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Ya"ar Kemal’in göçmenleri: 
Bulgaristan’dan Diyarbakır’a göçmenlerin hikâyesi...

“A be! Kapitan Aga, hep
dalgalık tepelerden götü-
rüp durursun gemiyi.
Azcık da nadaslıktan,
düzlük yerlerden, sürsene

be ya! Kızancıklar, kusup dururlar,
baksana bi!”

Bu cümlelerin bir film sahne-
sinden alıntılanan kurgulanmı!
replikler oldu"unu dü!ünüyorsa-
nız yanılıyorsunuz. Bir gemi yol-
cusunun yıllar öncesinden
günümüze ula!an bu sözleri, ya-
!anmı! gerçekli"in kendini ifade-
sidir.

Türkiye’nin farklı bölgelerine; Trak-
ya’ya, Edirne’ye, Bursa’ya, #zmir’e, hatta
Anadolu’nun iç kısımlarına Balkan ül-
kelerinden, Bulgaristan’dan gelip yerle-
"en göçmenlerle kar"ıla"ırız. Ancak
Balkan topraklarından Diyarbakır’a göç
eden Bulgaristan göçmenleri Türkler
oldu!unu kaç ki"i bilir?

Balkanlardaki toprakların kaybedil-
mesiyle, yüzyıllardır bu topraklarda ya-
"ayan Türklere etnik, kültürel ve siyasi
baskılar uygulanmı", göçe zorlanmı"tır.
Türkiye’ye göçler, Lozan Barı" Antla"-
ması’nın imzalanması ve Cumhuriyet’in
ilan edilmesiyle birlikte artı" kaydet-
mi"tir. Türklerin en çok sıkıntı ya"adı!ı
Bulgaristan’la 1925 yılında ‘Türk-Bulgar
#kamet Sözle"mesi’ imzalanmı",1934
tarihli ‘#skân Kanunu’na göre de göç-
menlerin kabul ve iskân i"lemleri yürü-
tülmü"tür. Gelen göçmenler
Türkiye’nin birçok iline ve Anadolu’nun
nüfus yo!unlu!unun az oldu!u, i"len-
mesi gerekli toprakların bulundu!u böl-
gelere iskân edilmi"tir. Hem kara hem
de deniz yolu ile gelen göçmenlerin bir
bölümü de Diyarbakır’a yerle"tirilmi"-
tir. 

Dalgalık tepelerden de!il de nadas-
lık düz yerlerden sürülmesi istenen
gemi; 1938 yılını 1939’a ba!layan son
ayda Bulgaristan’ın Deliorman ve
$umnu yörelerinden Anadolu’ya göç-
mek için Varna Limanı’ndan ayrılan ve
Diyarbakır köylerine yerle"ecek olan
göçmen yolcularını ta"ıyan gemidir.

Ya"ar Kemal’in, 3 Temmuz 1951 ta-
rihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan
“Diyarbakır’daki göçmen köyle-
rini gezerken neler gördüm?” ba"-
lıklı yazısı yayımlanan ilk röportajı
olmasının yanı sıra Varna Limanı’ndan
yola çıkan bu gemideki yolcuların, Di-
yarbakır köylerine iskân edildikten son-
raki durumunu anlatan yazısıdır.

Türk edebiyatının büyük ismi Ya"ar
Kemal, göçmenleri anlattı!ı yazısının
bir bölümünde: “Tavuklu köyü mezar-
lı!ında 15 kadar yepyeni mezar say-
dım. Köprüba"ında da o kadar var.
Dediklerine bakılırsa, hepsi veremden
gitmi"… Bu yıl bir, gelecek yıl iki, böyle
giderse diki" tutturamayacaklar bura-
daki göçmenler…” diye yazar.

