
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБУС 36 – часопис за методолошка и дидактичка питања географије 

______________________________________________________________________ 

 

Оригинални научни рад                                                                               Original scientific article 

 

 

ДЕМОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ КУРДИСТАНА 

 

Иван Матејић1
* 

*Универзитет у Београду – Географски факултет 

 
Извод: У раду су сажето приказане основне демогеографске карактеристике Кур-

да на простору географске регије познате као Курдистан. Нагласак је стављен на 
њихово порекло, просторни размештај, језик, обичаје, вероисповест и културу, 
као и на главне градске центре у којима они живе. 
 

Кључне речи: демогеографија, Курди, Курдистан, друштвено уређење, курдски 

језик, ислам, новруз 
 

Abstract: In this work we have compendiously showed primary demo-geographic cha-

racteristic of Kurds and geographic region known as Kurdistan. Accent is placed on 

their origin, distribution, language, confession and culture, and also on major towns 

where Kurds live. 

 

Key words: demo-geography, Kurds, Kurdistan, social structure, Kurdish language, 

Islam, nowruz  

 

Увод 

 

 Курди су народ без државе и граница. Процена је да Курда има око 
35 милиона (Lobaido, A. C, Ng, Y. & Rozario, P. A, 2003), што их чини нај-
бројнијом нацијом без сопствене земље. Више од половине тог броја, тач-

није 14-19 милиона живи у југоисточној и јужној Турској. Курди чине око 

17-25% укупног становништва те државе. Следи 5-8 милиона Курда у 
Ирану, што је 7-10% укупног становништва. У Ираку живи 4-7 милиона 
(15-23% популације) и у Сирији је најмањи број – око 1,4 милиона, што је 
приближно шест процената становништва те државе (Russell-Johnston, L, 

2006). Остатак становништва распоређен је по закавкаским републикама – 

Азербејџану (180.000), и у Јерменији и Грузији по 50.000. Значајну зајед-

ницу Курди чине и у Европи, највише у Немачкој и Француској – 750, 

односно 135 хиљада (Russell-Johnston, L, 2006). 
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Размештај, број становника, миграције и друштвено уређење 
 

 Највећи део Курда живи у високим и неприступачним планинским 

пределима Тавора и Загроса, изолованим од савремених токова и догађаја. 
Експанзијом ислама у седмом веку долази до потискивања курдских пле-
мена, па је становништво долина и нижих предела пред сваким налетом 

освајача, мигрирало ка унутрашњости и у високе пределе, недоступне и 

негостољубиве. У средњем веку кретање становништва било је везано за 
повећање или смањење територије, нарочито за време династије Ајубида и 

султана Саладина. Период Османлијског и Персијског царства донео је 
бројне промене у дистрибуцији Курда на Блиском истоку. Највећа мигра-
циона кретања забележена су током XVI и XVII века када су под притис-
ком тадашњих владара, а пред налетима немилосрдне војске, Курди при-

морани на егзодус. Најдаље су стигле групе становника до Хиндукуша у 
Авганистану и у региону Хорасан на истоку данашњег Ирана. Османлије 
су потискивале племена ка крајњем југу и југоистоку. 
 За време и након Првог светског рата велики број Курда прешао је 
из Турске у североисточну Сирију у регион Џазира. Сличан тренд поновио 

се у периоду 1941-1945. године. Средином претходног века, тачније од 

1960-их велики број Курда населио је земље западне Европе – Немачку, 
Француску и Бенелукс, поглавито, као радна снага, а све то сходно либера-
лизацији имиграционих прописа. Бројни државни удари у Турској, исламска 
револуција у Ирану и ратни сукоби у Ираку током наредних година повећа-
ли су број емиграната курдске националности. Највећи део у Западној 
Европи, дошао је из Турске, чак 85 процената (The Kurdish Diaspora). Зна-
чајна кретања становништва Курдистана запажају се на релацији село-град, 

