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Qatar’ın başkenti Doha’da havalimanı cıvıl
cıvıl insan kaynarken, yaşamın bütün gü-
zelliklerini içinde barındırıyordu. Özgür-

lük kokan havası insanı rahatlatıyor, renkli
insanlarını görmek insana huzur ve zevk veriyordu.
Avrupa’da bile az bulunabilecek çok modern bir
havaalanı inşa etmişler. 

İnsanın hayran kaldığı bu havalimanından sıkıcı,
renksiz, donuk Meşhed dış hatlar havalimanına ini-
yorum. Doha’nın teknolojisini ve hareketliliğini
orada bulamayınca insan biraz bocalıyor, ‘bir köy
havaalanına mı indim’ diye kendisine sormadan
edemiyor. Qatar havaalanındaki insanların canlılı-
ğını burada bulmak mümkün değil. İnsanlar yor-
gun, umutsuz ve bakımsız. Havaalanının insanı
boğan alçak bir binası var, bütün tabelalar Farsça
ve sıkıcı. Duvara asılı ufacık bir saat ve insan bakış-
larındaki umutsuzluk, belki de İran devletiyle ulus-
lararası devletlerin birbirine bakışının
yansımasıydı.

Uçaktan çıktıktan sonra değişmeyen kural, dışa-
rıda dört görevlinin bekliyor olmasıydı. 16 yıl önce
de bu manzarayla karşılaşmıştım. Sakallı ve göz-
lüklü olanı üst düzey bir yetkili veya hükümetin si-
yasi komiseri, diğerleri de gümrük, polis ve
havaalanı görevlileri olsa gerek. Polis kontrolünden
geçerken nereden geldiğimizi sordu. ‘İsveç’ de-

yince pasaportlarımızı aldılar. Yeni olan değişiklik,
pasaportlara mühür vurulmamasıydı. Artık pasa-
portları mühürleyerek insanların diğer ülkelerde
sorgudan geçmesinin önünü almaya çalışıyorlar.
İkinci kontrol sırasında durduk. Daha önce dışarıda
bekleyenler, bu kez yolcuları ayaküstü sorgulu-
yordu. Önümüzde Arap giysileri ile iki kişiyi epey
sorguladıktan sonra sıra bize geldi. “Hangi ülkenin
pasaportu?” sorusunu yanıtlayınca bizi sorgulama-
dan bıraktı ve yolumuza devam ettik.

Dışarı çıktığımızda Meşhed’in sıcak havası teni-
mizi sardı. Soğuk ülkeden giden biri için hoş bir
karşılamaydı. Sıcağa hasret vücudumuz yumuşadı
ve kendisini sıcaklığın kollarına bırakıverdi. Taksi
beklerken havadaki dumandan gözlerimin, burnu-
mun ve genzimin yandığını hissettim. Kısa bir baş
ağrısına yol açtı. Birdenbire kendimi kapalı bir oto
tamirhanesindeymişim gibi hissettim. Havanın bu
kadar kirli olması tuhafıma gitmişti. Çinliler gibi
maske takıp takmadıklarına baktım ama kimsenin
umurunda değildi. Arkalarından siyah duman bu-
lutları bırakan arabaların aralarından konaklayaca-
ğım yere varmaya çalışırken trafiğin nasıl katastrof
olduğuna şahit oldum. 16 yıl önce bir arkadaşımın
kolumdan tutarak çocuk geçirir gibi yolun karşı ta-
rafına götürmesini hatırladım. Şimdi daha da kötü
olmuştu. Üçlü yol şeridinde altı araba yol almaya

çalışıyor ve birbirine çarpmamak için uç marjinalle-
rini zorluyorlardı. 

Yol boyunca binlerce araba yolun kenarında
park etmiş ve yüzbinlerce insan parklarda oradan
oraya koşuyordu. Sebebini sordum, sekizinci Şia
imamı olan İmam Reza’nın türbesine sahip olan şe-
hire, İmam Reza’nın doğum günü vesilesiyle içer-
den ve dışardan milyonlarca insanın geldiğini
söylediler. 

Ertesi gün şehir içinde gezerken kalabalığın bir-
kaç milyon arttığını gördük ve duyduk. Parklarda
devlet görevlileri halka bisküvi ve şerbet dağıtı-
yordu. İnsanlar bir yudum şekerli su için kuyrukta
bekliyordu. Bunu fırsat olarak gören TV’ler halkla
röportajlar yapıyordu. Ağlayanlar, masal anlatanlar,
rüyasını anlatanlar, ‘noha’ (dini şiir) okuyan çocuk-
lar revaçtaydı. Molla sisteminin araçları, bu tip in-
sanlar ve savaşlarda ölenler üzerinden toplumu
kontrol ve yönlendirmeye, kendine bağlamaya ve
idare etmeye çalışıyordu.

Bu nedenledir ki İmam Reza Türbesi birkaç defa
büyütülmüş, tamir edilmiş ve yeni bir işleyiş getiril-
mişti. İçerisi ve dışarısı çok modern mermer ve çini-
lerle kaplanmıştı. İçeride büyük ahizeler, pahalı
lambalar ile göz hizasında siyah yazı ile çeşitli ayet-
ler ve kısa şiirler yazılmıştı. Bunlardan birinde şöyle
deniliyordu:
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◗ Şehir içinde gezerken kalabalığın birkaç milyon arttığını
gördük ve duyduk. Parklarda devlet görevlileri halka bis-
küvi ve şerbet dağıtıyordu. İnsanlar bir yudum şekerli su
için kuyrukta bekliyordu.

◗ Sistem, araçları vasıtasıyla halk arasında bazı hayali olaylar
yayarak onları meşgul ediyor. Yönetime dair eleştirileri ol-
masın diye yaşamlarında mucizelerin olabileceğine inandı-
rıyor.Bunlardan biri de İmam Reza ile Memun’un hikayesi.

Meşhed şehri ve sistemi
ayakta tutan etkenler

Meşhed
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“Cihanda ne kadar şah ve kral var ise
Buraya gelip, bu uluya ibadet etmelidir”

Radikal bir Şia olan rehberimle türbeye yaklaş-
mak istedik. Arkadan gelen biri, bizi sağa sola savu-
rarak türbeye yaklaştı. Omuz ağrısı ile adamın
yüzüne baktım. İsteyerek yapmamıştı, bizi görme-
mişti bile. Onun kafasında sadece bir hedef vardı,
ona varmak için önünde kimseyi görmüyordu, ken-
disinde değildi.

Resmi elbiseli görevliler insanlara en iyi hizmeti
sunuyor, rahat etmeleri için ellerinden geleni yapı-
yordu. Girişte görevliler ellerimizdeki fotoğraf maki-
nelerini alırken, mobil telefonları almadılar. Bir
fotoğraf makinesinden daha iyi resim ve film çeken
mobiller serbest ama fotoğraf makinası yasak!

Türbe alanında yapılan bir diğer yenilik de aç-
lara/ziyaretçilere bedava yemek vermeye başlamış
olmaları. Bu yolla keskinleşen nefretin törpülenmesi
hedefleniyordu ama halk arasında sisteme karşı be-
lirgin bir rahatsızlık var. Daha önce evinin içinde ko-
nuşurken bile korkan halk, şimdi korkmuyor, açık
açık dile getiriyor, sövüyor. Bu nedenle molla rejimi-
nin suyunun kaynadığını söylemek yanlış olmaz.
Kim e sorarsanız sorun, rejimi yönetenlerin ‘hırsız’,
‘münafık’, ‘çocukları Kanada’da yaşayan’, ‘İran para-
larının Yemen ve Filistin’de tüketildiğini’ söylerler
size. Bunu bilen rejim yemek vererek, soğuk su çeş-
meleri koyarak bu tepkiyi azaltmaya çalışıyor. Bunun
yanında halk adak ve çeşitli dileklerinin yerine geti-
rilmesi için altın, para ve yardımlarını türbenin yar-
dım deliğinden içeri atıyor. Arkası ne kadar büyük
belli değil ama büyük meblağların toplandığını söy-
lemek gerekir. Sistemin biraz daha ayakta kalmasını
sağlayan bu inancı, mollaların en iyi şekilde kullan-
dığını söylemek mümkün. Ekonomik ve sosyal sıkın-
tılardan bunalan halk, türbelere, yatırlara, hayali
efsane yerlerine giderek kendisini tatmin etmeye,
derdine derman aramaya ve olağanüstü güçlerden
imdat beklemeye çalışıyor.

Sistem, araçları vasıtasıyla halk arasında bazı ha-
yali olaylar yayarak onları meşgul ediyor. Yönetime
dair eleştirileri olmasın diye yaşamlarında mucizele-
rin olabileceğine inandırıyor. Böylece umutlarını diri
tutmayı sağlıyor. Bunlardan biri İmam Reza ile
Memun hikayesi. Güya Memun, İmam Reza’yı Xora-
san’a çağırır. Gelince adamlarından birini görevlen-
direrek onu küçük düşürmek ister. Adamı, ona
peygamberin soyundan olmadığını söyler. Eğer o
soydan ise bir mucize yaratmasını ister. İmam Reza
da Memun’un arkasında asılı olan perdeye nakşedi-
len iki aslana parmağı ile gel işareti yapar. Aslanlar
canlanır ve Memun’u yerler. Bir damla kanını bile
dökmeden işi bitirdikten sonra bir parmak işaretiyle

tekrar yerlerine dönerler. Onlar şimdi türbe kapısı-
nın üzerinde çinilerle süslü. Halk arasında bu mucize
İmam Reza’ya mal edilerek, inananların benzeri mu-
cizeler yaşayabileceği ve daima umutlu olmaları ge-
rektiğini söylemek istiyor .  .

Toplumu etkisizleştirme araçlarından bir diğeri de
uyuşturucu tüketimi. Yaygınlaşmaya devam ediyor.
Özellikle de Kürtler arasında ivme kazanmış. Her ai-
leden birkaç kişinin müptela olduğunu söylersek
abartı olmaz. Sistem de bunun önüne geçmek iste-
miyor, gençler ve binlerce aile arasında yaygınlaştı-
ğını ve pek çok ailenin mal varlıklarını sattığını
gözlemledim. Bu konuda dışarıdan yapılacak cüzi
bir yardımla aydınların pozitif bir rol oynayabilece-
ğini belirtmek gerekir. 

Halkın tepkisi nedeniyle sistemin baş örtüsü ko-
nusunda geri adım attığını sevinerek gördüm. Daha
önce saçın dışarı görünmesine kesinlikle müsaade
edilmezken şimdi bu konuda daha rahat bir durum
söz konusu. Başörtüsünün daha sıkı bağlanması ve
saçların dışarıdan görünmemesi için birkaç giri-
şimde bulunduklarını ama halkın taviz vermeyişi
nedeniyle sessiz kaldıkları görülüyor. 

Bu girişimlere bir başka örnek de müzik. Meşhed
şehrinin kutsal olduğunu ileri sürerek müziği yasak-
lamak istemişler ama halkın tepkisi onları bu ko-
nuda da şimdilik sessizliğe gömmüş. Bu arada
müzisyenlerin çok korktuğunu ekleyebilirim. Evler-
deki müzik dersleri ve konserlerini dinledim. Kürt bir
müzisyen, “Yaptığım yeni melodiyi bir yerde çaldım
ama çok korktum. Çalarken ayaklarımın titrediğini
hissettim” dedi. Bu nedenle çoğu müzisyen dış ülke-
lere kaçmaya çalışıyor.

Xorasan’da sistemi ayakta tutan bir diğer etken
de çok sayıda Xorasanlı Kürdün istihbarat ve po-
liste çalışıyor olması. Bu Kürtlerin çoğu devletle bü-
tünleşmiş veya devlet için gazi olmuş kişiler.
Mezheplerinin aynı olması ve ulusal bilincin zayıf-
lığı, devletle daha kolay iş birliğine yönelmelerinin
etkenleri arasında. Elbette Kürt olduklarını biliyor-
lar, bununla gurur da duyuyorlar ama bunun dı-
şında ulusal bir hesapları ve ulusal mücadeleye
destek istenilen seviyede değil. Bunu bilen devlet,
bu gözü kara insanları en tehlikeli bölgelerde kul-
lanmaktan kaçınmıyor ve ölenlerin çocuklarını da
istihbarata alıyor.

Bununla bağlantılı olarak savaşlarda ölen halk ço-
cuklarının isimlerinin sokaklara verilmesi, resimleri-
nin cadde girişlerine asılması halk arasında büyük
bir saygınlık yaratıyor. Bunu özenerek yapıyorlar,
büyük resimleri duvarlara çizerek halkın duygula-
rına hitap etmeye çalışıyorlar ama işlerinin artık
kolay olmadığını kesinlikle söylemek gerekir.

Ölenlerin tablosu ve cadde isimleri

◗ Halkın tepkisi nedeniyle sistemin
baş örtüsü konusunda geri
adım attığını sevinerek gördüm.
Daha önce saçın görünmesine
kesinlikle müsaade edilmezken,
şimdi bu konuda daha rahat bir
durum söz konusu.

İmam Reza Türbesi

◗ Xorasan’da sistemi ayakta tutan
bir diğer etken de Xorasanlı Kürt-
lerin çok sayıda istihbarat ve
polis içinde çalışıyor olması. Bu
Kürtlerin çoğu devletle bütünleş-
miş, devlete canlarını vermiş
veya gazi. Mezheplerinin aynı ol-
ması ve ulusal bilincin zayıflığı,
devletle daha kolay işbirliğine
yönelmelerinde etken.
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Xorasan... Kimine göre Kürtlerin, kimine
göre savaşların, kahramanlıkların, Ebû
Muslîmî Xorasanî’nin veya güneşin ülkesi.