Neden öldüler? Neden uzun
bir ya!am süremediler? Bunun
nedenleri neydi? Göçmenlere ne
oldu? Ya!ar Kemal’in röportajın-
dan ilham alarak, 1951’den günü-
müze altmı! dokuz yıl sonra,
yarım asrı geçen bir süreçte Di-
yarbakır’daki göçmenlerin izini
sürdük.

Göçmen köylerinin 
‘hatıralarına do"ru’ bir 
yolculuk
Diyarbakır "ehir merkezinden çıkı-

yoruz. Biçilmi", hasadı yapılmı", uçsuz
bucaksız bu!day tarlalarının arasında
yol alıyoruz. Tam tepedeki güne"in ve
sapsarı renge bürünmü" ovanın, kızgın
bozkır sıca!ını hissediyoruz. Bu!day sa-
rısından, saman sarısına dönü"mü" tar-
lalarda, yer yer büyükba" hayvanlar
otluyor. Tek tük araca rastlıyoruz, yol
boyunca…

Tarlalarda insan hareketlili!i yok.
Hava sıcaklı!ının etkili oldu!u kadar,
tüm dünyada ya"anan koronavirüs
pandemisinin köylerdeki ya"amı da et-
kiledi!i görülüyor. Kurban Bayramı’nda
ovada sessizlik, sakinlik ve son derece
de sıcak bir hava hissediliyor.

Diyarbakır’ın büyük"ehir olmasıyla
birlikte; köyler, mahalle olarak geçiyor.
Ama a!ırlıklı olarak toprak damlı ve yer
yer kerpiç duvarlı evleriyle halâ köyler...

#lk dura!ımız olan Diyarbakır’ın 21
kilometre do!usunda, Ambar Çayı’nın
kenarındaki Köprüba"ı’na varıyoruz.
1939 yılında Bulgaristan’dan ilk geldik-
leri zaman 94 haneye, 500 göçmenin
yerle"tirildi!i bilgisini aktaran usta
yazar Ya"ar Kemal, Köyde son 60 ha-
nede 205 nüfusun ya"adı!ını belirtir.

Acaba, 2020 yılında Diyarbakır’ın
Köprüba"ı Köyünde, 60 haneden geriye
ne kadarı kaldı? Kalan hanelerde ya"a-
yan nüfus sayısı kaç ki"i? Veya ya"ayan
kimse kaldı mı?

Köprüba!ı’nın 
son göçmeni de göçmü!…
Köyün giri"indeki bir benzinlikte

duruyoruz. Benzinli!in sahibi oldu!unu
ö!rendi!imiz, Hacı Seyithan Ercan’la
laflıyoruz biraz. Köprüba"ı hakkında
sohbet ediyoruz. Göçmenleri soruyoruz.
Aldı!ımız cevap oldukça üzücü oluyor
“Yok” diyor. “Kimse kalmadı, göçmen-
lerden.” Ço!unun ilk geldikleri zaman
hayatını kaybetti!ini söylüyor.

Kalanlar da zamanla evlerini ve elle-
rinde kalan tarlalarını satmı", ba"ka il-
lere, en çok da Bursa’ya yerle"mi"ler.
Geçen yıl, köyde kalan tek ya"lı göçmen
de ölünce artık Köprüba"ı’nda ya"ayan
göçmen kalmamı". Bu topraklarda bir
ömür geçiren ya"lı göçmenin, köyde
ba"layan hayat yolculu!u mezarlıkta
sona ermi".

Bursa’da ya"ayan yakınları, cenaze-
sine yeti"ememi", kom"uları ve köylüler
defnetmi"ler mezarlı!a. Çocukları, çok
kereler yanlarına ça!ırdıkları halde; bı-
rakıp gidememi", terk etmemi" Köprü-
ba"ı’nı. Köyün mezarlı!ına defnedilen
son göçmen olmu"…

Köprüba"ı; Durmu" Dede (Özen) ve
ailesinin, hayatlarının baharında yap-
mı" oldu!u göçü kucaklamakla kalma-

mı", aynı zamanda kendisinin ebedi gö-
çüne de ev sahipli!i yapmı".

