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GİRİŞ 

İletişim imkânlarının artması, dünya genelinde toplumların tanınmasını kolaylaştırdı. 

Yeni dünya düzeninde, her toplum kesimini dikkate alan yaklaşımların güç kazanması, bir 

ulus devlete sahip olmayan unsurların daha çok konuşulmasını sağladı. Kürtler özelinde ise 

hak talepleri geçmişe göre daha çok konuşuluyor ve uluslararası güçler, bu hak taleplerini 

bölgedeki ulus devletlere yönelik politikalar için kullanmak istiyorlar. Bu ve ilgili durumlar, 

Kürtlerin dünya üzerindeki dağılımının daha çok konuşulmasının yolunu açtı.  

Kürtler, bugüne kadar daha çok Türkiye, Suriye, Irak ve İran coğrafyasında göz ardı 

edilemeyecek bir oranda yaşayan bir toplum olarak bilinirlerdi. Kürtlerin Kafkasya’daki 

varlığı bile yeteri kadar bilinmiyordu. Son yıllarda başta Ermenistan’da Yezidî Kürt azınlık 

olmak üzere Kafkasya’daki Kürt varlığı konuşulmaya başlandı. Oysa anılan etkenlerin 

yanında Avrupa’nın Kürtlerin farklı ülkelerden gelip buluştuğu bir havuza dönüşmesiyle 

dünyanın pek çok yerinde Kürt toplulukları keşfediliyor ya da bu topluluklar, kendi imkânları 

ile seslerini diğer Kürtlere ve dünyaya duyuruyorlar.  

Bu analizimizde Türkiye, Suriye, Irak ve İran sahasının dışında kalan Kürt 

topluluklarını konu alacağız. Onların nerelerde yerleşik olduğunu, oralara niçin yerleştiklerini 

ve mevcut durumlarını değerlendireceğiz. Ama öncelikle Kürtlerin neden dünyaya 

dağıldıklarını ele alacağız. 
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Kürtler Neden Dünyaya Dağıldılar? 

Kürtler, yapısal olarak coğrafyalarını (Welat) seven bir toplumdurlar. Sonradan “Şam 

şekire lê welat şirintire” sözünde ifade edildiği üzere Kürtler, kadim coğrafyalarının dışına 

açılma konusunda hep tereddüt etmişlerdir. Ama İslam, dar bir coğrafya içinde gezinmeyi 

tercih eden daha çok Bedevi toplumlara özgü bu karakteri değiştirmiş ve Kürtleri dünyaya 

açmıştır. Kürtler, dünyayı İslam’la tanıdıkları gibi İslam’la da dünyaya açılmışlardır.  

Bu tarihsel gerçeklik dikkate alınarak Kürtlerin dünyaya açılması iki başlıkta ele 

alınmalıdır: 1. Kürtlerin muzaffer Müslümanlar olarak dünyaya açılmaları 2. Kürtlerin 

Batılılaşma ile birlikte mağdur bir toplum olarak göçmen duruma düşmeleri 

Muzaffer Müslümanlar Olarak Kürtlerin Dünyaya Açılmaları  

Kürtler, İslam’la şereflendikten hemen sonra İslam orduları içinde yerlerini almış ve 

İslam ordularının özellikle doğudaki seferlerinde ve Kafkasya’daki akınlarında önemli yer 

tutmuşlardır. Elimizdeki kaynaklarda Kürtlerin Gazneli Mahmud’un Hindistan seferlerine 

katıldıkları açıkça anlatılmaktadır. Nitekim günümüzde İran’ın Pakistan sınırındaki eyaleti 

Belucistan’da yaşayan ve Hanefi Beluclardan farklı olarak Şafii mezhebine mensup Kürtler, 

kendilerinin Gazneli Mahmud’un ordusu içinde buralara gelip yerleştiklerini ifade ediyorlar.  

Yine Kafkasya’da İslam’a karşı Hristiyan Gürcülerin direnişinin kırılması için 

aralarında Selâhaddin-i Eyyûbî’nin ailesinin de bulunduğu Kürt aşiretleri bugünkü Karabağ 

çevresine yerleştirilmiş, böylece Kafkasya’da Rusya’nın istilasına ve nihayetinde Batılılaşma 

sürecine kadar bölgenin tarihinde önemli bir yer tutan bir Kürt nüfus oluşmuştur.  

Günümüzde Antakya çevresinden Ürdün’ün güneyine kadar yerleşik hâlâ Kürtçe 

konuşan ya da Arapça konuşsalar da kendilerini Kürt olarak bilen ve öyle tarif eden 

topluluklar ise Haçlılara karşı savaşmak üzere o bölgeye yerleştirilmiş ve kendilerine 

zamanında iktalar verilmiş Kürtlerdir.  

Haçlı Seferlerinden önce bölgede Hısnü’l-Ekrad (Kürt kalesi) diye bir yer var ki bu da 

Haçlı Seferlerinden önce muhtemelen Bizans’ın Miladi 10. yüzyıldan sonra güçlenip Lübnan 

taraflarına kadar istilalar gerçekleştirmesi üzerine Kürtler, Bizans’a karşı koymak üzere bu 

kaleye yerleştirilmişlerdir.  
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Kürtlerin Mısır’a göçleri Eyyûbîlerden öncedir. Ama Eyyûbîlerle birlikte Mısır’a 

yoğun bir Kürt göçü olduğu ve bu göçmenlerin Sudan’ın fethinde görev aldıkları kaynaklarda 

geçmektedir. Eyyûbiler, Kürtlerin Yemen’e yerleşmesine öncülük ettikleri gibi Humus, Hama 

gibi nispeten Suriye’nin güneyinde kalan şehirler de yüzyıllar boyu Eyyûbiler tarafından 

yönetilmiştir.  

Osmanlılardan önce Osmanlı-Timur Savaşı sırasında bazı Kürt aşiretlerinin Timur’la 

birlikte Anadolu’da Kırşehir, Konya Şerefli Koçhisar taraflarına gelip buraları beğenince 

orada kaldıkları bilinmektedir.  

Osmanlı döneminde ise Fatih Sultan Mehmet, Karadeniz’in Müslümanlaşmasında 

Kürt nüfusundan istifade etmiştir. Bunun için Van çevresinden göç eden bazı Kürt 

topluluklarının Samsun’un Bafra ilçesi taraflarına yerleştirildiği söylenmektedir. Daha doğru 

bir ifadeyle konu hakkında kaynak olmamakla birlikte Bafra Kürtleri kendilerinin bu şekilde 

bölgeye yerleştiklerini ifade ediyorlar. Fatih Sultan Mehmet, Maraş yöresinden Kürt âlim ve 

şeyhleri Trabzon’a yerleştirmiştir. Bu siyaset, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Silvan ve 

Hasankeyf Eyyûbilerinin Rize yakınlarından Ordu yakınlarına kadar kalelere bey olarak 

yerleştirilmesi şeklinde devam etmiştir. Burada bey aileleri muhtemelen çok dağınık 

yerleştirildiklerinden Eyyûbî soyundan geldiklerini unutmamışlar ama Karedeniz kültürü 

içinde Türkleşmişlerdir.  

Osmanlı döneminde Van çevresinden bazı beylerin Balkanlar’da iktalar aldıkları da 

bilinmektedir. Yine Osmanlı-Rus savaşlarına katılan pek çok Kürt ailesi Balkanlar’a 

yerleşmiştir. Bu ailelerin bir kısmı hâlâ köklerini bilseler de Balkan Müslüman kültürü içinde 

erimişlerdir.  

Kürtlerin hâkim ümmetin bir unsuru olarak dünyaya açılmaları sadece gazalar içinde 

veya iktalar alan emirler olarak gerçekleşmemiştir. Çin sınırlarından Fas’a; Rusya içlerinden 

Endonezya’ya kadar âlimlere sınırsız bir mekân değiştirme imkânı tanıyan ümmetin geniş 

yaklaşımı ile pek çok Kürt âlim farklı ülkelere yerleşmiştir.  

Kürtler, İslam’la şereflenmeden önce dünya ilim birikiminin tamamen dışında 

kalmışlardı; dünya ilim birikiminden yararlanmadıkları gibi o ilim birikimine bilinen hiçbir 

katkı da vermemişlerdir. İslam’la şereflendikten sonra Kürtler dünya ilim birikimiyle tanışmış 

ve en çok ilim üreten topluluklar arasında yer almışlardır. Bu kapsamda Kürtler, ilim için 

hicrete çıkmış, ilim öğrenmek üzere gittikleri Mekke, Medine, Şam, Bağdat, Kahire gibi 

şehirlere yerleştikleri olmuştur. Ama İslam’ın henüz ilk yüzyıllarında büyük Kürt âlimleri, 
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bizzat emirlerin davetiyle kimi zaman kadı, kimi zaman hatip ama en çok müderris olarak 

değişik İslam yurtlarına davet edilmişler ve oralara yerleşmişlerdir. Yüzyıllar boyu Mekke, 

Medine, Basra, Bağdat gibi şehirlere Kürt kadılar da atanmıştır. Günümüzde Mekke ve 

özellikle Medine’de yerleşik Kürtlerin bir kısmı bu şekilde oralara yerleşmiştir. Nitekim, 

Hindistanlı büyük âlim Şah Veliyullah Dehlevî, 18. yüzyılda Hicaz’a tedrisat için geldiğinde 

Şeyh Tahir el-Kürdi ile karşılaşmış ve ona talebe olmuştur. Vehhabiliğin kurucusu 

Muhammed b. Abdülvehhab da yine Şeyh Tahir el-Kürdî’nin talebelerindendir.  

Endonezya ve Malezya’nın Müslümanlaşma sürecinde Mekke ve Medine’den pek çok 

Kürt âlim, oralara göç edip görev almışlardır.  

Osmanlı döneminde Fatih Sultan 

Mehmet, Molla Güranî gibi büyük 

şahsiyetleri İstanbul’a getirmiş ve bu 

siyaset Kanuni döneminde Ebû Suud gibi 

âlimlerin İstanbul’a yerleştirilmesi ile 

devam etmiştir. Sultan Abdülmecit 

döneminde Şehrezurlu Ebûbekir Efendi 

Güney Afrika Müslümanlarına mürşit 

olarak gönderilmiş ve ailesi hâlâ orada 

mukimdir. Şeyh Esad Erdebili ise 

Erbil’den getirtilerek Şeyhü’l-Meşayihliğe 

atanmıştır. Yine aslen Vanlı da olsa 

Kastamonu’ya yerleşik Şeyh Mustafa el-

Kürdî ki eski başbakanlardan Bülent 

Ecevit’in dedesidir, İstanbul’dan 

Japonya’ya gönderilen İslam’a davet 

heyetine başkanlık etmiş ve İstanbul’da 

mukim âlimlerdendir.  

Selahaddin-i Eyyûbî’den sonra Kürtlerin dünyada tanınmalarında en büyük katkıya 

sahip şahsiyetlerden Şeyh Halid-i (el-Bağdadî) eş-Şehrezûrî’nin halifeleri de başta 

Endonezya’nın Açe-Sumetra bölgesi olmak üzere Malezya ve Endonezya’ya yerleşmiştir.  

