoz”, “bavik” ve “mal” gibi alt birimler için kullanılan terimlerin 

dışındaki diğer tüm terimlerin Kürtçe olmayıp yabancı dillerden alınmış olabileceğine 

dikkati çeker (2003: 99). Bruinessen’in da vurguladığı gibi (2003: 98) kabile, klan ve 

sülale gibi terimler Kürtlerin toplumsal gerçekliğini açıklamakta yetersiz kalmaktadırlar. 

Örneğin aşiret terminolojisinde esas olan “mal” ve “babik” gibi terimlerin antropoloji 

terminolojisinde tam bir karşılıkları yoktur. Dolayısıyla bu alan çalışmasında Batı kaynaklı 

antropolojik terimlerden ziyade yerli halkın aşiret terminolojisinin kullanılması daha uygun 

görüldü. 

Hakkari’deki aşiretler üzerine yapılan bu alan çalışmasında yörede aşiretlerle ilgili 

kullanılan terminolojideki başlıca terimleri, “mal”, “babik”, “eşiret”tir. Aşiretin en alt 

düzeyindeki birim hane, sonraki birimi mal, daha sonraki birimi de babiktir. Hane mal’a ve 

babik’e göre daha az önemdedir. Çünkü aşiret mensubu olmayan haneler de vardır. 

Dolayısıyla bir aşiretli için bir hanenin üyesi olmaktan sonraki ilk şart bir mala mensup 

olmaktır. 
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1.1. Mal 

 

“Mal” terimi, yerel terminolojide birkaç anlamda kullanılır. Genellikle ev ya da hane tabiri 

yerine kullanılır. Bir başka anlamı da aynı evi paylaşan akraba grubudur. Mal terimi bir de 

sülale anlamında kullanılır. Malın bu son kullanımı aşiret terminolojisinde bir alt birimi 

ifade eder. Malın sülale anlamında kullanımı, ismi belli bir kadın ya da erkek (çoğunlukla 

erkek) atadan gelen babasoylu bir akraba topluluğunu belirtir (Yalçın- Heckmann, 2002: 

133). Gökalp “mal” yerine “malbati” terimini kullanır (a.g.e.: 35). Hakkari’de “malbati” 

terimi de kullanılmasına rağmen, bu terimin kullanımı pek yaygın değildir.  

Lale Yalçın-Heckmann, Hakkari’deki aşiret ve akrabalık ilişkileri üzerine yapmış 

olduğu alan araştırmasında mal terimini antropoloji literatüründeki klan teriminin yerine 

kullanmıştır. Oysa antropolojide klan, soyunu gerçek ya da hayali bir ortak ataya 

dayandıran fakat bunu soy ağacıyla ispatlayamayan üyelerden oluşan, kolektif olmayan bir 

soy grubu çeşidi olarak tanımlanır (Haviland, 2002: 328). Ortak atayla olan bağlar detaylı 

olarak ispatlanamaz, çünkü bu kurucu ata geçmişte belirlenemeyecek kadar eski bir 

zamanda yaşamış ve klanların kalabalık yapısı içerisinde kişilerin kimlikleri karışmıştır 

(Haviland, a.g.e.: 328). Ancak malda kökenler hem ortak bir ataya dayanır hem de Yalçın- 

Heckman’ın belirttiğinin aksine (a.g.e. 133) herhangi bir hanenin atayla olan soy-kütüksel 

bağlantısının izini sürmek gayet mümkündür.1 Aşirete mensubiyetin temelindeki 

babasoyluluk dolayısıyla da baba tarafından ataların izini sürmek önemlidir. Bruinessen’in 

de tespit ettiği gibi mal saf bir sülaledir (2003: 104) ve sonradan katılanları içermez. 

Aşiret terminolojisinde mal daha çok güçlü ve itibarlı kişilerin soyundan gelenler için 

kullanılır. Örneğin Hakkari’de, Gravi aşiretinden Mala Hamit Ağa, Gevdan aşiretinden 

Mala Hecer Ağa, Jirki aşiretinden Mala Tahir Ağa, Pinyanişi aşiretinden Mala Kerem Ağa 

gibi malların her biri mensup olduğu aşiretin diğer mallarına nazaran daha nüfuzludurlar. 

Bu mallar politik olarak da daha güçlüdür. 

Bir malın izi sürüldüğünde bugünkü kuşakla mala ismini veren ata arasında ortalama 

beş kuşak olduğu söylenebilir. Bu, yukarıda adı geçen üç mal için de geçerlidir. Ancak bu 

her mal için genel geçer bir kural değildir. Bir mala ismini veren beşinci değil de üçüncü 

                                                 
1 Gravi aşiretinin bir üyesi olan Tamer Aslan’la yaptığımız söyleşide, bu kişi mensup olduğu mal (Mala Gul 
Muhammed)’ın soy ağacını kendine kadar şu şekilde saydı: Gul Muhammed, Mela, Tamer I, Ahmet, Tamer 
II. Hakkari’de hemen her aşiret mensubu “mal”ının (hatta babikinin) soy ağacını bilir.  
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yada dördüncü ata olabilir. Bu da onun sülale içinde bir önceki atadan daha güçlü ve 

saygın olmasından kaynaklanır. Böylece mal bu atanın adıyla anılmış olur. 

Herhangi bir aşirete mensup olan kadın ya da erkek toplumsallaşma sürecinde 

kimlerin akrabaları ya da hısımları olduğunu öğrenirken aynı zamanda sülalesinde kimlerin 

baba tarafından akrabası olduğunu da öğrenir. Baba soylu bu akrabalar komşu olabilir, ya 

da başka bir köyde, kasabada hatta şehirde yaşayabilirler. Bu nedenle malın üyeleri 

genellikle bir arada yaşasalar da mal ikamete mahsus bir birim değildir (Yalçın-Heckmann; 

a.g.e.: 133). Fakat aynı mala mensup kişilerin kırdan şehre göç ederken çoğunlukla 

birbirine yakın yerlerden hatta aynı mahalleden ev ya da arazi aldıkları görülmektedir. 

1980’lerin başında köyden Hakkari merkezine göç eden Mala Hamit Ağa üyelerinin 

genellikle aynı mahalleye yerleştikleri tespit edilmiştir. Bu, aynı zamanda 1990-1995 

yılları arasındaki kırdan şehirlere (özellikle Hakkari ve Van) yapılan zorunlu göçlerde de 

gözlemlenen bir olgudur. 

Bir malın mensupları birbirlerini tanırlar. Ancak mal nüfus olarak çok büyümüş ve 

üyeleri yayılmışsa bu mümkün olmayabilir. Bir malın yaklaşık nüfusu o malın kaç tane 

hanesinin olduğuna ve bu hanelerdeki kişi sayısına bağlıdır. Bir malın ne kadar çok 

mensubu varsa, aşiret içinde o kadar güçlü ve nüfuz sahibi olduğu kabul edilir. Bir malın 

aşiret çerçevesi dışında da tanınması o malın asil soylu ya da lider bir mal olması anlamına 

gelir. 

Yalçın-Heckmann, malın belli bir mülkiyetinin olmadığını ileri sürer. Fakat 

çalışmamızda bu durumun mutlak olmadığını gösteren birkaç örnekle karşılaşıldı. Biri 

Hakkari’nin batısında, diğeri de kuzeyinde olan iki köyün (bunlar Kamışlı ve Ördekli 

köyleridir) Gravi aşiretine mensup olan iki mala ait olduğu tespit edilmiştir. Bu sadece 

istisnai bir durum olmayıp Hakkari’deki diğer aşiretlerde de görülebilen bir durumdur. 

Pinyanişi aşiretinden olan mala Kerem Ağa’nın Yüksekova’daki köyü buna örnek teşkil 

eder.  

Mal, bir kişinin ya da bir hanenin aşirete mensubiyetinin en açık bir şekilde kabul 

edildiği ya da sorgulamaya açıldığı toplumsal birimdir (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 134). 

Malın ortak bir soya dayanması ve aşiretin en temel toplumsal birimi olması dolayısıyla, 

bir kişinin aşirete mensup olup olmadığını bilmenin en iyi yolu, kişinin hangi mala mensup 

olduğunu sorgulamaktır. 
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1. 2. Babik 

 

Babik, aşiret sisteminde maldan bir üst, aşiretten bir alt düzeyde olan birimdir. Babik 

malların bir araya gelmesiyle oluşur. Babik de mal gibi babasoyluluğa dayanır. Babik 

kelimesi, Kürtçe’de baba kelimesinden türetilmiştir. Babikler baba tarafından akrabalığın 

izi sürülerek varılan atanın ismiyle adlandırılırlar. Mesela Gravi aşiretinin babiklerinden 

birinin adı olan Gergeri, aynı zamanda bir ata adıdır. Gergeri şu anki yetişkin nesilden 

sekiz kuşak ötededir. Babikler erkek kardeşlerden ya da amcaoğullarından türemiştir. 

Örneğin Gravi aşiretinin babikleri olan Mahmut, Şeref, Êzep, Ali ve Gergeri’nin kardeş 

oldukları söylenir. Ve bunların her biri şuan Graviler’in bir babiki olarak kabul edilir.  

Bir babiki oluşturan malların sayısı genel olarak 3 ile 7 arasında değişmektedir. Bu 

da babiklerin sahip oldukları nüfusun birbirlerinden çok farklı olabileceğini gösterir. Bir 

babikin sahip olduğu güç ve nüfuz ona mensup olan malların sayısıyla bağlantılıdır. Bir 

babik diğer babiklere oranla daha çok maldan oluşuyorsa bu diğer babiklere karşı ona 

avantajlar sağlar. Bu avantajlar ekonomik ve siyasi olabileceği gibi aşiret liderliği için de 

olabilir.  

Bruinessen, babikin akraba olmayanların da katılmış olabileceği oldukça geniş bir 

sülale olduğunu ileri sürer (2003: 103). Oysa bu çalışmada bulguladığımıza göre, bir 

babike mensup olanlar aynı soydan gelirler ve dolayısıyla akrabadırlar. Çünkü babik de 

mal gibi saf bir akraba topluluğudur. Dolayısıyla bir kişi ya da aile herhangi bir babike 

mensup olduğunu söylüyorsa, bunlar aynı zamanda o babikin ya da atanın soyundan 

geldiklerini de iddia ediyorlar demektir.  

Lale Yalçın-Heckmann Hakkari’de aşiret sistemini analiz ettiği çalışmasında babik 

teriminin yerine kabile terimini kullanmıştır. Ancak kabile, aşiret sisteminin analizinde 

yetersiz kalmaktadır. Çünkü kabile babik’e göre oldukça geniştir. Ayrıca kabile akraba 

olmayanları da kapsar. Oysa babikin mensupları birbirleriyle akrabadır. Yalçın-Heckmann 

çalışmasında babik terimini kullanmamış olmakla birlikte niçin kullanmadığını da 

belirtmemiştir. Bununla birlikte mal terimini kullanmıştır, oysa babik de yerel 

terminolojide mal kadar hatta ondan daha fazla öneme sahip olan ve sıkça kullanılan bir 

terimdir. 

Bruinessen, babikin alt köy düzeyinde bir topluluğu ifade ettiğini ve birden fazla 

köye dağılmadığını ileri sürer (2003: 103). Halbuki araştırmamızda, aynı babike mensup 
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olup, birden fazla köye dağılmış olan babik örnekleriyle karşılaştık. Örneğin Gravi 

aşiretinin bir babiki olan Gergeri’nin bazı mensupları, Hakkari merkeze bağlı bir 

köydeyken (Kamışlı Köyü) bazıları da Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı olan birkaç köydedir 

(örneğin Yalınca Köyü ve buna bağlı bir olan Kabatepe Mezrası). Ayrıca Hakkari’deki 

aşiretlerin babiklerinden hemen hiçbiri alt köy düzeyi ile sınırlı olacak kadar küçük bir 

topluluk değildir. Bu durumda, Bruinessen’in karşılaştığı babik örnekleri ile 

Hakkari’dekiler arasında, büyüklüklerine bakıldığında ciddi bir farkın olduğu görülür.  

Babik de mal gibi yere bağlı bir birim değildir. Ayrıca farklı babikler arasında 

evliliklere sık rastlanmaktadır. Bu durum oldukça doğal karşılanır. Ayrıca babik mülkiyet 

sahibi bir grup değildir. Yaylalar ya da ot biçilen araziler babiklere tahsis edilmez, bunlar 

daha üst düzeydeki kolektif yapı olan aşirete aittir (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 135). Ancak, 

Barth, “tire”nin (yani babikin) toprak sahibi bir birim olduğunu ileri sürer (a.g.e.: 46). Bu 

durum, bize, aşiret alt birimlerinin yapısal özellikleriyle ilgili genel geçer ilkelerin 

olmadığını gösterir.  

Aşiret sisteminde, bölgesel farklılıklar nedeniyle yukarıdaki gibi farklı durumlar 

olabileceği gibi aşiret terminolojilerinde de farklılıklar görülebilir. Bu diyalekt farkları 

aşiretlerin komşu olduğu bölgelerde konuşulan dillerden kaynaklanır. Mesela Barth’ın 

kuzey Irak Kürt aşiretleri üzerine yapmış olduğu araştırmada, çalışmamızda mal denilen 

birimin “hoz”, babik denilen birimin de “tire” olarak adlandırıldığı görülmektedir. Barth’a 

göre tire içerisinde üyelik atasoylu olarak (baba üzerinden) alınır ve tire maksimum 

büyüklükteki bir sülale grubuna yaklaşır. Ancak, tirenin bütün üyelerinin ortak bir ata ile 

baba üzerinden bir soy ilişkisi kurabilmesine rağmen, herhangi bir tire içerisindeki bazı 

büyük akrabalık grupları arasındaki bağları belgelemek zor olabilir. Hoz ise basit bir soy 

grubu veya sülaledir. Ve akrabalık bağlarının belgelenmesi kolaydır (Barth, a.g.e.: 47).  

 Leach de Kuzey Irak’taki Revanduz Kürtleri üzerine yapmış olduğu alan 

araştırmasında aşiret, tayfa ve tira terimlerini kullanmıştır. Leach’e göre aşiret ile tayfa 

arasındaki en temel fark şudur: Aşiret özünde siyasal bir grubu tanımlarken, tayfa 

akrabalık grubuna işaret eder.Tira ile tayfa arasındaki tek fark da tayfanın tiradan daha 

büyük olmasıdır (Leach, a.g.e.: 34). Barth’a göre Leach’in tayfa ile tira arasında yapmış 

olduğu bu ayırım yanlıştır. Çünkü Barth, tayfanın hoz (aile) için kullanılan Arapça bir 

terim olduğunu ve bu tür hataların, Kürtçe terimler yerine Arapça eş anlamlı kelimelerin 

kullanılmasından kaynaklandığını belirtir (a.g.e.: 47). 
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Leach, tiranın antropologların çok sık karşılaştıkları bir çeşit akrabalık grubu 

olduğunu ve sülale grubu olarak adlandırılan bu grubun bir klandan sadece büyüklük ve 

siyasal uyum bakımından farklı olduğunu, bu siyasal bağların zayıflamasıyla birlikte bu iki 

grup arasındaki farkın ortadan kalkacağını belirtir (a.g.e.: 35-36). Leach’e göre aşiret, tayfa 

ve tira terimleri genel antropolojik sınıflandırmada kabile, klan ve soy terimlerine denk 

düşerler. Ona göre bu genel sınıflandırmaya uymayan tek şey ise Kürtler arasında klanların 

büyük oranda endogamik (topluluk içi evlilik temelli) olmasıdır. Halbuki Leach’in bu 

antropolojik sınıflandırması yukarıda da belirtildiği gibi aşiret sistemine tekabül 

etmemektedir. 

Her azami sülale grubu bir babik yada tire olarak kabul edilemez. Bu kavramlar 

temel olarak siyasi kriterlere dayanır ve işlerlik halindeki bir örgütlenmeyi varsayar (Barth, 

a.g.e.: 47). Mal gibi soy ideolojisine dayanmasına rağmen, babikte siyasi örgütlülük ön 

plandadır. Yani babikin de aşiret gibi bir reisi vardır. En güçlü ve nüfuzlu babikin reisi 

aynı zamanda aşiret reisidir. Örneğin Gravi aşiretinin reisi aynı zamanda en güçlü ve 

nüfuzlu babik olan Gergeri Babiki’nin de reisidir. Yine buna benzer olarak Yüksekova’da 

Zeydanlar hem kendi babiklerinin hem de Pinyanişi aşiretinin reisidirler. 

 

1.3. Aşiret (Eşiret) 

Aşiret gerçek ya da gerçek olduğu varsayılan ortak bir ataya dayanan, babasoyluluk 

temelinde örgütlenmiş ve genellikle toprak bütünlüğü de olan kendine has bir iç düzene 

sahip olan sosyo- politik bir oluşumdur (Bruinessen, 2003: 82). 

Kürtlerde sosyal yaşamın temeli, aşiret sistemine dayanmaktadır. Bir hanenin kan 

bağının sınırından öteye taşınıp daha geniş bir alana açılmasıyla aşiretleşme süreci 

başlamış olur. Aslında aşiret yapıları, Burhan Kocadağ’ın belirttiği üzere kan bağını içeren 

ve uzun bir zaman sürecinde çoğalan bir hanenin genişleyip yayılmasıyla meydana gelir 

(1997: 178). Hane çemberinin açılıp genişlemesiyle sevgi ve alışkanlık bağları zayıflarken, 

diğer taraftan aşiret yapısı içerisinde gelenek, görenek, sosyal, siyasal ve ekonomik ortak 

çıkar bağları gelişir.  

Thomas Bois’e göre Kürt aşireti, üyelerinin dış saldırılara karşı korunması, eski töre 

ve yaşam tarzının devam ettirilmesi amacıyla oluşmuş bir topluluk veya topluluklar 

bütünüdür (2004:135). Bois, Kürtlerin sosyo-politik örgütlenmesiyle (aşiret) yaşadıkları 

bölge arasındaki bir ilişkiye dikkat çekmiştir. Bois’e göre Kürtlerin yaşadığı dağlık bölge 
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Kürtlerde kendi içine kapanık toplulukların oluşmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Ve 

bu topluluklara aşiretin kökeni olarak bakmak mümkündür (a.g.e.: 136). Bois, Araplarda 

aşiretin belkemiğini kan bağının (nesebin) oluşturduğunu, Kürt aşiretlerinde ise bu işlevi 

toprağın, yani aynı reise bağlı insanların yaşadığı bölgenin yerine getirdiğini ileri sürer 

(a.g.e.: 136). Fakat bu iddia doğru değildir. Zira aynı bölgede yaşayıp o bölgede bulunan 

aşiret reisine bağlı olduklarını söyledikleri halde o aşiretten sayılmayan topluluklara 

rastlamak mümkündür. Aşiretten sayılmamalarının gerekçesi de aşiretlilerle aynı soydan 

gelmemeleridir.  

Bir aşiret zamanla farklı kollara ayrılarak birbirinden bağımsız iki aşiret haline 

gelebilir -aynı adı taşısalar bile-. Örneğin Gravi aşireti iki kardeşin anlaşmazlığı yüzünden 

iki kola ayrılmış, kardeşlerden biri olan Osman Ağa Beytüşşebap’a, Teterhan da Van-

Çatak’a yerleşmiştir. Ve zaman içinde Gravi aşireti Beytüşşebap ve Çatak Gravileri olmak 

üzere iki kola ayrılmış ve bunlar Beytüşşebap Gravileri ve Çatak Gravileri olarak 

adlandırılmışlardır. Aynı adı taşımalarına rağmen aşiret reisleri farklıdır. Böylece başta iki 

kola ayrılan aşiret zamanla bağımsız iki aşiret haline gelmiştir.  

 
  Gravi  

 

  Mahmut  Şeref  Gergeri  Ali  Êzep 

  

 

  

         Hamit  Tahir      Gülmehmet   Beydaş  Gergeri (Gero) 

 : Aşiret 

 :Babik 

  :Mal 

Şekil 1. Gravi aşireti örneğinde aşiret birimlerini gösteren şema2

                                                 
2 Şemada sadece Gergeri babikinin mal’ları gösterilmiştir. 
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2. Aşiret İdeolojisi ve Özellikleri 

  

Aşiret babiklerin bir araya gelmesiyle oluşan sosyo-politik bir birliktir. Aşirette temel ilke 

ortak bir soy ideolojisinin var olmasıdır. Aşiret sisteminde soy ve şecere önemli ve 

vazgeçilmez sosyal statü faktörleridir. Şan, şeref ve şecerenin uzunluğu bir övünç 

kaynağıdır. Bu açıdan aşiretlilere göre bir kimsenin soyunu bilmemesi bir toplumsal ayıp 

ve hor görülme nedenidir. Aynı baba soyundan gelenler birbirlerine sıkı bağlarla 

bağlanarak aşiret ideolojisini kurarlar. Bu ideoloji aşiret içinde güçlü “biz” duygusu ve sıkı 

dayanışmayı öngörür. Bu da aşiretin dışarıya karşı kapalı bir birlik olmasına ve diğer 

aşiretlere karşı saldırgan bir tutum benimsemesine neden olur. Böylece bir aşiret bir 

taraftan güçlü olmayı amaçlarken diğer taraftan “öteki” aşiretlerin zayıflamasını amaçlar.  

Bir aşirete mensup olmak üyelere herhangi bir maddi kazanç sağlamaz. Aşiretin 

kendisinin sosyal bir destek olması ve bir korunma alanı oluşturması dışında, aynı aşiretten 

olmak her zaman aynı maddi ilişkiler zinciri içinde olmak anlamına gelmez (Özgen, 1998: 

16). Dolayısıyla bir aşirete mensup olmak daha çok üyelerin psiko-sosyal güdülerini 

(üstünlük, prestij, korunma v.s.) tatmin eder.  

Her aşiret kendisine mensup olan aileler aracılığıyla üyelerine aşiret ideolojisini 

aktarır. Çocuklara sosyalleşme sürecinden itibaren sosyal ilişkilere, soy ideolojisi 

perspektifinden bakmaları öğretilir. Bu süreçte çocuklara baba tarafından atalarının ve 

akrabalarının kimler olduğu ve hangi aşirete mensup olduğu öğretilir. Böylece aşiret 

üyeleri daha çocukluk dönemlerinden itibaren bir sosyal kimlik edinmiş olurlar. 

Bir kan cemaati olan aşirette cemaatvari ilişkiler sonderece güçlüdür (Taşdelen, 

a.g.e.: 22). Bir aşirete mensup olan bireylerde aileye, akrabalığa ve aşirete bağlılığın 

derecesi oldukça yüksektir. Bu bağlılık çoğu zaman diğer pek çok şeye tercih edilir. 

Gökalp, aileye ve aşirete olan bağlılığın bireyin en güçlü ihtirası olan aşkına bile üstün 

geldiğini şu örnekle gösterir: 

 “Gönlüm sana düşmüş ona söz anlatmak kabil değildir, kaçmanın adı 

fena değildir” diyor delikanlı.  

Kız ise şu cevabı veriyor: 
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“Kaçmanın adı çok fenadır, babamın burnunu alçaltmak istemem. 

Büyük bir ada maliktir, adı küçültülemez. Amcazadelerim çoktur kavgasız 

olmaz. Aşiretim razı olmaz” (a.g.e.: 40). 

 

Aşiretler siyasi ve idari birlikler olarak görülürler. Aşiret örgütlenmesinde, aşiret 

ağalarından ya da reislerinden en sıradan aşiretliye kadar uzanan hiyerarşik bir yapılanma 

söz konusudur. Akrabalık ilişkilerinin çok sıkı olması ile hiyerarşik yapının işler olması 

aşireti disipline eder. Aşiret mensuplarının günlük yaşamlarında bu disipline uyduklarını 

gözlemlemek mümkündür. Ancak, aşiret mensupları iç ilişkilerinde bu disipline sıkı sıkıya 

bağlıyken dış ilişkilerde (aşiret dışında) fazla bağlı değildirler.  

Aşiret ideolojisine göre, aşiret mensuplarının hiyerarşik düzeni kabul etmeleri ve ona 

saygı duymaları gerekir. Çünkü ancak hiyerarşik düzenin benimsenmesiyle, aşireti 

ilgilendiren herhangi bir konuda alınan kararlar uygulamaya geçirilebilir. Aşiretle ilgili 

kararlar, aşiret reisinin, aşiretin önde gelenleriyle yaptığı istişare sonucu alınır.  

 Kürt aşiretleri geçen yüzyılın ilk çeyreğine kadar büyük bir nüfuza sahiplerdi. Bu 

aşiretler toplumsal örgütler olmanın yanı sıra, askeri bir hiyerarşiye de sahiplerdi. 

Aşiretlerin bu özelliği onları siyasallaştırmıştı. Bu yönleriyle adeta küçük birer devlet gibi 

kendi içinde karar alan ve uygulayan oluşumlardı.  

 

3. Aşiret Olma Kriterleri 

 

3.1. Babasoyluluk 

Bir aşiretin oluşmasındaki en önemli kriter babasoyluluktur. Malların ve babiklerin 

aşiret terminolojisinde sık sık kullanılması babasoyluluğun ne kadar önemli olduğunu 

gösterir. Kürtlerde aile ile soyağacı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Aşirete mensup olup 

soyluluklarına bağlı olan bütün eski ailelerin iyice saptanmış bir soyağaçları vardır. Belli 

bir toplumsal mevkide bulunan aşiretli her Kürt, hangi ocağa (bıne mal) mensup olduğunu 

ve tam olarak hangi soydan geldiğini iyi bilir (Nikitin, 2002: 189).  

Aşiretli için soyağacı o kadar önemlidir ki okuma yazma bilmediği halde atalarından 

10-15 göbeği ezbere sayabilen insanlara sık rastlamak mümkündür. Bu demektir ki, bu 

şecereler aşiretler için büyük önem taşırlar. Soy en son kuşaktan geriye doğru giden 
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şecerelere dayanır. Aşiretlilerde soyun eskiliği bir övünç sebebidir. Soy ne kadar geriye 

götürülürse o kadar üstün olduğuna inanılır. Üstün olma duygusu aşiret üyelerini aşirete 

sıkı bağlarla bağlamıştır.  

 

Hamit Ağa  

   

  

         İsmail Ağa                            Yusuf                              Şeref                           Hüseyin                  Muhammed 

 

 

   Cemil Ağa  Ahmet   Şehmus   Abdurrahman   Yakup Ömer  Ali  Muhammed Mustafa A.Kadir Muhammed Abdülkerim 

  

  

 Fahri 

  

 

Fikret 

 

Şekil 2. Mala Hamit Ağa’nın kısmî soy ağacı 

 

3.2. Toprak ya da Arazi  

Toprak üzerinde hak sahibi olmakla belirli bir aşiretin, malın yada babikin üyesi 

olmak birbirleriyle yakından ilişkilidir. Geleneksel olarak her aşiret belirli bir toprak 

parçası yada parçaları ile birlikte düşünülür. Ya da bunun tersi her toprak parçası bir 

aşiretle özdeşleştirilir (Bruinessen, 2003: 87). Arazi yerel aşiret sınıflandırmasının önemli 

bir unsurudur, zira genellikle aşiret-altı yada aşiretten daha küçük birimler değil, aşiret 

düzeyi, aşiret arazisi kavramıyla örtüşür (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 138). Bir grup köy 

yada bir dizi otlaktan Ertuşi’ye, Pinyanişi’ye yada Gravi’ye, Jirki’ye ait diye bahsedilir. Bu 

köyler aşiretli olmayan yada başka aşiretlere mensup gruplar içerse bile, bu ifade kullanılır. 

Aşiret mensubiyeti açısından köylerin, eskiden daha homojen olmuş olması 

mümkündür. Ancak son 70 yıl içinde gerçekleşen nüfus hareketlerinin, savaşların, 
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bölgedeki sürgünlerin ve kan davalarının sonucunda bazı köylere karışık gruplar 

yerleşmiştir. Bu köyler karma zomalar –yani yayla grupları- oluşturuyorlar ve bölgeden 

sürülmüş (Nasturi aşiretleri gibi) gruplara ait meraları ortaklaşa kullanıyorlardı (Yalçın-

Heckmann, a.g.e.: 138). Bugün Hakkari’de bu şekilde yerleşilen köy sayısı oldukça 

fazladır. Özellikle daha önce Nasturilere ait olan Zap Vadisi’ndeki onlarca köye bu şekilde 

yerleşilmiştir. Bu köylere başlangıçta aşirete mensup bir grup yerleşmiş, daha sonları 

bunları, başka aşiretlerden olan veya aşiretsiz olan hısımları izlemiştir. 

Aşiretler genellikle belirli arazilere yerleşmişlerdir, fakat hiçbir zaman için söz 

konusu arazi mutlak olarak homojen değildir. Bir aşirete ait olduğu söylenen bölgede farklı 

aşiretlere mensup olan yada aşiretli olmayan köyler de vardır. Örneğin Oramar bölgesi ile 

Bervar bölgesi bu özelliği gösterirler.  

Herhangi bir yöre orada yaşayan aşiretin ismiyle adlandırıldığı gibi bunun tam tersi 

de olabilmektedir. Mesela Oramari aşireti adını yerleştiği (Yüksekova’ya yakın bir yer 

olan) Oramar bölgesinden almıştır. Buraya yerleşmiş olan bu aşirete Oramari aşireti 

denilmiştir. Yine Dorski aşiretine ismini veren Dorski, bir grup köyü kapsayan bir 

bölgedir. Fakat bu durumu mutlak bir kural olarak değil, bir eğilim olarak değerlendirmek 

gerekir. Aşiret isimlerinin bölge, köy yada dağlar gibi yer isimleriyle örtüşmesine çok 

erken bir dönemde, O. Blau tarafından işaret edilmiştir. O. Blau, Kürt göçebe aşiretlerinin 

yerleşik hayata geçtikten sonra, atalarının isimlerini kaybederek, yerleştikleri bölgenin 

ismini aldığını söylemektedir (aktaran, Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 136). Benzer bir şekilde, 

günümüzde aşiret isimleriyle bölge isimlerinin örtüşmesi, aşiretsizleştirme ve daha küçük 

aşiretsel birimlere bölme politikasının bir sonucu da olabilir (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 

136). 

Bunun yanında Hakkari’deki aşiretlerin bir kısmı yerleştikleri bölgenin ya da yerin 

adıyla değil, atalarının adlarıyla adlandırılırlar. Mesela Gravi, Jirki, Gevdan, Mamhuran 

gibi aşiretler isimlerini bu şekilde almışlardır. Ve yerleştikleri bölgeler de bu aşiretlerin 

isimleriyle anılır. Örneğin Geliye Gevdan (Gevdan vadisi) ya da Kaşura gibi yerler adlarını 

bu aşiretlerin isimlerinden almışlardır. 

Aşiret arazisi üzerindeki hakların kolektif karakteri oldukça belirgindir. Malın her 

üyesinin hayvanlarını malın merasında otlatma hakkı vardır. Hatta herhangi bir mala 

mensup olanlar dahi başka bir mala ait meraları istedikleri takdirde kullanabilirler ve 

bunun için herhangi bir maddi bedel ödemek zorunda da değildirler. Bunun da ötesinde, 
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meranın sahibi olan aşirete mensup olmayan grupların dahi merayı kullandıkları 

saptanmıştır. Mesela Hakkari merkezine bağlı olan Kamışlı köyü Gravilere aittir ve bu 

köyün meralarını, komşuları olan Kaval köyündeki aşiretli olmayan bir grubun kullandığı 

görülmüştür. Fakat bu sık karşılaşılan bir durum değildir. Aşiretli olmayan ya da başka 

aşiretten olan grupların ve hanelerin diğer bir aşirete veya mala ait merayı ya da yaylayı 

kullanmaları öteden beri aralarında varolan bir takım ilişkilerden (siyasi ve ekonomik 

destek gibi) kaynaklanabilir. Muhtemelen yukarıda verilen örnekte de böyle ilişkiler söz 

konusudur. 

Bunların yanı sıra Yalçın-Heckmann’ın belirttiği gibi geleneksel yaylaların, aşiretli 

olmayan yada farklı aşiretlere ait gruplar tarafından kullanılabilmesi bir sözleşmeyle de 

gerçekleşebilir. Ayrıca soya dayanan geleneksel yayla hakları konusundaki belirsizlikler, 

başka grupların hak talep etmesine ve aşiretlerin yaylalar yüzünden birbirleriyle 

çatışmasına yol açabilir. Birkaç yıl önce Zap Vadisi’ndeki Çığlı Köyü mezrasındaki 

meralar yüzünden Gravi Aşireti’nden bir grupla, aşiretli olmayan bir grup arasında bir 

kavga çıkmıştır. Ve bu anlaşmazlık resmi kanallara intikal ettiği halde hala çözülmüş 

değildir. 

 

3.3. Tarihi Önem 

Aşiret kültürüne dayanan sosyal yapılarda güç ve prestij sahibi olmak, bu toplumsal 

gerçeklikte büyük önem taşır. Güç ve prestij, bir iktidar konumu sağlamak açısından, 

aşiretli toplumun olmazsa olmazıdır. 

Söz konusu gücün ve prestijin kaynağı, yüksek prestijli kişi ya da kişilerin soyundan 

gelmeye ya da geniş ve etkin bir akrabalık biriminin üyesi olmaya dayanır. Ayrıca aşiretli 

Kürt toplumunda onur ve cesaret, Fredrik Barth’ın belirttiği üzere, “Kürt kahramanlığına” 

yaklaşma derecesini belirler (a.g.e.: 129). Kişisel cesaret, savaşta gösterilen kahramanlık, 

korkusuzluk, kadınlara saygı, yoksullara yardım ve misafirperverlik bu bağlamda bir hayli 

önemlidir. 

Aşiret mensubiyeti ile ilgili yerel terimler, ortak bir soy ve ortak yerleşim 

ideolojisiyle birlikte ele alındığında, bir tarih ve geçmişten devralınan kültürel bir 

önemlilik iddiası anlamına da gelir (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 140). Aşiret gruplarının 

hepsinin, kökenlerine dair gerçek ya da kurgulanmış bir takım hikayeleri vardır. Bu 

hikayeler, aşiretlere, başka gruplara kıyasla, tarihsel bir önem atfeder. Bruinessen’in 
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belirttiği gibi aşiretli olmayanlar, kendilerine aşiretliler gibi bir üstünlük ya da bir asalet 

yakıştıramazlar, çünkü kökleri, geleneksel toprakları, zafer kazanmış ataları ve 

kahramanlıklarla dolu çatışmaları ya da trajik yenilgileri yoktur. 

Hakkari bölgesindeki aşiretlerin bir çoğu kendilerinin şu üç sülaleden birine ait 

olduklarını kabul ederler: 

a) Hz. Ömer’in soyundan gelenler (örneğin Gravi Aşireti) 

b) Halid bin Velid’in soyundan gelenler (Pinyanişi Aşireti) 

c) Abbasi halifelerinin soyundan gelenler3 ( Hakkari emirleri). 

Bruinessen’in vurguladığı gibi, peygamber ya da başka bir İslam kahramanının 

soyundan gelme iddiası, Kürt toplumunda güç ve prestij elde etmeye yaramamakta ancak 

bir kez kazanılmış olan güç konumunu pekiştirmeye yarayabilmektedir (2003: 309). Bunun 

yanında bu tarih yazımı asil ya da bağımsız bir soyağacı çıkarabilen siyasi ve ekonomik 

açıdan güçlü aileler dışında, günümüzde aşiret mensubu olmayan gruplar için hiçbir önem 

taşımaz. 

Bruinessen, “Kürt milliyetçiliğinin gelişmesiyle birlikte bu şef ailelerinin, artık ister 

gerçek ister farazi olsun, Arap kökenli olduklarından pek söz etmemeyi yeğlemekte” 

(2003: 308) olduklarını iddia eder. Oysa yaptığımız mülakatlarda bu şef ailelerinin 

günümüzde de soylarını söz konusu şahsiyetlere dayandırmaya devam ettiklerini tespit 

ettik. 

Aşiretliler ister kendilerini tarihteki büyük şahsiyetlere dayandırsınlar isterse de 

geçmişte herhangi bir olayda oynadıkları role göndermede bulunsunlar, bu tür bir tarih 

yazımı daha çok “şimdi”nin kaygısından kaynaklanmaktadır. Bu kaygı da genellikle 

aşiretler arasındaki sosyal ve siyasal üstünlük duygusudur. Nietzsche’nin belirttiği gibi 

yaşam, tarihin yardımına gereksinim duyar ve tarih yaşayanlarla ilgilidir. Tarih 

yaşayanlarla, eylemlerde ve çabalarda bulundukları için ilgilidir (1996: 13). Şimdinin 

tarihe duyduğu ilgi aslında şimdinin gereksinimindendir. 