Köyde ba"ka göçmenin kalmadı!ını
ö!renince di!er göçmen köylerine
do!ru yola çıkıyoruz.

Köy kadınları kuyudan
su çekmekten kurtulmu!
Çevre köylerde ve Tavuklu’da Sütçü

Hamit olarak herkesin tanıdı!ı, Bulga-
ristan göçmeni, Hamit Langal’a ula"ı-
yoruz. 1939 yılında Bulgaristan'dan
gelen göçmen ailenin bir ferdi olarak,
1962 yılında Diyarbakır’ın Tavuklu kö-
yünde do!mu". Evli ve dört çocu!u olan
Langal, ailesiyle birlikte köyde ya"a-
maya devam ediyor. 

Hamit Langal ve e"ini, kom"ularıyla
evlerinin önünde sohbet ederken bulu-
yoruz. 

“Ne yapalım? Bayramla"malar
böyle kapı önünde oluyor, virüs var or-
talıkta” diyorlar. Koronavirüs köyde
çok görülmemi"; ancak köylüler tedir-
gin ve temkinliler.

Langal, bizi evinin bahçesine davet
ediyor. Geni", büyük tertemiz bir avlu.
Evin o!lu her yeri tazyikli suyla yıkıyor.
Evin bahçe avlusuna, suyun verdi!i taze
bir serinlik esiyor. 

Ya"ar Kemal, Tavuklu köyüne de yer
verdi!i röportajında “Köyün su kuyu-
sunu gördüm, kadınlar yı!ılmı"lar ku-
yunun ba"ına. Sırasıyla su çekiyorlar.”
diye yazar.

Yıllar öncesinde oldu!u gibi köy ku-
yusundan kovalarla su çekilmiyor. Evin
avlusundaki çe"meden akıyor. Geni"
bahçe avlusunun bir bölümüne sebze;
saksılarda ve saksı olabilecek her "eye
de çe"it çe"it sardunyalar, begonyalar
dikilmi", çiçekler mis gibi kokuyorlar…

Günümüzde Tavuklu’ da ve di!er
köylerde, kimse suyu kuruyan kuyula-
rın ba"ında beklemiyor artık. Su da var,
elektrik de… Peki ya göçmenler?

Varna Limanı’ndan, 
Diyarbakır’a uzanan bir
muhacirlik öyküsü…
Hamit Langal’a, “Köyde göçmen-

lerden kaç hane kaldı? Kaç ki"i ya"ı-
yor?” diye soruyoruz.

“Tavuklu’ da ben, a!abeyim ve bir
göçmen aile daha olmak üzere üç hane
var. Üç hanede toplam yirmi iki muha-
cir nüfus kaldık. Alı"tık artık buralara.”
diye yanıtlıyor.

#lk geldikleri yıllarda alı"amamı"lar
kuru sıca!a, uyum sa!layamamı"lar.
Ço!u, yollarda hayatını kaybetmi". Tür-
kiye genelini etkileyen kuraklık, kıtlık
döneminde ya"amını yitirenler çok
olmu". Sa! kalanların kimi Diyarbakır
merkeze, kimileri de yurdun batısındaki
ba"ka "ehirlere göçmü"ler. Ba"ta Bursa
olmak üzere yurdun dört bir yanına da-
!ılmı"lar.

Langal’ın babası ve aile büyükleri,
Deliorman bölgesi, $umnu ‘Yeni
Pazar’dan gelmi". 50 dereceye varan sı-
cakları görmemi"ler hiç hayatlarında.
Görenler de çok ya"amamı" zaten. Kav-
rulmu"lar sıcaklardan. Anlatırken bir
ara derinlere dalıyor Hamit Langal’ın
gözleri. Devam ediyor anlatmaya:
“Babam Tavuklu köyüne göçmen ola-
rak geldi!inde, on altı ya"ındaymı".
Annem ve ailesi de oradan göç edenler-

den. Babam ve annem; geli" yolculuk-
larını, neler ya"adıklarını, nelerle kar-
"ıla"tıklarını anlatırlardı hep.” 