Ama benim için sürgünün, acının, gözyaşının, asimi-
lasyonun ve Kürt gücünün dağıtılmasının yurdu.
Çünkü buradaki Kürtler ile Orta Anadolu ve diğer
bölgelere dağıtılanlar en azından altı milyonluk bir
kitle ve dağıtılmasalardı çok büyük bir güç olacak-
lardı. Bugün her biri kendi bölgesinde eriyor, asimile
oluyor, kimliğini, ulusal benliğini kaybediyor. Bu ne-
denle Xorasan bana hep acı veriyor. Halkın çoğunun
diğer bölgelerden ve Kürtlerden habersiz olmaları,
köprüler kurmaya çalışmamaları, geçmiş ve gelecek-
lerini merak etmemeleri tabii ki insanı üzüyor ama
içerinde büyük bir potansiyeli de barındırdığını be-
lirtmek gerekir. Çünkü hiç ummadığınız biri söyle-
dikleriyle insanı şaşırtabiliyor. Yaşlı bir amca ile
sohbet ederken bana; ”Bak, Kürtleri birleştirecek ve
kurtaracak biri vardı. Evet, Öcalan Kürtleri birleştire-
cekti ama izin vermediler. Amerika onu tutup İm-
ralı’ya attı. Bu dünya böyle işte, hala bir nefes
almamıza izin vermiyorlar!” deyince az kalsın dilimi
yutacaktım. Bu sessiz insanların o kadar da kayıtsız

olmadıklarının işaretiydi bu sözler. Ama gençleri
narkotik belasından ve hayali inançlardan kurtar-
mak, onları ulusal dava halayına kaldırmak için dışa-
rıdaki Kürtlerin kültürel alanda, özellikle de müzik,
şiir, yazım ile mali alanda buradaki soydaşlarına el
uzatması gerekiyor.

Günümüzde Xorasan eyaleti üçe (2004) bölün-
müş: ‘Xorasanî Cûnub’ güney kısmı, başkenti Bircen
ve Afganistan sınırının bir kısmını kapsıyor. ‘Xorasanî
Rezawî’, Türkmenistan ile sınır, Meşhed ve çevresini
kapsar, toplam nüfusu altı milyona yakın. ‘Xorasanî
Şîmal de Türkmenistan ve eski Mazendaran ile sınır,
bir milyona yakın nüfusu var ve Kürt şehri Bojnurd
çevresini kapsıyor.

Meşhed, 5 milyonu aşan nüfusu ile kuzeyin en
büyük şehri. Yazın nüfusun 7 milyonu bulduğu
söyleniyor. Bu şehirde önemli bir Kürt nüfusu yaşı-
yor. Tahmini rakam 500 bin. Burada yaşayan Kürt-
lerin büyük bir bölümü, diğer bir deyişle yaşlıları
hariç hiçbiri Kürtçe bilmiyor. Daha önceki sefe-
rimde evlerde Kürtçe konuşulurdu ama şimdi ta-
mamıyla yerini Farsçaya bırakmış. Bu durum orada
yaşayan Kürtleri rahatsız etmiyor. Birkaç aydın dı-

şında halk Kürtçenin kaybolmasını dert etmiyor.
Çünkü kendisi sistemle bütünleşmiş. Dinin ve
diğer tarihi geleneklerin aynı olması bu süreci
daha da hızlandırıyor ve şimdilik orada yaşayan
Kürtler bu hallerinden memnun. Bununla müca-
dele etmenin en kestirme, kolay ve masrafsız yolu,
Kürtçe müziğin yaygınlaştırılması. Özellikle de
Kuzey Kürdistan’ın hafif müzik parçalarının her va-
sıta ile halk arasında yaygınlaştırılması derin ya-
raya bir sargı bandı olabilir.

Xorasan, eskiden beri kesinlikle bir Kürt ve
Arî yurdudur. Bazı Türk tarih yazarları Xora-

san’ın bir Türk yurdu olduğunu ve oradan gelenle-
rin hepsinin Türk olduğunu ileri sürerler. Özellikle
de Kürt Alevileri ve Kirmanckî şivesini konuşan in-
sanlarımız üzerinde bu propaganda yürütülerek
Kürt gücünü parçalamak istiyorlar. Tam aksine ora-
dan Anadolu’ya gelen Kürtler, Osmanlıların güçlen-
mesi ile Dersim çevresinden tekrar Xorasan’a
gittiğini vurgulamak gerekir. Türk propagandasına
bazı Kürtler de alet olmuş vaziyette ama Xora-
san’ın bir Türk yurdu olduğu doğru değildir. 

Kürtlerin ataları olarak kabul edilen H/Xorîlerin
MÖ 4 bin yıllarından başlayarak Xorasan’a gidip

geldiğini tarihçiler söylüyor. MÖ bin 200 yıllarında
Hitit imparatorluğunun yıkılmasından sonra Kür-
distan’ı terkeden büyük çoğunluk da Xorasan’da
kümelenmiştir.

Medler döneminde de ‘Reşan’ adlı bir kümenin
orada yaşadığı, silahlı ve savaşçı bir halk olduğu
ve Medlere Ninova’nın düşürülmesinde yardım
ettiklerini belgeler söyler. Onların büyük bir ihti-
malle bugünkü Reşî aşiret federasyonu olduğu
söylenebilir. Ayrıca bugün Xorasan’da yaşayanlar,
bir Med şehrinin varlığından bahsediyor, yerini
gösteriyorlar ama bu konuda belge yok. Med dö-
neminde, Yenisey yazıtları üzerinde Qereçorlu
Kürt aşiretinin ismine rastlandığını Macar bilim in-

sanları tespit etmiştir. 
Yazılı tarihin babası olarak bilinen Heredot, MÖ

400’lü yıllarda yazdığı kitapta Xorasan’da yaşayan
halka ’Arî’ ismini verir. Bunun da Kürtler olduğun-
dan kuşku yok. Heredot, Farsları bile Arî olarak gör-
mez ve onlara ’Kephen’ ismini verir.

Türk tarihçilerinin ‘Türk’ diye saydığı Oğuzların
büyük çoğunluğunun Kürt olduğunu biliyoruz.
Bunlar Moğolların gelişine kadar (1200) Xorasan’ı
yurt edinmişlerdir.

Emevi ve Abbasi dönemlerinde oradaki Kürtle-
rin bir kısmının Anadolu’ya getirilerek Müslüman-
lar ile Hıristiyanlar arasında yerleştirildiği bilinir.

Son olarak da 1500 yılında Safevi devletinin ku-
rulması ile Kürtler oraya tekrar gitti. Tabii ki örnek-
leri çoğaltmak mümkün. Ama Xorasan hiçbir
zaman Kürtsüz olmadı.

Xorasan Ostanı

Xorasan’da Kürtlerin geçmişi

Burada yaşayan Kürtlerin
büyük bir bölümü, diğer bir
deyişle yaşlıları hariç hiçbiri
Kürtçe bilmiyor. Bu durum
birkaç aydın dışında orada
yaşayan Kürtleri rahatsız et-
miyor. Bununla mücadele
etmenin en kestirme, kolay
ve masrafsız yolu, Kürtçe
müziğin yaygınlaştırılması. 

8. yy’a ait bir harita
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Meşhed’in kuzeyine doğru yol aldığınızda
gerçek Xorasan veya Kürt yurdunun coğ-
rafyası başlar. Kuzey’in birçok şehir ve ilçe-

leri ile köylerde Kürtler çoğunlukta olduğu için Kürtçe
hala konuşuluyor. Meşhed’ten kuzeye doğru yol alırken
25 km sonrası ilk uğrak yeri Gulbihar kasabası. Burada
da önemli bir Kürt nüfus var ama geneli asimile olmuş. 

Daha sonra Kürt şehri/kasabası olan Çinaran gelir.
Şehir ve çevresinde çoğunluk Kürtlerdir. Yolun sol tara-
fından ayrılan ilk yol, Erke ve Çınar köylerine gider ki,
bunlar Hemzikî aşiretinden. Daha sonra ayrılan yol
Abkat ile Qizlar köylerine uğrar, Kawîler ile kısmen
Muskîler yaşar. Ondan sonrakiler Qizlar ve Memîş Xane
çevresinde Xuramabad’dan gelen Lekler yaşar. Sonraki
Dehnê’de Badilliler yaşar ama asimile olmuşlar. Son
köy yine bir Caf köyüdür, Kawîlerle beraber yaşıyorlar.
Meşhed-Çinaran yolunun sağ tarafında ise ilk etapta
57 köy var. Bunlar Bezkî, Kerrî, Hemzikî, Badillî, Sêvikî,
Torisî, Hêvî ve Kosanî aşiretlerine mensup. Daha sonra
Sefiyabad köyü gelir ki Îzolî ve Torisîler yaşar. Onların
ilerisinde Qiyasabad çevresinde Çarmîn ve Mihamad

Abad gibi Şêxikî köyleri ile Mîlan ve Musîkî köyleri var.
Ziravkî aşiretinin Kelata Sadu köyü, Sêvikan aşiretinin
Kemal Abad, Karagöz ve Kela Reza köyleri ile Kerran
aşiretinin Kuşkabat köyü; Torisî aşiretinin Kela Hüse-
yin ve Kela Sahap ile Birivî aşiretinin köyleri gibi çok
çeşitli aşiret köyleri var bölgede. Bölgenin büyük aşi-
ret federasyonlarından biri olan Birivîler buraya kışlağa
geliyorlar. Yazlıkları da daha yukarıdaki Hezar Mecîd
dağlarıdır. Yanılmıyorsam bu dağların eski ismi Saka
dağlarıdır. Bunlar haricinde Radkan’ın kuzey batısın-
daki Behmangiya Jor ve Jêr ile Aliyabad, Gorişkan gibi
köylerde de Kawî aşireti yaşıyor.

İsmini saydığım aşiretlerin büyük bir kesimi hala aynı
isimle, başta Semsûr (Adıyaman) olmak üzere Meletî
(Malatya), Sêwaz (Sivas), Dîlok (Antep), Riha (Urfa), Fırat
ırmağı çevresi ile Orta Anadolu, Kobanê ve Efrîn çevre-
sinde yaşar. Böylece Efrîn’den Xorasan’a kadar dağılan
aynı aşiretlerdir ama birbirlerinden haberdar değiller.
Bu dağılan aşiretlerin 1460’tan sonra Semsur merkez
olmak üzere Kuzey Kürdistan’dan dağıldığını tarihi vesi-
kalar bize göstermektedir.

Çinaran kasabası ve Kürt köyleri

Gulbihar’dan Kürt şehri olan Qo-
çan’a (Koçan) kadar 85 km’lik bir

mesafe var. Yol kenarında genelde Kürt
köyleri var ama arada Türk köyleri de bu-
lunur. Qoçan’ın eski ismi Xebuşan. Kürtler
Xorasan’a geldiklerinde kurmuşlar. 100
bin nufuslu, büyük ve Kürtçenin hala ko-
nuşulduğu bir şehir. Düzlükte kurulmuş.
Etrafı dağlarla çevrili ama dağlar şehre
uzak, Meşhed gibi şehri havasızlıktan
boğmuyor. Şehrin içinde Rus işgalinden
kalma bir köprü var. Qoçan, Kürtler için
önemli bir merkez. Burada Kürt fabrika-
tör Rehîm Rehîmî’nin büyük katkıları ile
kurulan bir ‘Mûesesa Kurmancan’ adında
bir dernek/müze lokali var. Eskiden çok
faal olan müzede Kürt giysileri, kitaplar,
halılar, resimler ve Kürtlere ait ne varsa
toplanarak sergilenmiş. Bölge Kürtlerinin
siyasi ve kültürel nabzının attığı bir yer
demek de doğru. Ama Rehîmî’nin geçen
sene vefat etmesi ile burası sahipsiz kal-
mış. Hemen hemen kapanmak üzere. Bu
kurumun, Kürt dili, kültürü, gelenek ve
göreneklerinin geleceği açısından yaşa-
tılması gerekir. Çok az bir finans ile burası
bir Kürt kültür akademisine dönüştürüle-
bilir ve buradan dalga dalga yayılacak
Kürt kültürü oradaki insanlarımızı asimile
olmaktan kurtaracaktır. 

Qoçan’da, daha önceki gelişimden
farklı olarak meydanlarda Dutar, güreş
tutanlar ve halk oyunlarını temsil eden
heykeller gördüm. Daha önceki yazılarda
bir Kürt kahramanı heykelinin olmama-
sını eleştirmiştim. Hala yok. Olması gere-
kir, çünkü Kürtler olmasaydı Xorasan
bugün Türkmen ve Özbeklerin yurdu
olacaktı. Kürtler burayı kanları ve canları
ile korumuş, yurt yapmıştı ama onlara bir
heykel bile çok görülüyor. Elbette mese-
lenin esas sahibi olan halkın değerlerine
sahip çıkmayışı ve sessiz kalması yöne-
tenlerin daha rahat hareket etmelerini de
beraberinde getirmiş.

Qoçan girişinde yol üçe ayrılıyor. Sağ-
daki bir Kürt ve Türk şehri olan Deregez’e

gidiyor. Kürt nüfus şehrin yaklaşık yüzde
60’ını oluşturuyor. Orta yol, Bacgiran
Kürtlerinin yurduna gidiyor. Sol yol üze-
rinde de Asîbulak, Rêherd, Şîrzan, Cewzan
(Jozan) gibi köyler var. Genelde Koxbinîk
aşiretine mensuplar. Rêherd (150 hane)
Rehîm Rehîmî’nin köyü. Köyün tepesinde
üç bayrak dalgalanıyor. Biri İran’ın milli
bayrağı, diğerleri yeşil ve sarı renkte. Sarı
olanının Rehîmî tarafından getirildiği ve
‘ğurşit’; yani güneşi temsil eden Kürt bay-
rağı olduğu söyleniyor. Bu bayrak dikil-
dikten sonra devlet diğer bayrakları
getirmiş. Bazıları da sarı bayrağın Besiçle-
rinki olduğunu iddia ediyor. Rehîmî’nin
bir Kürt yurtseveri olduğu göz önüne ge-
tirilirse birinci ihtimalin daha mantıklı ol-
duğu düşünülebilir. 

Son durağımız Cewzan köyü. Cevizin
çok olmasından dolayı bu ismi almış. 200
haneli köyde 16 kişi Irak savaşında
ölmüş, 20 kişi yaralanmış, 20 kişi de esir
edilmiş. Bu nüfusa bu kadar kayıp çok
fazla.

