
Her Newroz’da bir yaş daha alıyoruz. 
Yayın yolculuğumuz dördüncü yılına giriyor 
bu sayıyla. Siyasal, kültürel ve sanatsal 
boyutlara eklenen son bir yılın salgın 
hastalığıyla birlikte iyice kuşatılmış bir 
zamanın içinden yol almaya çalışıyoruz. 
Karşılaştığımız zorluklar, şairin ifadesiyle, 
‘hayata dahil’ elbette. Sıkıntılar, 
kifayetsizlikler ve olanaksızlıklar gibi, bütün 
olumsuzlukları aşma imkânları da öyledir. 
Kapak fotoğrafındaki gibi, karlı dağlara 
bakarken çiçeğe durup baharı yaşamaya 
başlamış badem ağacı nasıl o şaşmaz 
hayat döngüsünü kanıtlıyorsa mücadele 
eden insanın serüveni de benzerdir biraz. 
Kışın zemherisinden, karından nasıl çiçek 
devşirebiliyorsa doğa, hayatın binbir 
çilesinden, zulmünden de ışıklı bir zamanın 
olanakları yaratılabiliyor. Yeter ki umutvar 
olabilelim, mücadele edebilelim! Geçtiğimiz 
21 Şubat Dünya Anadili Günü’nde bir kez 
daha hatırlanan ve dosyamızdaki söyleşinin 
konusu olan ‘dilsizlik’ gerçeğiyle başa 
çıkmanın da başka yolu yoktur. 

28 Şubat’ta, altıncı ölüm yıldönümünde 
andığımız büyük yazar Yaşar Kemal’in 
dediği gibi, “Bir kültürü yok edenlerin 
kendi kültürleri, insanlıkları ellerinden 
uçmuş gitmiştir.” 

Anadil de Newroz da kültür ve hayat 
savunmasının unsurlarıdır. 

Kimsenin kültürü, insanlığı elinden uçup 
gitmesin diye...

İyi okumalar...

Di her Newrozê de saleke din jî zêde 
dibe li temenê me. Bi vê hejmarê serguzeşta 
weşangeriya me digihê sala çaran. Ji aliyên 
siyasî, çandî û hunerî ve ne bes bû, ev salek 
e şewb jî lê zêde bûye û em bi temamî 
hatine dorpêçkirin. Ev zor û zehmetî, 
weke şa’ir gotiye ‘daxilî heyatê’ ne helbet. 
Tengasî, têrînekirin û bêderfetî jî wisa ne, 
derfetên beralîkirina hemû neyîniyan jî. 
Di fotoya bergê de, dara behîvê ya ku li 
çiyayê biberf dinêre kulîlk daye û dest bi 
biharê kiriye. Ew dar çawa çerxa heyatê 
ya şaşnebar îspat bike, serguzeşta insanên 
têkoşer jî piçekî wisa ye. Xweza ji çilê 
zivistanê çawa karibe kulîlk biwelidîne, 
meriv jî derfeta rojên rewşen kare wisa ji 
hezar zehmetiyên heyatê, ji zilmê biafirîne. 
Bes em hêvîdar bin, bes em têbikoşin! 
Rastiya bêzimaniyê jî, ku di 21ê Sibata 
borî de bi minasebeta Roja Zimanê Zikmakî 
ya Dinyayê hat bîrê û di dosyeya me de jî 
bûye mijara hevpeyvînê, ancax bi vî awayî 
dê çareser bibe. 

Yaşar Kemalê nivîskarê gewre ku me di 
28ê Sibatê de ew cara şeşem di salvegera 
koça wî de bi bîr anî, wiha digot: Yên ku 
çandekê tune bikin, insanetiya xwe ji dest 
dane.  

Zimanê zikmakî jî, Newroz jî hêmanên 
parastina çandê û heyatê ne. Bo ku çanda 
kesî, insaniyeta kesî ji dest neçe…

Bi hêviya ku bi dilê we be hejmara nû…
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Delawer Omar

…

Kî ye yê nemir, kî ye tacîdar?

Ji gelan pê ve kî ma hikumdar?

Ew artêşên bi xişrên hesinî

Li kîjan palê mane sekinî?

Şûrkêş û rimdar ka Îskender bû?

Sargon ma neçû, Cengîz neda dû?

…

Her herikiye li van newalan

Li Qada Çarçira, li tax û malan

Du hezar sal e me da neqedya

Û em î kurd man, û ax jî Medya

Çar perçe be jî, mêtîngeh be jî

Gorna me bû vir, û jîna me jî

…

Kawa got: bext me neda bi text

Te zilm dikir û te şer dixwest

Îro nikarim bibexşînim te

Binpê dibe text tevî taca te

…

Destana Kawa û Azhî Dehaq

Arjen  Arî 
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ÜLKEDE BAHAR...
BARIŞ AVŞAR
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“Tanrı Haldi’ye yeni 
bahçeler kurdular. 
Orada hiçbir şey 

yapılmamıştı. Sarduri oğlu İş-
puni ve İşpuni oğlu Minua yeni 
tarlalar diktirdiler ve bir ferman 
çıkardılar: Bağlar… olduğu za-
man, Tanrı Haldi’ye 3 koyun ve 
bütün (öbür) tanrılara 3 koyun 
kurban edilsin.”1

Yazın, üzümünü yemek için 
bağı budama zamanı şubat 
sonu, mart başıdır... 

Kışın sonu, baharın başı...

Kendine ulaşamayan 
ülke!
Asur istilasına karşı, Mitan-
ni’den sonra Anadolu’nun do-
ğusundaki yeni direnişin adıdır 
Urartu. Direnişin ve umudun. 
Hurrilerin sekiz aşiretinin 
güneyden gelen başka halklar-
la birleşmesi ile ortaya çıkan 
krallık... 

Hem bu ‘birlik’ durumundan ve 
hem de bölgedeki coğrafi yapı-
nın gereği ‘federatif’ olmuştur. 
Asur’un güçlü ordularından 
korunmak için yükseğe, ovaya 
uzanan burunlara kurulur ka-
le-şehirler. ‘Yükseği’ de çoktur 
Urartu’nun. Çünkü ‘ülke’ zaten 
Fırat’ın, Ermenistan dağlarının, 
İran dağlarının ve Torosların 
ortasındadır. Merkezi de Tuş-
pa/Van... Yükseklerin derin va-
dilerle birbirlerine bağlandıkları 
ülke... Özellikle kış koşullarında 
daracık dağ yollarından geçile-
rek yapılabilecek seyahatlerle 
şehirlerin birbiriyle bağlantı-
sını sağlamak pek mümkün 
olmuyordu. İşte ‘federatifliği’ 
bundandı: Tehditlerden koru-
nurken kendine ulaşamıyordu 
ülke ama olsun, özgürdü!

1 Urartu dini metni.

Urartu’nun bekası
Yeni bir ülke inşa ederken 
düşmanlarını, avantajlarını, 
dağlarını, göllerini ve elbet-
te başta Haldi olmak üzere 
tanrılarını gözetmek zorunda 
olan Urartu’nun bunu gayet iyi 
becerdiği, varlığını 250 yıldan 
uzun süre devam ettirebilmiş 
olmasından anlaşılır. En önemli 
silahları ise tarif ettiğimiz 
coğrafyası ve iklimidir. Urar-
tuyla savaşanlar  bunlarla da 

boğuşmak zorunda kalmıştır. 
Bu iki unsur, yabancı ordular 
için koşulları dayanılmaz hale 
getirdiğinde geri çekilmeleri 
zorunluluk haline gelir. İşgalci-
lerin, geçitlerin ve yolların karla 
kapanmasından korkması, 
Urartu şehirleri için önemli bir 
kurtuluş yolu olmuştur. Kapalı 
yolların açtığı yol!

Kendinden önce şehir yerle-
şimi bulunmayan bir bölgede 
şehirler kurup, buraları koru-
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yacak askeri tesisler inşa edip, 
sulama yolları ile tarım yaparak 
büyüyen Urartu, taş ve maden 
işçiliğinde kendinden sonra 
geleceklere örnek olacak bir 
gelişim sağlar. Madeni aletler 
yapma ve bunları imar faaliyet-
lerinde kullanma konusunda 
da temel motivasyon yine 
dışarıdan, özellikle de Asur’dan 
gelecek saldırılardan korun-
madır. Sadece askerler için 
yapılmayan, herhangi bir tehlike 
durumunda halkın sığınabilece-
ği ve uzun süre dayanabileceği 
kadar yiyecek ve su depo-
lanmış Urartu kaleleri de bu 
çabanın ürünüdür. Yer altında 
inşa edilmiş, kale kapılarından 
geçemeyecek kadar devasa 
büyüklükte küpler -ki bundan 
kalelerin içinde yapıldıklarını 
anlıyoruz- zorlu kuşatmalara 
dayanabilecek kadar erzağı 
saklayabilmek içindir. 

Kale-şehirler ve mimari 
dinamiği
Urartu mimarisinin en önemli 
yapıları olan kaleler, örme taş 

temeller üzerinde inşa edilen 
kerpiç duvarlarla oluştu-
ruluyordu. Bazı kaleler çift 
sur duvarlıydı. Baş düşman 
Asur’un kayıtlarına ve arkeo-
lojinin ulaştığı sonuçlara göre 
sur duvarlarının kalınlıkları 
4 metreyi, yükseklikleri 15 
metreyi buluyordu. Kulelerle 
desteklenen surların bazı bö-
lümlerinde günlük kullanım için 
inşa edilmiş kapalı mekanlar 
da bulunuyordu. 

Az sayıda askerle uzun süre 
savunulabilecek, göçer hayatı 
bırakıp şehirler kurarak yerleşik 
hayata geçmiş halkını ardın-
da bırakıp sefere giden kralın 
gözünün arkada kalmamasını 
sağlayacak kalelerdi yapılanlar. 
İçlerinde saraylar, eteklerinde 
evler bulunan kale-şehirler işte 
böyle ortaya çıkmıştı. Ve tabii 
hangi tanrıya kaç tane kur-
ban verileceğinin belirlendiği 
tapınaklar... 

Bu mimari düzen, Urartu’dan 
sonraki devletlerde de karşı-
mıza çıkacaktı. Bize en yakın, 
en tanıdık örneklerinden biri, 
Bizans dönemi İstanbul’unda 
gördüğümüz tapınakla (Aya-
sofya) sarayı bağlayan kori-
dorlardır.  

Depremin vuramadığı 
miras
Kale-şehirlerini su kaynakları-
nın yakınına böyle güç ancak 
etkili bir planlama ile kuran 
Urartuların mimari becerilerini 
toprağı susuz bırakmamak için 
de kullandıklarını biliyoruz. Ka-
nallar ve barajlardan oluşan ve 
ülke geneline yayılan bir çok su 
yapısı içerisinde 5 bin hektar-
dan fazla alanın sulanmasını 
sağlayan ve Gürpınar Ova-
sı’ndan krallığın başkentinin 
bulunduğu Van Ovası’na kadar 

uzanan Minua kanalı öne çıkar. 
Sarduri’nin torunu, İşpuni’nin 
oğlu olan Minua... Bu üç kralın 
dönemi, Urartu’nun en parlak 
günleri arasındadır.

Minua döneminde yapılan ve 
bugün bile belli bölgelerde 
kullanılmaya devam edilen -2 
bin 700 yıllık- kanal, Urartu 
mimarlarının bir başka coğrafi 
sorun karşısındaki becerisini 
de gösterir: Deprem! Günümüz 
Van’ını daha yakın zamanda 
üst üste yıkan depremler, bu 
kanalların yolunu bozamamış, 
taşını kıramamıştır...  
Urartuların maden işlemeci-
liğindeki becerileri ise bütün 
yapıların inşa edilmesini müm-
kün kılan araç gereçler dışında 
üzerleri çivi yazılarıyla bezeli 
mutfak eşyalarından, silahlara, 
takılardan mobilyalara kadar 
farklı amaçlar için kullanılmıştır. 
Urartu bu alanda da, kendinden 
sonrakilere sanatsal değeri 
yüksek bir miras bırakır...

Newroz ateşinin dünü 
bugünü 
Güvenle ekip biçip, hayvanla-
rını besleyip, başlarını sokacak 
bir ev isteyip, bunların olması 
için birleşerek kurulup yaşa-
mıştır Urartu. Zorlu toprakların, 
zorlu iklimlerin ve zorlu düş-
manların ülkesi... Bağı zama-
nında budayıp, üzümü zamanı 
geldiğinde yiyebilmek için... 

Her baharı Newroz ateşi ile 
aydınlatan toprakların dünkü 
baharları böyle yaratılmıştır 
insan eliyle. 

Kawa da taştan ve demirden 
doğan uygarlığın yaktığı ateş-
ten doğacaktır. 

Halkların el ele yaktığı ateş-
ten... 
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KARS
SEZAİ SARIOĞLU

‘hohlasan gök buğulanacak’ bir şehir:

“KARS: Öyle güzel ki ölürüm artık
Beyaz uykusuz uzakta

Kars çocukların da Kars’ı
Ölüleri yağan karda

Donmuş gözlerimin arası

Sen küçüğüm sımsıcak
Ne derler ona - bu kızakta

Boyuna türküler yakıyorsun ya
Sanki her türküden sonra
Hohlasan gök buğulanacak

Anla ki her durakta
Yok sınırları aşkın
O iyi yüzlü Tanrı

Beklesin dursun bizi
Kurduğumuz rahat tuzakta

Nasıl olsa yine bir gün
Döneriz bu yollardan geri

Senin bir elinde bir mendil
Öbüründe kuş sesleri.” 

(Cemal Süreya)
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Her şehre pek çok ka-
pıdan girilebilir. Merak 
ettiğiniz “kale şehir” ise 

“şiir kapısı”ndan girmekten gü-
zel ne olabilir? “Kars” muhab-
betine Cemal Süreya’nın, Pa-
ris’te görmeden yazdığı “Kars” 
şiiriyle başlamak, hatıranın 
tabiatına uygun. Dahası var: 
“Kars’ı görmemiştim ama, Kutu 
Deresi’ni, Erzincan’ı, Spikor da-
ğını, Doğu Anadolu faunasını, 
yolları az çok biliyordum. Bu bir 
açıklama olabilir mi? Akşam-
ları eve doğru, beş yaşında ve 
annemin elinde fener yürürken, 
yıldızlar Kars’a doğru gidiyor-
du sanki. Spikor’u uç noktaya 
götürdüm belki de Kars’ta...”

1963... Paris’ten yeni dönen 
şair, teftiş için Kars’a ve Ağrı’ya 
gider. Entelektüel bir vali ile 
İran sınırına gidip Ağrı Dağı’nın 
eteğindeki “yegâne” ağacın 

altında kaymakamlarla ve sınır 
askerleriyle rakı içerlerken, 
“Askerlerden de nedense biraz 
korkuyordum” deyip ekler; 
“Yarım kalmış bir bina vardı. 
Tam da tümenin karşısında. 
Tümen iki katlı. Adam kendi 
yapısının özlediği üst katlarına 
çıkamamış. Tümenden yüksek 
bina olur mu? Hem de karşı-
sında!” diye not düşer tarihe... 
Kars’tan döndükten sonra bir 
şiir daha yazar ama görmeden 
yazdığı daha güzel olduğundan 
yırtıp atar. 

“Sınır”dan el almışken sınır 
boyu ilerleyelim. Kale şehir 
Kars, “içeri” ve “dışarı”nın 
anlamını bilir. Amasyalı antik 
coğrafyacı Strabon’un Sinop 
için söylediği “Güzel duvarlı 
kent” cümlesini, “güzel kaleli” 
ve “güzel taşlı” kent olarak 
Kars’a tercüme edebiliriz. Kars 

Kalesi’nin ve bazalt taşlı evlerin 
turistik seyir nesnesi olduğunu 
görüp söylemezsek gözlerimiz 
sözlerimize akar.

Kars, bir sınır, bir kapı şehri 
olduğunu en çok tabyaları ile 
gizler. Neredeyse bütün serhat 
sınırını savunabilecek denli 
teçhizatlıdır. Bunu 46 adet ta-
byasından anlarız ki en ünlüsü 
Kanlı Tabya’dır, savaş sevme-
yenleri kan tutabilir, demedi 
demeyin...

Sınırlar, unuttuğumuz korkula-
rımızı hatırlatır bize. Devletler, 
sınırlarda kim olduğumuzu 
hatırlatmakla kalmaz, mecburi 
ve meccani olarak kaydol-
mamız gereken kutsallarını 
da hatırlatır. Sınır şehirleri, 
“Dünyanın bittiği yer” gibidir; 
ev de memleket de orada 
biter gibidir. Kars’ın kapsam 
alanının Ermenistan’a kadar 

Karsın ‘süt kokan insanları’ Malakanlar



dilop
9

uzandığı malum. Sınırlar bana, 
sınır çizgisinin bambu kamış-
larından ibaret olduğu, Hintlile-
rin ve Nepallilerin bambuların 
sağından-solundan, altın-
dan-üstünden, yayan, bisiklet-
le, motosiklet ve üç tekerlekli 
“çek çek”lerle (“rikşa”) gelip 
geçtiklerini hatırlatır. Arpaçay 
üstünde, her şeye rağmen öl-
memek için direnen taş köprü, 
iki halk arasındaki “köprünün” 
simgesidir.

“Şiir atına” binip 1829’da yolu-
nu Kars’a düşüren Puşkin’in, 
“Erişilmez savunma mevzile-
rine ve yalçın bir kaya üzerine 
kurulmuş kaleye baktıkça nasıl 
ele geçirebildiğimize şaşıp 
kalıyorum” diyen “fetihçi!” 
cümlelerini, “düello” sayabiliriz. 
İşi şakaya vurup söylersek, 
yazarın terleyip dilinin kirini 
attığı Mazlum Ağa Hamamı’nın 
korumaya alınmasını öze-
leştiri kabul edebiliriz... Tarih 

elimizden tutmuşken Ursula 
K. Le Guin’i selamlayalım. Her 
duvar, “iki anlamlı, ikiyüzlü”dür. 
Duvarlar ve sınırlar, mekânı ve 
coğrafyayı “içeri” ve “dışarı” 
bölmekle kalmaz; insanları 
da böler. Neyin “içeride” ve 
“meşru”, neyin “dışarıda” ve 
“gayrimeşru” olduğu, duvarın 
hangi tarafından baktığımıza 
bağlıdır. Bu nedenle Kıbrıslı 
şair Mehmet Yaşın’ın “duvarları 
aşabilene derler sevgili/” dize-
sini gelecek tasavvuru olarak 
okuyabiliriz.

Kalelerin sözleri hiç 
bitmez
Tarih boyunca nöbet tutan, 
bazen taşlarına söz geçireme-
yen kaleler, sesli-sessiz hep 
konuşur... Şunu da fısıldarlar 
kulağımıza: Geçmişi en iyi biz 
koruruz! Kars Kalesi’nin bugün 
bile bütün zarifliği ve ihtişa-

mı ile korunmuş olmasını bir 
hayret cümlesi olarak tanımla-
yabiliriz. Bunca talana, bunca 
betona nisbet edercesine 
şehrin en yüksek tepesinin ka-
yalık başında bazalt taşlardan 
bir taç olarak kalışını da günün 
eleştirisini yapagelen bir duruş 
olarak kaydedelim.

Kale’yi selamlayınca “taşı” 
selamlamamak olmaz. Taş 
şehridir Kars, taşları güzel 
şehir. İlk ve son tahlilde “bazalt 
taşları” selamlayalım elbette. 
Rus egemenliğindeki 40 yıl 
boyunca siyah bazalt taştan 
yapılan binalardan kaçının 
sağ kalıp hangi amaçlarla 
kullanıldığı okura merak olsun. 
Kaleyle ters kafiye oluşturan 
“azınlığa” düşmüş taşların 
“yabancı”, kalenin bedenindeki 
taşların “yerli” olduğunu kim 
söyleyebilir? Söylersek “taş 
kesiliriz”, çünkü taşların ulusu 
ve devleti yoktur. 

Fotoğraf: Birkan Çelik
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Kars Çayı üzerindeki Taş Köp-
rü’den geçerken, heykeltıraş 
Mehmet Aksoy’un yıktırılan 
“İnsanlık Anıtı”nın can çekişen 
“kaidesi” ile karşılaşmak, halk-
ların ocaklarına dikilen incirleri 
anımsatır. Mademki yıkıntılar-
dan söz ettik, siyasi vukuatları 
anlamak için hikâye kuralım: 
“12 Havariler Kilisesi” olarak 
doğduktan sonra yokuşun 
başında soluklananlar değiş-
tikçe o da değişirmiş; yıllarca 
kapılarını içine çekip ağladık-
tan sonra, müzeye dönüş-
müş... Bahçesinde Akkoyunlu, 
Karakoyunlular dönemlerinden 
kalma taş koçlara çocuklar 
gerçek sanıp bindikleri rivayete 
dâhilken, seksenli yıllarda at 
ahırı olmuşluğu hüzne dâhil 
edilebilir. Sonrasında “Kümbet 
Camii”nden geçmişe yolculuk 
yapınca: Osmanlı’da cami, Rus 
döneminde kilise, Cumhuri-
yetle birlikte yeniden cami... 
Birinin yasını tutsak diğerine 
haksızlık...

Şahmeran ve Şakiro
Kars sestir, çoğul bir ses... Bu 
sesler Türkler, Kürtler, Azeriler, 
Malakanlar, Terekemeler vb. 

halklar arasında bölüşülmüş-
tür... Kars, Iğdır, Ardahan ve 
Ağrı’yı kapsayan “Serhat”a mi-
safir olmuşken, “sesler içinde 
bir ses” olan dengbej Şakiro da 
misafirimiz olsun. Şakiro’nun 
hikâyesi, “dert/yara söyle-
mek”tir. Bu hikâye Şakiro’nun 
Tutak’ın Cemalverdi köyüne 
göç edip, Evdalê Zeynıkê’nin 
sesine çırak olan dengbêj 
Bedihê Kor ile (Bedihê Çevşu-
şe) tanışmasıyla başlar. Şakiro 
çıplak sestir. Kendi sesine taşı-
nıp taklit edilmez hançeresiyle 
dile getirdiği stranlar, kılamlar 
halkı için ses hafızasıdır. Gök-
çekimine tabidir sesi, en dik 
yokuşları tırmanır, en yüksek 
dağlara çıkar. Serhat’ın den-
gbêjlik mertebesi’ni halkının 
yüreğine indiren de odur. Hal-
kının onu “Şahé Dengbéjan” 
(Dengbéjler Şahı), “Kewé gozel” 
(Güzel keklik) olarak adlandır-
ması kıymetlendirmedir. Lâkin 
sürgün bir ailenin çocuğu olan 
Şakiro’nun sitemini de unut-
mamalı: “Ne dengbéj Reşo’ya 
ne de Ewdalé Zeyniké’ye ne de 
bize sahip çıkılmadı.” “Sarraflar 
verdiler yare bin kıymet,/ Be-
nim kıymetimi nere yazdılar”, 
“Herkes dosta verdi ifadesini,/ 

Bizimkini rüzigara yazdılar...” 
diyen Sümmani’nin ünlü “koş-
ma”sından el alarak, “Ewdalé 
Zeyniké’nin, Reşo’nun ve Şaki-
ro’nun kıymetini nereye, hangi 
civara yazdılar?” desem...

Malakanlar, ‘süt içenler’
Hazin bir hikâyedir Malakanla-
rın hikâyesi de. 1600’lü yıllarda 
Çar’ın ve Ortodoks Kilisesi’nin 
iktidarını reddedince 1876/7’de 
Kars’a sürülen “süt içen” 
anlamına gelen Malakanlar... 
Ruhban sınıfı olmayan, haç ve 
ikon gibi nesneleri reddedip 
silahı kırmızı çizgileri sayan 
“vicdani redçi” bir halkın trajik 
sürgünü, edebiyat ve siyasal 
tarihi örtüştürür. 1887 ve 1909 
yılları arasında Tolstoy ile 
Malakan yazar Zheltov arasın-
daki mektuplaşmalar, “Savaş 
ve Barış” yazarı Tolstoy’un bu 
barışçıl halk için 30 bin ruble 
toplayıp “Diriliş” romanının 
gelirini göndermesi edebiyat 
tarihi açısından önemlidir. 

Çoğunlukla aynı mahallede 
muhteşem konaklarda ya-
şayan Malakanlar, 12 Eylül 
vandallığında askere alınarak, 
onlardan kız alıp oğullarına 
kız vermeyerek, mallarına el 
konularak, her türlü hile uygu-
lanarak kaçırıldılar. Malakan 
denilince akla zavot, gravyer 
peynir, değirmencilik, dişçilik, 
her türden zanaat erbabı; sa-
rışın masmavi gözlü, upuzun 
Slav ırkının o çok güneşli, ışıklı 
insanları geliyor. 

Vicdanlarımıza kadar geri çe-
kildiğimiz şu nafile yıllarda, Ve-
dat Akçayöz’ün “Kars’ın Solan 
Renkleri, Malakanlar” belgeseli 
ile Tarık Akan ve Şerif Sezer’in 
oynadığı Malakan Mişka ekse-
ninde anlatılan “Deli Deli Olma” 

Fotoğraf: Birkan Çelik, Çıldır.
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filmini izlemek onların hazin 
hikâyesiyle tanışmaktır. Nar 
Taneleri gibi dünyanın her ye-
rine “dağıtılan”, 1962’de tekrar 
Sovyetler Birliği’ne gönderilen 
ve sadece birkaç aile kalmış 
Malakanlar...

Kar’dan Kar(s)’a  
beyaz yolculuk
“tiftik bir bulut olmalı/ dede-
min başı/ kızılcık bir çubuk/ 
bele destek geçirip kolları../ 
yaşadığım yere kar!/ mecbur 
kar yağmalı// dersim hatırası 
orak/ biçilmiş serçe parmak/ 
ağızda tespih tespih dua/ kar 
çıkmış sakallar gurbet/ bir se-
vinç olmalı eriyen// yaşadığım 
yere kar!/ illâki yağmalı...//.../ 
Kar küremeli dağ adamlar/ at 
sulamalı, tejgere tejgere/ küfür 
dert deva/ dikilip bir damın üs-
tüne/ dizi dizi direk direk//-kar 
altında bahar aramalı-” (Halide 
Yıldırım’ın “Kar(s) Kar(s)” şii-
rinden.)

Kardır Kars... Finike tanrıları 
üçlü gezer, şehirden şehre 
adlarını değiştirirmiş. Kars’ın 
“kaz”, “kale” ve “kaşar” olarak 
üçleme kolaycılığına, kızakla 
lapa lapa koşarak onlara yeti-
şen “kar” itiraz ederek onların 
yanı başına ilişir.

Kars ve kar, gerçeğin yanı sıra 
imgedir Karslılarda. Uzağı 
olmayan beyazlık, ocakta 
küllenen, damdan kürenen 
sessizlik. Uzaklarda ne oldu-
ğunu anlamaya çalışan sükût. 
Soğuğun içine kaçmış sıcaklık. 
Karın sahicilikle kapadığı yollar. 
Yağan karı dillerinde söndüren 
çocuklar. Göğe ait sanılsa da 
aslında toprağa ait olan, erise 
de rüya görmeyi sürdüren kar. 
Dünyada kar denen bir doğa 
olayı olmasaydı, Karslılar icat 

eder gibi gelir bana... Karı his-
setmek değil kar olmak halidir 
bu. O coğrafyanın insanları için 
kar evcilliğin reddi olarak da 
okunabilir...

Kara gönül vermişken kazı 
unutup kalbini kırdığımız 
sanılmasın. Ben üşümüş bir 
cümlenin yalancısıyım: “Kar 
yememiş kazlar kesilmez!”

Kars cumhuriyeti
Kars’ın Küçük İstanbul yılları 
olarak sayılan 50/60 hatta 
70’li yıllar, bir şehirlilik bilinci, 
oluşan yeni yaşama biçimleri, 
sanat kültür alanındaki deği-
şimler Kars’ı kendinin de pek 
alışık olmadığı yeni bir mede-
niyet algısı, gelişen değişen 
ve dönüşen Cumhuriyet algısı 
ile koşut ilerler. Gerek kılık-kı-
yafet, gerek davranışlarda 
yeni alışkanlıklara ve hayata 
akışlardan kurulan cümlelere, 
yapılan danslara, yeme-içme 
kültürüne dek hemen her şeyi 
değiştirdiği gözlenir. 30 Ekim 
1920’de kırk yıllık Rus yöneti-
minden yeniden Osmanlı top-
raklarına katılan Kars, Kafkas 
halklarının çoğunlukla iskân 
edildiği bu yeni karmaşada, 

yerleşimi tamamlanmış yeni 
kuşaklar eskinin kanlı mazisini 
büyüklerinden masal niyetine 
dinlemeye başlar. Yeni nesil 
Cumhuriyet Kuşağı, okuyan, 
soran, sorgulayan, İstanbul’da 
ne modaysa onu alıp giyen, 
müzikse onu dinleyen, radyo-
nun yaygınlaşmasıyla birlikte, 
yerel ağızların hızla İstanbul 
ağzına kulaktan eklenen bir 
gariplikler şehrinin atmosfe-
rindedir. Başat olan Malakan 
kültürünün yarattığı rüzgârdır. 
Onlar gibi yaşama arzusu da 
denebilir. Bu topraklara genç-
ken gelenler nine-dede ol-
muşlar ve gözleri hâlâ kopup 
geldikleri topraklara dönük-
tür. Erivan Radyosu’nun, her 
milletin kendi dilinden yaptığı 
yayınları gözleri yaşlı dinle-
mekte, artık giderek azalan 
yaşıtlarıyla sohbetlerde, oraya 
bir daha dönemeyeceklerinin 
hüznünü anlatıp durmakta-
dırlar.