Bulgaristan’dan 
nasıl gelmi!ler? 
Neler ya!amı!lar?
Langal: “Bulgaristan, Osmanlı top-

ra!ı olmaktan çıkınca Türklere çok ezi-
yetler etmi"ler, istememi"ler. Kurtulu"
Sava"ı’ndan sonra; Atatürk, mübadele
ile balkanlardaki Türkleri, yurdun bir-
çok iline yerle"tirmi". Bize de buralar
nasip olmu". Dedemlerle birlikte
babam, Varna Limanı’ndan gemilere
binmi"ler. Tuzla Limanı’na gelmi"ler.
Gemi yolculu!u desen, o da ba"ka bir
macera olmu" onlar için.” Hatta, baba-
sının her zaman anlattı!ı bir anıyı, hiç
unutmamı". Bize de anlatıyor: 

“Varna Limanı’ndan ba"lamı" bi-
zimkilerin muhacirli!i… Ne deniz bil-
dikleri var ne de gemi yolculu!u. Ne
bilsinler. Deniz dalgalı, gemi ha bire
sallanıyor. Güvertedeki ya"lı göçmen-
lerden biri kaptana seslenmi": “A be!
Kapitan Aga, hep dalgalık tepelerden
götürüp durursun gemiyi. Azcık da na-
daslıktan, düzlük yerlerden, sürsene be
ya! Kızancıklar, kusup dururlar, bak-
sana bi!” Burada duraksıyor Hamit
Amca, çayından bir yudum alıyor…
“Böyle i"te, aklıma geldikçe gülsem mi
a!lasam mı? Bilemem…” diyor.

Peki ya sonra? diyoruz, gözleri
uzaklara, yıllar öncesine dalıyor.

Langal: “#stanbul tren garından,
Diyarbakır’a, babamların tren yolcu-
lu!u ba"lıyor. Türkiye’ye kı"ın gelmi"-
ler. Hava so!uk. Devletin göçmenlere
yaptırdı!ı evler bitmemi", yarım.
#skân görevlileri göçmenleri; evlerin
yapımı tamamlanana kadar, Elazı!’ın
Maden ilçesinde evlere yerle"tiriyor.
Devlet #a"elerini kar"ılıyor. Madenliler
yer veriyor, ekmeklerini payla"ıyor. O
kı", göçmenlerden bir ki"i bile hayatını
kaybetmiyor.” diyerek devam ediyor
kaldı!ı yerden.

“Sonra, bahara do!ru iskân edil-
dikleri köylere geliyorlar. Otuz dönüm
tarla, bir çift öküz, tohumluk bu!day
verilmi".  Tarlaları ekip biçene kadar,

A
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“Hastalıktan, sıtmadan gözümüzü açamıyorduk, o!ulca!ızım!’’

eçimlerini sa!layacak
yeterli paraları da yok.
Ne elde var ne avuçta.
Babam, bir tandır ek-
me!i almak için bir yor-

gan verildi!ini söylerdi. O zamanlar
herkes yoksul. Türkiye genelinde ku-
raklık vurmu" memleketi, kıtlık ba"
göstermi". #nsanlar açlıktan ölmü".
atta benim anne tarafımdan ninem de
$emami köyü, diye bir yer var, orada
açlıktan ölmü". O köyde kimse ya"aya-
mamı", barınamamı". Bo"altmı"lar
köyü.  Bir tek dedem, talandan koru-
mak, köydeki evlerin güvenli!ini sa!-
lamak için $emami köyünde bekçi
olarak kalmı". Dedem de rahmete
erince hiç kimse kalmamı".”