Köyün ortasında bir genç yolumuzu
kesiyor. Zayıf, karagözlü, 30 yaşlarında.
Gözleri bir noktaya bakıyor, içinde bir
duman ve sarılık gözüküyor. Yavaş konu-
şuyor, motad (uyuşturucu bağımlısı) ol-
duğu belli. Bize kabadayıca yaklaştı. Biraz
konuştuk, yumuşadı. Babası Irak sava-
şında ölmüş, evin biricik oğlu ama çalış-
mıyor, annesinin ellerine bakıyor.
Babasının ölmesiyle düştüğü psikolojik
darboğazdan narkotik ile sıyrılmaya çalı-
şan bir savaş kurbanı. Bu da gösteriyor ki
eski ve yeni savaşların ağır yükü Kürtlerin
sırtında ve tahribatları görüldüğünden
çok fazla.

Burada yaşayan köylüler, daha önce
kışları koyunlarını Deregez bölgesine gö-
türdüklerini ve Deregez’in Kürt hanı olan
Mîrza Mamud’a koyun vergisi verdiklerini
anlattılar. Ayrıca Birinci Dünya Savaşında
Rusya’nın burayı işgal ettiğini, yedi yıl
kaldığını ve köylülere hiçbir zarar verme-
diğini dile getirdiler.

Xorasan’da bulunan
aşiretlerin büyük bir ke-
simi hala aynı isimle, başta
Semsûr olmak üzere Me-
letî, Sêwaz, Dîlok, Riha,
Fırat ırmağı çevresi ile Orta
Anadolu, Kobanê ve Efrîn
çevresinde yaşar. Böylece
Efrîn’den Xorasan’a kadar
dağılan aynı aşiretlerdir
ama birbirlerinden ha-
berdar değiller.

Qoçan (Koçan)
◗ Qoçan, bölge Kürtlerinin siyasi ve kültürel nabzının
attığı bir merkez. Burada ‘Mûesesa Kurmancan’ adlı
eskiden çok faal olan müzede Kürt giysileri, kitaplar,
halılar, resimler, Kürtlere ait ne varsa toplanarak sergi-
lenmiş. Ancak burayı finanse eden Rehîm Rehîmî’nin
geçen sene vefat etmesi ile burası sahipsiz kalmış.
Bu kurumun, Kürt dili, kültürü, gelenek ve görenekle-
rinin geleceği açısından yaşatılması gerekir.

Rêherd

Cewzan
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Cewzan’ın önemli bir özelliği de siyahilerinin
olması. Köyün yaşlısı Hecî Welî Fedaî (80)
köyün tarihini ve siyahi hikayesini şöyle akta-

rıyor: “Türkmen ve Özbek baskıları ile Bojnurd şehrin-
den buraya geldik. 150 yıl önce köyümüzden Hecî
Îbrahîm, Hecî Berat (babam), Hecî Rûşen, Hecî Memed
katırlarla Mekke’ye giderler. Orada bir ev kiralarlar.
Bunlara 10-12 yaşlarında siyahi bir çocuk hizmet
eder. Daha sonra bunlardan kendisini Îmam Reza’nın
şehrine götürmelerini ister. Kürt köylüleri fakir ve
yetim çocuğu kendileri ile getirir. İki sene sonra Kürt-
çeyi öğrenir. Köylüler yardım eder ve kendisine bir
dükkan açarlar. Vicdanlı biri olduğu için müşterisi ço-
ğalır ve zengin olur. Bu gencin en belirgin özelliği

ulusal giysilerini hiç değiştirmemiş olması.
Birgün İran askerleri köye gelerek elbisesini de-

ğiştirmesini ya da burayı terk etmesini isterler ama
o ikisini de kabul etmez ve ölünceye kadar köyde
yaşar. Daha sonra oğlu (şimdi 100 yaşında) işini
devam ettirir ve çok zengin olur. Onlar şimdi büyük
bir aile ve Qoçan’da Kürt olarak yaşamlarına devam
ediyorlar. Bu temelde, bir gün siyahi Kürtler ile karşı-
laşırsanız şaşırmayın.

Bir
siyahinin
hikayesi

İkinci turumuz Med şehrine doğru. Meşhed’in
kuzeyinden Çinaran’ı geçtikten sonra sağ kol
üzeri Radkan yoluna sapıyoruz. Radkan’ın ge-

neli de Kürt. Bu kasabadan sonra yüksek dağ silsilesi
başlıyor. İlk sıradağları aştıktan sonra Şad Qulî ve
Îmamza Kürt köylerini geçiyoruz. Bunlar genellikle
Sêvikan aşiretine mensup. Sonra Barî köyünü geçi-
yoruz. Bu bölgede iki paralel dağ silsilesini kesen
üçüncü bir dağ kolu var. Tam bunun üzerinde Med-
lere ait bir şehrin olduğunu, kale duvarları ve burç
kalıntılarının hala var olduğunu köylüler aktardı. Bu
şehir kalıntısından hiçbir yazılı belge, heykel ve işa-
retin kalmadığını da eklediler. 

Zaê Mirîşkan suyunu geçtikten sonra Abgehî ve
Mirîşkan köylerine varıyoruz. Bunların geneli de Sê-
vikan aşiretinden. Abgehî’de bir Irak-İran savaşı ga-
zisi Mahmud ile tanışıyoruz. Savaşta bombardıman
gazından etkilenmiş, sinir sistemi ile ciğerleri yaralı.
Ona ‘Tiryak’ (duman) çekerken rastlıyorum. “Doktor
iç dedi! Eğer içmezsem nefes alamıyorum, baygınlık
geçiriyor, uyuyamıyorum” dedi. Sonra oğlundan
bahsetti: “Kobanê savaşı sırasında benden biraz
para istedi. Tahran’a gideceğini söyledi. Birkaç gün
sonra sınır polisi bana telefon etti ve onu arkadaş-

ları ile sınırda yakaladıklarını bildirdi. Kobanê’ye git-
mek isterken yakalanmıştı.” 

Üzüm salkımı gibi üst üste yığılan bu yüksek dağ-
ların arasındaki avuç içi kadar olan bir Kürt köyün-
deki yurtsever hisler elbette insanı gururlandırırken
narkotiğin hemen hemen her eve girmiş olması da
insanı o derece üzüyordu.

Dönüşte Radkan’dan sonra başka bir yol aldık. İlk
köy Moran adındaki bir Berberi (Moğol) köyü. 200
yıl önce Afganistan’dan getirilerek Kürtlerin arasına
yerleştirmişler. Bu politikanın Xorasan’ın tama-
mında uygulandığını, Berber, Tat, Türkmen, Fars, Taliş
gibi birçok ulusun Kürt köyleri arasına serpiştirildi-
ğini görmek mümkün.

Med şehrine yolculuk

Bu seferki rehberim genç bir Kürt. Ara-
basında Kürtçe kaset yok, hep Farsça
şarkılar dinliyor. Neden Kürtçe dinle-

miyorsun diye sorduğumda mantıklı bir yanıt
alamadım. Çok umursamadım da.

Koçan’dan sonra sağa sapıyoruz, Deregez
135 kilometre uzaklıkta yazıyor. İlk köy Îmam
Qulî. Uzun ve yüksek dağ silsilesini veya Ger-
denê Tîvan’ı geçtikten sonra Çivîlî Kürt kö-
yünde mola veriyoruz. İlk dağ silsilesinden
sonra iki sıradağ arasında kalan bölgede Kürt
köyleri sıralanıyor. Birinci dağ silsilesini ge-
çince bir hamama girdiğinizi hissedersiniz.
Diğer tarafta duvar gibi uzanan dağların arka
tarafı Türkmenistan. Dağın bu yamacında Sefî
Duranger adında bir akarsu akıyor. Bunun ke-
narında kurulan köylerde pirinç ekili. Yeşil tar-
laların arasından geçerken pirinç kokusu
etrafı sarıyor.

Hedefimiz son Kürt köylerinden biri olan
Ebbas Qele, Akçabad sınırına ve gümrüğüne
25 km uzaklıkta. Türkiye plakalı tırlara yolun
iki tarafında çokça rastlamak mümkün. Çivî-
lî’yi geçtikten sonra Memed Taqîbeg, Hesen
Ketxuda Kürt köyleri gelir. Daha sonra Türk
olan Keletî Çinar köyü gelir, büyük ve Sünni
bir köy. Onu geçince Çinar, Sengsurax, Fîrûze
(250 hane), Palikanlu, Burcî Qale, Colfan, Xe-
lanlu Kürt köyleri sıralanır. Onları takiben Nu-
ğandan, Remezan Qele, Qerekuyulu Türkmen
köyleri gelir. Saadabat, Xaxyan, Ustayı Kahu,
Tacidin, Perkend, Otanlu köyleri karışık. Sonra
Dağdar köyü sıralanır. Bundan sonra bir fırını
andıran Deregez gelir. Kalabalık ve büyük bir
şehir. Genelde Kürtler yaşıyor, Kürtçe seslerini
sık sık duymak mümkün. Türkler, Hemedan ve
Türkmenistan’dan Deregez’e sonradan geti-
rilmiş. Deregez toplam 80 bin nufüslu. Bunun
50 bini Kürt, 20 bin Türkmen ve Türk, 10 bini
ise diğer halklardan oluşuyor. Buradaki Türk-
men-Kürt ilişkileri çok iyi, aralarında hiç kavga
çıkmamış. Yalnız Ruşkar mıntıkasında yaşayan
Lor ve Kurmanciye yakın bir dil konuşanlar
çok kavgacıymış. Hem kendi aralarında hem
de Kürtlerle hep kavgalılarmış.

Deregez’den sonra Canabad, Çelqiz (Kırk
Kız) ve Ebbas Qale Kürt köyleri var. Arkala-
rında Allahu Ekber dağları sınır boyunca bir
duvar gibi uzanır, ön cephesinde Çelqiz dağ-
ları var. Efsaneye göre 40 kız dağın orta kısım-
larından yukarıya doğru çıkarken dağ
kapanarak kızları yutmuş. Kızlar ağlaşınca
gözyaşları sel olup aşağıya akmış. Su hala akı-
yor. İnsanlar suyun başına gelerek dua ediyor.
Bu Çelqiz hikayesini Kürtlerin yaşadığı birçok
yerde duymak mümkün. Bazı bölgelerde Kırk
Kız Mezarı olarak geçer. 

Ebbas Qale’den Laîn yoluna ya da doğuya
gidince Perkend, Qeleçe, Saadakat ve Sengor
Türk köyleri gelir. Daha sonra Kahu (180
hane), Otanlu Kürt köyleri ile Tajdîn Türkmen
köyü var. Türkmenistan sınırındaki sıradağ-
lardan akan şelale halkın dinlenme yeri
olmuş. Kürtler, Çelmir ismini vermişler. Çel-
mir’in öbür tarafı Türkmenistan sınırı ve
orada da 35 Kürt köyünün bulunduğunu
duyduk. Burada ser xet-bin xet yok ama
dağın öbür tarafı ile bu tarafı var.

Deregez

Sêvikanlılar Med Şehri, burç yerleri ve asker yolu
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Bu bölgede bulunan köyler, büyük aşiret
federasyonlarına bağlı olmayanlar… Ya
Rus işgalinden kaçmış ya da diğer şehir-

lerden buraya gelmişler. Bu nedenle toplama köy-
ler. Yani bir köyde her aşiretten insan bulmak
mümkün. Birkaçını bunun dışında tutmak gerekir.
Bunlardan biri Bayat köyüdür. Önemli bir köy,
çünkü Bayatların ocağı. Bayatlar üzerinde Türk ta-
rihçileri büyük spekülasyonlar yaratıyor, Türk ol-
duklarını iddia ediyorlar.

Türk tarih yazarlarına göre 24 Oğuz aşiretinden

birinin adı Bayat. Oğuzların da kesinlikle sürgün
Kürtlerin ataları olduğunu söyleyebilirim. Daha
sonra Bayatları Dulqadir Beyliğinin kuruluşunda
yer alan üç büyük aşiretten biri olarak görürüz.
Prof. Yınanç’ a göre bunlar; Bayat, Avşar ve Bey-
dilli’dir. Maraş çevresinde 200 yıl Dulqadir Beyliğini
yaşattılar ama sonrası sürgün! Tekrar İran yoluna
düşerler. Kudretli bir yaşamdan Bayat köyü çölü-
nün içine düşmek gibi bir sonuç. Şah Ebbas ikti-
dara geldikten sonra kendisine yardım eden bu
aşiretleri dağıtır. Bunlardan biri olan Bayatları Kez-

zaz ve Gıruhrud’tan dağıtmış. Benzeri bir isim olan
Miyanrud, Gîlan dağlarında bir bölge ismi. Bağlan-
tısı var mı bilmiyorum. Bugünkü köy ikincisi, daha
öncekini boşaltmışlar.

Türbeyi ziyarete gelen biri; “Burası İmam Hüseyin
soyundan gelen imamların yeri. Burada ne dua
eder ve nasıl bir istekte bulunursan bulun, istekle-
rin yerine gelir” dedi. Dışarıda, bir evin önünde otu-
ran kadınlar da ; ”Biz Bayatların köküyüz ve
buradaki iki yatır da Bayatların kökünden” diyerek
Türk tarihçilerini bir kez daha yalancı çıkardı.

Deregez’den Laîn’e doğru yol alıyoruz,
Laîn, Türkmenistan ile sınır ve çok dağ-

lık bir bölge. Laîn Çayı’nın yaşam verdiği alan-
larda Kürtler tırnakları ile ekmek paralarını
kazanmaya çalışıyor. En önemli ve ünlü ma-
mülü de pirinç. Hasanabad köyünde Sofîan,
Şêxikî ve Zeydî aşiretleri var. Kerem’de Şadîler;
Sîrzar ve Qelezo’da Lekler; aşağılarda Sengane,
Teqîrabad gibi köylerde İzollîleri, dağ yamaçla-
rında da Birivîleri bulmak mümkün. Araya bazı
Türkmen köyleri de serpiştirilmiş.

