ORTA ANADOLU KÜRTLERĠ LĠTERATÜRÜNE BĠR KATKI

Yüzyıllar boyunca Orta Anadolu’da yaĢamakta olan Kürt kolonisi üzerine kaleme alınan bu
incelemenin bazı ayrıntılarına geçmeden önce, Anadolu ve Orta Anadolu’dan neyi
kastettiğimiz konusunda bazı açıklamalarda bulunmayı yararlı görüyorum. Sözcük olarak
Natolıya, Yunancada ”güneĢin doğduğu ülke ” anlamına gelmektedir, zamanla eski
kaynaklarda Levant veya Orient denilen Doğu yerine kullanılmıĢtır[1]. Anadolu yarımadasını
Asya kıtasının bütününden ayrı göstermek için eskiden beri tarihi kaynaklarda A n ado 1 u ’ y
a hep Küçük A sya denilmiĢtir. Batılı kaynaklarda böyle adlandırılmıĢ, örneğin milattan sonra
400 yılından itibaren bu bölgeye Latince Küçük A sya anlamında Asia Minor denilmiĢtir[2].
Arab gezginleri bu toprakları Bilad al-Rum (Rum ülkesi) olarak adlandırmıĢlardır. Batıya
doğru bir yarımada olarak uzanan Anadolu’nun Batı, Kuzey ve Güney sınırlarının denizlerle
sınırlandığı ve belirlendiği zaten açık olarak haritalarda görülmektedir. Konumuz açısından
Anadolu’nun veya Küçük Asya’nın Doğu sınırının nereden geçtiği? sorusunun yanıtı, hem
Batıya yönelik Kürt göçünün sınırlarını bilmek açısından, hem de Orta Anadolu’nun
sınırlarının kaba olarak bilinmesi açısından önem kazanıyor. Bilim adamları genellikle
Kuzeyde Trabzon yöresi ve Güneyde bulunan Ġskenderun körfezi arasında uzanan bir çizgiyle
Anadolu’nun Asya kıtasından ayrıldığı görüĢündedirler. Bu görüĢe göre Karadeniz ve
Akdeniz arasında kalan toprak parçasına Anadolu denilebilir. Bu bilgilere dayanarak, coğrafik
olarak Anadolu’nun Türkiye anlamına gele-miyeceğini söyleyebiliriz. Tarihte Anadolu’nun
kapsadığı alan, günümüzde Türkiye’sine nazaran daha küçüktü diyebiliriz. Ama bugün
Anadolu denilince genellikle hep Türkiye anlaĢılmaktadır.
Bu tarihi bilgilere dayanarak diyebiliriz ki Anadolu Türkiye’dir ama Türkiye, Anadolu demek
değildir. Türkiye, Anadolu dıĢında baĢka toprakları da kapsamaktadır, örneğin KlirdistanTn
bazı parçalarım kapsadığı gibi. Böyle olunca günümüzde kullanılan Doğu Anadolu Bölgesi ve
Güney Doğu Anadolu Bölgesi topraklarının Anadolu’nun birer parçasını oluĢturup
oluĢturmadığı tartıĢma konusu olmaktadır. Bilindiği gibi günümüzde Türkiye’nin Asya
topraklarının tümü bugün Anadolu olarak kabul edilmektedir.

Kürdistan’dan batıya göç eden KürtlerĠn Anadolu’nun değiĢik kesimlerine yerleĢtiğini
görüyoruz. Bunlardan bir kesimi Orta Anadolu’ya yerleĢmiĢlerdir. Zaman zaman değiĢik
kaynaklarda kullanılan Ġç Anadolu Kufileri ifadesi yerine Ona Anadolu Kürtîeri ifadesinin
kullanılması daha doğrudur. Türkiye haritalarında olduğu gibi tüm Anadolu’yu değiĢik
coğrafik bölgelere ayırmak yerine, bu topraklan üç dilim halinde inceliyebiliriz;
a) Batı Anadolu,
b) Orta Anadolu,
c) Doğu Anadolu
Anadolu’nun Kuzey yöresinin uç noktalarından Kastamonu ve Sinop’tan baĢlayarak. Güneye,
Akdeniz Bölgesi’ne doğru gittikçe bir üçgen biçiminde geniĢleyen Orta Anadolu’nun değiĢik
yörelerinde tarihte irili ufaklı adacıklar halinde birçok Kürdün yaĢadığını görüyoruz. Bu geniĢ
alanın Güneydeki bir ucu Burdur-Isparta, bir diğer ucu Adana-KahramanmaraĢ’a kadar
uzanmaktadır. Böylece KürtlerĠn tarihsel bilgilere göre Kuzeyde Kastamonu-Sinop köĢesi.
Güneyde BurdurIsparta ve Adana-KahramanmaraĢ köĢelerinden oluĢan ve Türkiye’nin Orta
kesimlerinde yer alan bir üçgen üzerinde dağıldıklarını görüyoruz. Karadeniz, Ege ve Akdeniz
Bölgelerinin bazı noktalarına kadar uzanan bu alan üzerindeki Kürtler, iç göçler ve aksi göçler
sonucunda sürekli hareket halinde olmuĢlardır. Zamanla değiĢik istikametlere göç ederek
karĢılıklı kültürel bir etkileĢim içine girmiĢ, bazen de birbirlerinden uzaklaĢarak, aralarındaki
kültürel bağlan koparmıĢlardır. Bu son durum Orta Anadolu’daki Kürt adacıklarının sayısını
çoğaltmıĢtır. Ama genel bir değerlendirmede bulunduğumuzda KürtlerĠn çoğunlukla Tuz
Golü’nün dört tarafında yer alan Ankara, Konya, KırĢehir gibi illerin sınırları içinde yoğun
olarak yaĢadıklarım söyleyebiliriz. Eskiden KürtlerĠn develer yardımıyla yörede tuz tcareti
yaptıkları bilinen bir gerçektir. Orta Anadolu’nun merkezinde bulunan bu ”Tuz Golü Kürtîeri
”nîn, Orta Anadolu Kürtlerinin asıl halkasını oluĢturduğunu söyleyebiliriz.
Hem kültürel etkileĢim bakımdan, hem de coğrafik yakınlık bakımından Orta Anadolu
Kürtlerini ”Ġç Anadolu Kürderi” biçiminde adlandırmanın yanlıĢ çağrıĢımlara yol açtığı
kesindir. Ġç Anadolu Kürtlerinin dıĢında kalan, ama kendileriyle komĢu olan diğer Kürtlere
bilimsel anlamda ”mesafeîi da vranı Ġması "doğru olamaz. Teori k ve kategorik olarak Ġç
Anadolu Bölgesi dıĢında kalan diğer Kürtîeri, örneğin Kastamonu ve Sinop’taki Kürtîeri
nereye sıkıĢtıracağız? Bu nedenle Orla Anadolu Kürtîeri ifadesi bilimsel açıdan daha
anlamlıdır diye düĢünüyorum. Bu incelememizin asıl konusunu daha ziyade
TrabzonĠskendurun hattının Batısında kalan ve tarihi kaynaklarda genellikle Küçük Asya
denilen Anadolu topraklarının iç kesimlerinde yaĢayan Kürtlerin tarihi geçmiĢi
oluĢturmaktadır. Batıda Ege ve Marmara Böl-gesi’nin Ġç kesimlerinde küçük adacıklardan
oluĢan birçok Kürt yerleĢim biriminin tarihte var olduğu görülmüĢtür, Ġzmir, Bolu, Ġstanbul
yöresinde yaĢamıĢ olan Kürt kolonileri gibi [3]
Bu inceleme. Batıya yönelik Kürt göçünün tarihi geliĢimi konusunda ilerde yapılacak
çalıĢmalara açısından sadece bir katkı olarak düĢünülebilir. Çünkü Ģimdiye kadar Kürdistan’ın
değiĢik yörelerinden Batıya yönelik Kürt göçünün tarihsel ve baĢka boyutları yeterince

incelenmiĢ değildir. Ama yüzyıllar boyunca Anadolu’nun değiĢik yörelerinde Kürt kolonileri
hep var olmuĢtur. Geçen yıl yayımlanan Eski Ġstanbul Kürt!eri adlı çalıĢmamız, Batıya
yönelik göç olgusu üzerine yapılan çalıĢmalar ve incelemeler konusunda sadece bir örnek
oluĢturmaktadır[4]. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerine göç elmiĢ Kâinlerin, özellikle
Adana, Ankara ve Ġzmir gibi önemli kentlere yönelik Kürt göçünün tarihi öyküsü ilginç
sonuçlar ortaya çıkaracaktır [5].
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ORTA ANADOLU KÜRTLERĠ KONUSUNDAKĠ ĠNCELEMELER
19. ve 20. yüzyıllarda Orta Anadolu’nun değiĢik yörelerini dolaĢarak bazı incelemelerde
bulunan yabancı bilim adamları, bu yörelerde yaĢayan göçer, yan-göçer ve yerleĢik Kürtlerle
tanıĢma olanağına kavuĢmuĢ ve daha sonra kaleme aldıkları çalıĢmalarda, kısaca Orta
Anadolu Kürtlerine değinmiĢlerdir. Bu bilim adamları arasında Ingiliz, Alman, Fransız, Rus,
Ġsveç ve DanimarkalI değiĢik ülkelerden birkaç araĢtırmacının adlarına rastlamaktayız. Nuh
AteĢ, 1992 yılında yayımladığı çalıĢmasında bu gezgin ve araĢtırmacılardan bazılarına
değinmiĢti. Biz, burada bazı tekrarlamalara girmeden, daha ziyade Nuh AıeĢ’in değinmediği
veya az değindiği bazı gezginler ve araĢtırmacılar üzerinde duracağız. Orta Anadolu Kürtleri
konusunda bizi aydınlatan bazı araĢtırmacılar ve çalıĢmaları 1842 yılından baĢlayarak
günümüze kadar aĢağıda kronolojik olarak sıralanmakta ve onlar hakkında özet olarak bazı
bio-bibliyografik bilgiler sunulmaktadır; W.F. Ainsworth , W.J. Hamilton, P. v.
Tschihatschef, Georges Perrot, Vital Cuniet, W.M. Ramsay, Friedrich Sarre, P.H. Massy,
Mark Sykes, Hermann Wenzel, Wolf-Dieter Hiitterolh, F. Loewe, W. Ruben, Wolfram
Eberhard, Jan Hjarno, Ingrid Lundberg.
Batılı kaynaklarda Orta Anadolu Kürtleri konusuna dikkatlerimizi 1842 yılında kaleme
aldıkları incelemeleriyle ilk kez çekenler, Ġngiliz kökenli W.F. Ainsworth ve W.J.
Hamilton’dur. Böyîece Orta Anadolu Kürtleri konusundaki araĢtırmaların tarihi yaklaĢık
olarak 150 yıllık bir geçmiĢe sahiptir diyebiliriz. Orta Anadolu Kürtleri konusunda bize ilk
bilgileri ulaĢtıran araĢtırmacılardan birisi, Ġngiliz kökenli W.F. Ainsworth’d ur ( 3 807-1896).
Doktor olan Ainsworth, önceleri Ġngiltere ve Ġrlanda’da kolera salgım üzerine çalıĢmalar
yapmıĢ ve bu konuda kaleme aldığı bir kitapçığı büyük bir yankı uyandırmıĢtır. Ainsworth,