Hamit Langal’ın, $emami köyünde
bir tek bekçi olarak dedesinin kaldı!ını
söylemesi ile büyük bir "a"kınlıkla, ta-
rihe dokundu!umuz hissini ya"ıyoruz.
Edebiyatımızın büyük kalemi Ya"ar Ke-
mal’in, röportajında yazdı!ı: “Bu göç-
men köylerden bir $emami köyü var.
Onun macerası ayrı. Bu köye gelen
göçmenler, burada bir ay, iki ay, bir
yıl, iki yıl kalmı"lar; sonra köyü terk
etmi"ler; bir daha da dönmemi"lerdir.
$imdi köy bombo". Bir bekçisi var.”
cümleleri yerini buluyor.

$emami köyünün “Bir bekçisi
var.” diye yazan Ya"ar Kemal’in, bah-
setti!i bekçinin, yıllar sonra torunuyla,
farkında olmadan röportaj yaptı!ımızı
anlıyoruz. $emami köyünde 1951 yı-
lında kalan tek bekçinin torunu Hamit
Langal, anlatıyor, biz notlarımızı alıyo-
ruz.

Göçmenler geldiklerinde ço!u has-
talanmı". Hava de!i"imi yaramamı".
Zatürreye, vereme yakalanmı"lar. Ve-
remden ölen çok olmu". Langal’ın dedi-
!ine göre; sıtma salgını kırıp geçirmi"
göçmenleri. Babasının anlattıklarını bi-
zimle payla"ıyor:

“Hastalıktan, sıtmadan gözümüzü
açamıyorduk, o!ulca!ızım. Herkes
ölüyordu. Köyden bir günde dört ce-
naze çıktı!ı oluyordu. Artık ölenlere
mezar kazacak, defnedecek ne halimiz
ne de takatimiz kalmı"tı. Biz de hasta-
yız çünkü. Bacaklarımız tutmaz ol-
mu"tu hastalıktan. Dizlerimizde
derman, kollarımızda hal kalmamı"tı.
Ayakta duramıyorduk, bacaklarımız
titriyordu. Ço!u ölenleri de birkaç gün
sonra, biz de ölmezsek e!er, sıtma nö-
betlerimizi atlattıktan sonra gömebili-
yorduk.” diye aktarıyor.

Ya"ar Kemal röportajında köyde
herkesin hasta oldu!unu, ölülerini bile
kaldıramadıklarını, yazar. Yıllar önce-
sinde göçmenlerin ya"adıklarını, baba-
sının ifadeleriyle dile getiren Langal,
röportajda yazılanların canlı tanıklı!ını
yapıyor. Gerçekleri do!rulukla dile ge-
tiren yazar, tarihçi ve gazetecilerin ara-
dan uzun yıllar geçse bile, tarih hakkını
teslim ediyor. Shakespeare’in dedi!i
gibi “Hiçbir miras do!ruluk kadar zen-
gin de!ildir.”

Yazarlar, gazeteciler de tarihin canlı
tanıklarıdırlar. Önemli olan bu tanıklı!ı,
do!rulukla gelece!e miras bırakabil-
mektir.

Zamanla atlatmı"lar zorlu günleri,
hayata tutunmu"lar ama Tavuklu’ da
çok az ki"i kalmı"lar. Açlık, yoksulluk,
salgın hastalıklar bir yana o dönemlerde
en a!ırlarına giden "ey kendilerinin
Bulgar sanılması olmu". Hamit Langal:
“Bizler Fatih zamanında Anadolu’dan
balkanlara yerle"tirilen Karamano-
!ulları Beyli!i Türklerindeniz. Babam
ve dedelerim ‘aslınızın nerden geldi!ini
unutmayın’ derlerdi. Biz de hiç unut-
madık.” diye de sözlerine ekliyor.