Laîn Kürtlerinin en önemli özelliği, kendile-
rine has olan giysileridir. Genellikle kırmızı ren-
gin hâkim olduğu giysiler ebrişimden ve elle
dokunur. Topuklara kadar uzar, yapımı hem
zahmetli hem de pahalıdır ama soylulara ait
olduğu hemen göze çarpar. 1535 yılında Sem-
sur’da (Adıyaman) ’Karyeî Laîn’ adında bir
köyün olduğunu ve bunun sonradan ortadan
kalktığını ilave etmek gerekir. Yani buradan
Xorasan’a gittikleri ortaya çıkıyor.

Sasaniler döneminden kalma Bandian/Bendi-
yan Ateşgedası, 1600 yıl öncesine tarihlenen

bir Zerdüşt mabedi. Daha tam ortaya çıkarılmamış
ama Kürt rehber kendisini paralar bir şekilde bize
ortaya çıkan bölümü anlattı. Giriş salonunun du-
varları savaş resimleri ve yenilen Türkmen kralı ile
esir edilen eşinin atlar arasındaki kabartmaları ile
süslü. Sağ tarafta Sasani alfabesi ile yazılmış yazılar
ve çizilmiş resimler var. Giriş salonundan ateşin ya-
kıldığı alana ve etrafında ruhani liderlerle kralın
oturduğu küçük bir odaya geçiliyor. Ortasında ateş
yakılan kare şeklinde bir sehpa var. Yan odaların
biri, yakılan kutsal ateşin küllerinin toplandığı bir
yer ve onun yanında da hastaların tedavi edildiği
bir oda var. Yapılan araştırmalarda inek sidiği bu-
lunmuş. Bunun vücudun kesilen yerlerinde kulla-
nıldığı tahmin ediliyor. Bunun dışındaki bir sürü
odanın ne işe yaradığı hala bilinmiyor. Bina ve için-
deki kabartmalar kerpiç ve çamurdan yapılmış.

Devletten sürgüne Bayatlar
Bayat köyünde iki kadın sohbet ederken... Bayat Turbesinde bir yazıt Bayat yatırları, Kerbalayi Mir Sadık ve Mir Ekber

Laîn (Kelat) yolunda Bandian
Ateşgedası

Kelati Nadir Müzesi

Laîn-Yekabad

Laîn giysileri
Ateşgedenin girişi ve Türkmen kralı kabartması
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Laîn’e gidince Xorasan Kürtlerinin gelmiş geç-
miş en büyük şairi olan Cafer Qulî’nin köyünü
ziyaret etmemek olmazdı. Deregez’den ilk

dağ sırasını geçtikten sonra gelen Laîn Çayı’nın ke-
narında kurulan Zengilan Köyü, Cafer Qulî’nin doğ-
duğu köy olarak biliniyor ama aykırı görüşler de yok
değil. Cafer Quli’nin 170 yıl önce yaşadığı rivayet edi-
liyor. Hecî Îbrahîm Baruyî (83), Cafer’in anne tarafın-
dan Sêvikî aşiretinden olduğunu iddia ediyor ama
bazıları onun Kawîlere bağlı Zengir tayfasından ol-
duğunu söylüyor. Cafer Qulî bir şiirinde aslını, geldik-
leri yeri şöyle söyler:

Welatê me nav Mereşe / Ülkemizin adı Maraş
Dewe barin ji qûmaşe / Develer qumaş yüklü
Sêwa keçkê qizilbaşe / Qızılbaş kızı için

Bi hûkme Şah Ebbas / Şah Ebbas’ın emriyle
Ji Rum û Qeyser / Rum ve Kayseri’den
Aware bûye ewlade Heyder / Göçebe olmuş Hay-

dar’ın oğulları
Cafer Qulî bûye muster / Cafer Qulî içinde kalmış
Xwang u birano bibînin halê min / Kardeşlerim

görün halimi

Cafer Qulî gençken aşık olur, bundan sonra diva-
neye döner ve gezmeye başlar. Her yerde Kürtçe,
Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler okur. Nerede ve ne
zaman öldüğü bilinmiyor ama kendisinden epey şii-
rin kaldığını söyleyebiliriz. Sevgilisi üzerine okuduğu
şiirinden bir bölüm şöyle:

Sebrê Dixwazim

Awaza îşqa min çikir ji alem, can
Çi Şah û çi gedan, ji ereb ta ecem
Heft salan şevîtîm lêlê ez mîna Kerem, can
Ya Eslî ye me, ku sebre dixwazim. Ayy!

Dilê min dibirin, navê parvê, can
Ne Meşhedê rinde ne jî Kerbela
Ya watanî yarê ya jî Buxara, can
Her çi mislet bê we sebre dixwazim!

Cefer Qûlî dibêm mecbûrim kasê can
Yar ji min hilgirtin duşminê cabîr
Li ve mûsîbetê min bikin sabib can
Axx! sebre dixwazim, amaan amaan!

Cafer Qulî

Şadi MüzesiŞadi Hastanesi

Zengilan’da Cafer Qulî anıtı

Kürt şehri Bojnurd, Şadî xanlarının
merkezi. 250 bine yakın nüfusu var.

Burada Şadîlere ait müze (Neynikxanê), has-
tane, mezarlık gibi tarihi yerler mevcut.
Hepsi çinilerle süslenmiş ve muhteşem gü-
zellikte. Şadî müzesinin girişinde taştan ya-
pılmış bir Şadî savaşçısının kabartması var.
Palabıyıklı olan kabartmanın yüzü boyalı
ama boya silinmiş. Çünkü Şadî savaşçıları sa-
vaşa giderken yüzlerini kırmızıya boyarlarmış,
yaralandıklarında arkadaşlarının moralleri
bozulmasın ve düşman cesaretlenmesin diye.
Bunun dışında müzede tamamıyla ayna ile
kaplanmış bir oda var, bütün Şadî xanlarının
resimleri de içine yerleştirilmiş. Bu odada
diğer devletlerden gelen misafir/diplomatlar
yatırılıyormuş. Herhalde bundaki amaç, ziya-
retçinin bir tek kendisini ve xanların resimle-
rini görmesi ve dışarı ile olan ilişkisi kesilmek
istenmiş olması yatıyor. 

Son yıllarda Bojnurd’da yaşayan Türkler, Xo-
rasan Kürtlerinin, giysilerini Türklerden aldı-
ğına dair iddialar ortaya atmış. Bu büyük
tartışmalara neden olurken devletin resmi ku-
rumu olan Kültür Mirası Dairesi bunu reddet-
mek zorunda kalmış. Bu reddin arkasındaki
fikir de kuşkusuz arkadaşımız Golî Şadkam’ın
çalışmaları. Golî, bu dairede çalışan bir Kürt
araştırmacı ve yazar. Daire çalışmaları çerçeve-
sinde köylere ve göçebeler arasına giderek
araştırmalar yapıyor. Bunların video kayıtlarını,
seslerini vs. aldıktan sonra Kültür Mirası Daire-
si’nde kayıt altına alıyor. Yani kime ait oldukları,
nasıl yapıldıkları, nasıl ve ne zaman kullanıldık-
larına dair etraflı bilgileri, şahitler ve belgeler
vasıtasıyla kayıt altına alıyor. Bu önemli işin ne-
ticesinde daire, giysiler üzerine resmi açıkla-
masını yaparak tartışmalara nokta koyuyor. 

Bojnurd’un dışında hemen hemen şehirle
bütünleşmiş çok enteresan bir Kürt köyü var.
İsmi Baxçixî. Hepsi Kürtçe konuşur. Sert imajlı
insanlar ama mertler. Köyün girişinde kale şek-
linde kerpiçle inşa edilmiş eski bir sur ve ka-
leye benzer bina var. Bazı yerleri iki katlı.
Bunun zamanla Özbek ve Türkmen akınlarına
karşı yapılmış olduğu kesin. Bojnurd’da kime
sorarsanız Baxçixîlerden korktuğunu mutlaka
dile getirir. Baxçixî’de Kero, Şaxu, Zaxurî aşiret-
leri bulunur. Baxçixî’nin yetiştirdiği en önemli
isim yazar Yahya Elewî Ferd’dir. Onlarca çocuk
kitabının yazarlığını ve dağıtımını yapıyor. Ay-
rıca Kum şehrinde kendisine ait bir yayınevi de
var. Bunun dışında ünlü sanatçı Aman Baxçi-
xî’yi de saymak gerekir. İlk modern müziği yay-
gınlaştıran sanatçı.

Baxçixî’nin yetiştirdiği en
önemli isim yazar
Yahya Elewî Ferd’dir.
Onlarca çocuk kitabı-
nın yazarlığını ve dağı-
tımını yapıyor. Ayrıca
Kum şehrinde kendi-
sine ait bir yayınevi de
var. Bunun dışında
ünlü sanatçı Aman Bax-
çixî’yi de saymak gere-
kir. İlk modern müziği
yaygınlaştıran sanatçı.

Bojnurd
Bojnurd
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Aşxane bir Kürt şehri. Kuzeybatıdaki son yer-
leşim alanı. Sınıra yakın. Bilirkişilerin anlatı-
mına göre ünlü Qereçorlu aşireti tarafından

kurulmuş. Qereçorluların ispatlı tarihi 2700 öncesine
kadar gider. Bununla ilgili belgeler Yenisey yazıtların-
daki bir şiirde var ve Macar alimleri tarafından çö-
zülmüştür. Orada, Kürt hanı çocuklarından birinin
Qerçur olduğunu söylerler. Yerel aydınların görüşüne
göre Aşxane ismi sekiz çeşmeden (heşt kanî) geliyor.
Bu sonra Heşt Xane olmuş ve sonunda Aşxane’ye dö-
nüşmüş. Bu çeşmeler; Şaxkuliyan, Hîzolan, Hespan,
Rum, Dukuran, Bangî, Eş ve Diniavî’dir.

Siyaweş Mehru (68), Qereçorlu’nun Taşikî koluna
mensup bir aydın. Mehru şunları anlattı: “Daha önce 5
aşiret yaşıyordu burada. Bunlar Boziyan/Buziyan
(beyaz-sarı renkli), Deweliyan, Qereweliyan, Kersan,
Siluran/Salarîler’dir. Rahmetli babam Eli Mehru’nun (9
cilt kitap yazmış) yazdığına göre, bunlar bir amca dört
kardeş çocukları imiş. Bizim senedimiz var ki 16 baba
olarak buradayız. Benden başlarsak Siyaweş, Keyareş,
Siyaweş, Elî, Kerîm, Muhammed, Huseyîn, Elî Riza, Îl
Beygîn, Mîr Beygîn, Sarixan, Budax/Budak Bey, Sari-
xan, Budak Bey, Sarixan, Budax Bey. 

Şu an Aşxane’nin İmamzadesinde Şahkulî’nin me-
zarı vardı. Bazıları savaşta ölmüş ama genelinin me-
zarı burada. Qereçorlular burada Taşikî/ Taşkanlu/
Daşikî, Şakulî Taşikî, Dewelî Taşikî, Kersaniye Taşikî’ler
olarak varlar.” Diğer kaynaklar Qereçor ismini Qere-
çur-Qereçol olarak, aşiretlerini de Sîlur, Şaqulî, Dewelî,
Qere Welî, Kersan/Sersan olarak verir.

Siyaweş Mehru, anlatmaya devam ediyor: “Qere-
çorlular burada hanlık istememiş. İsmimiz de kılıçları-
mızın keskinliğinden gelmiş. Keskinlikleri nedeniyle
vurdukları zaman ‘qırç’ sesi gelirmiş, kudretimiz ne-
deniyle, bu sonradan Qereçorlu olmuş. Xorasan’da

tahminen bir milyon Qereçorlu var. Bunlar Esferayin,
Şoxan, Şîrvan, Bojnurd’da varlar. Qereçorluların 40-50
aşireti var; Memayanlu, Necefiyan Îzol ve diğerlerinin
hepsi Qereçorludur.” 

“330 yıl önce (1689 yılları) atalarımız burada bağ,
arazi, ev, değirmen vs. satın almış ve satmışlar. Senet-
lerimiz var. Ondan önce nereden geldiğimizi bilmiyo-
ruz. Şah İsmail döneminde buraya geldiğimizi tahmin
ediyoruz. Ama Timurlenk buraya geldiğinde Kürtlerle
karşılamış. Yine Marko Polo buraya 700 yıl önce gel-
miş ve Kürt misafirperverliğinden bahseder. Qereçor-

lular, eğer Esferayin’dan Şîrvan’a bir hat çekersek, bu
tarafı Qereçorlu, diğer taraf Bîçeranlu, diğer kol ise Za-
feranludur. Zaxiran, Zagiran, Zegiran yani zêde (fazla)
imişler ve Zaferanlu olmuşlar. Bunlar çok büyükmüş,
kadınları büyükmüş, her birinin bir milyon koyunu
varmış.”

“Qereçorluların lehçesi ile Laîn Kürtçesi yakın. Bili-
yoruz ki Semsur ( ) ve Azerbeycan’da da Qereçorlular
var. İhtimaldir ki hepsi buradan gitmişler. Boj-
nurd’daki Karabaşlı köyü daha önce Gawestiyan’dır
ve yüklerini çekmedikleri için orada kalmışlar.”

Aşxane Kürt şehrinden yönümüzü Esferayin’a
veriyoruz. Esferayin da bir Kürt şehri. 70 bin

olan nüfusunun 50 bini Kürt ve Milan aşiretinin mer-
kezi. Başka bir deyişle Kilider başkaldırısının da yurdu. 