1835 yılında Fırat yöresine ve 1838 yılında Kürdistan’a yapılan inceleme gezilerine katılır.
Doğuya yaptığı bu incelemeler sonucunda üç araĢtırma kaleme almıĢtır[6]. 1837 yılında Fırat
gezisinden dönen araĢtırmacı, daha sonra Kürdistan’da bir inceleme gezisine çıkmıĢtır. Orta
Anadolu Kültleriyle karĢılaĢması bu ikinci gezi sırasında olmuĢtur. Ġstanbul’dan yola çıkarak
Karadeniz üzerinden Ankara’ya gelen Ainsworth, bu yörede yaĢayan Haymana ve Kulu
Kürtleri ile karĢılaĢır ve 1842 yılında yazdığı bir kitabında kısaca onları bize tanıtır [7]. Bu kez
yine 1842 yılında WJ. Hamilton adında baĢka bir Ġngiliz araĢtırmacısının seyahatnamesi
yayımlanır. Hamilton, gezi notlarında kısaca Orta Anadolu Kürtlerini okuyucuya tanıtır.53
P. von Tschihatchef (1808-1890) adlı Rus doğa bilimcisi ve coğrafyacısı, eğitimini bitirdikten
sonra 1845-1848 yıllan arasında Ġstanbul'da Rus ateĢesi olarak çalıĢır.9 Daha sonra zamanının
çoğunu Anadolu’nun değiĢik yörelerini incelemeye verir. Ġstanbul ve Anadolu’nun değiĢik
yörelerinde coğrafik incelemelerde bulunur ve birkaç önemli inceleme kaleme alır.10
Bilim adamlarının ilgisini ciddi olarak Orta Anadolu Küreleri konusuna çeken ilk araĢtırmacı,
Fransız arkeolog Georges Perrot’tur (1832-1914) diyebiliriz. AraĢtırmacının 1865 yılında
kaleme aldığı Haymana Kürtleri (Les Kurdes de L’Haimaneh) de adlı incelemesi, Ģimdiye
kadar yöre Kürtleri üzerine kaleme alman ilk uzun incelemelerden birisi olarak bilinmektedir.
Bu nedenle Georges Perrot’u ”Or(a Anadolu Kürtleri Ġncelemeleri’nin Babası ” olarak
tanımlayabiliriz." G. Perrot, 1877 yılından itibaren Sorbonne Üniversi-tesi’nde öğretim üyesi
olarak çalıĢmaya baĢlar. DeğiĢik birkaç dil bilen Georges Perrot’un Fransızca kaleme alınmıĢ
birçok incelemesi bulunmaktadır.12 1914 yılında öldüğünde Reveu Archéologique adlı
derginin redaksiyonunda bulunmaktaydı. Georges Perrot, 1861 —1872 yılları arasında birkaç
kez Anadolu’ya gitmiĢ, ülkenin değiĢik yörelerinde incelemelerde bulunmuĢtur. 1867 yılında
yayımlanan Küçük Asya'dan Bir Geziden Anılar (Souvenirs d'un voyage en Asie Mineure)
adlı kitabında zaman zaman Kürtlere göndermede bulunur ve daha Ankara’ya varmadan önce
Bolu yöresinde karĢılaĢtığı Kürtlere değinir. Perrot, özellikle Üsktip yöresinde, yarı göçebe
bir yaĢam sürdüren Kürtlerin yaĢam kavgasını ele alır. Bolu yöresindeki Kürtleri bize ilk kez
tanıtanlardan birisi olan Penrot, burada karĢılaĢtığı Kürtlere misafir olur ve gelenekleri
konusunda bazı açıklamalarda bulunur.13 Ankara’ya geldiğinde burada M. ġiĢmanyan adlı bir
Ermenin in evinde kalır.
Bir baĢka Fransız araĢtırmacısı olan Vital Cuinet 1890-1894 yılları arasında birkaç ciltten
oluĢan Asya Türk iyesi adlı dev bir araĢtırma kaleme aldı. Bu çalıĢmasının birinci cildinde bu
arada Orta Anadolu Kürtlerine değinir ve Ankara yöresinde dokuz Kürt aĢireti hakkında kısa
bazı açıklamalarda bulunur: RiĢwan, ġexbizini, Badilli, Terikıyani, MikaĠli, Yambekli,
Koyibanli, Seyfanli, Atinanli. Vital Cuniet bu yöredeki Kürtlerin yerleĢik olduklarım,
geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağladıklarını söyler."
Oxfort Üniversitesi’nde arkeoloji dalında çalıĢan W.M. Ramsay (1851—1939), özellikle Orta
Anadolu’daki antik kültürlerin ve yöre coğrafyasının tarihi konusunda kapsamlı araĢtırma ve
projelere öncülük etti.15 Orta Anadolu’da çalıĢmalarını yürüttüğü sırada Haymana Kürtleriyle
tanıĢır ve onlara misafir olur. 1883 yılının Ağustos ayında Prof. Sterrett ile birlikte,
Batı Haymana’da tanınmıĢ bir Kürt beyini ziyaret eder. Üç yıl sonra 1886 yılında Brown ile
birlikte bu kez Doğu Haymana’dan geçerler. Anılarında Kürtler ile iliĢkilerine değinen

Ramsay, 1B84 yılında Kayseri yöresinden Haci adında baĢka bir Kürt ile tanıĢtığım söyler.
Diğer bazı Avrıı-pallar gibi Ramsay da Kürtler üzerine anlatılan öykülerden etkilenerek
anlatımlarında zaman zaman Kürt-lerin çevreleriyle olan uyumsuzluğuna değinir. Ramsay,
arkadaĢı Hogarth ve yardımcısı ile birlikte 1890 yılında Kürtlerin ülkelerini ziyaret ettiğinde,
bir Kürt beyinin söylediği bazı sözleri ilginç bulur; ”Bizim biitün adamlarımız hırsızdırlar.
Fakat eğer birĢeyiniz kaybolursa, bana gel, tekrar sana geri veririnf \16
AraĢtırmacı Friedrich Sarre, 1896 yılında yazıdığı bir incelemesinde, Cihanbeyli yöresinde
bazı Kürtler ile karĢılaĢtığını belirtir. Dondurma köyü yöresindeki Kürtlerin dokudukları güzel
örtü ve halıları kendilerine gösterdiklerini ama yüklerinin ağır olması nedeniyle bunları satın
alamadıklarını söyler. Günümüzde Gölyazı olarak bilinen Dondurma köyünde 19. yüzyılda
genellikle develerin yardımıyla tuz ticareti yapılıyordu, bu iĢi erkekler yürütüyor ve kadınlar
genellikle halı dokuyorlardı. Friedrich Sarre, daha önceleri 1830-1840’larda yörede bulunan
Hamilton ve Ainsworth adlı Ġngiliz gezginlerinin Türkmenlerle çatıĢma halinde bulunan
Kürtlerden çekindiklerini ve bu yüzden Doğuya geçmek için Güney yolunu salık
vermediklerine iĢaret etmektedir. Bu sözlerle Kürtler hakkındaki çekingenliğini dile getiren
Sarre, bir ara yollarını kaybettiklerini ve genç bir Kürt delikanlısının bu kez yanlarına gelerek,
kendilerine rehberlik yaptığını söyler.17
Yabancılar ve gezginler, Kürtler hakkında bu yıllarda geliĢtirilen Önyargıların doğru
olmadığım, bizzat Kürtler arasına katılarak ve onların konukseverlliğini yaĢadıktan sonra
görebilmiĢlerdir. Yabancı bir gezgin Tournefort daha 1700’lerde yazdığı bir kitabında: ”Kürt
eĢkıyası gece uyumakta, Türkmen eĢkıyası gece dahi faaliyet halinde bulunduklarından etrafa
büyük dehĢet saçmakta idiler”1* biçiminde bir açıklamada bulunur ve böylece Kürt
eĢkıyasının amatörlüğüne! ve tembelliğine! değinir.
Çağımızın baĢında Kürdistan’ın değiĢik yörelerini dolaĢan Ġngiliz araĢtırmacısı Mark Sykes,
1908 yılında kaleme aldığı bir incelemesinde Osmanlı Ġmparatorluğu’ndaki Kürt AĢiretlerini
sınıflandırarak, bu aĢiretler hakkında demografik ve etnografı k birçok bilgi sunmaktadır.
Mark Sykes, bu incelemesinde Kürt aĢiretlerini A, B, C, D, E, F biçiminde altı temel
seksiyona ayırmaktadır. Özellikle E ve F seksiyonlarında Orta Anadolu’da yaĢayan Kürt
aĢiretlerini okuyucuya tanıtmakladır. E seksiyonunda Toroslar ve Binboğalar, F seksiyonunda
Ankara ve Yozgat civarındaki bazı Kürt aĢiretlerini ele almaktadır,19 Kürt tarihçisi M. E.
Zeki, Kurdistan Tarihi adlı çalıĢmasının sonunda Kürt aĢiretlerini sınıflandırırken, Mark
Sykes’in Kürt aĢiretlerine iliĢkin bu Ģematik sınıflandırılmasından yararlandığı görülmekledir.
Diğer yandan Mark Sykes, Kürtlerin ilk kez Orta Anadolu’ya Yavuz Sultan Selim döneminde
1 2 yapılan zorunlu göçler sonucunda geldiğini öne sürmektedir.20
Orta Anadolu Kültleri konusunda bazı çalıĢmaları olan araĢtırmacılardan birisi de Alman
kökenli Hermann Wenzel’dir. 1932 ve 1937 yıllarında yayımladığı araĢtırmalarında burada
yaĢayan Kürtl ere değinir ve Ankara keçisinin asıl yetiĢtiricilerinin Kiirtler olduğunu
söyler.21 Alman kül t ür-coğrafy acılardan Wolf-Dieter Hülteroth, Kiirtler konusunda
yaklaĢık olarak kırk yıldır değiĢik çalıĢmalar yapmaktadır. Ġlk kez 1959 yılında To toslarda
yaĢayan Kürtler arasında göçebelik konusunda kapsamlı bir inceleme hazırlar.22 Daha sonra
yazdığı bir çalıĢmada bu yörelerdeki Kürt yerleĢim alanları konusunda bilgi sunmaktadır.23

1968 yılında Orta Anadolu’nun Güney yöresindeki yerleĢimin son dörtyüz yıllık tarihini
Ġnceleyen araĢtırmacı, bu çalıĢmasında Orta Anadolu Kürtlerine de değinir.24 Ġngilizce
kaleme aldığı baĢka bir incelemesinde yine Orta Anadolu’daki Kürt'lere kısaca yer verir.25 ġu
anda Almanya’da Erlangen Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsünde çalıĢan Wolf-Dieter
Hütteroth, son olarak 1996 yılında Pari s’de düzenlenen Kürtler ve ġehir adlı uluslararası
konferansa Diyarbakır tarihi konusunda bir bildiri sunmuĢtur.
1927 yılında Orta Anadolu’yu dolaĢan Ġngiliz araĢtırmacısı L. Loewe, eĢiyîe
birlikte, Cihanbeyli yöresinde Kürdoğlu adlı köye uğramıĢtır.26 Dil Tarih ve Coğrafya
Fakültesi öğretim üyelerinden W. Ruben, Kürtler tarafından 1891 yılında kurulan Kadıoğlu
köyünü ziyaret etmiĢ ve yazdığı bir incelemede kısaca bu köyü tanıtmaktadır.27
Wolfram Eberhard, 1953 yılında yazdığı bir incelemesinde M araĢ ve Adana yöresindeki bazı
iskân sorunlarına değinmekte ve bu yöredeki Kürtler konusunda ilginç açıklamalarda
bulunmaktadır. Wolfram Eberhard, incelemesinde Kozanoğul-larının etnik bakımdan Kürt
olduğunu ve Yavuz Sultan Selim döneminde buraya sürgün edildiklerini aktarır.28 RH.
Massy, Toros yöresindeki Kürt'lerin üzerinde yaĢadıkları coğrafyayı incelemiĢ ve burada
yaĢayan Kürtler hakkında kısa açıklamalarda bulunmaktadır.29
1960’lı yıllardan itibaren Orta Anadolu yöresinden özellikle Danimarka, Ġsveç gibi
Ġskandinavya ülkelerine göç eden Kürtlerin durumu bu ülke araĢtırmacılarının dikkatlerini
çekmiĢ ve bu konuda bazı araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmacılardan birisi, DanimarkalI
araĢtırmacı, ian Hjarnö’dur. Özellikle Konya’ya bağlı Cihanbeyli ilçesi sınırları içinde
bulunan KuĢça köyü konusunda 1969 yılından itibaren çalıĢmalar yürüten araĢtırmacı, tam
otuz yıldır bu yöre insanları konusunda değiĢik araĢtırmalar yapmaktadır. Jan Hjarn0, sadece
bu köy konusunda etnolojik çalıĢmalar yapmakla kalmamıĢ, bu köyden insanların
Danimarka’ya yaptıkları göçleri ve Danimarka’daki yaĢamlarım da incelemiĢtir. Eskiden
Heciler denilen bu köyün yarısından fazlası Danimarka’ya göç etmiĢtir. YaklaĢık olarak 500
aile Danimarka’da yaĢamaktadır. Ġlk kez 1970 yılında KuĢça’ya giden araĢtırmacı, burada üç
haftalığına incelemelerde bulunur ve 1971 yılında yayımladığı kitap, Danimarka Milli Müzesi
tarafından çıkartılır.’0 Jan Hjarnö 1988 yılında kaleme aldığı baĢka bir incelemede, bu kez
Danimarka ve Ġsveç’le bulunan Kürtler konusunda bazı karĢılaĢtırmalarda bulunur. Bu
incelemede Danimarka’da bulunan Cihanbeyli Kürtleri ve Ġsveç’te yaĢayan Kulu Kürtleri
konusu ele alınmaktadır. Danimarka’da Ġshoj Belediyesi ve Ġsveç’te Botkyrka Belediyesi’ni
örnek çalıĢma alanı olarak seçen araĢtırmacı, değiĢik açılardan bu iki farklı yöredeki Kürt
göçmenlerinin yaĢamını incelemektedir.30 31 Jan Hjarn0’nun 1991 yılında kaleme aldığı Kürt
Göçmenleri ( Ku rd i s ke Invandrere) adlı kapsamlı çalıĢmasında, Cihanbeyliyöresinden
gelen KuĢça Kürtlerinin göç serüvenini bir bütün olarak ele alınmaktadır.32
Cihanbeyli yöresindeki bu Kürtlerin büyük bir kesimi Danimarka’ya yerleĢmiĢtir. Kulu
yöresinden Kürtler ise; Ġsveç’i tercih etmiĢlerdir. Ġsveç’e yapılan bu zincirleme Kürt göçü, Ģu
anda çalıĢmalarını Ġsveç Yabancılar Enstitüsü ve Müzesi Vakfı’nda yürüten Ingrid
Lundberg’in ilgisini çekmiĢ ve çalıĢmalarında Kulu Kürtlerine değinmektedir. Ingrid
Lundberg, Stock-holm 'deki KuluJular adlı kitabında bu arada Ġsveç’te yaĢayan Kulu Kürtleri
konusunu ele almaktadır.33 34 Birkaç kez Kulu ve yöresine giderek bazı saha çalıĢmaları