  

4. Hakkari Aşiretleri  
                                                 
3 Hakkari’de bugün bile Abbasi soyundan geldiğini iddia eden ve hatta soyadları Abbasigil olan birkaç aile 

vardır. 
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Hakkari’de yerli halkın, bir grubu aşiret olarak sınıflandırmak için kullandığı temel ilke, bu 

grubun aynı baba soyundan gelmiş olmasıdır (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 135). Fakat aşiret 

olduğunu iddia eden bir grubun tam bir soy kütüğünü çıkarmak mala ve babike nazaran 

çok daha zordur. Bir babikten birkaç nesil ötesini belgelemek mümkün olsa da oldukça 

zordur. Ancak hemen her aşiretin bir şeceresi vardır. 

Orhan Türkdoğan, Güneydoğu üzerine yaptığı alan araştırmasında (Güneydoğu 

Kimliği: Aşiret, Kültür, İnsan), Hakkari’de altı aşiretin olduğunu (Türkdoğan’ın yazdığı 

şekliyle; Piryaniş, Üremar, Duuski, Dri, Herki ve Ertuşi) ve bunlardan ikisi (Piryanişi ve 

Ertuşi)nin asıl büyük “aşiri grubu” oluşturduğunu belirtmiştir (1998: 46). 

Oysa Hakkari bölgesinde yaklaşık 16 aşiret bulunmaktadır. Bunlar; Gravi, Gevdan, 

Mamhuran, Jirki, Kaşuran, Hani, Mırişkan, Ertuşi, Dıri, Dorski, Oramari, Pinyanişi, Gerdi, 

Herki, Sati, ve Goyan’dır. Bu aşiretlerin yoğun olarak bulundukları yerler de şöyle 

belirtilebilir;  

Gravi Aşireti; Hakkari merkez, Van, Gürpınar, Çatak ve Beytüşşebap’ta; 

Gevdan Aşireti; Hakkari merkez, Van, Başkale ve Beytüşşebap’ta; 

Mamhuran Aşireti; Hakkari merkez,Beytüşşebap ve Van’da; 

Jirki Aşireti; Hakkari merkez ve Beytüşşebap’ta; 

Kaşuran Aşireti; Hakkari merkez ve Çukurca’da;  

Hani ve Mırişkan Aşiretleri; Hakkari merkezinde; 

Ertuşi Aşireti; Hakkari’nin Ertuş Köyü’nde ve Hakkari ile Van merkezde;  

Pinyanişi Aşireti; Hakkari merkez, Çukurca ve yoğun olarak Yüksekova’da;  

Gerdi ve Herki aşiretleri; Şemdinli ve çoğunlukla İran’ın batısında; 

Sati, Dıri, Dorski ve Oramari aşiretleri Yüksekova’da;  

Goyan Aşireti de Hakkari merkez ve yoğun olarak Beytüşşebap ve Şırnak’ta 

bulunmaktadır. 

Hakkari bölgesindeki aşiretler genellikle yarı-göçebedirler. Aşiret sisteminin temel 

ekonomik dayanağı hayvancılık olduğundan yarı-göçebelik zorunlu olarak ortaya 

çıkmıştır. Hayvancılık için en önemli ihtiyaç otlak ve su kaynaklarıdır. Köydeki otlaklar 
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hayvan sürülerini besleyecek yeterlilikte olmadığından köylüler yaz aylarında otlakların 

bol olduğu yaylalara göç ederler. Sonbahara doğru tekrar köylerine dönerler. Hayvanların 

ihtiyacını karşılamak için otlak peşinde dolaşmak göçebeliği gerektirirken, tam yerleşik 

olmaya da engel olur.  

Hakkari’de yazlık otlaklar bölgeden bölgeye değişmekle birlikte genellikle köylerden 

2-3 saat uzaklıktadır. Yaylaya göçler Haziran ayının başında gerçekleşir. Köylüler 

hayvanlarını aynı sürüde birleştirerek bir zoma grubu oluştururlar. Zoma, yaylaya çıkan 

köylülerin oluşturdukları çadır grubudur. Zoma grubu, çoğunlukla aynı aşirete mensup 

olanlardan oluşsa da bazen aynı aşiretten olmayanların da katıldığı siyasi ve ekonomik bir 

savunma birimidir4. Zoma grubu sürüleri gütmek için ücretle çoban tutarlar. Çobanın 

ücreti belirlenir ve her hane sahip olduğu hayvan sayısına göre ödeme yapar.  

Aşiretlerin sürüleri için otlak ihtiyacını gidermeleri çoğu zaman birbirleriyle karşı 

karşıya gelmelerine neden olur. Bu da her bir aşirette diğerlerine karşı “biz” duygusunun 

gelişmesine ve böylece aşiretler arasında çatışmaların çıkmasına kaynaklık eder. Otlak ve 

su kaynakları için aşiretlerin birbirleriyle yaptığı kanlı kavgalar, Güneydoğu’nun 

kronikleşmiş hastalığı olan kan davalarının en önemli sebepleri arasındadır.  

Hakkari’deki aşiret yapısının dışa kapalı bir özellikte olmasına, yörenin coğrafi ve 

fiziksel yapısı da eklenince, aşiretlerin birbirleriyle etkileşim içine girmesi oldukça 

güçleşmiştir. Hakkari fiziksel olarak çok engebeli bir yapıya sahiptir. Dağları heybetleri ve 

haşinliğiyle insana ürperti veren bir görünüme sahiptir. “Türkiye’nin Himalayaları” denilen 

bu dağların çoğu 3500 metrenin üstündedir. Zap vadisinin derinliği ise çoğu yerde 3000 

metreyi geçer. Hakkari’de arazi nerdeyse her 3-5 km.’de bir dağlarla ve vadilerle 

birbirinden ayrılmış bir yapıdadır. Böyle bir coğrafi yapıya sahip olan Hakkari’de, her bir 

aşiretin diğerlerinden doğal olarak izole edilmiş bir bölgede bulunması ve bu şartlarda 

ulaşımın da çok zor olması aşiretlerin birbirleriyle etkileşimine engel olmuş ve içlerine 

kapanmalarına neden olmuştur.  

 Ancak bu yarı-göçebelik durumu günümüzde neredeyse tamamen yok olmuştur. 

Bölgede terör nedeniyle son 15 yıldır uygulanan yayla yasağı aşiret sisteminin önemli bir 

özelliği olan yarı-göçerliği büyük çapta ortadan kaldırmıştır. Hakkari il merkezine yakın 

birkaç köy dışında yaylaya çıkma olgusunu görmek mümkün değildir. Yarı-göçerliğin bu 

kadar azalması, aşiret yapısında önemli bir değişiklik olan tam yerleşik duruma 
                                                 
4 Zoma grubuyla aynı aşiretten olmadığı halde, belli oranda bir kira bedeli ödemek şartıyla o zomaya katılan 
haneler olduğu gibi, zoma grubuyla hısımlık ya da dostluk ilişkisi olan haneler de katılabilirler.  
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geçilmesine neden olmuştur. Fakat bunun sürekli ya da geçici bir durum olduğunu 

söylemek şimdilik mümkün değil. Bu durumu belirleyecek olan gelecekteki yaşam ve 

güvenlik koşullarıdır.  

Hakkari’deki aşiretlerden bahsetmişken seyitlere de değinmek yerinde olur. Seyitler, 

Güneydoğu Anadolu’da özgül bir kategoridir. Necdet Subaşı, İslam dünyasının değişik 

bölgelerinde seyitlik kavramıyla genellikle emir, bey, reis ya da efendi gibi sıfatlar veya 

kişisel özellikleri ya da soyları nedeniyle beliren kişilerin kastedildiğini belirtir (2003: 64). 

Seyitlik gerçek anlamda, İslam dünyasının hemen her yerinde Peygamber soyundan 

gelenler için kullanılmaktadır. Müslüman toplumların çoğunda peygamber soyundan gelen 

insanlar dinsel seçkinler olarak tanınmakta ve itibarlarının meşruiyetini bu özellikleriyle 

sürdürmektedirler (Subaşı, a.g.e.: 64-65).  

Hakkari’deki seyitlerin genel nüfus içindeki oranı azımsanmayacak kadar önemlidir. 

Bu dinsel kategori de Nasturiler gibi yerel aşiret sisteminin yapısal özelliklerinden 

etkilenmiştir. Subaşı, aşiret sisteminin kendine özgü yapısal özellikleri içinde yer alan bu 

dinsel örgütlenimin, hiyerarşik dağılımını aynı toplumsal yapı özellikleri içinde geliştirerek 

pekiştirmek durumunda kaldığını belirtir ( a.g.e.: 43). Seyitlerin aşirete benzerlikleri sadece 

soya ve akrabalık ilişkilerine önem vermeleriyle kalmaz, bunun yanı sıra aşiret sisteminin 

hiyerarşik özelliklerini ve yaşam tarzını da kendi yapıları içinde içselleştirerek aşiretsel bir 

özellik kazanmışlardır. Hakkari’deki seyitlerin hemen hepsinin bu şekilde aşiretsel bir yapı 

içinde oldukları söylenebilir.  

Hakkari’deki seyitler de buradaki aşiretler gibi genellikle endogamik bir yapıya 

sahiptirler. Seyitlerin kendi çevrelerindeki aşiretlerle kan bağının olmaması ya da bu bağın 

zayıf olması, onları, aşiret içindeki akrabalık bağlarından kaynaklanan siyasal tutumların 

dışında tutmakta ve bu da onların aşiretler arasında tarafsız bir hakem olarak itibar ve 

otoritelerinin artmasını sağlar (Subaşı, a.g.e.: 66-67). Ancak seyitler sahip oldukları itibar 

ve otoritelerini daha da güçlendirmek için aşiretlerin önde gelen aileleriyle hısımlık bağları 

kurarlar.  

 

4.1. Aşiret Konfederasyonları (Blokları) ve Emirlikler 

Aşiret konfederasyonu, babasoyluluğa dayalı aşiret örgütlenmesinin en son aşamasıdır. 

Aşiretler güvenlik ve ekonomik sebeplerden dolayı kendi iç yapılarını korumak şartıyla 

birleşmiş, böylece konfederasyonlar oluşturmuşlardır. Aşiret konfederasyonlarının en 
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belirgin özelliği askeri bir yapıya sahip olmalarıdır. Hem kendilerine yönelecek saldırıları 

kırmak hem de düşmanlarına saldırmak için silahlanmışlardır. Aşiretler göçebe yaşamları 

gereği çoğu zaman birbirleriyle çatışmalarına rağmen, dıştan gelen istila ve işgallere karşı 

bu çatışmaları rafa kaldırıp birleşmişlerdir. Hay, Irak’taki Bilba ve Xoşnaw Kürt aşiret 

konfederasyonlarının sık sık birbirleriyle savaştıklarını ancak düşmanlarına karşı kolayca 

birleştiklerini belirtir (2005: 72).  

Aşiret konfederasyonlarının 13-14. yüzyıllardan sonra ortaya çıktıkları tahmin 

edilmektedir. Bu tarihler aynı zamanda Kürt emirliklerinin (beyliklerinin) kurulduğu 

dönemlerdir. Zira emirlikler aşiret konfederasyonlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 

Aşiret konfederasyonları bölgesel işbirliği ve ortak çıkarları gereği bir emirin yönetiminde 

birleşmişlerdir. Bitlis Emirliği, Şeref Han’ın verdiği bilgiye göre bu şekilde oluşmuştur. 

 

Rojkan5 aşireti, 24 Kürd aşiretinin bir günde Xwet (Huvit) dolaylarındaki 

Tab denilen yerde toplanıp ittifak kurmalarından doğmuştur. 12 gruptan kurulu 

olan birinci kola “Bilbasi” adı verilmiş; ikinci kola da “Qewalisi” (Kavalisi) adıyla 

adlandırılmıştır.  

…Onlar önce Tab mevkiinde toplanıp oranın topraklarını kendi aralarında 

parça parça bölünce ve her şeyde birleşip dayanışma içine girerek tek kalpli bir 

adam haline gelince, aralarında, işlerini yönetecek bir hükümdar tayin ettiler. 

Ondan sonra vilayetin kalan topraklarını ve diğer beldelerini ele geçirdiler. 

Bu aşiretler, başlarına tayin ettikleri ve gönülden kendisine itaat ettikleri 

hükümdarlarının bayrağı altında toplandıktan sonra, yabancıların hüküm sürdüğü 

komşu beldelere saldırmaya başladılar (1998: 290).  

 

 Kürt aşiretlerinin bulunduğu bölgelerde bir çok emirlik kurulmuştur. Hakkari’de 

Hakkari Emirliği, Bitlis’te Bitlis Emirliği, Cizre’de Botan Emirliği, Van’da Mahmudiye 

Emirliği gibi. Bu emirliklerin hemen hepsi aşiret konfederasyonlarından oluşmuştur. Bu 

emirlikler, genellikle birbirine rakip konfederasyonların, tarafsız birinin yönetimini kabul 

etmeleriyle ortaya çıkmıştır. Bitlis Emirliğinde olduğu gibi Hakkari emirliğinde de yönetici 

                                                 
5 Bu aşiret konfederasyonu Rojki olarak da adlandırılmaktadır. Rojki Kürtçe bir ifade olup “bir gün” 
anlamına gelmektedir. Zaten Şeref Han’ın anlatımında da bu konfederasyon “bir gün” toplanıp ittifak 
kurmuştur. Muhtemelen bu isim buradan gelmiştir.  
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aile herhangi bir aşirete mensup değildir. Hatta bu yönetici ailelerin soyunun Abbasilere 

dayandığı söylenmektedir. 

 Aşiret konfederasyonlarının emirin politik stratejisi sonucunda mı yoksa başka 

nedenlerden dolayı mı ikili (birbirine karşıt) bir yapıya sahip oldukları bilinmez. Ama 

konfederasyon şeklindeki örgütlenmelerin, emirin yönetimini mümkün kılmış olduğuna 

şüphe yoktur. Bruinessen’in belirttiği üzere bu konfederasyonların liderleri emirin 

danışmanıydılar ve bir çok durumda izlenen politikaları onlar belirliyordu (1995: 210). 

Hakkari’de Ertuşi’nin emirin sol, Pinyanişi’nin de emirin sağ danışmanı olduğu halk 

arasında hala söylenmektedir. ayırmak  

Bruinessen, mirlerin aşiret konfederasyonları arasındaki rekabetten yararlanarak 

denetimini arttırdığını belirtir. Bitlis mirlerinin Hevalisi ve Bilbasi konfederasyonları 

“arasında rekabet ve dengeyi bilerek sürdürmüş olmaları da mümkündür”. “Benzer şekilde 

Hakkari mirleri de kendi emirliklerine bağlı aşiretleri soldakiler ve sağdakiler diye ikiye 

ayırmışlardı” (Bruinessen, 2003: 251-252). Bruinessen’in de belirttiği gibi Hakkari’de bu 

durumu hala hatırlayabilen kişiler vardır.  

Osmanlı 1500’lerin başında Doğu’daki bir çok emirliği yönetimi altına aldı. Bu 

devlet benzeri emirliklerin çoğunun politik düzeni vassallık ilişkisi içinde bulundukları 

Karakoyunlu ve Akkoyunlularınki ile hemen hemen aynıydı. Osmanlılar bu emirlikleri 

topraklarına kattıktan sonra da bunların siyasi düzenleri korunmuş ve emirin durumu 

sağlamlaştırılmıştır ( Bruinessen, 1995: 207). Özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni bu 

emirlikleri, savaş zamanlarında Osmanlı ordusuna katılmak şartıyla iç işlerinde serbest 

bırakmıştı (Sevgen, 1982: 26).  

İsmail Beşikçi, Doğu Anadolu’nun Osmanlı İmparatorluğu’na Yavuz Sultan Selim’in 

Çaldıran Savaşı sonunda katıldığını ve bu dönemde yaklaşık on altı tane “Kürt 

Hükümeti”nin olduğunu belirtir.  

 

İçişlerinde tamamen bağımsız olan bu hükümetlerin yönetiminde Osmanlıların 

en ufak bir rolü yoktur.Hükümetlerin Başkanları, bölgedeki Kürt Aşiret Reisleri’dir ve 

başkanlık babadan oğla geçer. Evliya Çelebi bu Kürt Beyleri’nden “Azil kabul etmez 

Kürt Beyleri” diye söz etmektedir. Kürt Hükümetleri’yle Osmanlı Sarayı arasında, 

kuvvet dengesine dayanan “sözsüz” bir anlaşma vardır. Bu anlaşma “… Ben senin 

içişlerine karışmayacağım, sen de bana karşı başkaldırma, yalnız İran ve Memlük 
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Devletleri’ne karşı Osmanlı Ülkesinin güvenliğini sağla” ilkesine dayanmaktadır 

(a.g.e.: 654).  

  

Aşiretler göçebe yaşam tarzları nedeniyle askeri özelliklere sahip olduklarından 

emirliklerin askeri gücünü oluşturuyorlardı. Emirlik ordusunun büyük bir bölümü aşiret 

reisleri tarafından idare edilen aşiret mensuplarından oluşuyordu. Savaş zamanlarında her 

aşiret lideri aşiretine mensup olanları toplar ve onları komuta ederdi. Böylece emirlik 

ordusu büyük ölçüde kendisine tabi olan aşiretlilerden meydana gelirdi. Evliya Çelebi, 

Hakkari emirinin 12000 askerle Osmanlı-Safevi savaşına katıldığını söyler (1986: 583).  

 Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre Bitlis Emirliğinde sürekli silah altında 

bulunan askerler olduğu gibi, mir gerektiğinde aşiretlerden, atlı ve yayalardan oluşan 

birlikler de toplayabiliyordu (aktaran Bruinessen, 2003: 257). Bruinessen, başta Bitlis ve 

Baban Emirlikleri olmak üzere hemen tüm Kürt emirliklerinin Osmanlı Devleti’yle benzer 

bir iç örgütlenmeye sahip olduklarını belirtir (2003: 245).  

Bruinessen, Kürtlerin, toplumsal evrimin başlıca evreleri olarak kabul edilen aşiret, 

reislik ve (yarı-) devlet aşamalarından geçtiğini ama bu aşamaları geriye doğru yani ters 

yönde yaşadığını belirtir. Bruinessen Kürt siyasal kurumlarının bu gerileyişini, Kürtlerin 

yaşadığı yerlerdeki devletlerin siyasal kurumlarının gelişmesinin doğrudan bir sonucu 

olduğunu ileri sürer (2003: 300). Günümüzde aşiret ve aşiret konfederasyonlarının 

varlıklarını kısmen de olsa hala koruyor olmaları bu iddiayı doğrulamaktadır. 

Aşiret sistemini feodal sisteme benzeten bazı araştırmacılara göre (Bruinessen, 

Nikitin, Menteşaşvili gibi), aşiret örgütlenmesi (askeri bir yapıya sahip olmaları 

dolayısıyla) bir yandan Kürtleri yabancı istilalardan koruyarak günümüze kadar taşımış6, 

diğer yandan Kürtlerin özgür gelişimine ket vurarak birleşmesine engel olmuştur (Nikitin, 

a.g.e.: 262). Nikitin, Kürt yaşamının karakteristik bir özelliği olan aşiretlerin kendi 

aralarında barış içinde yaşayamamış olmalarının Türkiye’yi ve İran’ı büyük Kürt 

istilalarından korumuş olduğunu ileri sürer ( a.g.e.: 297).  

 

4.1.1. Aşiret Konfederasyonlarına Dair Bir Açıklama  

                                                 
6 Örneğin Hakkari’deki aşiretler 13. ve 14. yüzyıllarda emirlik yönetiminde, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve 
Moğol istilalarına karşı koymuşlardır (Şeref Han, a.g.e.; Sevgen, a.g.e.).  
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Konfederasyonlar birbirine siyasi olarak yakınlık duyan aşiretlerin oluşturduğu ve aşiretten 

daha yüksek örgütsel birimlerdir. Aşiret konfederasyonlarını aşiret terminolojisinde 

tanımlayan özel bir terim yoktur. Ancak Hakkari’deki konfederasyonlar için genellikle 

“bask”7 terimi kullanılır. Hakkari bölgesinde aşiretler birbirlerine “yakınlık” ya da 

“uzaklık”larına göre sınıflandırılır, “yakınlık” akrabalık ya da kökenle ilgili bir durum 

olmaktan çok, siyasi ittifaklar bağlamında, son derece muğlak olan, yerel “geleneksel” dost 

ve düşman aşiretler modeline göre tanımlanır (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 136). Dolayısıyla 

konfederasyonda her ne kadar kan bağı önemli ise de, örgütlenme tamamen bu çerçevede 

oluşmuş değildir.  

Aşiret konfederasyonları, birkaç aşiret arasında çıkan çatışmanın ya da savaşın 

diğerlerine de yayılmasıyla ortaya çıkar. Aşiretler arasındaki savaşlarda birbirleriyle 

anlaşabilen veya güçlü bir aşiretin otoritesini kabul eden aşiretler bir araya gelir ve en 

güçlü aşiret liderinin başkanlığını kabul ederler (Beşikçi, a.g.e.: 508). Böylece öteki 

aşiretlere karşı çıkarları aynı olan bir siyasi birlik meydana gelir.  

 Aşiret konusu üzerine araştırma yapan bazı sosyal bilimciler aşiret terminolojisinde 

önemli bir yeri olan konfederasyon ya da blok (bask) kavramına ya değinmemişler ya da 

aşireti kabile, konfederasyonu da aşiret olarak ele almışlardır. Oysa bu ele alış biçimi 

yanlış olmakla kalmayıp aşiret yapısının analizinde karışıklıklara da yol açar. Mesela 

Orhan Türkdoğan, Güneydoğu aşiretlerini incelediği çalışmasında aşiret 

konfederasyonlarına değinmemiştir. Ayrıca Ertuşi aşiretlerini kabile, Ertuşi 

Konfederasyonu’nu da aşiret olarak nitelemiştir (a.g.e.: 50-51). Ahmet Özer’de de aynı 

durumu görmek mümkündür. O’da Ertuşi Konfederasyonu’nu aşiret olarak ele alıp, 

aşiretleri de kabile olarak ele almıştır (2003: 41-42).  

 Oysa bu çalışmada edindiğimiz verilere göre Hakkari’de aşiret ve bask (aşiret 

konfederasyonu ya da bloğu) kavramları çok belirgin olup yöre halkının ve özellikle aşiret 

mensuplarının söylemlerinde önemli bir yere oturmuştur. Ayrıca aşiret konfederasyonları 

sadece Hakkari ya da Van yörelerine has bir oluşum da değildir. Bruinessen, Osmanlı 

döneminde Botan Emirliği’ne bağlı olan Heverkan Konfederasyonu’nun yirmi dört 

aşiretten oluştuğunu belirtir (2003: 163). Cizre ve Şırnak’taki Şillet ve Çoksor 

konfederasyonları ile Kuzey Irak’taki Caf Konfederasyonu bir çok aşiretten oluşmuştur 

(Menteşaşvili, 2004: 124). 

                                                 
7 “Bask” terimi kol ya da kanat anlamına gelmektedir.  

 25



 

 

 

4.1.2. Ertuşi versus Pinyanişi  

 Aslında Ertuşi ve Pinyanişi aşiret konfederasyonlarının kökü yer adlarına dayandırılır. 

Görüşülen kişilerin belirttiklerine göre, Çukurca ilçe merkezine yakın olan Ertuş ve 

Pinyaniş adında iki köy bulunmaktadır. Ve Hakkari bölgesindeki aşiretlerin çoğunun 

kaynağının bu iki köy olduğu kabul edilmektedir. Hatta Ertuşi Konfederasyonu’nu 

oluşturan aşiretlerin çoğunun kurucularının kardeş oldukları ve Ertuş köyünden dışarıya 

yayıldıkları görüşü yörede oldukça yaygındır.  

Hakkari’ye adını veren “Hakkar Aşireti”nin bugün de yaşamlarını sürdüren (o zaman 

oymak olan) Pinyanişi ve Ertuşi aşiretlerinin birleşmesinden meydana gelmiş büyük bir 

boy olduğu ileri sürülür. 639 yılında bölgeye gelen ilk Müslüman-Arap birliklerinin, Habur 

ve Yukarı Zap başlarında yerleşmiş olarak gördükleri Akar boyundan dolayı bu yörenin adı 

“Hakkariyye” diye anılmaya başlanmıştır (İl Yıllığı, 1994: 33). Bu görüşe göre Ertuşi ve 

Pinyanişi konfederasyonları eskiden tek bir aşiretti. Tabi bunu doğrulamak oldukça zordur.  

Hakkari bölgesinde Ertuşi ve Pinyanişi olmak üzere iki aşiret konfederasyonu 

bulunmaktadır. Bunlardan Ertuşi sol kanat (baske çep), Pinyanişi sağ kanat (baske rast) 

olarak kabul edilir. Hakkari’deki bu iki konfederasyonun sağ ve sol olarak adlandırılması 

Hakkari Emirliği dönemindeki mirlerin politikalarından kaynaklandığı söylenir. M. van 

Bruinessen Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Hakkari Emirliği’ndeki aşiret 

konfederasyonlarının bu ikili (sağ ve sol) özelliğine dikkat çekmiştir. Sağdakiler miri 

desteklerken, soldakiler mire kaşıydı. Dolayısıyla Hakkari Emirliği’nde aşiretler sağdakiler 

ve soldakiler olmak üzere iki gruba ayrılmıştı. Her grubun ortasında da batıda Ertuşi, 

doğuda Pinyanişi olmak üzere iki konfederasyon bulunuyordu. Bu konfederasyonların 

arasında ya da çevresinde yaşayan diğer küçük aşiretler de bu iki konfederasyondan birine 

dahil edilerek sınıflandırılıyordu. Bu sınıflandırma sadece emirliğin merkezi olan Hakkari 

ile sınırlı kalmayıp emirliğin tüm bölge ve şehirlerinde de mevcuttu. Tabii ki sadece mir bu 

sınıflandırmanın dışında kalıyordu ve bir tarafı diğerine karşı kullanarak yönetimini 

sürdürüyordu ( Bruinessen, 2003: 124). 

 Şeref Han’ın Hakkari Mirleri’nin hayatını da anlattığı Şerefname adlı eserinde 

verdiği bilgiye göre, Hakkari mirlerinden Zahid Bey, Pinyanişilerin desteği sayesinde 
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kardeşinin oğlu Zeynel Bey’i yenilgiye uğratarak Hakkari Miri olmuştur (a.g.e.: 85). 

Hakkari Emirliği’nde birden fazla mir adayının olması durumunda, her aşiret 

konfederasyonunun kendi adayını seçmiş olması muhtemeldir. Şerefname’de, (özellikle 

Güneydoğu’daki) emirlik için birbirleriyle kıyasıya mücadele eden mir adaylarıyla ilgili bu 

tür örneklere sık rastlamak mümkündür. Şeref Han’ın verdiği bu örneklerden yola çıkarak 

özelde Hakkari’deki, genelde de Güneydoğu’daki aşiret konfederasyonlarının, mir 

adaylarının birbirlerine karşı vermiş oldukları egemenlik mücadelesinde aşiretleri 

kullanmaları sonucu ortaya çıkmış oldukları söylenebilir. 

 Hakkari’deki bu ikili yapı, Emirlikler ortadan kalktıktan sonra da devam etmiştir. 

Hatta Hakkari’nin son miri olan Nurullah Bey’in sürülmesinden bu yana 150 yıl geçmiş 

olmasına rağmen bu ikili yapı süregelmiştir. Ertuşi ve Pinyanişi arasındaki düşmanlık ciddi 

olarak kendini 1920’lerin sonunda tekrar göstermiştir. 1920’lerin sonunda Ertuşi 

Konfederasyonu, Gravi Aşireti ağası İsmail Ağa önderliğinde Hakkari’de devlet güçlerine 

başkaldırmış ve bu olay kanlı bir şekilde sonuçlanmıştır. Pinyanişi Konfederasyonu da bu 

olayda devlet güçlerinin tarafında yer aldığı için bu iki konfederasyon arasındaki 

düşmanlık tekrar alevlenmiştir. 

Bu ikili yapı arasındaki rekabet, günümüzde farklı mecralarda kendini göstermekle 

birlikte özellikle seçim dönemlerinde artmaktadır. Bunun en açık göstergesi milletvekili 

seçimlerinde her iki kanadın birbirlerine karşı giriştikleri kıyasıya yarıştır. Bu rekabette 

Pinyanişi konfederasyonunun daha başarılı olduğu söylenebilir. Bunun nedeni, Ertuşilere 

mensup olan neredeyse her aşiretin aday çıkarmasına karşı, Pinyanişilerin az sayıda adayla 

seçime girmesi ve böylece oyların bölünmesinin önüne geçmeleri ve hemen her seçim 

döneminde en az bir milletvekili çıkarabilmeleridir.  

Ancak aşiret konfederasyonları sadece seçim zamanlarında sahneye çıkmazlar. Farklı 

aşiret bloklarında yer alan aşiretlerden biri ya da birkaçı, diğer aşiret bloğundaki bir aşiretle 

ya da aşiretlerle girdiği bir anlaşmazlık ya da çatışma durumunda bu ikili yapı tekrar ortaya 

çıkabilir. Örneğin Oramari ve Jirki arasında bir yayla nedeniyle çıkan çatışmada, Dorski 

Oramari’nin, Ertuşi Jirki’nin yardımına koşmuştu. Pinyanişi ve Dıri de bu çatışmada 

yerlerini almaya hazırdı. Bunun sonucunda, çatışma aşiretler arası bir “sağ”, “sol” 

çatışmasına dönüşecekti ki Yüksekova’daki jandarma kuvvetleri müdahale etti ve çatışma 

durduruldu (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 137). Böylece başlangıçta sadece iki aşiret arasında 

olan bir anlaşmazlık ya da çatışma durumu bu ikili yapı aracılığıyla yayılıp genişler ve 

sonuçta iki bloğun çatışmasına neden olur. 
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 Ertuşi Konfederasyonu; Jirki, Gevdan, Mamhuran, Kaşuran, Şidan, Şerefan, Alan, 

Helilan, Havıştan, Mahmed Piran, Ezdinan, Ertuşi, Gravi, Hani ve Mirişki aşiretlerinden 

oluşmaktadır. Görüştüğümüz kişilerin verdiği bilgilere göre, bu aşiretlerden Gravi ile Hani 

dışındakilerin aynı kökenden gelmiş oldukları ve kurucularının kardeş oldukları 

şeklindedir. 

 Özer’in verdiği bilgiye göre Ertuşi Konfederasayonu iki kola ayrılır. Bunlardan ilki 

Mend kolu olup şu aşiretlerden oluşmaktadır: Gevdan, Mamhuran, Şidan, Şerefan, Kaşuran 

ve Jirki. İkincisi de Hacı Mend kolu olup, Alan, Ezdinan, Halilan, Havıştan, Mahmed Piran 

ve Şemzinan’dır (2003: 42). Ancak bu konuda Özer’in bulgularıyla bizimkiler arasında bir 

iki noktada uyuşmazlık söz konusudur. Birincisi bulgularımıza göre Mirişki ve Hani 

aşiretleri Ertuşi Konfederasyonu’nda yer alırken, Özer’in sınıflandırmasında bu aşiretler 

yer almaz. İkincisi de, Özer’e göre Şemzinan (Şemdinli’de) bir aşiret olup Ertuşi 

Konfederasyonu’nun Hacı Mend kolunda yer alır. Oysa yaptığımız araştırmaya göre 

Hakkari yöresinde dolayısıyla Şemdinli’de böyle bir aşiret yoktur.  

Ertuşi Konfederasyonu’ndaki aşiretlerden Jirki, Gevdan, Mamhuran, Kaşuran, Hani 

ve Mırişki aşiretleri Hakkari’de diğerleri de Van’da bulunmaktadırlar. Gravi aşireti, Ertuşi 

Konfederasyonu’nda yer almasına rağmen bu konfederasyonun aşiretleriyle aynı kökten 

gelmez. Bu da bir aşiret konfederasyonunun içinde yer alan aşiretlerin sadece akrabalık 

bağlarıyla bir araya gelmediğini açıkça gösterir. Nitekim Pinyanişi konfederasyonunu 

oluşturan aşiretlerin çoğu arasında da böyle bir akrabalık bağı yoktur. 

 Ertuşi’nin herhangi bir üyesi Ertuşi konfederasyonu içinde kendini tanıtırken 

mensup olduğu aşireti belirtir. Örneğin ya Gevdan, ya Jirki ya da Mamhuran aşiretinin 

üyesi olduğunu söyler. Fakat aynı kişi kendini yabancılara (özellikle Hakkari aşiretleri 

dışında) tanıtırken Ertuşi’ye mensup olduğunu söyler.  

Ertuşi konfederasyonunun örgütlenmesinde dikkati çeken önemli bir nokta var: Şöyle 

ki, köken olarak Ertuşi konfederasyonundan olmadığı halde bu konfederasyonun başını 

çeken aşiret Gravi aşiretidir. Rus araştırmacı A.M.Menteşaşvili bu noktayı Gravilerin 

“soylu aşiret” sayılmasına ve diğer Ertuşi aşiretlerinin ağalarının bu aşiretin temsilcileri 

arasından seçilmesine bağlar (a.g.e.: 156). Hakkari’de Gravilerin soylu ya da lider aşiret 

sayıldığı doğrudur ancak her bir Ertuşi aşiretinin ağası ya da reisi kendi içinden seçiliyor. 

Bu konuyla ilgili Lehmann-Haupt’un verdiği bilgiye göre Graviler daha Birinci Dünya 

Savaşı öncesinde büyük bir politik ağırlığa sahiptiler (aktaran, Menteşaşvili, a.g.e.:156). 
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Dolayısıyla bu soyluluk ve politik üstünlük faktörleri Gravilerin Ertuşi konfederasyonunun 

başını çekmesinde önemli rol oynamıştır.  

Menteşaşvili, Gravi Aşireti’nin Hakkari ve Van’da Ertuşi Konfederasyonu içinde 

sahip olduğu ayrıcalığı, Van’da Alan Aşireti’nde de görmenin mümkün olduğunu 

belirtmiştir. Menteşaşvili’ye göre Alan Aşireti de ayrıcalıklı bir aşiret olup Graviler gibi 

yönetici aileleri ve sıradan halkın büyük bir kısmını oluşturmaktadır (a.g.e.: 150).  

Pinyanişi Konfederasyonu ise (Pinyanişi hem bir aşiret adı hem de konfederasyon 

adıdır.) Pinyanişi, Oramari ve Dorski aşiretlerinden meydana gelmiştir. Görüştüğümüz 

kişilerin verdiği bilgilere göre bu konfederasyonun içinde yer alıp tam olarak bir aşiret 

özelliği göstermeyen bir çok topluluk da vardır. Örneğin, Sılehi, Güzereşi, Bılecani gibi. 

Bu topluluklar isimlerini yaşadıkları yerlerden almışlardır. Örneğin, Sıleh, yaklaşık 10 

köyün bulunduğu bir bölgenin adıdır. Burada yaşayanlar ya da buradan olanlar kendilerini 

Sılehi olarak adlandırırlar.  

Bu türden ikili aşiret konfederasyonlarına ya da bloklarına Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi ile Kürt aşiretlerinin bulunduğu Kuzey Irak’ta da rastlanmaktadır. 

Güneydoğu’daki Milan ve Zilan konfederasyonları ile Cizre bölgesindeki Şillet ve Çoksor 

konfederasyonları buna örnek gösterilebilir. 

Toplumsal oluşumu aşiret yapısına dayanan bir bölgede konfederasyona dayalı 

örgütlenmelerin varlığı doğaldır. Aşiretler hangi sebeple olursa olsun birbirlerine karşı 

giriştikleri çatışmalarda birbirlerine üstünlük sağlamak için kendilerine taraf edinirler. 

Galip gelmek, korunmak ya da güvende olmak güdüsü aşiret bloklarının oluşmasına neden 

olur. 

 Menteşaşvili’ye göre bir konfederasyonda birleşmek, göçebeler için yerleşik 

kabilelere göre çok daha önemliydi. Bunun birinci nedeni bir göçebenin bütün mallarının 

taşınabilir olması ve bir saldırı halinde her şeyini yitirebilecek olmasıydı. Oysa bir köylü 

için olabilecek en kötü şey o yıl ki ürününü kaybetmektir. İkinci neden, geçici kamp 

yerlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasıdır, buna karşılık çiftçiler gerektiğinde daha 

küçük ve çok dağınık topluluklar halinde yaşıyorlardı. Üçüncüsü ise örgütlü daha büyük 

bir birim, yerleşik ahaliyle ilişkilerinde göçebelere dolaysız ekonomik üstünlük sağlıyordu. 

Ayrıca Menteşaşvili’ye göre büyük bir konfederasyonun varlığı, göçebelerin, beylerin 

merkezi yönetimine tabi olmasına yardım ediyordu (a.g.e.: 124). 
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4.2. Hakkari’deki Nasturi (Asur) Aşiretleri 

Hakkari’de 1920’lere kadar, Kürtlerden başka bir etnik grup olan Nasturiler (Asurlular) de 

bu topraklarda yaşıyorlardı. Bruinessen, Nasturilerin kitle halinde Hakkari’yi terk etmeden 

önce buranın nüfusunun büyük kısmını oluşturduğunu söyler. “Cuinet, 1870’lerdeki 

Hakkari sancağındaki nüfusa ilişkin şu istatistikleri veriyor: Kürtler 165.000, Asurlular 

97.000. Bunlardan 52.000’i özerk yani aşiretli Nasturiler idi” (Bruinessen, 2003: 221).  

Hakkari Nasturileri Hıristiyan olup Doğu Kilisesi’ne bağlıydılar.8 Fakat Nasturiler 

hem dini bakımdan hem de mezhep bakımından Katoliklere göre sapık sayılmaktaydılar. 