Şekil 1. Şeyh Esad Erbili 
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Batılılaşma ile Birlikte Mağdur Bir Toplum Olarak Kürtlerin 

Dünyaya Dağılması 

19. yüzyılın henüz başında ilk etkilerini hissettiren Batılılaşmanın her aşaması Kürtler 

için yeni felaketlere yol açtı. Kürtleri, bir toplum olarak kabule yanaşmayan Batılılar, Kürtlere 

yönelik herhangi bir hak talebini de tanımadılar. Bu durum genel anlamda Kürtleri bir dizi 

sorunla karşı karşıya getirirken Kürtler açısından asıl sorun 20. yüzyılın başında İslam 

dünyasında Batıcı yönetimlerin iş başına gelmesi ve Sovyet Rusya’da komünizmin ilanı oldu.  

Batıcı yönetimler ve Sovyet Rusya’nın uygulamaları, Kürtlerin isyanı veya sert itirazı 

ile karşılaşınca Kürtler zorunlu iskân uygulamalarına tabi tutuldu, yüz binlerce Kürt ait 

olduğu coğrafyadan başka yörelere nakledildi. Bununla birlikte Batıcı yönetimlerin 

dayatmaları, Kürtlerin yaşadıkları coğrafyayı bir çekişme alanı hâline getirip yoksullaştırınca 

yüz binlerce Kürt şiddet vakalarından kaçmak ya da yoksullukla baş etmek için gönüllü (!) 

olarak da yerinden ayrıldı.  

Bu çerçevede Şey Said (1925), Zilan (1927) ve Dersim (1936) vakalarından sonra 

binlerce Kürt, Türkiye’nin Kürt nüfusun o günlerde bulunmadığı batı illerine nakledildi. Aynı 

süreçte çok sayıda Kürt, soruşturmalardan kaçmak ya da medreselerin kapatılmasından dolayı 

ders almak veya ders vermek için Suriye’ye göç etti. 

 Rusya’da Stalin’in Kızıl Kürdistan’ı ilga etmesinden sonra on binlerce Kürt, 

Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Orta Asya Cumhuriyetlerine sürüldü. İran’da 

Mahabat Kürt Cumhuriyeti’nin ilga edilmesiyle çok sayıda Kürt, Tahran gibi şehirlere göç 

etti. Irak’ta Şeyh Mahmud Berzenci hareketinin başarısız olmasıyla Kürtler için tehcir süreci 

başladı. Suriye’de Fransız istila güçleri ve artlarında bıraktıkları yönetim, uyguladıkları 

baskıyla çok sayıda Kürt’ün Şam’a doğru göç etmesine yol açtı.  

1960’lı yıllara gelindiğinde, ulus devletlerin milliyetçi politikalarla Kürtleri dışlaması 

ve Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya yatırım yapmaması yüzünden milyonlarca Kürt, göç etmek 

durumunda kalırken Suriye ve Irak’ta BAAS partilerinin güçlenmesi Kürtler için yeni iskân 

politikalarını beraberinde getirdi. 1970’li yıllardan itibaren ise on binlerce Kürt, ekonomik 

koşullar ya da siyasi baskılar yüzünden Avrupa’ya göç etti, böylece Avrupa’da kayda değer 

bir Kürt nüfusu oluştu.  
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Batılılaşma dönemi Kürt göçleri, Kürtler açısından tarihlerinin en ağır vakalarındandır. 

İslamî dönemin aksine bu dönemde Kürtler, mağdur olarak coğrafyalarını terk etmiş, gittikleri 

yerlerde ekonomik olarak ayakta kalabilmek için ağır işlerde çalışmak durumunda kalmıştır.  

Bu genel bilgilerden sonra, Kürtlerin dünyadaki dağılımları şu şekilde incelenebilir:      

Asya’daki Kürt Toplulukları 

Kürtlerin Asya’nın sözü edilen ülkelerinin yanında doğuda Kafkasya, Kazakistan, 

Özbekistan, Afganistan; güneyde ise Lübnan, Ürdün, Filistin, Yemen Kürtleri gibi Kürt 

topluluklarından söz edilebilir.  

Kafkasya Kürtleri 

Kürtlerin Kafkasya’ya ne zaman yerleştikleri tam bilinmemekle birlikte Kafkasya’da 

kimlik sahibi bir toplum olarak öne çıkmaları bu bölgenin Hz. Osman devrinde fethinden 

sonra gerçekleşmiştir.  

Hz. Ömer zamanından itibaren kitlesel hâlde İslam saflarında yer alan Kürtler, 

zamanla İslam ordularının ulaştığı her noktaya gittiler. Bu çerçevede Kafkasya’da İslam 

orduları içinde yer alan Kürtler, Revadi aşiretinden Muhammed b. Şeddâd emirliğinde, 

951’de Şeddadi beyliğini kurdular. Başkenti önce Dvin, sonra Gence olan Şeddâdî beyliği 

Tebriz, Nahcivan, Gence, Tiflis, Demirkapı, Karabağ, Ani gibi yerleşimlere hakim olarak 

İslam’ın Kafkasya’daki temsilcisi konumuna çıktı. Şeddâdî beyleri, Eyyübîler gibi aileleri 

yanlarına alarak Kafkasya’da sadece Müslümanları Gürcü saldırılarından korumadılar, aynı 

zamanda 10. yüzyılda İslam’ın onurlu bir temsilcisi olarak iyiliklerini Mekke ve Medine’ye 

kadar yaydılar, bununla birlikte Kafkasya’da cihad, ilim ve inşaya dayalı güçlü bir İslam 

medeniyeti inşa ederek Eyyûbîlerin doğuşuna da öncülük ettiler.  

Şeddâdi emiri Fazl, 1026’da Gürcü Kralı Giorgi’yi yenilgiye uğratarak büyük bir zafer 

elde etti ancak bir sonraki yıl kral tarafından tuzağa düşürülüp ordusunun çoğu imha edilince 

Şeddâdiler zayıfladı, 1030’da oğlu Askereveyh kendisine karşı isyan edince Şeddâdiler daha 

bir zayıflayarak iç karışıklıklar içinde çökme noktasına geldi.  

Şeddadiler, Gürcü saldırıları ve Oğuzların bölgeye göçlerinin yol açtığı istikrarsızlık 

karşısında Şeddâdiler Büyük Selçuklulardan yardım aldı ve zayıf da olsa 1175’te Gürcülere 
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kesin olarak yenilinceye kadar varlığını sürdürdü hatta kimi kanıtlara göre 1199’da dahi bazı 

Şeddâdi beyleri hâlâ bölgenin kimi noktalarına hâkimdiler.
1
  

Şeddâdiler henüz iç ihtilaf ve zayıflama aşamasındayken Eyyûbîler gibi önemli Kürt 

aileleri Irak’a yerleştirdiler; ardından, Haçlılara karşı savaş hattına geçip Doğu Akdeniz 

sahillerine yakın Müslüman kalelerine yerleştiler. Mısır’ın Selahâddin tarafından alınmasıyla 

bir kısmı Mısır’a ve belki Sudan’a yerleşti, Kudüs’ün fethinden sonra ise pek çok Kürt aile 

Filistin’i mesken edindi.  

Osmanlı’nın güçlenip Kafkasya’ya yönelmesinden sonra Kafkasya’daki Kürt aşiretleri 

Safevi ve devamındaki hanedanlara karşı Osmanlı’nın yanında yer aldılar; Kafkasya’da tekrar 

en önemli Müslüman gücü hâline geldiler. Ancak Kafkasya’daki Kürt varlığı önce İran-

Osmanlı savaşlarından, ardından Çarlık Rusya’sının sınırlarını Kafkasya’da Müslümanlar ve 

Osmanlı aleyhinde genişletmesinden zarar gördü. Çarlık Rusya’sının 19. yüzyılda bölgeye 

hâkim olmasıyla pek çok Kürt aşireti “muhacir” olarak Doğu Anadolu ve İran’ın farklı 

bölgelerine göç etti hatta bir kısmı Suriye’ye kadar uzandı. Onların yerini, kısmen Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’dan veya Kuzey Irak’tan göç eden Yezidi Kürtler aldı ama 

coğrafyalarının çoğu Gürcü ve Ermenilerce işgal edildi.  

O günlerde Batum çevresinden Karadeniz bölgesine göç eden Kürtlerin bir kısmı hâlâ 

Samsun’un 19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy beldesinde yaşamakta ve kültürlerini 

yaşatmaktadırlar.
2
 Aynı ilin Bafra ilçesine Bağlı üç bin nüfuslu Dededağ Beldesi de 

Kürtlerden oluşuyor. Buradaki Kürtler kendilerinin Van kökenli olduklarını ve bölgenin 

Müslümanlaştırılması için Fatih Sultan Mehmet döneminde buraya yerleştirildiklerini ifade 

ediyorlar. Ancak Cumhuriyet döneminde de bölgeye Doğu Anadolu’dan Kürt iskânı 

yapılmıştır.
3
 

Batılılaşma yönündeki her adım, Kürtlerin Kafkasya’daki varlığının aleyhine işledi. 

Sovyetler kurulduğunda Kafkasya’da artık geniş bir coğrafyadan yoksun bir Kürt nüfus 

yaşıyordu. Lenin, Sovyet sınırları içindeki her halka kendisini yönetme hakkını vaat etmişti.  

Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti, 1918-1920 yılları arasında Kürtlere siyasi haklar 

tanıdı: Kürt temsilcileri milletvekili seçildi. Bazı Kürtler, Ermeni ordusunda subay oldu ve 

gönüllü Kürt birlikleri kuruldu. Ermenistan'da Sovyet dönemi boyunca, çok sayıda okul ve 

                                                           
1
 Gülay Öğün Bezer, “Şeddâdîler”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 38, s. 409-411.  

2
 https://www.star.com.tr/yasam/batumlu-kurtler-turkiyeye-ornek-oluyor-haber-741486/ ET: 26.12.2019. 

3
 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/259268 ET: 26.12.2019. 

https://www.star.com.tr/yasam/batumlu-kurtler-turkiyeye-ornek-oluyor-haber-741486/
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/259268
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radyo açıldı. Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Kürt edebiyatının merkezlerinden biri 

hâline geldi. 1925 yılına gelindiğinde elliden fazla Kürt Okulu açılmıştı. 

Bununla birlikte Lenin’in vaadi üzerine Kafkasya’da, nüfusu 41 bini Kürtlerden 

oluşan 50 bin civarı, yüz ölçümü 5500 metrekare olan Kızıl Kürdistan idaresi kuruldu. Ama 

onun ardından gelen ve Gürcü Yahudi’si olmakla Kürtlere karşı tarihi bir nefrete sahip olan 

Stalin, 1929’da o küçücük Kızıl Kürdistan Cumhuriyeti’ni de dağıtarak Kafkasya Kürtlerini 

Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi Orta Asya Cumhuriyetlerine sürdü. 