yapmıĢ araĢtırmacı, daha sonraları Ġngvar Svanberg ile birlikte hazırladığı kitabında Kulu
yöresinde bulunan bazı Kürt köyleri konusunda ilginç karĢılaĢtırmalar ve tespitlerde
bulunmaktadır.3-î özellikle bu Kürt köyleri ve yerleĢim birimlerinin ne zaman kuruldukları,
hangi aĢiretlerin buralarda bulundukları ve bu köylerin nüfusu konusunda tarihsel, etnografik
ve demografik bazı veriler sunulmaktadır.
KÜRTLERĠN ORTA ANADOLU’DAKĠ AYAK ĠZLERĠ
Son yıllarda yapılan bazı araĢtırma ve incelemeler sonucunda, Orta Anadolu Kürtleri
konusunda yeni yeni tarihi bilgilere kavuĢuyoruz. Orta Anadolu Kürtlerinin tarihinin yazımı
konusunda asıl bilgilerin özellikle iskân, sürgün ve göçler konusunda yapılacak daha geniĢ ve
ciddi çalıĢmalar sonucunda ortaya çıkağını söyleyebiliriz. Orta Anadolu Kürtleri konusunda
öne sürülen tez ve görüĢler genellikle sürgün konusu efrafında yoğunlaĢmakta ve belli bir
yığılma gösteriyor. Sadece Orta Anadolu Kürtleri açısından değil, sürgün olgusu diğer
parçalarda yaĢayan Kültlerin tarihinin bilinmesi açısından da önem taĢımaktadır.35 Kürtlerin
sürgün, iskân ve göç tarihinde zaman zaman tahminlerimizi aĢan çok eski ve ilginç bazı
bilgilere rastlamaktayız. Kürtlerin değiĢik nedenlerle birçok yere sürgün edilmeleri uzun bir
geçmiĢe dayanır. Ġstanbul’un fethi sonrasında yüzlerce Kürdün Ġstanbul’a sürgün edildikleri
konusuna Eski Istanbul Kürtleri adlı kitabımızda kısaca değinmiĢtik.36 Bu sürgünler
sonucunda DanĠĢmendlü, Depeviran ve IĢıklı adlı bazı Kürt köylerinin bundan yaklaĢık olarak
500 yıl önce Ġstanbul’da kurulduğu kimin aklına gelirdi? Bu köylerden ilki olan DanĠĢmendlü
hakkında kaynaklarda Ģu açıklama yer almaktadır: ” Kürt ierdir, öte vakada A 'yân gölünden
sürgü nier imiĢ, zira9at etnıe-yüp ticâret edüp ellerinde mezâriden nesne yoğmuĢ”?1 Daha
eskilere gittiğimizde ilginç öykülerle karĢılaĢmaktayız. Timur’un saldırıları sonucunda
Kürtlerin Ġstanbul’u aĢarak Rumeli’nin değiĢik yerlerine dağıldığına ne demeli? Ġstanbul
Üniversitesi Ġktisat Fakültesi eski Öğretim üyelerinden Prof. Ömer Lütfi Balkan’ın bundan
yıllar önce kaleme aldığı Bir Ġskan ve Kolonizasyon Medotu Olarak Sürgünler adlı nefis
incelemeler dizisinin bir yerinde dipnotu olarak eski bir kaynaktan yapıldığı anlaĢılan ilginç
bir alıntı dikkatlerimizi çekmekledir ve böyle-ce savaĢlar yüzünden Kürtlerin Rumeli’ye
kadar göç ettiklerini görüyoruz: ” Ve hem Tiinür Han bu vilayete giriyecek Ģöyle hey bey
bıraktı kim önüne kimse karar edemezdi. Cümle uğrayacağı yerîerün halkı kaçub denizi geçü
b Rumeli’ne döküldüler. Ta halta A rap’dan, Kürt ’den, Türkmân ’dan ve Anadolu’dan çokluk
adem kaçub Rumeli’ye geçtiler. Ol zamana kadar ĠriĢmiĢ ade-miîer Ģöyle rivayet ettiler, kim:
Rumeli ’nde nice halk gördük kim dirîerdi kim bizüm aslımız Arab ’dır ve kimi Türkmân ’dır,
kimi Kürd ’dür, kimi Anadolu, kimi i der bizüm aslımız Çağatay idi, der kaçub Rumeli’ne
gelmiĢlerdir ve hem vaki ekser Rumeli ’nin Ģenlik olmasına bular olmuĢlardır’...™
BaĢka kaynaklarda ”Absafi Kürt-JerĠ” ve "Karagülü Kürtleri’mn Rumeli’ye sürgüne
gönderildiği bel inil-mekted i r : "Rum-ili ’ne sürül üb
perakende olmuĢlardır ,y} Kürd sözcüğüyle baĢlayan bazı mekan adlarının Macaristan ve
Çekoslovakya gibi memleketlerde bulunması. Kültlerin iskân, sürgün veya göç olayları
sonucunda Doğu Avrupa’da bulunan değiĢik ülkelere kadar gittiklerini ve dağıldıklarım
gösteriyor/0

Ġstanbul’un fethiyle birlikte değiĢik yöreden Ġstanbul’a zorunlu göçler yapılmıĢ ve Ġstanbul’un
müslüman nüfusunun çoğalmasına çalıĢılmıĢtır. Orta Anadolu yöresinden, örneğin Aksaray ve
yöresinden yığınlar halinde halk Ġstanbul’a sürgün edilmiĢtir. Bu yöre insanlarının Ġstanbul’a
yerleĢtiği mıntıka daha sonra Aksaray * 1 olarak tarihe geçmiĢtir. Orta Anadolu’da boĢalan bu
yerlere baĢka bölgelerden insanlar gelip yerleĢmiĢtir. Özellikle 15. yüzyılda yani Ġstanbul’un
fethinden sonra Orta Anadolu’da bulunan Aksaray yöresinde bazı Kürt köylerinin kurulduğu
görülmüĢtür.41
Küillerin kesin olarak ne zaman Orta Anadolu’yu geldikleri ve buraya yerleĢtikleri sorusuna
kesin bir yanıt vermenin güçlükleri ortadadır. Bu konudaki araĢtırma ve incelemelerin çok
yeni olduğunu belirtmek gerekir. Ama elimizdeki kaynaklan incelediğimizde Ġstanbul
fethedilmeden daha önce, Kürllerin en azından 13. ve 14. yüzyıllarda Orta Anadolu’yu
tanıdıklarım, değiĢik güçler yanında savaĢtıklarını ve yöreden geçerek baĢka bölgelere
gittiklerini görüyoruz. Bazı tarihi kaynaklar, Kürtlerin Türkmenlerle birlikte hareket ederek
13. yüzyılda Orta Anadolu’nun içlerine kadar gittiğini belirtirler.42
Daha önceleri Malatya yöresinde hakim olan bazı Kürtlerin, Orta Anadolu’dan geçerek 14.
yüzyılda Anadolu’nun baĢka bir ucunda EskiĢehir ve Afyon arasında bulunan Kütahya
yöresinde Gernıiyanoğullan adındaki beyliğin kuruluĢ çalıĢmalarına katkıda bulunduğunu
görüyoruz.42 AraĢtırmacılara göre Germiyanoğulları’nın bir kesimi Kürllerden oluĢmaktadır.
Claude Cahen’ın Türk-Kürt karıĢımı olarak tanımladığı Germiyanoğulları-nın, Konya ve
yöresinde hakim olan Karamanlılarla çatıĢma halinde olduklarını belirtmektedir.AA SavaĢçı
olarak bilinen Germiyanoğulları’nın gücünden yararlanmak isteyenler olmuĢtur. Tarihi
bilgilere göre Germi-yanoğullartnın bu kez Konya yöresinde Türkmenlere karĢı düzenlenen
bir saldırıda yer aldıkları görülüyor.'15 Bu yıllarda birçok savaĢ ve sefere katılmak zorunda
olan bu Kürtîerin Orta Anadolu’daki akibeti konusunda bildiklerimiz çok sınırlıdır. Fransız 44
45 araĢtırmacısı Claude Cahen, Türklerin Anadolu’ya gelip, buraya yerleĢtiği sırada ortaya
çıkan yeni güçler ve büyüyen çatıĢmalar sonucunda Kürtîerin sürekli hareket halinde
olduğunu belirtir: "...Bu arada pek çok Kürt gruplan da yer değiĢtirmiĢtir. On dördüncü
yüzyılda, Diyarbakır ka vĠinlerin in dağılıĢ biçimleri daha önceki dönemlerde olduğundan
değiĢiktir, ama on altıncı yüzyıldaki durumlarının aynıdır. Ayrıca bu dönemde Kürü erin
önceleri i) Ġç bir zammı görülmemiĢ oldukları Ermeni yörelerine de sızdıklar]
anlaĢılmaktadırV6
Bazı tarihçiler Orta Anadolu’ya asıl Kürt göçlerinin ilk kez Yavuz" Sultan Selim döneminde
olduğunu belirtirler. Yavuz Sultan Selim’in saltanatı sırasında (1512-1520), K ü rd i s ta n ’ i
n Os m an h Ġ m parato rl u -ğu’na bağlandığı yıllarda, Kürtler kitleler halinde Batıya sürgün
edilmiĢlerdir. Aksi göçler de olmuĢtur. Daha önceleri Orta Anadolu’da yaĢayan bazı
aĢiretlerin, örneğin Cibranlı aĢiretinin Batıdan, Doğuya sürgün edildiği öne sürülmektedir.46
47 48 Eğer bu görüĢ doğruysa, o zaman yukarıda belirtildiği gibi Kürtlerin Yavuz Sultan
Selim döneminden daha Önceleri Orta Anadolu’da geldikleri ortaya çıkmaktadır. Orta
Anadolu’ya ilk Kürt sürgünlerinin Yavuz Sultan Selim döneminde olduğunu ileri sürenlerden
birisi, çağımızın baĢında Kürt aĢiretleri üzerine sistemli bazı çalıĢmalar yapmıĢ olan Mark
Sykes’tir. AraĢtırmacı Mark Sykes’in en azından Ankara ve Yozgat yöre-sindeki Kürt
aĢiretlerinin Orta Anadolu’ya yerleĢim tarihi konusundaki görüĢü bÖyledir,4S