нарочито међу образованијим групама. Тако на пример, у предграђима 
већих сиријских градова постоје засебне курдске четврти, нарочито око 
Алепа, Дамаска и Хомса. У Турској су формиране заједнице око Истанбула, 
Анкаре, Газијантепа и других већих градова.  
 Друштвено уређење до почетка ХХ века било је веома специфич-

но. Традиционална подела била је на номадске (планинске) и долинске 
(земљорадничке) Курде. Номади су се често селили и живели у шаторима 
од козје коже, а насеља су била подељена на мушка, женска и она намење-
на за спавање и обедовање. У новије време, тј. од почетка ХХ века у домо-

вима средње и више класе преовлађује европски утицај (Kinnane, D, 1964). 

Курдско друштво је секуларно, са спиритуални вођама и израженим кла-
сама – племство, сељани, фармери и сточари. Племенске вође су аге, а 
духовне вође шеици. Оваква хијерархија израженија је код планинских 
Курда, док је код долинских она ретка. Курди су подељени на велики број 
племена (преко 500). Конфедерација више племена назива се аширет 
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(„ashiret“). Она се састоји од више заједница познатих као тира („tira“). 

Такве уније имају заједничке претке и чини их више села заједничког 
имена хел („khel“). Чланови хела су у крвном сродству. На челу сваког 
племена је ага, он је вођа, дипломатски представник, порезник, а његова 
реч је закон. Шеици су верске харизматичне вође, веома поштовани и има-
ју велику репутацију. Практикују „белу магију“, по правилу су сиромашни 

и живе аскетским животом. Веома су посвећени свом позиву и образовани 

(Kinnane, D, 1964). Овакво друштвено уређење и племенска подељеност 
напуштена је почетком ХХ века и изгубила је временом на значају. Нека 
племена стопила су се са другим, а многа су остала без свог идентитета. 
Поједина су, упркос томе, и даље веома моћна, снажна и активна попут 
племена Барзани, Џаф, Шекак и др. 

 Племе Барзан из Ирака, тачније града Ербила је једно од најпош-

тованијих. Име су добили према античком хуритском богу Барзанију. Нај-
познатији члан овог племена био је Махмуд Барзани, вођа курдске побуне 
између 1961-1970 (Behn, W, 1988). Најбројније племе је Џаф, и насељава 
просторе између Сулејманије у Ираку до језера Урмија у Ирану. Племе 
Шикак насељено око језера Урмија је најбројније у Иранском Курдистану 
(E. J. Brill's First encyclopaedia of Islam, 1987). 

 

Насеља у Курдистану 

 

 У турском делу Курдистана живи највећи број Курда, око 20 

милиона. Највећи градови региона су Дијарбакир, Батман, Ван и Муш. 

Дијарбакир се налази на обали реке Тигар. Курдски назив му је Амед. 

Основан је још у ХIII веку пре нове ере, као седиште Арамејског царства. 
За време Римљана био је познат као Амида. Од 189. до 384. године био је и 

главни град античке Кордуене. Арапи су га освојили у VII веку, а од тог 
периода био је у поседу династије Мараванида, Ајубида и монголског 
Илканата. Османлије су га освојиле у XVII веку, а од почетка ХХ део је 
Турске. Клима Дијарбакира је семиаридна, а познат је по кухињи, богатој 
култури и производњи лубеница. У граду има велики број џамија и бого-

моља сиријске и јерменске православне цркве. Дијарбакир се сматра 
незваничним главним градом Курдистана, а Курди у њему представљају 
апсолутну већину од укупно 850.000 становника. 
 Батман се налази на ушћу реке Батман у Тигар. Одликује га семиа-
ридна клима. Основан је VII веку пре нове ере. Био је део Античке Македо-
није, Византије, освојили су га Селџуци, а затим Османлије. У Батману 
живи око 300.000 становника, већином Курда, који га називају именом Елих. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иван Матејић 

 122

 
Слика 1. – Политичка и етничка мапа Турског Курдистана 

 

 Ван је град на обали истоименог језера. Одликује га семиаридна 
клима и богата култура. У прошлости град је био део империје Уратру, 
затим Јерменије, Византије, Селџучког и Османлијског царства. У Вану 
живи око 370.000 становника, а етничку већину чине Курди. 