Stalin, II. Dünya Savaşı’nın ardından Kürtlere bir sürgün dalgası daha yaşatarak kendi baba 

yurdu Gürcistan’ı İslam’dan soyutlama adına Ahıska Türkleri ve Azeriler ile birlikte Kürtleri 

de Gürcistan sınırlarının dışına çıkarıp Orta Asya’ya sürdü.
4
  

Bu sürgünlerde Kürtlerin önemli bir bölümü yollarda yaşamını kaybederken Stalin 

daha sonra, Ahıska Türkleri dışında diğer halkların geri dönmelerine izin verdiği hâlde 

Kürtlere duyduğu tarihi bir nefretle onların geri dönmesine izin vermedi.  

Kürtlerin Kafkasya’daki varlığı en son Ermenilerin Karabağ’ı istilasından zarar gördü. 

Sovyetlerin yıkılmasından sonra Ermenilerle Azeriler arasında çıkan çatışmalar, 1992’de 

Ermenistan ordusu ve Dağlık Karabağlı Ermeniler ile Azerbaycan ordusu arasında sıcak 

savaşa dönüştü. Kafkasya coğrafyasında Sovyet sonrası dönemin ilk büyük çatışması 

konumundaki Dağlık Karabağ Savaşı, 1994’te Azerilerin yenilmesi ve topraklarının yüzde 

yirmisini Ermenilere kaptırmaları ile son buldu. Savaş yüz binlerce Azeri ile birlikte binlerce 

Kürt’ün de Karabağ’dan Azerbaycan içlerine göç etmelerine yol açtı. Bu göçmenlerin bir 

kısmı hâlâ Azerbaycan’da meskûn iken bir kısmı da Moskova çevresine ve Avrupa ülkelerine 

geçti.  

Günümüzde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’da kayda değer bir Kürt nüfusu 

hâlâ vardır. Ne var ki bu nüfus bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilenmeye devam ediyor.  

Ermenistan’da Yezidi Kürtlerinin, kendilerinin sadece Kürt olmasına itiraz edip 

kendilerini Kürtlerden ayrı bir etnik topluluk olarak kabul edip bu şekilde kayda geçirmesiyle 

Kürt varlığı siyasi olarak zarar gördü, Kürtlere tanınan hakların tamamı Yezidilere geçti.  

                                                           
4
 Gürkan Polat, “1943-1944 Yıllarında Sovyetler Birliğinden Sürgün Edilen Halkların Sürgününün ve Geri 

Dönüş Düzenlemelerinin Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi; Ahıska, Kırım ve Karaçay-Malkar Sürgünleri 

Örnekleri”, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (yayımlanmamış) Uzmanlık Tezi, 

Ankara 2014. 
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Gürcistan’da Yezidi Kürtler dışında 2500 civarında yerli Kürt’ün var olduğu 

düşünülüyor. Cec Kürtleri denen ve Zazacaya yakın bir lehçe ile konuşan Kürtler de 

Gürcistan’ın önemli bir Kürt topluluğunu oluşturuyor. Karabağ’dan Azerbaycan’a yerleşen 

Kürtler ise yakın bir döneme kadar Azeri hükümeti tarafından ilgi görürken son yıllarda 

Türkiye ile ilişkilerle de ilgili olarak Kürtlere yönelik bazı baskı iddiaları ortaya atılmaktadır. 

Bakü’de yayımlanan Kürdün Sesi gazetesi ekonomik nedenlerle kapandı.
5
 Tahir Süleyman 

tarafından çıkarılan ve Azeri-Kürt kardeşliğini öne çıkaran Kürt Diplomat gazetesinin 

yayınına ise son verildi. Bunun üzerine tirajı 2500’ü bulan gazete, 2012’de Gürcistan’a 

taşınmak durumunda kaldı.
6
  

Günümüzde Kafkasya’daki Kürt nüfusun önemli bir çoğunluğunu Yezidiler 

oluşturuyor. Yezidiler, 19. yüzyılda Rusya’nın Kafkasya’da Kürtlere karşı olumsuz 

tutumundan istifade ettiler. Çarlık Rusya’sının politikaları karşısında Kürtler, Osmanlı 

topraklarına yönelen muhacir konumuna düşerken Osmanlı coğrafyasında nüfuzları hızla 

artan Yezidiler de yeni yerleşim alanı arayışında Kafkasya’ya yöneldiler. Rusya’ya 

sığınışlarını sözde Osmanlı’da gördükleri baskıyla açıkladılar ve gruplar hâlinde Kafkasya’ya 

yerleştirildiler.
7
  

Bugün Kafkasya’daki Yezidi Kürtlerin önemli bir bölümü Ermenistan vatandaşıdır. 

Yezidiler, Ermenistan hükümeti nezdinde kendilerini, etnik köken bakımından salt Kürt 

kategorisinden çıkardılar, etnik adlarını resmi kayıtlarda Yezidi Kürt olarak yazdırdılar. 

Yezidiler, günümüzde Ermenistan’da en büyük etnik azınlığı oluşturuyorlar. Hem kültürel ve 

siyasi haklara, hem de Ermenistan Meclisinde resmi olarak temsil hakkına sahipler.  

Ermenistan’daki son kayıtlara göre 1519 Müslüman Kürt; buna karşılık, sayıları 

kaynaklara göre farklı verilmekle birlikte 40 bin 620 Yezidi Kürt yaşamaktadır.
8
 29 Eylül 

2012’de Armavir bölgesinde Yezidiler için ibadethane açıldı. Burası Irak Kürdistan Bölgesel 

Yönetimi dışında kurulan ilk Yezidi ibadethanesi özelliğini taşımaktadır. 2019’da ise 

Ermenistan’da dünyadaki en büyük Yezidi tapınağı açıldı. Erivan'ın 35 kilometre batısında 

Aknaliç (Aknalich) köyünde bulunan tapınak bir ibadet salonuna, bir seminer merkezine ve 

müzeye ev sahipliği yapıyor. Müze, özellikle Yezidilerin sözde uğradığı soykırımı anlatmak 

                                                           
5
 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/07052016 ET: 26.12.2019. 

6
 Kürt Diplomat gazetesinin ilk sayısı:  

http://www.arsivakurd.org/images/arsiva_kurd/kovar/diplomat/diplomat_162.pdf ET: 26.12.2019. 
7
 Khanna Omarkhali, “The Kurds İn The Former Soviet States From Historical And Cultural Perspectives, The 

Copernicus Journal of Political Studies nr 2 (4), 128-142, 2013. 

8
 http://pop-stat.mashke.org/armenia-ethnic2001.htm ET: 26.12.2019. 

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/07052016
http://www.arsivakurd.org/images/arsiva_kurd/kovar/diplomat/diplomat_162.pdf
http://pop-stat.mashke.org/armenia-ethnic2001.htm
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üzere dizayn edilmiştir.
9
 Ermenistan Yezidileri, Kürtlüğü Müslüman olmakla bir görüyorlar. 

"Biz Müslüman değiliz. Bizi Kürtlerle ortaklaştıran tek şey konuştuğumuz dil" diyorlar. 

Dolayısıyla kendilerinin sadece Kürt olarak tanımlanmasına kesinlikle karşı çıkıyorlar. 
10

 

Gürcistan da Kafkasya’da özellikle Yezidi Kürtler için önemli bir noktadır ve 

2012’den bu yana yapılan seçimlerde Yezidiler, Gürcistan meclisinde temsil 

edilmektedirler.
11

 Ancak Gürcistan, Yezidi Kürtlere yönelik ofis açma gibi bazı zorluklar da 

çıkarmaktadır. Yine Gürcistan, Ermenistan’ın aksine Yezidilerin kendilerini Müslüman 

Kürtlerden ayrı bir etnik topluluk olarak nitelemesine karşı çıkmaktadır.
12

   

Orta Asya Kürtleri 

Anlatıldığı üzere Orta Asya Kürt yerleşimi, Stalin’in Kafkasya Kürtlerini bu bölgeye 

sürmesiyle oluşmuştur. Orta Asya Kürtlerinin bir bölümü ekonomik sebeplerle Moskova, 

Baltık Cumhuriyetleri, Belarus ve Batı Avrupa’ya göç etmişse de hâlâ o bölgede kendi 

kültürünü yaşatan bir Kürt nüfus mevcuttur. Orta Asya Kürt topluluğu Kırgızistan, Özbekistan 

ve Türkmenistan’da saygın bir yere sahiptir.  

Kendisini 2012’de çok etnik yapılı bir devlet olarak kabul eden Kırgızistan’da çoğu 

başkent Bişkek’in yakın çevresinde meskûn yaklaşık 30 bin Kürt yaşamaktadır. 1937 ve 

1944’te Stalin tarafından Ahıska Türkleri ile birlikte Özbekistan, Türkmenistan ve 

Kırgızistan’a sürgün edilen Kürtler, bu ülkedeki Kürtlerin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır.
13

  

Kırgızistan hükümeti, Kürtlerin dil ve kültürlerini yaşatmalarına kolaylık tanımaktadır. 

Ancak Kürtler Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan arasındaki ihtilaftan olumsuz 

etkilendiler. Bundan dolayı bazı Kürtler, Kırgızistan’ı terk edip Güneydoğu Rusya şehri 

Krasnodar’a yerleştiler.  

                                                           
9
 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22977/dunyanin-en-buyuk-ezidi-tapinagi-ermenistan-da-acildi ET: 26.12.2019. 

10
 http://bianet.org/bianet/toplum/158122-ezidiler-o-y-harfi-yuzunden-hep-katliama-ugradi ET: 26.12.2019. 

11
 https://www.kurdistan24.net/en/news/30fccd3a-97c8-4b6c-8d66-e87cdb22dcef/kurdish-yezidi-becomes-mp-

in-georgian-parliament ET: 26.12.2019. 
12

 Sebastian Maisel, The Kurds: An Encyclopedia of Life, Culture, and Society, ABC-CLIO, Kaliforniya, 2018, 

s. 266-267 
13

Ahıska Kürtleri için bkz. Nilüfer Dervişova, Kırgızistan’da Yaşayan Ahıska Kürtleri I-II, 

http://www.ahiska.org.tr/wp_pdf/sayi16/parcali/21_sayi16.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=R_CQpKqNg2Q; https://www.youtube.com/watch?v=QwO17FDI0JM 

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22977/dunyanin-en-buyuk-ezidi-tapinagi-ermenistan-da-acildi
http://bianet.org/bianet/toplum/158122-ezidiler-o-y-harfi-yuzunden-hep-katliama-ugradi
https://www.kurdistan24.net/en/news/30fccd3a-97c8-4b6c-8d66-e87cdb22dcef/kurdish-yezidi-becomes-mp-in-georgian-parliament
https://www.kurdistan24.net/en/news/30fccd3a-97c8-4b6c-8d66-e87cdb22dcef/kurdish-yezidi-becomes-mp-in-georgian-parliament
http://www.ahiska.org.tr/wp_pdf/sayi16/parcali/21_sayi16.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R_CQpKqNg2Q
https://www.youtube.com/watch?v=QwO17FDI0JM
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2009’da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e 40 km uzaklıktaki Petrovka köyünde bir 

Kürt ile bir Rus kadın arasındaki sorun, yaklaşık 200 hane olarak köyde bulunan Kürtlere 

yönelik linç girişimlerine yol açtı. Bununla birlikte Petrovka meselesi, Kırgızistan Kürtlerinin 

sorunlarının gündeme gelmesini de sağladı. Vakada dönemin hükümeti yanında muhalefet ve 