1958 yılında Osmaıılı Ġmparatorluğu ’nda AĢiretlerin Ġskânı konulu bir doktora tezi hazırlayan
Cengiz Or-honlu, 17. yüzyıl sonlarından itibaren, yani 1691 yılında çıkartılan yasal
düzenlemelerle ülkede geniĢ kapsamlı iskân hareketlerinin yaĢandığını gösteriyor. 1691
yılından itibaren iskân edilen aĢiretler arasında, örneğin Ankara ve Çankırı yöresinde kıĢlayan
Kürt aĢiretlerinden söz edilmektedir.49 Bu durum da gösteriyor ki Kürtler daha 1691 yılından
itibaren veya daha önceleri Orta Anadolu’yu kendilerine uygun bir mekan olarak seçmiĢlerdir.
BaĢka bir ifadeyle, Orta Anadolu yöresinin Kürtler tarafından keĢfi bu yıllarda da sürmüĢtür.
Sonunda Kürtler burayı kendileri ve hayvanları için uygun bir yerleĢim alanı olarak
seçmiĢlerdir.
Alman coğrafyacı Hütteroth, bir incelemesinde Kürtlerin Orta Anadolu’ya yerleĢtiklerini
kanıtlayan en eski belgenin 1767 tarihli olduğunu söyler. Hütteroth’un sözünü ettiği belge
daha önceleri Ahmed Refik’in yayımlamıĢ olduğu bir belgedir ve Karaman Eyaleti’nde
”Karaca Kürt-leri” adlı bir aĢiretin yaĢadığını gösteriyor.50 Ama diğer kaynakları
incelediğimizde, örneğin baĢka bir kaynak Karaca Kürtîeri ile birlikte Kürt Mıhmatlı adlı bir
Kürt aĢiretinin, Orta Anadolu’da bulunan NevĢehir Ģehrinin kuruluĢ çalıĢmalarına daha erken
bir dönemde yani 1727 yılında katıldığını gösteriyor.51 Böylece olunca Kürtlerin Orta
Anadolu’ya yerleĢmesi, Ahmed Refik ve onu kaynak gösteren Hütteroth’un öne sürdüğü gibi
1767 tarihinde değil, daha eski bir tarihte baĢlamıĢtır diyebiliriz. Mevcud kaynaklara
dayanarak 17.yüzyılın sonlarına doğru yani 1690’ 11 yıllardan itibaren Kürtlerin Orta
Anadolu’ya yönelik göçü devam etmiĢtir. Orta Anadolu’nun Kürtler tarafından ilk keĢfi
yukarıda söylediğimiz gibi daha eskilere dayanaır. Buraları daha önceleri değiĢik nedenlerle
ziyaret eden Kürtler olmuĢtur. Diğer yandan yörede göçer ve yan göçer olarak yaĢayan
Kürtlerin bölgeye tam olarak yerleĢmesi bir anda olmamıĢtır. Kürtler ancak çok çetin uğraĢlar
ve mücadeleler sonucunda bölgenin yerlileri ve sahipleri arasına katılmıĢlardır. Kısacası, Orta
Anadolu Kürtlerinin bu yaĢam kavgası yüzyılları almıĢ ve günümüze kadar devam etmiĢtir
diyebiliriz.
Fransız araĢtırmacısı G. Perrot tarafından Orta Anadolu Kürtlerinin tarihine iliĢkin olarak
1860’larda yapılan ilk ve en eski bir sözlü tarih çalıĢması, Orta Anadolu Kürtleri tarihinin çok
eskilere gittiğini gösteriyor. Perrot, yöredeki yaĢlı insanlara ne zaman buraya gelip
yerleĢtikleri sorusunu, bu yaĢlı insanlar yiiz-ikiyüz yıldan beri burada yaĢadıklarını ve baba ve
atalarının buralarda doğduklarını söylemiĢlerdir.52 G. Perrot, bu yanıtı 70-80 yaĢlarında olan
yaĢlı insanların ağzından 1860’h yıllarda iĢittine göre, yöredeki insanların buralara en azından
1700’lerde hatta daha önceleri geldiği ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan
Perrot’un Haymana’daki yaĢlı bazı insanlara yönelttiği bu sorusu ve yazılı olarak günümüze
kadar gelen yanıtı, Orta Anadolu Kürtleri tarihinin çok gerilere gittiğinin anlaĢılması
bakımından büyük bir Önem kazanmaktadır. Ġsveçli iki araĢtırmacı Ġngrid Lundberg ve Ġngvar
Svanberg, Kulu yöresinden Ġsveç’e gelen Türkler ve Kürtler konusunda ortaklaĢa
hazırladıkları bir araĢtırmada, Orta Aadolu Kürtlerinin buraya geliĢlerine iliĢkin olarak
Perrot’un bu notlarını önemli bulmuĢlardır: ”/& yüzyılın sonlarına doğru Kiirt
aĢiretlerinin Haymana yöresindeki
dağlarda
ortaya
çıktıkları
görülmektedir.:
ReĢvan, Cihanbeyli ve ġehbizıni aĢiret federasyonlarına mensup Kürtler, OsmanlI
yetkililerinin saldırıları karĢısında Batıya göç etmek zorunda kalmıĢlar, diğer yandan

yayılarak sürülerine otlayacak yer aramıĢlardır. Kürt aĢiretlerinin geliĢine iliĢkin olarak kesin
bir tarih saptamak güçtür ama Konya yöresinde Kürtlerin adı daha 1767yılında anılıyor.
Fransız coğrafyacısı Perrot 1850'1erde Haymana Kürtleriyle mülakat yaptığında, yöre
insanları orada birkaç kuĢak halinde bulunduklarını belirtirler. 19. yüzyıl boyunda baĢka Kürt
aĢiretlerinin Doğudan geliĢi devam etmiĢtir. Yetkililerin bu göçmen aĢiretler üzerindeki
denetimi çok azdı, Osmanlı yönetimine ilk kez entegre edilmeleri ancak 1880yıl]arında
sağlanmıĢ ve Sultana haraç vermeye baĢlamıĢlardı/’.53 Böylece mevcud kaynakların yaklaĢık
olarak birbirini doğruladığı ve tamamladığı görülmektedir. Orta Anadolu’ya sürgün edilen,
zorunlu iskâna tabii tutulan veya değiĢik nedenler yüzünden göç ederek buraları keĢf eden
Kürtler, 17.yüzyıldan itibaren yayla ve kıĢlalarda sürdürdükleri yarı-göçmen yaĢamı terk
ederek, buranın yerlileri arasına katılmıĢlardır, 18. yüzyılda iç göçler devam etmiĢtir ve 19,
yüzyılın baĢlarından itibaren bugünkü birçok Kürt köyünün kurulduğu ve ilerde göreceğimiz
gibi Kürtlerin tam yerleĢik bir yaĢama geçtikleri görülmüĢtür.
Türk Boyları’nın Anadolu’ya açıldıkları yıllarda Kıirt-Türkmen iĢbirliği ve yakınlaĢmasının
arttığı görülmüĢtür. Hareket halinde olan Kürt ve Türkmenlerden oluĢan yürükler, iskân
hareketleri nedeniyle zaman zaman Güneyi bırakarak daha Küzeylere doğru göç ederek Orta
Anadolu’nun içlerine kadar gelmiĢlerdir. MaraĢ, Gaziantep ve Adana yöresinde sayılan
giderek artan Kürtler, buralarda bir gtiç haline gelmiĢlerdir. Denetimin sağlanması için askeri
ve polisiyle çözüm yollarına baĢ vurulmuĢtur. 1865 yılında kurulan Fırka-i Ġslahiye’nin temel
amaçlarından birisi göçmen Kürt ve Türkmen boylarının iskânı konusudur. Güneydeki bu
politiklann bir sonucu olarak, buradaki Kürtlerden bir kesimi artan tehditler yüzünden bölgeyi
terk etmek zorunda kalmıĢtır. Kozan-oğullanna karĢı düzenlenen hareketler bilindiği gibi
meĢhurdur. Tehlikenin kendilerine yöneldiğini sezen Kürtler, dağa çıkmıĢlardır. Kürtlerin bu
dağ hayranlığı yöredeki dağların adına bile yansımıĢtr. Bilindiği gibi burada Kürt Dağı adıyla
anılan dağlar bulunmaktadır.^ Kürtlerin bir kesimi Torosları aĢarak, Orta Anadolu’nun
değiĢik yörelerine göç etmiĢlerdir,
ORTA ANADOLUYA GÖÇ VEREN YÖRELER
Orta Anadolu’ya gelen Kürtlerin nereden geldikleri sorusu, bunların ne zaman geldikleri
sorusu gibi son derece önemlidir. Ama bu alandaki bilgilerin son derece sınırlı olduğunu
görüyoruz. Bu konu ayrı bir çalıĢmayı gerektiriyor. Anadolu’nun dıĢnda yaĢayan baĢka
yörelerden Kürtlerin, Orta Anadolu’ya göç ettikleri görülmüĢtür, Ġran’dan göç eden Lek
Kürtleri gibi. Özellikle Adana ve yöresinde yaĢayan, daha sonraları baĢka yörelere göç eden
Lek Kürtlerinin asıl yurtlan KermanĢah’dır. Ġran’da Lehistan denilen bir yöre de
yaĢamaktadırlar.55 Lek Kürtlerinin 1512 yılında Yavuz Sultan Selim ve güçlerine yardım
ettikleri ve daha sonra Kozan yöresine yerleĢtikleri öne sürülmektedir. AraĢtırmacı Wolfram
Eberhard bir incelemesinde Kozanoğulîarmın aslında Kürt olduğu ve zamanla
TürkmenleĢtiklerini be-lirilinektedir.56 Daha sonraki yıllarda Kozanoğulîarmın daha güçlü
olabilmek için bu kez cesaretleriyle tanınan Lek Kürtlerinin kızlarıyla evlenmeyi tercih
ettikleri görülmüĢtür.57 Diğer yandan Kürt tarihçilerinden Celilê Çelil’ in ortaya çıkardığı iki
belgede, Kozanoğullarından bazı kiĢilerin, örneğin bir Kürt olarak Kozanoğlu Süleyman
Bey’in 1888 yılında Ġstanbul'daki Rus Büyük Elçiliğiyle iliĢkiye geçtiği görülmektedir.58 Lek

Kürtleri daha sonraları Anadolu’nun baĢka yörelerine dağılmıĢlardır. Urfa1 da ”Lekler
Mahallesi” adında bir mahallenin olduğu söylenmektedir.59
DeğiĢik kaynaklarda Kars, Ağrı, MuĢ, Van, Erzurum, Adıyaman ve Urfa yöresinden Kürtlerin
farklı zamanlarda Orta Anadolu’ya göç ettikleri belirtilmekledir. Genellikle Kars ve yöresinde
Kürt aristokrasisini temsil eden Torunlar denilen bir tabaka ve aĢiretten bazı unsurların Orta
Anadolu’da günümüze kadar varlık göstermiĢ olması. Kurdistan’d an buraya yönelik göçlerin
tipik bir iĢaretidir. Kaynaklarda zaman zaman Mala KoĢan (Köseler Konağı) diye adlandırılan
bu aĢiretten insanların ne zaman buraya geldikleri bilinmiyor.60 Örneğin PolatlI yöresinde
Köseler ve Yu n a k y ö re s i n d e Torunlar adlı yerlerin bulunduğu saptanmıĢtır. Bu ilginç
Kürt tabakası konusundaki bilgilerimiz son derece sınırlıdır: ”Beyliğin irsi olarak intikal ettiği
boylarda, bey ailesinin yanı sıra bir torun grubunun ine vcudiyeti görülüyor. Bunlar konargöçer teĢekküllerin idarecileri ile beraber bir aristokrasi teĢkil ediyorlardı”.6' Fatma YeĢilöz
ve Elife Kart’ın birlikte hazırladıkları bir lisans tezinde, Cihanbeyli’ye bağlı Gölyazı
kasabasında asilzade olarak tanınan TorunoğuĠları adında bir aĢiretin olduğu belirtilmektedir.
Bazı aĢiret adlarından açılmıĢken ilgimizi çeken EspkeĢan yöresinden de söz etmekgerekir.
Hütteroth’a göre Cihanbeyliilçesinin güneyinde KırkıĢla ve Dondurma köyleri arasında yer
alan bu yerin adı Kürtçede EspkeĢan veya HespkeĢan ol arak bi I i nmekted i r. Bu sözcük esp
(at) ve keĢan (çekmek) sözcüklerinden oluĢmaktadır: "XIX. yüzyılda önce EsbkeĢan adıyla
anılan kasaba, daha sonra AkĢehir Kazası ’na bağlanarak Ġne vi adıyla bir nahiye durumuna
getirildi. 30 Mayıs 1926'da da Cihanbeyli adıyla ilçe merkezi oldu. Bu adın yörede yaĢayan
Can beki i AĢireti’nden kaynaklandığı sanılmaktadır,* 62 Kürtçe bir sözcük olan EspkeĢan
sözcüğü ayrıca Orta Anadolu Kürtleri arasında bir aĢiretin adı olarak biliniyor. Karaman ve
yöresinde Atçeken adlı bir topluluğun yaĢadığı öne sürülür. At kültürünün Kürtler arasında
çok eski olmasının böyle bir adın ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. Bazı kaynaklar
XVIII. yüzyılda MuĢ yöresinden gelen Kiirtlerin Konya’nın Kulu ilçesine yerleĢtiklerini ve
Kürdistan’dan gelen Doykanlı aĢiretine bağlı bazı göçmenlerin de XVII. yüzyılın baĢlarında
Konya’nın Yunak ilçesine göç ettiklerini belirtirler.63 Kürdistan’dan Orta Anadolu’ya göç
eden Kültler aĢiret iliĢkilerini burada da sürdürmüĢlerdir. Bu aĢiretlerin yaĢadıkları yerleĢim
alanlarına dayanarak ve bazı karĢılaĢtırmalar sonucunda bu Kültlerin nereden geldikleri
konusunda belli ipuçlarına sahip olabiliriz. Örneğin Konya yöresindeki köyler üzerine 1945
yılında kaleme alınan bir kaynakta bu Kürt aĢiretlerinin sadeceCihanbeyli yöresinde olanları
Ģöyle sıralanmıĢtır:
r "" \
-Ha le kânlı AĢireti (Cihanbeyli kazasının Xehka Doldurme ve Yapalı köylerinde) -Cüdkânlı
AĢireti(CıhımbcyYı kazasının Haremi Cütkanlı ve Yapalı Cütkanlı köylerinde) -Ömeranlı
AĢireti {Ku\ü kazasının Ömeranlı, Çöpler, BeĢkardeĢ köylerinde)
-Sefkanlı 4^/re/;(Kulu kazasının Celep, Kürt Oğlu, Cihanbeyli kazasının Bulduk köylerinde Kütük UĢağı AĢireti (Cihanbeyli kazasının KüıükuĢağı köyünde)
-Nasır AĢireti (Cihanbeyli kazasının Yeniceoba nahiyesinde ve KuĢça köyünde) -Meyhanh
AĢireti (Kulu kazasının Yazı Çayırı köyünde)