Yerle"tikleri bölgede, yöre insanla-
rıyla, köylüleriyle, kom"ularıyla uyum
sorunu ya"amamı"lar. Sıkıntılı, buh-
ranlı yılları birlikte atlatmı"lar. Kültürel
ileti"im ve geli"im sa!layarak sosyal ha-
yatta sıcak dostluklar kurmu"lar. Ancak
farklı co!rafyalarda ya"amanın getirdi!i
farklı gelenek ve göreneklerin olması (o
yıllarda yörede yaygın görülen çok e"li-

lik ve yakın akraba evlilikleri) gibi ne-
denlerle, daha çok kendi içlerinde evli-
lik gerçekle"tirmeyi tercih eden
göçmenler; zamanla kız alıp kız vermi"-
ler. Güçlü akrabalık ba!ları kurmu"lar.
$imdi dü!ünleri, bayramları, hüznü ve
sevinci birlikte ya"ıyorlar. 

Siz gitmeyi dü"ünüyor musunuz?
diye sordu!umuzda, “$imdilik dü"ün-
müyoruz; ama zaman ne gösterir, bi-
linmez?” diye yanıtlıyor. Ak"am oluyor.
Ek"i hamur mayasıyla yapılmı" göçmen
ekme!i ile kurban etinden olu"an ye-
meklerle sofra hazırlıyorlar. “Kalın, git-
meyin.” diyorlar, içten sohbetlerine ve
misafirperverliklerine çok te"ekkür ede-
rek ayrılıyoruz.

Bozkırın ortasında 
bir fıstık bahçesi
Ertesi gün, eskiden köy günümüzde

ise Diyarbakır merkez Suriçi ilçesine
ba!lı mahalle olan Karaba"’a geçiyoruz.
Büyük yazar Ya"ar Kemal, Karaba" iz-
lenimlerini ise göçmen köylerinde yeni
dikilmi" bir a!aç bile olmadı!ının altını
çizerek, “Köyler çırılçıplak” diye yazar.
A!aç dikseler iyi ederlerdi, "eklinde de
dü"üncesini belirtir. 

Karaba", uzaktan göründü!ünde,
artık yemye"il bir köy görünümünde.
Sokaklarında ve evlerin bahçelerinde,
belli ki kırk- elli yıl önce dikilmi" a!açlar
var. Gözlerimiz göçmenleri arıyor, so-
ruyoruz. Göçmenlerden, son bir hanede
ya"ayan, tek ki"i kalmı". Ona da ula"a-
mıyoruz. Göçmü"ler. Çoluk çocuk bü-
yüyünce, tarlalardan elde ettikleri gelir,
yetmez olmu". Geçim sıkıntıları, i" bu-
lamama gibi sorunlar göçlerin devamını
sa!lamı". Artık sadece göçmenler de!il,
geçim sıkıntısı ya"ayan her köylü göçü-

yor. 
Köyden kentlere göç meselesi. Mev-

simlik i"çi olarak fındık toplamaya,
pamuk toplamaya gidenlerden, geri ge-
lenler olmuyor. Yerle"iyorlar, gittikleri
yerlere. Giden gidene… Herkes göçü-
yor... Hep aynı dram: Geçim sıkıntısı,
ekmek kavgası, ya"am sava"ı… Aslında
hep bir var olma mücadelesi, tüm ya"a-
nılanlar…

Karaba"’ da göçmenlerin ardında,
harabe olmu", yıkılmı" evler kalmı".
Kırmızı kiremit çatılı, dı"ı beyaz toprak
sıvalı göçmen haneleri. Yıkılmamak için
direniyorlar. A!açlar yemye"il dallarıyla
dimdik ayakta. Zamana ve mekâna,
kafa tutuyorlar. Ama kol kanat gerecek-
leri, gölgelerinde serinleyecek göçmen-
leri yok artık…