Kürt etnik topluluğu lideri Selahaddin Kasımov’a yönelik eleştiriler de söz konusudur.
14

  

Kırgızistan Kürtleri, 1994’te kurulan ve farklı etnik yapıların sorunlarını çözmeye 

dönük çalışan Kırgızistan Halk Asamblesi üyesi bir toplulukturlar. Şeyh Ramazane Seyyid, 

günümüzde Kırgızistan Kürtlerinin lideri olarak bilinmektedir. Doktor Resule Mahmude 

Sultan ve İbrahim Paşaye Nadir de emekli bir polis albay olarak Kürtler arasında önemli bir 

şahsiyettir. Resmi radyosunda Kürtlerin haftada 20 dk. yayın hakkına sahip olduğu 

Kırgızistan’da Kürtler polis gücünün önemli konumlarını ellerinde bulundurmaktadırlar.
15

 Bir 

kısmı Celali ve Büroki aşiretlerine mensup Kırgızistan Kürtlerinin arasında İslamî yaşam 

canlılığını korumaktadır.
16

 

Kazakistan Kürtleri 

Kazakistan’da Stalin’in iskân politikaları ile yerleşen Kürt nüfusu günümüzde resmi 

rakamlara göre 39 bin civarındadır. Ancak Kürt Konfederasyonu Başkanı Melikşah 

Gasanov’a göre bazı Kürtler kayıtlara Türk ve Azeri olarak geçirildiklerinden, bu sayı aslında 

46 bindir. Nitekim, 2017 nüfus kayıtlarına göre ülkedeki Kürt sayısı 44768 olarak 

belirlenmiştir.  

Kazakistan Kürtleri, Orta Asya’da en geniş haklara sahip Kürtler olarak bilinmektedir. 

Ülkede 1968’dan bu yana Kürtçe eğitim mümkündür. Mardin ağzına yakın bir Kürtçe ile 

konuşan Kürtler ülke ile ilgili bütün kayıtlarda görünen bir toplum olarak öne çıkmaktadırlar. 

Kendilerine ait yayın organları vardır. Hesenê Hecîsilêman, bilinen aydınlarındandır.
17

 

Kazakistan Kürt Federasyonu Başkanlığını günümüzde Dr. Kînyazê Îbrahîm yapmaktadır. 

                                                           
14

 https://kurdistancommentary.wordpress.com/2009/04/27/ethnic-tensions-in-kyrgyzstans-kurdish-community/, 

Erica Marat, Kyrgyz Regıme Uses Antı-Kurdısh Protests For Polıtıcal Ends, the Central Asia – Caucasus 

Institute, Mayıs 2009,  https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/11833-analytical-

articles-caci-analyst-2009-5-6-art-11833.html ET: 26.12.2019. 
15

 https://www.youtube.com/watch?v=cXGJuDNeN50 ET: 26.12.2019. 
16

 https://www.youtube.com/watch?v=QwO17FDI0JM ET: 26.12.2019. 
17

 https://www.rudaw.net/kurmanci/culture/28042015 ET: 26.12.2019. 

https://kurdistancommentary.wordpress.com/2009/04/27/ethnic-tensions-in-kyrgyzstans-kurdish-community/
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/11833-analytical-articles-caci-analyst-2009-5-6-art-11833.html
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/11833-analytical-articles-caci-analyst-2009-5-6-art-11833.html
https://www.youtube.com/watch?v=cXGJuDNeN50
https://www.youtube.com/watch?v=QwO17FDI0JM
https://www.rudaw.net/kurmanci/culture/28042015
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Aynı Eski Sovyet Kürtleri Heyeti Başkanı olan Dr. Kînyaz, Barzani ailesi ile yakın bir ilişkiye 

sahiptir ve IKYB’deki bağımsızlık referandumunu (Eylül 2017) desteklemiştir.
18

 

 Kazakistan’da devletin üst yönetiminde yer alan Kürtler de kimliklerini 

saklamamaktadırlar. Örneğin ülkenin ünlü bankacılarından Narin Nadirova (Narin Kinyazê 

Hemîd), 2016’da yılın bankacısı seçilmiştir. Ülkenin büyük bankalarından birinin başında 

olan ve aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Onur Ödülü alan Nadirova, Kafkasya’nın köklü 

ailelerindendir, kendisini sosyal medyada yazılı olarak da Kürtçe ifade etmekte ve aslen Vanlı 

olduğunu söylemektedir. Kazakistan’ın 2009 Ulusal nüfus sayım raporuna göre Kazakistan’da 

Kürt nüfusu 38.000’e ulaşmıştır.
19

 Önceki yıllarda diğer Orta Asya ülkelerine göre daha 

varlıklı ve modernleşmiş Kazakistan Kürt toplumunun önde gelen isimlerinden Prof. Nadir 

Nadirov da Kazakistan’da bilimin mareşali ilan edilmişti. Nadirova ailesi, Şeyh Said Vakası 

(1925) dolayısıyla mahkûm olup Kafkasya’ya sonradan geçmiş ailelerdendir.
20

 Kazakistan 

Kürtleri, Molla Mustafa Berzanî’nin Rusya sürgünü sırasında ona en çok yardımcı olan 

Kürtler olarak bilinmektedir.    

Kazakistan’ın Kürtlere verdiği haklar, zaman zaman PKK ile ilişkilendirmelerden 

dolayı, Türkiye ile Kazakistan arasında sorunlara yol açmaktadır.
21

  

Türkmenistan Kürtleri 

Kürtler, Stalin’in iskân politikaları ile Türkmenistan’a yerleşmişlerdir. 2010 sayımına 

göre Türkmenistan’da Kürt nüfusun sayısı 6 bin 900’dür. Bazı abartılı rakamlara göre ise bu 

sayı elli bin civarına ulaşmaktadır. Kimi kaynaklarda ise Kürt nüfusu sadece beş bin civarı 

kabul edilmektedir. Ancak bu tür küçük sayılar, sadece Stalin döneminde sürülen Kürtleri 

kapsamakta; sayıları en az yirmi bin civarında kabul edilen Türkmenistan Horasan’ı Kürtlerini 

kapsamamaktadır.   

Genellikle başkent Aşkabat ve civarında yaşayan Kürtlerin en yoğun yaşadığı yer, 

Kiyoşi bölgesidir. Türkmenistan’da yerleşik bazı Kürtlerin Safevilerin iskân politikasından 

dolayı yaklaşık dört asır önce buraya gelip yerleştikleri bilinmektedir. Buna göre Safevi Şahı 

I. Abbas, bazı Kürt topluluklarını Horasan’a yerleştirdi ve çarlık döneminde İran ve Rusya 

                                                           
18

 http://www.basnews.com/index.php/tr/news/diaspora/364457 ET: 26.12.2019. 
19

 https://www.kurdistan24.net/en/economy/6cd17178-8908-4228-9c34-547a179aba1b/kurdish-banker-awarded-

the-best-in-kazakhstan; https://www.youtube.com/watch?v=meLvjvjrwTw ET: 26.12.2019. 
20

 https://www.youtube.com/watch?v=3_ht5rFFkDw ET: 26.12.2019. 
21

 https://www.rferl.org/a/1084329.html ET: 26.12.2019. 

http://www.basnews.com/index.php/tr/news/diaspora/364457
https://www.kurdistan24.net/en/economy/6cd17178-8908-4228-9c34-547a179aba1b/kurdish-banker-awarded-the-best-in-kazakhstan
https://www.kurdistan24.net/en/economy/6cd17178-8908-4228-9c34-547a179aba1b/kurdish-banker-awarded-the-best-in-kazakhstan
https://www.youtube.com/watch?v=meLvjvjrwTw
https://www.youtube.com/watch?v=3_ht5rFFkDw
https://www.rferl.org/a/1084329.html
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arasındaki sınır belirlemelerinde bu Kürtlerin bir bölümü Türkmenistan sınırları içinde kaldı. 

Günümüzde bu Kürt toplulukları Türkmenistan Horasan’ı denen bölgede, Köpetdag denen 

dağlık yörede yaşamaktadırlar. Buradaki Kürtler, Kürtçe’nin Kurmanci lehçesini 

konuşmaktadırlar.  

Sovyetler döneminde genel manada dil ve kültürlerini koruyan Türkmenistan Kürtleri 

son dönemde hükümetin milliyetçi politikasından şikâyet etmektedirler.
22

  

Özbekistan Kürtleri 

Emir Timur döneminden beri çok sayıda Kürdün Özbekistan’a yerleştiği, Stalin’in 

iskan politikalarından dolayı da binlerce Kürdün Özbekistan’a yerleştirildiği, yine Kırgızistan 

ve Kazakistan Kürtlerinin de bir bölümünün çeşitli sebeplerle Özbekistan’a yerleştiği 

bilinmektedir. 1926 nüfus sayımına göre bu ülkede on beş bin civarında Kürt vardır. Daha 

sonra bu sayı oldukça az gösterilmiştir. Örneğin, 1989 sayımına göre 1839 kişinin milliyeti 

kayıtlara Kürt olarak geçmiştir.
23

 Ancak günümüzde Özbekistan Kürtleri hakkında hiçbir 

kayıt yoktur. Özbekistan’da bulunan etnik topluluklar arasında, diğer Orta Asya 

cumhuriyetlerinin aksine Kürtlere yer verilmemektedir.   

Japonya Kürtleri 

Japonya Kürtler açısından oldukça uzak bir noktada bulunmasına rağmen 1990’lı 

yıllarda Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden bir grup Alevi Kürt bu ülkeye yerleşti. 

Günümüzde nüfusları 2000 civarında tahmin edilen bu Kürtlerin çoğu Japonların Tokyo’da 

Warabistan dedikleri bir mahallesinde yaşamaktadır. Siyasi olarak daha çok PKK’nin 

etkisinde olan bu Kürtlerin bir bölümü Japonya hükümetinden yerleşme izni almışken 

diğerleri Japonya yasalarına göre iade edilemezse de Karihomenli denen sığınma bölgelerinde 

tutulmaktadırlar.  

Japonya’ya yerleşen Kürtler, Kürt Kültür Derneği, ve Kürdistan-Japonya Dostluk 

Derneği gibi dernekler kurmuşlardır. Bu tür kuruluşlar, aynı zamanda Irak Kürdistan’ı 

                                                           
22

 https://www.gzt.com/mecra/orta-asya-kurtleri-3434803; 

https://www.peoplegroups.org/Explore/groupdetails.aspx?peid=46645 ET: 26.12.2019. 
23

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS3VyZGlzaF9w

b3B1bGF0aW9uI2NpdGVfbm90ZS11emJlay0xMzM ET: 26.12.2019. 

https://www.gzt.com/mecra/orta-asya-kurtleri-3434803
https://www.peoplegroups.org/Explore/groupdetails.aspx?peid=46645
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS3VyZGlzaF9wb3B1bGF0aW9uI2NpdGVfbm90ZS11emJlay0xMzM
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS3VyZGlzaF9wb3B1bGF0aW9uI2NpdGVfbm90ZS11emJlay0xMzM
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Bölgesel Yönetimi ile Japonya arasında dostluk bağlarının gelişmesi için farklı faaliyetler 

göstermektedirler.
24

  

Çin’de Kürtler 

Çin’de bir Kürt nüfusu bilinmemekle birlikte, son zamanlarda yapılan kazılarda bazı 

mezarlardan Pers ve Kürtlere ait olduğu düşünülen kayıtların bulunduğu iddia edilmekte ve 

bu bulgular Çin hükümeti tarafından dünya ile paylaşılmaktadır.
25

 Son dönemde ise Mardin’in 

Nusaybin ilçesi başta olmak üzere bazı Kürtlerin Hong Kong’a yerleştikleri bilinmektedir.  