-Cihanbeyli AĢireti(Cihanbeyli kazasının Sülüklü nahiyesinde, BeĢıĢıklı,
Zaferiye, Hatırlı, ĠçkıĢla, Hacımusalar, Kelhasan,

Sarıkaya,

Boyalı,

Hacı Ömer UĢağı, S inanlı köylerinde)
-Ekecik AĢireti (Haymana kazasının Çimen, Kandil, Cihanbeyli kazasının BüyükbeĢkavak,
KüçükbeĢkavak köylerinde)/*1
Kürtierin uzun yollar katlederek Kürdistan’dan çok uzak olan Orta Anadolu’ya yerleĢmesinin
bazı nedenleri olmalıdır. Bu nedenlerin baĢında hiç kuĢkusuz sürgün olayları, Kürdistan’da
süren savaĢlar, aĢiret çatıĢmaları, yoksulluk, kıtlık, iĢsizlik, evlilik-akrabalık iliĢkileri ve
kiĢisel tercihler gibi birçok neden gelmektedir. Örneğin Birinci Dünya SavaĢı (1914-1918)
yıllarında yüz-binlerce Kürt, Kürdistan’dan Anadolu’nun Batı yörelerine sürgün edilmiĢlerdir.
Huzursuzluk ve gerginliklerin olduğu yöreleri Orta Anadolu’ya en çok göç veren yörelerin
baĢında gelmiĢtir. Özellikle Rus saldırılarının yoğun olduğu Ağrı, Kars, Erzurum ve MuĢ gibi
yörelerden göçlerin fazla olduğunu tahmin edebiliriz. Bu yıllarda çok geniĢ kapsamlı sürgün
olayları yaĢanmıĢtır. Bu sürgünler sonucunda sadece yirmi binin üzerinde Kürt, Konya
yöresine gelmiĢtir. Yollarda ve gittikleri yörelerde büyük zorluklar çeken bu Kürtlere yardım
elini uzatmak için Ġstanbul’da yaĢayan Kürt milliyetçileri ve yurtseverlerinin harekete
geçtiğini görüyoruz. Bu yıllarda örneğin Van’dan 7.824, Bitlis yöresinden 15.000 kiĢi olmak
üzere toplam 22.834 kiĢi Konya yöresine ve yüzbinin üzerinde kiĢi Ankara ve diğer yörelere
sürgüne gönderilmiĢtir. Orta Anadolu’ya göç veren yöreler konusundaki ilk sistemli bilgileri
oluĢturması açısından, bu bilgilerin önemi büyüktür[8]. Bu yıllarda Erzurum, Van ve Bitlis
yöresinden gelen Kürtlerin bir kesimi; Ġzmit, Samsun, Balıkesir gibi daha değiĢik yörelere
iskân edilmiĢlerdir.
Bu sürgün Kürtlerden bir kesimi biiyük bir olasılıkla gittikleri mekanlara yerleĢmiĢ, bir daha
Kürdis-tan’daki eski yerlerine geri dönmemiĢlerdir. Kürtler, özellikle yörede baĢ gösteren
savaĢlar nedeniyle büyük güçlükler yaĢamıĢlardır. Bir ateĢ çemberi içinde kalan Kürtler
sonunda savaĢan güçlerden birisinin yanında yer alarak, diğer tarafa karĢı savaĢmak zorunda
kalmıĢlardır. Bazen de savaĢ yüzünden yerlerini terkederek, göreli olarak daha sakin yörelere.
Batıya doğru kaçmıĢlar ve büyük bir kesimi seçimlerini Orta Anadolu’da yapmıĢlardır.
Cumhuriyet döneminde baĢgöste-ren Kürt Ġsyanları sonucunda birçok kürt sürgün
edilmiĢlerdir. 1925 yılında meydana gelen ġeyh Said Ġsyanı sırasında geniĢ kapsamlı sürgün
olayları yaĢanmıĢ, bir milyon civarında insan Batıya sürgün edilmiĢtir ve bunlardan bir kesimi
ta Trakya’da bulunan Tekirdağ’a kadar sürülmüĢlerdir.66 ġeyh Said Ġsya-ııTndan sonra
sürgün edilen Kürt-lerden bazıları Konya yöresindeki Omeraıılı köyüne sürgün olarak
gelmiĢlerdir.67 Böylece 20. yüzyıl baĢlarında Orta Anadolu’ya yönelik sürgün ve Kürt göçleri
devam etmiĢtir. Diğer yandan Kürtlerin Batıya doğru göç etmesinin önemli nedenlerinden
birisi de; Doğudan gelen Rus saldırılarının bu yıllarda artmıĢ olmasıdır. Yüzbinlerce Kürt
insanı Anadolu’nun Ġç ve Batı kısımlarına doğru göç etmek zorunda kalmıĢtır. Bunlardan bir
kesimi Konya yöresine yerleĢir. Birinci Dünya SavaĢı yıllarında Orta Anadolu’ya yapılan bu
Kürt göçleri konusunda bu yıllarda Ġstanbul’da çıkan Kürt gazete ve dergileri sayesinde net
bilgilere sahip oluyoruz. Bu Kürtlerin nereden, ne zaman geldikleri, ne kadar oldukları ve

hangi yöreye yerleĢtikleri konusunda sınırlı da olsa bilgi sahibi olmaktayız. Ama bazı
karĢılaĢtırmalar yaptığımızda öyle anlaĢılıyor ki Orta Anadolu’ya yönelik Kürt göçleri her
zaman olmuĢtur.
Sadece Doğu’dan değil. Güneydeki bazı yörelerden Orta Anadolu’ya yönelik göçler de
olmuĢtur. Bu yerleĢim birimlerinden birisi Dondur-ma’dır. Yeni adıyla Gölyazı olarak bilinen
bu köyün tarihçesi konusunda Fatma YeĢilöz ve Elife Kart Ģu bilgileri aktarırlar: ” Gölyazı
Köyü ’n ün
geçmiĢi çok eskilere dayanmaktadır, bunu da köy merkezinde bulunan yığma höyüklerden
anlıyoruz. Gölyazı halkı buraya Adıyaman ve Ur fa’dan, özellikle Adıyaman'dan gelmiĢtir.
Gelip yerleĢmelerindeki baĢlıca etken, sosyal hayat ve ekonomik refahın olmamasıdır. 19.
yüzyılın baĢlarında büyük bir kuraklığın baĢgöstermesi, Çukuro va ’ya göç etmelerine sebep
olmuĢtur. 10 yıl kadar Çukurova ’da kaldıktan sonra geri Dondurma ’ya dönmüĢlerdir.
Kasabanın o zamanki ismi Dondurma. Bu bölgede daha önce Rumlar yaĢadığı için Dondurma
ismini de onlar vermiĢtir”!* AraĢtırmacı Hütte-roth’un 1858 yılında kurulduğunu söylediği bu
köyün tarihi geçmiĢi konusunda Fatma YeĢilöz ve Elife Kart 1855-56 tarihlerini
vermektedirler. Genellikle eskilerde geçimlerini tuz ticaretinden sağlayan bu köyde kadınların
dokudukları halılar, yöreden geçen gezginlerin dikkatlerini çekmiĢtir.
ORTA ANADOLU KÜRT COĞRAFYASINDA BAZI TARĠHSEL GEZĠNTĠLER
Kürtlerin Orta Anadolu’da özellikle, Konya, Ankara ve KırĢehir yörelerinde yoğun olarak
yaĢadıkları konusuna daha önce değinmiĢtik.
Kiirtlerin çok eski yıllarda Orta Anadolu’nun baĢka değiĢik yörelerinde yaĢadıklarını en
azından bu yıllarda düzenlenen haritalarda Kurd sözcüğüyle baĢlayan bazı yerleĢim
birimlerinin varlığından anlıyoruz. Yöreyi dolaĢan bazı gezginlerin düzenledikleri haritalarda
iĢaretlenen bu yörelerin adları Cumhuriyetin kuruluĢuyla birlikte daha sonraları
değiĢtirilmiĢtir. Bu eski haritalarda Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Zincirîikuyu köyünün adı.
örneğin KürdoğIt/3'\ Ankara’ya bağlı AkĢehir yöresindeki baĢka bir köyün adı Kiirdköyü
olarak geçmektedir.
Dahiliye Vekaleti’niıı 1933 yılında yayımladığı Köylerimiz adlı kitapta Kürt sözcüğünün
içinde geçtiği yüzlerce köy adı bulunmaktadır. Bu köylerin büyük bir kesimi Kürdis-tan’ın
dıĢında Anadolu’nun diğer bölgelerinde, çoğunlukla Batı’da bulunmaktadırlar, bu nedenle
Kürt köyleri olduğu vurgusuna gereksinim duyulmuĢtur. Dört grup halinde sınıflandırdığımız
bu köy adlarına dayanarak eskiden Orta Anadolu’nun değiĢik yörelerinde Kiirtlerin nasıl bir
dağılım sergilediklerini rahatça görebiliriz. Bu adlara dayanarak buralarda Kiirtlerin
yaĢadığını veya buralara ilk kez gelenlerin Kürtler olduğunu kestirebiliriz:
I Kürt sözcüğünün tekil biçiminden oluĢan köy adlan
II Kürt sözcüğüyle birlikte bir isim tamlaması oluĢturan adlar
III Kürt sözcüğünün çoğul biçimini alan köyler

IV Kürt sözcüğü vasıtasıyla türetilen baĢka köy adları.
Bu köy adları diğer yandan, Kürt-lerin Anadolu’ya nasıl göç etlikleri veya dağıtıldıkları
konusunda dolaylı olarak bize önemli ipuçları sunmaktadırlar. AĢağıda bu köylerden bir
kesimi sıralanmakta ve parantez içinde bu köylerden bazılarının hangi kazalara bağlı olduğu
gösterilmiĢtir, karĢılarında parantez olmayan köyler o ilin merkezine bağlıdırlar:
I
Kürt: Kastamonu (Daday)
Kürt: Kastamonu (Ġnebolu)
Kürt: Kütahya (UĢak)
Kürt: Afyon (Dinar)
Kürt: Ankara (Kızıicıhamam)
Kürt: Bursa (OrhaneĠi)
Kürt: Konya (AkĢehir)
Kürt: Kütahya
Kürt: Denizli (Acıpayam)
Kürt: Çankırı
II
Kürt Aptalar: Malatya
Bakın: Yozgat (Sorgun)

(Akçadağ)

Kürt

Bahçe:

Kürt Dere: Konya (Karaman)
Kürt Deresi: Aydın (Çine)
Kürt Kazancı: Kocaeli (Adapazarı) Kürt Kılavuz: Sivas (Zara)
Kürt Köy: Kocaeli (Karamürsel) Kürt Köyü: Yozgat (Sorgun)
Kürt Mahmutlar: Seyhan (Bahçe) Kürt Musa: Ġçel (Tarsus)
Kürt Osman: Gaziantep Kürt Öniirü: Tokat (Zile)
Kürt Pınarı: Tokat Kürt ġeyh: Sivas (Zara)
Kürt Taciri: Ankara (Polaılı)
ra
Kürtler: Amasya (Merzifon)

Gaziantep

(Ġslahiye)

Kürt

Kürtler: Afyon Kürtler: Amasya Kürtler: Manisa (Gördes)
Kürtler: EskiĢehir (Sivrihisar)
Kürtler: Ġçel (Silifke)
Kürtler: Tokat Kürtler: Samsun (Bafra)
Kürtler: Çorum (Mecidözü)
Kürtler: MaraĢ (Andırın)
Kürtler: Amasya
IV
Kürtler Tekkesi: Tokat (Erbaa)
Kürtlü: Samsun (Havza)
Kürllü: Yozgat (Akdağmadeni)70
Ciddi taramalar sonucunda Kür-distan dıĢında yaĢamıĢ olan Kürtlerin bu yerleĢim birimlerini
saptamak da olanaklıdır. Yazılı ve sözlü çalıĢmalar sonucunda yapılacak böyle bir çalıĢmanın
ilginç sonuçlar Ģergili-yeceği kesindir. Bilim adanılan ve araĢtırmacılar daha ziyade yöre
insanların sözlü anlatımlarına dayanarak, Orta Anadolu’daki Kürt köylerinin ne zaman
kuruldukları konusunda çalıĢmalarında bazı kesin tarihler sunmaktadırlar. Bu köylerin büyük
bir kesiminin 19. yüzyılda kuruldukları görülmektedir. Kaynaklarda geçen bu tarihler,
Kürtlerin Orta Anadolu’ya 19. yüzyılda ayak bastıklarını gösteremez, belki de yenidenyerleĢim olgusunun birer iĢareti olarak kabul edebiliriz. Göçer ve yarı-göçer Kürt aĢiretlerinin
sürekli yörede iç göçler sonucunda hareket halinde oldukları tezine dayanarak Kürtlerin daha
Önceleri yöreyi tanıdıklarını ve belli dönemlerde buralara gelerek geçimlerini sağladıklarını
söyleyeDahiliye Vekaleti. Köylerimi-/., Ġstanbul. 1933. 62 b&nebûn 8, Havin 1999'an
biliriz. Zamanla yeni yerleĢim birimlerini keĢfederek, kendilerine en uygun olan bazı yerlerei
kendilerine köy haline getirmiĢlerdir. Sadece Konya ve yöresinde bulunan bazı Kürt köyleri
ve daha sonraları kasaba haline getirilen bazı yerleĢim birimlerinin kuruluĢ tarihleri bazı
araĢtırmacılar tarafından Ģöyle gösterilmiĢtir:
ZĠnCĠrlĠkuyu: 1800 (Lundberg & Svanberg) Dipdere: 1830 (Lundberg & Svanberg) KuĢça:
1837 (Hütleroth)
Canıma: 1843 (Lundberg & Svanberg) BurunsuzĢerefli: 1844 (Hütleroth) TavĢançalı:
1845(Lundberg & Svanberg) Karagedik: 1846/47 (Hütleroth)
Bulduk: 1853/55 (Hütleroth)