Ermenilerin ve Êzidilerin, Kâ-
zım Karabekir komutasındaki 
ordularca çok kanlı bir biçim-
de sürülmelerinden sonra 
şehir, önce Hınçak ve Taşnak 
milislerinin bastığı köylerde 
dehşetli manzaralar bırakan 

Fotoğraf: Birkan Çelik, Ani Tigran Honents Kilisesi.
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katliamlara tanık olmuş. Bu 
karmaşadan arta kalan bazalt 
taşlarla örülmüş tipik Rus 
mimarisinin yarattığı muhkem 
binalar ki, her birinin kapısı 
bir sanat eseri, içinde köz-
leri kalan çini peç sobaların 
yanmaz olduğu, boydan boya 
mağazaların altın, gümüş, 
ipekli, şal, kadife kumaşlarının 
kana belendiği şehir, yeni sa-
kinlerinin gelmesiyle usul usul 
rengini, sesini değiştirir, sabah 
ezanıyla uyanmaya başlayan, 
yatsıya kadar kendine çarpan 
el-ayak buz bir şehre dönüşü 
başlar... Her gelen çantasına, 
çıkınına daha fazlasını, görün-
mezi katıp gelir. Yıllar geçtikçe 
çıkınlardan, halden, edadan 
nazdan tuzdan dökülen fiil, 
cümlesini kurar ve her ayrı 
halk kendine bir uzak bulur. 
Kars karmaşası aşure gibi lez-
zetli bir karmaşa sergiler oldu, 
yeni doğan melezler hem kaz 
hem kuz, hem kuş yavrusu 
gibi her iki dala birden konup 
melezliğin cennetli cehenne-
minde uçtu... Apayrı bir Kars 
cumhuriyetinin Türkiye cum-
hurundan önce kurulduğunu 

birkaç yıl sonra da yıkıldığını 
bilen beri gelsin...

Siyaset çeşmesi  
ve çayır meselesi
Arapça “siyaset” sözcüğü baş-
langıçta “seyislik, at bakımı” 
anlamındayken 11. yüzyıldan 
sonra, “reaya yönetimi” ile 
birlikte “tenkil ve tedip etme, 
cezalandırma” anlamlarını 
alır. Osmanlı’da siyasi idam 
mahkûmlarının başlarının 
kesildiği yere “Siyaset Çeş-
mesi”, cellatların satır, bıçak 
ve usturalarını yıkadığı için ise 
“Cellat Çeşmesi” denirdi.

Tarih biraz da “evveliyat” 
demekse Kars’ın yakın ev-
veliyatında yaşanan, 1965 
seçimlerinde Adil Kurtel’in 
TİP milletvekili olarak meclise 
girdiğini unutursak, bizi, “Kim 
var imiş biz burada yoğ iken” 
diyen Karacaoğlan çarpar... Bu 
bilgi bizim mahallenin çocuk-
larına, 12 Eylül 1980 öncesinde 
Kars’ta da yaşanan kişi başına 
düşen devrim ve sosyalizm 
miktarının metre kareye düşen 
kardan fazla olduğu “rüya za-

manlar”ın rastlantı olmadığını 
hatırlatmalı. 

Dünyanın hiçbir yerinde üç 
ay gibi kısa bir sürede ürün 
alınmazken Kars ve çevresinin 
flora zenginliği ayrı bir yazının 
konusu olsa da bir dağ, bir 
çayır, bir kar kış kuş ülkesi olan 
Kars’ta 71’i endemik olmak 
üzere toplam 1615 bitkiyi lis-
teliyor kitaplar. Kars’ın bir kuş 
cenneti olduğunu kaç kişi bili-
yor acaba, bir zenginlik biçimi 
olarak ve çiçeklerin, kuşların 
hatırı kalmasın diyerek… Üç 
önemli bitki alanı olarak Çıldır 
Gölü, Allahuekber Dağları, Se-
lim Ovası ve Sarıkamış Orman-
ları’nın tarihe ayrı coğrafyaya 
ve insan aklına, kalbine, sesine 
soluğuna yazdığı kimsesiz bı-
rakılmış bir iklim şehri toprağı-
nın hâlâ kirlenmemesiyle övü-
nür dururmuş, organik tarım 
yapılabilir tek şehir unvanını da 
ceketinin yakasının arkasında 
taşıyormuş, bize karanlık. 12 
Eylül uzun çayırların uzun, 
kısa çayırların kısa biçildiği 
siyasi bir biçim olarak hafıza 
ve hatıraya teslim edilmişken 
yakın tarihte Kars’ı geçmişi ve 
şimdisiyle barıştırmak isteyen 
Kars Belediye Başkanı Ayhan 
Bilgen’in biçilmesi “siyasete” 
dair ve dâhil bir biçme olayı 
olarak okunmalıdır...

Fakir Baykurt, 1959’da Şav-
şat’ta öğretmenlik anılarını 
anlattığı, Efkâr Tepesi kitabın-
da, tepeye çıkıp ayaklarının 
ucunda yükselince tüm ülkenin 
görüldüğünü yazar. Haritada 
ve imgelemde Kars da yuka-
rıdadır, yüksektedir. Yukarıdan 
bakıp alçak gönüllükle seyre-
der âlemi... 
 (Kars yazım için benle imgelerini, 

bilgilerini paylaşan şair Halide Yıl-
dırım’a teşekkürler...)

1882, Havariler Kilisesi ve Çan Kulesi...
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Fewzî Bîlge
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ÇİDEM BARAN

Di herikîna zemên de tirs û fikar

Tirs û fikar berdêla 
çêbûna mirov e. Her 
ku zeman herikiye, 

mevrûsa tirs û fikaran girantir 
bûye. Tu mirov ji vê mîrateyê 
mehrûm nemaye, namîne. Ma 
meriv kare bibêje yên netirsin 
‘normal’ in.  

Serma, germ, heywanên 
dirinde, dengên xerîb û yên 
hundirîn, siyên xerib û yên 
meriv bixwe, hêza serdestan, 
bûyerên xwezayî, nediyarbûna 
îro û dahatûyê, bêdengetiya 
aborî, civakî û siyasî û hwd. 
bi awa û radeyên cuda karin 
bibin çavkaniyên tirs û fikarê. 
Ji loma insanan şikeft kolane, 
amûr afirandine, heywanên ku 
ji wan tirsiyane tune kirine, kedî 
kirine. Têrê nekiriye, wêneyên 
wan li ser şikeftan wênandine 
da ku ruhê wan jî bikin ên xwe 
ango hêza wan di xwe de ve-
hewînin. Her ku wan xwezayê 
guherandiye ew jî bi xwezayê 
re guherîne. Tirs û fikarên wan 
jî guherîne, zêde bûne. 

Tirs û fikara wan berê wan 
daye ezmên. Yezdan û şeytanê 
di sûretê xwe de heyî kirine, 
danîne valahiya ezmên. Bi wî 
awayî hem serweriya ezmên 

û hem jî ya erdê kirine. Bi 
olê tatmîn nebûne şaristanî, 
metropol, makîne ava kirine. 
Nebûye, mirov kirine weke 
makîneyan; di bajarên modern 
de mirov-makîne xistine bin 
çavan. Îja tirs û fikarên wan jî 
bûne çêkirî weke wan.

Çerxa heyata ku li ser bingeha 
çînan dabeşbûyî û insanan 
biyanî kiriye, wan kiriye çêkirî 
hünere jî kiriye meta, kiriye ser-
maye. Aniha pirsgirêka mezin 
ew e ku wê hunermend çawa 
xwe ji wê metabûnê biparêzin. 
Xuyaye ne rehet e û berdêlên 
wê pir giran in. 

Fewzî Bîlge yek ji wan huner-
mendan e ku berdêlên giran 
dane û hunera xwe ji metabû-
na piyaseyê parastiye. Nehişti-
ye hunera wî bê şexsiyet bibe. 
Wî, bêtir berê tirs û fikarên xwe 
dane pirsgirêkên civaka xwe. 
Xwe ji vê yekê heyî kiriye. 

Gava em li vî wêneyê Bîl-
ge dinêrin hem tirs û fikara 
heyînxwazî, hem jî ya civakî 
dibînin.  Dibînin ku li hem-
ber herikîna zemên fikarek 
heye. Hem ji hebûnê, hem jî 
ji tunebûnê ditirse. Ji hebûna 
ku her tiştî dide ber xwe û bê 

şexsiyet dike ditirse. Ditirse 
û em karin bêjin ku di haya 
tirsa xwe de ye. Insanên ku 
hay ji tirs û fikarên xwe hebin, 
tê wê maneyê ku di heyatê 
gihane. 

Di vî wêneyî de em bando-
ra  tirs û fikarê ya heyîbûnê 
dibînin. Di wêne de Bîlge 
bi portreyekî bê beden -ku 
perçeyên heyî jî li ber wenda-
bûnêne-, xwestiye ku bêje; tu 
avabûn bê berdêl pêk nayê. 
Ango bandora tirs û fikarê ya 
li ser biziravbûnê bi bînêr dide 
nîqaşkirin. 

Tirs û fikar dikare me bizirav jî, 
bê zirav jî bike. Mînak: di per-
gala kapîtalîst de derd û kula 
fatureyan mirov bê zirav kirine. 
Ji tirsa ku karibin fatureyên 
xwe razînin li gor çerxa pergalê 
dizîvirin û qet li tu nirxên din 
newêrin xwedî derbikevin. Di-
bêjin qey li pişt xwe meyzînin 
dê bikevin; lê nizanin ku çerxê 
ew cûtine û weke amûreke bê 
wate avêtine wira. 

Mesele ew e ku meriv bawer 
bike, hêvîdar be û bîr pê bibe 
ji derveyî wê çerxê jî heyateke 
din heye. 
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Kürtçeden çeviren: REŞO RONAHÎ

Korku	ve	kaygı	çarkındaki	insan

Korku ve kaygı insanın 
varoluşunun bedellerin-
dendir. Zaman aktıkça 

ağırlaşan bedellerin oluşturdu-
ğu bu ‘miras’tan hiçbir insan 
muaf kalamıyor. Herkes payını 
alıyor. Korkmayan, kaygı duy-
mayan insan ‘normal’ sayıla-
bilir mi? 

Soğuk, sıcak, yırtıcı hayvanlar, 
yabancı sesler, iç sesi, yabancı 
gölgeler, insanın kendi gölge-
si, egemenlerin gücü, doğa 
olayları, bugünün ve geleceğin 
belirsizliği, ekonomik, sosyal, 
siyasal dengesizlikler vs. deği-
şik biçim ve tonajlarda korku 
ve kaygı kaynağı olabilirler. O 
nedenle örneğin mağaralar 
oyulmuş, aletler icat edilmiş, 
korkulan hayvanlarla mücade 
edilmiş, bazıları evcilleştiril-
miştir... Yetmemiş, ruhlarını 
ele geçirmek ya da güçlerini 
kendinde toplamak için mağa-
ra duvarlarına resmedilmiştir. 
Doğayı değiştirdikçe insan da 
korku ve kaygılarıyla birlikte 
değişmiştir. 

Korkusu ve kaygısı onu göklere 
yöneltmiş; tanrı ve şeytanı gök 
boşluğuna bırakmıştır. Böylece 
hem göğün hem de yeryüzü-
nün hâkimi olmuştur. Dinle 
tatmin olmamış, uygarlıklar, 

metropoller, makineler icat et-
miştir. Olmamış ama insan da 
makineleşmiş, modern kent-
lerde makineler insanı gözetir 
olmuştur. İnsan yapaylaştıkça 
korku ve kaygıları da yapaylaş-
maya başlamıştır. 

İnsanı yabancılaştırıp yapay-
laştıran dinamiğin temelindeki 
sınıflara bölünmüş hayat çar-
kının işleyişi sanatı da metaya, 
sermayeye dönüştürmüştür. 
Şimdi sanat adına en büyük 
sorun, sanatçıların kendilerini 
piyasaya sunulmuş bir meta 
olmaktan nasıl koruyacak-
larıdır. Bu kolay değil ve ağır 
bedelleri var.

Fewzî Bîlge ağır bedeller öde-
miş ama sanatını ve sanatçı 
kimliğini piyasadan korumuş 
sanatçılardan biridir. Sanatını 
kişiliksiz ve kimliksiz koyma-
mıştır. Onun korku ve kaygıları, 
daha çok kendi toplumunun 
sorunlarına dairdir. Sanatının 
mimarisini de bu korku kayna-
ğından kurmaktadır. 

Bîlge’nin bu resminde hem var 
olma isteğini hem de toplu-
ma dair korku ve kaygılarını 
görüyoruz. Zamanın akıcılığı 
karşısında bir kaygı vardır. 
Hem var olmaktan hem de yok 

olmaktan duyulan korku... Her 
şeyi önüne katıp kişiliksiz kılan 
varoluştan korkuyor ama kor-
kusunun da bilincinde. Korku 
ve kaygılarının bilincindeki in-
san hayatı kavramış demektir. 

Resimde korku ve kaygının 
varolmaya etkisini görüyoruz. 
Bilge, bedensiz portre ile –ki 
görünen kısımlar da yok olmak 
üzeredir– ‘hiçbir varoluşun be-
delsiz gerçekleşmediğini’ ifade 
etmek istiyor sanki. Bir başka 
deyişle, korkunun ve kaygının 
cesaretle ilişkisini tartıştırmak-
tadır. 

Korku ve kaygı bizi yüreklen-
direbilir de yüreksiz de kılabilir. 
Örneğin kapitalist sistem, 
faturalarını ödemenin derdine 
düşmüş insanı ‘korkak’ yapa-
biliyor. Korkup düzene göre 
hareket ediyor, düzen dışı de-
ğer ve normlardan kaçabiliyor. 
Sınırdan ötesine geçerse düşer 
diye korkuyor ama sistemin 
çarklarının onu çiğneyip an-
lamsız bir eşya gibi bir kenara 
attığını bilmiyor.

Mesele, sınırın ötesinde de 
bir başka hayatın olabildiğine, 
olabileceğine dair inanç, umut 
ve bilinç çarkının dönmeye 
başlamasında... 
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Delawer Omar

Birayên delal hûn werin xortino 
Buhuşt e welat da`m herin merdino 

 
Eger hûn neyên va ne keç em meşîn 

Bes e koletî serfiraz da`m bijîn 
 

Welat çav li rê bendewarê me ye 
Ciwan herne pêş dewr û dem ya we ye 

 
Eger hûn neyên, va ne keç em meşîn 

Bes e koletî serfiraz da`m bijîn 
 

Bibin yek bilez xort û keç da`m herin 
Ji bo serxwebûnê bi ceng û mirin 

 
Eger hûn neyên va ne keç em meşîn 

Bes e koletî serfiraz da`m bijîn

Keç im, nû gihame, dixwazim xebat 
Me canê ciwan daye gorî welat 

 
Eger hûn neyên va ne keç em meşîn 

Bes e koletî serfiraz da`m bijîn 
 

Dilê me ji pola ye gurçik hesin 
Ji bo tol û doza welat em bes in 

 
Eger hûn neyên va ne keç em meşîn 

Bes e koletî serfiraz da`m bijîn 
 

Ji namî me zanî ko em bibne yek 
Dijîn serbilind al û ol û serek 

 
Eger hûn neyên va ne keç em meşîn 

Bes e koletî serfiraz da`m bijîn

Mela  Ehmedê  Namî

NEŞÎD Û GAZIYA KEÇAN
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Bi çîroka Şahmaran ez bi we re me. Min xwest ez wê bigirim 
dest; bê ka çîroka Şahmeran ji ku dest pê dike, çawa tê? 

Ji zaroktiya we wê bê bîra we; jinan li ser qumaşan sembola 
Şahmaranê çêdikirin. Piştre jî ev sembol li ser caman hat neqi-
şandin. Kî ye ev Şahmaran? Ji ku derketiye? Çawa ye? Bi çi rengî 
ye? Min xwest ez çîroka wê bi we re par bikim, hinekî li ser wê hûr 
bibim.

Dema ku em li çîroka Şahmaran mêze dikin him li Kurdistanê, 
him li Anadolê, him li Rojhilata Navîn varyasyonên wê yên cuda 
hene û gelek milet lê xwedî derdikevin mîna Newrozê. Li Tirkiyê û 
li Kurdistanê, li du deveran derdikeve pêş; yek li Tarsusê, ya din li 

MESUT ALP

Marê du serî, 
insanê durû:  
ŞA HM A R A NApê min û bavê min 

sohbet dikirin. Carna 
digot “Yaw kulî helal 

in, meriv kare kuliyan jî 
bixwe.” Bavê min jî digot 

“Erê erê, rast e. Dema 
ku meriv di zorê de 

bimîne meriv kare maran 
jî bixwe.” Digot “Çawa 
meriv maran bixwe?” 

Digot “Divê bi qasî çar tilî 
ji sere wê, çar tilî ji teriya 

wê hûn jêkin, nava wê 
bixwin, ji ber ku serê wê û 

teriya wê bijehr e.”
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Mêrdînê. Dema ku em li fonetî-
ka navê Şahmaran mêze dikin 
‘şahê maran’ gotineke bi kurdî 
yan jî bi farisî ye. Ji ber vê divê 
hûn têkiliya wê û Tarsusê ji hev 
qut bikin. Têkiliya Şahmaran û 
heft eshabiyan bi hev tuneye.

Şahmaran ji aliyekî ve bê-
cinsiyet e jî. Ev bêcinsiyetî di 
şamanîzmê de jî heye. Mesela 
wexta em dibêjin ‘mele’ meriv 
zane ku zilam e. Wexta tu 
bibêjî ‘keşe’, tu zanî zilam e. Lê 
wexta ku tu qala şamanîzmê 
bikî tu dibêjî ‘şaman’. Ew şexs 
e; ne jin e, ne mêr e. Şahmaran 
jî hebekî wisa ye. Em nizanin 
ku jin e, yan mêr e.

Welhasil ji ber vî hawî qet 
berê xwe nedin roavayê Çemê 
Feratê. Ez bawer dikim ev çîrok 
bêhtir li rohilatê Feratê ye. Ev 
gotin, gotineke enteresan e. 
Çemê Feratê di gelek şoreşên 
afirandinê de sînorek e, sîno-
reke qewîn e ji bo du çandan. 
Wexta hûn dêhna xwe didin 
dîrokê jî ji bo împaratoriyên 
mezin Ferat her dem sînorek 
bûye. Hîtîtî, mîtanî, asûrî, babîlî, 
keldanî û hwd. hemûyan ev 
çem mîna sînor bi kar anîne. 
Jixwe sînorê Mezra Botan 
bixwe ye ji aliyekî ve. Ji ber wê 
em ê berê xwe bidin rohilat. 

Gelek varyasyonên wê hene: 
di Tevratê de derbas dibe, di 
Avesteyê de derbas dibe… 
Mesela di Avestayê de şex-
siyetê ku di çîroka Şahmaran 
de derbas dibe Camisan an 
jî Camasb e. Camasb li gorî 
cihûyan kurê pêxember Danyal 
e. Danyal pêxember jî alim û 
hekîmekî mezin e û zanyariyên 
xwe hemû kirine pirtûkek. Di 
ber mirinê de xwedê kurek 
dayiyê. Camasb çêbûye û 
ev kurik bi pirtûka bavê xwe 

bûye alimek mezin. Ji ber ku 
li mektebê serketî nebûye, 
wî ji mektebe stendine. Wî jî 
pirtûka bavê xwe xwendiye û 
ew bûye alim. Ev di nav xwe de 
nakokiyekê tîne ber me. Ji ber 
ku kurikek li mektebe ne jîr be 
çawa kare bibe alim? Lê ji bo 
mîtolojiyê nakokî ne muhîm e, 
armanc muhîm e. Loma dibe 
ku Camasb kurikekî ne jîr be 
di mekteba xwe de lê belê wê 
bibe alim. Kurê Danyal pêxem-
ber e çimkî. 

Veryasyonên wê  
yên cuda
Ez ê bi varyasyona Mêrdînê 
bimeşim. Dibe ku hûn bibêjin 
“Ev çîrok li deverine dî jî heye.” 
Rast e, çimkî em qala mîtolo-
jiyê dikin û mîtolojî ji mekan û 
demê wêdetir diçe, bêsînor û 
bêdem e. Mîtolojî kare li dora 
dinyayê bizîvire û were pêşi-
ya te. Di çîroka Efresiyab de 
heye mesela. Efresiyab dide 
pey yekî. Dike nake nikare xwe 
bigihînê. Dûvre gava tê ciyê 
destpêkê ferq dike ku daye pey 
navê xwe. Her ew diçe, navê 
wî di pêşiya wî de diçe. Mîtolojî 
ev e. 

Em werin ser têkiliya Camisan 
û Şahmaran. Divê bi şiklekî bi-
gihîjê. Ji bo wê divê di mekte-
bê de ne jîr be. Divê di mektebê 
de ne jîr be ku biçe daristanê. 
Ji bo du tiştan: di çîrokekê de 
dibêje seydvan e, diçe seydê; 
di yeka din de dibêje êzingvan 
e, diçe ku êzingan bîne. Ji me 
re ferq nake. Ji me re tiştê 
muhîm ew e ku ev camêr here 
daristanê û yan winda bibe, 
yan baran lê bike. Di varyas-
yonekê de dibêje Camisan û 
hevalên xwe diçin ku daran 
bibirin baran li wan tê, diçin 

şikeftekê xwe dihefizînin. Di 
varyasyoneke din de dibêje çû-
bûn seydê, çûn nav daristanê, 
çûn çûn çûn û winda bûn, heta 
li bîreke yan çaleke tije hingiv 
rast hatin. 

Em li gorî varyasyona Mêrdînê 
berdewam bikin. Li gorî vê var-
yasyonê diçe seydê. Camisan 
û hevalên xwe diçin, baran li 
wan tê yan jî seyda xwe dikin û 
li şikeftekê rast tên. Xwe li wir 
dihefizînin. Wê gavê dibînin ku 
haylooo erd û ezmanê şikeftê 
hemû hingiv e. Pirr kêfa van 
her çar hevalan tê. Dibêjin 
“Em têxin zembîl û eyaran û 
ji xwe re bibin bifiroşin, pere-
yan jî li hev par bikin.” Dibêjin 
“Temam”. Didin hev û dibin li 
embarekê datînin, didin hev û 
dibin li embarekê datînin, heta 
digihêjin serê çalekê. Hingivê 
di çalê de jî dibin dibin dibin 
û piştî demekê destê wan 
nagihîjê. Dibêjin “Ka em yekî 
jîr berdin jêr. Bila ji me re bi 
zembîlan dagire, em ê bikşînin 
jor.” Dibêjin “Ê herî ciwan û jîr 
Camasb e, em wî berdin jêr.” 
Wî berdidin jêr. Ew zembîlan 
dadigire û hevalên wî hildik-
şînin. Heta hingivê dawî dixe 
zembîlê û dikîşine… Dibêje “Ka 
benê xwe biavêjin, min ji vir 
derxin.” Hevalên wî dibêjin “Em 
pereyên xwe nakin çar par, em 
ê bikin sê par. Em ê bejin me 
tu jî li daristanê winda kir.” Ca-
misan di bîrê de dihêlin û diçin. 
Metafora bîrê gelek berbelav 
e li Rohilata Navîn. Weke di 
gelek mînakan de em dibînin tê 
maneya nûbûnê. Camisan jî di 
hundirê wê bîrê de xuyaye dê 
derbasî alemek nû bibe. Dibîne 
ku ji qelşeke dîwêr şewqek 
dide hundir. Ew jî bi tiliya xwe 
wê qelşê vedike vedike vedike 
û mezin dike. Ji ber ku têra 
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xwe di hundir de maye, hazir 
e ku derbasî alemek nû bibe. 
Wê derê vedike, derbas dibe. 
Dibîne ku hayloo erd û ezman 
mar in. Maran dişopîne dişopî-
ne tê ku serî heye, dawî tuneye. 
Dibîne ku Şahmaran li ser text 
rûniştî ye. Şahmaran dibêje 
“Haho, ez ji benîadem reviyam, 
hatim vir ku ez zirarekê nedim 

we, hûn jî nedin me; ji ber ku 
hurmeta min ji Adem re heye. 
Xwedê ew ji nura xwe çêkiriye. 
Gelo çima zarokê Adem hatin 
di vî ciyê veşartî de, di binê vî 
erdî de jî em dîtin. Kê tu anî vir? 
Tu çi dixwazî ji me?” Camasb 
dibêje “Hal û meseleya min ev 
e. Îxanetek mezin li min bûye. 
Di dawiya vê îxanetê de jî min 

xwe di vê şikeftê de dîtiye. Min 
şewqê şopandiye û ez hati-
me vir. Ez di bextê te de me.” 
Wexta ew li vê guhdar dike 
Şahmaran jî jê re çîroka Belqi-
ya dibêje. Jixwe di mîtolojiyan 
de ev tişt heye; hûn di rêyek 
tenê de naçin. Wexta çîrok tê 
gotin di ber re gelek çîrok û 
varyasyonên dî hene. Ji ber 
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ku di hundirê çîrokê de çîrok 
hevdu vedikin, dixwaze gelek 
tiştan jî fêrî te bike. Ew jî qala 
Belqiya dike. Belqiya jî çîrokeke 
enteresan e. Li gorî çîrokê ew jî 
kurê melîkê Misrê ye. Cihû ye. 
Mesela wî û hatina Mihemmed 
pêxember çîrokek gelek dirêj û 
xweş e. Qala çîroka Belqiya jê 
re dike û jê re dibêje “Ez te li vir 
dihefizînim, ji ber ku ez naxwa-
zim zirarê bidim te û tu ciyê 
me kifş bikî ji insanan re û ew jî 
werine ba me.” Dibêje “Baş e.” 

Çar tilî ji serî,  
çar tilî ji teriyê
Roj li hefteyan, hefte li me-
han, meh li salan diqulibin 
Camisan hew kare îdare bike. 
Çavên wî hûrik dibin, bedena 
wî qels dibe. Xwe diavêje bextê 
Şahmaran û dibêje “Teyr bi 
refê xwe, insan bi mirovên 
xwe. Ez nikarim. Min berde 
yan jî min bikuje. Ez nikarim bi 
we re bijîm. Di bin erdê de ne 
şewqek, ne tiştek, ne insek, ne 
cinsek, ne gotinek.” Şahmaran 
dibêje “Law tu bi salan li cem 
min î, min tu elimandiye her 

tiştî. Tu bûyî hekîmekî gelek 
baş. Ma ez hê çi bikim.” Ew jî 
dibêje “Ma te ez kirim alimek ji 
bo kê û ji bo çi. Ez li vir bindest 
im û ez nikarim du gotinan bi 
kesek re bikim. Tu û zarokên te 
ne û ez bi zimanê wan niza-
nim.” Şahmaran dibêje “Destê 
min li te nagere. Wê çaxê ez 
çi bikim. Ez ê almas û yaqût 
û zumrûd û zêran bidim te 
heya tu karibî hilgirî. Ji bo ku 
tu timayê tiştekî nekî ku tu ciyê 
min kifş bikî.” Dibê “Yaw jixwe 
ez tiştekî wisa bi te nakim 
lê belê tu qenciyeke wisa bi 
min bikî ma ez ê bibêm çi!?” Ê 
dibê “Ha ji te re” û didiyê. Ew jî 
radihêje wan û berê xwe dide 
welatê xwe. Di demek kin de 
navê wî tê bihîstin, bi hekîm-
tiyê deng vedide. Pereyên wî 
jî gelek hene. Ji xwe re qesrek 
mezin jî çêdike. 