Belucistan Kürtleri 

İran’ın Pakistan sınırındaki eyaleti Belucistan’da yerleşik Beluç halkının köken olarak 

Kürt olduğuna dair iddialar söz konusu ise de bu tür iddialar, çok anlam taşımamaktadır.
26

 

Ancak Belucistan’da geniş bir Kürt topluluğu mevcuttur. Gazneli Mahmud’un Hindistan 

seferlerinde İslam ordusu içinde yer alıp seferlerden sonra bu bölgeye yerleşen Kürtler 

günümüzde hâlâ Kürtçe konuşmaktalar ve Şafii mezhebi mensubudurlar. Yaşam tarzı 

bakımından Kürtlere oldukça benzeyen Beluclar ise kendilerine ait bir dil konuşmaktalar ve 

Hanefi mezhebine mensupturlar.  

Belucilerin Kürtlüğü ve Belucistan’daki Kürtler, günümüzde sınır değişimlerinde sözü 

edilen topluluklar arasındadırlar. Kimi komplo teorilerine göre Belucistan’da ABD 

kontrolünde bir Kürt devletinin kurulacağı iddia edilmektedir. Aynı komplo teorilerine göre 

ABD, böyle bir planla İran’ı parçalayacağı gibi Pakistan, Çin ve Hindistan bölgesinde yeni bir 

müttefik kazanma peşindedir.
27

 Belucistan Kürtleri arasında sekülerleşmenin yayıldığı ve bu 

Kürt topluluğunun İslamî yönü güçlü Beluclardan farklı olarak PKK’nin etkisine girecek 

kadar İslamî yaklaşımlardan uzaklaştıkları iddia edilmektedir.  

                                                           
24

 https://bianet.org/bianet/yasam/186274-kurtlerin-japonya-macerasi-warabistan ET: 26.12.2019. 
25

 https://www.dunyabulteni.net/arsiv/cinde-kurt-mezarlari-h3764.html ET: 26.12.2019. 
26

 https://www.krdnews.net/news/kurdistan/beluc-ve-belucistan-kurd-ve-kurdistan ET: 26.12.2019. 
27

 https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgesel-arastirma-merkezleri/orta-dogu-ve-afrika-arastirmalari-merkezi/abd-

nin-yeni-kurt-devleti-oyunu-beluci-kurtler ET: 26.12.2019. 

https://bianet.org/bianet/yasam/186274-kurtlerin-japonya-macerasi-warabistan
https://www.dunyabulteni.net/arsiv/cinde-kurt-mezarlari-h3764.html
https://www.krdnews.net/news/kurdistan/beluc-ve-belucistan-kurd-ve-kurdistan
https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgesel-arastirma-merkezleri/orta-dogu-ve-afrika-arastirmalari-merkezi/abd-nin-yeni-kurt-devleti-oyunu-beluci-kurtler
https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgesel-arastirma-merkezleri/orta-dogu-ve-afrika-arastirmalari-merkezi/abd-nin-yeni-kurt-devleti-oyunu-beluci-kurtler
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Horasan Kürtleri 

İran’ın Horasan bölgesinde geniş bir Kürt nüfusu vardır. Günümüzde nüfusları 2 

milyon civarında olduğu düşünülen Horasan Kürtleri, Şah Abbas döneminde bu bölgeye 

yerleştirilmişlerdir. Halen Kürtçe konuşan ve Kürt kültürünü yaşayan bu geniş topluluk, 

günümüzde dünyanın dikkatini çeken etnik yapılardandır.
28

 19. yüzyılda da Alevi Kürt 

topluluklarının yerleştiği bu coğrafya günümüzde Kurdhane ve Kurmancistan olarak da 

adlandırılmaktadır.
29

  Günümüzde hâlâ aşiretler hâlinde yaşayan Horasan Kürtleri Alevidirler.  

Suudi Arabistan Kürtleri 

Hicaz topraklarına henüz Asr-ı Saadet’ten itibaren Kürtler yerleşmiş olmalılar. 

Eyyûbiler döneminden itibaren ise çok sayıda Kürt alim ve idareci, Hicaz’a yerleşti. Hicaz’ın 

Haçlı istilasına uğramasını bizzat Selâhaddîn-i Eyyûbî engelledi. Selâhaddîn, Kerek Kontu 

Renaud’un bu yöndeki girişimlerini en ağır şekilde cezalandırdı. Memlûkler de Hicaz’a Kürt 

idareci ve âlim atamaya devam ettiler. Osmanlı’dan hemen önce Portekizlilerin istila 

girişimlerini İbrahim el-Kürdî isimli Memlûk Devleti paşası engelledi. İbrahim el-Kürdî, 

kaleyi bizzat kendi girişimleri ile onarıp önlemlerini almasaydı Yavuz Sultan Selim, Arap 

coğrafyasına ulaşmadan kalenin istila edileceğine kesin gözüyle bakılıyordu.  

Osmanlılar, Hicaz’ın hâkimiyetini ele geçirdiklerinde Mekke ve Medine kadılarını 

neredeyse düzenli olarak Şehrezûr âlimlerinden ve özellikle Berzencî seyidlerinden atadılar. 

Hicaz’daki Kürt âlimler İslam dünyasında has bir konuma sahiptir. Hindistan’ın büyük âlimi 

Şah Veliyullah Dehlevî’nin Suudi Arabistan’ın resmi mezhebi Vehhabiliğin kurucusu 

Muhammed b. Abdülvehhab’ın da tedrisatında Şeyh Tahir el-Kürdî’nin önemli bir yeri vardır. 

Her iki şahsiyet de onun talebesi olarak bilinirler.   

Günümüzde hâlâ Medine-i Münevvere’de Ardü’l-Ekradî (Kürt toprağı, Kürt 

mahallesi) diye bir mahalle vardır. 20. yüzyıldan bu yana çeşitli sebeplerle Suudi Arabistan’a 

yerleşmiş çok sayıda Kürt vardır; el-Caliyetü’l-Kürdiye (Ravanda Kurda Li Erebîstan, Kürt 

Cemiyeti), bu Kürtlerin kurdukları cemiyetlerden biridir. Kısmen İhvan-ı Müslimin 

mensuplarına dayanan ve Barzanî ailesi ile iyi ilişkilere sahip cemiyetin öncülüğünü 

                                                           
28

 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/200320171 ET: 26.12.2019. 
29

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9mYS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJURBJUE5J

UQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDXyVEOCVBRSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVCMy

VEOCVBNyVEOSU4Ng ET: 26.12.2019. 

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/200320171
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9mYS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDXyVEOCVBRSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4Ng
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9mYS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDXyVEOCVBRSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4Ng
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9mYS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDXyVEOCVBRSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4Ng
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Suriye’den Suudi Arabistan’a yerleşmiş Kürt âlimler yapıyor. Cemiyet, Suudi’deki Kürtlerin 

sorunlarının çözümüne yönelik buluşmalar gerçekleştiriyor. Cemiyetin kurucusu Şükri 

İbrahim, Suudi Arabistan yönetimi tarafından gözaltına alınmış; cemiyetin adının neden 

Suriye Cemiyeti değil de Kürt Cemiyeti olduğu sorulmuş, kendisi de Kürtlerin sadece 

Suriye’de bulunmadığını, cemiyetlerinin ağırlıklı olarak Suriye, İran, Irak, Türkiye ve Rusya 

Federasyonu (eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerini kast ediyor olacak) olmak üzere beş 

ülkedeki Kürtleri ve dünyadaki diğer Kürtleri temsil ettiğini ifade etmiştir. Şükri İbrahim’e 

göre bu soruşturmaya Kürt adının Suudi’de bulunmasını istemeyen Kürt düşmanları yol 

açmışlardır.
30

  

Mısır Kürtleri 

Kürtler, İslamiyet’i kabullerinden kısa 

bir süre sonra Mısır’a yerleşmiş olmalılar. 

Ama Mısır’da bilinen ilk Kürt şahsiyet, 

“Sultan” konumundaki Fâtımî Veziri 

Melikü’l-Adil İbn Sallâr’dır. Fâtımî Halifesi 

ez-Zâfir-Billah’ın baş veziri olan İbn Sallâr, 

Haçlılara karşı verdiği savaşla İslam 

dünyasında büyük bir saygınlık kazanmış 

nadide bir şahsiyettir.
31

  

İbn Sallâr’dan sonra Mısır’da Kürt 

varlığı Eyyûbîlerle vücut bulmuş, onların 

Mısır’a hâkim olmasıyla başta Erbil, Hakkâri, 

Diyarbakır gibi yörelerden çok sayıda Kürt 

aşiretler hâlinde ve bireysel olarak Mısır’a 

yerleşmiştir.  

                                                           
30

 Caliyetü’l-Kürdiye, resmi Facebook hesabı:  

https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9

%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-160150834075789/ ET: 

26.12.2019. 
31

 Duriye Avni, Mahmud Muhammed Ziyad, Muhammed Mustafa Avda, El-Ekrâd Fi Mısr Uburu’l-Usûr Kahire, 

2011, 29-30. 

Şekil 2. Anthony Quinn ve Mustafa Akkad 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-160150834075789/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-160150834075789/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-160150834075789/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-160150834075789/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-160150834075789/
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Eyyûbî ailesi, Arapların birleştiricisi ve Arap dünyasının kurtarıcısı olarak 

bilindiğinden Mısır’da çok önemli bir yere sahiptir. Onların yönetiminin son bulmasından 

sonra yerlerini alan Memlûkları da Kürt ulema ve emirlere büyük önem vermişlerdir. Bunun 

için Kürtler, Mısır’da hep saygın bir yere sahip olmuşlardır.  

Mısır’ın modern kurucusu Mehmet Ali Paşa, her ne kadar Arnavut olarak biliniyorsa 

da Mısırlılar, onu Diyarbakırlı bir Kürt olarak bilmişler, nitekim oğlu Emir Muhammed Ali, 

1949’de el-Mısr dergisine yaptığı açıklamada kendilerinin Diyarbakırlı bir Kürt aile 

olduklarını ve oradan Arnavutluk’a geçtiklerini beyan etmiştir.  

Mısır’ın modern dönemdeki önemli simaları kendilerini Kürt asıllı olarak tarif 

etmişlerdir. Bu ünlüler arasında Mısır’da, 1919’da İngiltere karşıtı isyanın önderi İsmail 

Abaza Paşa, Memlûklar döneminde Mısır’a yerleşmiş bir Kürt ailedendir. Aynı aileden Şair 

Aziz Abaza, Fikri Abaza Paşa ve eski Enerji Bakanı ve Aziz Abaza’nın oğlu Mahir Abaza 

Mısır’da tanınan önemli Kürt şahsiyetlerdir.  