Dondurma: 1858(Hütleroth)
Tavlıören: 1870 (Lundberg & Svanberg) Karacadağ: 1870 (Lundberg & Svanberg) Kırkpmar:
1885(Lundberg & Svanberg) Tuzkaya: 1890 (Lundberg & Svanberg) Kadıoğlu: 1891 (Ruben)
Çöpler: 1900 (Lundberg & Svanberg) Burunagıl: 1919 (Lundberg & Svanberg) Acıkuyu:
1920 (Lundberg & Svanberg) Hisar: 1923 (Lundberg & Svanberg)
Yukarıdaki yerleĢim birimlerinin çoğunluğu görüldüğü gibi 19. yüzyılda kurulmuĢlardır. Her
köyün tarihi bir serüveni bulunmaktadır.
Eğer Orta Anadolu’da tarihi bir gezintiye çıkacak olursak, günümüzde olmasa dahi, en
azından tarihsel olarak Kürtlerin Orta Anadolu’da çok geniĢ bir alana yayıldıkları görülüyor.
Kürtlerin nereden ve ne zaman Orta Anadolu’ya geldikleri sorusunun yanıtı, yukarıda
değindiğimiz gibi KürdolojĠnin cevaplandırması gereken önemli soruların baĢında
gelmektedir. Yukarıda Orta Anadolu yöresinde bulunan Konya, Ankara ve KırĢehir gibi bazı
merkezlerdeki Kürtler konusuna kısaca da olsa değinmiĢtik. AĢağıda ise; alfabetik sıraya göre
dizilen diğer önemli yerleĢim merkezlerindeki Kürtler hakkında bazı ek bilgiler
sunulmaktadır. Amacımız bu sıralama vasıtasıyla Batıya yönelik Kiirt göçünün sadece sözsel
kaba bir haritasını çizmektir. Bu nedenle Kürt göçünün bu merkezlere yönelik ayrıntılarına
inilmemiĢtir.
ADANA: Adana Kürtlerinin tarihi Ģimdiye kadar bildiğim kadarıyla incelenmiĢ değildir. Bu
önemli kentte hatırı sayılır bir Kürt kolonisi bulunmaktadır. Daha 18. yüzyıl baĢlarında
Adana’da Kürtlerin var olduğunu görüyoruz: ”Hacılar Kürtlerınden Müdderis Kurd Üvey s,
Rakka'ya, aĢiretinin bulunduğu mahalle nakle memur olmuĢ idi. Adana valisinin arzı ile
1709’da Adana ’da ikametine müsaade edildiV' YaklaĢık olarak aynı dönemde 1711 yılında
Prut yöresinde meydana gelen Osmanlı-Rus SavaĢı’nda OsmanlIların saflarında yer almak
üzere Adana Beylerbeyi Kürt Bayramoğlu Mehmed PaĢa komutasında askeri birliklerin
Ġstanbul üzerinden savaĢ bölgesine hareket ettiğini ve savaĢta üstün baĢarılar gösterdiğine
tanık olmaktayız,'12 Irak Kürtlerinden olan Babanzade Mustafa Zihni PaĢa 1909 yılında
Adana’da valilik yapmıĢtır.* 73 Fransız araĢtırmacısı V. Cuinet’e göre 19. yüzyılda Adana’da
yaĢayan Kürtler ve Türkmenlerin sayısı 39.000 civarındadır.74 1955 yılı nüfus sayımı
sonuçlarına göre Adana’da Kürtçe konuĢan vatandaĢların sayısı 6.250 dır. Adana’da yaĢayan
baĢlıca Kürt aĢiretleri Ģunlardır: Badı Ilı AĢireti, Balabanlar AĢireti. Bozan Alamaslısı AĢireti,
Cumlu AĢireti, Del ikan AĢireti, DüĢeri i AĢireti, Lekvanik AĢireti, Rudik AĢireti...15 *
Adana’nın Kozan ilçesinde zorla iskân edilen Kürtlerin çilesi, bu arada Dadaloğlu’nun
öfkesinin kabarmasına yol açmıĢtır:
” Yozgat tarafından da çıktı bir PaĢa Av Ģap man Kürdü y akdi ateĢe Çadırcı emeğin gitmesin
boĢa Beri gel hasının gör Meçi t PaĢa Vfl
AraĢtırmacı V. Langlois kaleme aldığı bir incelemede 1852 yılında Osmaniye yöresinde Lek
Kürtlerinin 150 çadıra sahip olduğunu belirtir.77 *
AMASYA: Cengiz Orhonlu bir araĢtırmasında "Ekrad-ı Lek kazası ’h dan söz etmektedir:
"18. asır baĢlarında Bozok, Amasya ve Çorum sancaklarında sakin ve müstakil bir kaza olan

Ekrad-ı Lek kazası..."?% RıĢvan aĢiretinin Amasya, Sivas ve Konya yöresindeki köylere
yerleĢtirilmesi sıkı denetim altına alınır ve olanaklar elverdiği sürece bu aĢiretin dağınık bir
Ģekilde yerleĢtirilmesine büyük bir önem verilir.79
ÇORUM: Daha önceleri Kastamonu sınırları içinde yer alan, 1900’Ierde Çorum’a dahil edilen
Ġskilip’te birçok Kürdün yaĢadığını öne süren Kürt tarihçilerinden Mehmed Emin Zeki Bey,
ġeyhülislam Ebussuud Efendimin babası Muham-med Muhiddin el-Ġskilibi’nin buralı
olmasını bir kanıt olarak gösterir. Mehmed Emin Zeki Bey, Irak Kürdis-tanı’nda bulunan
Ġmadiye yöresindeki Kiirtlerin eski yıllarda buraya göç ederek, Ġskilib’i bir Kürt merkezi
haline getirdiklerini sözlerine ekler.80 Çorum’da yaĢayan Türkmen ve Kürt-lerin toplamı
1831 yılında yapılan bir nüfus sayımında 6.581 kiĢi olarak tespit edilmiĢtir.81 Eskilerde
Çorum’da Kürtler arasında çıkan anlaĢmazlıkları çözmek için, burada Ekradlık Kadılığı
(Kürdler Kadılığı) adı altında ilginç idari bir birimin kurulduğu kaynaklarda bilgi olarak yer
almaktadır.82 Çorum1 un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyü, bir Kürt köyü olarak
bilinmektedir.
KASTAMONU: Ġç Anadolu’dan göç eden bazı Kürtler zamanla Anado-lu’nun Kuzeydeki en
uç noktalarından birisi olan Kastamonu’nun bazı köylerine yerleĢmiĢlerdir. Mustafa Ekmekçi
bir yazısında Kastamonu yöresindeki Kürtler konusunda ilginç bazı açıklamalarda bulunur.
Kastamonu’nun Araç ilçesinde bulunan Çay Mahallesi’nin ErĠküdere Sokağı denilen yörede
yaĢayan bazı Kürt-lerin varlığından bizi ilk kez haberdar eden Mustafa Ekmekçi1 nin yazısı,
önemli bir kaynak niteliğini taĢıyor. Çok kötü koĢullarda yaĢayan bu Çaresiz Kürtlerin
nereden buraya geldiği, yörede etnik bir bilmece olarak kabul edilir. Kendi anlatımlarına göre
bu Kürtler Haymana yöresinden buraya göç etmiĢlerdir. Sayıları bin kadar civarında olan bu
insanlar hala dillerini unutmuĢ değillerdir: ”...Ankara y a dönmeden burayı görmeliydim. Kürt
kökenliydiler. Diyarbakır’dakiler gibi konuĢuyorlarmıĢ; ancak nereden, ne zaman geldikleri
bilinmiyormuĢ. Dersim baĢkaldırısı sonucu mu geldiler, bilen yokmuĢ. Onlara sorarsanız
"Haymana 'dan geldik” diyorlarmıĢ. Sayıları bin kadar varmıĢ”.83 Kastamonu’nun Araç
ilçesinin Çay Mahallesi’nde yaĢayan bu Kürtlerin bugün var olup-olma-dıkîarını bilemiyoruz.
Umarım meraklı bir Bîrnebûn okuyucusu aramızdan çıkar da bir gün Kastamonu’ya gider, bu
Kürtler hakkında görsel malzemelerle birlikte bizi ayrıntılı olarak bilgilendirmiĢ olur.
Kastamonu’dan söz açılmıĢken, bu yöreye tek tek sürgün edilen bazı Kürt yursever-leri ve
milliyetçilerininin öyküsüne değinmekte yarar var. Çocuklarından bazıları Kürdistan Teali
CemĠyeti’nin Üyeleri olan Mustafa Zihni PaĢa, 19. yüzyılda bir kitap yazdığı için
Kastamonu’ya sürgüne gönderilir. Liceli Ahmed Ramiz 1911 yılında, Ekrem Cemil PaĢa,
Müküslü Hamza 1925 yılında ve Said Nursi 1936 yılında Kastamonu’ya sürgüne
gönderilirler. Bunlardan Said Nursi tam yedi yıl burada gözetim altında tutulur.
SĠNOP: Kastamonu gibi Türkiye’nin Kuzeyindeki en uç noktalarından bir diğeri olan Sinop
bilindiği gibi hapishane ve zindanlarıyla meĢhurdur. Sinop’a sürgün edilen Küillerin zamanla
Boyabat ve Durağan yöresinde bazı Kürt köyleri oluĢturdukları görülüyor. Kaynaklar bu Kü
illerden bazılarının Haymana yöresinden buraya geldiğini belirtirler.84 Ayrıca çağımızın
baĢında 1914 yılında Mele Selim öncülüğünde meydana gelen Bitlis Ayaklanması’ndan sonra
150 civarında Kürt değiĢik merkezlere sürgün edilmiĢ ve bunlardan bazıları Sinop ve Ankara
yöresine gönderilmiĢlerdir.85 Re Ģad Ekrem Koçu, Ġstanbul Tulumbacıları adlı çalıĢmasında