Rojek ji rojan şahê welatê wî 
nexweş dikeve. Çiqas hekîm 
û lokman tên ser dibêjin der-
manê te goştê Şahmaran e. 
Ne ew be xilasiya te tuneye. 
Şah xeberê dişeyne her derê 
û xelat îlan dike. Lê kes deng 

nake. Herî dawîn dibêje kî 
ciyê Şahmaran ji min re bibê-
je ez ê wî bikim wezîrê xwe. 
Ez ê keça xwe jî bidimê û piştî 
min jî ew ê bibe şah. Camisan 
nigekî wî li paş bimîne jî du 
gavên wî bi pêş ve diçin. Diçe 
xwe li hemberî şah dibîne. 
Dibêje “Ez ciyê wî zanim.” 
Dibê “Zanî?”, dibê “Erê.” Ê 
dibê “Em çi bikin?” Dibê “Ka 
çend aliman bide min ku em 
sêhrê xira bikin û wî bînin.” 
Diçin sêhra dinivîsin, dua 
dikin filan û bêvan. Kaxiza 
dinivîsin û diavêjin hundirê 
şikeftê, kaxiza dinivîsin û di-
avêjin hundirê şikeftê heta ku 
deriyê sêhrê dişkînin. Piştî ku 
deriyê sêhrê dişkê Şahmaran 
tê û li ber lingê celadê xwe 
disekine. Dibêje “Ya Camisan 
tu dibînî îxaneta ku hevalên 
te li te kirin te jî çawa li min 
kir? Ma tu bawer dikî îxaneta 
ku hevalên te li te, te jî li min 
kir dê şah li te neke. Ma ne 
ew jî benîadem e. Baş zanibe 
gava te ez birim dam şahê 
xwe, ew ê goştê min bixwe 
û te jî bikuje. Vê baş zanibe. 
Çimkî îxanet di hebûna we 
de heye.” Ax û wax, Camisan 
gelek poşman dibe lê direng 
e. Leşkeran dora Şahmaran 
girtine. Dibêje “Lê berî ez 
bimirim ez ê qenciyekê bi te 
bikim û canê te xilas bikim.” 
Dibêje “Çi ye?” Dibêje “Lawo 
yê min serê min bijehr, teriya 
min bêhejr e. Şah ji te bawer 
nake. Ew ê bibêje pêşiyê tu 
bixwe. Tu ji teriya min bixwe. 
Ku tişt bi te nehat ew ê bixwe. 
Lê dema wî ji te xwest tu ji 
serê min jê bike.”

Wî dikujin û hêdî bi hêdî berê 
xwe didine qesrê û têne ber 
şah. Tiştê ku Şahmaran dibêje 
rast derdikeve. Şah dibêje “Ka 
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pêşiyê tu bixwe.” Teriya wî jê 
dike. Parî dicû, di devê wî de, 
hîn danequrtandiye, sebr nake 
û dibêje “Ka bide min jî.” Ew 
jî ji serî piçekî jê dike û dide 
şah. Dicûn û dixwin. Çawa 
dadiqurtînin herdu jî di cî de 
rih didin, dimirin. Şahmaran 
bi mirina xwe jî heyfa xwe 
hiltîne û wan dikuje. Ji ber ku 
serê wê û teriya wê bijehr e. 
Wexta min ev di çîrokê de nû 
bihîst ez çûm zaroktiya xwe. 
Li Nisêbînê em li nav erd bûn, 
apê min û bavê min sohbet 
dikirin. Carna digot “Yaw kulî 
helal in, meriv kare kuliyan jî 
bixwe.” Bavê min jî digot “Erê 
erê, rast e. Dema ku meriv 
di zorê de bimîne meriv kare 
maran jî bixwe.” Digot “Çawa 
meriv maran bixwe?” Digot 
“Divê bi qasî çar tilî ji sere wê, 
çar tilî ji teriya wê hûn jêkin, 
nava wê bixwin, ji ber ku serê 
wê û teriya wê bijehr e.” Belkî 
bi vê çîrokê xwestine vê yekê jî 
fêrî miletê bikin. Tişteke gelek 
balkêş e.

Bala xwe bidinê bi çi şiklî ket 
heyata me sembola Şahma-
ranê; seriyek insan û seriyek 
mar; ji bo ku durûtiya insan, 
xayintiya insan tim di bîra 
me de be. Me weke niviştekê 
ew xistiye malên xwe. Min vê 
yekê li Kibyrayê, li navçeya 
Gölhisarê ya Burdurê dîtiye. 
Li wir Odeon heye. Odeon çi 
ye? Meclîsa bajêr e. Di nava 
wê meclîsê de mozaîkek gelek 
xweşik heye. Mozaîka Medû-
sa heye. Hûn zanin Medûsa 
varyasyoneke Şahmaranê ye 
li Yewnanistanê. Di serê wê de 
mar hene. Gava hûn li çavên 
wê mêze bikin, hûn dibin kevir. 
Li orteya Odeonê çêkirine ji 
bo ku yê bê li wir biaxive bila li 
çavên Medûsayê mêze bike û 

bibêje eger ez derewan bikim 
bila Medûsa min bike kevir. 
Tişteke din: bala xwe bidin 
Şahmaranê, qiloçên wê hene. 
Çima? Ew sembola xweda-
niyê ye, yanê qiloç wê dike 
xwedayî. Hûn vêya karin lig 
gelek ciyên Anadolê jî bibînin. 
Herine Dêrsimê, hêla Duzgun 
Baba hûn ê bi sedan qiloçan li 
wir bibinin; an li mal, an li nav 
erdan. Serê ga, serê çêlekan bi 
ciyekî ve dadiliqînin. 

Di mîtolojiyê de  
marên din
Şahmaran ne bi vê çîrokê 
mîna şîfa dikeve jiyana me. 
Ji ber ku em zanin di çîroka 
Gilgamêş de jî gava hevalê 
wî Enkidu dimire ew dide pey 
nemiriyê. Diçe Dilmunê, li 
Utnapiştim rast tê. Utnapiştim 
nikare wê bike nemir. Dibêje 
“Ez ê gihayê ciwantiyê bidime 
te.” Wexta gihayê ciwantiyê 
didiyê, tê di rê de marek wî 
gihayî jê didize û dixwe. Ew jî 
dibîne ku wa ye mar ji tûrikê 
wî derdikeve û kirasê xwe 
dihêle, xwe nû dike, ciwan 
dibe. Ji ber vê xusleta maran, 
mirovan her tim yeqîn kirine 
ku mar her dem merhaleyekê 
derbas dike, xwe nû dike. 
Diya min jî ji min re wisa digot 
berê. Digot “Heya marek ji te-
refê benîademek ve neyê dîtin 
nemir e. Kengî marek ji terefê 
insanek ve hate dîtin emrê wê 
çêdibe.” 

Di çîrokên olên yekxwedayî 
de jî enteresan e. Mesela 
yê ku Adem û Hewayê ji rê 
derxistiye mar e. Xwedê mar 
diqewirîne, diavêje Isfahanê. 
Dibêje “Heya tu hebî tu yê 
bi erdê ve bixuşî û tu yê axê 
bixwî.” Yanê dibêje tu yê ji 

Isfahanê belavî dinyayê bibî. 
Di îslamiyetê de mar hevalê 
kê ye? (Ez lêborînê ji êzdiyan 
dixwazim) Hevalê şeytan e. 
Ji ber wê jî jê hez nakin. Lê di 
êzdantiyê de baş e. Çima? Ji 
ber ku wexta keştiya nebî Nûh 
diçe li Sîpanê dixe, diqelişe, av 
dikeviyê, marê reş xwe gilor 
dike û dixe wê qelşê, bi vê re 
dike ku keştî bigihê Çiyayê 
Cûdî. Li Laleşê, li deriyê derve 
yê qebra Şêx Adî, li destê 
rastê marek reş î dirêj heye. 
Ew teswîra wî marî ye. Ew 
marê ku insan û xwezayê xilas 
kiriye. 

Em zanin di mîtolojiya yew-
nan de jî mar weke sembola 
derman hatiye dîtin. Hermes 
xwedayê lihevhatinê ye ji ali-
yekî ve. Li gorî çîrokê du maran 
şer kirine, li hev hatine badan, 
wî asaya xwe avêtiye ser wan 
ku ji hev veqetin. Wan jî xwe 
li asayê lefandine. Sembola 
lihevhatinê be jî ew asaya bi 
mar, mirovan wê asayê weke 
jehr û jehrkuj rave kirine. Ask-
lepios heye, xwedayê hekîman 
û tibê. Darek e û marek tenê 
li dorê lefiyayî ye. Yanê dibêje 
divê bijîşk mîna mar kerr û lal 
bin ji bo ku razên nexweşên 
xwe ji kesî re nebêjin, ji kesî re 
îfşa nekin. 

Mîna hûn dibînin mar ji hezar 
salan vir ve bi şiklekî hatiye û 
bûye sembola şîfayê û bi şiklê 
Şahmaran ketiye malên me. 
Şahmaran ne bêkok û bêwar e; 
li ser hezar heb çîrokên Mezra 
Botan, Anadol û Rohilata Navîn 
şîn dibe, hezar heb mîtolojî 
bi xwe re tîne heta digihîje vê 
merhaleyê. 
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Heybemi çiroklarla 
doldurup çıktım 

cezaevinden. İlerleyen 
süreçlerde ise medya ve 

görsel olanakları da katarak 
anlatmaya başladım. Üçer 

dakikalık videolar oluşturup 
sosyal medya ortamında 

yayınlamaya başladım. 
Ve çok büyük bir ilgiyle 

karşılaştığını gördüm. 
Baktım ki Kürtçe anlatım 

daha büyük ses getirmeye 
başladı.

Anlatılanlar,	
bir	halkın	

hikâyeleridir
Röportaj: RONİ NASIRKAYA

Uzun bir zamandır çirok (ma-
sal-hikâye) derliyorsunuz ve 
günümüze uygun yöntem ve 
biçimlerle anlatıyorsunuz. Çi-
rokbejliğiniz nereden geliyor?

Çocukluğumla alakalı bir şey. 
Sekiz yaşına kadar elektriğin 
olmadığı Kars Digor’a bağlı Ba-
zarcık köyündeydim. Özellikle 
kış mevsiminde karanlık erken 
basardı. Biz de akşam yemek-
lerinden sonra köy odalarına 
giderdik. Bazarcık’ta birkaç köy 
odası vardı. Biz çocuklar da 
odanın alt tarafında sobanın 
arkasında birbirimize sokulur, 
sessizce ve usulca oturur-

duk. Her akşam o odalarda 
dengbêjler stranlar söyler, 
çirokbejler de çirok anlatırlardı. 
Köye dışarıdan dengbej ya da 
çirokbej gelmişse her akşam 
bir odaya konuk olur, çiroklarını 
anlatırdı. Biz çocuklar, dinle-
diğimiz çirokları, mesel ya da 
tarihî bilgileri bütün ayrıntılarıy-
la ezberleyip büyük bir heye-
canla evdekilere, kadınlara, kız 
kardeşlerimize aktarırdık. Bunu 
yaparken zamanla kendiniz de 
bir şeyler katmaya başlıyor-
sunuz. Çirokbejliğim buradan 
geliyor.

Sözlü Kürt edebiyatının en önemli unsurlarındandır çiroklar. Ve çirok (masal, mesel, hikâye) 
denince insan çocukluğuna gider genellikle. Köyü, uzun kış gecelerini ve çocukluğu çağrıştırır. 
Her Kürdün dağarcığında bir köy evinde, kış geceleri dinlediği masalların belli belirsiz izleri vardır. 
Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belde Belediyesi’nin eski başkanı avukat Ayhan Erkmen 
ise çirokları günümüze taşımakla kalmıyor yeni derlemelerle yeniden üretiyor. Bu yüzyılın da 
içinden geçtiğimiz zamanın da yeni çiroklara konu olabilecek yeterince yaşanmışlık, kahramanlık 
ve aşk hikâyeleri barındırdığını belirten Erkmen, çektiği videolar aracılığıyla anlatıyor çiroklarını. 
Günümüzün çirokbeji sayılabilecek Ayhan Erkmen’le çirok serüvenini konuştuk.
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Çirok anlatıcıların ne tür hü-
nerleri vardı? Çiroklar anlatıcı-
larca uyduruluyor muydu yok-
sa birilerinden duyduklarını mı 
aktarıyorlardı? 

Genellikle geleneksel çiroklar 
anlatılırdı. Çirok anlatılırken, 
yüz ifadeleri değişir, mimikler 
farklılaşırdı. Tiyatral unsurlar da 
vardı yani. Merak uyandırmak 
için değişik sesler taklit edilirdi. 
Çirokları en heyecanlı yerinde 
bir sonraki güne bırakırlardı. Biz 
çocuklar da bir sonraki akşamı 
iple çekerdik. Bu merak zaman-
la birçoğumuzu çirokbej haline 
getirdi. Anlatılan destanların 
kahramanlarını rüyalarımızda 
görürdük, kendimizi onlarla öz-
deşleştirirdik. Örneğin Rusteme 
Zal bizim en büyük kahrama-
nımızdı.

Çiroklar çocukluğunuzda ne 
tür etkiler bıraktı?

Her şeyden önce hayal dünya-
mızı çok zenginleştirdiğini düşü-
nüyorum. Anlatılan destanlarda-
ki kahramanlarla gurur duyardık. 
‘Onlar gibi olabilir miyiz’ diye 
hayaller kurardık. Oynadığınız 

oyunlarda o kahramanların 
isimlerini takardık kendimize. 

Sonraki yıllarda televizyonun 
aktif bir şekilde hayata girme-
si, çirokbejlik geleneğini nasıl 
etkiledi?

Evet, bir zaman sonra elektrik-
le beraber televizyon da hızlı 
bir şekilde hayatımıza girdi. 
İşte büyü o zaman kaçtı, oda 
kültürü dağıldı maalesef. Oda 
kültüründe edindiğimiz izlenim, 
oluşan bellek bizim belleğimizdi. 
Anlatılanlar bizdik, biz vardık. 
Şimdi de bir çiroku anlatmaya 
başladığımda çocukluğuma yol-
culuk eder, oradan beslenirim. 
O dönemin çirokbejlerini taklit 
etmeye çalışırım. Hafızamda 
onların anlatım biçimleri var.

Çocukluğunuzda dinledikleri-
niz arasında en çok etkilendi-
ğiniz çirok hangisidir?

Zaloğlu Rüstem en çok etki-
lendiğimdir. Ondandır ki evle-
nip çocuğumuz olunca ismini 
Zal koyduk. 

Heybemi çiroklarla  
doldurup çıktım  
cezaevinden
Profesyonel anlamda çiroklar 
toplayıp anlatmanız ne zaman 
başladı?

Belirttiğim gibi, çirok anlatmak 
çocukluğumdan beri vardı. 
İlerleyen yaşlarda da daha çok 
dost sohbetlerinde anlatırdım. 
Bundan on yıl önce bir ceza-
evi süreci yaşadım. O süreçte 
öykünün nasıl yazılacağı, ör-
güsünün nasıl oluşturulacağı, 
sözlü anlatım kalıpları üzerine 
epeyce okuma yaptım, bol bol 
çalıştım. Çıktıktan sonra da 
bende artık bir nevi dert oldu. 
Avukatlık yasağım da devam 
ettiği için doğal olarak en sev-
diğim ve hep yapmak istedi-
ğim işime başlamış oldum.

Cezaevinde de çiroklar anlatı-
yor muydun? 

Tabii ki... Düzenli bir şekilde 
çiroklar anlatılırdı. Sık sık de-
ğişik koğuşları ziyaret ederdik. 
Anlatılan çirokları dinleyip not 
alırdım. Elliye yakın çirok birik-
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miş oldu. Heybemi çiroklarla 
doldurup çıktım cezaevinden. 
En büyük sermayem çiroklar 
oldu diyebilirim. 
İlerleyen süreçlerde ise medya 
ve görsel olanakları da kata-
rak anlatmaya başladım. Üçer 
dakikalık videolar oluşturup 
sosyal medya ortamında yayın-
lamaya başladım. Ve çok büyük 
bir ilgiyle karşılaştığını gördüm. 
Baktım ki Kürtçe anlatım daha 
büyük ses getirmeye başladı. 
Ben de bu şekilde devam ettim.

Sevdiği Süleyman’ı  
kaçıran Lalizer
Ne tür tepkilerle karşılaştınız?
Çok olumlu tepkiler aldım. 
Şunu gördüm ki; insanlarda 
çok büyük bir özlem ve hasret 
varmış. Meğer bu özlem sa-
dece bende yokmuş. Sanırım 
ben sadece vesile oldum. Bir 
yandan da anlatırken, heybem-
deki öyküler de çoğaldı, ikiye 
katlandı. Bir yanda anlatıyorum 

bir yanda yeni yeni çiroklar 
derliyor, taslaklarını hazırlıyo-
rum. Aynı zamanda da vide-
olar hazırlıyoruz. Bu çiroklar 
televizyon kanallarında, sosyal 
medyada yayınlanmaya baş-
layınca her yerden insanlar 
aramaya başladı. Amerika’dan, 
Rusya’dan, Avrupa’dan ve 
Kafkasya’dan arayanlar oluyor. 
İnsanlar anlattığım hikâyeleri 
dinleyerek kendi hikâyelerinin 
peşine düşüyorlar. Çünkü ben 
sadece geleneksel öyküler 
anlatmıyorum, son yüzyılda 
yaşadığımız acıları ve trajedile-
ri de öyküleştiriyorum.

Kürtlerin tarihinde çiroklar çok 
büyük yer teşkil ediyor ve bun-
lar genel itibarıyla sözlü anlatım 
aracılığıyla günümüze ulaştı. 
Yazılı olarak da derli toplu bir 
çiroklar arşiviyle karşılaştınız 
mı? Sizce bu konuda yeterli bir 
çaba veya çalışma var mı?

Bu süreçte birkaç kişi bana 
yazdığı çirokları gönderebile-

ceğini yazdı. Fakat ben gele-
neksel öyküleri çalışmıyorum 
artık. Örneğin Kerr û Kulik, 
Derwêşê Evdî, Mem û Zîn gibi 
öyküler zaten çok biliniyor. 
Ve birçok kişi de çok güzel bir 
şekilde kaleme aldı bunları. 
Ben biraz daha farklı bir pen-
cereden bakıyorum. Bu son 
yüz yılın öykülerini kim yaza-
cak? Kendime görev atfettim, 
bunları ben yazmalıyım dedim. 
Son yüz yılda kahramanlıklar 
yaşanmış; yazılmamış, söylen-
memiş büyük aşklar yaşanmış. 
Bunların unutulmaması için il-
ginç hikâyesi olan ailelerin son 
kalan bireyleriyle görüşüyor, 
dinliyor, sonra da derliyorum.

Geneline baktığımızda, deng-
bejlik daha çok Serhat bölge-
sinde yaygın. Çiroklar için de 
aynı şeyi söylemek mümkün 
mü?

Yok, Kürdistan’ın bütün 
bölgelerinde çiroklar anlatılır, 
dinlenir ve büyük ilgi görür. 
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Örneğin son anlattığım iki çirok 
da Rojhılat (İran) bölgesinde 
Hemedan Sine’den geçen iki 
kadının çirokları. Ve yıllar önce 
Belçika’ya göç etmiş bir Êzidi 
ailenin gönderdiği, babaları-
na ait günlüklerini derlediğim 
çiroklar. Her taraftan yoğun bir 
ilgi var çiroklara ama şunu be-
lirtebilirim ki çirokların anlatım 
biçimi Serhat şive yapısına çok 
denk düşüyor. Bu da vakti za-
manında Erivan Radyosu’ndan 
çok fazla çirok dinlediğimizden 
kaynaklanıyor olabilir.

Derlediğiniz çirokların içeri-
sinde kadının rolü nedir? Sa-
dece kahramanlıklar mı ele 
alınıyor yoksa aşk teması da 
öne çıkıyor mu?
Son derlediğim çirokların 
arasında Qedemxer ile Cihan 
Xanim, bundan doksan yıl önce 
Rojhılat’ta Şah’a başkaldırılmış 
iki kadını anlatır. Eşleri Şah 
tarafından öldürülmüş ama 
kendileri eşlerinin yerine aşiret-
lerinin başına geçmiş ve Şah 
güçleriyle savaşmış iki kadın 
kahraman... Öldükten sonra da 
Elment Dağı’na, Baba Tahir’in 
mezarının yanında defnediliyor-
lar. Yine başka bir kadın, Ma-
raş’ta Fatareş var. Bu örnekleri 
çoğaltabiliriz. Aşk hikâyeleri de 
var. Bundan 70 yıl önce sevdiği 
erkeği kaçırmayı gözen alan ka-
dınlar… Lalizer böyle bir kadın. 
Çok sevdiği Süleyman’ı ailesi 
zorla başka biriyle evlendirince 
Lalizer her şeyi göze alarak 
sevdiğini kaçırıyor. Böyle gözü 
kara cesaretli kadınlar da var.

‘Yüz yıl önce dağılmış 
bir aileyi buluşturduk’
Çiroklara ilgi duyan gençlere 
ne önerirsiniz?

Her şeyden önce, çiroklar bu 
toplumun hafızasını oluşturu-
yor. Anlattığımız çirokların bir 
hafıza yanı var. Birileri bu çağın 

çok bahtsız olduğunu söylüyor 
fakat etrafımıza baktığımızda 
bu çağda da kahramanlıklar 
yaşanmıyor mu? Barbar IŞİD’e 
meydan okuyan Kürtler mese-
la. Bunların öykülerinin yazıl-
ması lazım. Ya da aşkı için her 
şeyi göze alan büyük sevdalar 
yaşanmıyor mu? Bu çağda da 
yaşanıyor. Bunları görüp derle-
yip toparlamak ve aynı zaman-
da bir arşiv haline getirmek 
lazım. Herkes çok edebi şeyler 
yazamayabilir fakat duyduğu, 
gördüğü olayları, olguları yalın 
bir şekilde, doğallığını da boz-
madan mutlaka yazmalıdır.

Kürt edebiyatına baktığımızda 
daha çok sözlü edebiyat kar-
şımıza çıkıyor. Örneğin Deng-
bej Evdale Zeynike’den sonra 
Reşo, Şeroye Biro, Dengbej 
Şakiro ve diğerleri bu sözlü 
edebiyatı günümüze kadar 
taşıdılar. Aslında çirokbejle-
rin de dengbejlerden geri kalır 
bir yanı yok. Fakat derli top-
lu bir şekilde yazılı bir metine 
dönüşmediği için deyim ye-
rindeyse söylenen söz uçup 
gidiyor. Bundan sonra gelecek 
nesillere taşımak için ne yap-
mak lazım?
Evet, maalesef sorduğunuz 
soru çok can alıcı. Hafızası, 
belleği olmayan bir halk yok 
olmaya mahkûmdur. Ama her 
şeye rağmen Kürtler sözlü 
edebiyatını günümüze kadar 
taşıdılar. Ne yapılması gerekti-
ğine gelince... Bundan bir süre 
önce Mezopotamya Vakfı’nın 
bir çalışması vardı. Sözlü 
edebiyatın nasıl derlenip bir 
merkezde toparlanacağı konu-
sunda bir tartışma yürütüldü. 
Ben de o çalışmaya katıl-
dım. Buna benzer çalışmalar 
süreklileştirilmeli. Bilimsel ve 
profesyonelce yapmak iste-
yen insanların önünü açmak, 
desteklemek lazım.

Toplumumuzda çirokbejlere 
biraz sıradan bakılabiliyor; siz 
de böyle şeylerle karşılaştınız 
mı? Şimdiye kadar kaç çirok 
topladınız?
Bazen oluyor, ben de zaman 
zaman karşılaşıyorum. Bunu 
da şöyle değerlendirebiliriz: 
Toplumun kendisine yaban-
cılaşmasıyla kendi gelenekle-
rini, kültürünü yeterince idrak 
edememesiyle alakalı. Şimdi 
bazı ülkelere bakıyoruz, insan-
ları terapi etmek için hikâyeler 
anlatılıyor. İnsanlar Avrupa’dan 
kalkıp Türkiye’ye geliyor, Türkçe 
öğrenip öykü derleyip toplu-
yorlar. Ve yüzlerce insan onları 
dinlemek için toplanıyor. Biz ne-
den bu güzel dilimizle yüzlerce 
insanı bir araya getirmeyelim. 

Şimdiye kadar yaklaşık 150’ye 
yakın çirok topladım. Yakla-
şık 60’ı video halinde değişik 
kanallarda yayınlandı. Bunları 
kitaplaştırmayı da hedefliyoruz.

Derleme yaparken Êzidi bir ai-
lenin buluşmasına vesile ol-
muşsunuz, son olarak bu olayı 
anlatır mısınız?
Evet, derlediğimiz bir çiroktan 
yola çıkarak yüz yıl sonra Êzidi 
bir ailenin buluşmasına vesile 
olduk. Şara Bıro adında bir 
Êzidi kadın. Digor Şatıroğulu 
köyünde. Şair Şikoyê Hesen’in 
de köyüdür o köy. Yüz yıl önce 
o Êzidi aile buradan kaçarken, 
Şara Bıro nasıl olmuşsa bura-
da kalıyor. Belki de kaçırılıyor. 
Bir şekilde sınırın bu tarafında 
kalıyor, evleniyor. Aradan yüz 
yıl geçmiş, yaptığımız prog-
ramlardan sonra Rusya Kras-
nodar şehrindeki ailesi bize 
ulaştı ve biz de Şara Bıro’nun 
buradaki torunlarıyla buluştur-
duk onları. Yüz yıl önce birbirini 
kaybeden bu aile birbirini bul-
muş oldu böylece. 
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BIYANÎBÛN
BULENT GEDÎK

“Ku tu mirovan wekî 
mirovan û têkiliya 
wan a bi cîhanê re 

jî weke têkiliyeke mirovî bibînî 
hingê tu dikarî evînê ancax 
bi evînê û baweriyê ancax bi 
baweriyê hwd. biguherînî. Ku 
tu bixwazî ji hünere kêfê bigirî 
divê tu bibî meriveke xwedî 
çanda hunerî. Ku tu bixwazî 
li ser merivên din bandor bikî 
divê tu bi rastî jî li ser merivên 
din xwedî bandoreke rênî-
şander û hişyarker bî. Divê bi 
mirovan -û bi suriştê- re hemû 
têkiliyên te yek bi yek bibe 
nîşaneyeke diyarker a vîn û 
jiyana te ya rastîn û her yek ji 
wan divê li heybera vîn û jiyana 
te were. Ger tu hez bikî û ev, 
hezkirineke beramber peyda 
neke, ango hezkirina te weke 
hezkirinekê evîneke beramber 
çêneke, eger merivekî ku hez jê 
dikî tu bi nîşaneya xwe ya jiyanî 
nikaribî xwe dagerînî û wî/wê 
bikî merivekî ku hez jê tê kirin 
evîna te bêerk e û ev jî bêşadi-
yek e.”

Karl Marks
(Destnivîsarên 1844an, r.210)

“Di nava çarçoveya milkiyeta 
taybet de wateya her tiştî be-
revajî dibe.”1 Marks berhemên 
kedê(mal) weke şênberkirina 
kedê, heyberîkirina kedê pê-
nase dike. Digel vê yekê di bin 

1 Karl Marks, 1844 El Yazmaları, Sol 
Yay., Ankara, 2015, r.185
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serweriya milkiyeta taybet de, 
ji ber ku amrazên hilberînê di 
desten diyarkirî de kom dibin, 
karker ji berhemên keda xwe 
bêpar dimînin. Mal êdî ne aîdî 
hilberînerên xwe ye, ji aliyê 
xwediyên amrazên hilberînê 
ve tên desteserkirin. Di bin 
van mercan de karker çiqas 
zêde hilberînin ewqas xizantir 
dibin û hêza wan a karkirinê jî 
ewqas erzantir dibe.

Di mercên kapîtalîzmê de mal 
ji bo danûstendinê(pevguherîn) 
tê hilberandin. Di encama kar-
beşiyê de mal weke berhema 
keda civakî dertê holê. Ango 
ked di pêvajoya hilberînê de 
teşeyeke civakî digire. Lê belê 
gava ku karker li sûkê rastî 
malan tên, wan ne weke ber-
hemên keda civakî(keda xwe) 
û têkiliya pevguherînê, weke 
têkiliyeke civakî ya di navbera 
mirovan de dibînin. ‘Malan 
weke tiştên nepenî û têkiliya 
pevguherînê jî weke têkiliyeke 
nîgaşî ya di navbera tiştan de 
fêm dikin.’1

Bi kurtasî, di bin nîrê kapî-
talîzmê de mirov berhema 
çalakiyên xwe yên hilberîner ên 

1 Karl Marks, Kapital, Cild 1, Sol Yay., 
Ankara, 2009, r.82

civakî ji xwe û ji çalakiyên xwe 
serbixwe dibînin, di têkiliyên 
civakî yên serdest jî ji wan 
cuda digihên. Marks ji vê yekê 
re dibêje biyanîbûn.

Çar dîmenên biyanîbûnê

Marks di destnivîsarên xwe 
yên 1844an de li ser çar en-
cam û dîmenên biyanîbûnê hûr 
dibe. Her ku hilberîna kapî-
talîst bi pêş dikeve mirov dibin 
biyaniyên berhemên keda xwe, 
çalakiya xwe ya hilberîner, 
heyîna xwe ya cureyî û heta 
mirovan bixwe jî.

Di pêvajoya hilberînê de karker 
keda xwe, ango parçeyeke 
jiyana xwe dikin mal. Lê belê di 
dawiya vê pêvajoyê de berhe-
ma keda wan jî tê standin. Ber-
hema kedê di destê xwediyên 
amrazên hilberînê de dadigere 
û dibe sermaye. Bi vî awayî 
keda karkeran weke neyarê 
wan li hemberî wan derdikeve. 
Karker dibin biyaniyên berhe-
ma keda xwe. 

Di vê pergalê de pêvajoya 
hilberînê dadigere û dibe 
pêvajoya hilberîna biyanîbûnê. 
Êdî ne pêkan e ku mirov tê de 
xwe pêk bînin, xwe dewlemend 
bikin û dilşad bibin. Ew, bi xe-
bata xwe, ji bo xwe bêşadî lê ji 
bo keseke din dilşadî diafirînin. 
Divê ew di pêvajoya hilberînê 
de semax bikin da ku jiyana 
xwe, nifşê xwe bidomînin. Mi-
rov bi vî awayî dibin biyaniyên 
çalakiya xwe ya hilberîner.