Mısır’ın büyük mütefekkiri Muhammed Abduh Kürt asıllı olduğu gibi, İmam Hasan 

el-Benna’nın da Erbilli bir Kürt olduğu bilinmektedir.
32

   

Mısır’ın büyük şairi ve Emirü’ş-Şuara ünvanlı 

Ahmed Şevkî, Süleymaniyeli Kürt bir aileye mensuptur. 

Yine Mısırlı şair ve Seyyid Kutup’un yetişmesinde 

büyük pay sahibi Abbas Mahmud Akkâd, aslen 

Diyarbakırlı bir Kürt’tür. Ailenin büyüğü İbrahim 

Mustafa, Diyarbakır’dan Mısır’a geçip Asvân’a yerleşen 

bir ipek işletmecisidir. Ailenin diğer meşhur ismi İslam 

âlemine Çağrı, Ömer Muhtar gibi filmleri kazandıran 

Mustafa Akkad’dır. Mustafa Akkad’la çalışan bayan 

Mina Mahir de Mısır Kürtlerindendir.  

Yine Mısır’da çok etkili olmuş âlimlerden biri, 

Halid-i Zülcenaheyn el-Bağdadî’nin halifelerinden 

Muhammed Emin el-Kürdî’dir. El-Kürdî ailesi, Mısır’ın 

20. yüzyıldan bu yana önemli bir ilmiye ailesidir.  

                                                           
32

 Bu durum İhvan-ı Müslimin yetkililerine tarafımızca sorulduğunda “Mümkündür, galiba öyledir” cevabı 

alınmıştır.  

Şekil 3. Hafız Abdulbasit Abdussamed 
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Bu isimlerin yanında Mısır’ın en önemli Kürt şahsiyetlerinden biri de şüphesiz ki 

merhum Kur’an hafızı Abdülbasit Abdüssamet’tir.
33

  

Kürtler, günümüzde Mısır’da ayrıca kitlesel olarak da yaşamaktadırlar. Nüfusları 

yaklaşık dört milyon civarında olduğu iddia edilen bu Kürtlerin tamamı Kürtçeyi unutmuşsa 

da az bir kesimi hâlâ Kürt folklorunu yaşamakta, Mısır hükümeti tarafından Kürt olarak 

bilinmekte ve kendilerini Kürt olarak tanıtmalarına izin verilmektedir. Doğu Mısır’daki Fakus 

şehrinde Kürt asıllı büyük bir nüfusun bulunduğu bilinmektedir. Her yıl Temmuz ayında, 

Mısır’ın 11 vilayetinden Kürt asıllı ailelerin temsilcileri bu şehirde bir araya gelip köklerini 

hatırlamaktalar. Buradaki Kürtler arasında Celal Talabanî’nin Kürdistan Yurtseverler Birliği 

(YNK) partisi ilgi gördüğü gibi PKK de bu Kürtlere ulaşmış ve propagandasını yapmıştır.
34

  

Ürdün Kürtleri 

Kürtlerin 

Ürdün topraklarına 

yerleşmesi, bu 

ülkenin tarihinde 

önemli bir yere sahip 

olan Eyyûbîlerden 

öncedir. Zira henüz 

Haçlı Seferleri 

başlamadan Kerek 

Kalesi’nin bir adı da 

Hısnü’l-Ekrâd, yani 

Kürtler Kalesi’dir.  

Zengî ve Eyyûbilerle birlikte Kürtler kitlesel olarak Ürdün’e yerleştiler; Memlûklar 

döneminde bu yerleşme sürdü; Osmanlılar döneminde de çok sayıda Kürt, âlim, idareci ve 

asker olarak Ürdün coğrafyasına gönderildi.  

                                                           
33

 https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201709291026467251-

%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-

%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-

%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/; 

https://www.youtube.com/watch?v=rxRd13j24II ET: 26.12.2019. 
34

 https://www.youtube.com/watch?v=RGTdezzeKv8 ET: 26.12.2019. 

Şekil 4. Kerek Kalesi 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201709291026467251-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201709291026467251-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201709291026467251-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201709291026467251-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://www.youtube.com/watch?v=rxRd13j24II
https://www.youtube.com/watch?v=RGTdezzeKv8
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Günümüzde Ürdün Kürtlerinin nüfusu için 70 bin ile 200 bin gibi birbirine uzak 

sayılardan söz edilir. Hatta bu sayıyı 500 bin civarı diyerek abartanlar da vardır.  

Muhammed Ali el-Siveyrekî’nin yazdığı “el-Ekrâdü’l-Ürdüniyyün ve Devrühüm ve 

Binai’l-Ürdüni’l-Hadis (Ürdünlü Kürtler ve Mevcut Ürdün’ün İnşasındaki Rolleri)” isimli 

kitap
35

 Ürdün Kürtleri konusunda önemli bir çalışmadır.  

Söz konusu çalışma Kürtlerin Ürdün’deki mevcudiyetini konu edindikten sonra 

Ürdün’deki Kürt aşiretleri ve Kürt şahsiyetlerden söz eder.  

Günümüz Ürdün’ünde Kürt aşiret ve aileleri, Eyyûbî, Zerbanî, Seydo, Siveyrekî, 

Baban, Rışvânî, Al Reşî, Zaza, Bektaş, Sadûn, el-Kimeri, Haşlmûn, Nirveh gibi soy isimleri 

ile anılıyorlar. Tamamının da sonunda ayrıca el-Kürdî soy ismi bulunuyor.  

20. yüzyıla girilirken Ürdün Kürtleri, Ürdün’de önemli görevlerdeydiler. Örneğin, 

Muhammed Tahir Bedirhan ve Muhammed Ataullah el-Eyyûbî, es-Sult (Balka’) kazasını 

yönetiyorlardı. Ayrıca ulema arasında önemli şahsiyetler vardı. Bu şahsiyetler, Ürdün’ün 

Haşimî ailesinde kalmasında önemli bir rol oynadılar.  

Kürt aşiret ve aileleri hakkında tek tek bilgi veren Es-Siveyrekî’nin verdiği bilgilere 

göre, Seydo el-Kürdî gibi şahsiyetler, Ali el-Kürdî, Yahya el-Kürdî, Fayiz el-Kürdi, Selim 

Ağa es-Sadûn, Sa’d Cum’a el-Eyyûbî gibi şahsiyetler modern Ürdün’ün kurulmasında önemli 

roller oynadılar. Sa’d Cum’a, aynı zamanda bir dönem Ürdün Başbakanlığı da yaptı. 

Günümüzde Ürdün ordusu ve emniyetinde de Kürtlerin önemli bir yeri vardır. Onlardan 

İsrail’le savaş dönemlerinde şehit olan Tayyar Bedreddin Zaza gibi isimler, Ürdün tarihinde 

önemsenmektedirler.
36

 

Ürdün Kürtleri, hükümet tarafından kabul görmekte; televizyonlarda kendilerini ifade 

etmelerine izin verilmekte ve milli günlere kendi renkleri ile katılmaktadırlar.
37

 Ülkede 

Mübadare Şebbâbi Ekrâd et-Tatvi’ye (Gönüllü Kürt Gençleri Girişimi) adı altında faaliyet 

                                                           
35

 Muhammed Ali el-Siveyrekî, el-Ekrâdü’l-Ürdüniyyün ve Devrühüm ve Binai’l-Ürdüni’l-Hadis, Süleymaniye: 

Bingeha Jîn yayınları, 2005.   
36

 https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86/ ET: 26.12.2019. 
37

 https://www.youtube.com/watch?v=-qacd6sW4Ao; https://www.youtube.com/watch?v=oUFep8PuZDI, ET: 

26.12.2019.  

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86/
https://www.youtube.com/watch?v=-qacd6sW4Ao
https://www.youtube.com/watch?v=oUFep8PuZDI
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gösteren bir Kürt gençleri kuruluşu vardır; devlet tarafından tanınan kuruluş, Kürtlere ve diğer 

toplumlara yönelik sosyal yardım hizmetleri de yapmaktadır.
38

    

Lübnan Kürtleri 

Kürtlerin Lübnan’a yerleşmesi, bilindiği kadarıyla Eyyûbîlerin İmâdüddin Zengî 

tarafından 1138’da Baalbek’e yerleştirilmeleri ile başlamıştır. Kürtler, yine Haçlı Seferlerine 

karşı sınırları korumak amacıyla Lübnan coğrafyasının özellikle dağlık kesimine 

yerleştirilmiştir. Eyyûbîler, Memlûklar ve Osmanlılar döneminde de değişik nedenlerle 

Kürtler Lübnan’a göç etmişlerdir. Ancak Lübnan iç savaşı bazı Kürt ailelerinin Lübnan’ı terk 

etmelerine de yol açmıştır. Günümüzde Lübnan’daki Kürt nüfusu 150-200 bin arasında 

sayılmaktadır. Onların dışındaki Kürtler, Araplaşmışlardır ancak hâlâ Kürt olduklarını beyan 

etmektedirler. Osmanlı günlerine kadar Kürtler, Lübnan’a daha çok âlim ve idareci olarak 

gittiklerinden özellikle Araplaşmış Kürtler, Lübnan’da farklı toplumların liderliğini 

yapmaktadırlar.  

Lübnan’daki en etkili Kürt ailesi hiç şüphesiz 

Canbolat ailesidir; aslen Dersimli (Tunceli) olsalar da 

Yavuz Sultan Selim döneminde Kilis Beyliği 

kendilerine verilmiş ancak Alevi olmalarından dolayı 

bir süre sonra beyliklerine son verilmiş, bunun üzerine 

aile Lübnan’a geçmiş ve Lübnan’ın en etkili 

ailelerinden biri olmuştur.  

Ünlü diğer bir Kürt ailesi Trablusşam’da 

yerleşik ve oradaki Sünnilerin liderleri arasında yer 

alan Şeyh Said Şaban ailesidir. Şeyh Said Şaban’ın 

ardından oğlu, Lübnan Sünnileri arasında konum 

sahibidir.  

Ayrıca Akkar’da Akkâri ailesi önemli bir Kürt 

ailesi olarak bilinir. Bazı Kürt aileleri Dürzileştikleri gibi bir kısmı da Şiileşmiştir. Dolayısıyla 

                                                           
38

 https://www.youtube.com/watch?v=K7T1M4lmXqY; https://www.facebook.com/Kurdish.yij/, ET: 

26.12.2019. bir grup Kürt genci gönüllü olarak piknik alanını temizlerken: 

https://www.facebook.com/Kurdish.yij/videos/vb.227020234793128/264311681063983/?type=2&theater ET: 

26.12.2019. 