Bu yönüyle Nasturiler hem dinî hem de imanî birlikten ayrılmaktaydılar. Kadir Albayrak, 

Keldanîler ve Nasturîler, adlı kitabında Nasturileri; Roma’ya bağlanmayı reddeden 

Keldaniler olarak, Keldanileri de; Roma’nın otoritesini kabul eden Nasturiler olarak tarif 

eder (Albayrak, 1997: 78). 

 Nasturilerin önemli bir bölümü kendileriyle aynı toprakları paylaştıkları Kürtler gibi 

aşirete mensup insanlardı. 1900’lü yılların başında Hakkari’de bulunan Wigram o zamanki 

Nasturi aşiretleri hakkında şu bilgileri verir: 

 

Burada oturan Hıristiyanların hiç de küçük olmayan bir bölümü (nasıl olmuşsa 

silahlanmışlar) de “aşiret”ti. Silahsız olanların ise iki efendiye (her ikisi de çok kötü 

olan) hizmet eden hoş olmayan bir konumları vardı. Ve hükümetin kolunun uzandığı 

yerlere kadar hükümetin, Kürt reislerinin etki alanları içinde ise Kürt reislerinin 

“rayat”larıdırlar (2004: 209-210). 

 Mar Şamun9, Tiyari10 ve Tıxuma11 Hıristiyan aşiretlerinin kabul edilmiş reisi ve 

bölgedeki bütün Müslümanların en kadim ve en kutsal taht olarak kabul ettikleri yerin 

sahibi olarak bizzat Kürtler arasında büyük bir yeri vardı (a.g.e.: 340).  

 

                                                 
8“ Doğu Kilisesi”, Hakkari’nin 40km kuzeyindeki Koçanıs Köyü’ndedir. “Kiliseye bu unvan başlangıçta 
“Doğulu Hıristiyanlar” olarak adlandırılanlar, yani Konstantinople ve Antakyalı olanlar tarafından verilmişti. 
Bu kilisenin kendilerinin doğusunda, Roma İmparatorluğunun sınırlarının ötesinde yer alması yüzünden 
onlara bu adı vermişlerdi” (Wigram ve Wigram, 2004: 324).  
9Mar Şamun, Hıristiyanların o zamanki başpiskoposuydu.  
10 Tiyari, Hakkari’nin güneyinde, Zap vadisinde bulunan bir yerleşim yeri  
11 Tıxuma da Tiyari yakınındaki bir başka Nasturi yerleşim yeri. 
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Kürtlerde aşiret örgütlenmesinin gereği olarak, saldırmanın ve savunmanın toplu bir 

şekilde, yani kolektif şeklinde yapıldığı bir bölgede yaşayan Nasturilerin de, kendilerini 

korumak ve gerektiğinde saldırmak için aşiret şeklinde örgütlendikleri söylenebilir. 

Liderlik olgusu da Kürt aşiretlerindekiyle benzer özellikler gösteriyordu. Dini liderleri aynı 

zamanda aşiret reisleriydi. Her kabilenin bir piskoposuyla beraber, fiili iktidar sahibi ve 

Melik ya da Malik adı verilen cismani bir reisi de bulunuyordu. Bir kabilenin Maliki başka 

bir kabileye savaş açma veya onunla barış yapma hakkına sahipti. Albayrak, bu aşiret 

teşkilatı ve hayat tarzı yüzünden bazı yazarların, Nasturilere, “Hıristiyan Kürtler” adını 

verdiklerini belirtir (a.g.e.: 84).  

Bruinessen, Hakkari’de aşiret halinde örgütlenmiş Hıristiyan topluluklar hakkında şu 

bilgileri verir:  

 

…Biraz farklı olmalarına rağmen dil ve dini inançları bakımından Kürtlere 

benziyorlardı. Bunlardan en büyük grubu Hakkari’deki Nasturi mezhebinden Asurîler 

oluşturuyordu. Bunlar askeri olarak Kürt aşiretleri gibi örgütlenmişlerdi. Onlar da 

birçok Kürt aşireti gibi aşiretsiz köylüleri yönetimleri altına almışlardı. Bu köylüler 

arasında Nasturilerle Kürtçe konuşan Müslümanlar da vardı. Hakkari’deki egemen 

aşiretler ve bunlara bağlı aşiretsiz tabaka hem Kürtler hem de Asurîlerden oluşmaktaydı 

(2003: 190). 

 

Hıristiyanlarda (Nasturilerde) dini liderlik amcadan yeğene geçer12 ve bu, bir 

gelenek haline gelmiştir. İngiliz misyoner Wigram, bunun neden böyle olduğunu patriğe 

sorduğunda şu cevabı aldığını söyler: 

 

Elbette bu Natar-cursiya sistemin (bu alışkanlığın Süryanice adı) bir şeyin 

yapılabileceği kadar ilkel uygulamaya ve bizim kurallarımıza tamamen karşı olduğunu 

biliyoruz. Ama halkımızı koşullarımızı bilen biri olarak siz bana bizim için başka hangi 

yolun açık olduğunu söyleyebilirsiniz? Yabani aşiret adamlarımızla serbest seçim mi? 

Bu her aday için serbestçe kavga anlamına gelir. Adayların Türk hükümeti tarafından 

atanması mı? Şansımız varsa kimseye zarar vermemiş ve asla iyilik yapmayacak zayıf 

                                                 
12 Piskoposlar evlenmedikleri için bu makam babadan oğla geçmez. Ancak amcadan yeğene geçer ve 
böylelikle “piskoposluk hanesi” korunmuş olur (Wigram ve Wigram, a.g.e.: 326).  
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ve otoritesiz yaşlı bir keşiş bulabiliriz. Bu yüzden bu babadan oğla geçme sistemine 

geçiverdik (a.g.e.: 327).  

 

Piskopos dini liderliğinin yanı sıra aşiret liderliği rolünü de oynamaktaydı. Wigram, 

piskoposun çoğu zaman Kürt aşiretleriyle Hıristiyan aşiretleri arasındaki kan davalarını 

çözme işini üstlendiğini belirtir. Patrik davalı aşiretlerin reislerini bir araya getirmeyi 

sağlayarak davaları çözerdi (a.g.e.: 328). Patrik tıpkı bir şeyh gibi aşiretler arasında 

arabuluculuk yaparak nüfuzunu arttırma yollarına başvurmuştur.  

Wigram, Kürt aşiretleriyle Nasturi aşiretleri arasında kuşaklar boyu süren 

çatışmaların ve saldırıların bir anlayışın gelişmesine neden olduğunu belirtir. Bu anlayış 

şöyle ifade edilebilir: “İstediğini al ama geride bıraktıklarına zarar verme ve sakın 

kadınlara dokunma.” Dolayısıyla talan edilecekler arasında başta gelen canlı hayvanlardı. 

Bunları silahlar ve ev eşyaları izlerdi. Fakat evler yakılmayacak, ekin ve sulama 

kanallarına dokunulmayacaktı. “Bir aşiret köyüne saldırıldığında, birkaç yıl öncesine kadar 

kadınlara asla dokunulmuyordu. Bu o kadar iyi biliniyordu ki kadınları korumak bile 

gereksizdi” (a.g.e.: 210).  

Tarihi kaynakların verdiği bilgiye göre Nasturi aşiretleri emirlik döneminde 

Hakkari’nin siyasetinde önemli roller oynamıştır. Şeref Han, Hakkari mirlerinin (Şenbu 

Hanedanı), Asur (Nasturi) aşiretlerinin yardımıyla Hakkari’de Dımbılilerin hakimiyetine 

son verdiğini belirtir (a.g.e.: 83). 

 Hakkari Nasturilerindeki aşiretli-aşiretsiz grupların varlığı, silahlı adamların, aşiret 

reislerinin olması ve dini liderlerin davalarda arabulucu rolü oynamaları gibi olgular Kürt 

aşiretlerindekilerle aynıdır. Bu durum bir bölgenin konjonktürel yapısının toplumun 

şekillenmesinde (farklı etnik gruplardan oluşsa dahi) ne kadar etkili olduğunu apaçık 

göstermektedir.  

Bruinessen, Hakkari Nasturilerinin sosyal örgütlenmelerinden çok, askeri ve 

bağımsız konumlarından dolayı aşiretli bir yapıda olduklarını ve yöredeki aşiret dışı 

Kürtlerin bunların hakimiyeti altında olduğunu ifade eder (1995: 222). Hakkari’de 

Kürtlerle Nasturiler arasında, bazen karşılıklı saldırılar olmakla birlikte, iyi ilişkilerin 

kurulduğu hala rivayet edilir.13 Yani bir “birlikte yaşama kültürü” oluşturmuşlardı. Fakat 

                                                 
13 1989’da Saddam Hüseyin Kürtlere saldırdığında Kürtlerin büyük bir kısmı Türkiye’ye kaçmak zorunda 
kalmıştı. Hakkari’nin Çukurca İlçesine yakın bir yerde kamp kuran Kürtler arasında Nasturi Hıristiyanları da 
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bu birlikte yaşama kültürü, Avrupalı misyonerlerin 1900’lü yılların başında yaptıkları 

faaliyetlerle bozulmaya başlamıştır.  

Kürt aşiretleri gibi Nasturiler de Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte 

birçok yönden etkilendiler. Wigram, Hakkari Nasturilerinin ve Doğu Kilisesi’nin yeni 

rejimden, dolayısıyla modernleşme ve merkezileşme politikalarından nasıl etkilendiğini, 

önceki dönemle karşılaştırarak şöyle anlatır: 

 

Qudşanıs köyünü ve bu köye ait toprakları Mar Şamun elinde bulunduruyordu. 

Bu hak ona Sultan tarafından verilmişti. Son zamanlara kadar burada yaşayan herkes 

kira, faiz ya da vergi ödemediği için mutluydu. Ancak bu ayrıcalık onlara yazılı olarak 

değil sadece sözel olarak beyanda bulunarak verilmişti. Böyle bir söz kralınıza 

“Yahudice davranır” ve sözünden cayar korkusuyla evrakları imzalamasını 

istemediğiniz ve tanıklık için bir yerin “aksakallılarının” varlığının yettiği günlerde 

verilmişti. Şimdi ise bu topraklarda yeni bir yönetim, yani formların, kalemlerin ve 

mürekkep ile kağıdın yönetimi vardır. Bu yeni rejim eski hakları tanımıyor. Varlığını 

sürdürme mücadelesi veren zararsız ve pitoresk bir yaşam yok olmuştu; bu yaşam 

Konstantinople’nin Roma dönemine ait surları yerine bir Paris caddesini geçirmek için 

yanıp tutuşan aynı halk tarafından aynı nedenle uygarlaşma ve tektipleşme adına 

ortadan kaldırılmıştı (a.g.e.: 325).  

 

1779’dan 1920’lere kadar Hakkari yakınlarındaki Koçanıs (Qudşanıs) köyünde 

bulunan Doğu Kilisesi, Patrik Mar Şamun’un Kürtler tarafından öldürülmesinden sonra 

Musul’a; daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı. Doğu (Asur) Kilisesi bugün 

Chicago’dadır ( Albayrak, a.g.e.: 78). 

  

4.3. Aşiretlilerde Talancılık 

Geleneksel Kürt toplumsal örgütlenme biçimleri, tarihsel olarak, savaş, baskınlar, karşı 

baskınlar ve talanlardan oluşan bir ideolojiyle özdeşleşmiştir (Leach, a.g.e.: 92). Aşiretliler 

yaptıkları talan ve soygunları övünerek anlatırlar. Hatta halk hikayelerinin ana 

                                                                                                                                                    
vardı -bunların bir bölümü 1920’lerde Hakkari’den kaçan Hıristiyanlardı-. Bunlardan biri, babasının daha 
Hakkari’de ikamet ederken dostça ilişkiler kurduğu, Gravi aşiretinin önde gelen bir ailesiyle görüşmüştü. 
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temalarındandır talan ve soygunlar.14 Talanlar aşiretlerin birbirleriyle ilişkilenmelerindeki 

en önemli faktörlerden biridir. Düşman aşiretler çoğu zaman birbirlerine karşı talan 

girişimlerinde bulunurlar. Talan edilenlerin başında hayvanlar ve ekinler gelir. Düşmanının 

hayvanlarını talan etmek ve ekinlerini yakmak ekonomik zararın yanı sıra en etkili 

psikolojik yıkım yollarından biridir.  

1900’lü yılların ortalarına kadar talancılık çok yaygın bir durumdaydı. Hakkari’nin 

doğusuyla İran’ın batı ucu arasında yaşayan Herki aşiretinin göç yolları üzerinde yaptığı 

talanlarla çevresine bir hayli ün saldığı söylenmektedir (Wigram ve Wigram, a.g.e.: 200). 

Barth, göçebe Hemavendlerin eşkıyalığı meslek edinmiş bir yapıya sahip olduklarını ve 

Irak ile İran arasından geçen kervanları uzun bir dönem boyunca yağmaladıklarını ifade 

eder (a.g.e.: 58).  

Nikitin, özellikle kendilerini haydutluğa veren sınır aşiretlerinde, aşiret reisinin 

silahlı birliğinin, sınırı geçme kolaylıkları nedeniyle salt savaşçı eylemlerle yaşadıklarını 

ve bu şekilde bir yaşam tarzı gösterdiklerini söyler. Aşiretin geri kalanı hayvancılıkla 

uğraşırken, bu birlik, sınırın kah bir yanına kah öte yanına geçerdi ve çoğu zaman 

Hıristiyan halkın sırtından da geçinirlerdi (a.g.e.: 258). Hakkari’nin doğusundaki Herki 

aşiretinin bu şekilde kendini haydutluğa vermiş bir aşiret olduğu belirtilir.  

Kırsal çözülmenin çok hızlı olduğu 1980’lerin sonuna kadar talan ve soygunlar çok 

az da olsa Hakkari ve çevresinde birbirine düşman aşiretler ve gruplar arasında hala 

karşılaşılan olaylardı. Hakkari’de talanlar genellikle karşı tarafın hayvan sürülerinin 

kaçırılması ve hayvanlar için kışlık yiyecek olarak biçilmiş ot yığınlarının yakılması 

biçimindeydi. Anlaşmazlık halindeki köyler çoğu zaman ya birbirlerinin hayvanlarını talan 

eder ya da birbirlerinin otlarını ve ekinlerini yakarlardı. Hakkari ve civarında bundan 15-20 

yıl öncesine kadar bunun örnekleriyle karşılaşmak mümkündü.15  

Bir aşiret ağasının “ğulam”larına (fedai) bir hedef göstermesi baskın yapmaları için 

yeterli bir nedendir. Zira bu kişiler becerikli, maceraperest silahlı adamlardır. Bu insanların 

köylülerin gözünde cesaret bakımından oldukça üstün bir değeri vardı.16 Bruinessen, 

baskınları, aşiret reisinin maiyetinde bulunan, bütün toplumsal bağlarını koparmış ve çeşitli 

                                                 
14 Wigram, “Hakkari’de herhangi bir beyefendi soyguna gidebilir, onun getirdiği talan kanunen ona aittir ve 
yaptığı bu eylemi meşru bir gururla anlatır” diyor (a.g.e.: 355). 
15 Hakkari il merkezine bağlı iki köy olan Kamışlı ve Elmacık 15-20 yıl öncesine kadar birbirlerine bu 
şekilde misillemelerde bulunurlardı. 
16 Barth, harici idari yapının tüm çabalarına rağmen Kürtler arasında eşkıyalığın ve yağmacılığın devam 
ettiğini vurgular. “Bunun en önemli sebebi bu tür bir cesarete atfedilen pozitif değer olsa gerek. Eşkıya ideal 
temsilini Batı’nın Robin Hood karakterine benzer bir figürde bulur” (a.g.e.: 155). 
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kökenlerden gelen savaşçı bir grubun düzenlediğini belirtir (1995: 218). Ancak aşiret 

ağasının silahlı adamları arasında farklı kökenlerden kişiler olmakla beraber aşiretinden 

olanların da sayısı az değildir.  

Hakkari’de talan ve baskınlara en fazla maruz kalanlar aşiretsiz köylülerle 

Nasturilerdi. Aşiret-dışı bu kesimler hayvanlarını ekinlerini ve eşyalarını talan edilmekten 

korumak için çoğu zaman güçlü bir aşiretin himayesine girerlerdi. Nasturiler ise aşiret 

benzeri örgütlenmelerde bulunurlardı. Aşiret-dışı gruplar himayesine girdikleri aşiretin 

halkından sayılırdı. Bunlara yapılacak herhangi bir saldırı, bunların himayesinde 

bulundukları aşirete yapılmış bir saldırı anlamına gelirdi. Fakat birbirlerine düşman olan 

aşiretler çoğu zaman birbirlerinin aşiret-dışı gruplarına saldırmayı birbirlerine doğrudan 

saldırmaya tercih ederlerdi. Çünkü bu durumda karşı tarafın yapacağı misilleme daha az 

acımasız olacaktı.  

 

5. Aşiret Dışı Gruplar 

 

5.1. Aşiretsizlerin Kökeni 

Kürtlerin büyük bir çoğunluğu aşiret şeklinde örgütlenmiş olsa dahi, bu şekilde 

örgütlenmemiş Kürtler de az değildir. Bilindiği gibi aşiretliler atasoyluluk temelinde 

örgütlenmişlerdir. Dolayısıyla bu yapılanma modelinde kan bağı çok önemlidir. Aşiretsiz 

kesimlerde ise akrabalık grupları olmasına rağmen, bu temelde oluşmuş bir örgütlenme 

yoktur. Dolayısıyla siyasi alanda da herhangi bir ağırlığa sahip değillerdir. 

Bruinessen, aşiretsiz Kürtler ile ilgili iki varsayımdan söz eder; ilk varsayıma göre, 

bunlar aşiretsizleştirilmiş Kürtlerdir. Bunların ataları yerleşik düzene geçerek tarımla 

uğraşmaya başlamışlar ve giderek aşiret örgütlenmelerini ve göçer oldukları sıradaki askeri 

yeteneklerini yitirerek başka bir aşiretin boyunduruğu altına girmiş veya önce boyunduruk 

altına alınıp daha sonra tarımla uğraşmaya zorlanmışlardır (Bruinessen, 2003: 174). 

İkinci varsayıma göre ise, bunlar etnik köken olarak aşiretlilerden tamamen ayrıdır 

ve bölgenin daha eski, yerleşik halkının kalıntılarıdır. Bu varsayıma göre, Kürt kültürü 

homojen görünmesine rağmen bu iki kökence farklı kültürün karışımının sonucudur 

(Bruinessen, 2003: 174). 
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Bu iki varsayımdan birincisini kabul edenler (Bruinessen, Hütterot) olduğu gibi, 

ikincisini kabul edenler de (Rudolph) vardır. Rudolph ikinci varsayımı, aynı yerde bulunan 

yarı-göçer Kürtlerle yerleşik Kürtlerin kültürleri arasındaki farklılıklardan dolayı kabul 

eder (aktaran Bruinessen, 2003: 174). Oysa Bruinessen kültürel farklılıkları, çevresel 

faktörlerin veya aynı yerde bulunan etnik grupların (Ermeni ve Nasturi Hıristiyanlar) 

etkilerine bağlar (2003: 175). 

Bruinessen birinci varsayımın daha gerçekçi olduğunu ileri sürer. O’na göre, köylü 

topluluklarının göçerler tarafından istila edilip boyunduruk altına alındığına dair yeterince 

örnek vardır. Bu örnekler arasında, Cibran aşiretinin, Hormek (Erzurum civarında) 

köylülerini nasıl zorlayıp sömürdüklerini de sayar (2003: 175).  

Bazil Nikitin, Bruinessen’nin tezini destekleyen bir olguya dikkat çekmiştir. 

Nikitin’e göre Kürtler arasında iki sosyal sınıf vardır. Bunlar silahlı adamlarıyla birlikte 

yaşayan savaşçı ve toprak sahibi soylular ile yarı-köleliğe indirgenmiş rençberlerdir. 

Nikitin Kürtler içindeki bu bölümlenişin, bir yanda fatihlerin, öte yanda da bunlara boyun 

eğen yerlilerin bulunmasına bağlar (a.g.e.:217-218). Nikitin’in söz ettiği duruma, biraz 

farklı da olsa Hakkari ve çevresinde, bundan 15-20 yıl öncesine kadar rastlamak 

mümkündü. Fakat Hakkari’deki durumda, aşiretlilerden olan soylu sınıf toprak sahibi 

olmayıp genellikle hayvan sürülerine sahipti ve son yüzyılda savaşçı özelliklerini 

yitirmişlerdi. Ayrıca yarı-köleliğe indirgenmiş rençberlikten ziyade ücret karşılığında 

çalıştırılan rençberler söz konusuydu.  

Hakkari, Van, Şırnak gibi yerlerde rençperden başka, soylu sınıfın hizmetinde 

bulunan ve “ğulam” denilen kişiler vardır. Ğulam,17 aşiret ağasının hizmetinde bulunan 

kişi demektir. Fakat ğulamın yaptığı işlerle rençperin yaptığı işler birbirinden farklıdır. 

Rençper daha çok çobanlık ve ot biçme gibi işleri yaparken, ğulam, ağanın sosyal ve askeri 

işlerini yerine getirir. Mesela, ağaya gelen misafirlerin ağırlanmasında, ağanın diğer 

ağalarla olan iletişiminin sağlanmasında ve ağanın fedaisi olarak görev alır. Ğulamlar, 

yaptıkları işlere bağlı olarak genellikle becerikli ve cesur kişilerdir. Hem ğulamlar hem de 

rençberler genellikle aşiretli olmayan kesimden insanlardı.  

                                                 
17 Ğulam kavramı aynı zamanda bir saygı ifadesi olarak da kullanılır. Bir kişi birine “ben senin ğulamınım” 

dediğinde o kişiye karşı duyduğu saygıyı dile getirir. Hem aşiretli hem de aşiretsiz gruplarda, bu ifade 

genellikle saygın ve yaşlı erkek ve kadınlara karşı söylenir. Hakkari ve çevresinde bu saygı ifadesi şimdi de 

yaygın olarak kullanılmaktadır.  
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Bois, Kürtlerde sosyal sınıflara rastlandığını belirterek, en önemli farklılığın, 

kendilerine eşir (aşira) denen aşiret üyesi köylülerle bunların dışında kalıp yaşadıkları 

bölge ve lehçeye göre kurmanç, guran ve miskin gibi adlar alan köylüler arasında olduğuna 

dikkat çeker (a.g.e.: 137). Aşiretsiz Kürtler, genellikle Türkiye ile Irak’ın kuzeyinde 

“kurmanç,” Irak’ta “miskin,” Irak’ın kuzeydoğusuyla İran’da da “guran” olarak 

adlandırılırlar. Fakat “kurmanç” kelimesi aynı zamanda Kürtçe’nin bir lehçesi olan 

“kurmançi”yi konuşanlar için de kullanılır. Bruinessen’in guran için buna benzer bir 

durumdan söz eder (2003: 177). Guran, Irak Kürtlerinden bazı aşiretsiz gruplar için 

kullanılırken, bu isimdeki bir aşiret konfederasyonu için de kullanılır. 

Bruinessen, Kürtlerdeki aşiretli-aşiretsiz ayrımının kast benzeri sıkı bir model 

olduğunu vurgular. Bruinessen, tipik aşiretlilerin göçer ya da yarı-göçer çoban ve hayvan 

yetiştiricisi olduklarını, aşiretsiz köylülerle zanaatkarların da ekonomik ve politik olarak 

bunların egemenliği altında olduklarını ileri sürer (2003: 170).  

Barth da, Irak’taki Kürtler arasında bir kast sisteminin olduğunu belirtmiştir. Barth, 

yağmacı ve soyguncu olduğunu söylediği Hemavendlerin, miskinler üzerinde baskı 

kurarak, onları sömürdüklerini söyler. “ Hemavendler, aşirete dayalı olarak örgütlenmemiş 

çiftçilerin oğullarının, belirli tarlaların kullanım haklarını babalarından miras 

alabileceklerini kabul etmekle beraber, koşullar el verdiği zaman bu haklar kolaylıkla ihlal 

edilebilir”(a.g.e.: 72).  

 

5.2. Hakkari’de “Eşir (Aşir)” “Kurmanç” Ayırımı  

 Hakkari’de nüfusun çoğunluğu aşiretli kesimden meydana gelmekle birlikte aşiretli 

olmayan kesimin oranı da az değildir. Hakkari’deki nüfusun ne kadarının aşiretli ne 

kadarının aşiret-dışı olduğunu tespit etmek güçtür. Ancak bu oranın üçe karşı bir olduğu 

tahmin edilmektedir.  

 Hakkari’de aşiretli-aşiretsiz ayırımının bir sosyal sınıflaşmaya neden olduğu 

söylenebilir. Aşiretlilerin aşiretsizleri hor gördükleri olmaktadır. Hatta aşiretliler, 

aşiretsizleri çoğu zaman “soylu olmamakla” küçümserler. Bu tavır, aşiretliler(eşir)in, 

kurmançlardan sosyal statü açısından daha üstün olmaları anlamına gelir. Aşiretsiz 

kesimden biri toplum içinde tasvip görmeyen bir davranışta bulunduğunda bu davranışı 

hemen onun “kurmanç” (aşiretsiz) olmasına bağlanır. Diğer taraftan aşiretli biri takdir 
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edilecek bir davranışta bulunduğunda da bu, aşiretliler tarafından onun “eşir” yani asil, 

soylu olmasına bağlanır. 

Aslında, bu iki kesimin tutum ve davranışları arasında olduğu söylenen farkı onların 

soylu olma ya da olmamalarıyla açıklamak doğru olmaz. Aşiretliler, aşiretli olmayanlara 

göre daha az, kınama gerektiren davranışlarda bulunabilirler fakat bu, onların soylu 

olmalarından kaynaklanmaz. Bu durum daha çok aşiretli Kürtlerin belli bir kamu düzenine 

sahip olmalarıyla ilgilidir. Aşiretlilerdeki katı disiplin, onların davranışlarını büyük ölçüde 

etkiler. Bazil Nikitin, aşiret disiplininin, Kürtlerde gurur ve davranış ayrıcalığını meydana 

getirdiğine dikkati çekmiştir (a.g.e.: 131). Oysa aynı disiplini aşiretli olmayanlarda görmek 

mümkün değildir. Bu da onların tutum ve davranışlarının kısmen de olsa aşiretlilerinkinden 

farklı olmasına neden olur.  

Hakkari’de nüfusun çoğunluğu aşiretli bir kimliğe sahiptir. Halk birbirleriyle bu 

kimlik üzerinden tanışır. “Kimlerdensin?” ya da “hangi aşirettensin?” sorusu, neredeyse 

geçerli tek kimliğin aşiretlilik (eşir) olduğu ve bundan başka bir kimliğe sahip olmanın 

küçümsendiği anlamına gelir. Elbette ki böyle bir kimlik anlayışı “öteki”nin kimliğini de 

inşa etmektedir. Yani “kurmanç” kimliği, “eşir” kimliğinin negatif bir inşasıdır. Fakat 

“eşir” de kendini “kurmanç”a göre inşa eder. M. Ali Kılıçbay’ın dediği gibi “kendi 

kimliğinin inşa aynası olan “öteki” de zaten hem kendini negatif bir şekilde inşa etmiştir, 

hem de bu “kimlik” cephesi tarafından inşa edilmektedir ve elbette “öteki” bu tarafı da inşa 

etmekte ve bu iş böyle sürüp gitmekte”dir (2003: 156).  

“Eşir” ve “kurmanç” ayırımı, aşiretliler tarafın yapılmış olup çok açık bir sosyal 

sınıflaşma olgusuna işaret eder. Aşiretli ile aşiretli olmayan ya da eşir ile kurmanç 

arasındaki sınıfsal ayırım ekonomi temelinde oluşmuş bir ayırım değildir. Bu sınıflaşmanın 

dayandığı temel nokta soydur. Soy ideolojisi, aşiretlilerin kendilerini aşiretsizlerden sosyo-

politik olarak daha üst bir sosyal sınıfta görmelerine neden olmuştur. Kürtlerde “eşirden 

olma” saygı görmenin, ayrıcalıklı olmanın en önemli koşulu olarak görülür. “Eşir olma” 

aynı zamanda eşir olmama durumuna (kurmanç) karşıt bir durumu ifade eden bir 

söylemdir. Dolayısıyla aşiretli olmayanlar, çoğu zaman aşiretli olmadıklarını söylemezler. 

Genellikle yakınlık duydukları bir aşirete mensup olduklarını söylerler. Kürdistan’da İki 

Yıl, 1918-1920 adlı kitabında İngiliz subayı W.R.Hay bu konuda şöyle demektedir: 
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Hemen her gerçek Kürt ister köyde ister şehirde yaşasın, hatta belli bir aşiretin 

üyesi olmasa bile o kendisini bir aşiretli olarak tanıtacaktır. Bu şekilde, aşiret gelenek 

ve kurallarını tanıdığını ve başkalarının kendisine, aşiretsel haklarına sahip biri olarak 

davranmalarını beklediğini ifade etmiş olur. “Eşiretim” (Ben bir aşiret mensubuyum), 

“Civis Romanus sum” (Roma vatandaşıyım) gibi deyişlerle eş anlamlı olup, saygı 

gösterilmesi, hesaba katılması gereken bir söylem (a.g.e.: 71).  

  

Ziya Gökalp de, eşir (aşiretli) olmayla, (Ortaçağ’da) şövalye olmanın hemen hemen 

aynı manaya geldiğini ifade eder (a.g.e.: 36). Bruinessen ise “aşir” teriminin çoğunlukla bir 

çeşit askeri kast oluşturan aşiret üyelerini tanımlamak için kullanıldığını belirtir (1995: 

221).  

Aşiretliler savaşçı olduklarından toprakla uğraşmayı kendilerine yakıştırmazlar. 

Onlara göre çiftçilik yapmak soylu kişilerin işi değildir. Dolayısıyla aşiretliler genellikle 

hayvancılıkla uğraşan yarı-göçer askeri seçkinlerdir. Aşiretsizler de çoğunlukla tarımla 

uğraşırlar ve bu da aşiretli olmayanların büyük oranda köylerde yerleşik kalmalarına neden 

olmuştur.  

Hakkari kırsalında da aşiretsiz kesim genellikle yerleşik olup çiftçilik yaparken, 

aşiretli kesim yarı-göçebe olup küçük baş hayvancılığıyla uğraşır. Hakkari’de küçük baş 

hayvancılığının yapılabilmesi otlakların yeterli olmasına bağlıdır. Köyün çevresindeki 

otlaklar ihtiyacı karşılamadığı için sürü sahipleri, yazın başından sonbahara kadar, 

otlakların bol olduğu yaylalara çıkarlar. Bu durum yarı-göçebe bir yaşam tarzını meydana 

getirmiştir. Kuşkusuz yarı-göçer yaşam tarzı korunmayı ve güvende olmayı gerektirir. 

Ancak, aşiretliler örgütlü bir yapıya sahip olduklarından bu, onlar için aşılmaz bir sorun 

değildir. Ancak bu durum aşiretli olmayanlar için büyük bir sorun teşkil eder. Aşiretli 

olmayanlar örgütlü bir yapıya sahip olmadıklarından göçebeliğe dayalı bir yaşamı 

sürdürmeleri olanaksızdır. Bunun için aşiretsizlerin, çoğunun ya sürekli köyde besleyecek 

kadar az sayıda hayvanı vardır ya da çok sayıda hayvanı varsa aşiretli topluluklara 

katılmak zorunda kalırlar. Tabi sahip olduğu sürüye göre belli bir vergi vermek şartıyla.  

Bruinessen’e göre “aşiretlilerle aşiretsizler arasındaki ilişkinin niteliği ya da aşiretsiz 

olanların sömürülme derecesi zamana ve mekana göre çeşitlilik gösterir.” Bruinessen, 

1970’lerde Pervari ve Hakkari bölgesinde aşiretsiz köylülerin tek yükümlülüklerinin 

ağanın sürüleri için biçilen ekinleri kışın kullanılmak üzere saman haline getirmek 

olduğunu gözlemlemiş. Bruinessen, yine bu tarihlerde, Van’ın Çatak ve Norduz (şimdiki 
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adıyla Gürpınar) bölgesindeki aşiretsiz köylülerin, nüfusun çoğunluğunu oluşturmalarına 

rağmen kendi topraklarının sahibi olmadıklarını ve ürünlerinin büyük bir miktarını Gravi 

aşireti ağalarına vermek zorunda olduklarını belirtir (2003: 171). Hakkari’de bu konuda 

bilgilerine başvurduğumuz birkaç kişi, Bruinessen’in gözlemlediğini söylediği her iki 

durumun da vuku bulduğunu belirttiler.  

Bruinessen, bazı büyük aşiretlerin oldukça karmaşık politik örgütlenmelere sahip 

olduğunu ve bu aşiretlerin yanaşma aşiretlere hükmettiğini ve bu yanaşma aşiretlerin 

bağımsız aşiretlerle aşiretsiz köylüler arasında bir konumda bulunduğunu ifade eder (2003: 

191). Hakkari’de bu olgunun bir benzerine rastlamak mümkündür. Yanaşma bir aşiret olan 

Sılehiler, kendilerini Pinyanişi kanadından sayarlar.  

Günümüzde aşiretlilerle aşiretsizler arasındaki ilişkinin niteliği önemli ölçüde 

değişmiştir. Aşiretlerin eskisi gibi güçlü olmamaları ve son 20-25 yıldır bölgede büyük 

oranda kırsal çözülmenin olması aşiretli sınıfın aşiretsiz sınıf üzerinde uyguladığı baskı ve 

sömürüyü önemli ölçüde azaltmıştır.  

 Hakkari’de kırsal kesimin neredeyse tamamı göç etmiş, bu göçler sonucunda kırsal 

nüfus genellikle Hakkari merkeze, Yüksekova’ya ve Van’a yerleşmiştir. Kırsal çözülme 

sonucunda aşiretli ve aşiretli olmayan kesim arasında uğraş bakımından dikkat çekici bir 

fark olmamıştır. Her iki kesim de şehir hayatında genellikle benzer işlerle uğraşmaktadırlar 

(genellikle inşaat işleri, işportacılık, esnaflık gibi). Ve hemen hemen aynı yaşam 

standartlarına sahiptirler. Bununla birlikte, eşir ve kurmanç ayırımı şehir hayatında hala 

sürmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

1. AŞİRETTE LİDERLİK ( AĞALIK) KURUMU 

 

 

1.1.Aşiret Ağalığı ile Toprak Ağalığı Farkı 

 

Aşiret sosyal ve siyasal bir birliktir ve ağalık ya da reislik kurumu tarafından idare edilir. 

Fiili iktidar olarak reislik kurumu, aşiretli toplumda, başkalarını yönlendirmesi ya da onları 

kendi isteği doğrultusunda harekete geçirebilecek etki ve araçlara sahip olması bakımından 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Yerel terminolojide bu kuruma ağalık denir. Fakat bu, 

toprak sahipliğine dayanan ağalıktan çok farklıdır. Buradaki ağa, aşiret reisidir ve herhangi 

bir toprak parçasına sahip olduğundan dolayı bu unvanı almış değildir. 

Aşiret biçiminde örgütlenen sosyal yapı ile toprak ağalığına dayanan sosyal yapı 

arasında önemli farklar vardır. Toprak ağalığına dayanan sosyal yapıda, ağa ile onun 

denetlediği kişiler yani köylüler arasında kan bağı yoktur. Oysa aşiret şeklindeki sosyal 

yapıda, aşiret reisi ile aşiret üyeleri arasındaki bağ tamamen kan bağına dayanmaktadır. 

Dolayısıyla aşiret üyelerinin aşiret ağasına bağlılığı rızaya dayanır. Fakat köylülerin toprak 

ağasına bağlılığı rızaya değil, baskıya dayanır. 

Toprak ağalığı sisteminde köylüler ekonomik olarak yani emek yönünden ağaya 

bağlıdırlar. Oysa aşiret ağalığında durum bundan çok farklıdır. Zira aşiret mensuplarının 

aşiret ağasına ekonomik yönden bir bağımlılıkları söz konusu değildir. Hakkari gibi 

tarımsal faaliyetlerin çok az olduğu yerlerde hayvancılık yaygındır. (Hakkari’de toprağın 

büyük bir kısmı dağlık arazi olması nedeniyle tarıma elverişli değildir. Tarıma elverişli 

olan alanlarsa genellikle otlak olarak kullanılır.) Her bir aşiret hanesinin kendine göre belli 

sayıda hayvanı vardır. Dolayısıyla aşiret üyeleri emek yönünden aşiret ağasına bağlı 

değillerdir. 