 Муш је четврти највећи град у региону. Има богату и бурну исто-

рију коју су испунили бројни освајачи и владари – Асирци, Персијанци, 

Антички Македонци, затим Јермени, Византинци, Арапи, Селџуци и 

Османлије. Симбол града је цвет лала. У Мушу се налази велики број 
џамија, али има и објеката јерменске православне цркве. Курди чине већи-

ну од укупно 80.000 становника. 
 Осим поменутих градова, у турском делу Курдистана истичу се 
још нека значајна места, као што су Шанлиурфа (Риха2

), Ширнак (Шир-

нек), Хакари (Џолемерг), Сирт (Серт), Битлис (Бидлис), Мардин (Мердин) 

и многи други.  

 У Ирачком Курдистану, тј. Курдистанском аутономном региону 
живи око седам милиона Курда. Највећи и најзначајнији градови су Ербил, 

Мосул, Киркук и Сулејманија. 
 Ербил или Арбил је град у централном делу Ирачког Курдистана 
између Великог и Малог Заба. Одликује га полупустињска клима са висо-

                                                 
2
 Називи у заградама односе се на курдска имена поменутих насеља. 
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ким температурама. Током историје био је у саставу Сумерског и Асир-

ског царства, Персије, Античке Македоније, те Селџука, Османлија и на 
крају је постао део Ирака. Ербил је главни град и седиште владе Курдис-
танског аутономног региона. У њему живи око 1,3 милиона становника, а 
у центру града доминира античка цитадела. Од 2006. године има и универ-

зитет. Курди су апсолутна етничка већина, и називају га Хвелер. 

 Мосул је град са богатом историјом. Налази се на реци Тигар и 

има око 1,8 милиона становника. Његова претеча, чији су остаци и данас 
видљиви, била је Нинива, седиште античке Асирије. Клима града је полу-
пустињска са жарким летима и веома високим температурама. Данас град 

одликују бројне џамије и богомоље асиријске православне цркве. У Мосу-

лу живи око 30% Курда, који га зову Мусил или Ниневе. 

 Киркук је такође централни град Курдистана, јужно од Ербила. 
Одликује се семиаридном климом и супергигантским лежиштима нафте, 
што га стратешки чини веома важним. Он званично није део Курдистан-

ског аутономног региона, али Курди траже референдум којим би се прик-
ључио остатку. У граду живи око 850.000 становника, где Курди чини зна-
чајан удео. Киркуком доминира античка цитадела, а у њему се налази гро-

бница пророка Данила. 
 Сулејманија је најмлађи град ових простора, основан тек 1784. 

године од стране курдске династије Бабан. Њиме су касније владале 
Османлије и Персијанци, а данас је део Ирачког Курдистана. Био је и гла-
вни град Краљевине Курдистан 1921. године за време Махмуда Хафида. 
Данас је Сулејманија универзитетски и културни центар курдског народа у 
Ираку. Осим поменутих градова важна су и мања насеља као што су Хана-
кин (Ксанакин), Мандали (Мендели), Туз, Чачамал (Чечемел), Акра (Акре), 
Синџар (Шенгал) и многа друга. 
 У Сирији живи и најмањи број Курда, око 1,5 милиона, па су та 
насеља и градови мањег значаја. Највећи град је Камишли у коме живи 

око 200.000 становника. Налази се у близини границе са Турском и има 
курдску етничку већину. Најсеверније место је Ел-Маликија. Налази се 
близу тромеђе Сирије, Ирака и Турске. У њему живи око 20.000 становни-

ка. Ел-Хасака или Хесиме како је зову Курди је главни град истоимене 
регије Сирије . У њему живи око 80.000 становника и значајан удео Курда. 
Остали важни градови за Курде су западније ближе Средоземљу – Африн 

у подножју Курдских планина (Курд-Даг) и погранично место Ајн-ај-Араб 

или Кобане, што је курдски назив, где живи око 65.000 становника. 
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Слика 2. – Политичка и етничка карта Ирачког Курдистана. 