Şekil 5. Lübnan Tevhit Hareketi Lideri Şeyh 
Bilal Şaban 

https://www.youtube.com/watch?v=K7T1M4lmXqY
https://www.facebook.com/Kurdish.yij/
https://www.facebook.com/Kurdish.yij/videos/vb.227020234793128/264311681063983/?type=2&theater
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sadece Sünni Lübnan’da değil, Dürzi ve Şii Lübnan’da da kendilerini Kürt olarak tanıtan 

aileler vardır.
39

  

Lübnan’a 20. yüzyılın başında Mardin yöresinden yerleşen Mahalmî Araplar da 

kayıtlara Kürt olarak geçmişlerdir; Merdalliler olarak da bilinen bu grup da kendilerini 

Mahalmî Kürt olarak tarif etmektedirler.
40

 

Lübnan’a sonradan yerleşen Kürtlerden bir bölümü IKYB etkisinde olsa da özellikle 

Suriye kökenliler arasında PKK’nin de ağırlığı vardır.
41

  

Filistin Kürtleri 

Kürtler, Eyyûbîler Devri’nde Filistin’e idareci, asker ve âlim olarak yerleşmişlerdir. 

Selâhaddîn-i Eyyûbî, Kudüs’ün yönetimini fetihten sonra Fakih İsa el-Hakkârî’nin ailesine 

bırakmış; bazı itirazlar karşısında daha sonra buraya kendi ailesinden yöneticiler atamıştır. 

Selâhaddîn; Nablûs, el-Halil, Gazze gibi şehirlere de Kürtleri yerleştirmiş; Kürtler, buralarda 

Mahalletü’l-Ekrâd denen kendilerine ait meskenlerde oturmuşlardır.  

Memlûklar ve Osmanlılar dönemlerinde de Kürt idareci, asker ve âlimler Kudüs ve 

çevresine yerleşmeye devam etmişlerdir.  

1483’te Temimî Araplar ile Kürt Eyyûbîler arasında çıkan bir çatışmada çok sayıda 

Kürt katledilmiş ve Kürtler el-Halil’de zayıflamışlardır. Eyyûbîlerin el-Halil idaresindeki 

konumu, Mısır Hidivi İbrahim Paşa’nın 1830’daki seferinden önce daha da zayıflamıştır. 

Nablûs’taki Kürt varlığı ise genel olarak kendisini korumuştur.  

1947’deki Filistin kayıtları “Büyük Eyyûbî ailesi (el-Üsretü’l-Eyyûbîye el-Kûbrâ)” 

diye bir aileden söz etmektedirler.  

Filistin’deki Kürtlerin bir bölümü 1967 savaşından sonra Beyrut, Amman gibi çevre 

şehirlere göç etmişlerdir. Yine de Filistin’de önemli bir Kürt nüfus kalmıştır.  

1975’teki bir kayıtta, Ebû Halef, A’seliye, Ahmerû, Uheysîn, Ebû Ze’rûr, Ebü’l-

Halave, Ebü’l-Hamid, Eyyûbî, Ebû Hırşık, el-Baytâr, el-Berdai, Cüveylis, el-Cibrinî, el-

Hamûrî, Heriz, el-Hazin, el-Heşim, Rüveyşid, el-Rubhiye, Zalum, Sedr, es-Sa’diye, es-Saih, 

Salih, Tablet, Sıhyun, el-Ezeb, A’r’er, Akka, A’luş, A’llâm, Ğurrab, Farrah, Faşarî, Kufeyşa, 

                                                           
39

 Siveyrekî, s. 37, 38.  
40

 https://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/files/lubnan_daki_mardinliler.pdf ET: 26.12.2019. 
41

 https://www.youtube.com/watch?v=SANTkxey6eY ET: 26.12.2019. 

https://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/files/lubnan_daki_mardinliler.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SANTkxey6eY
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Kestrû, Marka, el-Mehlus, Mesruce, Mut’eb, Nirûh, el-Haşlemun aileleri el-Halil’deki Büyük 

Eyyûbî ailesinin kolu sayılmaktadır. Nablûs’ta da el-Kürdî, Asfur, Şahin, el-Yağmurî, Ebü’l-

Ğalyûn gibi aileler aynı ailenin kolları olarak geçmektedir.
42

  

Gazze Kürtleri günümüzde Bağdat Mahallesi olarak geçen Kürt Mahallesi’nde 

yaşamaktadırlar. Gazze’de halen yaşamaya devam eden Hathat ailesi, o ailelerden biridir. 

Ailenin Gazze’de tarihi bir köşkü bulunmaktadır.
43

  

1947 istilası gerçekleşirken el-Halil’deki Hz. İbrahim Haremi’nin başvaizi Kürt âlim 

Şeyh Musa el-Hammûrî idi. Şehrin ileri gelen isimleri de Kürtlerdi.
44

 

Akkâri ailesi, Filistin’de kalan Kürt ailelerdendir. Bu aileden İbrahim el-Akkârî, 

2014’te İsrail’e karşı ses getiren bir eylemde bulunmuştur.
45

 Bazı HAMAS ve İslamî Cihad 

İdarecileri de Kürttürler.  

Kudüs’te günümüzde Şerif Mahallesi olarak bilinen mahallenin eski adı Kürt 

Mahallesi’dir (Harretü’l-Ekrâd).  

Günümüzde Kudüs’te el-İmam (İsa el-Hakkari’nin soyundan), Al-Z’rur, Dâr el-Melâ, 

Âl-Seyf,  Âl-Musa ve Âl-İsa, Âl-Kaymarî Kürt aileleri yaşamaktadır.
46

  

Yemen Kürtleri 

Selâhaddîn-i Eyyûbî, Mısır’ı ele geçirdikten sonra, ağabeyi büyük fatih Turan Şah’ı 

569’da (1174) Yemen’e gönderdi. Turan Şah kısa süre içerisinde Yemen hanedan aileleri 

Hemdânîler, Mehdîler ve Zürey‘îler’e karşı başarı sağladı, onların elindeki bölgeleri Eyyûbî 

                                                           
42

 Siveyrekî, s. 39-41. 
43

 https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-

%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF-

%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9 ET: 26.12.2019. 
44

 https://www.raya.ps/news/934155.html ET: 26.12.2019. 
45

 https://dogruhaber.com.tr/mobil/haber/151352-kudusteki-eylemi-ustlenen-hamas-sehit-el-akkari-icin-taziye-

mesaji-yayinladi/ ET: 26.12.2019. 
46

 İstila altındaki Filistin’de yaşayan diğer Kürt aileleri için bkz. https://ara.yekiti-

media.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/; https://hamsaat.co/archives/65787; 

https://www.facebook.com/201245996678/posts/10154512128696679/ ET: 26.12.2019. (Ramallah’ta yerleşik 

Dr. Hanna İsa’nın kaleminden)  

https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://www.raya.ps/news/934155.html
https://dogruhaber.com.tr/mobil/haber/151352-kudusteki-eylemi-ustlenen-hamas-sehit-el-akkari-icin-taziye-mesaji-yayinladi/
https://dogruhaber.com.tr/mobil/haber/151352-kudusteki-eylemi-ustlenen-hamas-sehit-el-akkari-icin-taziye-mesaji-yayinladi/
https://ara.yekiti-media.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/
https://ara.yekiti-media.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/
https://ara.yekiti-media.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/
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hâkimiyeti altına aldı. Turan Şah’ın Mısır’a dönmesinden sonra Yemen valiler üzerinden 

yönetildi. Ancak bu dönemde Yemen’de pek çok karışıklık çıktı. Selâhaddîn’in kardeşi 

Tuğtegin b. Eyyûb’un 577’de (1181) bölgeye gelmesiyle Yemen’de Eyyûbî idaresi istikrar 

kazandı. Ama onun halefleri döneminde Yemen’de Eyyûbî hâkimiyeti tekrar zayıfladı. Bir 

fetret sürecinden sonra Yemen, Eyyûbîlerin yanlarında getirdikleri ailelerden Resûlîlerin 

hâkimiyetine geçti.  

Eyyûbîlerin Mekke Valisi Nûreddin Ömer b. Ali er-Resûlî, Eyyûbilerin Şam, Mısır ve 

Hicaz’da zayıflaması üzerine atabeg sıfatıyla Yemen hâkimiyetini üstlendi ve 632’de (1235) 

bağımsızlığını kazanarak Yemen’de iki yüzyıldan fazla süren Resûlî hânedanını kurdu.
47

 

Eyyûbî ve Resûlîlerden sonra da Memlûklar ve Osmanlılar döneminde Kürtler âlim, 

asker ve idareci olarak Yemen’e yerleştiler. Modern dönemde ise Yemen İhvan-ı Müslimin 

hareketinin önde gelen lideri ve Yemen Meclis Başkanı Abdülmecid el-Zindanî Iraklı bir Kürt 

âlimdir.  

Günümüzde Yemen’in merkezi şehirlerinde yerleşik Kürtler dışında Kürtler “Beytü’l-

Kürdî” adlı tarihi şehirde ve Karyetü’l-Kürt (Kürt Köyü) diye anılan o şehrin etrafında 

yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu köyün sakinleri Osmanlılar tarafından Yemen sahillerinin dış 

saldırılara karşı korunması üzerine buraya yerleştirilmiştir. Köyün yanı başında Karyetü’l-

Türk (Türk Köyü) vardır. Söz konusu köyün sakinleri de aynı amaçla Yemen’e 

yerleştirilmişlerdir.
48

 Yemen Kürtleri Kürtlüklerini ifade ediyorlar ve yörede uzun süre idareci 

olarak bulunduklarından aynı zamanda Yemen’de büyük saygı görüyorlar.  

Sudan Kürtleri 

Sudan’ın kuzeyi, Mısır’ı fetheden ilk İslam orduları tarafından fethedilmişse de o 

günlerde Nûbe olarak anılan Sudan ülkesi, Selâhaddîn-i Eyyûbî devrinde fethedilmiştir. 

Selâhaddîn, ağabeyi Turan Şah’ı Nûbe’ye göndermiş; Turan Şah müstahkem Kasr-ı İbrîm’i 

ele geçirip Saint Mary Kilisesi’ni camiye çevirerek (568/1173) Sudan’ı İslam topraklarına 

katmıştır.  
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Turan Şah’ın Diyarbakır yöresinden Mısır’a giden ve bir kısmı asker olmayan 

Kürtlerle gerçekleştirdiği bu fetihten sonra Kürtlerle Sudanlılar arasında köprüler kurulmuş; 

Memlûk ve Osmanlı günlerinde çok sayıda Kürt âlim, asker ve idareci ailesi Sudan’a 

yerleşmiştir.  

Günümüzde renkleri kısmen değişmiş de olsa çok sayıda Kürd eşraf ailesinin yaşadığı 

bilinmektedir. Sudanlı bilge ve Aliya İzzetbegoviç’in danışmanı Muhammed Fatih Hasaneyn, 

Sudan’ın neresine giderseniz Kürt bulursunuz; bizim Kurdofan bölgemiz de “Kürt bölgesi” 

anlamında adını Kürtlerden alır demiştir.  