Hakkari’de gelirin temel kaynağını hayvancılık oluşturduğu için yayla sahibi olmak 

ya da yaylaların kontrolünü elinde bulundurmak bu sistemdeki asıl meseledir. Ancak aşiret 
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mensupları geleneksel yaylalar üzerinde teorik olarak kolektif haklara sahiptir. 

Uygulamadaysa, aşiret reisleri bu hakları kimin kullanacağın belirleyebilir (Yalçın-

Heckmann, a.g.e.: 180). Fakat yine de hiçbir aşiret reisi aşiretine mensup olanları bu 

haktan mahrum etmez. Çünkü aşiretteki birlik ve beraberlik aşiret ağasının prestijini 

artıracaktır. Ancak kendi aşiretinden olmayanlardan yaylayı kullanma kirası alabilir. 

Dolayısıyla kolektif kullanımdaki yaylalar bireysel mülkiyete ait tarım arazilerinden daha 

önemli olduğu için, aşiret liderlerinin güç ve otoriteleri toprak mülkiyetine dayanmaz. 

Yalçın-Heckmann’ın da vurguladığı gibi (a.g.e.:180) aşiret sistemindeki bu durumla 

Diyarbakır ve Urfa ovalarındaki toprak ağalarının durumu arasındaki önemli farklılık, 

aşiret ağalarının inisiyatifinde bulunan, dağlardaki yaylaların yasal olarak özel mülk 

edinilememesidir.  

Gerçi tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde de durum bundan farklı değildir. 

Zira aşiret mensuplarının toprakları Kocadağ’ın da belirttiği gibi ya babalarından ya da 

dedelerinden kalmadır ve ailelerdeki çoğalmalara göre bölünmüştür (a.g.e.: 200). Yani aynı 

aşiretten olanların çoğunun kendilerine göre toprakları vardır. Zaten aynı aşirete mensup 

olanların tümünün aynı yerde bulunmaları gibi bir durumdan söz edilemez. Aynı aşirete 

mensup olanlar farklı köy ve kasabalara hatta farklı şehirlere yerleşebiliyorlar. (ki daha 

önce de belirtildiği gibi, Hakkari’deki aşiretlerin çoğunun mensupları aynı yere yerleşmiş 

değildir. Ya Hakkari içinde farklı yerlere yerleşmişler ya da Hakkari dışında –özellikle 

Van’da- bir yere yerleşmişlerdir) Dolayısıyla aşiret reisi ile aşirete mensup olanlar 

arasındaki ilişkiyi bir sömüren ve sömürülen ilişkisi olarak görmek pek gerçekçi olmaz. 

Fakat aşiretli olmayan toplum kesiminin sömürüye uğramadığını söylemek de mümkün 

değildir.  

 

1.1.1. Aşiret Feodal Bir Sistem midir? 

Gerek yerli olsun gerekse yabancı olsun birçok yazar18 aşiret sisteminin feodal bir sistem 

olduğunu ileri sürmüştür. Bilindiği gibi feodal sistem toprak ekonomisine yani tarıma 

dayanır. Toprağın mülkiyeti feodal beye aittir. Bu toprak üzerinde çalışanlar (köylüler) 

feodal beye bağımlıdırlar (Bloch, 1998: 670). (Bunun yanında feodal sistem, “fief 

biçiminde toprak ücretinin hizmet karşılığı olan temliki; uzmanlaşmış bir savaşçı sınıfının 

egemenliği; insanı insana bağlayan, itaat ve koruma ilişkileri, ki bu ilişkilerin savaşçılar 

                                                 
18 Bu araştırmacılardan birkaçı şunlardır: Menteşaşvili, Nikitin, Beşikçi.  
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safında saf vassalite biçiminde ortaya çıkması; düzensizliğin kaynağı olarak iktidarların 

parçalanması” ve daha birçok iktisadi, siyasal, toplumsal ve hukuki özelliğe sahiptir 

(Bloch, a.g.e.: 670-671)). Feodal sistemde toprağın efendisi toprağa bağlı olan köylülerin 

emeklerini ödemeyerek onlar üzerinden rant elde eder. Bu açıdan feodalizm sömürüye 

dayanan bir sistemdir.  

Feodal sistemin bu temel özelliklerini belirttikten sonra aşiret sisteminin feodal bir 

sistem olup olmadığına dair tartışmaya geçebiliriz. İsmail Beşikçi, aşiret örgütlenmesinin, 

feodal yapının başka bir biçimi olduğunu iddia eder (a.g.e.: 487).19 Yazar, “toprağa 

dayanan feodal yapının tarla tarımına, aşiret sistemine dayanan feodal yapının da 

hayvancılığa dayandığını” (a.g.e.: 500) belirtir. Beşikçi aşiret üyelerinin emek yönünden 

aşiret ağasına bağlı olmadıklarını buna karşın ağanın, ürünlerin satılmasından belli bir aidat 

alarak aşiret üyelerini sömürdüğünü ileri sürer (a.g.e.: 487). Bu iddiaya göre aşiret ağası 

feodal bey, aşiret üyeleri de sömürülen köylüler konumunda olmaktadır. Beşikçi, aşiret 

sistemini, sırf bu özelliğinden dolayı feodal ilan etmekte ve bunda hiçbir sakınca 

görmemektedir.  

Beşikçi’nin bu tezine karşılık şunlar söylenebilir: birincisi, feodal sistemde baskın 

olan hatta belirleyici olan faktör ekonomi olmasına karşın, aşiret örgütlenmesinde baskın 

olan sosyo-politik faktörlerdir. Aşiretler sosyal ve siyasal birliklerdir. İkincisi, aşiret ağası 

herhangi bir üretim aracına sahip değildir. Aşiret ağası gibi aşiret üyelerinin de belli sayıda 

hayvanı bulunmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir sömürüden söz edilemez. Üçüncüsü ise 

Beşikçi’nin, Ziya Gökalp’e dayanarak, aşiret ağasının, aşiret üyelerinin sattığı ürünlerden 

belli bir aidat aldığını ileri sürmesi aşiret ideolojisiyle çelişir. Çünkü aşiret ağası böyle bir 

şey yaparsa kendisiyle aşiret üyeleri arasındaki bağı zayıflatmış olacaktır. Oysa aşiret ağası 

aşiretiyle arasındaki bağı zayıflatmak bir yana dursun, bu bağı pekiştirmek için çaba 

gösterir.  

Beşikçi, aşiret ağalarının feodal olduğuna dair tezini pekiştirmek için Gökalp’e 

başvurur: “aşiret, ağalarından hiçbir zaman memnun değildir. …Kürt aşiretlerinin reisleri 

aşiret halkına karşı pek hırçın ve bedbindirler. Tahakkümleri fazladır, zulümleri çoktur” 

(aktaran Beşikçi, a.g.e.: 488). Aşiret örgütlenmesi babasoyluluk temelinde oluştuğundan 

                                                 
19 Bu çalışmanın sahası Hakkari’yle sınırlı olduğundan bu iddianın Hakkari’deki aşiretler için geçerli olup 

olmadığı tartışılacaktır.  
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yani akrabalık (kan bağı) esasına dayandığından aşiretteki herkes eşittir. Aşiret ağası da 

eşitler içinde sadece bir adım önde bulunur. Üstelik aşiret ağasının aşireti üzerindeki 

iktidarı yabancı bir iktidar değildir. Dolayısıyla aşiret ağasının halkına zulüm yapması ya 

da haraç alması onun rızaya dayanan iktidarını zayıflatır. Evet, aşiret ağalarının tamamıyla 

adaletle hükmettikleri söylenemez, fakat aşiret halkına zulüm ettikleri de pek gerçekçi 

değildir. Aksi takdirde konumlarını kaybetmeleri işten bile değildir. 

Gerçi Beşikçi, aşiret sisteminin feodal nitelikte olduğuna dair tezinin pek gerçekçi 

olmadığının farkındadır. Yazar, aşireti ekonomik bir birlikten çok siyasal bir birlik olarak 

ele almanın daha isabetli olduğunu vurgular (a.g.e.: 510), buna rağmen yine de aşiretin 

sonuçta feodal bir sistem olduğunu iddia eder. Beşikçi’nin, aşiretin feodal bir sistem 

olduğuna dair düşüncesinin temelinde Avrupamerkezci bakış açısının izlerini görmek 

mümkündür.20 Bu bakış açısına göre, aşiret de feodal sistem gibi modern öncesi 

toplumlarda görülen bir örgütlenme tarzıdır ve bundan dolayı negatif anlamlar içeren 

nitelemelere hedef olur. Dolayısıyla aşireti feodal bir sistem olarak niteleyen düşüncenin 

arkasındaki temel kaygı, bu sistemin aşılması gerektiğidir.  

Nitekim Beşikçi bunu açıkça dile getirir. O’na göre “feodal üretim biçimi yaşadığı 

sürece, aşiret sistemi de yaşayacak, feodalite tasfiye edildiği zaman aşiret sistemi de 

ortadan kalkacaktır” (a.g.e.: 512).  

 Başta Beşikçi olmak üzere bu konuda araştırma yapan bazı yazarlara göre, bu 

“feodal yapının” aşılamamasının nedeni aşiret yapısındaki birincil ilişkilerin niteliğine 

bağlıdır. Beşikçi, aşiret ağasıyla aşiret üyeleri arasındaki kan bağı ilişkisini, Doğu Anadolu 

toplumunun temelindeki en önemli yapısal çelişkilerden biri olarak görür (a.g.e.: 507). 

Beşikçi ve onunla benzer perspektiften aşiret olgusunu inceleyen bazı yazarlara göre, aşiret 

yapısında, aşiret reisi ile aşirete mensup olanlar arasındaki kan bağı, kendi içindeki 

ayrışmayı engellemiştir. Bu da “feodal kalıntıları ortadan kaldıracak, devrim hareketlerinde 

çok büyük engeller ortaya çıkaracaktır. Çünkü toprağa dayanan feodal yapıda köylüleri 

ağaya karşı bilinçlendirip harekete getirebilirsiniz. Ama, aralarındaki bağ birinci derecede 

kan bağı olan aşiret üyelerini aşiret reisine karşı nasıl bilinçlendirip harekete 

getirebileceksiniz? İşte bu engel, özellikle çelişkilerin devrime dönüşümü sırasında ortaya 

çıkacaktır” (Beşikçi, a.g.e.: 509).  

                                                 
20 Bu bakış açısına göre Avrupa diğer toplumlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Avrupa 
toplumunun (sosyal evrimci teoriye göre) geçtiği süreçlerden diğer toplumlar da geçecektir. Ancak bu 
teorinin Avrupa dışındaki toplumları açıklamada içine düştüğü güçlük ortadadır. 
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Bazil Nikitin ise aşiret reisi ile feodal bey arasında ayırım yapma zorunluluğunu 

doğuran psikolojik bir nedenin olduğunu fakat aşiret reisinin sonuçta aşireti üzerinde inkar 

edilemez bir sömürü uyguladığını söyler. Buna rağmen yine de birçok bağlarla aşiretin öz 

çıkarlarına bağlı kalır. Zaten reisin, aşiret üzerindeki iktidarı yabancı bir iktidar değildir ve 

bu yüzden bu iktidar kabul edilir ve böylece aşiret içindeki ayrışma engellenmiş olur 

(Nikitin, a.g.e.: 254).  

 Bu yazarlara göre iç çelişkileri belirginleşmeyen bu toplumsal organizasyonlar ileri 

doğru evrilememişlerdir. Dolayısıyla ezene karşı ezilen, sömürene karşı sömürülen bilinci 

oluşamamış, her aşiret üyesi aşiretinin soyluluğuyla övünerek aşiret ağalarına daha çok 

bağlanmış böylece bir toplumsal organizasyonun iç çelişkilerini göstermeyerek toplumsal 

bir kütle halini almışlardır. 

Görüldüğü gibi söz konusu yazarlar (Beşikçi, Nikitin ve diğerleri), aşiret reisiyle 

aşiret üyeleri arasındaki ilişkiyi diyalektik bir ilişki olarak ele almışlardır, fakat reis ile 

aşireti arasındaki kan bağının diyalektik süreci olumsuz etkilediğini ileri sürmüşlerdir. 

Burada yanlış olan, bu yazarların aşiret reisi ile aşiret üyeleri arasındaki ilişkiyi diyalektik 

(sömüren-sömürülen ilişkisi) bir ilişki olarak görmeleridir. Yoksa kan bağının ayrışmayı ya 

da diyalektik süreci negatif olarak etkilemesi değil. Yukarıda da belirtildiği gibi asıl sorun 

bu yazarların bir topluma (Batı’ya) ait olan sosyal bir kuramı alıp bir başka toplumu 

(aşiretli toplumu) bu kuramla açıklamaya çalışmalarıdır.  

Sonuç olarak toplumsal sistemler arasında benzerliklerin olduğu, fakat karmaşık 

nitelikte olan bir toplumsal örgütlenme tarzının yalnızca bir yönüne bakarak onu herhangi 

bir sisteme eşitleyen yaklaşımlara kuşkuyla yaklaşmak gerektiği söylenebilir. Çünkü 

genellikle bu tarz yaklaşımlarla ideolojik güdüler arasında sıkı bir ilişki vardır, bu da 

üzerine araştırma yapılan konuyla ilgili doğru, nesnel ve geçerli sonuçlara varmanın 

önündeki en büyük engeldir. 

  

1.2. Aşiret Ağalığı 

 

1.2.1. Aşiret Reisinin Belirlenmesi 

Aşiret ağalığı ya da reisliği genellikle babadan oğla geçer. Baba ölünce en büyük oğlu 

onun yerini alır; ancak eğer küçük oğlu aşiret üyeleri tarafından daha çok sevilip 
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sayılıyorsa veya ağalık görevini daha iyi yerine getirebilecek beceriye sahip ise büyük 

ağabeyinin yerini alabilir. Bois, bu seçime, bazen diğer reislerin de müdahale edebileceğini 

hatta bazen merkezi hükümetin de müdahale edip tercih ettiği birini reis olarak 

atayabileceğini söyler (a.g.e.: 139).  

Hakkari’de aşiret reisliği genellikle mirasla devralınan bir konumdur. Bir aşiretin 

reisliği genellikle belli bir aile içerisinde kalır, ancak kimin reis olacağına dair konmuş 

kesin bir kural yoktur. Aile içinde egemenliğin kime miras kalacağı konusu daha ziyade 

aile üyelerinden hangisinin daha tanınmış biri olmak için göstereceği beceriye bağlı 

bulunuyor. Bazı aşiretlerde reisliğin en büyük oğla geçmesi en iyisi gibi görülür. Ancak, bu 

kural oldukça esnektir. Diğer bazı aşiretlerde ise sülale ya da aşiretin yaşlıları, eski reisin 

hangi oğlunun ya da hangi yeğeninin reisliğe en uygun kişi olabileceğini tespit ederler 

(Bruinessen; 2003: 130). 

 Reis olacak kişi kelimenin tam anlamıyla “adam” olmalıdır; güçlü, cesur, adil, 

cömert, iyi strateji kurabilen, karizmatik ve akıllı bir kişi olmalıdır. Menteşaşvili’ye göre, 

aşiretine hükmedebilmeyi, etkin bir konum elde edebilmeyi ve bunun yanı sıra farklı 

köklerden gelen ve farklı sosyal durumlardaki grupları bir araya getirmeyi ancak güçlü 

şahsiyetler becerebilir. Bu becerilere sahip bir reis toplum tarafından karizmatik bir kişi 

olarak görülür. Ancak günümüzde hükümet adamlarıyla iyi ilişkiler kurabilmesi ve onlarla 

baş edebilmesi aranan önemli bir özelliktir. Bu nitelik sayesinde aşiret reisi, aşiretle devlet 

arasında çıkabilecek bir anlaşmazlık durumunda ya da ikisi arasındaki bir yakınlaşma 

durumunda aşiretin çıkarlarını koruyabilmektedir.  

Farklı yörelerde ya da köylerde bulunan herhangi bir aşiret grubunun da bir 

temsilcisi vardır. Bu aşiret grubunun ya da malın temsilcisi ağa olarak değil, ileri gelen 

(mezıne me) ya da ak sakallı (rıh spi) olarak adlandırılır. Fakat sonuçta bu kişi de aşiret 

reisine bağlıdır. Ve bu kişi ile grubu ya da malı arasında da feodalitedekine benzeyen bir 

ilişkiden bahsedilemez. Çünkü aşirete mensup herhangi bir babik, mal ya da grup birinden 

“ileri gelenimiz” ya da “ak sakallımız” diye söz ederken bununla, o kişinin temsil yetkisine 

sahip olduğunu kasteder. Bu kişi genellikle bu grubun en yaşlısı olmakla birlikte aynı 

zamanda güç ve prestij sahibi olup saygın bir aileden gelen biri de olabilir. Bu kişi babikler 

arasındaki ilişkilerde kendi grubunu temsil eder. 
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1.2.2. Kriz Dönemlerinde Aşiret Liderliği 

Aşiret ağasının ölümüyle boşalan reislik makamına geçecek kişinin belli olmadığı bir 

durumda, önderlik makamı için adaylar arasında mücadele başlar ve sonunda en güçlü 

aday bu makama geçer. Bu adaylar ağanın oğulları ya da kardeşleri olabileceği gibi ağanın 

yeğenleri de olabilir. Belirsizlik durumlarındaki önderlik sorunu hemen hemen bütün aşiret 

organizasyonlarının ortak bir sorunudur. Bu tür sorunlara aşiretin ileri gelenleri tarafından 

sunulan çözüm önerisi genellikle en büyük oğlun başa geçmesi şeklindedir. Fakat diğer 

adayın ya da adayların önderlik mücadelesinden vazgeçmemeleri bu önerinin 

gerçekleşmesine imkan vermez. Bu durumda aşiret mensupları en güçlü adayın liderliğini 

ilan etmesiyle sonuçlanacak bu kritik süreci yakından takip ederler. 

Hakkari’deki Gravi aşiretinde şuan liderliği elinde bulunduran ve Gergeri babikine 

mensup olan malın bundan 5 kuşak önce liderliği, bu aşiretin başka bir babikinden böyle 

bir kriz döneminde aldığı anlatılır. Şeref (şimdi aynı zamanda babik adıdır) Ağa’nın 

ölümüyle yeğeni Hamit Ağa önderlik mücadelesini kazanarak aşiretin başına geçmiştir. 

Gravi aşireti örneğine benzer bir durum, Türkiye’nin güneydoğusundaki Heverkan 

aşiretinde de görülmüştür. Bruinessen, “Çok büyük bir aşiret olan Heverkan aşireti geçen 

yüzyıl boyunca üç büyük hanedan tarafından yönetilmişti” ( 2003: 130) diye söz eder. 

Yine Van’ın en büyük aşiretlerinden biri olan Brukanlar’ın reisi 20. yüzyılın 

ortalarında ölünce yerine tüm Brukan aşiretince benimsenen yeğeni Kinyas Kartal 

geçmişti. Ahmet Özer’in belirttiği üzere Brukan aşiretinin lideri olan Hüseyin Bey 

öldükten sonra oğlunun herhangi bir talepte bulunmaması yeni bir durumu ortaya 

çıkarmıştı. Bu yeni durumun yarattığı boşluk ve yeni koşullar Kinyas Bey’in karizmasıyla 

birleşince yeni bir lider doğmuş oluyordu (Özer; 2003; 235). 

Bu örnekler gösteriyor ki kriz dönemlerinde aşiret liderliği el değiştirebilir. 

Liderliğin el değiştirmesi aynı mal ya da babik içinde olabildiği gibi bir babikten ya da 

maldan başka bir babike ya da mala da geçebilir. Ancak Bruinessen’in belirttiği gibi bu 

durum genellikle büyük aşiretler için geçerlidir. 

Barth, önderliğin ortaya çıkmasına ve statü hiyerarşilerinin belirlenmesine vesile 

olan en son ve en gösterişli ortamların silahlı çatışma durumları olduğunu vurgular (a.g.e.: 

151). Barth’a göre diğer toplumlarda sıkça karşılaşılan barış zamanı ve savaş zamanı lideri 

ayırımına Kürtler arasında rastlanmaz (a.g.e.: 151). Yani Kürtlerde barışta lider olan 

savaşta da liderdir.  
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1.2.3. Aşiret Reisinin Rolleri 

Aşiret reisi aşiretin idare edilmesinden, öteki aşiretlere ya da herhangi bir gruba karşı 

aşiretin üstünlüğünün korunmasından ve aşiretin babikleri arasındaki uyumu sağlamaktan 

sorumludur. Aşiretin, diğer aşiretler arasındaki yerini korumak hatta daha üst düzeylere 

çıkarmak, aşiretin veya aşiret mensuplarının devletle ve diğer aşiretlerle olan ilişkilerinde 

aracılık yapmak ve bürokrasi ile kurulacak kontak yoluyla aşireti devlet katında temsil 

etmek ve sorunlarını çözmek aşiret reisinin en önemli görevleri arasındadır. 

Bruinessen, aşiret reislerinin en önemli işlevlerinin çatışma ortamlarında ortaya 

çıktığını, bunun dışında pek fazla bir işlevlerinin olmadığını öne sürer. Bruinessen’e göre: 

 

Önderlik ve çatışma birbiriyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Kavgaların sona erebilmesi 

için genellikle popüler bir otoritenin araya girmesi gerekir ve bir önderin gücü de 

çözüm getirdiği her ciddi kavgayla birlikte pekişir ve artar. Öte yandan karışıklığa 

yol açan aşiretsel ihtilaflar da rakip reisler arasındaki güç mücadelelerinin sonucudur. 

Aşiret reislerinin en önemli görevi çatışmalarda önderlik etmek, diğer aşiret ya da 

kabilelerle birlikte savaş yürütmektir. Barış olduğu zamanlarda aşiret reisinin fazla 

bir işlevi yoktur ve aşiretin birliği kağıt üzerindedir. Böylece sık sık, ihtiraslı reisler 

iktidarlarını sağlama almak, aşiretlerinin birliğini, bütünlüğünü korumak ve çapını 

büyütebilmek amacıyla çatışma ortamı ararlar. Ya iktidarı ele geçirmek ya da 

durumunu güçlendirmek ve genişletmek için dışarıdan kendine destek verecek kişiler 

bulacağı durumlar yaratma çabasının, çatışmaya girmeye fırsat kollamanın ve 

başkalarının çatışmalarına da arabuluculuk yapma girişiminde bulunmanın reislerin 

en önemli eylemlerinden olduğunu öne sürmek, abartılı sayılmaz. (2003: 128) 

 

Kuşkusuz aşiret reislerinin çatışma ortamlarında arabuluculuk yaparak bu durumlara 

çözüm getirmeleri güçlerini ve konumlarını önemli ölçüde arttırır. Fakat aşiret reislerinin 

iktidarlarını sağlama almak, aşiretin birliğini ve bütünlüğünü korumak için çatışma ortamı 

aramaları pek karşılaşılan bir durum değildir. Lewis Coser’in “toplumsal çatışmanın grubu 

bağlayıcı ve koruyucu işlevi” (aktaran, Polama, 1993: 99) dediği bu çatışma aşiret 

kimliğinin benimsenmesinde ve aşiret birliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasında etkili bir 

faktördür. Bu tür bir “çatışma toplumsal yapının oluşumu, birleşimi ve korunması 

açısından araçsal olabilecek bir süreçtir. Grup içi ve gruplar arası sınırların belirlenmesi ve 

korunmasını olanaklı kılar. Diğer gruplarla çatışma, grubu çevreleyen toplumsal dünya ile 
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bütünleşmesini önleyerek, grubun kimliğinin yeniden benimsenmesine katkıda bulunabilir” 

(Polama, a.g.e.: 99). Fakat Bruinessen’in, barış zamanlarında aşiretin birliğinin kağıt 

üzerinde olduğunu söylemesinin aksine çatışmaların olmadığı durumlarda da, aşiretin 

kimliği, birliği ve bütünlüğü daima vakidir. Yalnız bu unsurlar bir çatışma durumunda 

daha çok pekişirler. Nitekim bu durum uluslararası arenada da böyledir. Herhangi 

uluslararası bir çatışma durumunda ulusal kimlik, birlik ve bütünlük duyguları pekişir ve 

artar. 

Aşiret reislerinin çatışma ortamı arayarak bunu araçsal olarak kullanmak istemeleri 

pek gerçekçi değildir. Çünkü bu çatışma ortamlarından her zaman zaferle çıkmayı 

garantileyen bir durum yoktur. Üstelik herhangi bir mağlubiyet ya da başarısızlık 

durumunda aşiret reisinin konumu ve prestiji hem kendi aşiretinin mensupları hem de 

ötekiler nezdinde ciddi olarak sarsılır ve tehlikeye girebilir. Ancak aşiret ağalarının çatışma 

halindeki aşiretler arasında arabuluculuk yapmaları, güçlerini ve nüfuzlarını arttırmalarının 

en etkili yoludur. Görüştüğümüz bazı kişiler, güçlü aşiret ağalarının (özellikle Ertuşi ve 

Pinyanişi konfederasyonlarının liderleri) konumlarını sağlama almak ve diğer aşiretler 

üzerinde nüfuz sahibi olmak için bu aşiretler arasında dolaylı yollardan sık sık çatışma 

ortamları yarattığını belirttiler. Fakat bu durumla Bruinessen’in öne sürdüğü durum 

arasında önemli bir fark vardır; Bruinessen’in söylediğinin aksine, güçlü bir aşiret ağası 

iktidarını sağlama almak için aşiretini çatışma ortamına sürüklemez, çünkü sonuçta başka 

bir aşiret ağası bu çatışmada arabuluculuk yaparak gücünü ve prestijini arttırır. Dolayısıyla 

güçlü ve ihtiraslı aşiret ağaları kendi aşireti dışındaki aşiretler arasında çatışma ortamı 

çıkarmaya çalışırlar.  

Bir aşiret reisi kendi aşireti içinde çıkan çatışma ya da anlaşmazlıkları çözüme 

kavuşturabileceği gibi aşiretler arasındaki çatışma veya anlaşmazlıklarda da arabuluculuk 

yapar. Bu reis genellikle tüm aşiretler tarafından saygı gören, sözü dinlenen biridir. 

Anlaşmazlık ve çatışmaları çözüme kavuşturan bir aşiret reisi sadece kendi prestijini 

arttırmakla kalmaz yanı zamanda aşiretinin prestijini de arttırır. Aşiret reisi hallettiği 

davalar için herhangi bir ücret talep etmese de genellikle kendisine hediyeler verilir. Ve 

buna yerel terminolojide “helat” denir. Aşiret reislerinin davalarda arabuluculuk 

yapmalarını sadece ekonomik bir nedene indirgemek doğru olmaz, zira bir aşiret reisinin 

bir çatışmayı çözmesiyle elde edeceği ekonomik getiri, kazanacağı siyasi gücün yanında 

çok az olur. Dolayısıyla bu siyasi güç reisin iktidarını pekiştirmesi açısından ekonomik 

güçten daha önemli olmaktadır. Hakkari’de bugün bile aşiretler arası çatışmalara çözüm 
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getirecek bir konumda olmak politik iktidara giden en sağlam yollardan biridir. Aşiretler 

arasında çatışmaların, anlaşmazlıkların olması ve bunların aşiret ağaları aracılığıyla 

çözüme kavuşturulması Hakkari aşiretleri arasında sık görülen bir olgudur. Bu yörede 

aşiretler ya da başka gruplar arasındaki çatışma ve anlaşmazlık durumlarında arabuluculuk 

rolünü genellikle en prestijli ve güçlü aşiret ağaları yerine getirirler. 

Aşiret ağaları gerektiğinde bir aşiret mensubunun kefaletini ödemek ya da bir kız 

kaçırma olayından sonra başlık parasının bir kısmını ödemek gibi “önceden hesaplanmış 

bir cömertlik ve büyük bir yardımda bulunmak suretiyle başkalarının minnet ve 

yükümlülük hissetmesini sağlamak” aracılığıyla hizipleri bir araya getiren ve siyasi bir 

kariyer inşa eden anahtar adamlardır (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 166-167). 

Aşiret liderleri, aşiret üyelerine karşı, onların davaları ya da benzer durumlarıyla 

ilgili konularda sözcülük yapmakla sorumludur. Aşiretine mensup olanlardan herhangi 

birine dava açılması ya da mensuplarından birinin bir suç işlemesi durumunda haklı olsun 

olmasın onu savunur. Adam öldürme durumunda, öldürülenin yakınlarına kan parası 

öder21 ancak, suçluyu yetkililere teslim etmez. Suçluyu ya birinin himayesine vermek 

üzere uzak bir yere gönderir ya da saklar. Aşiret liderlerinin bu şekilde, aşiretlerine mensup 

olanların sorunlarıyla ilgilenip, onlara sahip çıkmaları üyelerinin bağlılıklarını, saygılarını 

ve minnettarlıklarını arttırır. 

Aşiret ağaları tartışmalı ya da kavgalı olan iki taraf kendisine başvurdukları zaman 

arabulucu olarak rol oynar. Haksızlığın açıkça ortada olduğu durumlarda haksızlığa 

uğrayanın yanında yer alarak diğer tarafı tazminat ödemeye ikna edebilirler22.  

Menteşaşvili de aşiret ağalarının güçlü müfrezelere sahip olduğunu ve bu 

müfrezelerin yerleşik halkın ekonomi dışı gereksinimlerini karşıladıklarını, aynı zamanda 

yerleşik halkı diğer aşiretlerin saldırılarından koruduklarını ve başkalarına ait mülklere 

baskın yaptıklarını belirtir (a.g.e.: 102). Görüştüğümüz bazı kişiler, 1900’lü yılların 

ortalarına kadar Hakkari ve Van’da bu gibi aşiret ağalarının olduğunu söylediler. 

Hakkari’de İsmail Ağa, Van’da da Ebubekir Ağa’nın silahlı adamları vardı. Bu her iki ağa 

da Gravi Aşireti’ne mensuptu. Ayrıca Yüksekova’da Pinyanişi Aşireti’nin lideri Kerem 

                                                 
21 Aşiret ağası başlangıçta her ne kadar kan parasını ya da tazminatı kendisi ödese de sonuçta bu parayı ya da 
malı suçludan tahsil eder. 
22 Yaklaşık 8-9 ay önce Hakkari’de iki grup arasında bir kavga oldu. Bu kavga sonucunda her iki taraf uzun 
süren pazarlıklar yaptılar sonuçta arabulucu olan Gravi aşireti ağasının oğlu suçlu tarafı tazminat ödemeye 
ikna etti.  
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Ağa’nın da silahlı adamları varmış. Bu aşiret ağaları, başka aşiretlere karşı korudukları 

gruplardan vergi alıyorlardı.  

Yalçın-Heckmann’a göre aşiret ağalarının birbirinden farklı roller üstlenmesi bazı iç 

ve dış faktörlere bağlıdır. Formel dini ve yazınsal gelenekleri, devlet ve başka aşiret 

konfederasyonları gibi dış faktörler ile üretim ilişkileri, kültürel ve ideolojik bağlılıklar ve 

ekoloji gibi iç faktörler, aşiret yapılarının belli biçimler almasına yol açar ve bunlar da 

aşiret reislerinin birbirinden farklı roller üstlenmesine neden olur (Yalçın-Heckmann, 

a.g.e.: 167). 

 

1.3. Liderlik İçin Gereken Nitelikler 

 

1.3.1.Erkek Olmak 

Genelde Kürt aşiretleri özelde de Hakkari’deki aşiretler babaerkil bir sosyal yapıya 

dayandıklarından, erkek olmak liderlik için mutlak bir faktördür. Babaerkil bir yapıya 

sahip olan bu toplumda kadın, siyasi hayatta etkin bir role sahip değildir. Bu durum yüksek 

statülü ailelerden olan kadınlar için de geçerlidir. Fakat bu duruma istisna teşkil edecek 

birkaç örnek vardır. Bunlardan biri Barth tarafından gözlemlenmiştir. Barth’ın verdiği 

bilgiye göre, Birinci Dünya Savaşı zamanında, Irak’ın kuzeyindeki Kürt aşiretlerinden biri 

olan Caf aşiretinin liderliğini Adile Hanım yapmıştır. Adile Hanım eşine yönetim 

meselelerinde yardımcılık yapmış, eşinin ölümünden sonra da Caf aşiretinin önderliğini 

kendisi yürütmüştür (Barth, a.g.e.: 158). Bir diğer örnek de yine Birinci Dünya Savaşı 

sırasında, eşinin vefatından sonra Şemdinli’yi Şeyh Muhammed Sıddık’ın karısı Meryem 

Hanım idare etmiştir (Menteşaşvili, a.g.e.: 59). Ancak kadınların siyasi hayatta faal olması 

en önde gelen ailelerde bile istisnai bir durum olarak kalır. 

 

1.3.2. Soylu Bir Aileden Geliyor Olmak 

Aşiret liderinde olması gereken bir başka nitelik ise yüksek prestijli bir soy grubundan 

gelmiş olmaktır. Kürt aşiretlerinin siyasal düşüncesi bu bakımdan aristokratik bir özellik 

taşır (Barth, a.g.e.: 160). Hakkari’de en önde gelen ailelerin fertlerine böyle bir soydan 

geldikleri için, İslam tarihindeki saygın kişilerin soyundan gelenlere atfedilene benzer 

önemli bir karizma atfedilir. Böylece yüksek statü sahibi ailelerin çocukları sadece maddi 
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bir miras almakla kalmayıp aynı zamanda bunun kadar hatta bundan daha da önemli 

olabilen bir soy statüsü mirası almış olurlar. Bu soya bağlı statü, liderlik için önemli 

avantajlar sunar. 

 

1.3.3. Misafirperver Olmak 

Cömertlik ve misafirperverlik aşiret kültürüyle özdeşleşmiş olan önemli özelliklerdir. 

Cömertlik bir aşiret ağasından beklenen en önemli özelliklerden biridir. Reisin 

konukseverliği ne kadar fazla olursa bağlılarının ona gösterdiği saygı da o kadar çok olur. 

Cimrilik ise aşiretli kültürde ayıplanan bir niteliktir. Cimri bir ağanın sevilip sayılması pek 

mümkün değildir. Hatta Hakkari’de cimriliği yüzünden aşiret ağalığından düşürülmüş bir 

kişiden bile bahsedilir.  

Misafirleri ağırlamak bir ağanın ya da liderin en önemli sorumluluk ve görevleri 

arasında sayılabilir. Hatta, Bois, günümüzde aşiret reisinin başlıca görevinin kendisini 

ziyarete gelen konukları ağırlamak olduğunu söyler (a.g.e.:139). Gelen yabancı misafirler 

genellikle aşiret ağası tarafından kendilerine özel olarak ayrılmış bir yerde ağırlanırlar. 

Konukevi (koçık) denen bu yer ağanın prestijini arttırmaya hizmet eden önemli bir yerdir. 

Konukevi, kışın köyde ağanın evinin bir odasıyken, yazın yaylada ağanın çadırının 

bitişiğine kurulan ayrı bir çadırdır. Gelen misafirler bu yerde yemeklerini yerler ve burada 

uyurlar. 

Leach, Kürt aşiretlerindeki misafirperverliğin sosyal ve siyasal önemini şöyle 

belirtir: 

Sınıfı ve konumu ne olursa olsun, bir yabancının yemek ve konaklama giderleri 

ağa tarafından karşılanır, yabancıların sahip olduğu bu hak Kürt töresinin ana 

özelliklerinden birisidir. Ağa misafirperverliğinde ne kadar savurgansa diğer ağalar 

tarafından kendisine gösterilecek saygı da o oranda artar; öyle ki iyi ve cömert bir ev 

sahipliğinin getireceği saygınlık, bu kişinin sahip olunan ün bağlamında doğuştan 

kaynaklanan dezavantajlarını dahi ortadan kaldırabilir. Örneğin hem yoksul hem de 

klanı yöneten şefin bayağı uzaktan bir kuzeni olmasına rağmen Navpurdanlı Hamid 

Emin Ağa sadece misafirperverliği sayesinde tüm bölgede büyük bir üne sahiptir. 

Hamid Emin Ağa’nın kendisinden resmiyette daha üstün olan Walaşlı Şeyh 

Muhammed Ağa’dan daha büyük bir insan olduğu hemen her yerde söylenir. İddialara 

göre Hamid Emin Ağa bu kadar cömert olmasaymış o da güçlü ve zengin biri 

olabilirmiş; Şeyh Muhammed ise cimri bir kocakarı gibi görülüyor. Şunu kabul 
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etmemiz gerekir ki misafirperverlik üzerinden elde edilen ünün, ekonomik avantaj veya 

pratik etki biçiminde, hiçbir somut getirisi olmayabilir. Ancak toplumsal örüntü, 

böylesi bir ünün diğerlerinden üstün tutulmasını sağlar (a.g.e.: 56).  