Taybetmendiya mirovan a 
veqetîner hişmendiya wan e. 
Mirov bi saya hişê xwe pêdi-
viyên xwe yên biyolojîk dikin 
mijara vîn û hişmendiya xwe 
û bi vî awayî ji heywanan cuda 
dibin. Lê belê pergala milkiyeta 
taybet çalakiya wan a hilberî-

ner, bi şixulîna ji bo domandina 
jiyana xwe ya biyolojîk sînordar 
dike, wan ji hemû behreyên 
wan ên entelektuel dûr dixe û 
bi riya karbeşiyê wan dike pê-
vekeke makîneyan. Bi vî awayî 
mirov dibin biyaniyê taybet-
mendiya xwe ya cureyî.

Karker di pêvajoya hilberîna 
kapîtalîst de ji bo xwe û çîna 
xwe xizaniyê lê ji bo kesekî din 
û çîna xwedîmilk dewlemen-
diyê diafirînin. Her ku nirxê 
xwe dadixînin dijraberên xwe 
dewlemendtir û hêzdartir dikin. 
Ev yek mirovan ji hevûdin qut 
dike û di navbera wan de na-
kokiyeke ku di nav vê pergalê 
de nayê lihevkirin pêk tîne. Bi 
vî awayî mirov dibin biyaniyên 
mirovên din.

Jiholêrakirina  
biyanîbûnê
Têgîna biyanîbûnê beriya 
Marks jî tê bikaranîn. Di felse-
feya Hegel de ev têgîn xwedî 
naverokeke îdealîst e. Bi ya wî 
hemû qewimîn û bûyerên su-
riştî û civakî di encama tevgera 
ramana mutleq de pêk tên. 
Ramana mutleq xwe li siruştê 
vedike, xwe tê de pêk tîne, bi 
vî awayî ji xwe re dibe biyanî. 
Dîrok berhema ramana mutleq 
a ji xwe re biyanîbûnê ye.

Heçî Marks e, ew di navbera 
biyanîbûn û milkiyeta taybet de 
têkiliyeke sedemî datîne û bi vî 
awayî teoriya Hegel a biyanî-
bûnê dinyewî dike.2 Li gorî wî, 
dîrok ne berhemeke ramana 
mutleq e. Dîrok di mercên di-
yarkirî de ji aliyê mirovên rastîn 
ve tê kirin. Di civaka çîndar de 

2 Nuray Sancar, Yabancılaşma Te-
orisi ya da Marksizmin Doğuşu, 
Kovara Mehane ya Teori ve Eylem, 
Gulana 2018an, Hejmar 18, r.34

Di pêvajoya hilberînê de 
karker keda xwe, ango 
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hêza dehfdêr a dîrokê têkoşîna 
çînan e.

Di mercên kapîtalîzmê de 
çîneke diyarkirî, çîna ku hemû 
dewlemendiyê diafirîne lê ji 
berhemên keda xwe bêpar 
dimîne, ango çîna karkeran bi 
çalakiya xwe ya şoreşger, dê 
dawiya milkiyeta taybet bîne 
û li ser navê hemû mirovahiyê 
koka biyanîbûnê rake. 

Dê mirov di bin serweriya 
milkiyeta hevpar a amrazên 
hilberînê de xwe bigihînin esasê 
xwe yê mirovî. Marks vê fikra 
xwe, ji Destnivîsarên 1844an 
salek şûnde, di pirtûka Bîrdoziya 
Almanan de ku ew û Engels bi 
hev re dinivîsin, wisa îfade dike:

Lewra ji derketina karbeşiyê 
û pê ve her kes dibe xwedî 
qadeke çalakiyê ya diyarkirî 
û misoger. Ev yek li wan tê 
pêwîstkirin. Ti kes nikare xwe ji 
vê yekê dûr bihêle. Divê mirov 
bibe nêçîrvan, masîgir, şivan 
an jî rexnegir û heke nexwaze 
ji navgînên xwe yên debarê 
bibe divê wisan jî bimîne. Heçî 
civaka komunîst e, tê de ti kes 
ne xwediyê qada çalakiyê ya 
misoger e. Her kes dikare xwe 

li qada ku dil dike perwerde 
bike. Di vê civakê de hilberîna 
giştî ji aliyê civakê bixwe ve tê 
birêxistinkirin. Bi vî awayî, ev 
yek fersendê dide min ku ez bi 
dilê xwe îro vî karî, sibê karekî 
din bikim. Bêyî ku nêçîrvanî, 
masîgirî, şivanî an jî rexnekariyê 
li min pêwîst bike derfetê dide 
min ku ez sibehê biçim nêçîrê, 
piştî nîvro masiyan bigirim, 
êvarê heywanan xwedî bikim û 
piştî şîvê jî rexne bikim.1

Pirtûka  
Destnivîsarên 1844an
Pirtûk ji destnivîsarên Marks 
ên ku wî li Parîsê, di nav 
mehên Adar û Tebaxa 1844an 
de, hêj di 24 saliya xwe de 
nivîsandine pêk tê. Ew ji aliyê 
Kenan Somer ve ji fransizî bo 
tirkî hatiye wergerandin û ji 
aliyê Weşanên Sol ve hatiye 
weşandin. 

Weşanxaneyê pêşgotina 
wergerê fransizî Emile Batigellî 
, pêvekên Auguste Cornu û 
ceribandineke Engels a li ser 

1 Karl Marks-Friedrich Engels, Al-
man İdeolojisi, Evrensel Bas. Yay., 
İstanbul, 2013, r.41

aboriya polîtîk jî bi destnivî-
sarên Marks ve kirine. 

Têgîna bingehîn a destnivîsa-
ran biyanîbûn e. Marks ji bo ku 
puxteya biyanîbûnê rave bike 
berê xwe dide aboriya polîtîk 
û têgînên bingehîn ên zanista 
aboriya polîtîk hildigire dest. 
Dermirovahiya pergala kapî-
talîst radixe ber çavan û riya 
xelasbûnê nîşanî mirovan dide. 
Nêzîkahiyên utopîk û reformîst 
ên serdemê analiz dike û rexne 
li wan digire. Gav bi gav rê li 
sosyalîzma zanistî rast dike.

Em nîşaneyên teoriya biyanî-
bûnê di berhemên Marks de 
dûre jî dibînin. Bi taybetî gava 
ku ew bandorên neyînî yên 
karbeşiyê bi dest digire sûd 
ji vê teoriyê werdigire. Ew, 
teoriya fetîşîzma metayê(mal) 
weke berdewama teoriya bi-
yanîbûnê bi pêş dixe. Ji vî aliyî 
ve têgîn û teoriya biyanîbûnê 
hêj jî derbasdar e.

Pirtûk fersendê dide xwende-
vanan ku ew Marksê ciwan bi-
nasin, peresîna fikr û ramanên 
wî û rêwîtiya wî ya ramanî 
bişopînin. 
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Bülent Küçük 
V. Metin Bayrak

Günümüzde insanlığın yaşadığı en derin çelişki, dünyanın en ücra yerinde 
yaşayanlar da dahil herkesin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına yetebilecek bir 
emek üretkenliğine karşın, üretilen değerlerin bölüşümündeki eşitsizliğin 
giderek büyümesidir. Üretim-bölüşüm dengesizliğiyle dönen büyük çarkın 
bir dişlisi durumundaki Türkiye’de bu eşitsizliğin kapsama alanı çok daha 
geniş oluyor. Çok kültürlü, çok dilli toplumsal gerçeklik, egemen olanın 
dayattığı eşitsizlik düzlemi içinde trajik zorla(n)malar yaşıyor. Milyonlarca 
insan anadiliyle yazıp okuyamıyor. ‘Anadili çalınan çocukların ülkesi’ 
Türkiye. Doğal iletişim aracı olan dil de egemenlik ilişkisinin konusu 
oluyor burada. Egemen/Ezilen ilişkisinin kaçınılmaz sonuçlarından 
olan yabancılaşma, anadilini gereksizleştirmeye koşullu bir başka dil 
dayatmasıyla ‘sosyalleşme’ mecburiyetinde bırakılan insanlar için de 
kaçınılmaz oluyor. Ömür boyu sürecek bir mahkûmiyet hem de... 
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bülent Küçük de anadili çalınan 
çocuklardan biri. V. Metin Bayrak’ın Küçük ile yaptığı ve Medya Haber 
TV’de Kasım 2020’de yayınlanan söyleşi, çeşitli boyutlarıyla anadilsizliğin 
çözümlenmesine dair önemli perspektifler sunuyor. 

ANADİLSİZLİK ve YABANCILAŞMA

Deşifrasyon: Toygar Kaya
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‘DİLİN UNUTTURULMASI SÜREKLİ BİR 
YABANCILIĞA MAHKÛM EDER’

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
yayınlarının yayımlandığı ‘if you don’t 
understand how can you learn’ (Anlamazsanız 
nasıl öğrenebilirsiniz?) başlıklı raporuna göre, 
dünya nüfusunun yüzde 40’ı anadilinde eğitim 
göremiyor. Dünya genelinde 250 milyondan 
fazla çocuk okula gidemiyor. 
Türkiye’de konuşulan diller üzerine çalışmalar 
yürüten “Etnolog” sitesinin raporuna göre, 
Türkiye’de Türkçe dâhil 36 dil konuşuluyor. 
Eğitim dili, bazı özel istisnalar dışında, Türkçe. 
Eğitim Sen’in raporuna göre de Türkiye 
nüfusunun yüzde 17’sinin anadili Türkçe değil. 
Bu da Türkiye’de her çocuğun anadilde eğitim 
hakkına ulaşamadığı anlamına geliyor. 
21 Şubat 2016’da tam da Dünya Anadil 
Günü’nde Kürtçe eğitim veren 60 öğrencili 
Dibistana Seretayî ya Ali Erel yani Ali Erel 
İlkokulu kapatılmıştı. Oysa anadilde eğitim 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre bir hak. 
Hâlâ hapsedildiğimiz kimlik kalebentlerinden bakıyoruz dünyaya oysa. Bu gönüllü kulluk için rızamız 
imal ediliyor. İnsanlar ‘ben ve öteki’ kör kategorilerine sıkıştırılıyor. Bu, anlamanın, birlikte yaşamanın 
önündeki en büyük engel. Hakikat örtülüyor. Gerçeklik suni bir sisle kapatılıyor. İnsanın insan olma 
serüveni ideolojik müdahalelerle ketleniyor. 
Bilgi üretip toplumsallaştırmak, yaşamın özgürce kavranmasını sağladığı gibi barışı tesis eden 
bağışıklığı da güçlendiriyor. Araştırmacılar, akademisyenler insanın gerçeklikle bağının kopmaması 
için ürettiklerini akademik mecralar, platformalar dışında da toplumsallaştırmak için uğraş veriyorlar. 
Bunlardan biri de Sosyolog Bülent Küçük. Tekçi kimlik politikaları nedeniyle anadili çalınan bir 
çocuğun yaşamı üzerinden büyük anlatıların insan yaşamındaki izlerini süreceğiz Küçük’le. 
Egemen kimliğin ötekilere yönelik organize şiddeti nasıl uyguladığını... Maruz bırakılan eksiklikler 
içinden hayatı üretme mücadelesini... Çalınan anadil dışındaki dillerde kendini ifade edebilip 
bilgi üretebilirken, kendi dilinde okuyamamanın, yazamamanın, düşünememenin mahcubiyetine 
dönüşen maliyetlerini... Egemen olanın politikalarının dayandığı temelleri; dil, bilinç, yurt, kimlik, 
sürgün, göçmen, mülteci kavramlarını... Bunların hem öznesi hem nesnesi hem de bu konuları 
araştıran, üzerine düşünen, yazdıklarını toplumsallaştırmayı da sorumluluk olarak gören, 2011 
yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde dersler veren Bülent Küçük’le konuşacağız. İnsan 
insanı insan ile tanırmış. Hadi gelin biz de insan yaşamından yola çıkarak rotası insana ve şüphesiz 
kendimize olan bir yolculuğa çıkalım.
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V. METİN BAYRAK: Bir söyleşinizde anadilini-
zin sizden çalındığını söylüyorsunuz. Anadili 
çalınan bir çocuk nasıl oluyor da Türkiye’nin 
çok önemli denebilecek okullarından birinde 
yükseköğrenimini görüyor. Ardından Alman-
ya’da doktora yapıyor ve sonra da Boğaziçi 
Üniversitesi’nde hoca oluyor.

Anadili olmayan bir dilde okuyup anadili olma-
yan bir dille doktora yapıp anadili olmayan bir 
dilde İngilizce eğitim veriyor, yazılar yazıyor-
sunuz. Bu yolculuğunuz ile ilgili neler söyleye-
bilirsiniz? Nasıl bir yolculuk bu? 

BÜLENT KÜÇÜK: Evet, yanıtı zor bir soru. Dilinin 
çalınmış olması, yani insanın içine doğduğu ha-
yatın, insanın içine doğduğu simgesel evrenin, 
aşina olduğu görme biçiminin, bilme biçiminin, 
kendini ifade etme biçiminin çok erken yaşlarda 
bir tür gasp edilmesi, hep yabancı olan bir dil-
de, yabancı bir anlam evreninde kendisini ifade 
etmek mecburiyetiyle karşı karşıya bırakıyor in-
sanı. Size ait olanı, sizin içine doğduğunuz dilin 
ancak mahrem alanınızda konuşabileceğiniz 
bir iletişim aracı haline dönüştürülmüş olması, 
dilinizin bir tür “utanç nesnesi” haline dönüş-
mesine de sebep oluyor. Anadil ile sorunlu bir 
ilişki içerisine sokulduğunuz için, bu dille ka-

muya açık mecralarda hiçbir zaman tam iste-
diğiniz şekilde, istediğiniz sıklıkta ve daha da 
önemlisi istediğiniz yükseklikte ses tonuyla 
konuşamayacağınız bir yaranıza, bir utancınıza 
dönüşüyor. 

Bu konu, Türkiye’deki Kürt meselesine içkin ol-
makla beraber sadece bununla sınırlı bir mese-
le değil. Genel olarak coğrafyası, hafızası, tarihi 
gasp edilmiş olan insanların, halkların ve toplu-
lukların kaçınılmaz olarak karşılaştıkları acıma-
sız bir simgesel şiddet formu. Bu şiddet biçimi, 
insanın kendi dilinde toplumsal ve siyasal yaşa-
mını sürdüremiyor ve bu dilde eğitim göremiyor 
olması, insanda bir bölünme yaratıyor, deyim 
yerindeyse ruhsal-zihinsel bir yarılmaya neden 
oluyor. Okula gidince bir dil konuştuğunuz, eve 
gelince başka bir dil konuşmak durumunda 
bırakıldığınız bir durum. Çocukluk zamanlarını 
hatırlıyorum, köy şartlarında, köyün sokakların-
da bile öğretmenin kulağına gider endişesiyle 
insanın anadilinde konuşamayacağı bir orta-
mın içine atılmış oluyorsunuz. Ders aralarında 
bile Kürtçe konuşmanız yasaklanıyor. Dolayı-
sıyla çocukların sosyalleşmenin erken dönem-
de şekillendiğini varsayarsak, insanın zihinsel 
yapısının, insanın hayatla kurduğu ilişki biçi-

Bülent Küçük, V. Metin Bayrak
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minin çok erken yaşlarda bizi yapılandırdığını 
düşünürsek, insanın bu kadar mahrem saydığı 
ve aynı zamanda da kamusal-politik olanın ifa-
desini mümkün kılan kültürel bir uzvun sizden 
çalınmış olması, daha sonraki özneleşme sü-
recinde içinden çıkılmaz bir toplumsal ve psişik 
bir meseleye dönüşmesine sebep oluyor. Nihai 
olarak da mesleki hayatta da kendi anadilinizi 
kullanamayacağınız bir duruma itilmiş oluyor-
sunuz. Ben şimdi kendi adıma, sıradan günde-
lik meseleleri Kürtçede konuşabiliyorum fakat 
mesleki-akademik olarak konuşamaz, âdeta lal 
edilmiş bir durumdayım. Dolayısıyla bu benim 
üzerimde inanılmaz bir şiddet biçimine dönü-
şüyor. Akademik Kürtçe konuşmaya çalıştı-
ğımda, kendimi Almanca, İngilizce veya Türkçe 
ifade ederken karşılaşmadığım bir zorlukla kar-
şılaşıyorum ve bunun tabii ki utancı, yükü çok 
büyük benim üzerimde. 

90’lı yılların başında Batman’da sınıf öğret-
menliği yapan bir şairin bir şiirinde şöyle bir 
dizesi var: Anadilini unutturuyorum çocukla-
ra... Sınıf öğretmeni, şüphesiz Türkçe öğrete-
cek ama bu deneyimini bir şair olarak bu şekil-
de dizeye aktarıyor. Sizin ilkokula başladığınız 
döneme dair bir anınız var mı? Yani öğretme-
ninize, öğretmeninizin size tutumuna dair... 
Anadili olmayan bir dilde okumayı yazmayı 
öğrenmek durumunda kalması, o küçücük ço-
cukta muazzam bir şiddet yaratsa gerek... 

Şahsi gibi görülen deneyim, 
bana aitmiş gibi görünen 
mesele aslında Türki-
ye’de Kürt coğrafyasında 
yaşayan ve o hayatın için-
de doğmuş olan, bu şekil-
de okullara gitmiş olanların 
tamamının karşılaştığı trajik bir 
kolektif deneyim. Benim şahsen 
diğerlerinden farklı özel bir dene-
yimim yok. İnsanın ağırına giden şey 
geriye dönüp baktığımda o dönem-
de bize öğretmenlik yapmış olanla-
rın bir kısmının da Kürt olması. Hatta 
bu öğretmenlerin geldiğim bölgeden 
olmaları. İşte ben Dersimliyim, Dersimli 
olan öğretmenlerin bizzat kendilerinin 
de bu şiddetin enstrümanı ha-
line getirilmiş olmaları. As-

lında öğretmenlerin kendileri en azından ders 
dışında belki Kürtçe konuşabilecekken –bu 
şiddet ortamı ki, 1980’lerin ortamından bahse-
diyorum– konuşmadılar ya da konuşamadılar! 

O günden bugüne ne değişti, çok emin değilim. 
Dahası 1980’lerin ortamında öğretmenlerin dili 
yasaklaması okul dışına da taşan bir şeydi. Bu 
genel deneyim aslında anadilin itibarsızlaştırıl-
ması ve hatta bizzat anadilin zan altında bırakıl-
ması, dilin kendisinin bir suç unsuru haline geti-
rilmesi gibi fevkalade tuhaf bir durumla bizi karşı 
karşıya bırakıyor. Düşünüyorum da insanın içine 
doğduğu dili konuşmasının bir suç unsuru ola-
rak görülmesi kadar insanın ağırına gidebilecek, 
insanı itibarsızlaştırmak suretiyle yaralayabile-
cek ve sonrasında bu kadar kalıcı bir travmatik iz 
bırakabilecek başka ne olabilir ki?

Dili unutturmak, hafızayı silmektir
Şimdi sizi bulmuşken şunu özellikle sormak 
istiyorum: Bir sosyologsunuz, insanbilimci-
siniz ve bu sözünü ettiğiniz şeyleri bizzat ya-
şadınız. Kimileri yaşamadığı şeyi araştırma 
konusu yapar oysa siz bu sözünü ettiğimiz so-
runu, olguyu bizzat deneyimlemiş bir insansı-
nız. İşte Kürtçenin içinde doğuyorsunuz sonra 
Türkçe öğreniyorsunuz, Almanca akademik 
çalışma yapıyorsunuz ve İngilizce olarak da 
yazıyor, işinizi bu şekilde sürdürüyorsunuz. 

Dil, kimlik, yurt kavramlarını kesiştirdi-
ğimizde anadil nereye düşer? 

Yani belli bir yanıtının olma-
dığını biliyorum gerçi ama 

daha çok da hislerle ilgili bir 
şey soruyorum. Çünkü 
hani şöyle bir söz var-
dır ya; düşünceler soyut, 

hisler gerçektir. Sizin bu kavramlara 
ilişkin akademik olmayan, hislerinize 
dair şeyleri merak ediyorum...

Yani anadil meselesi bir saatten 
sonra eğer birinci derecede ken-

dinizi en iyi ifade edebileceğiniz bir 
dil olmaktan çıkarılmışsa, Kürtçe an-

nenizin dili olabilir ama artık anadiliniz 
olmaktan çıkarılmıştır. Benim bu açıdan 

bakıldığı vakit en iyi kendimi ifade ettiğim dil 
Türkçe olduğu için artık ‘anadilim’, temel 

dilim Türkçe oldu. Mesleki hayatım-
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da ise Almanca ve İngilizce oldular. Dolayısıyla 
bunun altını çizmek lazım. 

Öte yandan, gündelik Kürtçe konuşurken veya 
işitirken –politik dile yabancılık çekiyorum– 
bende bir aşinalık, bir yakınlık ve mahremiyet 
duygusu tetikliyor. Bu aşinalık bedenime yazıl-
mış olan hafızayı geri çağıran bir etki yaratıyor 
sanki. Bildiğiniz gibi, içine doğduğumuz zihinsel, 
bedensel ve mekânsal/sınıfsal habitusumuza 
ilişkin olan bu aşinalık durumu –soyut düze-
ye henüz varmadığımız– çocukluk ve ergen 
muhayyel dünyamıza tekabül eder. Kavramsal 
düşünmeyi henüz öğrenmemişken, kerhen ve 
zaruri olarak öğrenmiş olduğumuz bedensel, 
kültürel pratikler ve davranma biçimleri, erken 
dönemde özne tarafından halihazırda ve farkı-
na varılmadan tecessüm edilmiş bilme, görme 
ve eyleme pratikleri insanın daha sonraki öz-
neleşme ve konumlanma sürecinde kalıcı izler 
bırakırlar. Kulak, ses ve göz aşinalığı, konuşma 
ritimleri, espriler, melodiler, metaforlar, küfürler, 
bedensel hareketler, mimikler ve damak zevk-
leri, haz alma ve kederlenme biçimleri ve buna 
benzer şeylerin çoğu çocukluk ve ergenlik dö-
neminde biçimlenirler. 

Başka bir ifadeyle, belli tür davranış, düşünüş 
ve hissediş biçimlerinin ve tabii ki travmaların 
çok erken dönemde şekillendiğini kabul eder-
sek, duygusal olarak insan özneliğini şekillen-
diren anadilin kurucu etkisinin erken dönemde 

tezahür ettiğini varsayarsak, bu kurucu dönem 
sahiden insanın ardına bırakamayacağı izler bı-
rakıyor. İnsanın bedenine, ruhuna sirayet etmiş, 
âdeta derisine kazılmış bir iz bırakan ve sonra 
da aksanla, konuşma melodisiyle ve yürüyüş, 
duruş ve düşünüş biçimiyle varlığını sürdüren 
bu durum, diğer dillerde kendinizi ifade ettiği-
nizde bile o dilin sizde bıraktığı izler, bedenini-
ze kazıdığı şeyler asla sizi terk etmiyor. Bütün 
bunları sadece kendi ferdi deneyimlerime da-
yanarak söylemiyorum. Bir hoca olarak Kürt-
çenin içine doğmuş ve fakat daha sonra kendi 
dilinden koparılmış olan Kürt öğrencilerimde 
de gördüğüm şey çok benzer. Artık hiçbir dilde 
kendini güvende hissedemeyen nesiller göz-
lemliyorum. Yani kendi dili kendisinden çalın-
mış olanların başka dilde kendilerini ifade etme 
biçimleri de dört başı mamur olmuyor. Travma 
ve dilin gaspı kendini çeşitli semtomatik biçim-
lerde görünür kılıyor.

Dikkat ederseniz Kürtler; öğrencisi, gazetecisi, 
akademisyeni, inşaat işçisi pek fark etmiyor, 
özellikle çocukluk dönemi Kürt coğrafyasın-
da geçmişse ve sonradan Türkçeyi veya baş-
ka dilleri öğrenmişse, o başka dilleri konuşma 
biçimi de hiçbir zaman kendisini kendi evinde 
hissedemeyeceği bir belirsizlik, bir kayganlık 
ve tekinsizlik zemininde ifadesini buluyor. Bu 
insanlar kelimeleri yutar, hızlı konuşur, kekeler, 
konuşurken dili karambole getirir vb... Ne ka-
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dar normatif üsluba ve sese uydurmaya çalı-
şıp kendi farklılığının izlerini silmeye çalışsa da 
dilin akışı, sesi ve melodisi biraz Kürtçe kalır 
veya başka bir dilse başka bir dilin akışı ve me-
lodisi belirgin kalır. Hani yürüme biçiminden bir 
insanın geldiği coğrafyayı ve kültürel kodlarını 
deşifre etmesi mümkündür ya, konuşma üslu-
bundan, şivesinden ve lehçesinden de bir insa-
nın geldiği yeri okuyabiliriz. Bu yolla bir öznelliği 
okuyabilmemiz, anadilin bizim hafıza ve algı 
alanımızı, tahayyül ve kolektif duygu alanımızı 
içeriden şekillendirdiğine ilişkin bir meseledir 
diye düşünüyorum. Dili unutturmak, mekânla 
ve deneyimle eklemlenmiş hafızayı silmek an-
lamına gelir. (Elbette silinenin izleri mekânda ve 
bedende ve dilde hep bir fazlalık olarak kalır). 
Dilin ve dolaysıyla hafızanın unutturulması söz 
konusu topluluğu farklılıklardan arındırmak su-
retiyle süreklileştirilmiş bir yabancılığa mahkûm 
eder. O yüzden anadili çok önemli buluyorum. 

Dil insanın evini kurar 
Anadil ile alakalı çok fazla uluslararası söz-
leşme var. Günümüz hukukunda artık haklar 
manzumesi içerisinde önemli bir yer teşkil 
ediyor anadil. Tartışma konusu dahi değil. Po-
litik birtakım değişkenler nedeniyle tartışma 

konusu olabiliyor. Çok güzel ifade ettiniz, hani 
neticede benim dünyayı algılayışım, kendimi 
ifade edişimde bir yetersizlik yaşıyor isem bu 
bir tür gerilime sebebiyet veriyor. Bir de çok 
rekabetçi bir ortam içerisinde yaşıyoruz. Aynı 
kuşaktan ve muazzam büyük politik çalkalan-
malar içerisinde hayata tutunmak için çalışan 
insanlarız. Bu yetersizliğin kırıldığı moment ne 
zaman oldu? Kaç yaşındaydınız? Türkçe artık 
benim anadilim dediniz ya. Hani bu bir günde 
olmamıştır şüphesiz...  

Sanırım hiçbir zaman da tam olarak benim 
anadilim olmayacak. Evet, temel dilim fakat bu 
dilin içine doğmuş olanlardan farklı olarak sizin 
bu dili konuşmanız bağlama göre değişkenlik 
gösterir. Hangi şartlar altında kendinizi güven-
li hissediyorsunuz? Ne zaman güvencesiz bir 
duruma kendinizi itilmiş buluyorsunuz? Şimdi 
çalıştığım mekânda karşılaştığım bir dönemin 
pek seçkin akademisyen profilleri benim aşina 
olduğum hayatlardan oldukça farklı. Malum, 
bu farklılık ve eşitsizlik durumu çoğunlukla ha-
set dürtüsüyle karikatürize edilmiş bir biçimde 
popüler jargonda ifadesini buluyor. Bu “yere-
le yabancı” seçkin insan profili işte deniyor ya 
Nişantaşı’nda, Bebek’te, Cihangir’de, “Boğaza 
nazır viski içen” kategorisine tekabül ediyor. 
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Şimdi biraz bu seçkin mahalle içerisine atılmış 
olmaktan, burada iş yapıyor olmaktan dolayı 
karşılaştığım insanların profilleri Kürt coğrafya-
sında ve kent varoşlarında karşılaştıklarımdan 
oldukça farklı. Onların Türkçesi ile benim Türk-
çem de birbirinden oldukça farklılaşıyor. 

Daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, dil 
meselesi şundan dolayı çok mühim. Özellikle 
liberalizmin ve/veya milliyetçi egemen ideolo-
jinin bize anlattığı masala göre; dil sadece nöt-
ral-transparan bir iletişim aracıdır ve dolayısıy-
la insanın hangi dili konuştuğunun pek önemi 
yoktur! “Evrensel” bir dili konuşmak yeterlidir 
diye nasihat edilir. Hâlbuki dil, insanın kendisini 
ifadesinin veya nötral bir iletişim aracı olması 
ötesinde, toplumsal gerçekliğin, kimliğin ve 
farklılığın inşa ve ifade edilmesinin 
aracıdır. İnsanın gerçeklikle, in-
sanın mekânla kurduğu ilişkiyi 
belirleyen, insanın insan ile 
ilişkisini belirleyen şekil-
lendiren kurucu bir araç-
tır. Sadece nötral ve 
transparan bir iletişim 
aracı olmaktan ziya-
de anlam dünyamızı 
kurar dil. Dolayısıyla 
bütün o gerçeklikle, 
mekânla, insanla, 
hafızayla, geçmişle 
kurduğunuz ilişki dil 
üzerinden (yeniden) 
inşa edilir. Dil insa-
nın evini, habitusunu 
kurar ve onu ele verir. Bir 
dili ne kadar ustaca kullandığı-
nız ne kadar rahat kullandığınız, hangi kavram 
ve kategorilerle kendinizi ifade ettiğiniz, konu-
şurken yaptığınız kelime seçimleri ve bunları 
ifade etme biçimleriniz sizin farklılığınızı/ben-
zerliğinizi ve elbette biriktirdiğiniz veya içine 
doğduğunuz simgesel gücü yansıtır. Siz söz 
konusu dilde kendinizi ne kadar kendi evinizde 
hissediyorsunuz sorusunun yanıtı bu meseleye 
içkindir, o yüzden çok önemli. Kelimelere basa 
basa konuşmak, araya es vermek, karambo-
le getirmeden konuşmak, kendini kasmadan, 
egemene benzeyerek konuşmaya çalışmadan, 
olduğu gibi kendisini oturma odasında hisse-
den, kendisini kendi mahallesinde hisseden bir 

insanın kendisini ifade etmesi ile kendi mekâ-
nından koparılmış birinin veya başka bir sınıf-
sal-kültürel evrenden gelmiş birinin, sizin biraz 
önce bahsettiğiniz simgesel ve siyasi olarak 
kastre edilmiş ve dolayısıyla kendisini hep gü-
vencesiz ve yabancı hisseden birinin, bir dilde 
kendini ifade etme biçimi temelden farklılaşır. 
Bu farklılığın asimetrik karşılaşmasından sim-
gesel şiddet doğar. 

Bu dilin içine doğmuş ayrıcalıklı eğitimli orta 
ve üst sınıflardan gelen, aile içinde de mak-
bul Türkçe konuşulmuş zümrelerin konuştuğu 
Türkçe ile alt sınıfların konuştuğu dil de aynı 
dil değil biliyorsunuz. Yani Bağcılar gibi bir va-

roşta konuşulan Türkçe ile bugün Bebek’te 
konuşulan aynı değil. Aynı dil aynı lehçe 

değil. Sınıfsal katmanın üzerine bir 
de kültürel etnik bir katman 

attığınız zaman yani Kürt-
lükle toplumsal sınıfı da 

birlikte düşündüğünüz 
zaman, benim ko-

nuştuğum dil farklı 
bir lehçe oluyor. 
Siz başka bir yer-
den ötekinin evine 
gelmiş hissedi-
yorsunuz kendi-
nizi. Dolayısıyla 
o yabancılık du-
rumu bizi terk 
eden bir durum 

olmuyor. Hem ya-
bancılık durumu hem 

de bence bir tür –yine sizin 
söylediğiniz şekilde ifade edeyim– bir 

eksiklik duygusu, bir tür olmamışlık duygusu 
semtomatik biçimlerde kendini dilde ve beden-
de görünür kılarak özneye ekstra bir yük oluyor. 

Karşılaşma momentlerinde egemenin bakışının 
ya da nazarın itibarsızlaştırılmış toplulukların 
mensuplarında yarattığı tedirginlik, tekinsiz-
lik ve müphemlik duygusu insanı terk eden bir 
vaziyet değil. Bu mesele insanın kültürel (veya 
ekonomik) sermaye biriktirmesiyle giderilebile-
cek bir eksiklik duygusu değil. Yani ben şurada 
doktora yaptım, şu dergilerde şunları yayımla-
dım, şurada şu kitabı yazdım, bakın ne kadar 
da performans gösterdim diyerek insanın telafi 
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edebileceği bir travma değil bu. Bu yerinden ve 
dilinden edilmişlik durumu artık geride bıraktı-
ğınız ama bizi terk etmeyen ve sürekli bize mu-
sallat olan bir hafıza olarak, dramatik bir dene-
yim olarak, bir güvensizlik duygusu ve zaman 
zaman öfkede ifadesini bulan davranış biçim-
leriyle bizimle beraber herhalde mezara kadar 
takip edecek bir şey. 

Eksikliğin ‘fazlalığı’ ve göçmen  
görünürlüğü
Bir de şunu merak ediyorum, hani biyolojik bir 
varlık olmanın yanında biz bir kültür varlığıyız 
da. Kültür varlığı olarak da bir kimlik kazanı-
yoruz. Kimlik kazanma sürecimizde işte son-
suz değişken de etkili, resmî anlatılar da etkili. 
Onun dışında aile içerisinde anlatılan hikâ-
yeler de kültürel anlatılar da etkili şüphesiz. 
Bir yandan kastrasyona uğrarken bir yandan 
yetersizlik duygusu yaşarken bir yandan da o 
yok sayılan kimliğinizin sizin ifşanızda, sizin 
gelişiminizde, dünyayı kavrayışınızda ne tür 
etkileri oldu? Neler söyleyebilirsiniz? 

Şimdi şöyle. Eksiklik duygusu Kürtlerin mesele-
sine içkin, sadece ezilen toplumların içine doğ-
muş olan insanların yaşadığı bir şiddet biçimi 
değil. Teorik olarak bakıldığında eksiklik duygu-

su insanın özneleşme sürecinin kaçınılmaz bir 
dinamiği olarak var olur, yani insan yarılmış ve 
tarifsiz bir nesneyi yitirmiş bir varlık olarak hiç-
bir zaman kendisini tamam hissetmez ve mut-
lu mesut bir nihai menzile varamaz. Eksik olanı 
bulmak, boşluğu doldurmak, hayatı anlamlı ve 
eğlenceli kılmak için hep o yolu gitmek gerekti-
ğini düşünür. Kafdağı’nın ardına vardığında bul-
mayı ümit ettiği şeyin yerine başka bir Kafdağı 
ile yüz yüze kalır. Üstelik tamamlanmışlık duy-
gusu, özellikle akademik dünyada, çok da takdir 
edilen bir şey değil. Çünkü zaten bilimsel alan 
o kadar geniş ve o kadar sınırsız bir yer ki, siz 
‘ben tamamlandım’ dediğiniz anda aslında bir 
tür bitmiş oluyorsunuz akademik olarak. Dola-
yısıyla bu eksiklik hissinin çok pozitif ve yaratıcı 
bir tarafı da var. İnsanın sürekli bir yolu kat et-
mesinde enerji gibi işlev gören bir etkiye de sa-
hip eksiklik duygusu. Öte yandan, kolonize edil-
miş olan ruhlarda ve bedenlerde karşılaştığımız 
daha spesifik, tarihsel ve politik olan eksiklik 
duygusu ise bir yandan belli tür mağduriyetler 
yaratıp utanç ve öfke tetikliyor, diğer yandan 
siyasallaştığı ölçüde de var olan düzeni dönüş-
türücü bir enerjiye dönüşebiliyor. Daha önce de 
bahsettiğim gibi bu mağduriyetler, sizin sürekli 
başkalarının dilinde kendisini ifade etmek mec-
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buriyetinde bırakıldığınız, hep kendinizi yaban-
cı hissettiğiniz, aşina olmadığınız bir ortamda, 
aşina olmadığınız bir mekânda ve dilde kendi-
nizi en az onlar kadar iyi ifade etmek mecburi-
yetinde hissetmeniz anlamına gelir. Bu durum 
belki sizi daha fazla diri de tutup mücadeleci de 
kılabilir. Kolonize edilmiş coğrafyalarda beliren 
tipik bir öznellik biçiminden bahsediyorum. Bu 
coğrafyayı genişletebiliriz; Cezayir’i koyabiliriz, 
Güney Amerika’yı koyabiliriz, Batı toplumlarıy-
la ilişkisel bir bağlam içinde Doğu toplumlarını 
sayabiliriz ama aynı zamanda Avrupa’nın içinde 
ötekileştirilmiş Müslüman göçmen toplulukla-
rına baktığınız zaman çok benzer bir eksiklik, 
utanç, haset ve zaman zaman patlak veren öfke 
duygusuyla karşı karşıya kalırız. Mesela Yahu-
dilerin utanç duygusu meşhurdur biliyorsunuz. 
Bir yandan kendine yönelen nefret ve utanç, 
diğer yandan bu kimlikten kaçamama durumu, 
onunla kurulan özdeşlik duygusu Yahudiliğe 
içkin olduğu kadar Kürtlüğe ve göçmenliğe de 
içkindir. Hatta Batı egemenliği ile karşılattığın-
dan bu yana Müslüman Türklükte beliren de bu 
müphem duygulanım ekonomisidir. Büyük im-
paratorluk komplesinden kurtulamayan Müs-

lüman Türklüğün Batı’ya duyduğu öykünme ve 
haset buradan beslenir. Neyse uzatmayayım.

Öte yandan bu mağduriyet duygusunun ötesin-
de dikkat ederseniz, bu eksiklik duygusu insanı 
zenginleştirici, çoğaltıcı, güçlendirici bir etki de 
yaratır. Mesela yerinden ve dilinden edilmiş-
ler, göçmenler bir dilden daha fazla dil konu-
şurlar. Dolayısıyla aslında şimdi bakın mesela 
göçmenler sadece Almanca, sadece İngilizce 
konuşmazlar; Türkçe konuşurlar, Almanca ko-
nuşurlar, İngilizce konuşurlar dolayısıyla diller 
arası sürekli şalteri kapatıp açıp bambaşka bir 
yerde kendilerini var edebiliyorlar. Bu duygu, 
deyim yerindeyse mekânından koparılmış ya-
bancıları daha küresel bir özne konumuna yer-
leştiriyor. Kökeni menfi olan bir sebep –zorla 
yerinden ve dilinden edilme durumu– her yerde 
yaşayabilecek nitelikte güçlenmiş göçmen öz-
neleşme sürecine alan açabiliyor Bu eksikliği 
pozitif okuyarak bir ‘fazlalık’ olarak bu şekil-
de görebiliriz. Başka coğrafyalara kaçmak ve 
bu yeni yerlerde yaşamak zorunda bırakılmış 
olan insanların mesela zamanla en azından 
mesleki ve iktisadi olarak güçlenmiş olduk-
larını görüyoruz. Bu insanların birden fazla dil 
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konuştuklarını görüyoruz. Siyasette, kültürde, 
sanatta ve bilimsel alanda gördüğümüz şey, 
göçmenlerin zamanla güçlü bir şekilde yeni-
den konumlanmasıdır. Dolayısıyla eksikliği bir 
kimlik krizi olarak görmekten ziyade bir fazlalık 
olarak da görebiliriz. Özellikle akademik hayat-
ta çok dil konuşmak büyük bir lütuf. Normal 
şartlarda benim üst bir sınıfın içine doğmuş 
olmam gerekirdi, hem Almanca hem de İngi-
lizce konuşabilmem için. Yani ailemin beni özel 
okullara göndermesi, dil ve kültürel sermaye 
biriktirmem için birçok kaynak mobilize etmesi 
gerekirdi. Fakat benim gibi insanlar biraz böyle 
kendiliğinden ve tesadüfen, deyim yerindeyse 
biraz marangoz hatasından mütevellit çok dilli 
bir hayatın içine atılmış oluyor. Dolayısıyla ezi-
lenlerin bence alt sınıftan gelenlerin, coğrafyası 
ve hafızası kolonize edilmiş olanların böyle bir 
avantajı da var ki dünyanın her yanında varlar 
ve dünyanın her yerinde hayatın içinde kendi-
lerini ifade edip kendi mesleklerini icra edebili-
yorlar. İşte Covid’den dolayı adını duyduğumuz 
Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti buna bir örnek. 
Göçmenler Avrupa’da sadece sporda, sanatta, 
sinemada değil aynı zamanda bilimsel alanda 
da gittikçe daha görünür hale geliyorlar. 

Bitkisel hayata indirgenmiş  
toplum tahayyülü 
Farklı bir konuyla bitirelim. Malum, denizde 
kum dünyada ve Türkiye’de çalışma konusu, 
sosyal bilimciler yoksunluk yaşamıyor. Nere-
den bakıldığına bağlı olarak, ‘ne mutlu ki böy-
le’ de diyemiyorum ama. Son zamanlarda çe-
şitli eleştiriler var ki siz de bu eleştirileri yapan 
akademisyenlerden birisiniz. Mevcut iktidarın 
Türkiye’yi ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
bir şirket gibi yönettiği tartışılıyor. Şunu merak 
ediyorum; hiçbir şey aynı kalmıyor neticede, 
devlet dediğimiz varlık da çağın koşullarına 
göre mutasyona uğruyor, yeni formlar kaza-
nıyor. Çok provokatif konuştuğumun farkın-
dayım; işte 21. yüzyılda devletin evrileceği yer 
belki de bir şirket olamaz mı? Buna ilişkin ne-
ler söyleyebilirsiniz?

Yani modern devletin 250-300 yıllık bir şey ol-
duğunu söyleyebiliriz. Ama daha önceki antik 
Yunan, Mısır ve İtalya’daki (şehir) devletlerin ve 
imparatorlukların tarihini de gözetirsek devletin 
tarihi çok daha geçmişe gidiyor. Tabii modern 
devletin bir iktidar formu olarak diğer tür siyasi 
tüzel kişiliklerden ve şirketlerden temel bir farkı 
var. Bu fark malumunuzdur: Fiziksel ve simge-
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sel şiddet tekelini elinde bulunduruyor olması 
dolayısıyla devlet diğer örgütlerden farklılaşıyor. 
Sembolik iktidar toplumu kategorize eder, yurt-
taşı üretir ve çeşitli kurumsal tekniklerle insanları 
iyi-kötü, normal-suçlu, değerli-değersiz olarak 
tasnif eder, onları mesleki ve etnik gruplara ayı-
rarak idare eder. Bütün bu sembolik alanı muh-
telif pedagojik aygıtlarla yapılandırdığı gibi, bu 
düzene uyumlu olmayanları da hukukla, güven-
lik ve zabıta kuvvetleriyle terbiye eder devlet. Bu 
aygıtların tamamı devletin tekelinde olduğu için 
devlet diğer örgütlerden temelden ayrışır. Öte 
yandan, diğer sivil ve iktisadi teşkilatlardan ve 
enformel aygıtlardan belki de daha fazla, modern 
devletin bir tür öngörülebilir rasyonel bürokratik 
ve hukuki bir yapı olması gerektiğine dair kuvvetli 
bir inanç ve beklenti de vardır. 

Devletin bir yandan güvenlik kuvvetleri, zabıta 
kuvvetleri var, mahkemeleri ve eğitim kurumları 
var. Bir sürü de iktisadi-kamu iştirakleri ve kay-
nakları elinde bulunduruyor. Böyle olduğu için 
devlet alanı, yani siyasal alan toplumun tama-
mının meselelerini ilgilendiren konuları ve çatış-
maları içerdiğinden, bilgiye ve uzmanlığa daya-
nan incelikli bir iş bölümüne ve güç kullanımını 

dengeleyen ve denetleyen mekanizmalara ve 
sivil aracı kurumlara ihtiyaç duyulur. Şimdi siz 
devleti şirket gibi yönetmeye kalktığınız vakit 
modern devletin ruhuna ve idari rasyonalitesi-
ne ters bir istikamete girmişsiniz demektir. Bir 
şirket devlet, modern toplumun fevkalade birbi-
rinden ayrışan taleplerine ve ihtiyaçlarına tek bir 
merkezden ve tek bir elden, sadece şirketin ba-
şındaki dar bir yönetici kadro yoluyla yönetmeye 
yeltendiği anda kendi hacmini çok aşan bir işe 
kalkışmış oluyor; şiddet araçlarını elinde bulun-
duran, yasa yapma erkini ve hukuki kurumları 
tekeline alan, bütün eğitim, sağlık ve mali ku-
rumlarına çekidüzen veren bir yapıyla, bir şirket 
mantalitesiyle idare edilen bir devlet düşünün. 
Böylesi merkezi bir yapı toplumun çeşitliliğini 
ve sınıfsal olarak katmanlaşmış çeşitli taleple-
rini, meselelerini, çatışkıları düzenleyebilecek ve 
onu demokratik bir nitelikte idare edebilecek bir 
yapı olmaktan çıkıyor. Böylesi bir rejim, devleti 
deyim yerindeyse toplumsal olarak henüz fark-
lılaşmamış bir göçebe veya bir kabile devletine 
dönüştürüyor. Bu bakımından kabile devletinin 
modern bir formudur şirket devlet. Fakat bu 
form pek de ideal normdan ayrışan bir patoloji 
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olarak da görülemez. Çünkü devleti şirket gibi 
yönetmek meselesi neoliberal çağda oldukça 
yaygınlaşmış bir biçim olarak gözümüze çarpı-
yor. Putin Rusya’sı, Trump Amerika’sı, Erdoğan 
Türkiye’si bu anlamda yaygın bir şirketleşme 
örgüsü olarak görülebilir. Neoliberalizm de-
mokratik araçlar ve kurumları, medyayı, hukuku 
ve parlamentoyu ve sivil toplumu bypass edip 
gücü uzman kurullara devrettiğinde otoriter-
leşmeye giden yolun taşlarını döşemişti. Neo-
liberal akıl aslında üretimde emek verimliliği ve 
siyasi olarak hızlı karar verme gerekçesiyle top-
lumsal meselelerin çözümünü uzman kurullara 
dağıtmıştı. Bu seçkin uzman zümresi toplumun 
geneline dair meseleleri bu şekilde çözmeye 
kalktığı anda –para politikasını, müfredatı, fın-
dık fiyatlarını, tütün fiyatını, ücretleri belirleyip 
müşterek kaynakları ihaleler yoluyla dağıtmaya 
kalktığı ve bütün karar alma süreçlerinden top-
lumu dışladığı anda– bir şirketleşmeye doğru 
evrilmiş, otoriterleşmenin ve şirketleşmenin 
toplumsal ve hukuki altyapısını hazırlamıştı.

Fakat yine de içinden geçtiğimiz konjonktür 
Türkiye’de idari rasyonalitesini tamamen yi-
tirmiş bu siyasi yapı, uzman görüşüne dayan-
ması beklenen şirket devletin bir tür karikatür 
haline de tekabül ediyor gibime geliyor. Her 
alandaki gücün, siyasal ve ekonomik gücün 
neredeyse tek elde toplandığı, iki buçuk ki-
şinin her şeye karar verdiği bir yerde ideal 
anlamda bir şirket rasyonalitesinden bah-
setmek de tartışma konusu olabilir. Devletin 
şirketleşmesi meselesini 2013’ten beri çeşitli 
mecralarda yazdım ve fakat bunu yaparken 
tam bugünkü keyfi ve öngörülemez formu 
kast etmemiştim doğrusu. Benim bahsetti-
ğim form fevkalade otoriter olmakla bera-
ber daha öngörülebilir ve görece rasyonel bir 
formdu, Amok Koşusu ile intihara giden bir 
devlet aklı değildi. Zira şirket, kendisini yeni-
den üretmenin koşullarını da üretmek zorun-
da ve bu sırf baskıyla, boyun eğdirmekle veya 
tüketici yurttaşa tek bir ürün seçeneği sun-
makla mümkün olmaz, çeşitlenen piyasaya 
ayak uydurmak, buna göre mal ve hizmetleri 
çeşitlendirmek zorundadır, müşteri memnu-
niyetini gözetmek zorundadır filan. 

Şu anda karşılaştığımız Türkiye’deki mev-
cut şirket-devlet, piyasa ölçü ve kriterlerini 
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yerine getirme kabiliyetine sahip değil ve bu 
kabiliyetini gittikçe yitiriyor. Kendisini yeniden 
üretebilecek rasyonaliteyi yitirmiş, kör ve sağır 
bir akılla idare ediliyor. Oysa bürokratik devlet 
modernliğin siyasi ve idari ifadesidir. Çünkü 
bürokratik devlet aslında yönetmeyi, çeşitlilik 
ve farklılık içinde birlikte yaşamı, ticareti, eko-
nomiyi ve yurttaşı öngörülebilir bir alana çeken 
ve öngörülebilir bir şekilde idare etmeyi vaat 
eden bir mekanizmalar manzumesi sunu-
yordu. Dolayısıyla, modern kapitalizmde hem 
devlet ve ekonomi hem de sivil toplum bürok-
ratik olarak örgütlenmek durumundadır. Yanlış 
anlaşılmasın, ana akım muhalefetin yaptığı 
gibi bürokratik devletin nostaljisini yapıp yasını 
tutalım demiyorum. Aksine iki yüzyıllık bürok-
ratik devletin panzehiri, benim açımdan, şirket 
devlet rasyonalitesine dayanan –karizmatik 
CEO– lider rejimi değil, aksine bu panzehir 
ve özgürleşme imkânı bütün siyasi gücün ve 
üretimin yerelleşerek demokratik yeniden da-
ğılmasıyla mümkündür. Bizim şu anda tarihsel 
bir form olarak karşılaştığımız durum ise eski 
zihniyeti ikame eden yeni rejim, ne sözü edilen 
bürokratik ve hukuki rasyonaliteye sahip ne de 
bu yeni rejimin yeni bir zengin sınıfı yaratmak 
için devreye koyduğu iktisadi birikim rejimi 
öngörülebilir durumda. 

Teşbihte hata olmaz denir ama bu teşbihin 
hata olduğu kesin. Bir şirket düşünün ki top-
lumun yarısına mal satmıyor ya da hizmet 
satmıyor. Yani bu bir şirket için rasyonel bir 
tutum değil. Polonya’sından Macaristan’ına, 
Belarus’undan Beyaz Rusya’sına birçok ülke 
için söylenebilir bir durum bu. Yine, modern 
devletin 300 yıllık bir tarihi olsa da eskiden bu 
yönetim dediğimiz şey göreceli daha kolaydı. 
Çünkü bu kadar çok dinamik, değişken yoktu. 
Şimdi ‘yönetişim’ kavramı bu yüzden tedavül-
de. Aristoteles’in söylediği o kadim ilke: Çok 
kişi az kişiden daha az yanılır. Mesele kamusal 
bir mesele ise dolayısıyla ne kadar çok tarafı 

sürece dâhil edebiliyorsanız hakikat üretimini 
de o kadar rafine hale getirebiliyorsunuz...

Sizin söylediğiniz iyi yönetişim zaten Avrupa 
Birliği’nin idari tekniği değil mi? İyi yönetişim 
katılım sürecinin demokratik olup olmadığına 
bakmaz, çıktılara bakar. Dolayısıyla orada ka-
tılım süreci, yani ilgili herkesin fikir oluşturma 
ve karar alma süreçlerine katılması değil. Sözü 
edilen yönetişimle sadece uzmanların ve lobi 
gruplarının dahil edilmesi kast ediliyor. Oysa 
şirket devletin alaturka versiyonu farklı bir zi-
hinsel yapıya tekabül ediyor. Bu zihinsel yapı 
aynı zamanda bir siyasi fanteziye denk geliyor. 
Nasıl ve ne kadar etkili ve verimli işlediği ayrı 
tartışma konusu. Bu fantezi bize bir gelecek 
vaadinde bulunuyor mu? Evet. Nasıl bir gelecek 
vaadinde, nasıl bir yurttaşlık vaadinde bulunu-
yor peki? Yurttaş, siyasal katılımı istenen bir 
özne olmaktan çıkarılıyor, bir tür pasif tüketici 
sağcı-milliyetçi ve dindar bir konuma zorlanı-
yor, buraya çağrılıyor. Bu yeni ideal yurttaş tipi 
üretecek, tüketecek, bunları yaparken aşırılık-
lardan kaçınacak, kendisine çekidüzen verecek. 
Yani siyasal alandan dışlanıp âdeta bitkisel bir 
hayata indirgenmiş bir toplum tahayyülü da-
yatılıyor. Bunun için var olan mekanizmalar ve 
kurumlar dönüştürülüyor veya yenileri ihdas 
ediliyor. Mesela valiler, kaymakamlar, medya 
patronları, gazete genel yayın yönetmenleri, çe-
şitli sivil toplum örgütleri, mahkemeler, savcı-
lar, rektörler, hepsi şirket devletin atanmış birer 
lokal mümessiline dönüştürülüyor. Bu otoriter 
şirket tahayyülü ne kadar kalıcı olacak, tahmin 
edememekle beraber, çokça söylendiği için ay-
rıntısına girmiyorum, demokratik olmadığı ka-
dar –verimli de olmadığı için– pek sürdürülebi-
lir değil. Toplumsal alanın bu kadar çeşitlendiği 
bir dünyada şirket devletin gelecek tahayyülü 
bir deli gömleği olduğu için, böylesi rejimle-
rin ömrü baş yöneticinin ömrü ile sınırlı oluyor 
çoğu zaman. 
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BİRAZ	‘DOĞU	CAZI’	
DİNLEYELİM

BENGİ BERFİN ODABAŞI

Caz, 20. yüzyılda ABD’de 
köleci işleyişin hüküm 
sürdüğü güney eyalet-

lerinde siyahi Amerikalılar ara-
sında ortaya çıkıp yayılmış bir 
müzik türüdür. Afrika’dan köle 
olarak getirilip tarlalarda ça-
lıştırılanların belirli bir düzenle 
ritim tutarak çalışmaları cazın 
temelini oluşturmuştur.

Ölesiye çalıştırılan ve yalnız-
laştırılan köleler enstrüman-
ları ile aşkı, yalnızlığı, hüznü 
paylaşmışlardır. Siyahi müziğin 

doğuş sürecindeki ana tema-
sı yalnızlaşmadır. Bildiğimiz 
manada caz ise Afrika-Ameri-
ka sözlü müziği ve Batı müziği 
tekniklerinin harmanlanmasıy-
la şekillenmiştir.

Cazda, siyahi kiliselerinin 
etkileri görülür. Sıklıkla görülen 
enstrümanlar arası diyaloglar 
ve atışmalar, kilise ruhani lideri 
ile ibadet edenler arasındaki 
atışmalara ve diyaloglara ben-
zetilmektedir.

Caz özgürlükçüdür,  
demokratiktir
Dünyanın, 1930’larda tam ola-
rak caz çağı yaşadığı söylene-
bilir. Dönemin en popüler müzik 
türüydü, milyonları etkilemişti. 
Ama böylesi bir dönemde bile 
siyahilere uygulanan insanlık 
dışı uygulamalardan siyahi mü-
zisyenler de payını almış, ciddi 
ayrımcılıklara maruz kalmışlar-
dı. Baş konuk oldukları konser 
salonlarına ancak arka kapıdan 
girmek zorunda kalabilmişler-
di. Hatta salonun tuvaletlerini 
kullanmalarına bile izin veril-
meyebiliyordu. İşte, böylesi bir 
dönemin ürünü olduğundan 
dolayı, caz özgürlükçüdür. 

Caz müziği kolektif yapılır ve 
iyi bir caz grubunda herke-
sin sesi duyulur, herkese söz 
hakkı düşer. Bundandır ki caz 
demokratiktir. 

Doğu-Caz sentezi
Caz, halen yaşayan ve bugün 
de önemli bir dinleyici kitlesi 
olan, genişleyip yayılan bir 
müzik türüdür ve doğduğu 
günden bu yana birçok müzik 
türüyle etkileşim yaşamış, 
birçok türle iç içe geçmiştir.

dilop’un bahar sayısında 
köklerini Doğu’dan alan, caz 
füzyonlarından bir liste oluş-
turdum. Kendisi Afrika ve Batı 

Dhafer Youssef
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müziği füzyonu olan ve birleş-
me müziği olarak tanımlanan 
cazın, güneşin doğduğu top-
rakların yani Doğu’nun müziği 
ile bir araya gelip sentezlenişini 
dinleyelim istedim.

Geleneklerine bağlı ve üzerine 
eklemeler yapan, güçlü kökleri 
ile gökyüzüne uzanan sanatçı-
lar iyi ki varlar.

DHAFFER YOUSEF: Yetenekli 
bestekâr, udi ve vokal Dhaf-
fer Yousef Kuzey Afrika’da 
Tunus’da doğmuş. Vokal 
yetenekleri kuşaklar boyunca 
müezzin geleneğinden ge-
len ailesinden miras kalmış. 
Yeteneklerini keşfeden dede-
siyle pratikler yapan Yousef, ilk 
deneysel müzik çalışmalarını 6 
yaşındayken hamamda yaptı-
ğını dile getirir.

2016’da yayınlanan Diwan of 
Beauty and Odd albümünde 
Doğu’dan gelen kıvrak oryantal 

tınılar ile New York tarzı Batılı 
şehir hayatı ezgilerinin bir ara-
ya gelişi hissedilir.

TİGRAN HAMASYAN: Konu 
geleneksel doğu müziği ve 
caz olunca ünü geniş kitlelere 
yayılan genç Ermeni piyanist, 
bestekâr ve yorumcu Tigran 

Hamasyan’dan bahsetmemek 
mümkün mü?

Henüz 33 yaşında olmasına 
rağmen dünya çapında birçok 
ödülün ve on albümün sahibi 
olan Hamasyan, Ermenistan 
doğumlu ve ataları Kars’tan 
göçmüş.

Mockroot isimli son albümü-
nün kendisi için, bugün uzakta 
olsan bile, geldiğin köklere, zo-
runlu dönüş anlamına geldiğini 
söylüyor. 