Sudan Kürtleri, Kürtçeyi unutmuşlarsa da Kürt 

olduklarının farkındalar ve Kürt meselesiyle ilgililer. Celal 

Talabani, Irak cumhurbaşkanı iken Sudan’ın Kürt 

yetkilileriyle bir araya gelmişti.
49

  

20. yüzyılda yaşayan Muhammed Mustafa el-Kürdî, 

Sudan’ın bilinen âlimlerindendir.
50

  

BM Dünya Azınlık Kongresi Başkanı Tarık el-

Kürdî, Sudanlı önemli bir Kürt diplomattır.
51

 Dr. Ali 
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50
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Şekil 6. Tarık el Kurdi 

Şekil 7. Ali Muhammed Ali İbrahim el 
Kurdi 

https://www.facebook.com/KURD.SUDAN/
https://pt-br.facebook.com/KURD.SUDAN/posts/1449021685326110:0
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Muhammed Ali el-Kürdî de Sudan ordusunda generalliğe kadar yükselmiş bir Kürttür. Ali 

Muhammed Ali İbrahim, bir dönem Sudan ile Irak Kürdistan’ı Bölgesel Yönetimi arasında 

ilişki kurmak için çalışan simalardan biri olarak öne çıkmıştır.
52

  

 

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kürtler 

Güney Afrika’da nüfusları bir milyona yaklaşan bir Müslüman nüfus vardır. Bu 

Müslüman nüfusun kurucu önderliğini ise Sultan Abdülmecit tarafından o ülkeye gönderilen 

Şehrezûrlu alim Ebû Bekir Efendi yapmıştır. Ebû Bekir Efendi (1814-1880), Güney Afrika 

Müslümanlarını toparlayan 

ve onları devlet katında 

cemaat hâline getiren 

isimdir. Bu durum, 

çoğunluğu Güney Asyalı 

olan Güney Afrika 

Müslümanları ile Kürtler 

arasında farklı bir bağa yol 

açmıştır.  

Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nin Apartheid 

(ırkçı ayrımcılık) 

politikalarını terk 

etmesinden sonra henüz 

cezaevi yıllarından kendisi 

ile iyi ilişkilere sahip 

Müslümanların Nelson 

Mandela yönetiminde yer 
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almalarını sağlamıştır. 

PKK, Mandela’nın yönetime geçmesinden sonra Güney Afrika Müslümanlarını da 

aracı edinerek ona ulaşmaya çalışmış ve üzerinde etkili olmuştur. Mandela’nın sağlığı 

sırasında Güney Afrikalı Müslüman bir bakan yardımcısının İslamî bir kimliğe sahip olmasına 

rağmen PKK lehinde güçlü açıklamalar yapması kayda değer bir vakadır.  

Günümüzde PKK, Müslüman kesimi aşarak Güney Afrika’da farklı kesimlere 

ulaşmıştır. Nitekim Suriye ile ilgili sorunlarda bu ülkede PKK’nin Suriye kolu PYD lehine 

gösteriler yapılmıştır.
53

   

Endonezya ve Kürtler 

Endonezya’da İslam’ın yayılmasında ve İslamî kimliğin oluşmasında Kürt ulemanın 

önemli bir payı vardır. Açe Sumatra bölgesi ise Şeyh Halid-i Şehrezûri el-Bağdadî’nin en 

geniş etkiye sahip olduğu alanlardan biridir. Günümüzde Halidilik, bu bölgenin İslamî 

kimliğini etkilemeye devam etmektedir.
54

  

Avrupa ve Amerika’da Kürtler 

Osmanlı günlerinde Balkanlara asker, âlim ve idareciler olarak giden Kürtler vardır. 

Onların bir bölümünün mirasçıları hâlâ Balkanlarda önemli şahsiyetler konumundadırlar.  

Bu sayılı kişiler dışında Kürtlerin Avrupa ve Amerika kıtalarına yerleşmesi, o 

coğrafyalardan kaynaklı Batılılaşma ve modernizmle ilgilidir.  

Batılılaşma, Kürtlerin geleneksel idarelerini alt üst ederken modernizm Kürtleri 

yoksulluk ve açlıkla yüz yüze bıraktı. Neticede İslâmî dönemde asker, âlim ve idareci olarak 

memleketlerinden ayrılan Kürtler, Batılılaşma ve modernizm döneminde Avrupa ve daha 

sonra Amerika’ya genellikle işçi ve sığınmacı mağdurlar olarak göç ettiler.  

İslamî dönemde göç ettikleri yerlerde henüz ilk günden müreffeh bir hayat yaşarken 

modernizm ve Batılılaşma döneminde göç, onlar için en azından bir süreliğine bir tür modern 

                                                           
53

 https://www.iol.co.za/news/politics/kurdish-south-africans-march-outside-parliament-over-syria-invasion-

35118079 ET: 26.12.2019. 

54
 Martin Van Bruinessen, "The impact of Kurdish `ulama on Indonesian Islam", Les annales de l'autre islam 5, 

1998, 83- 

106.] 

https://www.iol.co.za/news/politics/kurdish-south-africans-march-outside-parliament-over-syria-invasion-35118079
https://www.iol.co.za/news/politics/kurdish-south-africans-march-outside-parliament-over-syria-invasion-35118079


30 
 

kölelik (ğulamlık) sürecine dönüştü. Bu da Kürtlerin Batılılaşma ve modernizm döneminde 

gittikleri ülkelerde geçmişteki etkiyi oluşturmalarını engelledi. Buna rağmen 1960’lardan bu 

yana yaşanan bu tür göçlerin ardından Batı’da saygın bir konuma ulaşan, saygın cemiyetler 

inşa eden, toplumsal refaha katkıda bulunan yapılar içinde yer alan Kürtlerden söz etmek 

mümkündür.  

Avrupa ve Amerika’daki Kürt varlığı başlı başına bir araştırma konusudur. Ancak 

mevcut verilerin tamamı Avrupa ve Amerika’daki toplam Kürt nüfusunu artık yüz binler 

değil, milyonlarla ifade ediyor. Batı’daki Kürt nüfusu, yoğun bir asimilasyon tehdidi altında 

bulunuyor.  

Sekülerizm, Kürtlerin asimilasyonu için bir havuz gibi kullanılıyor. Farklı ideolojiler 

ve örgütlerin faaliyetleri ile sekülerleşen Kürtler hızla asimile oluyor, köklerini unutuyor. 

Batılı ülkeler de kasıtlı olarak Kürtlere yönelik seküler yapıları destekleyerek Kürtleri 

kimliklerinden tamamen kopararak kendi nüfusları içinde eritmeyi hedefliyor.  

Bunun yanında Avrupa’nın pek çok noktasında olduğu gibi Amerika kıtasında da 

kimliklerini koruyan Kürtler vardır.  

ABD’nin Nashville şehrine Irak Kürdistanı’ndan yerleşmiş ve burada gözlemcilerin 

“Küçük Kürdistan” dedikleri Kürt nüfus yoğunluklu yerleşim alanları kuran Kürtler önemli 

bir örneklik teşkil etmektedir. En ünlüleri “Salahadeen Center (Selâhaddîn şehri)” olan o 

yerleşim alanlarına yerleşen yaklaşık 15 bin Kürt; camileri, işyerleri, fırınları ve mahalli 

restoranları ile şehre bir renklilik getirmişlerdir. 

Nashville’e ilk gelen Kürdün, Nevzad Havrami olduğu ifade ediliyor. 1970’li yıllarda 

Irak Kürdistanı’ndan bu şehre gelip yerleşen Havrami zamanla yakınlarını da şehre getirterek 

burada bir Kürt topluluğunun oluşmasını sağlamıştır. Günümüzde Nashville Kürtleri, 

geleneklerini korumaktaki başarıları ile sosyal bilimci ve habercilerin dikkatini çekiyorlar.
55

  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Geçmişte İslam’ın sağladığı imkânlar ve modern dünyada ise Batılılaşmanın ve 

modernizmin yol açtığı sorunlar, Kürtlerin dünyanın geneline yayılmasını sağlamıştır.  
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İslamî dönemde dünyaya alim, asker ve idareci olarak yayılan Kürtler, Batılılaşma ile 

birlikte özellikle Batı ülkeleri ve Amerika’ya işçi, mağdur, sığınmacı olarak gitmek zorunda 

kalmışlardır.  

Kürtlerin dünyaya yayılmasında ve dünyada bilinmesinde Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin 

büyük bir yeri vardır. İslamî dönemde Kafkasya ve Belucistan örnekleri dışında, Kürtler 

hemen hemen bütün ülkelere Eyyûbîler üzerinden ulaşmışlardır. Dünyanın tamamında ise 

Kürtler, kendilerini Selâhaddîn-i Eyyûbî ile tanıtmakta, dünya onları onunla bilmektedir.  

Son iki yüzyılda yayıldıkları coğrafyalarda hâlâ dillerini koruyan Kürtler, daha önce 

dünyaya yayılmış olanlardan özellikle Arap coğrafyasına yerleşenler Kürtçeyi unutmuşlardır. 

Ancak Kürtçeyi konuşmayan Kürtler de dahil, Kürtlerin ezici bir çoğunluğu Kürtlüğünün 

farkındadır ve kendisini İslamî geçmişiyle tanıtmaktadır.  

 Kürtler, bulundukları ülkelerde kimi zaman nüfuslarıyla karşılaştırılamayacak bir 

etkiye sahiptirler. Özellikle Arap ülkelerinde ilmiye sınıfı mensubiyeti ve kısmen idarecilik 

Kürtlere ayrı bir konum kazandırmıştır. Denebilir ki bu ülkelerde yolu ilmiye sınıfından geçen 

herkes bir şekilde bir Kürtle veya Kürt bir alimden ders almış biriyle karşılaşmıştır. Bu 

durum, Arap ülkelerinde Kürtlere büyük bir kamuoyu gücü kazandırmıştır. Bu güç, Arap 

ülkelerinin muhalefet etmedikleri veya bizzat destekledikleri konularda daha da artmaktadır. 

Bunun dikkate alınmaması, Türkiye açısından önemli bir sorundur.  

Arap ülkeleri, genel anlamda Kürtlerin kendilerini ifadelerinden rahatsızlık 

duymamaktadır; Kürtlerin kendi politikaları ile doğrudan çelişmeyen konularda bir tavır 

ortaya koymasından rahatsız olmamaktadır.  

Dünya geneline yayılmış Kürtlere Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminden gerek KDP 

(Kürdistan Demokrat Partisi) gerek YNK (Kürdistan Yurtseverler Birliği) ulaşabilmektedir. 

KDP’nin etkisi daha belirginse de Mısır, Sudan gibi bazı ülkelerde YNK de zamanında Celal 

Talabanî üzerinden faaliyetlerini yaymıştır. Günümüzde ise PKK, tespit edebildiği her Kürde 

ulaşıp propagandasını yapmaktadır. Suriye sorunundan sonra PKK’nin özellikle Arap 

ülkelerindeki Kürtler arasındaki etkisinin artması muhtemeldir. PKK, buralara bir Sol örgüt 

olmaktan öte, bir kavmiyetçi yapı gibi ulaşmakta ve dindar şahsiyetleri bile 

etkileyebilmektedir. PKK’nin faaliyetlerinin Kürtleri sekülerizm için bir yardımcı güce 

dönüştürmek isteyen uluslararası sistemin çıkarları ile uyuşması, Kürtler açısından sorunu 

büyütmekte ve konunun daha ciddiyetle ele alınmasını gerektirmektedir.    
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