adları bir ölüm olayına karıĢan üç Kürt hamalın öyküsüne değinir. Bu Kürtler önce idam
cezasına çarptırılır, daha sonra 25 yıllık pranga bendliği cezalarını çekmek için Sinop’a
gönderilmiĢlerdir.86
YOZGAT: Kürtler çok eskilerden beri Yozgat’ta yaĢamaktadırlar. Çağımızın baĢında bazı
Kürtlerin hükümet güçlerine karĢı ayaklandığı görülmüĢtür. Hükümet güçlerine karĢı buradaki
300 civarında Kürdün, Ġsmail PaĢa öncülüğünde ayaklandığına tanık olan Ġsveçli bir gazeteci,
bir savaĢ muhabiri olarak çatıĢmaları yerinde izlemiĢtir. Kaynaklarda kendisinden pek ele
alınmayan bu Kürt ayaklanması, Orta Anadolu’da baĢ gösteren nadir ayaklanmalardan birisi
olma özelliği nedeniyle önem taĢımaktadır. Ayaklanma Kürtlerin yenilgisiyle son bulur.87 Bu
yıllarda Kürt Göçmenlerine Mahsus olarak çıkartılan bir talimatnamenin 12. maddesi Ankara
ve Yozgat yöresine sürgün edilen Kürtlere iliĢkindir: "...12.Yozgat ve Ankara ’ya Kürt
reisleriyle, molla ve nüfuz sahibi kiĢiler ilkin diğer kiĢilerle birlikte sevkolunacak ve orada
bunlar diğer kiĢilerle iliĢkide bulunmayacak Ģekilde ayrılacak ve hükümet gözetimi altında
bulundurulacaktır"
ORTA ANADOLU KÜRTLERĠNĠN KÜRT MĠLLĠYETÇĠLĠĞĠYLE TANIġMASI (19181920)=
Ġstanbul kent olarak çağımızın baĢında geliĢen modern Kürt milliyetçiliğinin önemli bir
merkezi idi. Burada kurulan Kürt dernekleri ve buraya eğitim amacıyla gelen Kürt aydınları
özellikle çıkardıkları gazete ve dergiler vasıtasıyla Ġstanbul ve Kürdis-tan’daki Kürt kitlesine
ulusal bilinç kazandırıyorlardı. Bu yıllarda sayıları otuz bine ulaĢan Kürtler arasında Orta
Anadolu’dan gelen Kürtler pek azdı. Özellikle ticaret amacıyla Ġstanbul’a gelen Orta Anadolu
Kürtleri buradaki hareketlerden sınırlı da olsa etkilenmiĢlerdir. Diğer yandan değiĢik nedenlerle Orta Anadolu’nun bazı merkezlerine görevli giden Kürt aydınları, beraberlerinde bu
yörelere ulusal bilinç taĢımıĢlardır. Bu karĢılıklı liĢki-lerin zamanla Ġstanbul Kürtleri ve Orta
Anadolu Kürtleri arasında siyasi bazı iliĢkilere zemin hazırladığını söyleyebiliriz.
Orta Anadolu Kürtlerinin, çağımızın baĢında Ġstanbul’da geliĢen modern Kürt milliyetçiliğiyle
olan iliĢkisi konusunda çok az araĢtırma yapılmıĢtır. 1918 yılında Ġstanbul’da kurulan
Kürdistan Teali Cemiyeti’nin kurucu üyeleri arasında Ankara’nın Bala kazasının eĢrafından
Hacı Osman Bey ve faal üyeleri arasında KırĢehir’in Mecidiye kazasından Osman ġefki
Efendi’nin adına rastlamaktayız.89 Diğer yandan Kürt milliyetçiliğinin geliĢmesine büyük
katkılarda bulunan Bedirhanilerden Emin Ali Bedirhan, 1906’larda Ankara ve Konya
yöresinde adliye müffetiĢliği yapmıĢtır. Daha sonra Rıdvan PaĢa Olayı iıa adı karıĢtırıldığı
için Ispar-ta’ya sürülür. Süreya, Celadet ve Kamunın Bedirhan’ın babası olan bu Kürt
Ģahsiyeti, bilindiği gibi 1918 yılında Kürdistan Teali Cemiyeti’nin ikinci baĢkanlığına
getirilmiĢtir. Emin Ali Bedirhan’ın kardeĢi Hüseyin Kenan PaĢa, Balkan SavaĢları
sırasındaKırĢehir mutasarrıflığına atanır. Bedirhanilerden olan bir baĢka Bedir-hani, Konya’da
avukatlık yapmıĢ olan Tahir Muhlis’dir, 1912 yılında Konya’da dünyaya gelen ve Türkiye’nin
tanınmıĢ tarihçilerinden birisi olan Cemal Kutay, Bedirhanilerden Tahir Muhlis’in oğludur.90
Ġstanbul’da kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti’nin değiĢik yörelere ve bu arada Konya
yöresine sürgün edilen göçmen Kürtler konusuna büyük bir önem verdiği noktasına daha
önceleri değinmiĢtik. Dolayısıyla Kürdistan Teali Cemiyeti’nin Orta Anadolu Kürtleriyle

yukarıda belirtilenlerden daha geniĢ iliĢkiler ağı geliĢtirdiğini tahmin edebiliriz. AteĢli bir
Kürt milliyetçisi olan Nuri Dersimi, bir ara Konya’ya uğradığında buraya sürgün edilen bazı
Kürt Ģahsiyetleriyle görüĢür: ’’Konya’ya yetiĢtiğimizde, burada sürgün bulunan Dersim
Çarsancak beylerinden Yummi ve kardeĢi PaĢa, Ġzol aĢireti reislerinden Har-putîu Naci Kaya
ile temasa girdim. Bağdad otelinde kendilerini vali Cemal ile görüĢtürdüm ve memleketlerine
dönmeleri için Ankara’da teĢebbüste bulunacağına dair tekrar vad aldım ”.91 1919 y ı lı nda
M i 11 i Mücadele döneminde Konya’nın Bozkır ilçesinde baĢ gösteren muhalif bir
ayaklanmaya öncülük edenler arasında, örneğin Kiirtoğlu Musa’nın adına rastlamaktayız.92
Bu yıllarda Ġstanbul’da etkin olan Kürt medyası bu göçmenlerin acıklı durumuna dikkatleri
çekebilmek için değiĢik yazılar yayımlar. 1918-1919 yıllarında Ġstanbul’da çıkan Jîn
dergisinin 11.sayısında Abdurrahim Rahmi’nin yazdığı Bir Öksüzün iniltisi adlı Ģiirin bir
mısrası Kül tlerin bu çilesini sarsıcı bir biçimde Ģöyle dile getirir: ”...Göçmenim ben iĢte
düĢtüm kapıIard\ Yine Jîn dergisinin 11. sayısında Anadolu’nun değiĢik yörelerine sürgün
edilen Kürtlerin sayısı verilmektedir. Derginin 15.sayısında Adana’dan gönderilen bir
okuyucu mektubuna yer verilmiĢtir. Durumlarının çok kötü olduğunu belirten bu okuycucu,
diğer yandan Konya yöresinde sürgün edilen bir tanıdıdığından aldığı mektuba dayanarak,
oradaki Kürtlerin durumuna dikkat çekmek ĠstemiĢtir. Derginin 19. sayısında Memduh
Selimbegi imzasıyla yayımalan Hewari-Ġmdad baĢlıklı yazıda Orta Anadolu’nun değiĢik
yörelerine sürgün edilen Kürtlerin acıklı feryadîarına yer verilmiĢtir. Ġstanbul’a sürüler
halinde hayvan götüren Kürt tüccarları, zamanla buradaki Kürt mili i y e kc i 3 eri y 1 e
iliĢkiye geçtiğini ve onlardan etkilendiğini söyleyebiliriz.
ĠSTANBUL’UN ET GEREKSĠNĠMĠ VE KÜRTLER
Eski Ġstanbul Kürtleri üzerine çalıĢtığım sırada ilgimi çeken en önemli konulardan birisi, Orta
Anadolu’dan Ġstanbul’a koyun sürüleri getiren Kürt 1er konusuydu. Ticaret amacıyla
Ġstanbul’a gelen bu Kürtlerin yol boyunca, bir dizi zorluk ve tehlike ile boğuĢmak zorunda
kaldıkları görülmüĢtür. Bu konuda kaynaklarda değiĢik bilgiler yer almaktadır. Yeniçeri
Ocağı’mn 1826 yılında kaldırılmasından sonra kabul edilen Ġh t i sa b Nizam names? n i n 51.
maddesinde bu konuda önemli bir noktaya iĢaret edilmektedir: "...51-Mevsimierinde zaman
zaman Ġstanbul'a kasablık hayvan sürüleri getiren Cihanbeyli ve AliĢanh aĢireti Kiirdlerinden
gayri bekâr uĢağı Kürd taifesi hiç bir sebeble Ġstanbul'a giremez".93. Sözü edilen bu aĢiretler
Özellikle Orta Anadolu’da yaĢamaktadırlar. Bu tür bilgiler, yöre halkının ekonomik yaĢamı
konusunda bize önemli ipuçları sunmaktadır. Ġhtisab Nizamnamesi’nin bu maddesindeki
açıklamalar birkaç açıdan büyük bir önem arz etmektedirler. Birincisi, Ġstanbul’a yönelik Kürt
göçünün bir cephesi böylece aydınlanmıĢ olmakla ve bu göçün ne kadar gerilere gittiği, hangi
Kürt aĢiretinden insanların ne amaçla Ġstanbul’u ziyaret ettikleri konusunda bilgi sahibi
olmaktayız. Nizamnamenin 47. maddesinde göre Kürdistan’dan gelen bekârların Ġstanbul’a
giriĢi sıkı denelim altına alınır: "Arnavud ve Kürdün ayak takımının Ġstanbul'da yerleĢip
çoğalması hiç bir vakit caiz değildir. Halen mevcud olanlara iliĢ i Ġm iyecek, yeniden gelenler
önlenecektir". Kürdistan’dan Ġstanbul’a koyun getirmek çok uzun zaman alıyordu, Konya ve
yöresinden Ġstanbul’a 40 günde getirilen koyunlar, örneğin Van’dan Ġstanbul’a gelinceye
kadar 17-18 ay sürüyordu.* 93 94 Böylece hem Konya ve çevresinden, hem de Kürdistan’ın
değiĢik yörelerinden Ġstanbul’a ticari amaçla her yıl 1,5 milyonu civarında küçük baĢ hayvan

satılıyordu. AraĢtırmacı Yücel Özkaya’ya göre 18. yüzyılda Konya ve Karaman gibi yöreler
dıĢında, Diyarbakır, MaraĢ ve Erzurum gibi yörelerden birçok küçük baĢ hayvan satıĢ
amacıyla Ġstanbul’a gönderiliyordu.95 Daha 17. yüzyılda Kürtlerin Ġstanbul’a koyun
götürdüklerine dair değiĢik kaynaklarda bazı ipuçlarına rastlamaktayız. Eremya Çelebi
Kömürcüyan’ın Ġstanbul Tmhi-XVIL Asırda Ġstanbul adlı kitabının bir yerinde ilginç bir not
bulunmaktadır. AraĢtırmacı Ġstanbul’da gördüklerini teker teker anlattığı bir sırada: ”Rumeli
'den ve Kurd bölgelerinden getirilen koyunlar Ġle mezbahalarını göremedik demektedir.96
Böyle bir ifadeyi kullanan araĢtırmacı her ne kadar aktüel zamanda Ġstanbul’a getirilen
koyunları görmemiĢse de, bu ifadelerden en azından Kürtlerin buraya baĢka zamanlarda
koyun getirdiğinden haberdar olduğunu çıkartmaktayız.
Konya ve çevresindeki Kürtlerin .Ġstanbul’un et gereksinimi karĢılamak için buraya sürüler
halinde hayvan götürdüklerini dile getiren sözlü anlatımlar da bulunmaktadır. Bu
anlatımlardan bîr tanesine göre, yörede Heci-yê Mala Mihê ReĢê diye bilinen bir kiĢi, hayvan
sürüleriyle birlikte Ġstanbul’a varmadan önce Düzce yöresinde vurularak öldürülmüĢtür. Yolu
muhtemelen eĢkiyalar tarafından kesilen Heciyê Mala Mihê ReĢê ile birlikte çobanı da
öldürülür. BaĢka bir sözlü anlatımda Musa Elê’nin 1936-1937’de Ġstanbul’a sürüler götürdüğü
bir sırada, Afyon yöresinde öldüğü ve oraya gömüldüğü anlatır.97 Böylece Konya ve
yöresinden Ġstanbul’a yapılan et ticareti konusundaki yazılı ve sözlü anlatımların birbirini
doğruladıkları ve destekledikleri görülmektedir. 1927 NÜFUS SAYIMINA GÖRE
"MERKEZĠ ANADOLU” DA KÜRTÇE KONUġAN NÜFUSUN DAĞILIMI
28 Ekim 1927 tarihinde, Türkiye çapında yapılan Genel Nüfus Sayımı’nın (Umumi Nüfus
Tahriri) sonuçlan pek güvenilir olmasa da, tarihi bir önemi bulunmaktadır. Bu nüfus sayımı
sonuçlarına göre, o yıllarda Merkezi Anadolu olarak tanımlanan Orta Anadolu yöresinde
binlerce Kürdün yaĢadığı görülmekledir. Nüfusun erkek ve kadın olarak gösterilmesi, yüzde
olarak ve daha sonra toplam rakamların verilmesi, bazı yorum ve sonuçlara ulaĢabilmek için
araĢtırmacılara önemli bir malzeme sunmaktadır. Bu nüfus sayımı, Kürt 1er açısından son
derece kritik bir dönemde yapılmıĢtır. ġeyh Said Ayaklanması*nın hemen arkasında ve yeni
tutuĢmaya baĢlayan Ağrı Ayaklanması’nın hazırlık safhasında yapılan bu nüfus sayımında,
devlet memurlarından oluĢan sayım görevlileri, ülkenin değiĢik yörelerinde yaĢayan Kürtlere
anadillerinin ne olduğu sorusunu yöneltmiĢlerdir. Devlet tarafından görevlendirilen
memurların pro-resmi tutumları ve Kürtlerin bu dönemde devletle barıĢık olmaması
sonucunda temkinli hareket etmeleri nedeniyle böyle nazik bir soruya tam ve doğru bir yanılın
verilemediğini söyleyebiliriz. Nüfus sayımı sırasında kendilerinin bir bakıma ’’sorguya
çekildiğini” hisseden Kürtler, tarihlerinde ilk kez böyle kapsamlı bir uygulama ile
karĢılaĢmıĢlardır. Bu durum onları Kiirtlükleri konusunda yeniden düĢünmeye sevk etmiĢ
olmalıdır.