Hedefimiz ‘Wargeha Omidiye’ Türkçesi ile Ümidin
Hoteli. Oraya vardığımızda yaşlı bir Kürt ile karşılaşı-
yoruz. Sohbet ederken şehrin tarihinden bahsetme-
sini istedim. Yaşlı: “Oğul bilirsin, burası Milan aşiretinin
yurdudur. Bu aşiretten olan Kelmişî ailesi göçebelik-
ten yorulur ve 1846 yılında Sebziwar’ın 50 km doğu-
sunda, Sultanabat Türklerinden Suzan Deh köyünü
satın alır ve yerleşirler. Sebziwar’ın kuzeyinde de bazı
köyler kurarlar. 1945 yılına kadar barış içinde, sakin,
hayvanlarının arkasından koşarak yaşamlarını sürdü-
rürler. Savaşın getirdiği ağır yük, devlet baskısını da
beraberinde getirir. Bu nedenle jandarmalar her gün
köylere baskın yapar, para ve mal toplar, hırsızlık
yapar, bu arada kadınlara da el atmaya ve zulmet-
meye başlarlar. Böyle bir günde Kelmişî ailesinden bir
kadına el atmaya kalkarlar ama Kelmişîler iki devlet
memurunu öldürür. Bundan sonrası savaş, başkaldırı
ve kandır. Mehmut Devlet Abadî, bunun romanını ‘Ki-
lider’ adıyla yazdı. Başkaldırı, Kelmişî ailesinden Elîcan,
Gul Muhemmed, Beg Muhemmed, Xan Muhemmed
ve amcaları Muhemmed Xan ile 15 kişinin başlaması
ile alevlenir. Daha sonra yöredeki Kürtler de olaya ka-
rışır ve isyan büyür. İsyan Kilider, Memed Beg ve
Kumiş dağları ile Toper yaylasında ilerleyerek 1948 yı-
lına kadar devam eder. Sonunda bir hain vasıtasıyla
Şah’ın güçleri isyancıları kötü bir yerde kıstırır. Devlet
topladığı keskin nişancıları etrafa yerleştirir. Gul Mu-
hammed arkadaşlarına; ’Siz gidin, kendinizi kurtarın,
ben savaşırım’ der. Zorla arkadaşlarını uzaklaştırır. Ha-
nımı olan Şîrîn’e de parolayla uzaktan çocuklarını kur-
tarmasını ister ve kendisi, kardeşleri, amcası ve büyük

çocukları ile sonuna kadar savaşır. Akşam karanlığın-
dan yararlanan küçük kardeşleri Xan Muhemmed ka-
çarak Irak’a gider. Diğerleri son mermilerine kadar
savaşarak şehit düşer. Kalanların çoğu öldürüldü, zin-
danlara tıkıldı, evleri yakıldı ve darmadağın oldular…
İşte bu şehrin kısa hikayesi bu!” 

Başını öne eğen amca, ellerini üzüntüyle salladı.
Kendisinden bu olayın şarkılarını söylemesini rica
ettim. O da anlatmaya ve söylemeye başladı: ”Ertesi
gün annesi Gulistan dağlara, oğullarının yerini bul-
maya gelir. Gelirken ağıt yakar ve şöyle der:

Kilîdarê elêlo Xancano, bi dar û gûzê /Kilider ağaç
ve cewiz doludur can Xan

Gullan tê da elêlo Xancano, wîze wîzê / İçinde kur-
şunlar vız vız eder

Xatirê te elêlo Xancano, pir ezîzê/ Senin hatıran çok
azizdir Xan can

Lo Xanê Kelmîşî, elêlo Xancano, fikra me bikşî /
bizim için bir plan ve iş yap)

Fikir nekşînî elêlo Xancano, tên ser me qûşîn esker
/ Öğlene kadar üzerimize kurşun yağar Xan Can!)

Yaşlı amca birinci kıtadan sonra duygulandı,
burun kapakları kızardı ve gözyaşları ardı ardına
dökülünce, ”Yapamıyorum” dedi. Ben ısrar edince
ikinci kıtayı okudu:

Ez dayika te elêlo Xancano, Gulistan im / Ben
annen Gulistan Xan can!

Li nav çiyan elêlo Xancano, sergizdan im / Dağlar
arasında deliler gibiyim

Te nabînim elêlo Xancano, dil bi jan im / Seni gör-
mez, yüreğim yaralıdır

Lo xanê Kelmîşî, elêlo Xancano, fikra me bikşî /
bizim için bir plan ve iş yap

Fikr nekşînî elêlo Xancano, tê ser me qûşîn / Öğ-
lene kadar üzerimize kurşun yağar Xan Can!

Ama daha fazla dayanamayarak çocuk gibi ağladı
ve derin bir ”ahh” çekti. Devam edemedi. İlginç!
Belki kendisi yaşamında isyancıları görmemişti ama
ulusal duyguları onu harekete geçirmişti. Kendile-
rine yapılan zulmü iliklerine kadar hissetmiş ve tür-
künün devamını okuyamamıştı. İşte Xorasan’da
çoğunluğun ulusalcılık seviyesi böyle.

Yaşlı amcanın çok duygulanması bizi de etkile-
mişti. Daha fazla üzülmesini istemedim. Teşekkür
ederek müzeyi gezmeye koyuldum. 

Aşxane yolu
ve Qereçorlular

Esferayin

Wargeha Omidiyê Müzedeki eşyalar arasında en ilginç olanı, tamamıyla
bir otun kaynatılmasından sonra elde edilen ve Debbe
Golikî diye isimlendirilen tulum benzeri bir lazımlık.
‘Qulik’ otundan yapılıyormuş. Daha çok zift veya kat-
rana benziyor.  Sarı yağ saklamak için kullanmışlar ve
herhalde dünyada bir benzeri yoktur.

Siyaweş Mehru
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Belqiz Qele’den oraya yakın bir yere konakla-
mış olan ünlü Kürt aşireti Qeremanîleri ziya-
rete gidiyoruz. Türk tarihçilerinin deyimi ile

Karamanoğulları devletini kuran Qeremanlar! Hala
göçebe bir yaşam sürüyorlar ve çadırlarda yaşıyorlar. 

Türk tarihçileri, ocaklardan kömür çıkardıkları için
siyaha büründüklerinden aşiretin bu ismi aldığını
iddia ederler. Araplar da cesaret ve savaşçılıklarından
dolayı bu adı aldıklarını söyler. Her ne kadar
kahramanlıklarına bir lafımız olmasa
da isimlerini kömürden değil, dev-
leti kuran Qereman (1256) adlı
bir önderden aldıklarını bili-
yoruz. Bunu Prof. F. Sûmer de
dile getirir ve; ”Nureddîn
Sofî’nin oğlu Qereman, aileye
ismini verir’ der. Doğrusu budur.
Qeremanlılar hem kahramanlıkları
hem de yaptıkları kanun ve nizamları ile ün-
lüdür. Hala İran müzelerinde Qereman defterleri mev-
cuttur. Sırasıyla Xorasan, Azerbaycan, Sivas
yolculuklarından sonra devletlerinin temelini 1256 yı-
lında Konya Ermenek’te atarlar. 1327 yılında da ba-
ğımsızlığını ilan ederler ve 1487’de Osmanlılar
tarafından ortadan kaldırılırlar. Ortadan kaldırıldıktan
sonra bu devlete bağlı olan aşiretler bölünür. Bir kısmı
Anadolu’da kalır ve günümüzde bir kısmı Canbegler
(Cihanbeyli’ye ismini verenler) olarak bilinir. İran’a gi-
denler de kendi isimlerini yaşatır ve hala aynı isimle
göçebe olarak yaşıyorlar. İran’a ve Xorasan’a ilk dönen
ve Safevi devletinin kuruluşunda başrol oynayan

güçlü ve kudretli bir aşiretten, bugün hayvanlarına su
bulmak için çırpınan bir duruma gelmişler. İşte saçla-
rımı yolmama, üzülmeme neden olan Xorasan’ın bir
diğer yüzü de bu. O zaman birliklerini kurmayan, ara-
larındaki çelişkileri gidermeyen, dini ve mezhebi fark-
lılıkları ulusun geleceğinin önüne koyanların sonu bu
işte. Birliklerini sağlamış, mezhep farklılıklarını kan

dökmeden, ulusal gelecekleri için birliğe gitmiş olsa-
lardı, bugün bu duruma düşmeyecek, belki de kendi
devletlerinin yöneticileri olacaklardı. 

Belqiz Qele kenarındaki çadırlara gidiyoruz. Hava
çok sıcak, çadırların etekleri toplanmış, altında serin
bir yel esiyor. Kadınları masum masum bizi izliyor,
çocukların bakışları merak dolu; koyuna gidecek
gençler güler yüzlü ve dinç, aşiretin yaşlıları ise öf-
keli. Çünkü Merexe’den (Quçan) buraya sürgün edil-
mişler. Yaşlı adam, içindeki kini boşaltırcasına
kafasını hırsla sallıyor ve; “Bize Beroj Qeremanîleri

denilir. Beroj Şaycanlarındanız. Yani Şaycan dağının
güneş alan kısmında yaşadığımız için bize bu isim
verilmiş. Şu an Kuleş’teyiz, sonra dağa gideriz ve kış-
laklarımız da Miyandaş’tadır (50 km uzakta). Biz sa-
hipsiz insanlarız, su ve elektrik vermiyorlar, suyu bile
satın alıyoruz” diyor. 

İşte buna tarihin trajedisi demek gerek. Kanlarıyla
kurdukları ve korudukları, kuruluşunda başrol aldık-

ları devlet, şimdi kendilerine suyu bile çok görü-
yordu. Halbuki bugün lüks yaşayanlar,

yaşamlarını tepeden aşağıya kadar
onlara borçlu.

Dört bin koyunları var. Burada
Qereman, Topî, Baçu, Meryan,
Hîzan aşiretlerinden çok sayıda

insan var. Ulusal giysileri artık kal-
mamış. Ya satmışlar ya da çocukla-

rına dağıtmışlar. Çadırın içi tertemiz. Yağ
ve peynirlerini sakladıkları bölümü duvarla çe-

virmişler. Çadırın bir köşesinde iki körpe kuzu bağlı.
Onlara yakın bir yerde de köpekler dillerini dışarı sar-
kıtarak dinleniyor. 

Erkekleri dışında Farsçayı bile bilmeyen bu insanlar,
bir zamanlar devlet sahibiydiler ama bugün su bula-
mıyorlar. Çocukları eğitimden ve dünyadaki gelişme-
lerden yoksun bir şekilde büyüyor. Esasında bu
insanların yaşadığı trajediden bütün Kürtlerin ders çı-
karması gerekir. Devlet de kursan, eğer birliğini geliş-
tirmiyor, dirliğini güçlendirmiyorsan er veya geç
başkasının maşası olur, dağılır, asimile olur ve bir
damla suya muhtaç kalırsın.

Devletten göçebeliğe Qeremanîler (Karamanoğulları)
◗ Yaşlı adam, içindeki kini boşaltırcasına kafasını hırsla sallıyor ve, “Bize Beroj Qeremanîleri denilir. Şay-

can dağının güneş alan kısmında yaşadığımız için bize bu isim verilmiş. Biz sahipsiz insanlarız, su ve
elektrik vermiyorlar, suyu bile satın alıyoruz” diyor. İşte buna tarihin trajedisi demek gerek. Kanlarıyla
kurdukları ve korudukları devlet, şimdi kendilerine suyu bile çok görüyordu. 

Xorasan bölgesinde kendi eski sis-
temlerini, gelenek ve göreneklerini,
giysilerini ve dillerini hala bırakma-
yan aşiret federasyonları fazla değil.
Bunlar:

1. Viran (Viriyan): Şaycan dağları
yaylalarına

2. Topkan (Topan): Memed Bege
dağına

3. Qereman (Qeremanan): Binaluk
ve Gulile dağlarına

4. Birîvan (Birivîyan): Hezar Mecit
dağlarına yaylalarına gidiyor. 

5. Hîzan (Hîzanan): Nereye gittikle-
rini bilmiyorum.

Bu büyük aşiretler dışındakilerde
aşiret sistemi tamamıyla dağılmış ve
birbirlerine karışmışlar. Bu aşiret fe-
derasyonlarının kendilerini muha-
faza etmeleri, asimilasyona karşı da
doğal bir direniş içinde olmalarını
sağlamış. Bunun bir süre daha
devam edeceğini öngörmek müm-
kün. Diğer aşiretler ise yerleşmiş ve
geneli şehirlerde yaşadığı için siste-
min asimilasyon çarkında daha hızlı
bir şekilde erimeye devam ediyor.

Bu hattaki son noktamız Alasta Jor Köyü. Halı ya-
pımı ile ün salmış bir köy. Esferayin çıkışındaki ilk

köy olan Gartey’de Milan aşireti yaşıyor. Ondan sonra sol
kolda Hasanabad geliyor ve Qeremanî aşiretinin yaşadığı
bir köy. Bundan sonra Dolvşah köyü geliyor ki, o da
Milan. Onu takiben Garecah köyü geliyor ve Baçiyan aşi-
reti meskun. Yolun diğer tarafında da Kelata Allo var.
Daha sonra gelen Mangeli ise Kürt ve Fars karışımı. Onu
takiben Kalete Ağazadeh geliyor ki oturanları Topkan
(Kuzey Kürdistan’da, Sarız çevresinde isimleri Topkıranlar
veya Sinemili olarak da bilinir ama aynı aşiret) ve Rutan
aşiretlerinden. Hedefimiz olan Alasta Jêr’de Qereman ve
Şadî aşiretleri yaşarken Alasta Jor da Karabaş, Milan, Top-

kan ve Qeremanî aşiretlerine mensup aileler var. Buradan
Safiabad’a doğru giderken sağda Gharejabajer var, Top-
kan ve Ruta aşiretleri var. Sol tarafta da Gapas köyü var ki
Şadî aşiretine mensup. 4 bin nüfuslu Safiabad’da ise ta-
mamıyla Türkler yaşıyor. Buraya yerleşen Kürtler daha ön-
celeri Esferayin’ın güneyine düşen Şaycan dağlarına
yaylaya gittiklerini de eklemek lazım. Kuzeydoğu tara-
fında da Şah Hesen Dağı var.

Alasta Jor ve Jêr de halı dokuması hemen hemen durma
seviyesine gelmiş. Çünkü hammadde girdileri çok pahalan-
mış. Buna karşılık halı-kilim satış fiyatları yükselmemiş. Bu-
raya gelen tüccarlar, kadın dokuyuculardan çok ucuz fiyata
halı alıp dışarıda pahalıya satıyor ve kazanıyor ama köylü-
ler kazanmıyor. Bu nedenle hemen hemen halı dokumacı-
lığı durmuş vaziyette. Şunu da eklemek lazım; halı motifleri
ve modelleri hep aynı, bu alanda bir gelişme yaşanmıyor
ve çekiciliğini kaybediyor.