Bahçedeki a!açlara baktı-
!ımı gören bir göçmen
evinde oturan Karaba"lı;
ceviz, fıstık ve boy boy
meyve a!açlarını gösteri-
yor: “Kuyulardan kova
kova çektikleri ta"ıma su
ile sulamı"lar bu a!aç-
ları.” diyor. Evini satın al-
dıkları ya"lı göçmenin
gitmeden önce hüzünlü gözlerle:
“Bu a!açları sakın kesmeyin! Onlara
iyi bakın!” diye tembihledi!ini söylü-
yor. Karaba"lı ya"lı göçmen, aynı za-
manda Diyarbakır’da ‘fıstık yeti"mez’
diyenlere inat, yıllar önce bozkırın orta-
sında yeti"tirdi!i ilk fıstık bahçesiyle ta-
nınıyor. Bozkırda ilk fıstık bahçesini
ye"ertmeyi ba"armı".

Karaba"’ dan ayrılıyor, Ambar çayı
kenarına kurulmu" olan Ambar Köyüne
geçiyoruz.

Ambar Köyü
kültürel anlamda 
bir ho!görü beldesi olmu!
Adını, Ambar çayından alan, muha-

cirlerin iskânı için 1937 yılında önce 40
hane olarak kurulan, daha sonraki göç-
lerle 200 haneye ve yakla"ık bin be" yüz
göçmen nüfusa ula"an Ambar Köyü’ne
varıyoruz. Ambar merkezine vardı!ı-
mızda, çift "eritli geni" bir cadde üze-
rine kurulu, planlı yapılı evler, cami ve
kahvehanesi ile büyük bir meydan kar-
"ılıyor bizi. Bir zamanlar köy olan
Ambar; "imdi, Bismil ilçesine ba!lı iki
bin nüfusu a"an bir mahalle…

Meydandaki kahvehaneye oturuyo-
ruz. Göçmen $aban Okta ile görü"üyo-
ruz. Ailesi 1939 yılında, Bulgaristan’ın,
Eski Cuma Köyü’nden göç ederek gel-

mi". Genellikle $umnu köylerinden
gelen göçmenlerden Ambar’da

yedi-sekiz hanede ya"ayan 50-
60 göçmen kalmı". 

Ambarlı Okta: “Son ka-
lanlar bizleriz. Diyarbakır il
merkezine ve Türkiye’nin

dört bir yanına göçtüler. $e-
hirde ya"ayan göçmenler
halâ var. Unutmuyorlar, ara-

yıp soruyorlar buraları.”
Ailesinin yıllar önce Mu"-Malaz-

girt’ten gelerek Ambar’a yerle"ti!ini
söyleyen Metin Barak, sohbete katılı-
yor: “Muhacirler kalabalıklarmı" eski-
den. Bize de büyüklerimiz anlatırdı”.

O günlere dair 
siz neler hatırlıyorsunuz?
“Çok güzel gelenekleri, görenekleri

vardı. Genç kızlar, ya"lı kadınlar, çoluk
çocuk, Hıdırellez’i kutlarlardı. Tarlala-
rında ailece, kadın-erkek birlikte çalı-
"ırlardı. Biz el ora!ıyla, bu!day
biçerken, onlar uzun saplı tırpanla
ekinleri biçerdi. Göçmen Saliha Teyze-
miz, on erke!in biçebilece!i ekini tek
ba"ına biçerdi.”

Sohbete katılanlar Mu", Bingöl, Er-
zurum, Bitlis, Kars, Varto ile çevre ilçe
ve köylerden gelerek Ambar köyüne
yerle"tiklerini söylüyor. Göçmenlerle
akrabalık ba!ları kurmu"lar. Dünür ol-
mu"lar. Arada bir sohbet esnasında bir-
birlerine hatırlatmada bulunuyor, "aka
yollu takılıyorlar. “Buranın ilk yerlileri
göçmenlerdir.” diyor ve devam ediyor
Metin Barak: “Bizler sonradan buraya
gelip yerle"tik. Muhacirler, her yeni ge-
lene kucak açtılar. Sonradan gelip yer-
le"en bizler de bizden sonra gelenlere
kucak açtık.” diyor.