 

 Осим у најсевернијим и североисточним деловима Сирије Курди 

живе и у предграђима већих градова на западу. Они у тим деловима имају 
своје етнички чисте четврти. Највише Курда има у околини градова Алеп, 

Идлиб, Хамах, Латакија, Хомс и око главног града Сирије – Дамаска. Кур-

да у Ирану има близу осам милиона и насељени су у најзападнијем делу те 
државе. Најзначајнији градови су Санандаџ, Урмије, Керманшах и Хој. 
 Санандаџ или Сине како га зову Курди је главни и највећи град 

иранске провинције Курдистан3
. Током дуге историје био је у саставу 

Персије, Арапског калифата, многих средњовековних династија и на крају 
Ирана. У граду се налазе бројне џамије, забавни парк, стара тржница и 

универзитет. Етничку већину од укупно 300.000 становника чине Курди.  

  

                                                 
3
 Назив провинције је стриктно географски и нема никакве везе са аутономијом 

Курда. 
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Слика 3. – Политичка и етничка карта Сиријског Курдистана 

 

 Керманшах је милионски град  југозападно од Санандаџа. Налази 

се на 1.350 метара надморске висине на планинама Загрос. Одлукује га 
умерена планинска клима са значајним амплитудама температуре. Има 
богату историју коју чине многе персијске и курдске династије, затим 

Арапи, Селџуци и Осмалије. Један део града је под заштитом УНЕСКО-а, 
а то су чувени антички Бехистунски натписи4

. У Керманшаху има мостова, 
пећина, џамија и другим туристичких знаменитости, а за високо образо-

вање задужено је неколико универзитета. Већинско становништво пред-

стављају Персијанци и Курди. 

 Урмије или Врми како га називају локални Курди је град на 1.300 

метара надморске висине западно од језера Урмија. Одликује се семиари-

дном климом и високим температурама. Био је део царства Уратру, а 
затим и Персије. Сматра се да је у Урмији рођен Заратустра, персијски 

филозоф и пророк, оснивач зороастризма5
. Етнички састав града је веома 

                                                 
4
 староперсијски - „божје место“. То су вишејезични натписи на камену из шестог 
века пре нове ере, за време владавине Дарија II 
5
 Дуалистичка религија настала у VII веку пре нове ере и наредних 1400 година 
била је главна религија у Персији. 
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мешовит – Курди, Јермени и Асирци. У Урмији се налази национални 

музеј, неколико универзитета и градска библиотека. 
 

 
Слика 4. – Политичка и етничка карта Иранског Курдистана 

 

 Хој је најсевернији град Иранског Курдистана, у географској реги-

ји Азербејџан. Курди га називају Ксој, а у њему живи приближно 500.000 

становника. У прошлости је био у саставу Краљевине Јерменије, па су га 
освојили Селџуци, Османлије, те Персијанци. Градом доминира тврђава 
која се састоји из неколико слојева, зависно од периода и владара. Етнички 

састав је мешовит, а највише је Курда и Азера. 
 Осим поменутих градова у Иранском Курдистану налазе се и мања 
али значајна насеља попут Сакеза (Секиз), Биџара и Махабада који је био 
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седиште неколико средњовековних курдских династија, а 1946. и главни 

град Републике Махабад. 

 

Језик и религија Курдистана 

 

 Курдски језик припада иранској групи индоевропских језика. Дели 

се на два основна дијалекта – курманџи и сорани. Курманџи (Kurmancî ) је 
дијалекат курдског језика којим се служи највећи део нације, око 80 про-

цената. Користи латинични алфабет и сматра се званичним језиком. Сора-
ни (ۆران:::یس - Soran) се говори на југу у деловима Ирака и Ирана. Има око 
пет милиона корисника и служи се измењеним арапским алфабетом. У 

Јерменији се Курди служе и ћириличном верзијом алфабета. У новије вре-
ме Курдска језичка академија усвојила је стандардни алфабет за све дија-
лекте, назван јекгирти, што у преводу значи уједињен. Он има 34 слова, 
девет самогласника и 25 сугласника. Осим поменутих дијалеката курдском 

језику припада и зазаки, којим се служе Курди у источној Турској, а број 
говорника је приближно два милиона, као и горани (око пет милиона 
говорника) у деловима Ирака и Ирана (Kinnane, D, 1964) . 