MOHSEN NAMJOO: İranlı 
müzisyen Mohsen Namjoo, 
klasik Persian ritimlerini Batı 
müziği ile bir araya getiriyor. 
Eserlerinde, lavta ve setar 
sazları ile elektrik gitarı bir 
arada kullanan sanatçı, 1979 
İslami devrim sonrası bugün 
halen özgürce müzik icrası 
yapılamayan Meşhed kentinde 
doğmuş. Namjoo müziğindeki 
tezatlığı şöyle özetliyor:  

“8. yüzyıl zihniyetine sahip 
insanlar tarafından yönetilen 
bir ülkeden geliyorum ve halen 
T-shirt giymemizi istemiyorlar. 
Bu zihniyet modern zamanlara 
ait değil ama gücünü göstere-
bilmek için elinde modern araç-
lar bulunduruyor. Bu uyumsuz 
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kombinasyon benim düşünce 
tarzıma ve müziğime yön verdi.”

AZİZA MUSTAFA ZADEH: Er-
kek egemen bu dünyada; bilim 
ve siyasette olduğu gibi, sanat 
ve müzikte de kadınların gö-
rünürlüğü ve varlık kazanması 
kolay olmadı. Caz müziğinde 
de kadınların göze ‘güzel ve 

zarif görünmesi’ gerektiği 
yönündeki toplumsal normdan 
dolayı, kadınlar uzun zaman 
vokal ve ritim gibi belirli rollerle 
sınırlandırıldı. 

Birçok yetenekli kadın müzis-
yen, erkek akranları kadar ilgi 
ve takdir göremedi. Azerbay-
canlı piyanist Aziza Mustafa 
Zadeh, özgün melodilere sahip 

bestelerin sahibidir. Daha üç 
yaşında babasıyla beraber 
sahnede vokal ve doğaçlama 
yapmaya başlayan Zadeh’in 
müziği caz ve Azerbeycan halk 
müziği olan Mugam füzyonu-
dur. Kendisi müziğini oluşturan 
iki temel elementi, özgürlüğün 
sesi caz ile sevgi ve bilgeliğin 
antik müziği olan Mugam 
olduğunu belirtiyor.

İBRAHİM MAALOUF: Amcası 
ünlü romancı Amin Maalouf ile 
aynı soy ismi taşıyan İbrahim 
Maloouf, Lübnan doğumludur. 
Trompet icracısı ve bestekâr-
dır. Klasik üç pistonlu trom-
petin yerine kullandığı dörtlü 
trompetin mucidi olan babası 
da ünlü bir trompetçidir.

Maalouf bu özel trompeti 
sayesinde Türk/Kürt müziğin-
de de kullanılan komalı sesleri 
de içeren bir caz müziği formu 
icra ediyor. Doğduğu Lübnan 
topraklarınının Arap ezgile-
rini de hissettiren Maaoluf, 
cazın mavi notalarında Afrika 
renklerinin hissedilebileceğini 
söylüyor. Arap müziği ile caz 
müziği arasında da ortak nok-
talar olduğunu ekliyor. 

Az
iza

 M
us

ta
fa

 Z
ad

eh

İbrahim Maalouf



dilop
45

Kafkas	Marşı,	nasıl	 
‘İzmir	Marşı’	oldu?

RECEP MARAŞLI

Aslında bestesi birbirin-
den farklı üç ayrı “İzmir 
Marşı” var. İlkini önceki 

yazımda konu edinmiştim.1 
Onun adı da “İzmir Marşı”… 
Fakat bu parçada söz yok, 
sadece enstrümantal olarak 
icra ediliyor. Bu marşın günü-
müzde popüler olan “İzmir’in 
dağlarında çiçekler açar”la 
“Mustafa Kemal Paşa” ile ilgisi 
olmayıp Osmanlı döneminde 
Mızıka-i Hümayun (Askerî 
Bando) tarafından icra edilen 
eski bir marş. Daha 1907’de 
yani ortada henüz Mustafa 
Kemal Paşa’nın bulunmadığı 

1 “Müzik bu, çalınır!”, Dilop, Sayı:16, 
Cotmeh-Ekim 2020, s. 16.

zamanlarda plaklara kaydedil-
miş.2 Osmanlı Marşları adlı bu 

2 Kalan Müzik Yapımcılık 2000 yılında 
Zeki Karabey arşivinden yararlana-
rak 23 Parçalık Osmanlı Marşları 
yayınladı. Bu marşlar içinde “İzmir 
Marşı” da var. Bu kayıt 1907 Odeon 
Plakçılığa ait. “5-İzmir Marşı (Mar-
che De Smyrne)” Besteci: Mehmet 
Ali Bey, Odeon Orkestrasi Odeon 
Record 31883 [K.Tarihi:1908-1912]. 
Albüme alınan marşların bir kısmı 
Mızıkay-ı Hümayun yani Osmanlı 
Askeri Bandosu tarafından seslen-
dirilirken; Selvelli, Zahariyadis, Do-
nizetti, Von Görog ve Guatelli gibi 
gayrimüslim bestekârların marş-
larıyla beraber Mehmet Ali Bey’in 
İzmir Marşı’nın Odeon Orkestrası 
tarafından seslendirilmiş olması. 

Acaba ordunun bol bol 
dinlettiği “İzmir Marşı” 

gerçekte kime ait?
Her halükârda İzmir 

Marşı’nın bu veriler ışığında 
en azından İzmir’in işgaliyle, 

Atatürk’le, Cumhuriyet’le 
herhangi bir ilgisi olmadığı 

açık! Nasıl yer isimleri masa 
başında değiştirilip uyduruk 

isimlerle ‘millileştirilmişse’, 
zaten var olan müzikler de 

üzerine hamasi-milliyetçi 
sözler uydurularak ‘millî’ 

marşlar türetilmiştir.
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plak kaydında marşın bestecisi 
olarak Mehmet Ali Bey ismi 
verilmiş ve o aslında bando-
nun şefi olup tüm parçaların 
icrasını yönetiyor.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
“millileştirilen” bu marşın bes-
tecisi olarak gösterilen Meh-
met Ali Bey’in pek de “millî” 
olduğu söylenemez. Abdül-
hamit’in döneminde Mızıka-i 
Hümayun’un başöğretmeni ve 
şefi Guatelli idi. Klarnet sanat-
çısı Miralay (Albay) Mehmet Ali 
Bey ise Guatelli’nin yardımcısı-
dır. Mehmet Ali Bey, Abdülme-
cit devrinde,1856’da Mızıka-i 
Hümayun’a girmiş Guatelli’nin 
şefliği zamanında yetişmiş, 
1875’te miralay olmuş. Guatelli 
daha ziyade orkestra ile uğraş-
mış, bandoyu onun yardımcısı 
olarak Mehmet Ali Bey yönet-
miş. Yaşlanan Guatelli sadece 
bayram törenlerine şeflik yapı-

yor, bandoyu Mehmet Ali Bey, 
orkestrayı ise Aranda Paşa 
çalıştırıyormuş.

Mehmet Ali Bey 1895’te, Gua-
telli Paşa ise 1899’da ölüyor. 

İzmir Marşı›nın bestecisi 
olarak adı geçen Mehmet Ali 
Bey›in diğer ünlü bir bestesi 
olarak gösterilen Plevne Mar-
şı’nın (Hani o, Tuna nehrinin 
akmayıp, “şanı büyük” Osman 
Paşa’nın Plevne’den çıkmak 
istemediğini anlatan marş…) 
Ermenice versiyonlarının 
bulunması, Mehmet Ali Bey’in 
beste yaparken işin kolayını 
bulduğunu düşündürüyor!

Ne var ki bu “İzmir Marşı” yine 
aynı tarihlerde aynı isimle “İz-
mir Marşı” (Emvatirio Smyrnis) 
olarak Yunanlar tarafından 
da biliniyor, seviliyor ve icra 
ediliyor. Orfeon Plak şirketi ta-
rafından 1908 yılında kaydedil-

miş.1 Bu gün de Yunanistan’da 
sokak festivallerinde falan sık 
sık rastlayabilirsiniz bu “İzmir 
Marşı”na. Her iki nedenle onu 
“Yunanların denize dökül-
mesi”nin bir nişanı olarak ya 
da “Türk Millî Marşı” olarak 
kabul etmek mümkün değil. 
Belki Yunan halkının da 1908 
Meşrutiyet devriminden çok 
şey beklediği, eşit bir vatan-
daşlık umduğu bir dönem için 
Osmanlı marşı olarak kabul 
görmüştür…

‘Millî’ sözlere Alman 
bestesi!
İzmir ismiyle müsemma mar-
şların ikincisi, kimse tarafından 
pek bilinmeyen, piyasaya pek 
çıkmamış biraz efsane gibi bir 
parça. Adı bile önceki “İzmir 
Marşı”nın Yunanlara ait oldu-
ğunu kabule dayanır: “Türk-İz-
mir Marşı”… 

Adı “Türk-İzmir Marşı” ama 
bestesi bir Alman müzisyene 
ait!

2007 yılında gazetelerde çıkan 
haberlerde; bu marşın 1923 
yılında Kurt Striegler tarafından 
bestelendiği, 1927 yılından 
sonra da notaları kayıp olduğu 
için çalınamadığı belirtiliyor. 
Seslendirilemeyen marşın, 
İzmir Devlet Senfoni Orkest-
rası’nın (İZDSO) ekim ayındaki 

1 Emvatirio Smyrnis (İzmir Marşı!), 
orijinalini (Estoudiantina Neas  
Ionias: Smyrne  -2003- EMI) albü-
münde Organiko’dan dinliyoruz. 
Youtube video paylaşım sitesinde 
de 1908 yılında Orfeon Plak Şirketi 
tarafından 10439 numara ile kay-
dedilmiş 45’lik bir taş plağın IZMIR 
MARCHE (Εμβατήριο Σμύρνης) 
ses ve görüntüleri yayınlanıyor. 
Bkz: http://www.youtube.com/
watch?v=f2ap6Va3i7w&feature=-
related

İtalyan besteci Guatelli Paşa, 1856-1858 ve 1868-1899 yılları arasında Mûsikâ-i 
Hümâyûn bandosunu yönetmişti.
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sezon açılışında İzmir’de ilk 
kez icra edileceği yazılıyor.1 
Bestelenmesinden sonra Al-
manya ve Türkiye’de defalarca 
çalınan ‘Türk-İzmir Marşı’nın 
kaybolan notaları, Dr.Mete 
Soytürk tarafından Dresden 
Devlet Kütüphanesi Müzik Ar-
şivi’nde bulunup kopyalanmış; 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Ahmet Priştina Kent Müzesi 
de bu çalışmaya sahip çıkarak 
bünyesine almış. 

Bu parçayı henüz dinlemedi-
ğim için nasıl bir şeye ben-
zediğini bilmiyorum. Ancak 
konuyla ilgili internette buldu-
ğum bir yazıda Kurt Striegler’in 
bestelediği marşın sözlerini 
Mustafa Nermi’nin yazdığı 
belirtiliyor. Malum, I. Dünya 
Savaşı’nda Alman ve Avustur-
ya İmparatorlukları Osmanlı ile 
müttefikti. Hani 1918’de “sa-
vaşı Almanlar kaybettiği halde, 
Osmanlı da yenik sayılmıştı” 
ya!.. Bu kez 1922’de Türk 
orduları Yunanlara karşı galip 
gelince de Alman sanatçı bunu 
kendi galibiyetleri sayıp üzeri-
ne marş bestelemiş. Müttefik 
dediğin böyle olur!

“Karanlıklar üzerinden çekilin-
ce/Ak bir tan müjdeledi ulu bir 
günü/Hür uyandın, arkanda 
kanlı bir gece/Gördün güzel 
İzmir kurtuluş gününü/Bir gün 
ki solmayan ışıklar önü//Yıldız-
lar örsün bir zafer tacı sana/O 
kan, yangın ve tufan görmüş 
yıldızlar/Akdeniz, Türk denizi 
senin karşında//Sahiline mağ-
rur dalgalar yuvarlar/Selamlar 
seni en şanlı asırlar//İzmir artık 
hürsün bu değil rüya/Türklük 

1 https://www.haber7.com/kultur/
haber/263445-kayip-notalar-bu-
lundu-mars-artik-calinabilecek; 
Görüntülenme: 10.02.2021.

dirildi kurtuluyor Asya/Türk 
İzmir şan gör ebediyen yaşa”2

İddia’ya göre eser önce 7 
Haziran 1923’te Dresden’de, 9 
Eylül 1927’de de İzmir Tepeba-
şı Tiyatrosu’nda icra edilmiş, 
hem de Kurt Striegler’in yöne-
timinde. Sorun şu ki bu marşa 
neden sahip çıkılmamış; neden 
kayıplara karışmış? Yeterince 
“millî” bulunmadı mı acaba?

‘Kafkas dağları’ndan 
‘İzmir dağları’na...
Üçüncü marş ise güncel 
politikanın da popüler bir aracı 
olarak Kemalist muhalefetin 
marşı kabul edilen “İzmir’in 
dağlarında çiçekler açar”la 
başlayan “İzmir Marşı”…

Ne var ki bu marş da en az 
diğeri kadar, kaynağı, beste-
cisi ve ismi dahil olmak üzere 
oldukça sorunlu…

Yönetmen Metin Erksan, “İzmir 
Marşı”nın 1877’de Türk-Rus 
Savaşı sırasında yaratıldığını, 
sözleri olmayan bu bestenin o 
zaman “Şehit ve Gazi Marşı” 
olduğunu ve bestenin “Anadolu 
Savaşı” içinde “İzmir Marşı”na 
dönüştüğünü yazmaktadır. 
Erksan, bu marşın Guatelli’nin 
asistanı Mehmet Ali Bey tara-
fından bestelendiğini de öne 
sürüyor.3 

2 Bu bölümde bilgi için kaynaklar: Dr. 
Mete Soytürk, Hacı Angı, Hamdi 
Tanses, Dr. Fikret Yılmaz, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina 
Kent Arşivi, bkz.

 http://muzikegitimcileri.net/fo-
rum/viewtopic.php?f=2&t=227, 
Keza: https://tr.wikipedia.org/wiki/
Türk_İzmir_Marşı

3 Metin Erksan, “75. Yılda 10. Yıl 
Marşı!..”, Cumhuriyet, 17 Kasım 
1998.

 Anadolu Savaşı (1919-1922) için-
de ünlenen ve yaygınlaşan, şimdi 

Oysa o “İzmir Marşı”na dönüş-
meden çok önce “Kafkasya 
Marşı” olarak bilinip söylen-
mekteydi. Resmî söyleme 
göre Kafkasya Marşı’nın 
bestecisi İzzettin Hümayi 
Elçioğlu (1877-1950) olarak 
gösterilmektedir. Sayfadaki 
açıklamada, eserin bestecisi-
nin büyük ihtimalle 1914’teki 
Sarıkamış’ta bozgunla sonuç-
lanan savaşa katılmış olduğu 
ileri sürülmektedir. Dr. Nazmi 
Özalp, Elçioğlu ile ilgili hazırla-
dığı beste listesinde Marş “Ni-
havend-Kafkas Marşı” olarak 
geçmektedir. Bestenin daha 
sonra “İnönü dağlarında” diye 
söylendiği not ediliyor.4 

Demek ki marş, cepheden 
cepheye koşup kâh Kafkasya 
dağlarında kâh İnönü dağ-
larında yankılandıktan sonra 

bile dinleyenleri müthiş bir coşku-
ya salan “İzmir Marşı”, 1877 Türk-
Rus Savaşı içinde yaratılmıştır. 
Sözleri olmayan, yaratıldığı sırada 
adı “Şehit ve Gazi Marşı” olan “İz-
mir Marşı”nın Mızıka-i Hümayun 
komutanı İtalyan Guatelli Paşa’nın 
(1820-1899) yardımcısı Albay 
Mehmet Ali Bey (1825-1895) ya-
ratmıştır. “Şehit ve Gazi Marşı”nın 
adı, Anadolu Savaşı içinde “İzmir 
Marşı” adına dönüşmüştür. Meh-
met Ali Bey Türk-Rus savaşı için-
de, sözleri ünlü, kendi ünlü “Plevne 
Marşı”nın yaratıcısıdır. Bu iki marş, 
“Türk Marşları”nın iki büyük baş-
yapıtıdır. Bu marşlar “Plevne Sa-
vunması”nın oluşturduğu “ulusal 
coşku” içinde yaratılmıştır. Orhon 
Anıtları’nda (İS 720-735) Türklerde 
“Marş Müziği” olduğu yazılıdır. Türk 
tarihinin çeşitli dönemlerinde, Türk 
ulusu içinde yetişen müzik yaratı-
cıları, bin üç yüz yıl içinde çok coş-
kulu ve çok güzel “Marş Müzikleri” 
yaratmışlardır.

4 Dr. M. Nazmi Özalp’ın Türk Musikisi 
Tarihi kitabından nakleden: http://
eksd.org.tr/bestecilerimiz/izzet-
tin_humayi_elcioglu/nihavend_iz-
mirin_daglarinda_cicekler_acar.pdf
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“İzmir’in dağlarında” soluklan-
maya karar vermiş.

“Kafkas dağlarında çiçekler 
açar” diye başlayan şiir, “İzmir 
dağlarında çiçekler açar”a dö-
nüşmüş; “Düşmanlar kaçar”, 
“Yunanlar kaçar” olmuş. 

“Kader böyle imiş ey garip 
ana/Kanım helâl olsun güzel 
vatana” nakaratı da “Yaşa 
Mustafa Kemal Paşa yaşa/
adın yazılacak mücevher taşa” 
şeklinde dönüştürülmüş.

Bense bu marşın başka bir 
versiyonunu “Erzurum Mar-
şı” olarak çok iyi biliyorum. 
Erzurum’da 1964-67 yıllarında 
Ömer Duygun İlkokulu’n-
da iken sınıf öğretmenimiz 
İbrahim Yerdelen’in bize İzmir 
Marşı’nın bestesiyle başka bir 
güfte ezberlettiğini hatırlıyo-
rum. Adı Erzurum Marşı’ydı: 

“Tarihler ağlarken vatan 
yanarken/ Eller öz vatanda 
nâra atarken/ Ufukta umudun 
Nûru batarken/ İlk sesi hay-
kıran yüce Erzurum/ Vatanı 

kurtaran büyük Erzurum” diye 
başlıyordu. Sözler Müştak Sıtkı 
Dursunoğlu’na aittir. Demek 
ki marşın o zamanlarda resmî 
sözleri yoktu ve başka türlü 
okunup öğretilebiliyordu!

Oysa resmî söylem, “İzmir’in 
dağlarında çiçekler açar” 
marşının 1971 yılında Mu-
ammer Sun tarafından “İzmir 
Şenliği” adıyla bestelendiğini 
öne sürmektedir.1 1971 yılında 
bestelendiği söylenen marş 
nasıl olur da bundan onlarca 
yıl önce 1870’lerde “Kafkasya 

1 İzmir Marşı Projesi, EÜ İletişim Fa-
kültesi öğretim elemanı Erdal Kara 
tarafından geliştirilmiş ve yönetil-
miştir. Muammer Sun tarafından 
bestelenmiş olan İzmir Marşı, EÜ 
DTMK Ar. Gör Dr. Barbaros Bozkır 
tarafından yeniden düzenlenmiş 
ve eser pop müzik sanatçısı Murat 
Dalkılıç tarafından seslendirilmiştir. 
Vokaller İzmir Devlet Opera ve Bale-
si sanatçıları tarafından yapılmıştır. 
Proje koordinatörlüğünü Bayram 
Karadeniz üstlenmiştir. Tüm kayıt 
ve prodüksiyon izmir blackboxau-
dio stüdyolarında gerçekleşmiştir. 
erdal.kara@ege.edu.tr 

dağlarında çiçekler açar!” diye 
söyleniyor olsun?!

Acaba ordunun bol bol dinletti-
ği “İzmir Marşı” gerçekte kime 
ait?

Her halükârda İzmir Marşı’nın 
bu veriler ışığında en azından 
İzmir›in işgaliyle, Atatürk›le, 
Cumhuriyet”le herhangi bir 
ilgisi olmadığı açık! Nasıl 
yer isimleri masa başında 
değiştirilip uyduruk isimler-
le ‘millileştirilmişse’, zaten 
var olan müzikler de üzeri-
ne hamasi-milliyetçi sözler 
uydurularak ‘millî’ marşlar 
türetilmiştir.

“Kafkasya Marşı”nda hiç adı 
geçmezken nedense çoğu 
yorumcu bunun Enver Paşa’ya 
ithaf edildiğinde ısrarcıdır. 
Enver Paşa’nın yerini Mustafa 
Kemal Paşa’nın alması ise 
gerçek bir halef-selef ilişki-
si. Bu haliyle marşın aktüel 
politik gelişmelere tam uyum 
göstermek gibi bir doğası 
olduğu anlaşılıyor.
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Di kilamên dengbêjiyê de 
mijareke sereke jî evînî 
û jin e. Jin ji bo kilamên 

dengêjiyê xwedî roleke mezin 
in. Gelek dengbêjan li ser jinan 
kilaman çêkirine û gotine. 
Hinek kilaman jî jinan bixwe 
gotine û hinek kilaman jî çêki-
rine lê bixwe negotine. Ji ber 
ku kilamgotin ji bo jinan wekî 

Di	kilamên	Şakiro	de	
erotîzma	veşartî

OZAN SERHEDÎ

eybekî hatiye dîtin jinan zêde 
kilaman negotine. Di dewsa 
wan de mêran ango dengbê-
jan kilamên wan gotine. Ji van 
kilaman gelekê wan lorîn in. 
Lorînên ku li ser bûyerên ne-
baş, xemdar wek mînak li ser 
mirinên egîdan in. Dengbêjan 
jî van lorînan bihîstine û li ser 
wan kilaman çêkirine. 

Di kilamên dengbêjiyê de jin; 
bedewbûn, xweşikbûn, nazik-
bûnê temsîl dike. Dest û pêyên 
wê, çav û bêrîiyên wê, porê wê, 
bejn û bala wê, qam û qalafeta 
wê, diran û sûretên wê, poz, 
dev û lêvên wê û gelek caran 
jî memikên wê dibin mijara 
kilamê. Ev jî dibin sedema 
erotîzmeke veşartî.

Naveroka kilaman piranî 
pesindayîna bedewbûn, 

delalbûn, nazikbûn û 
xweşikbûna keçikê, 

xweşikbûna dev û lêv, çav 
û birî, por, poz, diran, dest, 
tilî, bejn û bala keçikê ne. 
Me di gelek kilaman de jî 

dît ku dema dengêj pesnê 
bedewbûna keçikê dide, 

di wir de behsa memikên 
keçikê jî dike û ev jî dibe 

sedema erotîzmeke veşartî.
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Dengêj li gorî hostatiya xwe 
eşqa di navbera keç û xortî de 
bi hunermendî û hostatiyekî 
digihîne erotîzmeke estetîk. 
Tabî ev erotîzma ku em behs 
dikin erotîzma ku em di heşê 
xwe de çêdikin, ew eyba ku em 
li ba xwe çêdikin nîne. Jixwe di 
nav kurdan de erotîzmê bide 
aliyekî, behskirina eşqê bîle wê 
hingê di nav civatê de wekî ey-
bekî mezin hatiye hesibandin.

Kurd wê çaxê hema bêje hemû 
hîsên xwe di dile xwe de dijîn 
ango hîsên xwe zêde eşkere 
nakin. Dibe sedem ev be jî ku 
dengbêj di kilamên xwe de hin 
gotinên mustehcen bi awayekî 
hostatî, bi hêsanî bilêv dikin. Ji 
ber ku di nav kurdan de qîmeta 
dengbêjan pir e, kesek ji den-
gêjan û ji gotinên wan zû bû zû 
naxeyide. Ji bo vî jî dengbêjan 
gotinê texsîr nekirine û li gorî 
dilê xwe gotine. Lewra dengbêj 
û dengbêjî azad in.

Di dengbêjiyê de evin jî azad 
e. Ji ber ku dengbêj azad in, 
gotinên wan jî azad in. Gelek 
gotinên ku di civatan de nayê 
gotin, dengbêjan wan gotinan 
di civatên mîr û began de bi 
hostatî û bi hêsanî digotin. 
Dengbêj bixwe hunermend e 
û karê wî jî huner e. Huner jî 
xweşikbûn, lihevhatin e. Dema 
meriv li gelek kilamên deng-
bêjiyê dinhêre, meriv dizane 
ku gelekên wan bixwe çîrok in. 
Lewra xweşikbûnek, lihevhati-
nek di nav tine. Lê dema meriv 
vê çîrokê ji devê dengbêjekî 
guhdar dike meriv dibîne ku 
tehma hunerê jê tê. Lewra 
kilam êdî bûye karê huner-
mendekî, hostayekî. Dengbêj 
hostayê gotinan in. Ew go-
tinên ji rêzê jî bi hostatiya xwe 
dixemilînin û li hev tînin. Ji bo 

vê lihevanînê jî divê hin gotin, 
hin peyv werin guhertin, werin 
tewandin. 

Di kilamên dengbêjîiyê de den-
gbêj, gelek hunerên edebî bikar 
tînin. Wek mînak dijîtî (tezat), şi-
bandin (teşbih), şûndebikaranîn 
(mecaz-i mursel ), xeberdan 
(întak), lihevanîn (tenasup), 
bibîrxistin (telmih), pirrolekirin 
(mubalaxa) û hwd. Dengbêj 
hema bêje van hunerên edebî 
di hemû kilaman de bikar tîne. 
Sedema vê jî ew e ku kilam 
xweştir, baştir û bi hunerî be.

Fenanî fincanê ferfûrî
Me got mijara me di kilamên 
dengbêjiyê de erotîzmeke ve-
şartî ye. Ka em dên û bala xwe 
bidinê di kilamên dengbêjiyê 
de jin û bedewbûna jinê çawa 
hatiye temsîlkirin û ew tem-
sîlkirina jinê çawa erotîzmeke 
veşartî derxistiye holê. 

Em ê di vî mijarê de zêdetir li 
ser kilamên dengbêjê nemir 
Şakiro û tevî kilamên ku wî 
gotiye bisekinin. Sewt û awaza 
Şakiro û her wekî din hostatiya 
wî ya dengbêjiyê jî pir binavû-
deng e. Şakiro zêdetir li ser ki-
lamên evîniyê sekiniye û gelek 
kilamên eşqê bi sewt û awaza 
xwe ya xurt, bi hostatî gotiye. 
Em ê jî hin mînakan ji kilamên 
Şakiro bidin û li ser naveroka 
wan bisekinin. 

Kilam: Emrê Min1

Çavê xwe reş kiriye ji kildanê/biskê 
xwe badane ji hildanê
sûretê xwe sor kiriye ji ramîsanê/
poz piçûkê fenanî nikilê di kewanê
diranê hûrê fenanî heba mircanê/
lêvê tenikî fenanî kaxizê vê Îranê

1 Emrê min–Şakiro, Antolojiya Den-
gbêjan/Dengbêj Şakiro r: 170,  
Ömer Güneş/İbrahim Şahin

zimanê tudî yî fenanî zimanê di 
kewanê
***
serê memkan e sor e, binî spî ne, 
fenanî fincanê ferfûrî ne/fenanî 
sêvek ji sêvê Xelatî ne
çend saleka bimîne serê pela û 
daran e/wey lê kewê kubarê
te heft xortê mala bavê min kuşti-
ne bi ramîsanê/ca tu were xwûna 
van xweşmêran kanê
cotê zermemikê ber pêsîra te 
fenanî êmîşek ji êmîşê xerîb/vê 
sibengê buharê derkeve
bê qewl û bê qiraro/meriv ji derdê 
dile xwe re dayne goşekî vê dîwanê
emrê min, emrê min, emrê min
                                                          
Dengbêj di vir bi kurtasî nabêje 
bi tenê keçik bedew e. Di dew-
sa wê de her parçeyek bedena 
keçikê dişibîne tiştekî. Mînak 
pozê wê dişibîne nikilê kewê, 
diranên wê dişibîne hebên 
mircanê. Dibêje lêvên wê mîna 
kaxizê Îranê tenik in. Deng-
bêj di vir de gotineke ‘giran’ jî 
dibêje; behsa memikên keçikê 
jî dike. Dibêje memikên wê serî 
sor in, binî spî ne û dişibîne 
fincanê ferfûrî, sêvên Xelatî. 

Qal û behskirina memikan her 
çiqas gotineke ‘giran’ be jî di 
gelek kilamên dengbêjiyê de 
behsa memikan tê kirin. Deng-
bêj van gotinên xwe jî bi şiban-
dinekê ango bi metaforekê xurt 
dike û wisa tîne ziman. Den-
gbêj piranî memikan dişibînin 
fincanên ferfûrî, sêvên Xelatî, 
porteqalan, hinaran û hwd. 
Tabî dengbêj ne tenê behsa 
memikan dikin, her wekî din 
behsa por, çev, poz, lêv, dest, 
sûret, diran, bejn û hwd jî dikin. 
Lê dema behsa memikan dibe, 
gotin hinekî eyb tê hesibandin, 
lewra gotineke hinek ‘şerm’ e. 
Lê dîsa jî dengbêjan xwe ji van 
gotinan dûr nedane û bi awa-
yekî hostatî, bi sewteke xweş 
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gotinên xwe xemilandine. Tabî 
mebesta dengbêj ne ku behsa 
eybekî, şermekî ango erotîz-
mekî bike. Mebesta wî pesin-
dayîna bedewbûna keçikê bike. 
Ji bo vê pesindayînê jî tenê 
nikare bêje keçik pir bedew e. 
Hewce ye ku dengbêj gotinên 
xwe bi awayekî hostatî, bi 
hunerî, bi estetîk bixemlîne. Ji 
bo vê jî gotinên wiha dibêje û 
hunerên edebî ên wek şiban-
din, metafor, mecaz, pirolekirin 
û hwd. bi kar tîne; her perçek 
bedena keçikê jî dişîbîne tişte-
ke din. Dema ku vî tiştî dike jî 
erotîzmeke veşartî dertê holê.