Ya"ar Kemal, yazısının bir bölü-
münde Dicle Nehri’nin bir uzantısı olan
Ambar çayından: “…Ambar çayının
üstüne çeltik ekmi"ler. Çelti!in ayak-
ları çaya dökülüyor…” diye bahseder.  

Zamanla, Ambar çayının üstüne çel-
tik de!il, gelece!in nesillerine bıraka-
cakları ho"görü ve saygıya dayalı zengin
bir kültürel miras ekmi"ler. Dostlu!un,
karde"li!in, birlik ve beraberli!in sa!-
lam temellerini atmı"lar. Göçmen köy-
lerindeki ziyaretlerimizin sonuncusu
olan Ambar’ dan ayrılıyor, "ehre göçen-
lerin durumunu ö!renmek için il mer-
kezine geçiyoruz.

Diyarbakır’da bir cadde: 
“Göçmenler Caddesi”
Diyarbakır’a yerle"en Karaba" köyü

1942 do!umlu Bulgaristan göçmeni
Saadettin Ürey ile evinde görü"üyoruz.
Babasının, Bulgaristan’ın $umnu kaza-
sına ba!lı Yeniköy, annesinin ise Kara-
man köyü do!umlu oldu!unu anlatan
Ürey’e, ‘Diyarbakır’a nasıl geldiklerini
ve neler ya"adıklarını’ soruyoruz. “Biz
hep göçmü"üz. Bizim yolculu!umuz ta-
rihle ba"lar” diyor ve sözlerine devam
ediyor: “Osmanlı Devleti, Karamano-
!ulları Beyli!ini kendi topraklarına
katınca beyli!e ba!lı Türkleri akıncılar
olarak Balkanlara yerle"tiriyor. Bizler
de o dönem balkanlara yerle"tirilen
akıncı Türklerindeniz. Balkanlar, Os-
manlı topra!ı olmaktan çıkınca da
mübadele ile Bulgaristan’dan Diyar-
bakır’a göç ederek yerle"mi"iz.” diyor.
Bulgaristan’dan karayoluyla Edirne
Kırka!aç’a, oradan da trenle Karaba"
köyüne göçmen olarak geldikleri bilgi-
sini veriyor.

Köyden, daha iyi ya"am ko"ulla-
rında hayatlarına devam edebilmek için
il merkezine yerle"mi"ler. Diyarbakır
merkeze yerle"en göçmenler köylerle
olan ba!larını koparmamı"lar. Bu ne-
denle genellikle köylere kolay ula"ım
sa!ladı!ından, tren istasyonu civarına
yerle"mi"ler. Ba!lar semtinde bulunan
bu muhitte, göçmen mahalleleri olu"tu-
!unu ve zamanla Diyarbakır’da Göç-
menler Mahallesi olarak bilinen yerdeki
caddeye “Göçmenler Caddesi” ismi ve-
rilmi". Adlarını ta"ıyan cadde bugün
onların anılarını ya"atıyor.

Çocuklarını üniversitelerde okuttuk-
larını gençlerin genellikle tayinle veya
atamayla "ehirden ayrıldıklarını, me-
muriyetten emekli olanların da “bura-
larda akrabalardan kimse kalmadı”
diyerek Bursa’ya veya yurdun farklı il-
lerindeki yakınlarının yanına göç ettik-
lerini söylüyor. “Fazla kimse kalmadı,
hep gittiler.” diye de ekliyor.

Göçmenler gitmi"ler. Gitmi"ler;
ama arkalarında sayfalara sı!mayacak
kadar acı tatlı hatıralarını, Diyarbakır’a
adlarını ve tarihe de derin izlerini bırak-
mı"lar… 

Ya"ar Kemal’in anısına saygıyla...

...12. sayfanın devamı

‘‘Herkes ölüyordu...’’

G

Göçmenler
anlatıyor
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