Halıcılar Köyü
Geleneklerini hala
sürdüren aşiretler

Esferayin’ın önemli tarihi binaların-
dan biri de bin yıl önce yapılmış olan
Belqiz Qale’dir. Abdul Mumîn Xane
Özbek tarafından tahrip edilmiş. Etra-
fında bir duvar varmış. Kürtler, Özbek-
leri çıkararak buraya yerleşmiş. 

Qeremanîlere ait çadırlar
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Xorasan edebiyatının en gelişkin kolu şiirdir.
Belki de Cafer Qulî’nin yolundaki soydaşları
onun izini takip etmeye devam ediyor. Klasik

anlamdaki en büyük şairleri şüphesiz Cafer Qulî’dir ve
şiirleri herkesin ağzında. Yazar Kelîmullah Tewahuddî,
Qulî’nin şiirlerini toplayarak bir kitap içinde halkın
hizmetine sunmuş ama yazılmayan, özellikle de yaşlı-
ların okuduğu çok şiirin de halk arasında dolaştığını
söylemek gerekir.

Modern zamanın en ünlü şairi de Elîreza Spahî La-
yîn’dir (Kawa Zêdî). 1971 yılında Lain bölgesindeki
Sendifale köyünde dünyaya gelir. Meşhed Firdewsi
Üniversitesi’nde Dil ve Fransız Edebiyatı okumuş. Şiir,
şarkı, makale yazarı ve aynı zamanda son zamanlara
kadar çıkan ’Suweyda’ adındaki derginin editörü.
Daha öncede ’Kurmanj’ adlı derginin çıkarılmasında
ve içeriğinde rolü büyük olan militan aydınlardan biri.
Edebiyat ve gazetecilik alanındaki çalışmalarından
dolayı iki kere hapis yatmış.

Şimdiye kadar 15 şiir kitabı yayınlamış, 10 tanesi de
basıma hazırdır. Latin Kurmancîsi ile yazan ender ay-
dınlardan biridir. Basılmış bazı kitapları şunlar:

1. Şerhê Butperstîha (Butperestlik Açıklamaları)
2. Fevvariha (Bilqînan. 2016 yılında İran’ın en

önemli şiir ödülüne layık görülmüştür.)
3. Teqvîma Tenhayî (Tutuklanma Takvimi)
4. Êşq Ma ra Nimîdehed Bazî (Aşk Bizimle oynamaz)
5. Ma bi rivayatê Men (Benim Kelimelerimle Biz)
6. Bijartiya Helbestan (Seçme Şiirler)
7. Ez Xûbî Zîbayî (Güzelik ve İyilik) ve benzerleri.
8. Tawanbar (Suçlu). Türkiye de basım aşamasında. 

Bu kitaptaki bir şiir de Spahi:
Ez im kurd!
Tawanbarê hebûnekî bêmerz 
û jiyanekî bêrêz 
tawanbarê bêçima hebûnê 
û bêçima jiyanê! 

(1) Tercümelerini tam doğru yapmamış olabilirim.

“Çima li gundan bêyar im? 
Çima li bajaran bêkar im? 
Çima ji xwe bêzar im? 
Çima li welatan koçber im? 
Çima bi salan e li zîndanan 
êsîr im 
ji dest azadîyê…” der.

Kawa Zêdî dışında öne çıkan önemli şairlerden biri

Hesen Rûşen, bir diğeri de Îsmaîl’dir. İkisinin de çıkan
kitapları var.  Îsmaîl, yazdığı devrimci şiirler ile öne
çıkan şairlerden biri. Özellikle de sayın Öcalan ve si-
yasi mücadele üzerine yazdığı şiirler ile Latin alfabe-
siyle yazmadaki ısrarı nedeniyle hedef olmuş, bir sürü
baskı ile karşı karşıya kalmıştır. Bunlar dışında da on-
larca genç şairden bahsetmek mümkün. Hasan Ruşen
de şiir alanında isminden bahsedilen biri. ”Çiksay” adlı
kitabının girişinde; ”Bu unutulan yurdumun hikayesi-
dir” der ve iki şiirinde hasretini şöyle dile getirir: 

Ban dikim we (bi) sîngekê tijî şewat:
Ella xwedê can! We serê me çi hat?

Eger arê dilê min ser hilînê
Berfê serê çiyan deşewitînê

Eger kunîrê (birin) dilê min ser vake
Çavên xwedê tijê hêstir deken

Welatê min! Welatê ketiye wer bî!
Welatê çav têr û zikê birçî!

Welatê dil kunîşk û rîşê rîşê!
Bangî dekim sa te ra hemîşe

Bangî dekim sa te ra we (bi) kulaman
We çavê we hêstir û tijê erman

Şiirin Xorasan Kürtleri arasında gelişkin olmasında
geleneklerin ve elbette dutarın (saz) rolü de yadsına-
maz. Her evde bir dutar ve şair bulmak mümkün. Belki
herkes bunu kağıda dökmüyor ama çoğu söylüyor ve
okuyor. Bunun için özellikle de ‘sexiştî’ dedikleri üç
mısralı, kafiyeli şiir çok gelişkin. Halk arasında çok yay-
gın. Bunun dışında modern stilde yazan ve ulusal dü-
zeydeki sorunlara uzak kalmayan birçok şair de
mevcut. Bunların büyük bir kısmının devlet baskısı al-
tında olduğunu hatırlatmak lazım. Hepsinin etrafı
çevrili, sınırlandırılmış ve başkası ile ilişkiye geçmesi
engelleniyor. Özellikle de dışardan gelen biri ile…
Latin Kürtçesi ile yazan birinin bu şair ve yazarlarla
ilişkiye geçmesi kırmızı çizgileri aşmak gibi bir şey. 

Orada olduğum müddette bu çevre ile ilişkiye geç-
mek istedim. Bazıları meseleyi bildiği için telefonlara
yanıt vermedi, bazıları zamanım yok dedi, bazıları da
sorgulandı. Latin Kürtçesi ile yazan, ulusal sorunları,
özgürlüğü dile getiren tanıdık bir şair bunda ısrar
edince ünlü bir yöneticinin danışmanlığından normal
bir öğretmenliğe indirildi. Bir diğeri önemli bir görev-

den atıldı, bir sene zindana konuldu ve şimdi 24 saat
gözlem altında.

Bu konuda devlet baskısına bir örnek verirsek konu
daha iyi anlaşılır: İki ay önce (Haziran 2019) Esfera-
yin’ın Şiir Encümeni (Esfarayin gençleri) bir şiir gecesi
düzenlemiş. Birçok şairin yanında yazar Kelîmullah Te-
wahudî, şair Elî Riza Spahî, şair Mahbubeyî Saadet-
men, şair Şerko ve araştırmacı yazar Golî Şadkam da
davet edilmiş. Bunlar Meşhed’den yola çıkıp Şîrvan’a
gelirler. Şîrvan’da da onlara şair Îsmaîl ve Dr. Ferhadî
de katılacak, böylelikle yollarına devam edeceklerdir.
Şîrvan’da bunlara bir telefon gelir ve Elî Riza’nın gel-
memesini isterler. Derin devletten birileri şiir encüme-
nini arayarak Spahî’nin katılmaması gerektiğini iletir.
Encümen de katılımcıları arayarak kararı bildirir.
Bunun üzerine şairler aralarında karar alır ve hiçbiri
gitmez. Bu olay büyük tartışmalara neden olur. Halkın
da dediği gibi ‘devlet içinde devlet var ve biri diğerini
kontrol edemiyor.’ Çünkü iki sene önce Elî Riza, Ha-
maney’in daveti ile Tahran’a gider, şiir okur ve sorun-
ları dile getiren bir mektup sunar. Ama devletin içinde
esas olan ‘derin devlet’ olarak adlandırılabilecek olan,
istihbaratın uygulamaları... Diğer yöneticilerin söyle-
dikleri ikinci plandadır veya onların nezdinde fazla
önemli değildir.

Devletin, araçları vasıtası ile Xorasanlı yazar ve dü-
şünürlerden istedikleri şunlardır: “Devlet hakkında
kötü söz söylemeyin, eleştirmeyin ve yazmayın. Latin
alfabesi ile yazmayın. Kürt bayrağını kullanmayın ve
asmayın. Kürt giysilerini kullanmayın.” Bunlar resmi
ama yazılı olmayan derin devletin istekleri. Eminim ki
resmi olmayanlar arasında da “dışardan gelen Kürt-
lerle ilişkiye geçmeyin, dışarıdaki Kürt panel ve semi-
nerlerine katılmayın ve dışarıdaki dergi ve gazetelere
yazmayın” gibi istekler de vardır. Bunun ispatı, dil ça-
lışmaları için İstanbul’a birkaç kez giden bir dilbilimci-
nin derin devlet tarafından sorgulanması ve
korkutulması gösterilebilir.

Devletin dışarıdan gelenlerle ilgili paranoyası, kor-
kusu var. Bu açık bir durum ve fazla gizleme gereği de
duymuyorlar. Buna örnek olarak konuştuğum bir Kürt
polisinin söylediklerini verebilirim. Kürt polis, ”Dışarı-
dan gelen biriyle konuştuğumuzda bize, “Devletin
gizli sırlarını mı verdin? Siz ajan mısınız?” gibi sorular
sorar, derhal sorguya çeker ve işten atarlar” demesi
herhalde herşeyi anlatıyor.

Xorasan’da şiir esasında halkın bastırılmış ruhunun
sesi ve isyanıdır! Halk bastırılan duygu, düşünce ve
özgürlük istemlerini şiir vasıtasıyla dile getiriyor. Bu
bir çığlık ve zulme isyandır. Yaygın olmasının nedeni
budur!

◗ Modern zamanın en ünlü şairi Elîreza Spahî Layîn’dir
(Kawa Zêdî). Şiir, şarkı, makale yazarı ve aynı zamanda
’Suweyda’ adındaki derginin editörü. Daha öncede
’Kurmanj’ adlı derginin çıkarılmasında rolü büyük olan
militan aydınlardan biri. Edebiyat ve gazetecilik alanın-
daki çalışmalarından dolayı iki kere hapis yatmış.

◗ Şiirin Xorasan Kürtleri arasında gelişkin olmasında
geleneklerin ve elbette dutarın (saz) rolü de yad-
sınamaz. Her evde bir dutar ve şair bulmak müm-
kün. Belki herkes bunu kağıda dökmüyor ama
çoğu söylüyor ve okuyor.

Xorasan’da şiir

Kawa Zêdî



Düğünler
Xorasan Kürtleri arasında düğünün çok önemli

bir yeri var, düğünlerini ulusal değerlerin sergi-
lendiği bir gösteriş alanına çeviriyorlar. Burada önce-
likle Kürt müziği yaygın bir şekilde çalınıyor. Bunun
yanında Kürt ulusal giysilerinin sergilendiği önemli
bir platforma dönüştürülüyor. Kürt giysilerinin olma-
dığı bir düğün onlar için sönük geçen ve başarılı ol-
mayan bir düğün. Yine, Kürt halayının baştan sona
kadar oynanması da önemli bir aşama. 

Düğünlerde kadınlar genelde kırmızı renkte elbi-
seler giyiyor. Sarı da var ama genelde kırmızı. Evli ve
evli olmayan kadınları birbirinden ayırmak için ayrı
renkler kullanılıyor. Evlenmemiş kızlar sarı, evli olan-
lar ise kırmızı renkli fistanlar giyiyor. Bu, bekar ara-
yanların işini kolaylaştırırken, evli kadınlara
bakılmasının da önüne geçiyor. 

Buna benzer bir başka gelenek de kapı tokmakla-
rıdır. Kapıların dışına iki tokmak asılıyor. Küçük ola-
nını kadınlar kullanıyor ve bir kadının kapıyı
açmasını gerektirir. Büyük ve tok sesli olanı da erkek-
ler içindir. Düğünlerde erkek gömleğinin rengi kırmı-
zıdır, şalvarı da siyah. Ayakkabılar kırmızı deriden
yapılmış çarık, çoraplar uzun ve ayakkabıların deri-
sinden yapılmış uzun ipler çorabı dizin etrafında sar-
malar. Belde kuşak, boyunda büyük bir mendil ile iyi
bir savaşçı giysisi görünümü verir ve rahattır. 

Xorasan Kürtlerinin halayları farklıdır. Alevi cemin-
deki ibadete benzer. Oyuncu hem kendi etrafında
hem de büyük halkada döner. Birbirinin elini tutmaz-
lar. Bana göre, yasaklar ve baskılar nedeniyle bu Kürt-
ler, din ayinlerinin kaybolmaması veya onların
yaşatılması için bunları halay formu ile kamufle etme
yoluna gittiler. Bunun için oyun tarzları diğer Kürtle-
rin halayından farklı. Şahıslar ferdi oynar, hem kendi
etrafında hem de hepsi beraber dönerler. Dünya sis-
temine benzer. Bunun, müslüman baskısının en şid-
detli olduğu dönemlerde, ibadetlerinin
yasaklanması veya ölüm getirmesi nedeniyle ibadet
şeklinin halay formuna dönüştüğünü düşünüyorum.

Düğünlerde, kadınlar kafalarının üzerinde ‘Tubar’
dedikleri sinilerin üzerinde gelinin eşyalarını getirir-
ler. Kadınlar sıraya dizilir ve kafalarının üzerinde süs-
ledikleri şeker, yağ, pirinç, un, ayakkabı, giysi, çanta
gibi eşyaları getirir ve gelinin önüne bırakırlar.

Bunların dışında düğün meydanının ortasında, bir
ateşin üzerine üzerlik bitkisi koyarak düğün boyunca
yakıyorlar. Kokusunun kötü ruhları dağıtacağına ina-
nıyorlar. Sanırım bu gelenek bütün Kürtlerde vardır,
zira daha önceleri Orta Anadolu Kürtleri arasında bu
geleneğin yaşatıldığına şahit oldum.  