 Курдским језиком служи се приближно 30-35 милиона становника. 
Неписменост је велика, нарочито у селима, где и до 80% становника не зна 
да чита и пише. У градовима је ситуација умногоме другачија, будући да 
постоје бројне школе и универзитети. Турске и иранске власти покушавају 
силом да наметну свој језик, чему се Курди одлучно супротстављају (Kin-

nane, D, 1964). Прве штампане новине на курдском језику издала је 1892. 

године породица Бад Хан у Египту. Данас се све књиге, дела и уџбеници 

штампају изван Курдистана, поглавито у Дамаску и Багдаду. Значајан део 
штампа се и у Ирачком Курдистану у Киркуку и Сулејманији. Курди из 
Сулејманије су најобразованији, већина има факултетске дипломе, а тај 
град је уједно и културни центар (Kinnane, D, 1964). 

 Курдски језик је званично признат за државни у Ираку, тј. у Кур-

дистанском аутономном региону, док је његов положај у другим државама 
веома лош. У Сирији је законом забрањен, као и у Турској, док је у Ирану 
признат за мањински, али то у пракси никада није заживело. За стандарди-

зацију, очување и неговање језика задужена је Курдска језичка академија. 

Курди су у VII веку примили ислам након најезде Арапа, као и остали 

народи у њиховом суседству. Највећи део њих припада сунитима6
, тј. 

онима који признају првог калифу Абу Бекра7
 за наследника пророка 

                                                 
6
 „суна“ – „књига и речи“. 

7
 Абу Бекр, таст пророка Мухамеда, његов следбеник и први калиф. 
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Мухамеда. Курди су следбеници шафијске мезхебе8
, једне од четири приз-

нате у сунитском свету. За разлику од осталих, ова је специфична по вре-
мену јутарње молитве, начину држања руку при молитви и по тумачењу 
греха. Оснивач шафијске мезхебе је имам Мухамед ибн Идри ел-Шафи, 

муслимански правник из VIII века. Шафи је пришао врло буквалном и 

стриктном тумачењу шеријата – канонског  правила. Главна начела односе 
се на регулисање преседана и одбацивање приватних пресуда. Имам Шафи 

се стриктно придржавао традиције и писма, па се због тога ова мезхеба 
често назива и „прва међу једнакима“. Највећи број Курда су следбеници 

сунитске гране ислама и шафијске мезхебе, широм Ирана, Ирака, Турске и 

Сирије (Vanbruinessen, M. 2010). 

 На крајњем југу Курдистана у региону Кирманшах у Ирану и 

Ханакину и Мандали у Ираку, живи већинска група Курда шиитске9
 веро-

исповести. За разлику од сунита, шиити поштују Мухамедовог нећака 
Алију за наследника, док Абу Бекра окривљују за превару. Ове две групе 
муслимана међусобно се разликују по начину молитве, тумачења Курана и 

неким основним начелима. Шиитски Курди никада нису учествовали у 
националној борби за аутономију, а чак су за време Исламске револуције у 
Ирану водили битку на страни Персијанаца (Vanbruinessen, M. 2010). 