 

 Büyük Kürt aşiretlerinde reisin sofrasını her zaman açık tutması adettir. Aşiret 

üyelerinin ağalarına hediye olarak getirdikleri hayvanlar ve tarla ürünleri sonuçta onlara ve 

yabancı misafirlere sunulur. Dolayısıyla bu hediyelerin, ağanın mal birikimini arttırdığını 

söylemek pek gerçekçi olmaz. Nikitin, doğudaki örf ve hayat biçiminin mal birikimini 

engellediğini belirtir. Zira büyük mevki sahibi liderler, örf gereği bir sürü uşak beslemek 

ve bir şatafat etkisi yaratmak için sofralarını açık tutmak zorundadırlar. Böylece bu 

harcamalar mal birikiminin artmasını ciddi oranda engeller (Nikitin, a.g.e.: 175). Hatta 

bazen reisleri iflasın eşiğine getirdiği bile olmuştur. 

 Peki misafirler için bu kadar çok harcama yapılmasının aşiret reisine getirisi ne 

olabilir? Aslında bu tür harcamalar reisin sahip olduğu kaynaklar üzerinde büyük bir yük 

oluşturur. Ancak reisin misafirperverliğindeki bu aşırılık hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü 

reisin sahip olduğu ün, çevresindekileri, misafirperverliğindeki cömertlik yüzünden iflas 

etmek üzere olduğuna inandırabildiği ölçüde artacaktır. Kuşkusuz reisin bu stratejisi, onun 

hem aşiret içinde hem de aşiret dışında saygısını ve prestijini oldukça arttırır. 

 Sırası gelmişken belirtmekte fayda var. Kürtlerde misafir ağırlamak yalnız aşiret 

reisine has bir sorumluluk değildir. Kime misafir gelirse onu ağırlamak durumundadır. 

Köyde ya da yaylada misafir ağırlamak neredeyse sadece aşiret reisine has bir özellikken, 

şehirde bu durum değişmiş olup, gücü yeten herkes misafir ağırlayabiliyor. Yalnız şehirde 

ağırlanan konuk sayısı köydekine göre oldukça azdır. 

 

1.3.4. Kişisel Karizmaya Sahip Olmak 

 Sosyolojik teoride karizmatik liderler, toplumda tarihsel, sosyal ve psikolojik koşulların 

yarattığı belli ortamlarda ve genellikle kriz ve bunalım dönemlerinde ortaya 

çıkmaktadırlar. Karizmatik lider, toplumun yerleşik düzenine tamamen ya da kısmen karşı 

çıkarak, köklü değişikliklere yönelmesi bakımından genellikle radikal bir tutum gösterir. 

Çünkü o, meşruiyetini karizmasından alarak kullanmaktadır (Turner, 1997: 57). 

Genel olarak Weber’in karizmatik iktidar tipolojisindeki iktidarın meşruluğu, bir 

kişinin olağanüstü sayılan niteliklerine dayanmaktadır. Otoritenin dayanağı bir kurum ya 
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da kurumsal yapı değil, doğrudan doğruya lider ya da onun kişiliğidir. Halk onda bir 

kutsallık, kahramanlık ya da üstün nitelikler gördüğü için kendisine bağlanmakta ve 

böylece iktidarı kullanan kişinin sahip olduğu prestij ve çekicilik otorite ve iktidarın da 

kaynağı haline gelmektedir. Burada önemli olan, liderin söz konusu niteliklere sahip 

olması değil, toplumun onda bunları bulabilmesidir. Bu da halkın onun iktidarına ve 

otoritesine destek vermesini sağlar (aktaran, Turner, a.g.e.: 58). Kişisel karizmaya sahip bir 

Kürt aşiret reisinin karizması da Weber’in belirttiği gibi ona bazı olağanüstü özelliklerin 

atfedilmesiyle oluşur. Irak Kürtleri üzerine araştırmalar yapmış olan Barth, Baban 

Paşalığı’nın lideri olan Şeyh Mahmut’un, Weber’in karizmatik lider tanımına uyan bir 

şekilde, kurulu düzenin dağılması üzerine ortaya çıkan karizmatik bir lider olduğunu 

söyler. Barth’a göre Şeyh Mahmut, karizmasını hem içinden çıktığı kriz ortamına hem de 

yarı kutsal güçlere borçluydu (Barth, a.g.e.: 80).  

Bruinessen da ağa ve şeyhlerin otoritesinin Weber’in geleneksel ve karizmatik diye 

tanımladığı otorite biçiminin bir bileşimi olduğunu belirtir. “En yaygın meşruiyet 

türlerinden biri tipik olarak gelenekseldir: Ağa ve şeyhlerin atalarını meşhur bir kişiye ya 

bir İslam kahramanına ya da kutsal sayılan bir kişi ya da o kadar eskilere dayanmayan ama 

savaşçı bir aşiret reisine dayandırmak” (2003: 448). 

Weber’e göre karizmatik iktidar kişiye özgü olma gereği, öteki iktidar tiplerine göre 

daha az istikrarlı, daha kısa ömürlü ve hatta özü bakımından daha geçicidir.23 (Turner, 

a.g.e.: 56). Bu nedenle o, genellikle karizmatik liderin yaşamıyla sınırlıdır ve onun 

sahneden çekilişinden sonra kurumlaşmaya, gelenekselleşmeye ya da rutinleşmeye yüz 

tutmaktadır. Karizma ya geleneğin ya da rasyonel sosyalizasyonun gücüne boyun eğerek 

zayıflamakta ve bu süreç neredeyse onun yapısı haline gelmektedir (aktaran, Subaşı, a.g.e.: 

36-37). Hakkari’de bunun örneklerine bazı aşiret ağaları ile şeyhlerde rastlanmıştır. 

Mesela, Sadate Nehri Ailesi, Şeyh I. Taha’yla başlayan, böyle karizmatik bir iktidara 

sahipti, fakat şeyhin ölümü ve daha sonra oğulları dönemindeki olaylar, bu iktidarın 

zayıflamasına neden oldu. 

Bir aşiret reisinin kişisel karizmasını genellikle kahramanlık, cesaret ve olağanüstü 

güçler oluşturur. Karizmatik lider, Kürt aşiretlisinin zihin dünyasında önemli bir yer işgal 

eder. Kendisine çok büyük saygı gösterilir ve sahip olduğu olağanüstü özelliklere büyük 

bir hayranlık duyulur. Bugün bile Hakkari’de, halk arasında kendisinden hayranlıkla 

                                                 
23 Barth, Şeyh Mahmut’un karizmasının kısa ömürlü ve geçici olduğunu belirtir (a.g.e.: 80). 
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bahsedilen karizmatik liderlerin isimlerini duymak mümkündür.24 Ancak Hakkari’de 

bugün için karizmatik bir aşiret reisinden söz etmek mümkün değildir. 

 Aslında aşiret liderliği için kişisel karizmaya sahip olmak günümüzde çokça aranan 

bir özellik değildir. Bunun nedeni de, aşiret yaşamının günümüzde değişime uğramış 

olmasıdır. Kentleşme, kırsal çözülme ve zorunlu göçler özellikle aşiretlinin yaşam biçimini 

oldukça etkilemiştir. Bu olgular günümüzde bir aşiret reisinin sahip olması gereken 

özelliklerin de değişmesine neden olmuştur. H. Neşe Özgen’in de belirttiği gibi artık 

günümüzde bir aşiret reisinin “devlet kapısında söz dinletebilme, siyasi bir gücü olabilme 

ve hak aramada güç gösterebilme” (Özgen, 1998: 16) gibi özelliklere sahip olması gerekir. 

Dolayısıyla bu özellikler kişisel karizmadan çok devletle girilen ilişkilere bağlıdır. 

 Bununla birlikte, Necdet Subaşı, bugün için genel olarak karizmatik düzeyde dikkat 

çekici oluşumların varlığından söz etmenin mümkün olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 

aidiyetlerin modern görünüm biçimlerinde de karizmatik kişilik ve otoritelerin varlıklarını 

koruduklarını, hatta bunlara sosyolojik anlamda sıklıkla ihtiyaç duyulduğunu 

gözlemlemenin de mümkün olduğunu vurgular (Subaşı, a.g.e.: 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Gravi aşiretinin ve Ertuşi konfederasyonunun lideri İsmail Ağa gibi. 
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2. HAKKARİ’DE LİDERLİK 

 

2.1. 12. ve 13.Yüzyıldan 19.Yüzyıla Kadar Hakkari’de Liderlik  

 

Nikitin, Hakkarililerde iktidara geçiş tarzıyla ilgili ilginç bir adetten söz eder: “Eğer o 

yörenin hanı yönetimi yürütmekte ehil görülmezse, bir eşraf meclisi toplanır. Bu kurul 

durumu inceler ve eğer hanın iktidardan indirilmesini onaylarsa, önüne bir çift çizme 

konur. Bunun anlamı, söz konusu kişinin bunları giyip toplantıyı terk etmesi ve böylece 

başka birinin iktidara getirilmesine razı olması gerektiğidir” (Nikitin, a.g.e.: 280). 

Hakkari, 12-13. yüzyıllar kadar erken bir zamanda aşiret reislerinin yönettiği 

Müslüman Kürt aşiretlerinin eline geçti (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 168). Bunlar, 1127’den 

1233 yılına kadar Musul’da hükümran olup Selçuklu devletine bağlı olan Musul Atabeyleri 

“Zengiler”in idaresinde bulunuyordu. Hakkari’deki aşiret ağaları, Musul Atabeyleri’ne her 

yıl vergi verip onlarla birlikte seferlere katılıyorlardı (Sevgen, a.g.e.: 137). Bu dönemdeki 

aşiretlerin hangileri olduklarına dair bir bilgiye ulaşamadık. 

 Şerefname’ye göre Hakkari’nin ilk emirlerinin soyu Abbasi halifelerine 

dayanmaktadır. Fakat soylarının Abbasi halifelerinden hangisine dayandığına dair bir bilgi 

yoktur. Hakkari’nin bilinen ilk emiri İzeddin Şer’dir. Şerefname’nin verdiği bilgiye göre 

Timurlenk, 1386 yılında Van üzerine yürüdüğünde İzeddin Şer, Hakkari miriydi. 

Timurlenk, Hakkari’ye saldırdığında Mir İzeddin Şer’in şiddetli direnişiyle karşılaştı. 

Ancak Timurlenk’in sivil halka zarar verdiğini gören İzeddin Şer ona boyun eğmek 

zorunda kaldı. Timurlenk, Hakkari’yi sadece görünüşte bir vasal devlet yapmakla 

yetinerek, İzeddin Şer’e babasından kalma toprakları tımar olarak bıraktı. İzeddin Şer 

böylece tekrar yönetiminin başına geçti (Şeref Han, a.g.e.: 79-80, Bruinessen, 2003: 221).  

İzeddin Şer daha sonra hükümdarlığını Akkoyunlulara kaptırdı. Akkoyunlular 

yönetime Dınbıli Aşireti’ni geçirdiler. Cizre’den gelen bu aşiret Hakkari’yi uzun zaman 

Akkoyunlular adına yönetti (Minorsky, 2004: 90). Fakat bir müddet sonra Şenbu 

Hanedanı, Hakkari Nasturilerinin yardımıyla Dınbılilerin hakimiyetine son verdi ve 

böylece Hakkari’nin yönetimi tekrar Abbasi mirlerinin eline geçti. 

 Şeref Han, Şenbu Hanedanı’nın isminin nerden geldiğiyle ilgili bir anektod anlatır: 

Bu hanedan, yönetimi Dınbılilerden şenbu ya da şenbi günü (Kürtçe’de cumartesi gününe 
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şenbu ya da şenbi denir.) aldığı için halk arasında “Şenbu” olarak adlandırılmıştır (Şeref 

Han, a.g.e.: 83). Şerefname’de adı geçen Hakkari’nin önemli mirler şunlardır: İzeddin Şer, 

Esedüddin Bin Kulabi Bin İmadeddin, Melik İzeddin Şer Bin Esedüddin Zerinçeng, Zahid 

Bey Bin İzeddin Şer, Melek Bey Bin Zahid Bey, Seyyid Muhammed Bey Bin Zahid Bey, 

Zeynel Bey Bin Melek Bey, ve Zekeriya Bey Bin Zeynel Bey. 

Osmanlı Devleti 16. yüzyılda, Hakkari Emirliği’ni nüfuzu altına aldı ve bu emirliği 

yönetmekte olan Şenbu Hanedanı’nı resmen yönetici soy olarak atadı. Yine de eski 

aristokrasi bütünüyle tanınmıyordu, çünkü Kürt mirleri merkezi olarak atanmış ve çoğu 

zaman Kürt olmayan bir beylerbeyine bağlıydı. Beylerbeyi, Hakkari’de yönetime geçecek 

mirin seçimini, hem haneden içindeki hem de farklı aşiretler arasındaki mücadeleleri 

büyük ölçüde etkiliyordu (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 168). Bruinessen’a göre Hakkari 

1534’ten geç dönemlere kadar kağıt üzerinde Osmanlı İmparatorluğu’na aitti, oysa “de 

facto” olarak bağımsızdı (2003: 223).  

 Şenbu Hanedanı, Hakkari’yi, buranın son miri olan Nurullah Bey’in görevinden 

azledildiği 1850’lere kadar yönetti. Fakat bu tarihe kadar, bu yönetici aile içinde rekabet ve 

entrikalar devam etti. Bunun nedenleri; birden fazla mir adayının olması, aşiret 

konfederasyonlarının (Ertuşi ve Pinyanişi) farklı mir adaylarını desteklemesi ve Hakkari 

Emirliği’nin Safevi ve Osmanlı İmparatorlukları arasında çekişme konusu olması şeklinde 

sıralanabilir.  

Bazil Nikitin, Şenbu Hanedanı’nın Güneydoğu’daki birçok emirlikte söz sahibi 

olduğunu ve Kürtlerin yaşadığı topraklar üzerinde iktidarını genişlettiğini belirtir. Nikitin, 

Şenbu Hanedanı’nın bölgedeki emirlikler içindeki bu etkinliğini, Yavuz Sultan Selim’in 

Hakkarili bir Kürt olan veziri İdris’in nüfuzuna bağlar (a.g.e.: 278).  

 

2.2. Hakkari Emirliği’nin Sonu 

 

Hakkari’de mirlerin yönetimi Nurullah Bey’le son bulur. Nurullah Bey, Hakkari miri 

olmasının yanı sıra aynı zamanda Osmanlı tarafından atanmış bir müdürdür (Yalçın-

Heckmann, a.g.e.: 79). İngiliz ve Amerikalı misyonerler 1850’li yıllarda Güneydoğu’da 

misyonerlik faaliyetlerine giriştiler. Böylece bölgedeki Nasturiler –özellikle 

Hakkari’dekiler- arasında bir hareketlilik baş gösterdi. Nasturilerin büyük bir bölümü aşiret 

şeklinde örgütlenmişti; diğerleri ise Kürt ağalarına bağlı köylülerdi. Ancak hepsi de 
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Kürtlerin egemenliğinden kurtulmak istiyordu. Bunun için misyonerlerin bölgeye gelişini 

sevinçle karşıladılar, çünkü Avrupa devletlerinin, bağımsızlıkları için kendilerine yardımcı 

olacaklarını umuyorlardı (Bruinessen, 2003: 276).  

Nasturilerin dini lideri Mar Şimun misyonerlerden güç almış olacak ki, daha önce hiç 

olmayacak kadar politik güç iddiası taşımaya başladı. Hatta Nurullah Bey’e vergi 

vermemeye başladı. Bu durum Kürtleri öfkelendirmekle kalmayıp aynı zamanda 

endişelendiriyordu. Bunun üzerine Nurullah Bey, Botan Beyi Bedirhan Bey’den yardım 

istedi. Nurullah ve Bedirhan Bey, Nasturiler üzerine aşiret birliklerinden oluşan büyük bir 

kuvvet gönderdi. Tiyari ve Bervare Nasturileri bu saldırıda büyük kayıp verdiler. Bu kanlı 

olayın Avrupa’da duyulmasıyla tüm büyük devletler İstanbul’a elçi yolladılar. Özellikle 

İngiliz ve Fransızlar, Nurullah ve Bedirhan Bey’in cezalandırılması ve Hıristiyanların 

katliama uğramaması için Osmanlı İmparatorluğu’na baskı yaptılar. Böylece Osmanlı 

Devleti 1847’de Osman Paşa komutasında bölgeye büyük bir kuvvet gönderdi. Nurullah 

Bey İran’a sığındı, Bedirhan Bey ise teslim olmak zorunda kaldı ve Girit’e sürgün edildi. 

Nurullah Bey daha sonra Şeyh І.Taha’nın verdiği güvenceyle Şemdinli’ye dönmüş ve önce 

İstanbul’a sonra da Botan Beyi Bedirhan gibi Girit’e sürülmüştür (Bruinessen, 2003: 276-

277; Minorsky, a.g.e.:100; Yalçın-Heckmann, a.g.e.:77-78). 

Hakkari aşiretleri, Yalçın-Heckmann’a göre Nurullah Bey olayında önceki mirler 

dönemine oranla25 daha az otonom olup Hakkari’deki siyasal gelişmelerde daha etkisiz 

kalmışlardır. Nurullah Bey zamanında aşiret liderleri daha güçsüz olduğu gibi Osmanlı 

valileriyle işbirliği yapma konusunda daha istekliydi. Yalçın-Heckmann, bu durumu 

Osmanlı Devleti’nin bölgedeki nüfuzunun ve idari kontrolünün artmasının bir sonucu 

olmasına bağlar. (a.g.e.: 79). Bruinessen’a göre yarı bağımsız Kürt emirliklerinin yıkılışına 

yol açan başlıca faktörlerden biri Avrupa emperyalizmidir. “17. ve 18. yüzyılda merkezi 

denetim iyice zayıflamıştı, ancak Sultan II. Mahmut Avrupalıların baskısıyla 

merkeziyetçiliği güçlendirici ve doğrudan yönetimi sağlamayı amaçlayan bir dizi askeri ve 

siyasi reform yapmak zorunda kaldı. Mirler konumlarını kaybederek yerlerine merkezden 

gönderilen valiler atandı” (2003: 340). 

                                                 
25 Nitekim Şerefname’nin, 16. yüzyılda Hakkari miri Zeynel Bey dönemiyle ilgili vermiş olduğu bilgiye göre 

aşiretler o dönemde Hakkari siyasetinde önemli bir rol almıştır (Şeref Han, a.g.e.: 85-88). 
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Bruinessen, Hakkari ve Botan beylerinin ortadan kaldırılmasıyla bölgede bir yönetim 

boşluğunun ortaya çıktığını ve bunun da “aşiret örgütlenmesi, karmaşık, devlet benzeri 

yapılardan, çok daha basit toplumsal ve politik biçimlere doğru gerilemiş” (2003: 279) 

olduğunu belirtir. “Bu, merkezi hükümetin müdahalelerinin ve bunlara gösterilen tepkilerin 

yol açtığı değişikliklere açık bir örnektir. Devletin yönetim ağı ne kadar sıkılaşırsa, 

aşiretler de o kadar küçülüyor, yapıları basitleşiyordu. Devlet dolaylı yoldan yönetim 

uygulamasını tamamıyla terk etmedi, ama bu giderek daha küçük düzeyde gerçekleşir 

oldu. Mirlerin ardından hükümetin bazı yetkileri aşiret ağalarına, daha sonra da kabile 

ağalarına, köy ağalarına ya da mezinlerine veya baviklerine devredildi. Anlaşılan, 

aşiretlerin gerçek büyüklüğünü ve dolayısıyla yapılarının karmaşıklık derecesini, diğer 

etmenlerden çok bu süreç belirlemekteydi” (Bruinessen, 2003: 279).  

Yalçın-Heckmann, mirlik konumunun kaldırılmasından sonra aşiret liderlerinin ve 

şeyhlerin bölünmüş ve küçülmüş iktidarı ele geçirdiklerini, bu iki taraf arasındaki iktidar 

mücadelesinin, nüfuz sahibi olunan ve vergi toplanan bölgelerin bölünmesine yol açtığını 

belirtir (a.g.e.:169) Böylece özellikle yerleşik nüfus, aşiret ağaları ve şeyhler arasındaki 

mücadelenin asıl hedefi haline gelmiş, bunlar vergilendirilmekle kalmamış, baskınlara 

uğramış ve sürgüne gönderilmiştir. Yalçın-Heckmann’a göre, artık eskisi kadar nüfuz 

sahibi olmayan “küçük” ağalar ve bunlara bağlı aşiret ahalisi arasındaki akrabalık ilişkileri 

ve birden fazla dış güç odağının olması “eşkıya” tiplemesine uygun liderlerin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Bunların aşiretli mensupları, kendilerinin ve aşiretlerinin çıkarları 

için baskın ve yağma yapan “paralı adam” tiplemesindendir (a.g.e.: 170).  

 

2.3. 19. ve 20. Yüzyılda Sadate Nehri Ailesi 

 

Sadate Nehri Ailesi, 19. yüzyılın başından sonuna kadar Hakkari’de sosyal ve siyasal 

alanda rol almış önemli bir seyit ailesidir. Sadate Nehri Ailesi, Nakşibendi Tarikatı’na 

bağlıdır. Bu aile Hakkari’de Nehri ( Bağlar) Şeyhleri olarak adlandırılır. Bu ailenin en 

önemli şeyhi Seyyid I. Taha’dır, halk arasında Seyyid Taha El-Hakkari olarak da bilinir.  

Bu şeyh Mevlana Halid-i Bağdadi’nin yanında ilim tahsil ettikten sonra Şemdinli’nin 

Nehri (Bağlar) kasabasına yerleşmiştir. O tarihlerde Nehri, Şemdinli bölgesinin merkezi 

durumundaydı ve nüfusu 16000 civarındaydı. Ünü Ortadoğu ve Kafkaslara kadar yayılmış 

olan Şeyh Seyyid 1.Taha’nın, dönemin miri Nurullah Bey ve bölgedeki aşiretler üzerinde 
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çok büyük bir nüfuzu vardı. 1853 tarihinde Osmanlı ile Rusya arasında çıkan Kırım 

Savaşı’nda Dağıstanlı Şeyh Şamil ile birlikte Ruslara karşı savaşmıştır (Hakkari İl Yıllığı, 

1994: 96). Nurullah Bey, Osmanlı kuvvetlerinden kaçıp İran’a sığındığında, Hakkari’ye 

dönmek istemiş ve bunun için de Şeyh Seyyid 1.Taha’dan güvenliği için kefil olmasını 

istemişti. Şeyh’in güvence vermesiyle Nurullah Bey Şemdinli’ye döndü (Sevgen, a.g.e.: 

169). Bu olay, 1.Taha’nın o dönemde ne kadar büyük bir nüfuza sahibi olduğunun açık bir 

göstergesidir. Bruinessen de Şeyh Seyyid I.Taha kadar “politik nüfuza sahip başka bir şeyh 

örneğiyle” karşılaşmadığını belirtir (2003: 343). 

 Yalçın-Heckmann’a göre, Sadate Nehri döneminde dini otorite gittikçe güçlenmiş, 

sivil ve askeri otoritelerin yanı sıra ayrı bir güç merkezi haline gelmiş, hatta zaman zaman 

onların yerine geçmiştir. Ayrıca İslam dünyasının pek çok yerinden tarikata mürit 

kazandırmıştır (a.g.e.: 80). Hakkari’nin son mirinin sürgün edilmesiyle oluşan boşluğu 

Nakşibendi tarikatına mensup olan bu aile doldurmuştur. Sadate Nehri ailesi bundan sonra 

bölgede bir çok sosyal ve siyasal olaylara da yön verdi. Şeyh I.Taha’nın oğlu Şeyh 

Ubeydullah 1880’de İran’a saldırdı. Fakat geri çekilmek zorunda kaldı. İran hükümeti 

şiddetli protestolarda bulundu bunun üzerine Osmanlı ve İranlılar ortaklaşa bir askeri 

müdahalede bulundular ve Şeyh Ubeydullah yakalanarak Oğlu Şeyh Abdulkadir ile birlikte 

Mekke’ye sürüldü. Şeyh Abdulkadir Jön-Türk devriminden sonra İstanbul’a döndü. Daha 

sonra Osmanlı Ayan Meclisi üyeliğine seçildi ve önemli bir politik konum edindi (Nikitin, 

a.g.e.: 334). Ancak 1926’da Şeyh Sait isyanında önemli bir rol oynadığı gerekçesiyle 

yargılandı ve idam edildi (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 85). Bu ailenin, 20. yüzyılın 

başlarında etkili olmuş diğer üyeleri de; Şeyh M.Sıddık, Şeyh II.Taha ve Şeyh 

II.Abdullah’tır.  

Bruinessen, 19. yüzyıldan itibaren Nehri ve Barzan şeyhlerinin, nerdeyse geçmişte 

mirlerin sahip olduğu güçle yarışabilecek bir konuma geldiklerini belirtir. Bruinessen, 

“politik” şeyhlerin ortaya çıkışıyla emirliklerin yıkılışının birbirleriyle yakından ilişkili 

olduğunu öne sürer. Buna örnek olarak da Hakkari Emirliği ile Kuzey Irak’taki Baban 

Yönetimi’nin yıkılış dönemini gösterir (2003: 344). 

 

İşte bu koşullar nedeniyle şeyhler hızla politik önderlik rolünü üstlenebildiler. Devlet 

memurlarının (mirler yerine atanan valiler) aşiretler arasındaki çatışmalara çözüm 

getirebilecek görüşmeleri sürdürecek ne yeterince otoriteleri ne de meşruiyetleri 

mevcut olduğu halde şeyhler, özellikle de kan davası güden taraflardan sadece biriyle 
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bağlantıları yoksa, bu güce sahiptiler. Böylece aşiretler arası çatışmalara çözüm 

getirmek suretiyle fiilen politik bir üstünlük de kazanmış oluyorlardı (2003: 341).  

 

 Bruinessen, buna ek olarak, 19.yüzyılda politik önem kazanmış tüm şeyh ailelerinin 

ortak bir yanına dikkat çekmiştir; O’na göre bu şeyh aileleri, aşiretsel örgütlenmenin en 

yoğun olduğu, birçok küçük aşiretin bulunduğu ve aralarında yoğun kan davasının ya da 

başka aşiretsel çatışmaların var olduğu bölgelerde ikamet ediyorlardı (2003: 345). Sadate 

Nehri Ailesinin, sahip olduğu politik nüfuzla Hakkari’nin toplumsal örgütlenme yapısı 

arasında Bruinessen’in belirttiği gibi bir ilişki vardı. Sadate Nehri döneminde Hakkari’deki 

sosyal yapı aşiret sistemine dayanıyordu. O dönemde Hakkari miri azledilmiş böylece bir 

otorite boşluğu oluşmuştu. Bu da zaten önceden var olan (Ertuşi ile Pinyanişi 

konfederasyonları arasındaki) anlaşmazlıkları körüklemiş ve aşiretler arasında iktidar 

kavgasının çıkmasına neden olmuştu. İşte böyle bir durumda arabuluculuk görevini Nehri 

Şeyhleri yapmıştı. Böylece politik otoriteleri daha da artmış oldu.  

Bruinessen, şeyhlerin hemen hepsinin aristokrat kökenli olup muhataplarının da 

genellikle aşiret reisleri olduğunu vurgular. 

 

 …aşiret reislerini ve aralarındaki çatışmaları manipüle etmek aşiretlerin 

tamamını manipüle etmekten daha etkin bir yoldur ve yapılan da budur. Örneğin 

büyük Şeyh Ubeydullah Nehri, gücünü bir çok aşiret reisinin kendisiyle yaptığı 

ittifakla sağlamıştır; aynı şey, Şeyh Mahmud Berzenci için de geçerlidir. Şeyhler 

sıklıkla aşiret reislerinin kızlarıyla evlenirler; şeyhler açısından bu evlilikler 

konumlarının kabul gördüğü anlamına gelir. Her iki taraf için de bu akrabalık, güç 

kazanmak, rekabete girdiklerinde birbirlerine çok acımasız davranmayacaklarının ve 

üçüncü kişilere karşı ittifak kuracaklarının garantisidir (2003: 346).  

  

 Hakkari ve Botan emirliklerinin dağılmasıyla birlikte buralarda oluşan otorite 

boşluğu bir kargaşa ortamının çıkmasına neden oldu. Aşiretlerin eski güçlerine sahip 

olmamaları bu boşluğun doldurulmasını engelledi. Böylece günlük yaşamlarında herhangi 

bir korunmadan yoksun kalan bir çok kişi dine yöneldi. Dolayısıyla şeyhlerin nüfuzu 

artmış oldu. Ayrıca otoritenin olmayışı aşiretler arasındaki çatışmaların ciddi miktarlarda 

artmasına neden olmuştu. Pozisyonları gereği aşiretsel örgütlenmenin dışında yer alan 

şeyhler bu çatışmalara son verebilecek tek otorite haline geldiler. Bruinessen’e göre, 
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şeyhler bu arabuluculuk işlevini yerine getirirken kendi güç ve zenginliklerini 

uzlaştırdıkları taraflar aleyhine arttırdılar (2003 : 347-348).  

 Emirliklerin kaldırılması sonucunda meydana gelen kargaşa ortamında tek etkili 

olabilecek otorite şeyhlerdi. Kürt aşiretlerinin bulunduğu bölgelerdeki bir çok şeyh, 

emirlerin oynadıkları rollerin büyük bir kısmını oynar hale geldiler. Bu durum şeyhlerin 

politik etkinliklerinin artmasına sebep oldu. Bruinessen, 1860’larda şeyhlerin özellikle 

Kürt aşiretlerinin bulunduğu bölgelerde en etkili politik liderler olduklarını vurgular. Öyle 

ki “1950’lere kadarki Kürt milli ayaklanmalarının şeyhler önderliğinde gerçekleşmesi bir 

tesadüf değildir. Şeyhler birkaç aşiretin birlikte hareket etmelerini sağlayabilecek tek 

liderlerdi”26 (1995: 214). Subaşı, şeyhlerin kazanmış oldukları statüden dolayı hiçbir 

zaman sadece dini figürler olarak kalmadıklarını, aksine zamanla İslam dini ile Kürt 

ulusçuluğu arasında oldukça karmaşık toplumsal dolayımlar kurarak dönemlerinin yerel 

düzeydeki siyasal taleplerini derinden etkilemiş olduklarını vurgular (a.g.e.: 58). Mesut 

Yeğen de şeyhlerin dini ve politik liderliği birbirine eklemlediklerini ve bu rolü nasıl 

oynadıklarına dikkati çekmiştir. “Dini, aşirete dayalı ve Kürdî unsurlara eklemleyerek bir 

toplumsal hareketlenme sağlama yeteneği, şeyhi Kürt etno-politik kimliğinin reddine karşı 

Osmanlı/ Türk merkeze karşı gösterilen direncin asıl figürü haline getirmiştir” (Yeğen, 

1999: 237).  

19. yüzyılın son on yılında Abdülhamid, Doğu Anadolu aşiretlerinden süvari birlikler 

oluşturmuştu. Ancak Hakkari’deki hiçbir aşiret buna katılmamıştı, fakat Kodaman’a göre, 

Şeyh Ubeydullah olayından sonra Abdülhamid, Kürt aşiretlerine karşı yumuşak bir tavır 

sergileyerek onlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştı. Örneğin 1884’te Hakkari valiliğine 

atanan Ethem Paşa, aşiret liderleriyle sürekli temas içindeydi. Bu kişilere dostça ve 

samimiyetle yaklaşıp aralarındaki anlaşmazlıkları gideriyor ve böylece onları devletin 

tarafına kazanmaya çalışıyordu (aktaran,Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 86). Ayrıca II. 

Abdülhamid bu dönemde, aşiretleri, Osmanlı Devleti’ne bağlılık ve sadakate teşvik etmek 

için, aşiret önde gelenlerinin çocuklarına devlete ve hilafete bağlılık bilincinin verildiği 

“Aşiret Mektepleri”ni kurmuştu (Rogan ve Akpınar, 2001: 16, 72). Yalçın-Heckmann, 

Abdülhamid’in Pan-İslamizm politikası sayesinde Nehri şeyhlerinin ve Hakkari’deki 

seyyid ailelerinin dini ve dünyevi iktidarlarını pekiştirdiğini ileri sürer (a.g.e.: 86).  

                                                 
26 Nehrili Şeyh Ubeydullah, 1880’de Hakkari’deki birçok aşiretle birlikte İran’a ve Osmanlı’ya karşı 
ayaklanmıştı. 
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Sadate Nehri’nin, Hakkari ve çevresindeki etkinliği 1920’li yılların sonunda bitti. Bu 

dönemde, ailenin son şeyhleri (II.Taha, II.Abdullah ve M.Sıddık) bazı aşiret ağalarının da 

desteğiyle yerel isyanlar (1926 Oramar İsyanı) başlattılar. Sonuçta kimisi tutuklanarak 

sürgün edildi kimisi de Türkiye’den kaçmak zorunda kaldı. Bu ve buna benzer 

Güneydoğu’daki diğer (Şeyh Sait İsyanı gibi) isyanlardan sonra, hükümet her türlü dolaylı 

yönetim biçimini ortadan kaldırdı. Bruinessen’in belirttiği gibi bir yandan aşiret reislerinin 

aracılık konumunu büyük ölçüde ortadan kaldırırken diğer taraftan şeyhler yoğun baskı 

altına alınarak pratikte oynadıkları siyasi rolü yitirdiler (Bruinessen, 2003: 295). Fakat bu 

durum, birçok bölgede kan davalarının ve aşiretler arası çatışmaların miktarında önemli bir 

artışa sebep oldu.  

Subaşı, şeyhin geleneksel rollerinin günümüz Türkiye’sinde değişen yapılar 

çerçevesinde farklılaşmalara uğradığına dikkati çekerek şu tespitlerde bulunur: 

 

Geleneksel anlamda dini, siyasi ve ekonomik birliktelik içindeki toplam rolleri 

üstlenen şeyhlik, kurumsal düzeyde meşruiyetini devam ettirecek imkanlardan bugün 

için vazgeçmiş görünmektedir. Esasen modern Türkiye’nin din ve gelenekle karşı 

karşıya getirilen vizyonu içinde şeyhliğin kurumsal itibarının büsbütün ortadan 

kalkması beklenmiş, ancak değişim arzusunun bölge özelindeki göstergeleri türlü 

değişkenlerin tazyiki altında hedeflenen sonucu üretememiştir (a.g.e.: 58). 

 

Sonuç olarak bugün şeyhlerin, eskiye göre büyük ölçüde rol ve nüfuzlarını 

yitirdikleri ortadadır. 20. yüzyılın başına kadar bölgede (Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da) 

büyük bir etkinliğe sahip olan Nehri Şeyhleri’nin (Sadate Nehri) bugün gerek bölgede 

gerekse Hakkari’de neredeyse hiçbir etkinlilikleri kalmamıştır. Bununla birlikte aşiret 

reisleri bazı modern değerlere eklemlenmiş olsalar da, bazı geleneksel rollerini hala yerine 

getirmektedirler. Bunun en önemli nedeni de geleneksel toplumsal yapıların varlıklarını 

devam ettirmeleri dolayısıyla bu geleneksel liderlere ihtiyaç duymalarıdır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TOPLUMSAL YAŞAM 

 

 

1. AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN YAPISI 

1.1.Akrabalık ilişkilerinin Özellikleri 

 

Aşiretler kendilerini geniş akrabalık grupları olarak gösterirler. Bir aşirete mensup olan 

kişilerle aynı aşiretten olan diğer gruplar babasoylu olarak akrabadırlar. Bir aşiret üyesi, 

akrabalık bağlarını daha gerilere götürebildiği için, bir aşirete mensup olmayan herhangi 

birinden daha çok akrabaya sahiptir. Aşiretli biri için bunun önemi, ait olduğu toplumsal 

birimin yükseltilmesiyle, insanlar arasındaki kan bağının, birlik ve dayanışma duygularının 

harekete geçirilebilmesidir.  

Hakkari’de akrabalık sistemiyle aşiret sistemi bütünüyle özdeş değildir. Çünkü, 

akrabalık hem anne hem de baba tarafının kabulünü gerektirir. Dolayısıyla akrabalık 

terimleri sadece aşiretliler tarafından kullanılmaz, aşiretli olmayanlar da aynı terimleri 

kullanırlar. Bununla birlikte akrabalık terminolojisi ve ilişkileri, aşiret sisteminin temelini 

oluşturur ve aşiret örgütlenmesinin ideolojisini sağlar (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 287). 

Aşiretliler, aşiretli olmayanlara nazaran, baba tarafından olan akrabalığı, anne tarafından 

ve hısımlıktan daha fazla önemserler. Çünkü aşiretliler için babasoyluluğa dayalı akrabalık 

aşiretin siyasi örgütlenişiyle yakından ilgilidir.  