Nişan
Söz kesildikten sonra ‘şeker kırma’ günü için söz

alınır. O gün iki büyük şeker kız evine getirilir. Aileler

ve büyük erkekler toplanır. Şekerler bir kabın
içinde bir yaşlının önüne bırakılır. Bu şekerleri
kıracak olan yaşlı erkekte,

- İki kadınla evli olmaması
- Eşinin ölmüş olmaması
- Ahlak ve terbiyesinin iyi olması
- Toplum içinde sevilir, güler yüzlü olması
- Her konuda örnek biri olması şartı aranı-

yor. Ancak bu özellikleri taşıyan biri şeker-
leri kırabilir. Bu istekler aynı zamanda
damat adayında da olması gereken özellik-
ler ve temenniler.

12

Bugün Xorasan’da Kürtçe’nin büyük
bir tehlike altında olduğunu söyle-
mek abartı değil. En son 16 yıl önce

gitmiştim. O zaman köylerde Kürtçe konuşulurdu.
Meşhed’deki Kürtler evlerinde Kürtçe konuşurdu
ama şimdi bu, yerini Farsçaya bırakmış durumda.
Bazı aydınlar dışında bu konuda çaba harcayan,

dilin kaybolmaması için telaş içinde olan kimse
de yok. Kısacası dil için tehlike çok büyük! 

Halk, devamlı devlet TV’lerini, oradaki dizi
filmlerini ve çocuk programlarını izliyor. Devletin
Kürtçe kanallarını bile seyretmiyor, onları umursa-
mıyor ve bu konudaki rahatlıkları insanı hayrete
düşürür derecede. Çok sevdikleri müziklerini bile
yavaş yavaş terk ederek Farsça müzik dinlemeye
başlamaları endişe verici. Bunun önüne geçme-
nin tek yolu da yine müzik, dergi, gazete ve kitap.

Bu konuda Xorasanlı müzisyenlerin klasik okuma
alışkanlıklarını değiştirmeleri, zamana yanıt olabi-
lecek okuma tarzını yakalamaları gerekir. Bu ko-
nuda dışarıdaki Kürtlerin de elbet yardımı olabilir.
Kürt müziğinin popüler olan parçalarını, özellikle
de gençlere ve çocuklara hitap eden müziğin
orada yaygın bir şekilde dağıtılması gerekir. Bunu,
oraya gezmeye gidenlerin yapabileceği gibi, ku-
rumlarımız da çeşitli çalışmalar yaparak yardımcı
olabilir.

Dil

Düğünler
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Mazenderan yolundayım. Mazenderan’da
Canbegî aşiretinin izini bulmaya çalışıyo-
rum. Canbegler, Osmanlı ve Türk tarihçi-

leri tarafından Oğuzların 24 kolundan biri olan
Beğdili’lere bağlanır. Beğdili, Türk nüfus memurları-
nın ve yazarlarının uydurduğu bir isim. Genelde Os-
manlı yetkilileri Kürt nüfus sayımlarını yaptıklarında,
defterlere yeni isimler veya kafalarına gelen isimleri
Kürt aşiretlerine takmış. Örneğin Reşî aşiret federas-
yonuna ‘Halep Türkmenleri’ ismini takmışlar ve buna
göre kayıt yapmışlar. Bu durumda aşiretin gerçek
Kürtçe ismini bulmak zorlaşır. Beğdililer bir aşiret fe-
derasyonu, içinde çok aşireti barındırır. Zamanla aşi-
retlerin isimlerinde değişimler olmuş veya
federasyon dağılınca içindeki aşiretler kendi isimle-
rini kullanmışlar. Genelde de aşiretten büyük bir şah-
siyetin ismi aşiret ismi için de kullanılır. 

Elimde Canbeg tarihini konu alan bir kitap çalış-
ması var. Xorasan Canbeglerini araştırmak için onları
aramaya başladım. Bölgede olduklarını biliyordum
ama izini bulamamıştım. Aydınlara sordum, kitaplara
baktım, internet üzerinden aramaya koyuldum ama
ana Xorasan’da izlerini bulamadım. Daha sonra bir
arkadaş onların Mazenderan’da olduğunu söyledi.
Mazenderan eyaleti Hazar Denizi’nin güneydoğu-
suna düşen bölge. Başkenti Sarî ve Meşhed’ten uzak-
lığı 700 km. Rehberimle gece yarısı yola çıktık.
Meşhed, Aşxane, Quçan, Bojnurd yolundan ilk hedefi-
miz ve durağımız Gorgan şehri olacaktı.

Kuzeye doğru yol aldıkça havanın soğuduğunu ve
nemlendiğini gözlemledik. Yolun iki tarafındaki ağaç-
lar da neredeyse yolun üzerinde birleşecek duruma
gelmiş. İklim kuzey Avrupa iklimi gibi nemli, yağ-
murlu ve her yer yemyeşil. 

Var olan yüzeysel bilgilere göre Nadir Şah, onları
Mazenderan’a getirmiş. Getirmesindeki amaç da ku-
zeyden gelen Rus, Türkmen ve Özbek akınlarını dur-
durmak ve bu savaşçı halk ile sınırlarını korumak.
Anlaşıldığı kadarıyla Xorasan bölgesinden, yani Boj-
nurd’tan Mazenderan’a kadar olan dağlık ve orman-
lık bölge, uzun bir süre Canbeg Hanlarının hükmü
altındaymış. Ama savaşlar sonucunda yurtlarını kay-
betmış, dağılmış, kaybolmuş, asimile olmuş ve sonra-
dan Mazenderan’ın başkenti Sari çevresine gitmişler. 

Canbeglerin; “Şükür Beg adında çok nufüslu bir
liderleri bulunuyormuş. Qacarların lideri Feteli Xan

Qacar ile zıtlaşmaları varmış. Şükür Beg’in Sebziwar
hududundan Cacerme, Minudeşt, Finderesk, Alîa-
badî Kutur, Kelate Kanunî, Gumbetî Kawuse’ye
kadar bir beyliği veya hükümranlığı varmış. Dağlık
ve ormanlık bir bölge. Fetelî Xan da bir Kürt düşma-
nıymış. Bir gün büyük bir kuvvet ve modern silah-
larla aniden Esterabad’a saldırır, Şükür Beg’i öldürür
ve Kürtler dağılır. Şükür Beg’den sonra Xan Abdul-
lah Canbeglerin lideri olur. Ağa Mihemmed Xan da
Feteli’nin kardeşi ve rakibi. Abdullah ile birleşir ve
kardeşini yenerler. Bu nedenle Ağa Mihemmed
Xan, Sarî’yi Canbeglere verir. Sonra Xan Abdullah,
Riza Qulî Xan ile birleşir ve Ağa Mihemmed
Xan’dan kopar. 1774 yılında Canbegler daha sonra
gelişen Rus saldırısında büyük kahramanlıklar gös-
termişler, canlarını vermişler ama Rusların ilerleme-
sini durdurmuşlar.

Görüldüğü üzere Canbegler önemli görevler almış,
çok kritik savaşlarda yer almış, kahramanlıklar göster-
miş ama sonunda kendileri bir baltaya sap olamamış.
Dağılmış, asimile olmuşlar. Mezarları bile bugün
sahte türbelerin altında kaybolmakla yüz yüze. 

Bunların izini bulmak için ilk durağımız Gorgan.
Gorgan nüfusunun yüzde dördü Kürt. Xorasan’dan
da gelenler çok. Orada bir şairle karşılaşıyoruz. Ken-
disi Deregez şehrinden. Emekli olmuş, Kürtçe aşığı
biri. Aslında bütün Kürtlerin kendisini örnek alması
gerekir. Çünkü ailesi, akraba, komşu ve tanıdıklarını
toplayarak bir dernek açmış ve bu dernekte Kürtçe
kurslar veriyor. Torunlarının bile güzel Kürtçe ko-
nuşması bizleri gururlandırdı. 

Gorgan’dan Korfu, Benderegez, Caluga (Türk, Gi-
lekî ve Fars), Beş, Beşer, Nıka, Zeyda Jor ve Zeyda Jêr
yerleşim alanlarına gidiyoruz. Bunlarda çok Kürdün
yaşadığını ve çoğunun asimile olduğunu duyduk. Bu-
radaki şehirler veya kasabalar arka arkaya sıralanıyor,
sınırları hemen hemen yok ve hangisinin hangi oldu-
ğunu bilmek zor. Sonunda Nika’da Canbegleri bul-
duk! Yaşlıları hariç diğerleri asimile olmuş! Yaşlılar ile
biraz Kürtçe konuştuk, konuştukları dil ve yüz hatları
ile dış görünüşleri Canbegleri veya Malatyalıları hatır-
latıyor ama Kürtçeyi bile çat pat konuşuyorlar. Birbiri-
mizi anlıyorduk ama Xorasan’daki gibi akıcı ve
zengin bir Kürtçe değil. Yaşlılar, Canbeglerin burada
dağıldıklarını dile getirdiler. Burada Canbegli olmak
bir “imtiyazdır” dediler. Gösterdikleri kahramanlıklar

ve ülke savunmasına katkıları tarifsiz imiş. Kendi anla-
tımlarına göre buradaki Canbeg insanları büyük cüs-
selere sahip, devleri andırıyorlar. Tanıştıklarımızın
çoğu da iri cüsseli, kuvvetli, hemen hemen iki met-
reye yakın boyları, geniş vücutları, büyük el ve ayak-
ları var. 

Canbeglerin kendilerine ait mezarlıklarının oldu-
ğunu, hanların ve aşiret üyelerinin mezarlarının bir
kısmını bulma şansımız oldu. Oradaki Canbegliler ile
mezarlığa gittik. Kendilerinin de uzun bir zaman gel-
mediği anlaşılıyordu, çünkü mezar yerlerini bulmakta
güçlük çektiler ve bu mezarların olduğu yerde yapı-
lan büyük bir türbeye tepki gösterdiler. Türbe oldu-
ğundan fazla büyük, çoğu mezarın türbe binası ve
çevresi altında kaldığını söylediler. Açıkça belli olu-
yordu ki türbeye verilen önemin binde biri mezarlara
verilmiyordu. Bu olaydan anlaşılıyordu ki bunun ka-
rarını verenler mezarlığı ortadan kaldıracak ve yerine
başka biri adına türbe yapacak. Kısacası o topraklar
için canını verenlerin üzerine ırkçılık toprağı çekile-
cek ve sistemi ayakta tutan bir araç oluşturulacaktı.
Toplumun din ile yönetilmesi belki daha kolaylarına
gidiyordu... İşte sistem Canbegler’e olan borcunu
böyle ödüyordu (!) Oradakilerin büyük çabaları neti-
cesinde, çoğu yerde toprağı eşeleyerek, buldukları
taşların üstünü temizleyerek bazı mezar taşları bula-
bildik. Küçük olanı üzerinde ‘Molla Hesen Xan Elî
Kurd’ yazıyordu. Diğerlerinin üzerinde de çeşitli isim-
ler var. Mezar taşları en az iki asırlık. Yakın bir za-
manda bunları bulmanın da mümkün olmayacağını
şimdiden söylemek olası. 

Bu bölgede ve Sarî çevresinde yaşayan Canbegler
tamamıyla dağılmış ve asimile olmuşlar. Sarî’ye Xalxal
bölgesinden de çok Kürdün geldiğini burada ekle-
mek gerekir. Kısacası Sarî, Nika, Zeyda gibi alanlarda
çokça Kürt köyü ve yerleşim yeri var, çoğu diğer halk-
larla karışmış. Adından da anlaşılacağı üzere Kurdkoy
denilen bir yerleşim yeri var. Bu da eski bir Kürt ma-
hallesi, şimdi bir şehir. İlk yerleştiklerinde bir Canbeg
mahallesi imiş ama şimdi hepsi asimile olmuş.

Buradaki Canbegler çok cana yakın, yardımsever ve
dost bakışlı. Bizim gelişimize çok sevindiler, bizimle
fotoğraf çektirmek için yarıştılar. Burada yaşayan Kürt
ve diğer halkların rejime çok tepkili olduğunu da söy-
lemek mümkün ama korkuyorlar. Korktukları lafları
kulağımıza söylemeyi tercih ettiler.

◗ Gorgan nüfusunun yüzde dördü Kürt. Xorasan’dan da gelenler çok. Orada bir şairle karşılaşıyoruz. Kürtçe aşığı biri.
Aslında bütün Kürtlerin kendisini örnek alması gerekir. Çünkü ailesi, akraba, komşu ve tanıdıklarını toplayarak bir
dernek açmış ve bu dernekte Kürtçe kurslar veriyor. Torunlarının bile güzel Kürtçe konuşması bizleri gururlandırdı. 

Kayıp bir aşiret ve 
onun savaşçıları: Mazenderan

Mazenderan mezar taşı (1210’da yapılmış)Canbegî aşireti üyeleriMazenderan
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Bir bölgeye araştırma için giderken en zor
olan iş, ilişki ağını oluşturmaktır. Bazen
şansın yardım etmesi gerekir, yoksa işiniz

çok zor. Uçakta iken bu tereddüt içimi kemiriyordu
ve başarılı olmak istiyordum ama şansımız da fazla
gözükmüyordu, çünkü kimseyi tanımıyorduk. 

Uçak, Gilan eyaletinin başkenti olan Reşt’e indi-
ğinde çok nemli ve sıcak bir hava ile karşılaştık. İn-
diğimiz yerin kuzey doğusunda 50 km uzaklıkta da
Kürtler vardı: E/Amarlu Kürtleri. Dulqadir Beyliğinin
dağılmasından sonra Osmanlı ve Akkoyunlu dev-
letlerinin baskıları sonucu buraya gelen Kürtler.
Geneli Reşî aşiretinden. Bunların parçaları Kırşe-
hir’de, Kızılırmak nehrinin kenarındaki köylerde ya-
şayan ve Etmankî olarak bilinen Kürtler. Bunlar
hala Kürtçe konuşur ama diğer Kürtlerle ilişkileri
hemen hemen yok. 

Reşt’ten Xalxal şehrine taksi ile gitmek gerekir.
Kürt bir taksiciyi bulmaya çalıştık, olmadı. Bahtı-
mıza bir Türk düştü. Tip olarak şaşılacak derecede
bir Kürde benziyordu ama ben Türk’üm diyordu ve
telefonda ise Türkmence konuşuyordu. 