Kilam: Kuro1

kuro êtîmo welatê me bişewite bi 
Serhedê
taxima sing û bere mi rebenê ji te 
re berf û gidîno
gelo tev cemedê
***
mi destê xwe dabû nava taxima 
sing û bere muhuba dile xwe
bi tene fenanî sêvê Artemêtê, tiriyê 
şewitiya Tersûsê,
hêjîrê kavilya Edenê, henarê Bêle-
cûkê, porteqalê Dortyolê
***
taxima sing û bera mi nesîbê nefsa 
te eb…
***
Dengbêj di vê kilamê de ji devê 
keçikê xeber dide û keçik bixwe 
behsa xweşikbûn, bedewbûn û 
wekî din behsa memikên xwe 
dike. Di hin kilamên dengbêjî 
de, hinek dengbêj hene ku hin 
kilamên xwe bi devê keçi-
kekê ve dibêjin. Ango dengbêj 
kilamê bi keçikê dide gotin. 
Dibe ku sedema vê jî ev be ku 
dengbêj behskirin, pesindayîna 
memikên keçikê gotineke ‘gi-
ran’ û ‘eyb’ dihesibîne û ji bo vê 
jî kilamê bi keçikê bixwe dide 

1 Kuro–Şakiro, Antolojiya Dengbê-
jan/Dengbêj Şakiro r: 172, Ömer 
Güneş/İbrahim Şahin

gotin. Keçik bixwe pesnê xwe 
û pesnê bedewbûna xwe dide.

Di çanda dengbêjiyê de ki-
lamên dengbêjiyê hemû bixwe 
ji teref dengbêjan ve nehatine 
çêkirin. Ango kilam bixwe ne 
ya wî dengbêjî ye. Kilam ji aliyê 
jinekê ve hatiye çêkirin û deng-
bêj jî ji devê wê bihîstiye. Li gor 
terza xwe hin tiştan dibe ku lê 
zêde kiribe jî.

Li ser memikan,  
xirtina kêran
Kilamçêkirina jinan di den-
gêjiyê de şêwazek e. Ango 
xwediyê gotinên kilamê bixwe 
jin an jî keçikek e lê kilam ji 
aliyê dengbêj ve hatiye gotin. 
Terzeke din jî ew e ku kilamê 
bi jin û keçikekê didin gotin. 
Ango kilam bixwe ya dengbêj 
e û her wiha dengbêj bixwe jî 
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wê kilama xwe dibêje lê kilama 
xwe bi devê keçikekê ve dibêje. 
Sedemeke vê jî ew e ku deng-
bêj hin gotinên xwe yên ‘giran’ 
ango gotinên ‘mustehcen’ bi 
keçikê dide gotin. Lewra ku 
gotin hêsantir bê gotin.
Kilam: Yar Yar Kewê Kubarê1

kewê kubarê tu rabe gelo vê siben-
gê/çavê te reş û belek in ji çavê van 
xezela
li serê memikê te sor in binî spî ne
fenanî vî sibengê malxirabo sêvê jê 
sêvê Artemêtê/ne wele pûrteqalê 
Dortyolê
hêşîn bûne gêhîtine bêxwediyê van 
qeysiyan û zerdelan
***

1 Yar Yar Kewê Kubarê–Şakiro,   An-
tolojiya Dengbêjan/Dengbêj Şakiro  
r: 190, Ömer Güneş/İbrahim Şahin

Di vir de dengbêj keçikê dişibî-
ne kewa kubar. Di dengbêjiyê 
de keçikan gelek caran dişibî-
nin kewan. Lewra kew temsî-
liyeta bedewbûn, nazikbûn û 
delalbûnê ye. Dengbêj di vir de 
jî behsa memikên keçikê dike 
û wan dişibîne sêvê Artemêtê 
û pûrteqalê Dortyolê. Ji ber ku 
sêvên Artemêtê û pûrteqalê 
Dortyolê bi tehma xwe, bi 
xweşikbûna xwe bi nav û deng 
in; dengbêj jî ji bo pesindayîna 
memikên keçikê wan dişibîne 
sêv û pûrteqalên xweş.
Kilam: Zera Mele2

2 Zera Mele–Şakiro, Antolojiya 
Dengbêjan/Dengbêj Şakiro r: 194, 
Ömer Güneş/İbrahim Şahin

çavê mi bi çava biketa/min ê destê 
xwe bavêta desta
devê xwe bikira xal û xetê di ger-
denê/bêçiyê xwe biavêta ber qaşa 
vê kemberê
devê xwe bikira nava cotê zer 
bistana/gidiyê tu sêr bikî bila li ser 
serê mi
bibiya xirtina kêr û xençerê
***

Di vir de jî dengbêj ji bo memi-
kan dibêje zer bistan. Bistan jî 
tê wateya baxçe. Di vir de kesê 
ku dilê wî ketiye ‘zera mele’ ji 
bo wê mirinê jî dide ber çavê 
xwe û dibêje ‘’devê xwe bikim 
nava cotê zer bistana, bila li 
ser serê min bibiya xirtina kêr 
û xençera.‘’ Dildarê keçikê ji 
bo dildara xwe mirinê jî dide 
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ber çavê xwe. Ev jî tê wateya 
qîmetdayîna hezkirinê. 
Kilam: Têlî1

gerdena êlî fenanî gerdenî qa-
zayê/pozê piçûkê fenanî nikulê di 
kewayê
lêvê tenikî fenanî kaxitê destî kati-
bayê/tilî bêçî fena hubra qelemayê
***
serê memikan e sor e binî spî ne 
fenanî fincanê ferfûrî ne
fenanî sêvê ji sêvê Xelatî ne
Kilam: Têlî2 
Têliya min yeka bejinzirav e, çavbi-
kil e, biskbitêl e/çepildirêj e, porkêj 
e, navqendîl e
gerdena zirav e jê di êlî/ax zalimê 
kilê subhanê ji belekçava neke xalî
heftsalî da heft xwûnê me li ser 
mala bavê te hebû/te ji bona yek 
ramîsanekî danê esrê kir berdêlî
***

Di vir de kesê ku dildarê Têliyê 
ye; bi gotin û sewteke balkêş 
pesnê bedewbûn, xweşikbûn, 
nazikbûn û delalbûna dildara 
xwe ango pesnê Têliyê dide. 
Ji bo pesindayîna wê jî beh-
sa çav, bisk, bejn, çepil, por û 
gerdena wê dike.

Kilam: Werî Mala3

lê lê sebrê xelk bû aşiqê mal û hal û 
temelikê dinyalikê
ez evdalê Xwedê bûm aşiqê çav û 
buriyê reş û belek
pozê piçûk gelo vê sibengê gerde-
na zer, cotê zer memika
na wele têmtêla xerîb gidî gelo vê 
sibengê bejn û bala
*** 

1 Têlî – Şakiro,   Antolojiya Dengbê-
jan/Dengbêj Şakiro  r: 198,   Ömer 
Güneş/İbrahim Şahin

2 Têlî – Şakiro,   Antolojiya Dengbê-
jan/Dengbêj Şakiro  r: 199,   Ömer 
Güneş/İbrahim Şahin

3 Werî Mala Şakiro, Antolojiya Deng-
bêjan/Dengbêj Şakiro r: 210,   Ömer 
Güneş/İbrahim Şahin

Kilam: Çerxa Felekê4

ez ji te re sond bixwim gelo taxima 
sing û bere mi keçikê
ji te re fenanî belekîiya berfa çiyayê 
Kosedaxê
***

Di vir de jî dengbêj kilamê bi 
keçikê dide gotin û keçik bixwe 
pesnê xwe dide û dûre dibêje 
‘’taxima sing û berê mi keçikê 
ji te re fenanî belekiya berfa 
çiyayê Kosedaxê.’’ Keçik di vir 
de sing û berê xwe dişibîne 
belekîiya çiyayê Kosedaxê û ev 
jî meteforeke e ku gotinê xurt 
dike.

Kilam: Hatiye Mala Bavê Mi Mî-
vaneke Ezîz e5

were wî mêvano mêvano…
lê lê dayê misafirek hatî mala bavê 
mi keçikê nizanim pir ezîz e
ez nizanim dêrisê gunda da gelo çi 
layiq e lo çi caîz e
ez gulîbira Xwedê rabim şeva îşev 
malxirabo
kehêlî mala bavê xwe gulîbirê /cotê 
kehêlî mala bavê xwe teslîm bikimê 
eger pê qayîl bû ji xwe qayîl bûye 
gava qayîl nebû
ez ê pêşkeş bikimê cotê zer me-
mikê xwe gulîbirê çardeh salî
ji êvarê heyanî mîla ber şefeqê
bira ji xwe re pê mijûl be pê bilîze 
misafiro lo/mîvano mîvano mîvano 
lo misafiro lo
***
Di vî stranê de jî kilam bi devê 
keçikê tê gotin û keçik di vir 
de behsa mêvanekî ku hatiye 
mala bavê wê dike. Lê ev mê-
van ne mêvanekî wisa ji rêzê 
ye, ji gotina keçikê tê fêmkirin 
ku ew mêvan dildara keçikê 

4 Çerxa Felekê – Şakiro, Antolojiya 
Dengbêjan/Dengbêj Şakiro r: 214,   
Ömer Güneş/İbrahim Şahin

5 Hatiye Mala Bavê Mi Mîvaneke Ezîz 
e–Şakiro, Antolojiya Dengbêjan/
Dengbêj Şakiro r: 339, Ömer Gü-
neş/İbrahim Şahin

ye. Lewra keçik dibêje gelo çi 
layîqê vê mêvanê ezîz e ku ez 
pêşkeşî wî bikim. Ewilî dibêje 
ez ê cotê kehêlê mala bavê 
xwe bidimê lê heke ku ne razî 
be ez ê cotê zer memikên 
xwe pêşkeşî wî bikim da ku 
heya şefeqa sibê ji xwe re pê 
mijûl be, pê bilîze. Bi rastî ev 
jî gotineke ‘giran’ û ‘ecêb’ e. 
Ji vê gotinê jî tê fêm kirin ku 
erotîzmeke veşartî di vir de 
heye.

Kilam: Ez û Delalîka Dilê Xwe6

lawikê cindî tu were qasekî li kêleka 
mi rûnê/hêdî hêdî deste xwe bavê 
pêsîra mi rebenê
de malxirabo kilîta cotê zer memi-
kan veke/ez ji te re sond bixwim bi 
çavê serê xwe bibîne 

Me got di dengbêjiyê de ango 
di kilamên dengbêjiyê de 
erotîzmeke veşartî heye. Me ji 
hin kilamên Şakiro çend heb 
mînakan da û em li ser navero-
ka wan sekinîn. Naveroka wan 
kilaman jî piranî pesindayîna 
bedewbûn, delalbûn, nazikbûn 
û xweşikbûna keçikê, xweşik-
bûna dev û lêv, çav û birî, por, 
poz, diran, dest, tilî, bejn û bala 
keçikê ne. Me di gelek kilaman 
de jî dît ku dema dengêj pesnê 
bedewbûna keçikê dide, di wir 
de behsa memikên keçikê jî 
dike û ev jî dibe sedema erotîz-
meke veşartî. Helbet mebesta 
dengbêj ne ew e ku erotîz-
mekê, mustehceniyekê bike. 
Mebesta wî ew e ku sewt û 
awaza kilamê xweştir be ango 
ji bo ku kilamê baş li hev bîne, 
hin gotinên wiha mustehcen jî 
dibêje.  

6 Ez û Delalîka Dilê Xwe–Şakiro, An-
tolojiya Dengbêjan/Dengbêj Şakiro 
r: 361, Ömer Güneş/İbrahim Şahin
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Yaşar Kemal’i ortaokul 
yıllarından itibaren 
yazdıklarından, kendim 

yazmaya başladıktan sonra da 
doğrudan tanıdım.

1971 yılından itibaren Gelecek, 
Yansıma, Yeni Adımlar, Yeni 
A, Yeni Ufuklar, Varlık, Militan 
gibi dergilerle Yeni Ortam ve 
Yenigün gazetelerinde yazıyor-
dum. Tevfik Fikret ve Devrim 
adlı ilk kitabım yeni çıkmış; 
gündeme aldığım Köy Enstitülü 
Yazarlar-Ozanlar ve Eşkıyalık 

ve Eşkıya Türküleri konulu 
inceleme-antoloji kitaplarım 
üzerinde çalışıyordum.

Her iki konuda da bilen kişi 
olarak kendisiyle görüşmek ve 
görüş alış-verişinde bulunmak 
istiyordum. Öncelikli amacım, 
kendisini doğrudan tanımaktı. 
Aslında Yaşar Kemal, babam-
dan başlayarak hiç de ya-
bancımız sayılmazdı. 1925’te 
ilkokulu bitirip eğitmenlik ve 
tahsildarlık yapan babam; eve 
her gelişinde Yaşar Kemal’in o 

tarihte üç cildi çıkmış olan İnce 
Memed dizisiyle, Ortadirek, 
Ölmezotu, Yer Demir Gök Bakır 
üçlemesini okurdu.

Babamı sarıp sarmalayan şey, 
Yaşar Kemal’in anlattıklarında 
kendisini bulmasıydı. Ağrı Dağı 
Efsanesi, Binboğalar Efsanesi 
zaten yabancısı olmadığı hikâ-
yelerdi. Üçlemedeki “Meryem-
ce” ve diğer kahramanlar ile 
İnce Memed’le bilince çıkan 
“Eşkıya Alo”nun hikâyesi, he-
men yanımızdaki Keklikoluk ve 

EFSANEVİ	YAŞAR	KEMAL
MEHMET BAYRAK

Cümle âlemin derdini dert edinmiş bir yazar...
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çevresinde geçiyordu. Roman-
daki “Kürt Reşit” tiplemesi de 
yöremizin ünlü ozanlarından 
Afe Ana’nın babası Reşko’dan 
başkası değildi (Konuya ilişkin, 
Yaşar Kemal’in yayımladığı bir 
roman çalışması olarak bkz. 
Timur Karabulut: Çepel Dünya; 
Ararat Yayınları, İstanbul, 
1971).

Yaşar Kemal’in, Türkçe 
romanın bir devi, bir doruğu 
olduğu tartışma götürmez. O, 
gerçekte bir destan anlatıcısı-
dır. Eserlerinde; gerek anlatım 
özellikleri gerek tiplemeler 
gerekse folklor ve etnografya 
malzemesi olarak çok yoğun 
Kürt motifleri bulabiliriz (bkz. 
Rohat Alakom: Yaşar Kemal’in 
Yapıtlarında Kürt Gerçeği, 
İstanbul, 1992). Bu motifler, 
bir bütün olarak halk kültürü 
ve bölgesel olgularla emişince 
insanları daha da sarmala-
makta ve içine çekip götür-
mekteydi. Zaten, Yaşar Kemal 
Kürdistan’dan göçüp Kilikya/

Adana yöresine yerleşen 
Kürt bir ailenin çocuğuydu. 
Çocukluk ve ilk gençlik yılları 
tümüyle halkın içinde geçmiş-
ti. Derlemeye ve şiir yazmaya 
başladığı dönemde de ana 
kaynağı halkın kendisiydi. 
Öte yandan, yerelden gide-
rek verdiği evrensel mesajlar 
tüm insanlığı kavramaktaydı. 
Herhalde büyük yazar olma-
nın sırrı da burada saklıydı. 
İşte, İç-Toroslar ve Kıyı-To-
roslar’dan başlayarak Yaşar 
Kemal’in tüm dünya insanla-
rını etkilemesi, eserlerinin bu 
özelliğinden kaynaklanıyordu.

Yaşar Kemal’le ilk  
görüşme, İnce Memed/
Eşkıya Alo
1973 yılında, İstanbul’da 
Vatan Caddesi üzerinde tarihî 
bir yapıda yer alan Türk Yazı 
Sanatları Müzesi’nde çalışıyor 
ve çalışma konularım gereği 
birçok yazarla görüşüyordum. 
1993’te Sivas’ta katledilen 
eleştirmen-yazar Asım Bezirci 
ile komşu olduğumuz gibi, 
yakınımızda oturan ve 11 Ni-
san 1980’de karanlık güçlerce 
katledilen Köy Enstitülü yazar 
ve TRT programcısı Ümit 
Kaftancıoğlu ile de sıklıkla 
görüşüyorduk. O tarihlerde 
Ozan Dolu Anadolu kitabını 
yayımlayan halk ozanı Âşık 
İhsanî de görüştüğüm şair-
lerden biriydi. Nitekim, ricası 
üzerine “Bak Tarlanın Taşına, 
Vur Ağanın Başına” adlı röpor-
taj-anı kitabının redaksiyonunu 
yapmıştım.

1973 yılının sıcak bir yaz 
günüydü. Ümit Kaftancıoğlu 
ile anlaşarak, bir gün Yaşar 
Kemal’i ziyarete gitmiştik. Ba-
sınköy’deki evine girer girmez, 

bir kişinin yanımızdan gölge 
gibi süzülüp kaybolduğunu 
görmüştüm. Yaşar Abi’ye, 
gidenin kim olduğunu sorunca 
aldığım cevap beni iyice şa-
şırtmıştı. Bizden kaçan bu kişi, 
uzun bir suskunluktan sonra 
yeni yeni ortaya çıkan, yaşamı 
hapiste ve köyünde inzivada 
geçen 1940’lı, 50’li yılların ünlü 
toplumcu şairi Enver Gökçe’y-
di... Tabii, Yaşar Abi’den hemen 
onu geri çağırmasını istemiş-
tim, o da binanın dışına kadar 
çıkmış olan Gökçe’yi geri ça-
ğırarak sohbetimize ortak ol-
masını sağlamıştı. (Sonraki yıl-
larda, kendisiyle yaptığım son 
konuşma için bkz. Demokrat 
gazetesi. 6 Ocak 1980; köydeki 
inziva yaşamından anekdotlar 
aktardığım acılı-büyük yaşamı 
için bkz. Özgür Gelecek dergisi, 
Sayı: 1, Aralık-1988).

Bu ilk görüşmemizde; Yaşar 
Kemal’le yapacağım çalışma-
lar üzerine uzun uzun konuş-
muştuk. Kendisinin, hem “köy 
edebiyatı” hem de “eşkıyalık” 
konusuyla doğrudan ilişkisi 
vardı. Beni, “sosyal isyancılar” 
olarak nitelendirdiğimiz eşkı-
yalık konusuna yönlendiren o 
olmuştu. Keza bu görüşme-
mizde, daha 1954’te ilk kez bir 
bağımsız yazıya konu ettiği 
(bkz. Yaşar Kemal Göğceli: 
Halk Türkülerinin Doğuş Hikâ-
yeleri: İnce Mehmet; TFA der. 
Sayı: 56, 1954) İnce Memed 
adlı eşkıyanın Afyon Dinarlı 
olduğunu söyleyince şu itirafta 
bulunmuştu: “Romanımda 
işlediğim İnce Memed’in pro-
totipi ikimizin hemşehrisi olan 
Eşkıya Alo’dur; tabii ben onu 
motiflerle bezeyerek yepyeni 
bir kahraman yarattım”.

Yaşar Kemal bir destan 
anlatıcısıdır da. Eserlerinde; 

gerek anlatım özellikleri 
gerek tiplemeler gerekse 

folklor ve etnografya 
malzemesi olarak çok 

yoğun Kürt motifleri 
bulabiliriz. Zaten, 

Kürdistan’dan göçüp 
Kilikya/Adana yöresine 

yerleşen Kürt bir ailenin 
çocuğuydu Yaşar Kemal. 
Yerelden giderek verdiği 

evrensel mesajlar tüm 
insanlığı kavramaktaydı. 

Büyük yazar olmanın sırrı 
da burada saklı olsa gerek.
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Ardından, amcası veya dayısının 
da Eşkıya Alo’nun eşkıyalık arka-
daşı olduğunu söyleyip yöreden 
onlarca eşkıyanın adını sırala-
mıştı. Bu görüşmede, bir tarihte 
buluşup Binboğalar’da inceleme 
gezisi yapmayı kararlaştırmış 
ancak yazık ki bunu gerçek-
leştirememiştik... Yaşar Kemal, 
bu görüşmede; konuya doğru 
yaklaşan bir çalışma olarak da 
İngiliz Marksist iktisat tarihçisi 
Prof. Dr. Eric Hobsbawm’ın, 
Türkiye’de yeni yayımlanmış 
olan Sosyal İsyancılar kitabını 
önermişti. Gerçekten de birçok 
dile çevrilen bu çalışma, bana da 
ilham veren, alanının en önemli 
çalışmasıydı.

Kürtçeyi de Kürtleri de 
iyi biliyordu
1974’te TRT’ye geçtim ve 
yeniden Ankara’ya dönünce 
kendisiyle birkaç yıl boyunca 
görüşemedik. Nihayet, ikinci 
görüşmemiz 1977’deki katli-
amdan sonra, 1 Mayıs 1978’de 
Taksim’de düzenlenen gör-
kemli 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda 
oldu. Kendisiyle, Yazarlar Sen-
dikası grubunda akşama kadar 
birlikte yürümüş ve hemen hep 

Kürtçe konuşmuştuk. Yaşar 
Abi’nin bu denli Kürtçe konuş-
ması beni hem sevindirmiş 
hem de şaşırtmıştı. Sohbetimiz 
ilerledikçe kendisinin benden 
çok daha iyi Kürtçe konuşma-
sı bir yana; Kürt toplumunu, 
özellikle de Binboğa-Toroslar 
bölgesi Kürtlerini avucunun içi 
gibi bildiğine tanık olmuştum. 
Sözlü Kürt kültürü konusunda 
da derin bilgiye sahipti. Zaten 
onun ilk edebi ürünleri, halk şii-
ri tarzında şiirlerdi. 2010 yılında 
“Bugünlerde Bahar İndi” adıyla 
şiirlerini yayımlayan Âşık Yaşar 
yani Yaşar Kemal; bunların 
bir bölümünü Nâzım Hikmet 
hapiste iken kendisine gönder-
miş ve onay almıştı. Nâzım’ın, 
hapisteyken Balaban’ı resme, 
Orhan Kemal’i hikâye ve roma-
na yönelttiği bilinmektedir.

Yaşar Kemal’in, halk kültürüyle 
sarmalanmış ve bezenmiş 
şair kimliği konusunda da kimi 
yazılar çıkmış bulunuyor. (Bun-
lardan birkaçı şöyle: Pertev 
Naili Boratav: “Yaşar Kemal’in 
Yörük Kilimindeki Nakışlar”, 
Bilim ve Sanat, Şubat, 1982; 
Arif Damar: “Yaşar Kemal de 
Şairdi”, Düşün der. Kasım, 
1984; Mustafa Şerif Onaran: 

“Yaşar Kemal’deki Gizli Ozan”, 
Cum- Kitap, Sayı: 1084/2010; 
Ezeli Doğanay: “Âşık Yaşar 
(Yaşar Kemal)”, Newroz, Sayı: 
213/ 2012).

Pertev Naili Hoca, “Ağrı Dağı 
Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, 
Üç Anadolu Efsanesi” gibi efsa-
nevi anlatılarına dikkat çekerek; 
onun Kürdistan’ı, İç Toroslar’ı, 
Anadolu’yu ve Çakırcalı ile Batı 
Anadolu’yu işlediğine dikkat 
çekerken; şair Arif Damar, onun 
pek bilinmeyen ama sonra 
Livaneli tarafından da bestelen-
miş bir şiirine yer verir:

Kuş uçmaz, kervan geçmez 
bir yerdesin/ Su olsan kimse 
içmez/ Yol olsan kimse geç-
mez/ Senin başınadır cümle 
âlemin derdi/ İnsanoğluna 
sen yanarsın/ Elin adamı ne 
anlar senden/ Çıkarsın dağlar 
başına/ Bir ağaç bulur gelin 
eylersin/ Allarsın pullarsın/ 
Üstünden akıp giden bulutlara 
mendil sallarsın/ Başka ne 
gelir elden...

Yaşar Kemal, İsveç’te bulundu-
ğu sırada da kimi politik şiirler 
yazmıştır ki, bunlardan bazıları 
Zülfü Livaneli tarafından beste-
lenmiştir. Livaneli, İsveç dönüşü 
Ankara’da beni ziyaret etmiş 
ve kendisiyle sohbet etmiştik. 
Livaneli’nin bestelediği politik 
şiirlerinden biri de “Merhaba” 
nakaratlı ünlü şiiriydi: “Alına-
cak Anadolu’nun öcü/ Yerde 
kalmayacak çekilen acı/ Açıldı 
geliyor şafağın ucu/ Şu doğdu 
doğacak güne merhaba...”

Musa Anter’in katlinden 
sonra...
Yaşar Kemal’in dünya ölçe-
ğinde büyük bir yazar olduğu 
hemen herkesçe kabul edi-

Yaşar Kemal, doğduğu Hemite köyünde
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len bir gerçekti. Ancak, Kürt 
halkını kılcal damarlarına 
kadar duyumsayıp işleyen bu 
yazarın Kürt sorununda daha 
da duyarlı olması ve saygın 
bir aydın olarak sesini yük-
seltmesi bekleniyordu. 1960’lı 
yılların başlarından itibaren 
Türkiye İşçi Partisi’nde aktif rol 
almıştı. Ülkedeki acılı geliş-
meler ve özellikle yakın dostu 
Musa Anter’in katledilmesi, 
onda bir patlamaya dönüşmüş 
ve bu dev yazar, yavaş yavaş 
yerinden doğrularak, aydın 
sorumluluğunun da gereği 
Kürt sorununun çözümü-
ne ilişkin görüşlerini yüksek 
sesle haykırmaya başlamıştı. 
Yaşar Kemal, bu çıkışıyla Kürt 
kamuoyunun büyük sempati-
sini kazanmış, o da, bizim gibi 
“bölücülük”ten ceza almış ve 
bu cezalar, Ecevit döneminde 5 
yıl süreyle “şartlı” ertelenmişti.

10 buçuk yıl ceza alarak 
yurt dışına çıkışımdan son-
ra, 1995’te Yaşar Kemal’e, 
Almanya’nın en saygın ödülü 
olan “Kitap Yayıncıları Birliği 
Barış Ödülü” verilmişti. Ödül 
dolayısıyla Frankfurt’ta yapılan 
açıklamada; “insan haklarının 
avukatı” sıfatıyla kendisinin 
ödüllendirildiği bildiriliyordu. 
Alman yazar Günter Grass’ın 
eşlik ettiği toplantıyı biz de 
izlemiş ve Der Spiegel’de ya-
yımlanan konuşma ve yazısını 
takdirle karşılamıştık. Yaşar 
Kemal’in konuşması ve “Yalan 
Seferleri” konulu yazısı âdeta 
bir “manifesto” niteliğindey-
di. Ancak, o güne kadar onu 
“Türkler’in en Kürd’ü, Kürtler’in 
en Türk’ü” olarak nitelendiren-
ler birden cephe açmışlardı. 
Biz de o tarihte kaleme aldı-
ğımız ve köşemizde yayımla-
dığımız altı yazıyla kendisine 

sahip çıkmış ve onun haklı 
gerekçelerini temellendirmeye 
çalışmıştık (Bkz. Kürt Sorunu 
ve Demokratik Çözüm, Özge 
Yayınları, Ankara, 1999, s. 214- 
225, 438- 440).

Yaşar Kemal ve ‘Barış 
Manifestosu’
13 Ocak 2007 tarihinde Anka-
ra’da düzenlenen ve çok sayıda 
Kürt ve Türkiyeli aydının, sivil 
toplum örgütü temsilcisinin 
katıldığı, Kürt sorununun barışçı 
çözümünü hedefleyen ‘Türkiye 
Barışını Arıyor’ konferansında, 
“Ya gerçek demokrasi ya da 
hiç” belgisiyle yine “manifesto” 
niteliğinde önemli bir konuşma 
yapıyordu Yaşar Kemal. Millî 
Mücadele yıllarından başlaya-
rak kültür dokusu ekseninde 
konuyu sorguluyor ve konuş-
masını şöyle noktalıyordu:

“Ülkemizin onurunu, ekmeğini, 
kültür zenginliğini kurtarmak 
elimizde... Ya gerçek bir de-
mokrasi ya da hiç...”

Bu önemli konferansta Yaşar 
Kemal’in yanında yer alan ve 
dayanışma gösterenlerden biri, 
bizim de 90’lı yıllardan itibaren 
doğrudan tanıdığımız say-
gın hukuk insanı ve Yargıtay 
Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami 
Selçuk’tu. Bu konferanstan 
yaklaşık sekiz yıl önce yani Ya-
şar Kemal’le cezamızın şartlı 
ertelemeye dönüştürüldüğü 
1999 yılında, Adli Yılın Açılışı 
nedeniyle âdeta bir “Demokra-
si Bildirgesi” sunmuş olan Yar-
gıtay Başkanı Sami Selçuk... 