Bir aşiret içinde akrabalık bağlarının kuvveti aşiretin en alt biriminden en üst 

birimine doğru gittikçe azalır. Yani bir mal içindeki akrabalık bağları bir babik içindekine 

göre daha kuvvetlidir. Yine aynı şekilde bir babik içindeki bağlar, aşiret içindeki bağlara 

göre daha kuvvetlidir. Ancak aşiretin bir saldırı ya da çatışma ile karşı karşıya kaldığı 

durumlarda, aşiretin en alt biriminde görülen bağların kuvvetini, aşiretin en üst düzeyinde 

de görmek mümkündür. 
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Hakkari’de, akrabalık, yerel terminolojideki “mırovetek” terimiyle ifade edilir. Bu 

terim babasoylu akrabalar arasında eşitlik ve dayanışma ilkesine vurguda bulunur (Yalçın-

Heckmann, a.g.e.:148). Bir aşiretin üyeleri arasında çıkan bir anlaşmazlık durumunda 

genellikle kullanılan söylem “em mırovetekın”dir. Yani “hepimiz biriz” ya da “hepimiz 

akrabayız”. Böylece bu söylem, eşitlik, birlik ve biz duygusuna vurguda bulunarak 

anlaşmazlığı çözmüş olur. Bu söylem, aynı zamanda birbirine akraba olanlar arasında 

çıkabilecek bir anlaşmazlığın ya da kavganın akrabalık ideolojisiyle açıkça çeliştiğini de 

ifade eder.  

Aşiret üyelerinin perspektifinde, aşiret sistemi ve aşiret ilişkileri, ideolojik bağlamda 

bir akrabalık sistemi anlamına gelse de, aşiret liderleri ve asil bir aile ya da dinen soylu bir 

aile gibi hiyerarşik öğeler de içerir. Akrabalığı varsaymak ve akrabalık terimlerini 

genişletmek, eşitlik ve dayanışmayı vurgulamak anlamına gelse de, aşiret içindeki yüksek 

statülü ailelerin ve aşiret ağalarının tanınması sisteme hiyerarşik öğeler taşır (Yalçın-

Heckmann,a.g.e.;44). Örneğin, aşiret ağasının yakın akrabaları (yeğenleri) bile bu 

hiyerarşik sisteme dikkat ederler ve çoğunlukla aşiret ağasına akrabalık terimleriyle değil, 

aşiret hiyerarşisini vurgulayan terimlerle (ağa) hitap ederler.  

Aşiretler arası anlaşmazlıklar olduğunda, aşiret mensupları arasında birlik, 

beraberlik, ve “biz” duygusu normal zamanlardakine göre kat kat daha fazladır. Fakat 

birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu sadece çatışma ortamlarında işlev görmez. Akraba 

grubunun herhangi bir üyesi maddi veya manevi bir güçlükle karşılaştığında hemen hemen 

bütün akrabaları yardımına koşarlar. Hastalık, ölüm, maddi yokluk, düğün masrafları gibi 

durumlarda dayanışma ve yardım hemen devreye girer. Örneğin Hakkari’de sağlık 

imkanları çok kısıtlı olduğundan, tedavisi zor olan bazı hastalıklar için sık sık Ankara’ya, 

İstanbul’a ya da diğer büyük şehirlere gidilmektedir. Bu da çok masraflı olmakta ve çoğu 

zaman ekonomik durumu elverişli olmayan aileler bu masrafları karşılayamamaktadırlar. 

İşte böyle durumlarda aşiret ve akrabalık ilişkileri hemen harekete geçer. Akrabalık 

biriminin herhangi bir üyesinin maddi zorluk içinde olduğu durumlarda, bu grubun ileri 

gelen(rıh spi)leri “bej” denilen bir yardım organize ederler ve böylece o üyelerinin 

sıkıntısını kısmen de olsa gidermiş olurlar.  

Akrabalık ilişkilerinin işlerliği sayesinde çoğu zaman bazı bürokratik zorluklar 

kolaylıkla aşılır. Mesela Hakkari’de devlet dairelerindeki akrabalar sayesinde bürokratik 

problemlerin çözülmesi sık karşılaşılan bir olgudur. Bir aşiretin ya da akrabalık biriminin, 
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devlet kademesinde yer edinmiş ya da kamu dairelerinde çalışan üyeleriyle övünmesinde 

bu olgunun payı büyüktür.  

Yalçın-Heckmann’ın da belirttiği gibi, aynı aşiretten olan kişiler, akrabalığın ahlaki 

anlamını daha geniş toplumsal ilişkiler ağının bir parçası olarak değerlendirirler (a.g.e.:44). 

Bu ilişkilerin ahlaki anlamı, aşiret biçiminde olan ve olmayan gruplar, bürokratlar ve 

sıradan vatandaşlar, yerel yöneticiler ve yerli halk arasındaki ilişkiler için de geçerli 

olabilir. Akrabalığın getirdiği sorumluluklar ve akrabalık ilişkileri, yöneticilerle, 

siyasetçilerle ve kamu personelleriyle ilişki kurma konusunda işe yarar.  

Akrabalık bağlarına yukarıda bahsedilen olgular çerçevesinde bakıldığında bile 

üyeler açısından ne kadar anlamlı ve güven verici olduğu görülebilir. Anthony Giddens, 

geleneksel topluluklarda akrabalığın, istikrar sağlayıcı ve güven verici özelliklerine dikkati 

çeker (Giddens, 1998: 101). Modernleşme ve kırsal çözülmeyle birlikte çözülen aşiret 

yapısında, akrabalık olgusu önemini hala korumaktadır. Kırdan kente göç etmiş insanları 

yalnızlık psikolojisine girmekten ve kent sorunları karşısında yalnız kalmaktan kurtaran 

akrabalık bağlarıdır. Yasin Aktay’ın belirttiği gibi, bu ilişkiler ağı içinde olan birey, 

modern dünyaya özgü “kopukluğun”, diasporik şartların ve baş döndürücü değişimin 

meydana getirdiği bunalıma daha az yakalanır (Aktay, 2000: 40).  

  

1.2. Kürtlerde Prestijin Değer Ölçekleri  

 

Kişilerin sahip oldukları prestij hiyerarşileri akrabalık ilişkilerindeki ve cemaat içindeki 

sosyal konumlarını belirler. Barth, Kürtlerin sahip olduğu prestiji belirleyecek önemli 

değer ölçeklerini şöyle sıralar: 

Aile: Prestijin kaynağı, yüksek prestijli kişi ya da kişilerin soyundan gelmeye ya da 

geniş ve etkin bir akrabalık biriminin mensubu olmaya dayanır. 

Yaş: Prestijin kaynağı tecrübe ve olgunluğa dayanır; kişinin prestiji kişi bunamaya 

başladığı ana kadar yaşıyla doğru orantılı olarak artar. 

Cinsiyet: Erkek ve erkek sülalesiyle olan ilişkiler kadın ve kadın nesebine üstün 

tutulur. 

Servet: Prestij paradan, gayri mülklerden ya da taşınabilir mallardan ya da bunları 

sağlayabilecek mesleklerden doğar. 
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Kutsal güçler: Kişiye devredilen “görünmeyen güçlerin” kapsamıyla ilgilidir. 

Kutsiyet: Kişinin kendinde bütünleştirdiği kutsal güçler ölçüsünde ya da acı çekerek 

ve kendinden geçme sonucunda elde edilir. 

İlim ve dindarlık: Müslümanlığın dini ve ahlaki gereklerini bilmek ve yerine 

getirmekle elde edilir.  

Onur ve cesaret: Kürt “kahramanlığına” yaklaşma derecesini belirler –kişisel 

cesaret, savaşta gösterilen kahramanlık, korkusuzluk, kadınlara saygı, yoksullara yardım ve 

misafirperverlik (Barth, a.g.e.: 128-129). 

Ayrıca Özgen’e göre günümüzde “devletle iş görüyor olmak, devlet kapısında bir 

biçimde tanınmak, cesaret ve kimi zaman dik başlı olmak da saygıyı pekiştirmektedir.” 

(a.g.m.:12) 

Kişilerin bu değer ölçeklerindeki konumları ne kadar yüksek ise kişinin o kadar 

yüksek bir prestije sahip olacağı düşünülür. Kişinin sahip olduğu prestij ona cemaat içinde 

belirlenmiş göreli bir iktidar sağlar ve bu konum potansiyel ya da asli bir statü konumu 

olarak somutlaşır (Barth, a.g.e.: 128).  

 Bu prestij hiyerarşileri ve statü genellikle belli bir düzen içinde oturma, ikram ve 

saygı kodlarının belli kullanım şekillerinde ortaya çıkar ya da sorunsallaştırılır. Mesela 

erkekler arasında yaşça en büyük olanlar selam verme ve alma ile ilk konuşma hakkına 

sahip olduklarından, konuşma ve selamlaşma biçimleri önemlidir (Yalçın-Heckmann, 

a.g.e.: 226). Yine bir ikram esnasında servis mutlaka belli bir sıra gözetilerek yapılır. 

Servis ilk olarak kime yapılırsa bu o kişinin cemaatte genel olarak birincil konumuna işaret 

eder. İkram sırası bu yönüyle statü derecelerinin sembolik olarak gösterilmesini sağlar. 

Akrabalık ilişkilerinde veya cemaatte, otururken, kalkarken ve bir şey ikram ederken bu 

kurallara uyulur.  

  

1.3. Aile ve Aile İçi İlişkiler 

 

Yerel terminolojide aile ya da hane halkı “mal” terimi ile ifade edilir. Yukarıda mal 

teriminin aynı zamanda aşiret terminolojisinde aşiretin alt birimlerinden birini nitelediğine 

işaret edilmişti. Yalçın-Heckmann, malın gündelik kullanımının, bir arada yaşayan ve 
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erkek bir hane reisi tarafından yönetilen bir akrabalık birimini vurguladığını belirtir (a.g.e.: 

205). Örneğin “mala Ali” tabiri, Ali’nin ailesine işaret eder.  

Kürtlerde hane reisine malhği denir. Malhği hanenin yönetimini üstlenen ve haneyi 

dışarıda temsil eden kişidir. Bu kişi zihinsel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmak zorundadır. 

Malhği hanenin ekonomik geçimini sağlamakla sorumludur. Bunu genellikle ot biçmek, 

balyalamak ve taşımak, tarla sürmek, sürüsünü gütmek gibi işleri yapar. Malhği’nin kadın 

karşılığına kabani denir. Kabani genellikle hane içi işlerden sorumludur. Genellikle ekmek 

pişirme, süt ürünlerini imal etme, örgü örme ve dokuma gibi prestijli işleri yaparak hane 

üretimine önemli katkılarda bulunur. Hane ile ilgili kararlarda son söz her ne kadar 

malhği’ye ait olsa da, kabani de karar aşamasına aktif olarak katılır. 

Hakkari’de hakim olan aile tipi geleneksel babaerkil aile tipidir. Aile reisi, genellikle 

ailenin en büyüğü olan ve otoriteye sahip olan babadır. Bu aile içindeki ilişkiler akrabalık 

konumu (baba, anne, ağabey, büyükbaba, amca gibi), toplumsal cinsiyet rolleri ve yaş 

hiyerarşisine göre belirlenir. Aile içi ilişkilerde genellikle, itaat, koşulsuz boyun eğme, 

fedakarlık, feragat, ve güçlü bir biz duygusu gibi özellikler hakimdir.  

Carol Delaney, bir Orta Anadolu köyünde yaptığı Tohum ve Toprak adlı saha 

çalışmasında, babanın ev içinde sahip olduğu otoriteyi onun çocuk sahibi olmasına 

dolayısıyla tohum sahibi olmasına bağlar. “Başka bir deyişle, otorite ve güç erkeğin 

dölleme kabiliyetinden/soyu üretme yetisinden gelir. Hayat verme gücü olduğu için 

denetleme ve ceza verme yetkisi de ona aittir. Bütün dünya nasıl Tanrı’ya itaat ediyorsa, 

kadınlarla çocuklar da erkeklere itaat ederler” (Delaney, 2001: 204).  

Baba-oğul ilişkisi mesafelidir. Oğul, babasına koşulsuz itaatte bulunur ve saygı 

gösterir. Babasının yanında sigara içmez, ayak üstüne ayak atmaz. Erişkin erkek çocuk 

topluluk içinde babası varken konuşmaz ya da fikir beyan etmez. Bununla birlikte baba ve 

oğul birbirlerine oldukça bağlıdırlar.  

Baba ve kız çocuklar arasındaki ilişki de genellikle mesafelidir. Kız evlat büyük 

ölçüde babanın otoritesi altındadır. Baba kızının evliliğinin koruyucusu konumunda olup 

çoğu zaman onu istediği biriyle evlendirme hakkına sahiptir. Başlık parası alma hakkına 

sahip olan baba öldüğünde bu konumu, kızın baba tarafından en yakın erkek akrabasına 

(büyükbaba ya da erkek kardeşe) geçer. 

Geniş babaerkil aile tipinde ikamet babayerlidir. Oğullar evlendikten sonra bile baba 

evinde kalırlar. Aşiretlilere göre ailenin bölünmesi, aynı zamanda gücün ve birliğin 
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bölünmesi ile dayanışmanın zayıflaması anlamına gelir. Bu bakış açısına göre, bir ailenin 

genişliği o ailenin gücü ve dayanışma miktarı ile doğru orantılıdır.  

Barth’a göre, bir Kürt aile reisi, Müslüman ideallere göre her şeyi kontrol eder ve 

uygun gördüğü herhangi bir kararı alabilir (a.g.e.: 36). Fakat babanın sahip olduğu bu 

mutlak otorite hiç sorgulanmaz değildir. Barth, “yeniyerli” (neolokal) evliliklerin 

sayısındaki artışın, babanın mutlak otoritesinin oğulları tarafından sorgulandığına işaret 

ettiğini belirtir (a.g.e.: 37). Evlenen erkek evlatlar için bağımsız bir ev kurmak geniş 

babaerkil ailelerde her zaman gerilimlere neden olur. Babaya göre, evlenen oğullarının 

ayrılması gücünün azalmasına neden olurken, oğullar, babalarının otoritesinden kurtulup 

bağımsız olmak isterler.  

Hakkari’de haneler genellikle aile reisinin adıyla anılır. Fakat, dul bir kadının 

ergenlik çağına girmemiş erkek çocukları olduğu durumlarda hane bu kadının ismiyle 

anılır. Erkek çocuk ergenlik çağını aştıktan sonra hane onun adıyla anılır. Barth, Kürtlerde 

anne ve oğul arasındaki bağların yakın ve içten olması gerektiğine dair genel bir kanı 

olduğunu belirtir (a.g.e.: 37). Erkek çocuğun anneyle kurduğu ilişki, babayla kurduğu 

ilişkiye göre daha yakındır. Ana-oğul ilişkisi sıcak ve yakındır, çünkü hem oğlu sayesinde 

kocasının evinde kadının yeri pekişir hem de kadın yaşlandığında oğlu ona destek olur27 

(Delaney, a.g.e.: 208). Çok eşli evliliklerdeki bir boşanma ya da kovulma durumunda kalan 

bir kadının güçlü bir oğlu varsa bu kadın normal olarak oğlunun hanesinin saygıdeğer bir 

üyesi olur. Fakat nominal veraset yine erkek üzerindedir. 

Erkek kardeşler arasındaki üstlük ve itaat ilişkilerinde yaş önemli bir faktördür. 

Yaşça büyük olana genellikle itaat edilir. Baba öldüğünde en büyük oğlu aile otoritesini ele 

alır. Barth, erkek kardeşler arasındaki üstlük ve itaat ilişkilerinin sahip oldukları güce göre 

değiştiğini ileri sürer. O’na göre kardeşlerin göreli konumları her zaman için fiili güç ve 

kişilik özellikleri tarafından belirlenir (a.g.e.: 38). Oysa Barth’ın bu iddiası bazı istisnalar 

dışında Hakkari için geçerli olamaz. Çünkü Hakkari’de erkek kardeşler arasındaki 

ilişkilerde yaş faktörü, Barth’ın sözünü ettiği diğer faktörlere göre, genellikle daha 

baskındır. 

                                                 
27 Aslında yaşlanma durumunda anne gibi baba da oğlundan ona destek olmasını ve bakmasını bekler. 
Kürtlerde erkek çocuğun kız çocuğundan daha çok istenmesinin nedenlerinden biri de budur. Kız çocuk belli 
bir süre sonra evlenip başka bir eve gelin gideceğinden anne-babasına bakma imkanı bulamayacaktır. Oysa 
erkek çocuk evlense dahi anne-babasına yakın bir yerde oturur. Hatta genellikle en küçük erkek çocuk 
evlense dahi anne-babasıyla birlikte oturur ve yaşlılıklarında onların bakımını üstlenir. Bu açıdan erkek 
çocuk ebeveyn için yaşlılıklarında bir sosyal sigorta işlevi görür. Bu bakımdan Doğu ve Güneydoğu’da 
huzurevlerinin diğer bölgelere göre çok daha az bulunması anlamlıdır.  

 69



Ailede çocuklar arasındaki yaş hiyerarşisi evlilik sıralarını da belirler. Aileler, kız ve 

erkek çocuklarını evlendirirken büyükten küçüğe doğru bir sıra güderler. Büyük olan erkek 

çocuk evlenmeden küçüğü evlendirilmez. Aynı şekilde ablası evlenmeyen bir kız çocuğu 

evlenemez. Sıra gütme genellikle hemcinsler arasında söz konusudur. Bununla birlikte 

erkek kardeşler arasındaki sıra gütme, kız kardeşler arasındaki kadar katı değildir. 

Hakkari’de geleneksel babaerkil ailenin yerini kırsal çözülmeyle birlikte büyük 

ölçüde çekirdek aile almıştır. Fakat Hakkari’de çekirdek aile, tam anlamıyla modern bir 

çekirdek aile değildir. Bu aile tipinde baba ve oğullar ayrı evlerde otururlar. İkamet her ne 

kadar babayerli olmaktan çıkmışsa da dayanışma ve birliktelik olguları güçlüdür. Aile 

ilişkileri hala geniş aile çerçevesinde ve geleneksel babaerkil aile düzenini belirleyen 

hiyerarşik faktörler esas alınarak sürdürülmektedir.  

Modernleşme ve kırsal çözülmeyle birlikte babanın, kızının evliliği üzerindeki 

zorlayıcılığı önemli ölçüde azalmıştır. Bu durum sadece kızın, babasının mutlak otoritesini 

kabul etmeyişinden kaynaklanmayıp, babanın kızının evliliği hususundaki fikirlerinin 

değişmesinden de kaynaklanır. Dolayısıyla bir kızın evliliği söz konusu olduğunda bu 

hususta fikri alınmakta ve istemediği bir evliliğe zorlanmamaktadır. Ayrıca başlık parası 

olgusu, kırsala nazaran şehirde çok daha az görülmektedir. Bunun en önemli nedeni 

şehirde yaşayanların modern değerlerle daha fazla etkileşim halinde olmalarıdır. 
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2. EVLİLİKLER 

 

Hakkari’de özellikle kırsal kesimde evlenme yaşı oldukça düşüktür. Evlenme yaşı kırsal 

alanda 15’e kadar iner. Aileler evlenme çağına gelen kız veya erkeklere eş seçerken aileler 

arasındaki sosyal statünün aynı olmasına dikkat ederler. Evliliklerde en çok dikkat edilen 

bir başka özellik de ailelerin soylu olup olmadıklarıdır. Bu özellik aşiretlilerde fazlasıyla 

önemsenir. Aşiret ideolojisinin aşiretliler için ne kadar önemli olduğunu anlamak için 

onların evlilik örüntülerine ve bu evliliklerin ne türde olduklarına bakmakta fayda var.  

  

 2.1. Amca Kızı Evliliği 

 

Aşiretlilerde evlilikler genellikle aşiret içinde (endogamik olarak) gerçekleşir. Hakkari’de 

aşiretliler arasında evlilik, babasoylu olarak en yakın akrabalardan başlayan ve gittikçe 

açılan bir daire biçiminde olur. Evliliğin ilk olarak kardeş çocukları arasında gerçekleşmesi 

tercih edilir. Bunu aynı “mal” içerisinde, farklı “mal”lar arasında, aynı babik içerisinde ve 

babikler arasında yapılan evlilikler izler. Dolayısıyla aşiret içerisinde endogamik daire en 

alt birimden başlayarak gittikçe genişler. Bu tür evliliklerde amaç akrabalık bağlarının 

yenilenip kuvvetlenmesidir. Bu aşiret endogamisi, aşiret organizasyonunun 

sürdürülmesinde de önemli rol oynar. Genellikle “mal” ya da babik içinde evlenme 

konusunda ciddi bir toplumsal baskı vardır. Mesela kendi aşiretinden bir kadınla 

evlenmeyenlere “neden kendimizden biriyle değil de bir yabancıyla evlendin?” şeklinde 

sitem edilir.  

Aşiret içindeki en dikkat çekici evlilik amca çocukları arasındakidir. Barth, amca kızı 

evliliklerini, aşiretli olanlarla olmayanlar arasında karşılaştırarak, amca kızı evliliklerinin 

aşirete dayalı siyasal sistemde daha sık görüldüğünü belirtmiştir (a.g.e.: 90). Barth, bu 

sosyal olgunun aşiretliler arasında daha sık görülme nedenini şöyle açıklar: 

 

Aşiret sisteminde, köy seviyesindeki iktidar ilişkileri, aşirete dayalı olmayan köylere 

nazaran manipülasyona çok daha açıktır. Çünkü aşirete dayalı olarak örgütlenmemiş 

köyde gücün büyük bir kısmı sahip olduğu topraklarda yaşamayan toprak sahibinde 

toplanmıştır. Aynı zamanda aşiret köyündeki bu iktidar ilişkileri sülale grubu ve 
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akrabalık ilişkileri bağlamında tanımlanır. Yani bir kişi ancak baba üzerinden olan 

akrabalarının siyasi desteğini alabilir. Bu grup kişinin bağlı olduğu siyasal alt gruba soy 

bağıyla bağlıdır ve temel olarak erkek kardeşler, oğullar ve kendileriyle kurulacak 

ilişkilerin en önemli ilişkiler olduğu erkek kardeşlerin oğullarından oluşur. Grup 

içerisindeki siyasal yükümlülükler, onlara kız vermek suretiyle pekiştirilebilir; tersi 

olduğunda yani kendilerine kız vermenin reddedildiği durumlarda bu grup yabancılaşır, 

kızı vermeyen kişiden uzaklaşır. Kızını sülale kolunun dışındaki biriyle evlendiren ve 

karşılığında yüksek bir başlık parası alıp kızını iktisadi bir mala dönüştüren kişi 

kendisini potansiyel siyasi destekçilerden; yani baba üzerinden olan akrabalarından da 

koparmış olur. Böyle bir durumdan sonra bu kişi gerçek gücün önemli olduğu gruplar 

arası kavgalar ya da kan davası gibi durumlarda destek bekleyemeyecektir. Dolayısıyla 

kızını dışarıdan biriyle evlendirmek suretiyle daha önce elde edilmiş ekonomik çıkar 

ortadan kalkmış olacaktır. Sonuç olarak amca kızı evliliği sülale sisteminin gizil siyasal 

sonuçlarını pekiştirir (a.g.e.: 90). 

 

Barth, aşirete dayalı örgütlenme sisteminde amca kızı evliliklerinin sık oluşunda 

siyasi etkenin belirleyici olduğunu belirtir. Bizce de bu tespit doğrudur. Fakat, Barth, kızını 

yeğenine vermeyen bir kişinin herhangi bir kavga ya da çatışma ortamında baba tarafından 

olan yakın akrabalarının desteğinden mahrum kalacağını söylerken, aşiret sisteminde 

akrabalık bağlarının ne kadar güçlü ve sağlam olduğunu dikkatten kaçırmış oluyor. Çünkü 

yakın akrabalar hele hele kardeşler, birbirleriyle ihtilaflı olsalar dahi bir kavga ya da 

çatışma durumunda hemen cephelerini sıklaştırırlar.  

Edmund R. Leach ise “orto-kuzen evliliği” dediği amca kızı evliliğinin kardeşler 

arası işbirliğini kolaylaştırdığını ve var olan işbirliğinin devam etmesine hizmet ettiğini 

ileri sürer. Leach’e göre, erkek kardeşler yakın komşu oldukları hatta çoğu zaman aynı evi 

paylaştıkları için sıklıkla ellerinde bulundurdukları toprakları birlikte kullanmak için bazen 

“orto-kuzen” evliliği yaparlar (a.g.e.: 45). Leach, böyle evliliklerde başlık parasının, 

söylenen miktar her ne olursa olsun, pratikte hiçbir şeyi ifade etmediğini çünkü, bunun 

sadece bir tür muhasebe kaydı olup, sağ elden sol ele yapılan bir mülk transferi olduğunu 

belirtir (a.g.e.:45). Leach’in, amca kızı evliliği ile ilgili ileri sürdüğü bu fikir, ekonomisi 

tarıma dayanmayan28 Hakkari gibi yerlerde geçerli olamaz. Ayrıca kardeşler ekonomik 

olarak birbirlerinden bağımsız oldukları halde çocuklarını birbiriyle evlendirmek isterler.  

                                                 
28 Hakkari’de temel ekonomik uğraş küçükbaş hayvancılığına dayanır. 
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Bazı iddialara göre, amca kızıyla yapılan evliliklerde amaç, mülkiyetin aile içinde 

kalmasını sağlamaktır. Oysa Yalçın-Heckmann’ın da belirttiği gibi (a.g.e.:322), Hakkari’de 

aşiretli kadınlara, şeriata ve miras kanununa rağmen mirastan pay verilmez. Bir kadın 

mirasta hak iddia etmez, aksi takdirde toplum tarafından kınanır. Yörenin sosyo-kültürel 

değerleri gereği kadınlar alçakgönüllü, itaatkar ve saygılı olmak zorundadırlar. Ayrıca 

aşiretli olmayanların da mülkiyetleri olduğu halde bunlar arasındaki amca kızı evliliği 

aşiretlilere oranla çok daha azdır. Dolayısıyla amca kızı evliliğiyle ilgili bu iddia Hakkari 

için geçerli değildir. Yalçın-Heckmann’a göre (a.g.e.:323), Hakkari’deki aşiret 

örgütlenmesinde, amca kızıyla yapılan evliliklerin temel nedeni mülkiyetin aile içinde 

kalmasını sağlamak olmasa da, bu evlilikler miras sistemini ve aşiret ideolojisini 

güçlendirir. Amca kızı evliliklerinin bir çok işlevi olmakla birlikte bu işlevlerden en 

önemlisinin, akrabalık bağlarının önemi ve aşiret ideolojisi dikkate alındığında, akrabalık 

bağlarının pekişmesiyle politik güç sağlama olduğu söylenebilir. 

Yalçın-Heckmann’ın Hakkari’nin bir köyünde (Sisin) yaptığı araştırmaya göre amca 

kızı evliliği oranı % 41,5’tir (a.g.e.:316). Elimizde Hakkari genelini kapsayan kesin bir veri 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte bu oranın % 50’lere yakın olduğu tahmin edilmektedir. 

 

2.2. Berdel Evliliği 

Aşiretli yapılarda görülen bir başka evlenme şekli de berdel29 evliliğidir. Bu evlenme 

biçiminde bir çiftin evliliği üzerindeki anlaşma bir başka çiftin evliliğine bağlıdır. Bunun 

için berdel evliliği iki çiftin evliliğinin birbirlerine koşul sayıldığı bir evlenme şeklidir. 

Berdel evliliklerinde, her iki çiftin evlenme kararları birlikte verilir. İki çiftin düğün 

merasimleri genellikle aynı gün ya da hemen ard arda gerçekleştirilir. Taraflardan biri ilk 

gün erkek tarafıyken ertesi gün kız tarafı olur (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 328). Bu tür 

evliliklerde başlık parası, erkeklerin kız kardeşlerini karşılıklı olarak birbiriyle değiştirmesi 

nedeniyle ortadan kalkar ve geriye sadece düğün ve çeyiz ile ilgili harcamalar kalır. Barth, 

berdel evliliğine işin tamamen ekonomik tarafından bakıldığında bu evliliklerin avantajlı 

olduğunu söyler. Barth, ayrıca bu tür evliliklerin aşiret olarak örgütlenmemiş köylerde sık 

görüldüğünü belirtir (a.g.e.: 33). Ayrıca berdel evlilikleri şehre nazaran kırsal kesimde 

daha fazla görülür.  

                                                 
29 Yerel terminolojide berdel , “pe guhork” yani takas evliliği olarak geçer. 
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Aşiret sisteminde evliliklerin çoğu endogamik olmasına rağmen aşiret dışında 

(egzogamik) olanlar da vardır. Hakkari’de Ertuşi aşiretleri birbirlerinden kız alıp verirler. 

Aynı şey Pinyanişiler için de geçerlidir. Ancak Ertuşiler ile Pinyanişiler, istisnalar olmakla 

birlikte, birbirlerinden kız alıp vermezler. Ayrıca çok az olmakla birlikte aşiretli olanlarla 

olmayanlar arasında da evliliklere rastlanmaktadır.  

Kırsal çözülme ve modernleşmeyle birlikte aşiret ve akrabalık sistemindeki 

evliliklerde değişmelerin olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle şehirleşmeyle birlikte farklı 

kesimlerden insanlar birbirleriyle etkileşime girmekte ve yeni ilişki ağları gelişmektedir. 

Bu ilişki ağları çoğu zaman hısımlık ilişkilerinin kurulmasına neden olmaktadır. Böylece 

şehirleşmeyle birlikte az da olsa cemaat dışı evlilikler olmaktadır. Fakat evliliklerin şehirde 

dahi büyük ölçüde aşiret içinde gerçekleştiği söylenebilir. Ancak berdel evliliklerinin şehir 

ortamında neredeyse ortadan kalktığı söylenebilir. 

  

2.3. Ağa ve Lider Ailelerinin Evliliği  

Aşiret liderlerinin evlenme örüntüleri aşiret halkına göre bazı yönlerden farklılıklar 

gösterir. Bunun birçok sosyo-politik nedeni olmakla birlikte en önemlileri şu şekilde 

açıklanabilir: 

Bu aileler genellikle kendileriyle aynı sosyal statüde olanlarla evlenirler. Bundaki en 

önemli amaçlardan biri ağa ailesinin sahip olduğu statü konumunu muhafaza etmektir. 

Dolayısıyla ağa ailelerindeki bu faktör sadece ağanın kendisi için değil, diğer aile bireyleri 

için de geçerlidir.  

Aşiret reisleri, otoritelerini korumak için yakın akrabalarına kız vermez ve onlardan 

kız almazlar. Bundan dolayı Hakkari’deki aşiret ağalarının çoğu genellikle kendileriyle 

yakın akrabalığı olmayanlarla hısımlık ilişkisinde bulunurlar. Aslında bu durum aşiret 

ideolojisiyle açık bir çelişki arz eder. Fakat aşirette liderlik kurumunun otoriter olması ve 

yaptırıma sahip olması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda bu durum aşiretliler 

tarafından normal karşılanır.  

Güçlü aşiret ağaları birbirleriyle ittifak kurmak ve nüfuzlarını arttırmak amacıyla 

birbirlerine kız verip kız alırlar. Ayrıca bu hısımlık ilişkisi sayesinde başkalarıyla 

olabilecek çatışmalarda birbirlerini desteklerler.  

 74



Şeyhler sıklıkla aşiret reislerinin kızlarıyla evlenirler. Bu evlilikler şeyhler açısından 

konumlarının kabul edilmesi anlamına gelir. Bu hısımlık ilişkisi her iki taraf için de güç 

kazanmak için rekabete girdiklerinde birbirlerine çok acımasız davranmayacaklarının ve 

üçüncü kişilere karşı ittifak kuracaklarının garantisidir (Bruinessen, 2003: 346).  

Hakkari’de Ertuşi ve Pinyanişi konfederasyonları arasında evlilikler seyrektir. Ancak 

farklı toplumsal sınıflar farklı nedenlerle bu iki konfederasyon arasında evlilikler yaparlar. 

Örneğin aşiret liderleri gibi önde gelen aileler bir anlaşmazlığı çözmek ya da ittifak 

yapmak yoluyla nüfuz alanlarını genişletmek üzere rakip aşiretlere kız verip onlardan kız 

alırlar (Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 320). 

Aşiret ağalarının evliliklerinde dikkat çeken bir diğer nokta da çok eşliliktir. Yani 

polijini (birden fazla kadınla evlenme) özelliği göstermesidir. Aşiret ağaları dışında, aşiret 

halkı arasında da çok eşlilik görülmekle birlikte bu evlilikler çok azdır. Ağaların çoğu, dört 

eşlidir. İslam’ın, dörtten fazla kadınla evlenmeyi yasakladığı göz önüne alındığında aşiret 

ağalarının bu yasağa uydukları görülür30.  

Aşiret ağalarının evlendikleri kadınlar genellikle birbirinden farklı toplumsal 

gruplardan olurlar. Ağaların eşlerinden kimisi nüfuzlu bir aşiretli aileden, kimisi dini 

liderlerin ailelerinden ve kimisi de kasabada veya şehirde yaşayan önemli şahsiyetlerin 

ailelerinden olur. Örneğin, Gravi aşireti ağasının eşlerinden biri kendi aşiretine mensup ve 

yakın akrabası olan bir kadın; bir diğeri Hakkari merkezinden şehirli olan bir kadın; bir 

diğeri de aslen Irak Kürtlerinden nüfuzlu bir aileden olan bir kadındır. Ağalar bu evlilikler 

aracılığıyla toplumun çeşitli kesimleriyle bir takım bağlar kurarak nüfuzlarını ve 

saygınlıklarını artırırlar. Leach ağaların yaptığı bu tür evliliklerin, Ortaçağ Avrupa’sındaki 

kraliyet evlilikleri gibi daha çok siyasal ittifak niteliğinde göründüklerini ifade eder (a.g.e.: 

46).  

 

 

 

 

 

                                                 
30Hakkari’de bundan yaklaşık iki yıl önce Jirki aşiretinin önde gelenlerinden biri, dört eşi de hayattayken, 
beşinci bir eşle evlenmeden birkaç gün önce eşlerinden birini boşamıştı.  
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3. KAN DAVALARI 

 

3.1. Kan Davası 

Kan davası; bir soy grubundan olan birinin öldürülmesine karşılık, karşı tarafın soy 

grubundan birinin öldürülmesidir. Bir başka ifadeyle kan davası, kanın dökülmesine yine 

kan dökülerek karşılık verilmesidir. Kana kanla karşılık vermek ya da öç almak (kısas), bir 

aşiret yasasıdır. Bu yasaya göre kanı dökülen kişinin yakınları öldürenden ve onun 

yakınlarından öç alma hakkına sahip olurlar.  

 Kısas hükmü Kuran’da (Kuran-ı Kerim, 2: 178; 5: 45) geçmesine rağmen aşiret 

kanunu ile Kuran’ın öngördüğü uygulama arasında önemli bir fark vardır (Bruinessen, 

2003: 108). Kuran’da, bir kişiye karşı bir kişi hükmü esas alınırken, aşiret kanununda bir 

kişiye karşı çoğu zaman birkaç kişi hükmü uygulanır. 

 

3.2. Kan Davalarının Sebepleri 

Kan davalarının en önemli sebebi arazi ya da toprakla ilgili anlaşmazlıklardır. Köyler arası 

çatışmaların arkasında temelde iktisadi olan bir dizi sebep vardır. Çoğu zaman birbirine 

komşu olan köyler bir arazi parçası ya da köy mezrası nedeniyle çatışırlar.31 Ayrıca su 

kaynaklarının ve otlakların kullanım hakkı çoğu zaman tam olarak belirlenmediğinden bu 

durum çatışmalara neden olur. 

Kan davalarının bazı sosyal nedenleri de vardır. Bunlar genellikle kadınlarla ilgilidir. 

Bunlar, kadına karşı geleneğe uymayan herhangi bir davranışta bulunma, kız kaçırma, aynı 

kızın iki kişi tarafından sevilmesi şeklinde sıralanabilir (Özer, 2003: 167).  

Ayrıca silah taşıma geleneği, adaletin yerine getirilmediği düşüncesi, devlet 

organlarının zayıflığı, kan gütmenin ve öç almanın telkin edilmesi, namus ve şeref anlayışı 

ve particilik olgusu gibi nedenler sosyal ve siyasal nedenler arasında sayılabilir. 

Toplumdaki gelenek ve göreneklerin kan davasının sürmesinde önemli bir payı 

vardır. İntikamını almayan bir kişi korkak ve zayıf olarak telakki edilir ve saygınlığı buna 

göre belirlenir. Gelenek ve görenekler taraflar üzerinde bu şekilde sosyal baskı kurarak 

intikamcıları teşvik eder. Taraflar çoğu zaman intikam almanın yanlış bir şey olduğunu 

                                                 
31 Hakkari merkeze bağlı Kavaklı ve Geçitli köyleri arasında, 1990’ların başında bir köy mezrası yüzünden 
çıkan çatışmada taraflar birbirlerinden dörder kişi öldürdüler.  
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bildikleri halde, bu sosyal baskıdan kurtulamazlar. Kan davasına karşı çıkmak görünüşte 

kolay olmasına rağmen, kişinin kendi aşireti söz konusu olduğunda hiç de öyle olmaz.  

