
Ramazan 2020 - gün 23                 Halk:    KÜRTLER

Ortadoğu'da Kürtler Gurbetçi Kürtler
Türkiye 20.000.000 Almanya 1.500.000

İran 11.000.000 Fransa 150.000

İrak 8.500.000 Hollanda 100.000

Suriye 3.000.000 Isveç 83.600

Rusya 63.818 Belçika 50.000

Kazaistan 46.348 İngiltere 49.841

Ermenistan 37.470 Isviçre 35.000

Ürdün 30.000 Danimarka 30.000

Gürcistan 13.861 Avusturya 23.000

Kırgizistan 13.200 Yunanistan 22.000

Azerbeycan 6.100 Amerika 20.591

Kürtler bugüne kadar bütün dünyada dağınık olarak yaşarlar. Sayılarını hesaplamak 
zordur, ama 30-40 mlyon arasındadır. ‘Kürdistan’ denilebilen kendi devletleri yoktur. 
Gene de bu söz ‘Kürdistan’ kullanılıyor, ve bütün Kürtler onun nerede bulunduğunu 
bilirler: doğu Türkiye, kuzey İrak, kuzey Suriye, kuzeydoğu İran ve Ermenistan’ın bazı 
yerlerinde. Bunun dışında, Avrupa ve Amerika’da yaşayan birçok Kürt de var. 
Birbirlerinden çok farklı Kürtçe diyalekler (ya da diller) vardır. Mesela, İrak’taki Kürtler 
‘Sorani’ dilini konuşuyorlar, Türkiye’dekiler gene, ‘Kurmanji’ VE ‘Zazaca’.

Kürt halkının tarihi çok dalgalı geçti. Hem başka halklarla, hem de kendi aralarında 
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sürekli savaş yaptılar. Hem doğal afetlerden (bedstviya), hem de altında yaşadıkları 
hükümetlerinden büyük çeki gördüler. Tarih boyunca, Kürt halkı başka devletlerin 
oyuncağı oldu.

1980-1988 yılları arasında Saddam Hüseyin kuzey İrak’ta binlerce Kürt köyü yok etti. 
50.000 – 200.000 arasında Kürt öldürüldü. Mesela, 1988 senesinde Halepçe kasabasında 
bir günde 5.000 kişi zehirli gazlarla öldürüldü. Yarım milyon kişi zorla başka yerlere 
sürgün edildi; 8.000 erkek de ‘kayıp’ edildi. Bir kadının altı oğlu vardı; Saddam 
Hüseyin’in askerleri gelip kadını üçü seçmeye zorladılar, onlar kurşuna dizildi, öbürleri 
serbest brakıldı.

Bunun gibi olaylar, İrak’taki
Kürtlerin tarihini ve anılarını
etkilediler. Kuzey İrak’ta hemen
hemen her ailede maynlardan
ölenler, işkencede ölenler ya da
savaşta düşenler oldu. Bu kadar
büyük bir acıyı düşünebilir miyiz?
Bu yaraları iyileştirebilen sade
Rabbin kendisidir.

Kuzey İrak’ta çalışan bir imanlı,
gördüklerini anlatıyor:
“Pazartesi günü 1.500 hanelik bir
köye gittik. Bütün evler, daha iyi
külübeler diyeyim, kaçak olarak
yapılmışlardı. Çünkü yüksek kiraların yüzünden kimse kasabalarda yaşayamıyor. Bu 
insanların kafasında bir çatısı yoktur. Köyün bütün sokakları sade çamurdur. 
Kanalizasyon, su sistemi ve elektrik yoktur. Köydeki ana caddeden (glavna) geçerken, 
arabamızın tekerlekleri deli gibi dönüyorlar, çünkü çamurdan çıkamıyoruz. Birkaç kızan 
görüyoruz; yalınayak ya da bütün yırtık ucuz pabuçlarla çamurda geziyorlar. Çamur 
onların dizlerine kadar geliyor ve hava soğuktur, sıfır derece. Ne kadar üzüntü dolu bir 
yer brası! Buradaki insanlar büsbütün umutsuzluk içinde yaşarlar. Kızanlar kendi ana 
babaları tarafından red ediliyor, başka akrabaları da onları kendi işleri için kullanıyorlar. 
Bu insanları kimse istemiyor!”

İşte, fakirlik, ziyanlık ve geri 
kalmışlık için çırpınan bu 
insanlar için islamiyetin hemen
hemen hiç önemi yoktur. 
Müslümanlık bu insanların 
ihtiyaçlarına karşılık veremez. 
Kürtlerin çoğu Alevidir, demek 
sıradan Sunni müslümanlıktan 
zaten uzaktırlar. Onlar için 
müslümanlık daha fazla kendi 
kültürünün bir parçasıdır. 
Kuzey İrak’ın insanları bir 

umut arıyorlar, rahat edecekleri bir yuva arıyorlar, kendi ihtiyaçlarına ve ziyanlığına 
acıyan birini arıyorlar. Onları oldukları gibi kabul edecek birini arıyorlar. İsa Mesih’e 
muhtaçtırlar. 
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Türkiye'deki Kürtler de Ankara hükümetiyle 20 yıldan fazla çekişme içindeler. Nazıları 
ayrı bir devlet kurmaya çalışıyorlar ve hülümete karşı silahlı saldırılar yapıyor. Abdullah 
Öçalan'ın (Apo) önderliğinde PKK partisi bir terör orgabizasyonudur. Türkiye hükümeti de 
birçok köy bombalayıp halkı büyük kasabaları yeleştirmeye çalışıyor. 'Kürtlerin başkenit' 
sauılan Diyarbakır'da 2008 yılında 800.000 kişi yaşarken, bugün orada 1,8 milyon kişi 
yaşıyor.

Türkiye hükümeti eskiden Kürtçe dilini yasak etmişti, hatta 'Kürtler diye bir halk yok' 
derdiler. 2000 yılından sonra bu yasaklar yavaş yavaş kalkıyor ve Kürtçe kitaplar ve 
gazeteler çoğalıyor. Kürtçe TV programları başlarken, kürtçe materyal yoktu, ama İsa 
filmi çoktan yapılmıştı. Onun için onu yaydılar. 

Türkiye'de birçok Kürt imanlı var, ama henüz sadece kürtçe konuşan topluluk yok. Kuzey 
İrak'ta birkaç topluluk oluştu ve gittikçe büyüyorlar, çoğalıyorlar. Suriye'deki Kürtler'in 
arasında savaş yüzünden açık müjdeleme mümkün değildir.

DUA KONULARI:

 Rabbe şükürler olsun ki, Kürtçenin Sorani diyalektinde artık İncil var, İsa filmi gene üç
diyalektte var. Her hafta radyoda imanlı programlar yayınlanıyor. Bu yolda Rab daha 
fazla Kürtlere ulaşabilir.

 Bu bölgedeki Rabbin kilisesi dualarımıza muhtştır, çünkü henüz çok zayıftır ve yeni 
imanlıların arasında kolayca kavgalar çıkıyor. Rab bu topluluklara uygun ve cesur 
güdücüler versin.

 Rab Kürt imanlıları öyle hazırlasın ki, kendi halkları arasında umut gösterebilsinler, 
öyle ki, kamplarda yaşayan Kürtler de İsa’nın sevgisini anlasınlar.
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