Xalxal yoluna koyuluyoruz. Heyecanlıydım,
çünkü çok merak ettiğim bir Kürt bölgesini ilk defa
görecektim. Sık ormanlar arasından Gîlan dağları-
nın doruklarına vardık. Bu bölge, Mîrza Koçek Xanê
Cengelî adındaki bir Kürt kahramanın da yurdu. Bu
konuyu Yeni Özgür Politika’daki köşe yazıma
aldım, oradan okuyabilirsiniz... Köylüler, koyun but-
larını yol kıyısındaki barakaların önünde asmış ve
isteyenlere yemek yapıyorlar. Zindan denilen bir
köyde konakladık. Dağın tepesi, aşağıdaki vadiler
sis dolu ve aşağısını görmek mümkün değil. Sa-
dece yukarı yamaçlarda kurulan Talîş köylerini gö-
rebiliyoruz. Tarifi imkansız şahane bir manzara.
Dağın öbür tarafına geçince birdenbire doğanın
ağaçsız, dağların çıplak olduğunu gördük. Nemle
alakalı olduğunu söylediler ama güneş görmeyen
bir bölge olduğu için bununla da alakası olabilir.
Dağın arka yamacı dağınık evler ve koyun sürüle-
riyle dolu.

Akşam üzeri Xalxal’a varıyoruz. Bütün kuzey İran
şehirlerinde olduğu gibi Xalxal da dağların ara-
sında kurulmuş. Girişinde gözleriyle bizi aramadan
geçiren polis barikatı var. Dağlar nedeniyle şehrin
yerleşim alanı uzun. Şehir merkezinde durduk.
Şansımız yaver gitti ve internet üzeri bir yazar/şairi
bulduk ve bizi bekliyor. Dostumuz, eski kültür ku-
rumu başkanı, durduktan kısa bir süre sonra yanı-
mıza geldi. Şoförümüzün de hocası çıktı. Kısa
boylu, esmer, zayıf ve kafa şekli bir üçgeni andıran
sempatik bir Kürt. Daha önce tanışıyormuşuz gibi
bizi sıcak selamladı, hasretle kucakladı. Evine gittik. 

Arkadaşımız, ”Burada olmanıza o kadar sevindim
ki! Bugün saf ve temiz kalplerimiz birleşti. Biz art
niyetli olmayan insanlarız, kalplerimiz avuçlarımı-
zın içinde ve diğer tarafı görünür” dedi ilk konuş-
masında. Kürtçe konuşurken karşımda bir
Maraşlının oturduğunu sanıyordum. Hareketleri,
mimiği, konuşması, dili, kelimeleri ve sempatikliği
Maraşlıların kopyasıydı. Eşinin, ”Wiii, siz şimdi
Farsça bilmiyor musunuz” sorusunu defalarca tek-
rarlaması ve bilmeyişimizin çok acayibine gitmesi
çok hoştu. Oğlu, ”Biz Xalxal’da Kurmanclar için bir

merasim yaptığımızda Türkler çok zorluk çıkarıyor
ve terslik yapıyorlar. Bahaneler bulup engellemeye
çalışıyorlar. Burada din çok güçlü olduğu için, din
(şia) yolunu kullanıyorlar ve bize, “İmamlara saygı-
sızlık yapmak istiyorsunuz” gibi yakıştırmalar yapı-
yorlar. Farslar, Türklere çok eziyet etti ama onlar da
acısını bizden çıkarmak istiyorlar” diyordu.

Ertesi gün dostumuz hastalığı nedeniyle bizimle
gelemeyeceğini ama bize bir Kürt taksici bulaca-
ğını söyledi. Çarşıda birini aramaya koyuldu. Şan-
sım yaver gitti. Tam istediğimiz bir kişi tesadüfen
orada bulundu. Bu yeni dostumuz bir hozandı,
bütün köyleri ve insanlarını tanıyordu. 

Şehrin kuzey batısından Erdebil’e doğru yola
çıktık. Şehir çıkışında ‘Erdebil 105 km’ yazıyordu. 10
km yol aldıktan sonra sağ tarafa, dağlara doğru bir
yol ayrılıyordu. Taşlı, tozlu, kuru ve toprak bir yol…

Xalxal’da toplam 26 Kürt köyü var. Bunların 18
köyü bu bölgede, bir arada. 4’ü Xalxal’dan 30 km
uzaklıkta ve asimile olmuşlar. Diğer dördü de Xal-
xal’a 80 km uzaklıkta. 

18 köyün yarısı Şatranlu, diğer yarısı da Xaltanlu
aşiretinden. Bir aşiretin iki kolu gibiler ama biri
Mereş, diğeri Semsûr şivesi ile konuşuyor. İkiye ay-
rılmış bir aşiret demelerine rağmen iki farklı aşiret
federasyonu üyesi oldukları seziliyor. Ki yaptığım
araştırmalar bunu doğruladı. Köyler, dağlardan sü-
zülen iki cılız çayın kenarlarında, dağ yamaçlarında
kurulmuş. 

Çok fakir köylerde yaşıyorlar. Ekilebilecek toprak-
ları az, dağlık. Geçim kaynağı bağcılık ve hayvancı-
lık üzerine. Bu nedenle çoğu köylü şehirlere
gitmek zorunda kalmış. Çoğu Tahran veya Sarî’ye
gitmiş.

Buradaki Kürtlerin en büyük özelliği müziklerini
unutmuş olmaları! Evet Kürtçe müzik, şiir, şarkı,
makam yok! Yaşlılara sordum bunun en az 100 ön-
cesine tekabül ettiğini tahmin ettim. Bunun nede-
nini bulmak zor ama tahminim şu: Buraya gelip
yerleşmeye karar verdiklerinde, bölgenin hakim
hanı bir Türk imiş. Lakabı Acem Ağa imiş. Kürtlere
yerleşme izni vermeyince Kürtler dağlık bölgelere
geçerek yerleşmiş. Buraya müdahale etmemiş,
çünkü buranın kimseye bir faydası dokunmaz,
taşlı, kurak bir dağ! Bölgede hakim olan bu Türk
hanının Kürt müziğini yasaklamış olması büyük bir
ihtimaldir.

Bu unutmanın arkasında uzun süreli bir yasağın
olduğunu tahmin ediyorum. Yoksa halkların en
son kaybedecekleri kültürleri, müzikleridir. Dille-
rini, giysilerini, geleneklerini kaybedebilirler ama
müziğin kaybolması olağan dışı bir şey. Bunun
dünyada bir örneğinin olduğunu sanmıyorum. Ne-
denin yasaklama olduğu büyük bir ihtimal.

Bir tek halk ozanları var ve o da Türkçe çalıyor.
Bundan şikayetçi ve Kürtçe türkü ile makamlarını
öğrenmek istiyor. Bunun için az miktarda para, bazı
müzik enstrümanları (saz, kaval), Kuzey Kürdis-
tan’ın bazı hafif parçalarını (Şemdin, Kahtalı Mıço,
Ergin benzeri) okuyan hozanların CD’leri ve İran
içinden bir müzik öğretmeni lazım. Parasal yanı
hallolursa diğerlerinin kolaylıkla yoluna gireceğini
tahmin ediyorum. Şu an çaldıkları saza ‘Qapuz’
adını veriyorlar. Göğüsten çalınan bir Azeri sazı. 

Müziği unutturulan halk:
◗ Buradaki Kürtlerin en büyük özelliği müziklerini unutmuş olma-

ları! Evet Kürtçe müzik yok, şiir, şarkı, makam yok! Nedenini bil-
miyorlar ama Lakabı Acem Ağa olan Türk hanının 100 yıl
öncesinden Kürt müziğini yasaklamış olması büyük bir ihtimal.

Xalxal sazı

Gîlan’da bir lokanta

Xalxal köylüsü

Xalxal Mustafalu Köyü

Xalxal Kürtleri
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Bu Kürtler arasından Hesen Semedzade adında
bir yazar da çıkmış ve bunlar hakkında iki ciltlik ki-
taplar yazmış. Kitabının tarih bölümünde bura-
daki Kürtlerin Şikakîlerden koptuğunu ileri
sürüyor. Bu tamamen hatalı ve yanlış bir görüş.
Çünkü bu Kürtlerin tarihsel geçmiş itibarıyla Şika-
kîlerle bir ilişkisi yok. Onun dışında şive farkları
var. Dış görünüş itibarıyla, bazı gelenekleri ve dil-
leri itibarıyla gözle görülür derecede farkları var.
Ayrıntıları, yakında çıkacak kitabımda okuyabilirsi-
niz ama kısaca şunu demek gerekir ki bunlar Dul-
qadiroğlu beyliğinin çöküşünden sonra dağılan
Kürtler. Mereş, Meletî, Semsûr ve Sêwas çevresin-
den gelmişlerdir. Zaten sosyal yaşam ve kültürleri
ile buraya ait oldukları görülüyor.

Buradaki insanlar ‘Girve’ adını verdikleri yayla-
lara da çıkıyorlar. Etrafında yaşadıkları Gîlan dağla-
rının batı tarafına Kürtler, doğu tarafına da Talîşler
konmuş ve hayvanlarını besliyorlar. Bu komşuluk
bazı sosyal ilişkileri de geliştirmiş. Bu, evlilikler, kız
kaçırmalar şeklinde toplumlara yansımış. Talîşler
kendi hallerinden memnun, devletten istedikleri
fazla bir şey yok. Dilleri ve adetleri Kürtlere çok
benzer. Bazı Kürtler bu dili de konuşuyor.

Xalxal Kürt köylerinde hala Kürtçe konuşuluyor
ama bu Xorasan Kürtçesinden biraz farklı. Tam
Kuzey Kurdistan Kürtçesi de değil, kendisine has
bir form almış ama anlaşılıyor ve Mereş-Meletî
Kürtçesini hatırlatıyor. Yaşlıların konuşmaları net

ve kolay anlaşılıyor. İçinde Türkçe kelimeler biraz
fazla ve bunları kendileri ile Kuzey Kürdistan’dan
getirdiklerini tahmin ediyorum. 

Xalxal’da yazarlar
Xalxal Kürtlerinin bir yazarı ve bir de şairi var. Ya-

zarın adı Hesen Semedzade ve yöre Kürtleri üze-
rinde iki ciltlik bir kitap yazmış. Kendisi şu an
Tahran’da ve polis olarak çalışıyor. Şair de sayın
Fethi. İki şiir kitabı yayınlanmış. Biri dini şiirler, di-
ğeri de karışık. ‘Înqılabî İşq’ kitabı Kürtçe, Türkçe
ve Farsça yazılmış. Bir şiirinde şöyle diyor:

Were şewitîm ji qemê îşqa te ey yarrr, were!
Agirê dilê min belkî bikî sar, were!

Carekê ket bîra min, sed car ez dimirime
Rehma te bê bi min ey yar, yar her car were!

Bejê bimir, ya ku bimîn, bejim ser çavê min
Were ma qûrbanê te bê va heykelê min î jar,

were!
Kulaxê min î li ser te, kengê bibî ser sinde te
Li xewê xweş jî bim ez, min bike dîdar, were

Fethî asara xwe tune, tu yî asara min î
Tu nebî, tune ji wî bizanî asar, were

Sonuç olarak şunu demek gerekir: Xorasan, Ma-
zenderan, Gîlan ve Xalxal Kürtleri’nin gözü dışarıdaki
kardeşlerinin üzerinde. Özellikle de Avrupa’da yaşa-
yanların omuzlarına büyük görevler düşüyor. Bu böl-
gedeki Kürtlerin birçok zorluğu var ve bizler el
uzatmasak yakın bir zamanda asimile olacaklarına
kuşku yok. Nihayetinde Mazenderan’dakiler erimiş
bile. Bize düşen görevlerin başında ilişkilerimiz geliş-
tirmek, sıklaştırmak ve ısıtmaktır. Gidip gelmeler bu
insanlara çok şey kazandıracaktır. Üzerimizde gözle-
rin ve kulakların olduğu bilinciyle tatillerimizi bu-
rada geçirebiliriz. Buradaki kültürümüzün, dilimizin
ve insanlarımızın kaybolmasını istemiyorsak maddi
anlamda da destek sunmamız gerekir. Öyle binlerce
dolara gerek yok. 2 bin dolara Xalxal Kürtlerine Kürt
müziğini tekrar kazandırabiliriz. Xorasan Kürtlerine
cüzi bir yardımla yeni bir dergi çıkarmalarına yar-
dımcı olabiliriz. Başta çocuk kitapları olmak üzere
bazı kitapların basımını üzerimize alabiliriz. Bu ko-
nuda ilk ve örnek bir adımı İsveç Kürt Enstitüsü’nün
attığının müjdesini buradan verebilirim. Bu ve ben-
zeri kültürel ilişkiler ve yardımlar ile bu alanlarda ya-
şayan Kürtlerin geleceğini kurtaracağımıza emin
olmanızı isterim.

Kurmancî Talişî Kurmancî Talişî

Ez Çima Tu Tîş

Em Emero Here Bîş

Were Bê/buwere Bixwe Nunbe

Pez Pêz ga ga

Rakev Bîxîz Rabe pêpe

Av o jin jen

Zar zûwe roj/ro ro

Şev şengo dar les

Qîz/keç gîz Ku da terî? Ku da başîş?

Bav babo/peder dayik nene

Tilî engûşte ser ser

Çav çav poz bînî

Dev dev rune binîş

Bu bölgedeki Kürtlerin bir
sürü zorluğu var ve bizler el
uzatmasak yakın bir za-
manda asimile olacaklarına
kuşku yok. Bize düşen görev-
lerin başında ilişkilerimiz ge-
liştirmek, sıklaştırmak ve
ısıtmaktır. Gidip gelmeler bu
insanlara çok şey kazandıra-
caktır. Örneğin 2 bin dolara
Xalxal Kürtlerine Kürt müzi-
ğini tekrar kazandırabiliriz.

Xalxal / Talis Köyü

Xalxal köylüsü

Xalxal giysileri

Xalxal evleri



(...)
Erê 
Em nivşa pîrozkirina bîreweriyên
kevnin
Hevalino
Kanê werin
Em ji îro pêve
Bibin helbestvanên sibe
Rastî
Halê we çawane
Îro ku bihurî
Ji sibe çi deng û bas
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