  

3.3. Kan Davalarında Kolektif Sorumluluk Anlayışı 

Kan davalarında sorumluluğun kolektif olması akrabalık ve soy ideolojisiyle yakından 

ilgilidir. Soy ideolojisine göre, aynı babasoydan olanlar aynı kanı taşıdıklarından daima 

birlikte saldırıya ve savunmaya geçmelidirler. Her zaman ve her yerde birliktelik 

dayanışma ve paylaşma güdüsü bireysel olan eylemleri kolektif bir şekle dönüştürür. 

Dolayısıyla bir akrabalık ya da soy grubunun herhangi bir üyesinin bir davranışından 

dolayı grubun bütününün sorumlu tutulması aşiret ideolojisinin bu kolektif karakterinin 

sonucudur.  

Leach, kan davasının ana teması olan “kişinin yaptığı bir hatanın bedeline, yakın 

akrabaları ve kendisiyle aynı soydan gelenler de katlanmalıdır” anlayışına, patrilokal 

(babanın yerleşim yerine göre belirlenen) ve endogamik grupların yapısının son derece 

elverişli bir zemin sunduğunu vurgular (a.g.e.: 93).  

Aşiret ortamında öldürme bireysel değil, iki topluluk arasında vuku bulan bir olaydır. 

Bir aşiretin herhangi bir üyesi haklı veya haksız nedenlerle bir başka aşiretin üyesi 

tarafından öldürülmüşse, üyesi öldürülen aşiret bunun sebebini sormadan öldüren taraftan 

birini ya da birilerini öldürür.32  

Kan davasında öç alma, mutlaka katilin öldürülmesini gerektirmez. Fakat meşru 

hedefler olarak katilin kendisinden ya da erkek kardeşi, babası, amcası gibi en yakın 

akrabalarından öç alınması beklenir. Ancak kan davası nedeniyle ortaya çıkan düşmanlık 

iki aşiretin birbirleriyle ilişkiye girmekten kaçınmalarına yol açarak tüm topluluk 

mensuplarını içine alır (Bruinessen, 2003: 111).  

Eğer öldüren ve öldürülen arasında sosyal açıdan farklılık çok fazlaysa suçludan ve 

yakın akrabalarından intikam alınmaz. Öldürülenle aynı sosyal konumda olan biri hedef 

seçilir. Bundan 4 yıl önce Hakkari’de böyle bir kan davası vuku bulmuştu. Alacak-verecek 

meselesi yüzünden yanaşma bir gruptan (Sılehilerden) birkaç kişi Jirji aşiretinden üç kişiyi 

öldürdüler. Suçluların yakın akrabalarından intikam alınacağı beklenirken, suçlularla 

                                                 
32 Barth, Irak Kürtleri arasında kan davalarının olmadığını ileri sürmüştür. Bunun nedeni, Barth’a göre, kan 
davasının altında yatan temel ilke olan “soy grubu üyelerinin ortak sorumluluğu ilkesi”nin Irak Kürtleri 
arasında olmayışıdır (a.g.e.: 96). 
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uzaktan akraba olan ve Sılehilerin önde gelen bir ailesinin önemli bir üyesi (Avukat 

Cumhur Keskin) öldürüldü. Avukatın hedef seçilmesi, iki grup arasındaki sosyal farklılıkla 

ilgiliydi. Zira Jirkiler aşiretli, Sılehiler aşiretsizdi. Bu iki grup arasındaki toplumsal konum 

aynı olmadığından Jirkiler, Sılehilerden sosyal konumu yüksek olan bir kişiyi öldürdüler. 

Ayrıca intikam alan kişi Jirkilerden öldürülen kişilerin çok yakın akrabaları değildi. 

Hakkari’de meydana gelen bu olay, tarafların gözünde kolektif sorumluluk anlayışının ve 

sosyal konumların denkliğinin, kan davalarında ne kadar önemsendiğini açıkça ortaya 

koyar.  

Kan davası iki aşiretin herhangi iki ailesi arasında meydana gelmişse, kolektif 

sorumluluk gereği, düşmanlık bu iki aileyle sınırlı kalmaz bu aşiretlerin bütününe yayılır. 

Dolayısıyla öç alacak kişi ya da grup, suçluyla akrabalığı olsun ya da olmasın karşı aşiretin 

herhangi bir üyesini öldürebilir. Yaklaşık 7 ay önce Gevdan aşiretinin bir üyesi, suçluyla 

hiçbir akrabalığı olmadığı halde Gravi aşiretinin bir üyesini öldürdü. Gravi aşiretinin bu 

üyesi Çatak Gravilerindendi. (Yukarıda belirtildiği gibi bu aşiret Beytüşşebap Gravileri ve 

Çatak Gravileri olmak üzere iki kola ayrılmışlardı. Aynı atadan gelmiş olsalar da 

birbirinden bağımsız olarak örgütlenmişlerdir.) Oysa suçlu Beytüşşebap Gravilerinden idi. 

Çatak Gravilerinden öldürülen kişi, bu aşiretin ileri gelenlerinden birinin oğluydu. Bu 

kişinin hedef seçilmesi kuşkusuz onun sosyal konumuyla yakından ilgiliydi.33

Kan davaları aynı aşiretin aileleri malları ve babikleri arasında da olabiliyor. Öldüren 

ve öldürülenin aynı aşiretten maldan ya da babikten olması durumunda öç alınabileceklerin 

sayısı oldukça kısıtlıdır. Çünkü hedef, grup olmaktan öte öldüren kişinin yakınları oluyor. 

Gerçi bunda da alt düzeyde bir grup tavrı söz konusudur fakat genellikle soy grubunun 

hepsi değil, öldürenin ailesi ve yakınları hedef seçilir. Aynı soy grubundan olan iki kesim 

arasında meydana gelen böyle bir olayda her iki taraf da aynı yerde ikamet ediyorlarsa, 

suça maruz kalan taraf orayı terk eder. Bu şu anlama gelir: kendileriyle aynı soydan 

oldukları akrabaları tarafından kanları döküldüğü için artık onlarla birlikte yaşamalarının 

bir anlamı kalmamıştır.  

Bu durumu örnekleyecek bir olay 1980’lerin sonunda Beytüşşebap Gravileri arasında 

olmuştu. Birbirleriyle amca oğlu olan iki aile arasında tartışma başlamış ve bu tartışmada 

                                                 
33 Öldürülen kişinin babası (H.Rıza Ertaş), oğlunun intikamını almayacağını, bununla birlikte suçlu tarafla da 
barışmayacağını (çünkü suçlu olan tarafla herhangi bir akrabalığı yoktu) belirtmişti. Ancak suçlunun 
yakalanarak cezalandırılmasını istiyordu. Aslında bu karar oldukça önemliydi. Çünkü böyle bir kararın 
alınması, hem bu kan davasının noktalanması anlamına gelir, hem de aşiret yaşamının karakteristik 
özelliklerinden biri olan kan davasının önemini kaybetmeye başlamasına neden olabilecek niteliktedir.  
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taraflardan biri diğerlerinden birini bacağından vurmuştu, fakat vurulan kişi ölmemişti. 

Vurulan taraf amca oğullarıyla birlikte yaşadıkları köyü terk ederek başka bir köye 

yerleştiler. Aradan üç-dört yıl geçtiği halde suça maruz kalan taraf öç almaktan 

vazgeçmedi ve sonunda amca oğulları olan karşı taraftan birini öldürdüler. 

Aynı aşiret içinde meydana gelen öldürme olayları her zaman kan davasına 

dönüşmez. Böyle bir durumda aşiretin ileri gelenleri, taraflar arasında arabuluculuk 

yaparak olayın kan davasına dönüşmesine engel olurlar. Aşiretin ileri gelenleri öldüren 

taraftan –öldürülenin sosyal konumuna göre- belli miktarda kan parası (bezh ya da bej) 

alarak öldürülen tarafa verirler. Aslında kan parası ya da diyet ödemek, İslam’ın (Kuran-ı 

Kerim, 2: 178) da önerdiği bir çözüm yoludur.  

Aşiretli olmayıp bir aşiret reisine bağlı olan köylülere yönelik bir öldürme ya da 

saldırma eylemi olması durumunda intikam aşiret reisi tarafından alınır. Güçlü bir aşiret 

reisine bağlı olmak, her türlü saldırıya karşı korunmak demektir. Oysa bağımsız olmak 

demek her türlü saldırıya hedef olmak demektir (Bruinessen, 2003: 110). Bunun için 

aşiretli olmayan kesimler kendilerini saldırılardan korumak için genellikle güçlü bir aşirete 

bağlanırlardı. Hakkari ve çevresinde bu durumun örnekleri son yıllara kadar hala mevcuttu. 

Ayrıca 1900’lerin başına kadar Hakkari Nasturileri de aynı sebeplerle güçlü aşiret 

reislerine bağlanmıştı. Hatta yörede bazı ağaların “fıleh’leri” (yani Hıristiyanları) olduğu 

hala söylenmektedir. 

Kan davası Güneydoğu’nun adeta kronikleşmiş bir hastalığıdır. Öyle ki birçok 

türküye ve filme konu olmuştur. Kan davalarının Güneydoğu halkının müzik anlayışı 

üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Bölgedeki hakim müzik anlayışının ağıtsal ve 

melankolik nitelikte olmasında, bu sosyolojik bağlam kendini açıkça gösterir.  

Günümüzde kan davaları eskisi kadar sık görülmemektedir. Bununla birlikte Özgen, 

son dönemlerde eski kan davalarının yerini, günümüzde siyasi parti çekişmelerine 

bıraktığını söyler. “Kan davaları, kökeni genellikle eskilere dayanan iktidar çekişmeleridir. 

Ancak özellikle son dönemlerde kan davasına bağlı çatışmalar, siyasi parti çekişmeleri ve 

anlaşmazlıkları ile örtüşmekte; olayın tarihine bakıldığında bu görünürdeki siyasi 

meselenin eski iktidar ve namus kavgalarının bir devamı olduğu görülmektedir. Böylece 

yeni bir çatışma odağı eski ile birleşmekte ve yeniymiş gibi bir görünüm arz etmektedir” 

(Özgen, a.g.m.: 13-14). Bu açıdan seçim dönemleri aynı zamanda aşiretlerin birbirlerine 

üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etmeleriyle geçer.  
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3.4. Kan Davalarının Arabulucular Vasıtasıyla Çözülmesi 

Kan davaları genellikle birbirine düşman olan tarafların saygı duyduğu ve otoritesini kabul 

ettikleri bir kişinin arabuluculuğuyla çözüme kavuşur. Arabuluculuk rolünü genellikle 

aşiret reisleri ya da şeyhler yerine getirirler. Çatışma aynı aşiret içinde olmuşsa arabulucu o 

aşiretin reisi olur. Farklı aşiretler arasında meydana gelmişse, arabulucu her iki aşiretin de 

kabul edeceği bir kişi olmalıdır. Birbiriyle çatışma halinde olan iki toplumsal kesim 

arasında düzey ne kadar yüksek olursa arabulucu olacak kişi ya da kişilerin toplumsal 

düzeyleri de o kadar yüksek olmalıdır. Yani iki büyük aşiret arasında arabulucu olacak kişi 

ancak, bunlarla aynı düzeyde olabilen ya da her ikisinden daha büyük bir aşiretin reis 

olabilir. 

 Geçen yüzyıldan bu yana merkezi hükümetler Kürtler içinde doğrudan kontrolü 

sağlamaya girişerek kan davalarını yasaklamış ve aşiret kanunu yerine medeni kanunu ve 

ceza kanununu yerleştirmişlerdir. Böylece bu yolla aşiret reisleri ve şeyhlerin yönetim ve 

arabuluculukları ortadan kaldırmaya çalışmıştır (Bruinessen, 2003: 114). Bruinessen bu 

girişimlerin en radikalinin Türkiye’de uygulandığını belirtir. 

 

Bu girişimlerin en radikali Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanmıştır. 1920 

ve 1930’lardaki Kürt ayaklanmalarının sonunda pek çok geleneksel Kürt önderi ya 

öldürülmüş ya da sürgüne gönderilmiştir. Ancak bu sertlikteki önlemler dahi istenilen 

sonucu vermemiştir. Merkezi hükümetin memurlarına hiçbir zaman güvenilmemiş ve 

bunlar geleneksel otoritelerin yerini almayı başaramamışlardır. Zaman zaman aşiretler 

arasındaki çatışmalara barışçıl bir çözüm getirebilmişlerse de, hiçbir zaman bu çözümü 

aşiretler arası bir diyalog kurulmasını sağlayarak gerçekleştirememişlerdir… Kürt 

toplumu ağaların ve şeyhlerin tamamen ortadan kaldırıldığı bölgelerde her 

zamankinden daha da fazla çatışmalı bir ortamın içine düşmüş gibi gözüküyor (2003: 

114).  

Yukarıda söz edilen Jirki ve Sılehi olayında her iki tarafın suçluları devlet organları 

tarafından cezalandırılmasına rağmen bu iki topluluk arasında gerginlik devam etmişti. Bu 

iki kesim arasındaki gerginliğe ve çatışmaya son vermek için Hakkari’deki aşiret reisleri; 

vali, tugay komutanı ve emniyet müdürüyle birlikte Jirki ve Sılehileri barıştırdılar. Bu kan 

davasının bu şekilde (arabulucu vasıtasıyla) çözülmesi, geleneksel otoritelerin hala ne 

kadar önemli bir yere sahip olduklarının açık bir örneğidir.  
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Kan davalarının geleneksel yolla (arabulucu aracılığıyla) sona erdirilmesinde dikkati 

çeken önemli bir nokta var ki bu da, barışın tamamen şifahi yani sözlü olarak yapılmasıdır. 

Anlaşmanın ilkeleri ve kuralları sözlü olarak belirlenir. Bu, sözün geleneksel yapılarda ne 

kadar önemli olduğunu gösterir. Barış yapıldıktan sonra bozulmamalıdır aksi takdirde bu, 

arabuluculara karşı yapılmış büyük bir saygısızlık ve otoritelerinin tanınmaması anlamına 

gelir. Bu da anlaşmayı bozan tarafın toplum nezdinde dışlanmasına neden olur. Sözlü 

olarak belirlenen kural ya da ilkelerin ihlal edilmesi kolay görünebilir. Ancak bu kural ve 

ilkelerin hiyerarşik düzen (aşiret) içindeki önemi ve bir otoriter konum tarafından 

belirlenmesi bunları ihlal etmenin pahalıya mal olacağı anlamına gelir.34 Dolayısıyla, 

Aktay’ın belirttiği gibi, sözlü kültür ortamında iktidar ilişkilerinin zemin bulması oldukça 

elverişlidir (1999a: 84).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
34 Bu tür bir ihlal beraberinde aşiretten dışlanmayı ya da kovulmayı getirebiliyor. Bir aşiretli için en büyük 
ceza kendi aşiretinden ya da toplumundan sürgün edilmektir. Çünkü bu, artık onun başkalarına karşı 
korunmaması dolayısıyla haklarından mahrum kalıp aşiretsizleşmesi demektir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MODERNLEŞME VE KIRSAL ÇÖZÜLME SÜRECİNDE 

AŞİRET VE AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN YAPISI 

 

1. 20.Yüzyılda Devlet Müdahaleleri ve Aşiret Yapısındaki Değişmeler 

 

19. yüzyılda Osmanlı’nın yönetim ağını sıklaştırması, aşiretleri çatısı altında bir araya 

getiren emirliklerin ortadan kalkmasına neden oldu. Bunun sonucunda dolaylı yönetim 

tümüyle yok olmadı, fakat daha düşük düzeylerde devam etti. Bu dönemde her reis 

kendine bağlı adamları arttırmak ve devletten ayrıcalık ve güç elde etmek için diğerleriyle 

rekabet etti. Bazı reisler bu yolla, daha önce hiçbir aşiret reisinin sahip olmadığı kadar güç 

elde ettiler. Bu yeni dönemin tipik politik birimleri büyük aşiretler ya da aşiret 

konfederasyonlarıydı (Bruinessen, 2003: 298). 

20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekilerek yerini ulus 

temelinde inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktı. Bu da yeni sınırların çizilmesini 

beraberinde getirdi. Türkiye’nin Irak, İran ve Suriye ile yeni sınırlar çizmesi, bu devletlerin 

kesişme noktasında yaşayan Kürt aşiretlerinin yaşamını derinden etkiledi. Harici idari 

mekanizmalar eski aşiretsel kaleleri etkisiz hale getirmiş olmakla kalmayıp söz konusu 

ülkelerin sınırları boyunca meydana gelen nüfus hareketlerini de ya tamamen durdurmuş 

ya da engellemiştir (Barth, a.g.e.: 179). Çizilen yeni sınırlar aşiret arazilerinin ortasından 

geçiyordu. Dolayısıyla birçok göçer aşiretin yazlık ve kışlık otlakları farklı sınırlar içinde 

kalmıştı. Örneğin şuan Hakkari’de bulunan aşiretlerin çoğunun kışlık otlakları Irak sınırları 

içinde kalmışken, yazlık otlakları da Türkiye’de kalmıştı. Bu yeni durum birçok göçer 

aşireti, yerleşik düzene geçmeye zorladı. Çünkü otlaklar artık yeterli değildi. Fakat 

Hakkari’deki aşiretlerin tam yerleşik düzene geçtiği söylenemez. Zira Hakkari ve 

çevresinin arazi yapısı tarım yapmaya elverişli olmadığından halkın büyük bir çoğunluğu 

hayvancılık yapmaya devam etti. Ancak bu defa yarı-göçer olarak.  

Sınırların çizilmesinin aşiret yapısında meydana getirdiği bir başka değişiklik de 

aşiretlerin nüfusunun bölünmesidir. Sınırların çizilmesiyle aynı aşirete mensup insanlar 
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farklı devletlere ait sınırlar içerisinde kalmışlardır. Bu insanlar farklı sınırlar içinde 

yaşamalarına rağmen birbirleriyle olan bağlarını hala sürdürmektedirler.35 “Ayrıca aynı 

arazi ve coğrafi koşulların, aynı sosyal ve kültürel etkenlerin, aynı ekonomik olanakların, 

adı geçen ülkelerin Türkiye’ye sınır olan bölgelerinde de aynen devamı, maddi olarak 

böyle bir sınır olsa bile, sosyolojik bakımdan bunun varlığını geçersiz kılmaktadır. 

Dolayısıyla komşuluk, akrabalık ve ticari ilişkiler, sınır tanımadan gayrı resmi olarak da 

aynen devam etmektedir”(Beşikçi, a.g.e.: 490). Özellikle her yıl dini bayramlarda bu 

devletlerin sınır bölgelerinde yapılan bayramlaşmalar ve ziyaretler bunun açık bir 

göstergesidir.  

Bunun yanı sıra bu insanlar birbirlerinin içinde bulunduğu toplumsal ve siyasal 

gelişmeleri yakından takip etmektedirler. Bu çalışmayı yaptığımız süre içerisinde 

Hakkarililerin çoğunun Irak’taki (özellikle Kuzey Irak’taki) gelişmelere yakından ilgi 

duyduklarına şahit olduk. Aslında halkın bu ilgisi sadece günümüz gelişmeleriyle ilgili 

değildir. Zira 1970’lerde Irak Kürtlerinin Molla Mustafa Barzani önderliğinde Irak Baas 

Hükümetine karşı vermiş olduğu savaşa Hakkari’deki bazı aşiretlerin mensuplarının da 

katıldığı söylenmektedir. Dolayısıyla halkın Irak’taki gelişmeleri yakından takip etmesinde 

akrabalık ilişkilerinin yanı sıra sosyo-politik faktörler de etkilidir.  

Bruinessen, sınırların çizilmesiyle birlikte, kaçakçılık mesleğinin ortaya çıktığına 

dikkati çeker (2003: 293). Kaçakçılığın özellikle sınırdaki yerleşim yerlerinin ekonomisini 

canlandırdığı söylenebilir. Ekonomisi bu şekilde canlanan yerlerden biri de Hakkari’dir. 

Hakkari’nin hem Irak hem de İran’la sınırının olması kaçakçılığın burada yapılmasını 

elverişli kılmıştır. Kaçakçılığı yapılan ürünlerin başında çay, tütün ve elektronik eşyalar 

gelmektedir. 1980’lerin sonuna kadar yoğun olarak yapılan kaçakçılık, bu tarihten itibaren 

terör nedeniyle kesintiye uğradı, ancak bugün az da olsa yapılmaktadır.  

 20. yüzyılda aşiretlerin yapısında değişmelere neden olan yukarıdaki faktörlerden 

başka, Cumhuriyet rejiminin aşiretlerle ilgili politikalarına da değinmek gerekir.36 Bahattin 

Akşit’in belirttiği gibi bu dönemde “aşiret, cemaat, tebaa kimliklerinin yerine, aile ve 

vatandaş kimlikleri geçirilmeye çabalanmıştır” (1998: 32). Türkiye Cumhuriyeti 

kuruluşunun ilk yıllarından itibaren Kürt aşiretleri üzerindeki denetimini arttırdı. Özellikle 

                                                 
35 Hakkari’de bugün bile Irak’ta ve İran’da bulunan akrabalarından kız alıp onlara kız veren birçok aile 
vardır. 
36 Irak Hükümeti de sınırları içinde bulunan Kürt aşiretlerine yönelik bazı müdahalelerde bulunmuştur. Barth, 
Irak’ta harici idari mekanizmaların devreye girerek istediklerini zor kullanma yöntemiyle yaptırdıkları 
durumlarda, aşiretsel idari yapının çözülüp sonuçta geleneksel sadakatlerin yerini farklı sadakatlerin aldığını 
kaydeder (a.g.e.: 177).  
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ayaklanmalarda yer almış olan aşiretler şiddetli yaptırımlarla karşılaştılar. Birçok ağa ve 

şeyh idam edildi ya da sürgüne gönderildi. Aşiret mensupları da, kitleler halinde ülkenin 

başka bölgelerine göç ettirildi. Hükümet her türlü biçimiyle dolaylı yönetimi ortadan 

kaldırdı. Aşiret ağalarının aracılık konumunu büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Şeyhler de 

yoğun baskı altına alınarak pratikte oynadıkları politik rolü yitirdiler (Bruinessen, 2003: 

295).  

Cumhuriyet rejimi 1930’lu yıllardan başlayarak merkezîleşme politikalarını daha da 

arttırdı. Bu yeni rejim merkeziyetçi ve milliyetçi toplumsal bütünleşme projesine direnç 

gösteren Kürt aşiretlerinin direncini kırmak ve çözülmelerini başlatmak için zorunlu bir 

iskan kanunu çıkarıldı. Bu kanunun onuncu maddesi şöyledir: 

 

“Kanun aşirete hükmü şahsiyet tanımaz. Bu hususta herhangi bir hüküm ve vesika ile 

ilama müstenid de olsa, tanınmış haklar kaldırılmıştır. Aşiret reisliği, beyliği, ağalığı ve 

bunların herhangi bir vesikaya veya görgü ve göreneğe müstenid her türlü teşkilat ve 

taazzuvları kaldırılmıştır (Resmi Gazete, No:2733, 21 Haziran 1934)” (aktaran, Yeğen, 

a.g.e.: 139). 

 

Yeğen’e göre bu metin, Kürt sorununun, 1930’lar ve 1940’ların devlet söyleminde 

esas olarak aşiret ilişkilerinin direnci meselesi olarak yeniden kurulduğunu gösterir. 

“Bütün bu yıllar boyunca, devlet, siyasi ve toplumsal bir sorun olarak Kürt meselesine her 

baktığında orada etno-politik bir sorunu değil, fakat aşiret tipi toplumsal örgütlenmelerin 

çözülemeyişinden kaynaklanan bir sorunu görmüştür” (a.g.e.: 139). 

 

Görünen odur ki, devlet söyleminin kurulduğu söylemsel evrenin kurucu unsurlarından 

birisi olarak modernleşme-batılılaşma söylemi veya onun somut çeşitlemeleri olarak 

ıslahatçılık ve inkılapçılık da, Kürt meselesinin, aşiret ilişkilerinin veya diğer bir 

ifadeyle modernlik-öncesi sosyal biçimlerinin direnci olarak okunabilmesine vesile 

olmuşlardır. …Dolayısıyla, merkezi iktidarın konsolidasyonu, Kürt meselesinin etno-

politik mahiyetinin iptal edilmesine ve bir aşiret sorunu olarak yeniden kurulmasına yol 

veren tarihselliğin daha yakın ve görünür unsuru olmuşken, merkezileşme söyleminin 

desteğindeki modernleşme söylemi, aynı tarihselliğin daha uzak ve derindeki unsurları 

olarak görülmelidir. Sonuç olarak, devlet, Kürtlerin devlet iktidarının 

konsolidasyonuna direncini modernlik-öncesinin (aşiretlerin) direnci olarak 

 84



algılamaktaydı, çünkü modernleşme ve merkezileşme söylemlerinin mantığına göre 

devlet iktidarının konsolidasyonu meselesi bir modernlik ve medeniyet meselesiydi. Bu 

sebeple, devlet iktidarlarının konsolidasyonuna karşı gösterilen her direnç, memleketin 

medenileştirilmesine karşı gösterilen bir direnç olarak kavranacaktı (Yeğen, a.g.e.: 140-

141).  

Böylece devletin giderek artan merkezileştirme politikaları, büyük aşiret ağalıkları 

ortadan kaldırılıncaya kadar devam etti. Her ne kadar hala birkaç aşiret ya da bir 

konfederasyon tarafından tanınan bir üst reis olsa da, bu reis kan davalarında arabulucu 

rolünü oynamak dışında herhangi bir etki ve işleve sahip değildir. 75-80 yıl öncesine kadar 

silahlı ve savaşçı olan aşiretler günümüzde bu özelliklerini yitirmişlerdir. Bruinessen’in de 

belirttiği üzere büyük aşiretler artık işbirliği halinde hareket eden birimler olmaktan 

çıkmıştır. Bunların yerine işbirliği tipik bir yönetim birimi olan köyde ve babikte 

görülüyor. Siyasal etkinlik de babikin ileri geleninin elinde bulunuyor (2003: 300).  

 

2. Modern Değerlerin Aşiret Yapısı Üzerindeki Etkileri 

 

Modernleşme süreci genel olarak, sanayileşme, kentleşme, sekülerleşme, demokratikleşme, 

tarımda yeni araç ve tekniklerin kullanılması, ulus devletlerin ortaya çıkması (ve 

milliyetçilik akımları), okur-yazarlığın artması, toplumsal düzeyde yeni sınıfsal 

oluşumların varlığı, kapitalizme dayanan ekonomi sistemi, kitle iletişim araçlarındaki 

yaygınlaşma ve gelişmelerle tanımlanabilir. Kuşkusuz modernizm bu özellikleriyle 

geleneksel dünyaya ait birçok toplumsal yapı ve kurumu yerinden etmiş ve bunların yerine 

yeni ve daha karmaşık olanlarını yerleştirmiştir. 

Geleneksel bir örgütlenme biçimi olan aşiret de modern süreçten en çok etkilenen 

söz konusu yapılardan biridir. Aşiret örgütlenmesinin, modernleşmenin birçok yönünden 

etkilenmiş olmakla beraber özellikle kırdan kente göç, okur-yazarlığın artması, kitle 

iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi faktörlerle çözülme sürecine girdiği söylenebilir.  

 Bazı araştırmacılara göre, aşiret yapısında çözülmelerin başlaması ekonomiye, bir 

başka ifadeyle kapitalist girişimlere bağlıdır. Bu, bir toplumsal sistemin üst yapısında 

meydana gelen (sosyal, kültürel, siyasal v.s.) değişmelerin o toplumsal sistemin alt 

yapısında meydana gelen (ekonomik) değişmelere bağlı olduğunu öne süren bilindik 

Marksist görüştür. Ahmet Özer’e göre “herhangi bir bölgede kapitalist hamleler 
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yoğunlaşırken aşiret örgütlerini ayakta tutmanın hiçbir olanağı yoktur”(1998: 382). 

“Toplumsal ve ekonomik anlamda aşiret toplumunun ortadan kalkması üretim ilişkilerinde 

de köklü bir değişikliği gerektirir.” “Kapitalist ilişkilerin hızlanmasıyla birlikte köyden 

şehre göç, endüstrileşme ve kentleşme olayları artacaktır. Dolayısıyla ancak bu 

oluşumların giderek toplumsal ve siyasal bir organizasyon olan aşiret sistemini tamamen 

yıkması beklenebilir”(Özer, 1998: 383). Ancak bugün aşiret yapısında meydana gelen 

çözülmelerde daha çok ekonomi-dışı faktörler etkili olmaktadır. Zaten günümüzde 

toplumsal yapı ve ilişkileri bu gibi indirgemeci ve özcü yaklaşımlarla açıklamak da artık 

geçerli bir yol değildir.37 Ayrıca başta Hakkari olmak üzere Güneydoğu’daki birçok yer 

için bunu test etme imkanı bulunmamaktadır. Çünkü bu yerlerde herhangi bir kapitalist 

hamleden bahsetmek mümkün değildir. Bruinessen’in vurguladığı gibi ekonomik değişim, 

mevcut bağlılık ilişkilerinde gerilime neden olabilir, ancak bu, mutlak bir çözülmeye yol 

açacağı anlamına gelmez. Ayrıca herhangi verili bir durumda ekonomik etmen tek başına 

hangi bağlılık biçiminin (birincil, sınıfsal ya da milli) süreceğini belirleyemez (2003: 461). 

Dolayısıyla aşiret yapısının çözülme sürecine girmesinde ekonomik faktörden çok, kırsal 

çözülme ve dolayısıyla şehirlileşme, modern değer ve kurumlarla temas, etnik milliyetçilik 

ve kitle iletişim araçlarının yaygınlığı gibi faktörlerin etkisi olmaktadır.  

Genelde Güneydoğu’da özelde Hakkari’de aşiret örgütlenmesinde çözücü etki 

yaratan en önemli faktörün bölgedeki terör olaylarının sonucunda meydana gelen göçler 

olduğu söylenebilir. Gerek Osmanlı’nın son dönemlerindeki gerekse Cumhuriyet 

dönemindeki merkezileşme ve modernleşme politikaları, aşiret sistemi üzerinde, terör 

olaylarına bağlı olarak son yirmi yılda meydana gelen göçler kadar çözücü bir etki 

oluşturmamıştır denilebilir. Aktay, “terör olaylarının yarattığı güvensiz ortamın ardından 

meydana gelen ânî, planlamasız göçün modernleştirici potansiyeli"ne dikkati çekmektedir. 

 

Bu potansiyeli ise, bizzat bu bölgenin modernlik öncesi karakterinin yoğunluğu 

dolayısıyla, yaşanan değişimin keskinliğinden kaynaklanmaktadır. Daha önce merkezî 

devletin bütün kurumlarıyla ilişkileri asgari düzeyde olan büyük bir nüfusun âniden 

devletin bütün kurumlarıyla temasa geçmesi söz konusu olmaktadır. Başka bölgelere 

kıyasla bu temas ne kadar düşük düzeyde olsa da bu bölgenin dönemsel karşılaştırması 

açısından açık bir biçimde yüksektir (1999c: 17). 

                                                 
37 Laclau ve Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji adlı eserlerinde, bu tarz özcü ve indirgemeci 
yaklaşımları eleştirmiş ve yanlışlamışlardır. Laclau, Ernesto ve Mouffe, Chantal, (1992) Hegemonya ve 
Sosyalist Strateji, çeviren: Ahmet Kardam, Doğan Şahiner, Birikim Yayınları, İstanbul.  
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Bölgedeki terör olayları ve buna bağlı olarak gerçekleşen zorunlu göçler, kırsal 

kesimden gelen insanların şehirde birçok modern kurum ve değerle etkileşime girmelerine 

yol açmıştır. Fakat bölge insanının bu kurum (sağlık, eğitim, ekonomi, askeri ve benzeri 

alanlardaki kurumlar) ve değerlerle tanışması çok ani olmuştur. “Bunun bir başka adı da 

"hızlı modernleşme" dir. Hızlı kentleşme, hızlı sanayileşme çok alışıldık tabirlerdir, ama 

muhtemelen hızlı modernleşme aynı ölçüde alışıldık gelmiyordur. Oysa Güneydoğu'da şu 

veya bu şekilde yaşanan, bir hızlı modernleşmedir, en önemli nedeni de kırsal kesimin 

terör yüzünden yerinden yurdundan âniden koparak ve şehir hayatına düşerek "nüfus"a 

dâhil olmasıdır” (Aktay, 1999c: 23). Söz konusu “hızlı modernleşme”yle, çoğunluğu 

aşiretli olan bu insanların üzerinde bir taraftan modern kurumlar aracılığıyla devletin 

denetimi artarken, diğer taraftan aşiret nüfuzunun gittikçe azaldığı söylenebilir.  

Söz konusu modern kurumların yanı sıra kitle iletişim araçları da kırdan kopan bu 

insanları farklı yaşam tarzlarıyla tanıştırmaktadır. Küresel kültürün en önemli 

taşıyıcılarından olan kitle iletişim araçları –özellikle televizyon- bu insanlara geleneksel 

değerlerinden farklı bir modern değerler sistemi sunmakta, bu yolla eski değer yargıları 

yıpratılarak yerine popüler kültürün öğeleri geçirilmektedir.  

 

Gerçekten de televizyon'un modern dünyada ortak bir tüketim kültürü ve davranış 

kodlarının gelişmesinde çok önemli etkisini kimse inkar edemez. Televizyon, eski TRT 

dönemlerinin tek kanallı, seçeneksiz tarzıyla hiç bir etkide bulunamazdı belki de. Tam 

da demokrasinin varlığını hissettiren çoğulluğuyla, buna mukabil işleyiş süreci 

itibariyle nihâî anlamda hiç bir fark gözetmeyen yapısıyla televizyon, kimliklenme 

sürecini de pop kültürüne tâbî kılar. Kürtçe konuşmaya karşı hiç bir özel karşıt 

faaliyette bulunması gerekmez, zaten tam bir üretim-tüketim mekanizmasıyla işleyen 

kitle iletişim düzeninin üretip tedavüle soktuğu popüler figürlerin hepsi aşağı yukarı 

aynı kültürü benimsetiyorlar (Aktay, 1999b: 66). 

 

Bu popüler figürler ve farklı yaşam tarzlarıyla tanışan özellikle genç kuşak, bunları 

eski gelenekleriyle kıyaslama yoluna gitmekte ve bu kıyaslama sonucunda yeni seçenekler 

ve yeni ilişki biçimleri onlara daha çekici gelebilmektedir (Bağcı, 2001: 31). Modern 

değerlerin yayılmasında Aktay’ın belirttiği gibi televizyon ve diğer medya araçları kadar 

doğrudan siyasi müdahaleler de etkilidir. Bu “müdahalelerle insanların geleneksel 

hayatlarına karşı hızla, bazen şok derecesinde soğutulmaya çalışıl”dığı ve “her çeşit 
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geleneksel hayat örüntüsüne karşı bir antipati yaratmanın hedeflendiği görülmüştür. 

Modernleşme bölge insanının kendi içsel değerlerinin ve geleneksel yaşam örüntülerinin 

yeni zamanlara uygun bir biçimde dönüştürülüp geliştirilmesi yoluyla değil, o değerler ve 

örüntülerle bir dikotomi çerçevesine sokularak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır” (Aktay, 

2000: 47).  Bu da geleneksel değerlerin erozyonunu beraberinde getirmektedir.  

 

2.1. Geleneksel Otoritelere Bağlılığın Zayıflaması 

 

Bruinessen, modern dönemde, uzun vadede aşiretlilerin ve köylülerin ağa ve şeyhlere olan 

bağlılıklarını temelden sarsacak iki sürecin işlediğinden bahseder: 

 

Birincisi, ilişkilerin daha açık bir sömürüye izin verir hale gelmesi ve bu sömürünün 

etkisini azaltacak maddi olmayan unsurların giderek azalması doğrultusunda bir 

eğilimin varlığıdır. Hatta bu eğilim mevcut ilişkileri sürdürmenin yararını 

sorgulayabilme noktasına varır. Üstelik uygulamada taleplerinin meşruiyetini tehlikeye 

atmayı göze alarak, geleneksel ilişkilerin öngördüğü çeşitli toplumsal mecburiyetlerden 

kurtulmayı ve bu çok yönlü ilişkiyi tamamen ekonomik bir kontrata dönüştürmeyi 

isteyen çoğunlukla köylüler değil ağalardır. İkinci süreç ise, bu önderlerin konumlarını 

destekleyen aşiretsel ve dini ideolojilerin hemen hemen her yerde saldırıya 

uğramasıdır. Modern eğitim sistemi ve radyo yayınları geleneksel toplumunkinden 

hayli farklı değer yargılarını yaygınlaştırmaktadır. Özellikle Türkiye’de öğretmen 

kuşakları ve okul kitapları sürekli olarak ağaları ve şeyhleri alaya almış, gerici ve anti-

demokratik olarak lanetlemiştir. Değişik nedenlerden olsa da birçok Kürt milliyetçisi 

de aynı tonda konuşmuştur (2003: 452). 