ÇAĞDAġ TÜRK EDEBĠYATINDA ORTA ANADOLU KÜRT MOTĠFLERĠ
Edebiyat ve tarihin birer disiplin olarak sınırlarının yakınlaĢtığı ve çakıĢtığı alanlar benim için
ilgi çekici bir konu olmuĢtur. BaĢka bir anlatımla edebiyatı hep tarihsel bir plana çekmek
istemiĢimdir. Böylece edebi-tarihsel diyebileceğimiz bir yaklaĢım benim için hep önem

kazanmıĢtır. Orta Anadolu Kürtleri konusu daha ÇağdaĢ Türk Edebiyatında Kürtler adlı
çalıĢmamı hazırlarken dikkatlerimi çekmiĢti. Kemal Tahir’in romanlarındaki Kürtlere iliĢkin
bazı değinmeleri beni çok etkilemiĢti, özellikle Birinci Dünya SavaĢı (19114-1918) yüzünden
oraya-buraya çil yavrusu gibi dağılan Kürtlere yaptırdığı göndermeler çok sarsıcıydı. Ta
Burdur’a kadar gelmiĢlerdi: ”Bozgunun ikinci sağnağı Burdur”da daha umulmaz bir Ģekilde
çöktü. Yarılan cephelerden birisinin arkasındaki halk - Kürtler- evlerini, barklarını,
topraklarını yüzüstü bırakarak sırtlarına sardıkları pis yorganları ve yorganlardan daha pis
çocuklarıyla bir gün çıkageldiler’. '02 B i rincĠ Dünya SavaĢı yıllarında savaĢ nedeniyle
Kürtlerin Burdur yöresine kadar göç ettikleri görülmüĢtür. Aç olan Kürtlerin durumunu bilen
askerler, ekmek karĢılığında genç kadın ve kızların namusuna göz dikmiĢlerdir. Büyük bir
yoksulluk çeken bu Kürtlerin baĢına gelenler yetmiyormuĢ gibi, askerler bu kez onların ırzına
geçmiĢlerdir: Bozgundan evvel, dedi. Burdur’a Kürt muhacirleri gelmişti. Bizim asker de on 1
arm ırzına geçti".m Bu durumun korkunçluğu konusunda Kemal Tahir’in bir romanında daha
ayrıntılı bilgiler sunulur. Kemal Tahir en sonunda şu saplamada bulunur: ”Harp kışlan,
demek ki insanların yalnız vücutlarını değil, ruhlarını da dondu ruyordu 104 Yazarı n
Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu ve Büyük Mal gibi romanlarında bu kez Çorum
yöresindeki bazı Kürt tiplerine rastlıyoruz. Bir Mülkiyet Kalesi adlı romanda Orta Anadolu
yöresinden Ankarah başka bir Kürdün portresi çizilir: "Haymana Kümlerinden Kara Memo
çobandı. İyi kaval çalıyordu. Mangasına yeni gelenler bile, birkaç saatte: "çi ye i o" diyerek
onunla eğlenmeye alışıyorlardı. Bembeyaz dişlerini göstererek bir gülmesi, böyle Kürtçe: "Ne
var, ne yok " diyenlere "Tıştek tune", yani bİrşey yok! diye cevap vermesi vardı ki insanın
sevgiden yüreğini titretirdi".m Kemal Tahir’in Orta Anadolu Kültleriyle bu tanışması, bir ara
Çorum’da hapishanede tutuklu bulunduğu yıllara rastlar. Bekir Eliçin’in kaleme aldığı Onlar
Sa ı 'aşırken rom an i m n önemli kahramanı muhtar Alaettin Efendi’nin gözü Kürt Kızı
’ndadır. Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı bir köyün zenginlerinden Hacı Kemal Ağa’nın dul
eşi güzelliğiyle yörede ün yapmıştır: ” ...Hacı Kemal onu gören eki i bir Kürt ailesinden
almış, baş tacı etmişti. Güzeldi, becerikliydi, en üstün yemekleri yapardı. Düzen ve temizlik
bakımından üstüne yoktu. Kendi yokluğunda bile konuk ağırlamasını bilen "Osmanlı " bir
kadındı ".106 Olay-ların Orta Anadolu’da geçtiği bu romanında ayrıca Kürt Resul ve Kürt
Hamo gibi başka Kürt tipleri de bulunmaktadır. Orta Anadolu Kürtlerinin sevecenliği, daha
1930’larda Konya Temaşası ' na da yansır: ”Kürt Aliler denilen neşveperestlik ailesine
mensup asıl ismi Ali olan fakat Ulvi mahlasİle tanınan, okuması yazması olmadığı halde
yaradılışça çok zeki ve ruhu çok uyanık olduğu için okur yazarlar kadar sözü sohbeti
dinlenen, kulaktan kulağa gelmiş ve anane halini almış hikayleri çok güzel söyleyen "
kıymettar bir Ģahsiyetten bahsediyorlar”.107 Orta Anadolu Kürtlerinin etnografyası ve
folkloru bazı araĢtırmacıların dikkatini çekmiĢtir. 1873 yılında yayımlanan Osmanlı
kostümleri konusundaki bir albümde yer alan fotoğraflar arasında, örneğin Yozgat,
Kastamonu ve Sivas yöresinde yaĢayan bazı Kürtlerin giysileri de tanıtılmıĢtır.108
Dikkatlerimizi Orta Anadolu Kürtlerine çeken yazarlardan birisi de, geçen yıl vefat eden
Cumhuriyet gazetesinin tanınmıĢ yazarlarından Mehmed Kemal’dir. 1920 yılında Ankara’nın
bir Kürt köyünde doğan yazar, bu konuda Ģunları söyler: "...Ġnsan ne zaman doğduğunu, ne
zaman doğacağını bilemez. Ben, Ankara’dan Haymana \'ya giderken iki dere arasında kalan

bir Kürt köyü vardır, Dereköy, orada doğmuĢum. Babam Kuvayi Milliye döneminde Ankara y
a Mustafa Kemal PaĢa dan yana çıktığı için kötülendiğinden bu Dereköy 'c gelip sığınmıĢtır ”.
^ Mehmed Kemal, Tütün adlı Ģiirinde bu kez Dereköy köylülerinin çektikleri bazı kimlik
sorunlarını dile getirir:
Dereköy BölükbaĢı Bekir Ġskandan kalma
Cihanbeyli aĢiret artığı Ne Türkten sayarlar, ne Kümen Türkmen de değildir.
Seçim sonrası arayanı, soranı yok Jandarmadan baĢkası göreni yok.110
Mehmed Kemal daha sonraları Kürtler konusunu iĢleyen bir roman kaleme aldı. Sürgün Alayı
adlı bu romanda Neco adlı bir çilekeĢin baĢından geçenler anlatılır. Bu romanın bir kesitinde
Kültlerin kimlik sorunları tekrar gündeme gelir: ”...Ben neden Türkçe konuĢmam talimlerde ?
KonuĢmam, bildiğim halde konuĢmam. Ben, kendimi Türk saymıyorum ki... Ben saysam bile
siz, beni Türk saymazsınız ki, eĢitliğim yok ki sizin gibi'T1
SONUÇ
Bazı tarihsel, coğrafık, etnografik, dilsel ve edebi bilgi ve verilere dayanarak yüzyıllar önce
Orta Anadolu’da birçok Kürt yerleĢim biriminin olduğunu söyleyebiliriz. Bu Kürt kolonileri
konusunda bazı bilgilerin yer aldığı bu inceleme, Orta Anadolu Ktirtleri konusuna sınırlı
olarak değinmektedir. Özellikle Konya, Ankara ve Adana gibi büyük kentlerdeki Kürtlerin
tarihi geçmiĢinin karanlıkta kalan daha birçok yönü bulunmaktadır.
Yüzyıllar boyunca buralarda yaĢamıĢ etnik azınlıkların konumuna değinmeden bu kentlerin
gerçek bir portresinin çizilemiyeceği kesindir. Bu bakımdan Orta Anadolu ve Batıdaki
kentlerde yaĢayan Kürtlerin buralara ne zaman, nereden geldikleri, sayılan, ne amaçla
geldikleri ve sonunda ne oldukları gibi bir dizi sorunun yanıtlanması gerekir.
1. F. Tacschncr. Anadolu, The Encyclopaedia of Ġslam, new edition, s.461.
2. John Frödin, Mindre A sien. Nordiste Fanıiljebok, Stockholm. 1913. s.574-578.
3. Cengiz Orhonlu, aĢiretlerin iskânı konusunda hazırladığı bir çalıĢmada bazı
kaynaklara dayanarak, örneğin 17, yüzyılda bir Kürt aĢiretinin Ġzmir ve yöresine
yerleĢtiğini belirtir: ” 1659 yılından beri Küçük M Ġh m :ı d!i Kürdü oymağından bir
kıĢımı, bulundukları yerden ayrılıp Ġzmir kazalarına gelerek, KuĢadası ve civarında
evler inĢa ederek yerleĢmiĢlerdi, i7/3’de bunlardan dört tanesi Saruhan'a bağlı bulunan
Ilıca kazasındaki Karaçalı Derbend'dc, 36 hanesi KuĢadası’nda, dört tanesi de Ġzmir'de
oturmakta idiler' (Cengiz Orhonlu. Osmanh Ġmparatorluğu'nda AĢiretlerin Ġskânı, s.7l).
4. Yukarı git↑ Rohat Alakom. Eski Ġstanbul Kürtleri, Ġstanbul, 199S.
5. Yukarı git↑ 1927 yılında Türkiye’de yapılan genel nüfus sayımı sonucunda
Anadolu'mu her ilinde irili-ufaklı bir Kürt kolonisinin bulunduğu ortaya çıkmıĢtır.
Bkz, BaĢvekalet Ġstatistik Umum Müdürlüğü. Umumi Niifııs Tahriri, Ankara, 1929.

6. Yukarı git↑ William Francis Ainsworth, Researches in Assyria, Babylonia and
Chaldea. London, 1838, William Francis Ainsworth. A Persona! Narrative of the
Euphrates Expedition, London, 1888.
7. Yukarı git↑ William Francis Ainsworth, Travels and Researches in Asia Minor,
Mesopotamia and Armenia, vol. 1. London, 1842. s. 137. 188 - 189.
8. Yukarı git↑ ^ !9ĠS-19i9 yıllan arasında Ġstanbul'da yayımlanan Jîn dergisinde özellikle
Orta Anadolu'ya sürgün edilen birkaç yazı ve Ģiir yayımlanmıĢtır: Abdurrahim Rahmi,
Kiird Muhacirleri Ne Halde?, Jîn: 8. Kürd Muhacirlerinden Ne KalmıĢ, Jın: 11. Bir
Mektup, Jîn: 15. Menıdtılı Selimbegi, Hewar-Ġmdat, Jîn: 19 (Jîn. Arap harHerindcn
Latin harflerine çeviren: M. Emin Bozarslan. Uppsala, 1985).
” \V. J. Hamilton, Researches in Asin Minor, Pannıs and Armenia, voi.2, 1842.
^ A.M. Celal ġengdr, Prens Pierre de Tchihntchei,\ Toplumsal Tari ti 14/1995.
^ P. von Tsclıilıaıclıef, Reisen in kleinnsien und Arménien ! $47-1 $63, 1867.P. Tclıilıatchcff,
Asie Mineure, Paris, 1853. 11 Georges Pcrrol, Les Kurdes de L’Haimaneh, Revue des Deux
Mondes. 35:2, Paris, 1865. Perrot’un bu tarihi incelemesi ük kez bölümler halinde
Stockholm'de çıkan Birnebûn dergisinde yayınlandı. (Kürden Haymanayê. hejmar 6/1998,
çcv. Fawaz Husên)
Georges Perrot’un yaĢam Öyküsü konusunda bkz. Salomon Re inadı, Georges Perrot. Revue
Archéologique. 1914, 11, s. 121-127.
^ Georges Perrot, Souvenir d'un voyage en Asie Mineure, Paris, 1867. Bolu ve yöresinde
Kürtlerin yaĢadığım ilk kez belirten Perrot’ım bu açıklamaları dıĢında, ġercfnamc’de yer alan
bazı bilgiler de dikkatlerimizi çekmektedir. Daha 16. yüzyılda Bolu ve yöresinde Kürt 1er
arasında bazı çatıĢmaların ve gerginliklerin yaĢandığı görülüyor. Bkz. ġerefxanê Bcdîsî,
ġerefname - Tarîxa Kurdistanê ya kevn, wergera kurmancî: Zîya Avcî, Apec. Stockholm,
1998, s.266. 268. 269.
^ Mahmud Levendi, Kürden Ģcxbizini\ Bîrnebun 3/1997. Vita! Cuinet. La Turquie d'Asie,
Paris, vol. 1891-1894. old 1, s. 252 - 253.
^ W. M. Ramsay, Impressions of Turkey, London, 1897, s.48. 114-117.
^ W. M. Ramsay, Impressions of Turkey. London, 1897. s.48.
^ Friedrich Sarre, Reise in Kteinasien, Berlin, 1896.
1 ^ Cengiz Orhonlu, Osıııanlı Ġmparatorluğu'nda AĢiretlerin Ġskânı, Eren Yayıncılık. Ġstanbul,
1987, s.42
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