 Осим две највеће групе ортодоксних муслимана, Курди једним 

мањим делом припадају и одређеним сектама. Најпознатија од свих је 
језидизам. Он је заступљен на крајњем северу Ирака и Сирије и има око 
300 хиљада следбеника. Корени овог веровања сежу у други миленијум 

пре нове ере и повезују се са древним и мистичним религијама Персије, 
нарочито са зороастризмом. Језиди верују у једног бога, који је створио 
свет и послао седам анђела да га чувају. Њихов вођа је „мелек тавс“, тј. 
„паунов анђео“. Већина муслимана сматрала је пауна за отелотворење 
ђавола, те су Курде следбенике језидизма прогонили као сатанисте, наро-

чито за време Османлијског царства. Током двадесетих и тридесетих 
година ХХ века неки борци за аутономију проглашавали су језидизам за 
једину праву и најстарију националну веру Курда.  
 Друга верска група је јарсан, тј. „људи истине“. Јарсанска секта нас-
тала је крајем XIV века, а оснивач је Султан Сахак. Процењује се да има око 
милион верника у Лурестану, Кеманшаху (Иран) и делу Ирака. Вуче корене 
из шиитског ислама и зороастризма, али за разлику од њега одбацује посто-

јање касти и класа. У основи јарсан је дуализам, тј. према њиховом схвата-
њу свет се састоји из унутрашњег и спољашњег дела који имају сопствени 

                                                 
8
 исламска правна школа (фик). 

9
 „Ши'а Али“ – „Алијева странка“ 
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ред и правила. Централне фигуре у веровању су седам анђела. Религијски 

текстови јарсана записани су на горанију (Vanbruinessen, M. 2010). 

 Трећа верска секта су алевити10
 који насељавају централне и исто-

чне делове Турске. Има их око 15-20 милиона, али само 15% су Курди, 

остали су Турци и Туркмени. Алевити немају стриктно уређен систем 

нити верског вођу. Верују у свето тројство између Алаха, Мухамеда и 

Алије, у плурализам и дванаест имама. У свом схватању раздвајају чисту 
свест од божанске чистоће (Vanbruinessen, M. 2010). 

 Осим поменутих верских група повезаних са исламом, међу Кур-

дима постоје и мање заједнице хришћана и Јевреја. Хришћански Курди су 
примили веру између I и V века нове ере, али их је већина преобраћена у 
ислам, две стотине година касније. Данас је преостало неколико десетина 
хиљада верника само у Турској. Јеврејски Курди су мала античка верска 
група која је живела широм Месопотамије и Курдистана од VIII века пре 
нове ере. Почетком 1950-их прешли су у Израел и данас их има око 150 

хиљада (Vanbruinessen, M. 2010). 

 

Закључак 

 
 Специфичне историјске и  културолошке прилике у многоме су 
утицале на развој курдских простора. На првом месту њихова физичко-

географска изолованост од суседних народа, главни је разлог данашњих 

разлика које постоје између Арапа и Курда. Снажан дух, борбеност и 

непоколебљивост одразиле су се на даљи прогрес курдског идентитета и 

његову јединственост у односу на суседне арапске народе. Поменута 
јединственост успешно се одржава већ неколико векова, упркос свим при-

тисцима и проблемима. Музика Курдистана надахнута је љубавним и 

херојским мотивима. Обично се пева о храбрим борцима, народном бунту, 
а нарочито о Саладину. Љубавне баладе су саставни део традиције и често 
се изводе. Музика се код Курда интерпретира на три начина 
приповедањем („чирокбеј“), певањем („странбеј“) и рецитовањем 

(„денгебеј“). Уз музику иде и традиционални плес, који је сродан истима 
на Балкану и Блиском Истоку. Постоје три начина извођења – „дилан“, 

„сепе“ и „чапи“. Први је близак колу, док су друга два индивидуални 

(Lokman, M. I. &Maglaughlin, L . K, 1968). 

 

 

 

 

                                                 
10

 Alawī  (арапски) – „у вези са Алијем“. 
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DEMO-GEOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF KURDSISTAN 

 

Summary 

 In this work we have showed primary demo-geographic aspects of Kurds – 

their cultural progress, specific language, literature, beliefs and customs. Special refer-

ence is put on origin,   migration and the biggest cities and populated places. Analytical-

ly is presented relationship between language and religion. Significant part of work is 

covered with cultural aspects and customs, which represent Kurdish specificity and dis-

parity from neighboring ethnic groups. 