 

 Bruinessen’in sözünü ettiği süreçlerin ağa ve şeyhlere olan bağlılığı zayıflattığı 

doğrudur. Ancak Bruinessen, sözünü ettiği birinci süreçte aşiret ağasıyla toprak ağası 

arasında ayırım yapmadan ikisini aynı kefeye koyar. Oysa aşiret ağasıyla aşiretliler 

arasında sömürüye dayalı bir ilişkinin olmadığı önceki bölümlerde açıkça belirtilmişti. 

Ancak toprak ağasıyla aralarında kan bağı olmayan köylüler için aynı durumdan söz etmek 

mümkün değildir. Dolayısıyla birinci süreçteki eğilimin aşiret ağalarından çok toprak 

ağalarıyla ilgili olduğu söylenebilir. Ancak söz konusu ikinci süreçten geleneksel 
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otoritelerin tümünün etkilendiğini söylemek gerekir. Çünkü modern değerlerin saldırısına 

en çok maruz kalan formlardan biri de geleneksel otoriteler olmuştur. Modern eğitim 

sisteminde yetişen insanlar daha önce otoriteleri sorgulanmamış bu geleneksel önderleri ve 

onlara bağlılığı sorgular oldular. Kuşkusuz bu eğilimde kitle iletişim araçları da en az 

modern eğitim sistemi kadar etkili oldu ve de olmaktadır. Türkiye’de özellikle bir dönemin 

sineması, ağaları ve şeyhleri alaya alan filmleri konu edinmişti. Şüphesiz bu, Türkiye’nin 

modernleşme ya da çağdaşlaşma projesi çerçevesinde medya ve iletişim araçlarına verilen 

önemli bir görevdi. 

Geleneksel önderlere (özellikle Doğu ve Güneydoğu’da) bağlılığı zayıflatan bir diğer 

faktör de etnik milliyetçiliktir. Son 20-25 yıldır bölgede etkili olan etnik milliyetçilik aşiret 

ağaları ve şeyhler aleyhinde propaganda yaparak bölge halkını bu geleneksel otoritelere 

bağlılıktan vazgeçirmeye çalışmaktadır. Böylece bununla, geleneksel formlar olan 

aşiretçilik ve ümmetçilik yerine “Kürt milliyetçiliği” geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu faktör 

bölge insanının geleneksel bağlılıklarını bütünüyle olmasa da önemli ölçüde çözmektedir. 

Bunun en açık göstergesi bölgede son 15 yılda yapılan seçimlerde etnik milliyetçilik 

temelinde siyaset yapan partinin (HADEP) başarısıdır. Dolayısıyla özelde Hakkari’de 

genelde de Güneydoğu’da bu sonuçlar göz önüne alındığında halkın çoğunun aşiretçilikten 

milliyetçiliğe doğru kayan bir siyasal tavır sergiledikleri ortadadır.  

  

2.2. Kırsal Çözülmenin Toplumsal İlişkiler Üzerindeki Etkisi  

 

Bilindiği gibi göç olgusu ya da demografik hareketler modern dönemlerin en belirgin 

özelliklerindendir. Bu dönemlerde sanayileşmeyle birlikte insanlar yerlerini, yurtlarını terk 

ederek gruplar halinde kentlere akın etmişlerdir. Sanayileşmeyle birlikte meydana gelen bu 

sosyal hareketlilikle insanların sadece coğrafî mekanlarında değil, bunun yanı sıra sosyal 

ve kültürel yaşantılarında da değişiklikler olmaktadır.  

Akşit'e göre, Türkiye'de "köylerden kentlere doğru olan göçün başladığı, doruklarına 

ulaştığı ve sonra yavaşladığı dönem, 1950-1985 arasındaki 35 yıldır" (a.g.m.: 25). Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise göç, yoğun ve hızlı olarak son 20 yılda 

gerçekleşmiştir. Fakat şunu belirtmek gerekir ki, bu bölgede meydana gelen kırsal 

çözülmenin dinamikleri ile, sanayileşmeyle olan ilişkisi çerçevesinde vuku bulan göçün 

dinamikleri birbirinden oldukça farklıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde son 20 
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yılda meydana gelen bu göç bölgedeki terör olayları sonucu kırsal kesimde can ve mal 

güvenliğinin kalmaması nedeniyle gerçekleşmiş ve "zorunlu göç" olarak tanımlanmıştır. 

Belki de bölgede terör olaylarından en fazla zarar gören şehir Hakkari, dolayısıyla 

Hakkari insanıdır. Hem İran ve Irak sınırında olması hem de bölgenin en dağlık yeri olması 

nedeniyle terör olayları en fazla burada vuku bulmuştur. 1990'ların ortalarında il ve ilçe 

merkezlerine yakın olan az sayıdaki köy dışında hemen hepsi boşaltıldı. Bu köylerdeki 

insanların büyük bir çoğunluğu Hakkari ve Yüksekova'ya, bir kısmı Van şehir merkezine, 

bir kısmı Adana, Antalya ve Mersin'e ve bir kısmı da -özellikle Çukurca- Irak 

sınırındakiler- Kuzey Irak'a göç etti.38 Göçler sonunda Hakkari ve Yüksekova şehir 

merkezlerinin nüfusu neredeyse ikiye katlandı. 1990'ların başına kadar bu yerlerin nüfusu 

35-40 bin iken 1990'ların sonunda bu sayı 70-80 bin oldu. Çukurca ve Şemdinli ilçe 

merkezleri köyden gelen nüfusu barındıracak yeterlilikte olmadıklarından buralara pek göç 

olmadı. 

 Hali vakti yerinde olan göçmenler şehir merkezlerinde konut ihtiyaçlarını ve 

geçimlerini sağlamak için hayvanlarını satmak zorunda kaldılar. Ekonomik durumu bu 

ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olmayanlar ise ilk etapta şehirdeki akrabalarının yanına 

yerleştiler. Bu da bir evde birkaç ailenin birlikte yaşamasına neden oldu. Hatta bu imkanı 

da bulamayanlar bir süre çadırlar da yaşamak zorunda kaldılar. Gerçi şimdi çadırda 

yaşayanlar neredeyse yok denecek kadar azalmıştır.  

Hakkari'de dört mahalle -Bağlar, Keklikpınar, Yeni Mahalle ve Yukarı Kıran- 

tamamen zorunlu göçler sonucunda oluşmuştur. Buradaki insanların çoğu geçici de olsa 

konut ihtiyaçlarını gidermişler, fakat geçimlerini sağlamak için çoğunun kalıcı bir işi 

yoktur. Göçün ilk yıllarına oranla oldukça azalmış olmasına rağmen, halen bu ailelerin, 

yiyecek, giyecek ve yakacak gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çocuklarını 

evlerden yardım istemeye gönderdikleri gözlemlenebilmektedir. Hatta Güneydoğu'nun 

birçok şehrinde olduğu gibi Hakkari'de de göçün ilk yıllarında çöplüklerde ekmek arayan 

çocuklar, belli bir süre televizyon kanallarına haber konusu olmuşlardı. Göçmenlerin 

yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla valilik tarafından aşevleri faaliyete geçirilmiştir. 

Bu girişim çoğu kişinin bu ihtiyaçlarını karşılamış olmakla birlikte yeterli olduğu 

                                                 
38 Kirişçi ve Winrow, Kuzey Irak’ta yaklaşık 14.000 kişinin sığınak aradığını belirtiyorlar. “Geçmişte 
Türkiye’nin Irak’tan gelen mülteciler için bir sığınma ülkesi olduğu dikkate alınırsa, bu durum özellikle 
çarpıcıdır”( Kirişçi ve Winrow, 1997: 138-139).  

 90



söylenemez. Çünkü söz konusu insanların bu gibi sorunlarının geçici yollarla 

halledilmesinden hoşnut olmadıklarını gözlemledik.  

Hakkari'de göçmenlerin karşılaştığı sorunlar sadece bunlarla sınırlı değildir. Söz 

konusu sorunların yanı sıra özellikle göçün ilk birkaç yılında insanların içinde bulunduğu 

ruh hali oldukça karamsardı. Köylerinden, evlerinden göçe zorlanmış bu insanların içinde 

bulunduğu ruh hali tam da bir sürgün edilmişlik psikolojisiydi. Dolayısıyla bu insanların ilk 

etapta şehirle barışık olmadıkları gözlemlenmiştir. Nitekim, Yasin Aktay, Güneydoğu'nun 

iki şehri, Siirt ve Batman, üzerine yaptığı Umut ve Kaygı Arasında adlı çalışmasıyla, terör 

nedeniyle göç etmiş insanların şehirde içinde bulundukları ruh halinin diasporik39 bir 

durum -"Diaspora'nın Güneydoğu'su"- olarak mütalaa edilebileceğini belirtmiştir (1999b: 

13). Gözlemlerimize göre, Hakkari'deki göçmenler tam da böylesi bir diasporik durum 

içindedirler. Nitekim zorunlu göçe maruz kalmış bu insanların çoğu şehre karşı küskün bir 

tavır besleseler de, artık kır yaşantısına karşı nostaljik duygular beslemektedirler. 

 

 “Şehre zorla getirilen ve artık geri dönmek istemeyen bu nüfus, ilk zamanlarda büyük 

bocalamalar geçirmiş olsa da, hatta göç ettikleri şehirde de büyük sorunlara yol açmış, 

şehre tahammülü zor bir yük olmuşlarsa da, hem şehrin eritici kabiliyeti sayesinde şehir 

zamanla bunları içselleştiriyor, hem de bu insanların yeni şartlara alışmaları sonucu, 

şehir hayatından kolay vazgeçemez hâle geliyorlar" (Aktay, 1999b: 22). 

 

Bu çalışma Hakkari'deki kırsal çözülmenin (zorunlu göçün) genel sonuçlarından çok 

bu çözülmenin, aşiret ve akrabalık ilişkileri üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Son 15-20 

yıldaki kırsal çözülme bir taraftan söz konusu bu ilişkilerin önemini ortaya koyarken, bir 

taraftan da onları zayıflatmıştır. Aşiret ve akrabalık ilişkilerinin öneminin şu şekilde ortaya 

çıktığı gözlenmiştir; şehre göç etmek zorunda kalan insanların çoğu şehirde karşılaştıkları 

problemleri akrabaları sayesinde atlatmışlardır. Yörede özellikle aynı aşiretten ya da 

akrabalık grubundan olanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma fenomenlerinin bu göç 

sürecinde işlevselliklerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu fenomenlerin, Yasin Aktay'ın Umut 

ve Kaygı Arasında adlı çalışmasında sözünü ettiği, bölgede son 20 yılda meydana gelen 

                                                 
39"Diaspora, tarihsel olarak Yahudilere ait bir kültür olmakla birlikte özellikle belli dinlerin veya 
ideolojilerin, öngördükleri gelecekteki veya geçmişteki "altın çağ ve mekanlar"dan uzaklıklarını ifade eden 
bir söylem ve ruh halinin kavramsal ifadesi olarak yeniden tanımlanabilir" (Aktay, 1999b: 13). 
 

 91



terör ve göç olaylarının toplumsal bir patlamaya dönüşmesini engelleyen "telafi 

mekanizmaları"nın en önemlilerinden biri olduğu söylenebilir (1999b: 16).  

Aktay, göçmenlerin, içinde bulundukları zor şartlarda bir şekilde yollarını bulacakları 

beklentisinin, "aslında siyasetin bir çeşit "saldım çayıra Mevla kayıra" duyarsızlığıyla 

yürüyen boyutunu açığa çıkartmış" olduğuna ve bunun toplumsal konsensus üzerinde 

olumsuz etkilerde bulunabileceğine dikkati çekmiştir: 

 

Tabiî ki insan hayatının zorluklara dayanıklılık ve uyum kabiliyeti, onun her çeşit 

badireden bir şekilde kurtulmasına olanak tanır. İnsan en kötü hayat şartlarına da 

katlanabilir, son derece düşük bir hayat standardına da talim edebilir. Zorda kaldığında 

insanoğlunun bu duruma uyum kabiliyeti yok değildir. Ancak bu uyum kabiliyetine 

güvenilerek bir halk üzerinde, kuşkusuz planlama yapılamaz. Yapılırsa, bu arkasında 

belki de her zaman silaha sarılıp, dağa çıkan bir kitle bırakmaz. Bu sonuç böylesi bir 

icraatın sonuçlarından sadece biridir. Muhtemel sonuçlardan biri de, hayatla 

barışıklığını hiç bir zaman kesmeden, ama bir çeşit küskünlüğü veya alınganlığı sürekli 

olarak zihninin arka planında canlı tutan bir diaspora kültürünün gelişmesi olur. Bu da 

her zaman olmasa bile, muhtemel siyasî karar ânlarında ülke çapında ihtiyaç hallerinde 

toplumsal konsensus ihtimalini de zayıflatır. Toplum içinde uzun vadede en azından bir 

çeşit kırgınlık tayfının güçlenmesini sağlar. Bu da tam da diaspora kültürü kapsamına 

almaya çalıştığımız bir kültürün oluşum şartlarını ele verir (1999b: 16-17). 

 

Ahmet Türkyılmaz, sosyal güvenliğin, adalet mekanizmasının, ekonomik gücün 

olmadığı bir ortamda ailenin ve aşiretin bu kurumların fonksiyonlarını üstlendiğini bunun 

için de aile, akrabalık ve aşiret bağlarında herhangi bir zayıflamanın olmadığını ifade eder 

(Türkyılmaz ve ekibi, 1998: 153). Günümüzde etkisini her yerde hissettiren modern ve 

küresel kültüre rağmen Güneydoğu'da aşiret ve akrabalık ilişkilerinin hala toplumda sosyal 

sigorta ve güvenlik mekanizması işlevini görmesi önemlidir. Fakat olgunun sadece bu 

tarafına bakarak bu geleneksel toplumsal yapı ve ilişkilerde bir zayıflamanın olmadığını 

söylemek mümkün değildir. Zira özellikle zorunlu göçlerle birlikte aşiret yapısının önemli 

ölçüde bir çözülme sürecine girmiş olduğu gözlemlenmiştir. 

Şehirlileşen aşiret mensuplarının aşiretlerine olan bağlılıklarının kırsal kesimdekine 

göre önemli ölçüde azaldığı söylenebilir. Bu durum, şehirdeki ve kırsaldaki yaşam 

koşullarının birbirinden farklı özelliklere sahip olmalarıyla da ilgili olabilir. Kırsal alandaki 
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insanların ekonomik ve sosyal (yarı-göçebeliğe) şartlara bağlı olan yaşantıları, zaten aşiret 

ve akrabalık bağları çerçevesinde organize olmuş bu insanların birbirlerine olan 

bağlılıklarını daha da güçlendirmiştir. Oysa şehirdeki yaşam koşullarının, aynı aşirete 

mensup olanları bu denli birbirine bağlı kıldığı söylenemez.  

Şehirdeki yaşam koşullarının kırsaldaki kadar kolektif dayanışma gerektirmemesi 

buradaki insanların daha özerk ve bireysel davranmalarına neden olmuştur. Bunun yanı 

sıra şehirlileşme olgusuyla birlikte aynı aşiretten veya akrabalık grubundan olanların 

kolektif davranma örüntülerinde ciddi bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. Nitekim 

kendileriyle diyalog kurduğumuz kişilerin çoğu kırsala göre şehirde daha özerk ve bireysel 

bir yaşam sürdürdüklerini belirttiler.  

 Şehirlileşme olgusuna, aşiret dışı (kurmanç) kesimin aşiretlilere olan bağlılıkları 

açısından bakıldığında da ciddi bir değişmenin olduğu görülür. Kırsalda “kurmançlar” 

kendilerini saldırılardan korumak için aşiretlere bağlanırlardı. Bunun için de çoğu zaman 

istemedikleri bazı zorunlu yükümlülüklerin altına giriyorlardı. Bu durumdan hiç de hoşnut 

değildiler. Ancak şehirlileşmeyle birlikte “kurmanç” kesim hem aşiretlilerin saldırılarından 

hem de zorunlu bağlılık ilişkilerinden kurtulmuş oldu. Kuşkusuz bu yeni durum onların 

siyasal tavırlarının değişmesine de sebep oldu. Daha önce aşirete bağlılıkları siyasal 

tercihlerini sınırlandırırken bugün siyasal tercihlerinde daha özgür davranabildiklerini ifade 

ediyorlar.  

Kırsal çözülme dolayısıyla şehirlileşme, aşiret yapısı üzerindeki asıl çözücü etkiyi bu 

yapının dominant özellikleri olan siyasi birlik ile grup-içi (endogamik) evlilik biçimi 

üzerinde göstermiştir. 

Kırsal çözülme süreciyle birlikte, bölge halkının etnik kimliği temelinde siyaset 

yapan partilerin oy oranlarında ciddi bir artışın olduğu bilinmektedir. Kürt milliyetçiliğiyle 

bilinen partilerin (HADEP, DEP v.s.) son 10-15 yıldır girdikleri genel ve yerel hemen tüm 

seçimlerde Hakkari’den sürekli birinci parti olarak çıkmaları dikkat çekicidir. Bu durumda 

etkili olan başat faktörün, zorunlu göçe maruz kalan insanların karşılaştıkları zorluklar 

sonucu verdikleri bir tepki mi, bölgedeki etnik milliyetçiliğin tırmanışta olduğunun bir 

göstergesi mi yoksa başka bir faktör mü olduğu ayrı bir araştırma konusudur. Fakat söz 

konusu bu artışın kırsal çözülme süreciyle paralellik gösterdiği ortadadır.  

Adayları aşiretli kesimden olsa da bu partileri destekleyenler için önemli olan aday 

değil partidir. Oysa daha önce belirtildiği gibi bir aşiret için önemli olan parti değil o 
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aşiretin adayı idi. Birbiriyle çelişen bu iki farklı siyaset anlayışından biri siyasette kan 

bağını esas alırken, diğeri kan bağının ötesine geçer. Kan bağını aşan bir siyaset anlayışı, 

özellikle aşiret eksenli siyaset yapan aşiret ağalarının durumunu olumsuz yönde 

etkilemiştir. Çünkü artık birçok aşiret mensubu kendi aşiretinden (çoğunlukla ağa 

ailesinden) olan adayı eskisi gibi desteklememektedir.  

Kırsal çözülme süreciyle, aşiretin dışa kapalı yapısında önemli kırılmalar meydana 

gelmiştir. Kırdan şehre göç eden farklı aşiretlere ve gruplara mensup insanların şehirde 

birbirleriyle etkileşime girmeleriyle kısmen de olsa toplumsal bir bütünleşme sağlanmıştır. 

Bu bütünleşme sonucunda farklı aşiretlerden ve gruplardan insanlar arasında kız alıp-

verme olgusunda önemli bir artışın olduğu gözlenmiştir. Bunun yanı sıra şehir hayatında 

modern değerlerle etkileşime girilmesi sonucu özellikle genç kuşağın aile ve evlilik 

kurumlarına bakış açılarında ciddi değişimler olmuştur. Artık, Hakkari’deki genç kuşağın 

önemli bir kısmı aşiret ideolojisine aykırı olsa da evlilik kriterlerini ve evlenecekleri kişiyi 

kendileri belirlemektedir. Mesela eş seçiminde, eş adayının eğitim ve sosyo-ekonomik 

durumu ailenin aşiret içindeki statüsünden daha öncelikli ve önemli hale gelmiştir. Bu da 

aşiret sisteminin endogamik niteliğini büyük ölçüde kaybetmesine yol açmaktadır.  

 

2.3. Günümüzde Hakkari’de Siyaset ve Liderlik  

 

Günümüzde, Hakkari’de geleneksel toplumsal formasyonlar kısmen de olsa varlıklarını 

sürdürdükleri için geleneksel otoriteler Hakkari liderliğinde hala söz sahibidirler. Özellikle 

kan davaları ve aşiretler arası çatışma durumlarında hala arabulucu olarak rol 

oynamaktadırlar. Bu da, onların halk tarafından, geleneksel yerel liderler olarak hala kabul 

gördüklerine işaret eder. Ancak geleneksel yerel liderler olarak bundan başka bir 

etkinlikleri kalmayan aşiret ağaları, modern süreçte kaybettikleri güç ve nüfuzlarını yine 

modern değerlerle ilişkiye geçerek geri kazanmaktadırlar. Özgen’in belirttiği gibi 

günümüzde aşiret liderleri, liderlik özelliklerini sürdürebilmek için aşiret dışı güçlerle 

yakın ilişki içine girmektedirler. “Bu durum aşiret liderlerinin güç ilişkilerini zamanla 

yeniden ve modern sayılabilecek öğelerle de (parti mensubiyeti, parti liderliği veya 

siyasilerle ilişkiler v.b.) desteklemesini ve değişen koşullarda esnek davranabilmesini 

sağlar” (a.g.m.: 21).  
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Bununla birlikte, Hakkari’de liderliğin görünümünde önemli bir değişim olmuştur. 

Günümüzde liderlik büyük oranda ağalıktan milletvekilliğine geçmektedir. Fakat liderliğin 

görünümü değişmiş olmasına rağmen lider konumunda olanlar değişmemiştir. Çünkü bir 

aşiret tabanına sahip olmak ve akrabalık ilişkilerini devam ettirmek politik açıdan ağa 

ailelerine seçim arenasında önemli avantajlar sağlamıştır. Dolayısıyla bugün Hakkari’de 

liderlik senaryosu değişmiş olmakla birlikte aktörlerin değişmemiş olduğu söylenebilir. 

Örneğin Zeydan Ailesi, -Pinyanişi Aşireti’nin ağası- mensup olduğu aşiretin desteğini 

alarak hemen hemen her seçim döneminde milletvekili çıkarmıştır. Bugün bile 

T.B.M.M.’de bu ailenin bir üyesi milletvekilidir.  

Zamanımızda, eğitimli olmak ve prestijli bir mesleğe sahip olmak güç ve itibarın 

önemli değer ölçekleri arasında yer aldığı için lider aileler bu özelliklere sahip olmak için 

herkesten önce davranmışlardır. Bu durum lider ailelerin konjonktürel değişimleri 

yakından takip ettiklerinin açık bir işaretidir. Hakkari’de gerek aşiret ağalarının gerekse 

diğer nüfuzlu ailelerin çoğu bireyi eğitimli kişiler olup devlet dairelerinin önemli 

kademelerinde bulunurlar. Ayrıca bu tür ailelerden olup avukat, doktor, müteahhit, parti ve 

dernek başkanı, il encümen üyesi olanlar da az değildir. Zeydanların bir bireyi birkaç 

dönem Sağlık Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı görevini yaptı. Yine Gravi Aşireti’ne 

mensup olan Özdinç Ailesi’nin bir bireyi uzun süre Hakkari Senatörü olarak görev yaptı. 

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi ağa aileleri modern değerlere eklemlenmede 

gecikmemişlerdir. 

Aşiretler her ne kadar eski güçlü konumlarında değillerse de şuan Hakkari 

siyasetinde hala önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu yüzyılın başından günümüze kadar 

Hakkari’de liderlik çoğu aşiretli olmak üzere bazı ailelerin elinde bulunmaktadır. Bu 

aileler; Yüksekova’da Pinyanişi Aşireti’nden, Zeydanlar, Çukurca’da Çelli Ailesi (bu aile 

nüfuzlu ve zengin bir aile olup kendilerini soylu ve ağa ailesi olarak sayıyorlar), 

Hakkari’de Gravi Aşireti’nden Özbek ve Özdinç aileleri, Jirki Aşireti’nden Öztunç ailesi, 

Hani Aşireti’nden İlçinler, seyyid kökenli olan Geylani Ailesi, aşiret dışı bir topluluk olan 

Sılehiler’den Keskinler ve daha birçoğu. 

Bruinessen, birçok nüfuzlu Kürt ailenin bazı üyelerinin, kendilerine muhalif ya da 

düşman addedilen güçlerle kurdukları ittifakın her zaman aile içindeki çatışma ve 

rekabetten kaynaklanmadığına, bunun, bu ailelerin izlediği politik stratejilerle de ilgili 

olduğuna dikkat çekmiştir (2003: 127). “Akıllı danışmanın bütün yumurtaları aynı sepete 

koymaması”yla ilgili hikayesi özellikle nüfuzlu ailelerce bilinir ve önemsenir. Bruinessen, 
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bunun en iyi örneğinin çok partili rejim olduğu sıralardaki İranlı aristokrat ailelerin tutumu 

olduğunu belirtir. “Bu aileler, mensuplarından en az birini, yasadışı olanlar da dahil her 

partiye yerleştirmeye ve böylece ailenin politik değişmelerden muaf olarak, günün politik 

iktidarına yakın olanına sahip olmasına dikkat ede gelmişlerdir” (2003: 127). Hakkari’de 

de bu politik stratejiyi uygulayan ailelere rastlamak mümkündür. Hakkari’deki nüfuzlu 

ailelerden bazıları özellikle cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yeni rejim içinde yer 

edinebilmek için böyle bir politika izlemişlerdir.  

Seçim zamanları, kan bağı esasına dayalı sosyo-politik bir oluşum olan aşiretin 

gücünün en belirgin olduğu zamanlardır. Bu gücün kendini göstermesinde özellikle aşiret 

ağalarının merkezi otorite ile olan ilişkileri önemli bir rol oynar. Yönetimi temsil eden 

görevlilerle ilişkiye geçebilen ağalar etkilerini rakipleri aleyhine arttırabilmektedirler. 

Bunlar, yakınlarından başka, onlarla aynı aşiretten olmayan kimselere de bir takım 

imkanlar sunarak çevrelerini genişletmeye çalışırlar. Böylece devlet kademeleriyle iyi 

ilişkiler kurmuş olan aşiret ağaları ya da ileri gelenleri konumundaki aileler seçim 

dönemlerine rakiplerine göre daha avantajlı girerler.  

Hakkari’de “bazı aşiret liderlerinin Oramar (1926) isyanını bastırmaları karşılığında 

ödüllendirilmesi, örneğin, parlamentoda hala bu ailelerin mensuplarının bulunması bir 

rastlantı değildir. Hatta Hakkari milletvekillerinden birinin babasının Mustafa Kemal’den 

dostluk mesajları aldığı söylenmektedir”(Yalçın-Heckmann, a.g.e.: 94). Bu aile devlet 

kademeleriyle kurduğu ilişkileri devam ettirerek hala Hakkari siyasetinde önemli bir rol 

oynamaktadır.  

 Özer, aşiretsel yapıda, politikaya “gladyatör faaliyetçi” olarak fiilen katılanların 

yalnızca aşiret ağalığı kurumunun ve bu kurumun çevresinde oluşan aşiret ağasının 

yardımcı ve danışmanları olduklarını belirtir (1998: 313). Bu kişiler genellikle babik ve 

malların ileri gelenleridir. Aşiretin geri kalan çoğunluğu ise seçim dönemlerinde oy verme, 

maddi ve manevi destek sağlama şeklinde politikaya katılırlar. Aşiret ideolojisi kan bağı 

üzerine kurulduğundan aşiretli kesimin politikaya katılması politikaya olan ilgisinden çok 

aşiretin güç ve prestiji ile aşiret ağasının şanı ve hatırı içindir. Bundan dolayı, aşiretçilik, 

seçim dönemlerinde diğer zamanlara nazaran kendini daha çok gösterir.  

Seçim dönemleri, aşiretlerin birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları zamanlar olduğundan 

aşiretliler için destekleyecekleri kişinin hangi partiden aday olduğu önemli değildir. 

Önemli olan aşiretin adayıdır. Aday partiden çok daha önceliklidir. Hatta partinin bu 
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hususta hiçbir önemi yok denilebilir. Dolayısıyla Hakkari’de aynı kişilerin farklı seçim 

dönemlerinde farklı partilerden aday oldukları görülür. 

Seçim dönemlerinde, kan bağları, akrabalık dürtüleri, biz duygusu, birliktelik, güç, 

şan ve prestij gibi faktörler aşiret halkının yönlendirilmesinde önemli rol oynar. Aşiret 

adayı (ağası) bu faktörleri kendi lehine en iyi bir şekilde işletip kullanır. Özer, bu 

mekanizmanın toplum üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtir. “Bunun sonucu 

olarak, modern ve ileri bir toplum olmanın koşullarından olan, yönetime kitlelerin giderek 

artan bir ölçüde katılması ilkesinin işlemediğini görüyoruz. Ekonomik ve sosyal nedenlerin 

yanı sıra, bölgenin geri kalmışlığında bu siyasi problemin de payı vardır. Ancak aşiretçi 

sistem çözüldüğü takdirde bu problem de ortadan kalkabilir. Aksi takdirde bu durum 

istikrarlı gelişmeye ayak bağı olmaya devam edecektir” (Özer, 1998: 312).  

Aşiretler için seçimleri kazanmak güç, şeref ve prestij meselesi olduğundan halk bu 

dönemlerde epeyce politize olur. Bundan dolayı seçimler, adeta aşiretler arası bir savaşa 

dönüşür. Bu çekişme çoğu zaman kanlı kavgalarla sonuçlanır. Beşikçi, eskiden aşiretler 

arasında varolan çatışmaların, modern devlet ve demokrasilerin ürünü olan siyasi partiler 

kanalıyla yeniden şekillendiğine dikkati çeker (a.g.e.: 509).  

Hakkari birkaç yıl öncesine kadar iki milletvekili ile temsil ediliyordu, şimdilerde bu 

sayı üçe çıkmış bulunuyor. Aşiret sayısı ise 16’dır. Hakkari’nin çıkarabileceği milletvekili 

sayısıyla aşiret sayısı arasında büyük bir dengesizlik vardır. Bundan dolayı çoğu zaman her 

bir aşiretin kendi adayı olmaz, birkaç aşiret bir araya gelerek ortak bir aday belirlerler. Bu 

durum çoğu zaman aşiret konfederasyonları arasında anlaşmazlıklara hatta çatışmalara 

neden olur. Hatta rafa kalkmış bazı anlaşmazlıklar seçim dönemlerinde tekrar canlanır, 

böylece geleneksel rekabet yeni boyutlar kazanır (Bruinessen, 2003: 297). Örneğin, 

Hakkari’de öteden beri varolan Ertuşi-Pinyanişi çekişmesi bu dönemlerde tekrar sahneye 

çıkar.  

 Günümüz seçim dönemlerinde aşiret reislerinden bazıları (Mustafa Zeydan gibi) 

milletvekili adayı olmakla birlikte, genellikle ya oğulları ya da kardeşleri aday olur. Ancak 

kardeşlerin adaylık hususunda birbirleriyle çatıştıkları da oluyor. Aşiret içinde bu kişiler 

dışında başka birinin aday olması çok nadirdir. Bir aşirette birden fazla aday çıksa dahi 

bunlar son birkaç yıla kadar genellikle ayrı mallara hatta ayrı babiklere mensup olurlardı. 

Fakat bu durum son yıllarda değişti.  
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Geçen yıl Hakkari il merkezi belediye seçimlerinde aynı maldan üç kişi aynı partiden 

aday adayı oldular. Bunların ikisi kardeş olup ağa ailesindendi diğeri de bunlarla aynı mala 

mensup olan yakın bir akrabalarıydı. Sonunda ağa ailesinden olan küçük kardeş aday 

seçildi. İki kardeşin aynı partiden adaylıklarını koyması aralarında önceden var olan bir 

çekişmeden kaynaklanmıştı. Lider ailelerde kardeşlerin birbirine rakip olması Hakkari’de 

sık karşılaşılan bir durumdur. (Yalçın-Heckmann, Zeydanlar’da buna benzer bir durumdan 

bahseder (a.g.e.: 173)). Ancak ağa ailesiyle aynı maldan ya da babikten olan birinin 

herhangi bir konuda onlara rakip olması pek karşılaşılan bir durum değildir. Bu durum, 

aşiret içinde tek adama bağlılık nosyonunu önemli ölçüde zayıflatmıştır. 

Ahmet Özer yukarıdakine benzer bir durumu Bruki Aşireti’nde gözlemlemiştir. 

Bruki Aşireti’nin ağası Kinyas Kartal 1987’ye kadar girdiği tüm seçimleri kazanmıştı. 

Fakat Kinyas Kartal 1987 seçimlerinde aday olduğu halde seçimi kaybetmiş ve ilk defa 

parlamentoya girememişti. Özer bunu “katı aşiretçi sistemin” artık çözülmeye yüz 

tutmasına ve aşirette “tek adam mitosu”nun yıkılmasına bağlar. 1987’ye kadar Kinyas 

Bey’e alternatif hiç kimse aday olmamışken, bu seçimde Bruki Aşireti’nden iki aday 

ortaya çıkmış ve böylece aşiretin oyları bölünmüştü. Sonuçta Kinyas Kartal seçimi 

kaybetmişti (Özer, 2003: 243). 

Bir aşiret içinde ağa ailesinden olmayanların bu aileye rakip olması, bu kişilerin 

eğitim ve sosyal statüleriyle yakından ilgilidir. Belli bir düzeyde eğitim almış olmak 

(örneğin üniversite mezunu olmak), prestijli bir mesleğe sahip olmak ve aşiret içinde 

sosyal statüsü yüksek bir aileden geliyor olmak günümüzde ağa ailelerine siyaset alanında 

rakip olmayı mümkün kılar. Kuşkusuz bu durum aşiretlerin modern süreçten etkilenmiş 

olmalarının bir sonucudur. Zira modern dönemin değerlerini benimsemiş olan aşiretli 

toplumun bireyleri bu değerler perspektifinden hayatı değerlendirmeye başlamışlardır.  

Günümüzde, özelde Hakkari’deki genelde de Güneydoğu’daki aşiret reislerinin 

seçimlerde eskisi gibi başarılı olamamalarının bir başka nedeni de bölgedeki etnik 

milliyetçiliktir. Bölgedeki bu etnik milliyetçiliğin kısmen de olsa Kürt siyasetinin 

aristokratik olan özelliğini büyük ölçüde yıktığı söylenebilir. Şöyle ki; bu partilerden 

(HADEP gibi) milletvekilliği ya da belediye başkanlığı için aday olanlar ya aşiretsiz 
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kesimden ya da aşiretli olup yönetici aileler dışındaki kesimlerdendir.40 Bu konu yukarıda 

kırsal çözülme süreci bağlamında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

Aşiret-siyaset ilişkisindeki bu dönüşüm, aşiretli yapıyı etkilemekte ve aşiret 

örgütlenmesinin yavaş yavaş çözülmesine neden olmaktadır. Yavaş yavaş diyoruz, çünkü 

Hakkari’de modern değerlere eklemlenerek de olsa aşiret eksenli siyaset yapan bazı aşiret 

ağaları seçimlerde hala başarılı olabilmektedirler. Bunun nedeni, aşiret ağalarının, aşireti 

temsil, koruma ve savunma rollerini, yöre insanıyla devlet arasında aracı olma ve hitap 

ettiği kitleye istihdam imkanı sağlama şeklinde devam ettirmeleridir. Bunun iyi bir 

örneğini Yüksekova’da bulunan Zeydan ailesinde görmek mümkündür. Bu ailenin 3 Kasım 

2002 seçimlerine bağımsız aday olarak giren bir bireyi seçimi kazanarak daha önceki 

seçimlerde olduğu gibi meclise girmeyi başarmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Etnik temelde siyaset yapan bu partinin, geleneksel otoriteleri reddetmesi, lider ailelerin (ağa aileleri) bu 
partiye yakınlık duymamalarına neden olmuştur.  
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SONUÇ 

 

Günümüzde aşiretli toplum büyük ölçüde bir çözülme sürecinin içine girmiştir. Bununla 

birlikte modernleşme ve kırsal çözülmeye rağmen kısmen de olsa varlığını 

sürdürebilmektedir. Bunun nedeni bu geçiş sürecinde, modernizmin, geleneksel 

değerlerdeki aşınmanın yarattığı boşluğu dolduramamasıdır. Mesela aşiret, cemaat ve 

akrabalık bağları, mensupları için sosyo-psişik olarak hala bir dayanak işlevi görmektedir. 

Ayrıca bu süreçte aşiretçilikten milliyetçiliğe doğru bir kayma eğiliminin olduğu görünse 

de bunun çok yavaş bir biçimde olduğu söylenebilir. Çünkü kan bağı temelindeki 

bağlılıklar, insanlara sınıf ve millet gibi daha geniş birimlere olan bağlılıktan daha doğal 

gelmektedir.  

Bugün tümüyle yitirilmemiş bu değerlerin, yöre insanının kırsala dönüşü önündeki 

engellerin kalkmasıyla tekrar canlanabileceğini ve dolayısıyla aşiretlerin kırsal çözülme 

öncesi durumlarına gelebileceklerini söylemek oldukça güçtür. Ancak birincil bağlılıklar 

da kısa süreçte bütünüyle ortadan kalkıp, yerini modern bağlılık biçimlerine bırakacak gibi 

görünmemektedir. Sonuç olarak, son 20 yılda kırsal çözülmeye ve modernleşmeye bağlı 

olarak meydana gelen aşiret yapısındaki çözülmelerin kültürel, siyasal ve toplumsal 

sonuçlarının, önümüzdeki yılların gündemini oldukça etkileyeceği söylenebilir. 
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