Nâzım’dan Yaşar Kemal’e...
Nâzım Hikmet ve Yaşar Kemal, 
gerek edebiyatçı gerekse 
aydın kimliğiyle bu ülkenin 

yüz akı niteliğinde efsanevi 
sembolleridir. Öyleyse, sağır 
kulaklara küpe olmak üzere bu 
iki sembol ismin, 30 yıl arayla 
(1962/1992) Kürt sorununun 
demokratik çözümüne ilişkin 
çağrısına yer vermenin tam 
zamanıdır.

Nâzım Hikmet, uzun hapis 
yaşamının ardından ülke dışına 
çıkmak zorunda kaldığında 
görüştüğü başlıca kişilerden 
biri, çocukluğunda kendisine 
sütanneliği yapan Bedirxan 
ailesinin önemli temsilcilerin-
den Prof. Kamuran Bedirxan 
olur. Zaten, annesi Celile 
Hanım, Kamuran Bey’in eşiyle 
akrabadır. Ülke dışına çıktıktan 
sonra bu aile ile yakın diyalog 
içerisindedir. Nitekim, Nâzım, 
1963’te ölümünden önce 
kendisine “Kürt Sorunu”na 
ilişkin bir mektup gönderir. 
Bu önemli mektup, Paris Kürt 
Enstitüsü’nün kurucularından 
olan Prof. Kamuran Be-
dirxan’ın arşivinden çıkar ve ilk 
kez 1986’da enstitünün yayın 
organı olan Hêvî dergisinde ya-
yımlanır. 1987’de Almanya’ya 
geldiğimde gördüğüm mek-
tubu, ilkin imzasız olarak bir 
inceleme içinde 2000’e Doğru 
dergisinde yayımladım. Merke-
zi İstanbul olan dergi hakkın-
da dava açılmış ve beraatle 
sonuçlanmıştı. Ardından, aynı 
yazıyı bu kez Ankara’da çıkar-
dığımız Özgür Gelecek dergi-
sinde imzamla yayımlamış, 
buna rağmen tutuklanmıştım... 
İşte, “Manifesto” niteliğindeki 
bu tarihi mektup’ta Nâzım, 
özetle şu çağrıyı yapıyordu:

“ Anadolu milli kurtuluş hare-
keti yalnız Türkler için değil, 
Kürtler için de tarihlerinin en 
şerefli sayfalarından biridir. O 
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dövüş yıllarının, sonradan Türk 
idarecilerince yasak edilen 
en unutulmaz türkülerinden 
biri (Vurun Kürd uşağı namus 
günüdür!) diye başlar. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 
sonra, Türk idarecileri ve ege-
men çevreleri, Kürt hareketinin 
tanımayı vaadettikleri millet 
ve insan haklarını tanımadı, 
hatta işi Kürt milletinin mil-
let olarak varlığını bile inkâra 
kadar götürdü. (...) Türk ve Kürt 
halklarının Türkiye Cumhu-
riyeti’nin sınırları içinde dış 
ve iç politikada aynı emellere 
hasret çekmeleri bugünkü Türk 
idarecilerini korkutuyor. Her iki 
millet kardeş milli kültürlerini, 
milli ekonomilerini geliştirmek, 
toprağa, tarım araçlarına, 
hürriyete, demokratik haklara 
kavuşmak istiyor. (...) Gerçek 
Türk yurtseverleri, Kürt kar-
deşlerinin Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde milli haklarına 
kavuşmak için yaptığı kavgayı 
can ve gönülden nasıl destekli-
yorsa, gerçek Kürt yurtseverleri 
de Türk halkının demokrasi ve 
milli bağımsızlık için yaptığı 
kavgayı öylece destekliyor. (...) 

Ancak böyle bir elbirliğiyle kar-
deş iki millet hürriyete, milli ve 
insan haklarına kavuşabilir”.

Yukarıda, hümanist Kürt aydını 
Musa Anter’in, 1992’de kat-
ledilmesinin Yaşar Kemal’de 
büyük bir kırılma yarattığını 
söylemiştim. İşte, Kemalist 
aydınların “Kürtler’in en Türk’ü, 
Türkler’in en Kürd’ü” olarak 
nitelendirdiği Yaşar Kemal’in, 
çok sevdiği “Kürtler’in Apê 
Musa’sı” üzerine kaleme aldığı 
ve Cumhuriyet’te yayımladığı ( 
26-27 Eylül 1992), “Ya Devlet 
Başa Ya Kuzgun Leşe Değil” 
konulu Manifesto’sunun özeti:

“On dört milyon Kürdün hepsi-
ni öldürme olanağı yok. On beş 
milyon Kürdü insan hakların-
dan vazgeçirmek olanağı da 
yok. Kendi kimliklerini isteyen, 
buna kelle koymuş insanı 
hiç bir biçimde, herhangi bir 
korkuyla, zulümle, ölümle sin-
diremez, isteklerinden vazge-
çiremezsin (...) Gelin kardeşler 
hep bir olalım. Kürtler eninde 
sonunda elimizden alacakları 
ya da bizim severek vermemiz 
gereken haklarını istiyorlar. 
Kardeşlerimizi, daha uzun bir 

süre bu haktan mahrum etme-
yelim. Yazık, Onlar bizim bin 
yıllık kardeşimiz değil mi?..

Bakın, 21. Yüzyıla bu kanlı 
ellerle girmeyelim. 21. Yüzyıla 
kardeşleri birbirine öldürte-
rek girmeyelim. 21. Yüzyıla 
alnımıza kardeş kanının 
kapkara lekesiyle girmeyelim. 
İnsanlık karşısında boynumuz 
bükük olmasın. (...) Bu çağda 
demokrasiyle yönetilmek bir 
ülkenin en büyük onurudur. On 
beş milyon insanın haklarını 
vermezsen, demokrasini nasıl 
gerçekleştirebilirsin?

Artık insanlık, (Ya devlet başa 
ya kuzgun leşe) demiyor, diye-
miyor, dedirtmiyorlar.

Gerçekten, biz ülkemizi Musa 
Anter kadar sevebiliyor mu-
yuz? Ya demokrasiyi?

Bu çıkmazdan kurtulacağız. 
Çünkü ben bu ülkenin Musa 
Anter’lerine çok güveniyorum. 
Türk olsun, Kürt olsun, kim 
olursa olsun; yaşasın Musa 
Anter’ler, Apê Musa’lar...”

Bilmem, bu insani ve tarihî 
çağrıya bir şey eklemeye gerek 
var mı?.. 
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Ji agahdariya mirina apê 
min, min bi lez riya welat 
girt. Lê belê bi derengî 

ketibûm, li balafirê cîh tune bû. 
Dawiya rojên zivistane bû û 
belekiyên berfê hîn li erdê bûn. 
Ji bo biharê hîn wext hebû. Her 
çiqas sibeh sar bin jî, piştî nîvro 
seqemê hêza xwe wenda dikir. 
Ji bo ku em apê xwe teslîmê 
axê bikin hin kes ji bajarên din 
jî hatibûn û ji bo wan otobus 
hatibû girtin. Li ser rê otobus dê 
me jî bigirta. Bavê min jî li oto-
busê bû û haya wê lê nebû ku 
ez ê jî werim. Pir wext derbas 
nebû û otobus ji dûr va xuya kir. 
Dema ku ez li otobusê suwar 
bûm, bavê min, ji aliyekî bawer 
nekir û li aliyê din bi dîtina min 
keneke nûrani li rûyê wî pey-
da bû. Me hevdu hembêz kir. 
Dilxweş bû û lê zêde kir: “Ne li 
benda hatina te bûm, lê bi dîti-
na te kefxweş bûm.” Bi lez cihê 
li cem bavê min dane min.

Ew li aliyê pencere rûdinişt. Bi 
min ra suhbet dikir lê çavê wî 

Ji	ber	ku	bavê	min
SAVAŞ YADIRGI

Werger: Sedat Karakaş

dîmenên li der bûn, wan kitekit 
û bi balkêşî dişopand.

Piştî hal û xatir pirsînê, çavê 
wî li der, dest bi qala çîrokên 
cihên ku em jê derbas dibûn kir. 
Di wextê xwe da, ji vir qedera 
beriya pêncî salan, çawa wek 
teyrekî li ser çiya û baniyan 
digeriya, ji zozan û çavkaniyan 
çawa av diherikîn, kîjan rêbir 
li ku hat kuştin, rêça xwe li bin 
siya kîjan dar û zinaran hişt... 
Gava qala wan rojan dikir, 
çavên wî dibiriqîn, geh dengê wî 
dilerizî û geh kefxweş dibû. Tu 
bêjî careke din diçû wan rojan.

Bi qalkirina wan rojan vedigerî 
temenê xwe yê bîstan, şewq li 

ser rû peyda dibû. Kesên derdor 
bê deng guhdariya bavê min 
dikirin. Kes ne dixwest gotina 
bavê min bibire û bi balkêşî guh 
didan wî. Otobus, ji şiveriyên xi-
rabe û kendalan bi fetlok derbas 
dibû. Bavê min dema ku cihekî 
nîşan dikir, destên xwe yên ji wî 
kaltir dirêjî pencerê dikir; dema 
ku qala bîranînên xwe yên li wir 
dikir, ji destên xwe alîkarî digirt. 
Mîna ku bayên wan rojan li nav 
tilî û pêçiyên wî yên dirêjkirî der-
bas dibûn. Ji dil û bi hesreteke 
bê hempa li wan deran temaşe 
dikir. Mirov tenê dikare li zarokên 
xwe bi vî awayî mêze bike. 
Çiyayên Binbogayê jî vê yekê di-
zanîn û tu bêjî ji dûr va silav li wî 

“Çerkes ji me nefret dikin. Ji ber ku me wan ji zozanên wan yên azad avêt, gundên wan şewitand, 
eşîrên van ji binî va qewirand.”

Puşkin
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dikirin. Dema cihên ku jê derbas 
dibû mêze dikir, bi çavên xwe 
yên kal û westiyayî, bîranînên 
xwe yên ciwaniyê didît. Li cih û 
warên xwe yên ku xewna wan 
didît di nav çavên wî xuya dikirin. 
Lê hîn bawer nedikir.

Şahiya vegera axa xwe nebû 
ev, xemginiya kesekî welatê 
xwe wendakirî ji rûyê wî dihat 
xwendin.

Bi siya otobusê va hespekî 
devî dibeziya. Manên wî tev li 
gotinên bavê min dibûn. Di nav 
xwêdanê da ma bû, bê navber 
û çargavî dibeziya.

Em gihiştibûn cihê xwe. Çîrokên 
ku dê berdewam bikirana, 
neçar man ku bêdeng bimînin. 
Rêwî ji otobusê peya bûn. Bavê 
min qet nelezand. Bi min ra 
kêfxweş bû û ne dixwest ji cihê 
xwe rabe. Gava ku herkes peya 
bû, bi gavên giran ji otobusê 
peya bû. Dema ku derket derva, 
kumê xwe yê fotr yê penc-
koşeyî li serê xwe kir. Berstûkên 
sakoyê xwe yê reş berbijor kir. 
Dema ku herkes ber bi cemxa-
neyê meşiya, bavê min berê 
xwe da aliyê din, ber bi çiyayên 
bi berf û mij û dûman (Ew her 
dem mirovekî çiyayî bû). Çend 
gavên bi şik avêt û sekinî.

Wekî ku deng li çiyan kir; 
“Ciwaniya min, hemrazên min, 
hatina min ji bo we ye.” Wusa 
serbilind lê bi çavên kul mêze 
dikir. Her çiqas wek çemek ku 
bigihîje deryaya xwe be jî, ji ber 
barên li ser mil westiyabû. Tu 
bêjî ji esman, ax, av û bayên 
xwe lêborîna xwe dixwest. 
Dibe ku xweziyek bûn hemû 
gotinên wî. Wesa ma demekê. 
Bi rastî ji dilê wî çi derbas bû, 
min nezanî. Paşê, bi gavên gi-
ran ber bi cemxaneyê meşiya.

Ji dûr va, qîrîna hespekî li ber 
guhê me ket ku ji çiyan deng 
vedida. 

Mey

ewqas ne hêja ye dinya 

xema wê bixwî 

bi emanetî hatiyî 

divê zû herî 

jixwe, bi taybetî di rojên pîrî 

baş e xwe bigrî li quncikê tarî? 

bi bêxemî bijî, bi bêxemî bimre 

xwe li quncikê tarî yê meyxanê bigre 

bi mestî bimre, bi mestî rabe 

heta roja heşrê mestiyek besî te ye 

ey sofî bes e êdî, hew rastiyê lixwe ke 

were cem min firrekî vexwe 

ev der li gor wir weke mezra ye 

ji dûvikê riha te çi jê dernayê 

ku li vir çawa bî, tê her wisa bî 

ger li vir rûxweş bî  

li wir jî tê rûxweş bî

Helbes t :  Hejar  Mukriyanî

Kurmancîk ir in :  Muhsin  Özdemir
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VEYSİ ÜLGEN

Diyarbakır’ın bir 
‘Küçük Ev’i vardı!

‘Şehir çocukları’ yazları 
köylere giderken, ilçe-
ler ve köylerde yaşa-

yan bizler de şehre, akrabalara 
misafir olmaya gelirdik ve 
alışık olmadığımız yaz sıcakla-
rıyla ürperirdik. Sur küçelerinde 
kara lastiklerimizle gezinirken 

tarihî avluların kara taşlı duvar-
larının gölgesine sığınırdık. O 
taşlara dokunur, onlarla konu-
şur, dertleşirdik. Sur dışı bize 
çok daha yabancıydı çünkü. 
Oralarda köylü kıyafetlerimizle 
gezmeye, Kürtçe konuşmaya 
çekinir, utanırdık. 

İşte, yine kısa bir yaz tatili ve 
akraba ziyaretlerinden birin-
deydi. Enzelê’de suya girip 
yüzen mahalle çocuklarını 
izliyorum. Onlar gibi mayo 
giyemediğim için sadece 
izlemekle yetiniyorum. Aya-
ğımda kara lastikler ve koyu 
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mevsimlik elbiselerle Sur’un 
asi çocuklarıyla oyun arkadaşı 
olmak mümkün mü? Ateşle 
kavga etmeye benzer. 
Akşamüstü kendimi Enzelê 
karşısında, surların dibinde 
buluyorum. Koca ağaçların 
gölgesinde bile durulamazken 
surun yanık taşları beni se-
rinletiyor. Surların gölgesinde 
köyümün serinliğini buluyorum 
sanki. Sonra Urfakapı’dan 
Çiftkapı’ya uzanan ağaç-
ların gölgesini takip ederek 
ilerliyorum. Bir elim surlarda 
diğer elim sinemaya gidecek 
parayı yoklamak için cebimde. 
Çiftkapı’da yürüyüşümü kesen 
araç trafiğini köylü ürkekliğiyle 
geçiyorum, Hindibaba’ya ulaşı-
yorum. Ziyaretlerde dua eden 
kadınlara annem gibi avuçları-
mı açarak eşlik ediyorum.

Küçük Ev’le ilk tanışma
İleride, ağaçların gerisinde bir 
anda patlayan alkış ve slogan-
lar beni o tarafa doğru çekiyor. 
Ve ardından tok bir erkek sesi 
surun taşlarında yankılanıyor. 
Ağaçların içindeki yürüyüşüm 
paslı tellerden bir bahçe çepe-
rine kadar sürüyor. Buradan 
her şeyi görebiliyorum. Bahçe-
de oldukça kalabalık bir grup 
var. Tel çeperin ardında çoğu 
kırmızı gömlekli, heyecanla-
rı gözlerinden akan, yerinde 
duramayan gençleri izliyorum. 
“Devrim, azadi, sosyalizm, eşit-
lik, anti sömürgecilik...” gibi, or-
taokulumuzun teneffüslerinde, 
mahallede, kasetlerde çalınan 
müziklerde kulaklarımın aşina 
olduğu sözcükler yankılanı-
yor surlarda. Bunlar ‘devrimci 
abêler’ ve önemli bir toplantı 
yaptıklarını anlıyorum. Uzun bir 
süre onlara bakıyorum. Alkışlar 

ve sloganlar sonrası topluca 
çıkan ve Dağkapı’ya yönelen 
kalabalığın ardından bakakalı-
yorum. Boşalan bahçede çalan 
kasetten Şivan’ın “Ala Rengin” 
ezgisi yükseliyor. 

Bahçede tahta iskemleler, 
tahta masalar ve küçük sarı 
kalın iplerle sarılı kürsüler gö-
züme çarpıyor. İki kişi bunları 
alıp yerleştirmeye başlıyor. 
Nedense onlara yardım etmek 
istiyorum. Çeperi takip edip 
bahçe giriş kapısına yöneliyo-
rum. Kapının solunda önlüklü, 
kırmızı gömlekli, pala bıyıklı 
orta yaşlı bir adam var. Önün-
de koca beyaz bir sinide çiğ 
köfte yoğuruyor. Beni görür 
görmez büyüklerimin her 
zaman yaptığı ‘siyasilere asla 
takılma’ nasihatini tekrarlıyor. 

Kahverengiye çalan, duvarları 
basamaklı, ahşaptan yapılı 
evin girişinde çiğ köfte yapan 
adama buranın adını soruyo-
rum, “Küçük Ev” diyor. 
Küçük Ev’le böyle tanışıyorum 
işte. O dönem ilçede oturdu-
ğum mahallede sadece tek 
bir evde bulunan siyah-beyaz 
televizyondan, ev sahibine 

çaktırmadan pencereden 
izlediğimiz “Küçük Ev” dizisin-
den olsa gerek, buraya daha 
yakın hissediyorum kendimi. 
Kürsüleri yerleştirmeye çalışan 
adamlara yardım etmeye baş-
lıyorum. İkisi de bana oldukça 
sıcak davranıyor. Orta yaşlı çiğ 
köfteci yoğurduğu köfteden 
bana ikram ediyor. Genç olanı 
bana çay ısmarlıyor. Küçük 
Ev’de, kocaman bir ağaç göl-
gesinde ilk çiğköftemi yiyip ilk 
çayımı böyle içiyorum...

Sonraki yaz tatillerinde şehre 
her geldiğimde Küçük Ev’de, 
çeperin altında toplantı izleme-
ler, çiğ köfte yemeler, Kürtçe 
kaset dinlemeler, o küçük 
kürsülerde çay içmeler devam 
etti.

12 Eylül gelince... 
Ve sonunda 12 Eylül giriyor 
hayatımıza. Lisedeyim ve 
bir süre ‘Küçük Ev’den uzak 
kalıyoruz. Üniversite yılları bizi 
yeniden Küçük Ev’le buluşturu-
yor. İskenderpaşa’daki öğ-
renci evimizde ders arası çay 
içmeye çıktığımızda, Yeşilçınar 
çay bahçesinde köylülerimize 
yakalanmamayı becerip Küçük 
Ev’de mola veriyoruz. Rıfkı 
oynayan arkadaşları izlemek, 
masalardan birine oturup soh-
betlere dahil olmak, tartışma-
lardan küs ayrılmak vs... Cunta 
sonrası baskıların yoğunlaştığı, 
insanların bir araya gelmeye 
çekindiği, sohbetlere arabesk 
ve futbolun egemen olduğu 
bir dönemde, kültür ve biraz 
da siyasetle soluklandığımız 
bir mekân oluyor bizim için. 
Çoğu artık cezaevinde olan 
abilerimizden farklı olarak, 
çok daha temkinli davranıyor, 

Küçük Ev artık bu kent 
sakinlerinin anılarında kaldı. 

Kişisel anılar üzerinden 
anlatmaya çalıştığım 

Küçük Ev, Diyarbakır’ın 
siyasi-kültürel tarihinin 

‘özel’ tanıklarından biriydi. 
Şüphesiz ki orayı bilen 

herkesin en az benim kadar 
anısı vardır Küçük Ev’e dair. 
Ama yanıbaşındaki surların 

yanık taşlarına sorarsanız, 
Küçük Ev’i en iyi onlar 

anlatır size.
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küçük harflerle konuşmaya 
çalışıyoruz. 

Küçük Ev’in kürsüleri ve 
iskemleleri 5 no’lu Cezaevi 
hikâyelerini not ediyor sıkça. 
Her daim duyulan ispiyoncu 
korkusu da olsa, Küçük Ev 
sakinleri konuşmaya devam 
ediyor. ‘Tipini beğenmedikleri-
miz’ yaklaşınca, muhabbetler 
platonik ya da karşılıksız aşk-
lara, olmadı Diyarbakırspor’a 
dönüyor, sonunda da nezereye 
başlıyor... 

Sur dibindekiler içinde futbol 
maçlarının en az takip edildiği 
çay bahçesi olmasına karşın, 
bir gün Küçük Ev’e geldiğimde 
gördüğüm kalabalık karşısında 
şaşırıyorum. 12 Eylül öncesinin 
siyasi toplantılarını andıran 
bir kalabalık. Televizyonda 
İngiltere ve Kamerun arasında 
dünya kupası maçı varmış. Bu 

kalabalığın nedeni de Kamerun 
formasının yeşil kırmızı sarı 
renkli oluşuymuş meğerse!

‘Ateş Altında’  
Küçük Ev...
Bu dönemde siyasi sohbetleri, 
buluşmaları kamufle etmenin 
bir yöntemi olarak başladığı-
mız nezere oyunları giderek 
hayatımıza egemen oluyor. 
Arada rıfkı ve king oynayarak 
da diğer kahve müdavimlerine 
karşı ‘entelektüel’ havamızı 
atmış oluyoruz! 
Ve Küçük Ev ile başlayıp 
Saraykapı’daki Emek Sinema-
sı’na kadar uzanan, o döne-
min ‘kültürel-sosyal’ caddesi 
bize ayrı bir heyecan katıyor. 
Emek Sineması’nda gösteri-
me girecek olan Nick Nolte’un 
başrolde olduğu Ateş Altında 
adlı bir filmin fısıltısı Küçük 

Ev’de yayılıyor. Film Nikara-
gua’daki gerilla savaşını anla-
tıyor. Coğrafyamızda da yeni 
başlayan ve çokça tartışılan 
silahlı mücadele dönemi filme 
olan merakı ayrıca artırmış. 
Karaborsaya düşen biletleri biz 
Küçük Ev’ın çaycısı Teymo’dan 
temin ediyoruz. Filme sınıf 
arkadaşım Zekiye (Alkan) ile 
gidiyorum. Filmden sonra sıra 
Zekiye’ye verdiğim söze geli-
yor. Küçük Ev’i merak ediyor ve 
bir kadın olarak orada oturmak 
istiyor. Öyle ya madem ken-
tin ‘siyasal-kültürel’ mekânı, 
neden bir kadın Küçük Ev’de 
oturmasın? İkimiz de bir ilki 
gerçekleştirme heyecanıyla 
Küçük Ev’e giriveriyoruz. Küçük 
kürsüde oturup Teymo’dan çay 
istiyoruz. Önce yüzler geriliyor. 
Herkes şaşkın. Sonra Zekiye’y-
le yaptığımız film değerlendir-
mesiyle gerilim bitiyor. Birer 

Diyarbakır’da bir çayxane, 70’li yıllar...
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ikişer dahil olanlarla masamız 
küçük bir foruma dönüşüyor. 
Böylece Ateş Altında filminin 
gölgesinde silahlı mücadelenin 
kritiğini yapıyoruz. Ertesi gün 
Zekiye’yle birlikte fakülte po-
lisince karakola çekiliyoruz ve 
Küçük Ev girişimimizden dolayı 
sorgulanıyoruz. 

Sonraki gün tekrar Küçük Ev’e 
gidiyorum ama Küçük Ev’e ka-
dınların da girebilmesine dair 
girişimimiz akamete uğramış 
oluyor.

Kitle gösterileri  
başlarken Küçük Ev...
Ve bir mayıs günü fakülteden 
ve öğrenci derneğinden Cen-
giz ve Sıddık ile king oynuyo-
ruz. Birazdan 12 Eylül sonrası 
şehirdeki ilk basın açıklama-
sına gideceğiz. Açıklamaya 
öğrenci derneği karar vermiş. 
Küçük Ev’de buluşmaya karar 
vermişiz. Saat yaklaşınca 
oyuna ara veriyor, çayımı-
zı yarıda bırakıyoruz, basın 
açıklamasının yapılacağı 
Ofis’teki Yurt Müdürlüğü’nün 
önünden Kasaplar’a doğru 
yol alıyoruz. Ekinciler Cadde-
si’nin başında polis kuşatma-
sını yarıp yedinci kişi olarak 
açıklama yapacak kitleye 
dahil oluyorum. Polisler çok 
sert, ortam gergin. Ne de olsa 
12 Eylül sonrası Diyarba-
kır’da açık alandaki ilk kitlesel 
basın açıklaması ve herkes 
ne olacak diye merak ediyor. 
Yerdeki bildiriyi alıp okumaya 
çalışıyorum. Birden kendimi 
eylemin sahibi ve yürütücü-
sü olarak buluyorum. Sonra 
yaka paça sürüklenerek halka 
teşhir edilerek gözaltına alı-
nıyor, tutuklanıyoruz. Küçük 
Ev’in masalarında sohbetle-

rimizin konusu olan işkence 
gerçeğiyle yüz yüze geliyo-
rum. O masalarda anlatılan 
direnme hikâyeleri bana güç 
veriyor. Küçük Ev’in gerçek bir 
okul olduğunu fark ediyo-
rum. Cezaevinde, bizim için 
yapılan 12 Eylül sonrası ilk 
yürüyüşün Küçük Ev’in önün-
den başladığını öğreniyoruz, 
çok heyecanlanıyoruz 
Öyle ki tahliye sonrası eve 
bile uğramadan Küçük Ev’e 
gidiyorum önce. Cengiz ve 
Sıddık aynı yerde beni bek-
liyorlar. Teymo’nun çayları 
eşliğinde kinge kaldığımız 
yerden devam ediyoruz! 

Bir gün nezere oynarken Cen-
giz beliriyor. Birinci Şube’den 
çıktığı anlaşılıyor. Kolları tut-
madığı için çayını ben içiriyo-
rum. Ama gözleriyle herkese 
gülümsüyor. Birçokları gibi 
bizimle Küçük Ev’de vedalaşa-
rak başka bir yolculuğa çıkıyor 
o da...

Bir Halepçe katliamı yıldönü-
münde binler postane önün-
den Dağkapı’ya yöneliyor. 
Küçük Ev önündeki polis mü-
dahalesinde mekâna yönelik 
saldırıya tanık oluyoruz. Cam-
lar yerde, iskemleler kırılmış, 
masalar devrilmiş, ortalık kırık 
bardaklarla dolu... Kendimize 
değil saldırıya uğrayan Küçük 
Ev’e üzülüyoruz. 
Ve bir kaç gün Teymo’ya tıpkı 
çocukluğumdaki gibi yardım 
ediyorum, Küçük Ev’i oturula-
bilir hale getiriyoruz.

Fali meçhul zamanda  
Küçük Ev’in yalnızlığı
Tıp Fakültesi’ni bitirdikten son-
ra arkadaşlarla burada coşkulu 
bir buluşma düzenliyoruz. Öğ-
rencilikle vedalaşarak hekimli-

ğe ilk adımımızı atıyoruz. 
Artık kenti saran o faili meç-
huller zamanındayız. Küçük Ev 
en sakin dönemlerinde. Ma-
salar bomboş. Sadece yaşlılar 
kalmış. Gerçek adını bilmediği-
miz, kendisinin de adını Küçük 
Ev’in kuralları gereği söyleme-
diği, bizim fakültelilerin ‘Behzo’ 
diye seslendiği çiğ köftecinin 
de bir faili meçhul cinayete 
kurban gittiğini öğreniyoruz. 
Bu karanlık günlerde gazeteci-
lik yapan şair Yılmaz Odabaşı 
ile ‘Hipokrat yeminli suçlular’ 
söyleşisini inadına Küçük Ev’de 
yapıyoruz. Haber ses getirince 
ikimiz de DGM’lik oluyoruz. 
Böylece Küçük Ev’den üçüncü 
defa mahkemelere düşüveri-
yorum. 

Sonuçta bölgeden sürgün 
edilmem nedeniyle fiziki ola-
rak Küçük Ev’le ilişkim sona 
eriyor. Ama sürgün döne-
minde, Doğan Güzel’in hayat 
verdiği karikatür dizisi ‘Qirix’ 
vesilesiyle Küçük Ev’i uzak-
larda da yaşamaya devam 
ediyorum. 
Ve nihayet, Surların etrafını 
çay bahçelerinden arındırma 
amacıyla Küçük Ev de yıkıldı. 
Benzeri de yaratılamadı. Kü-
çük Ev artık bu kent sakinleri-
nin anılarında kaldı. 
Kişisel anılar üzerinden an-
latmaya çalıştığım Küçük Ev, 
Diyarbakır’ın siyasi-kültürel 
tarihinin ‘özel’ tanıklarından 
biriydi. Şüphesiz ki orayı bilen 
herkesin en az benim kadar 
anısı vardır Küçük Ev’e dair.  
Ama yanı başındaki surların 
yanık taşlarına sorarsanız, 
Küçük Ev’i en iyi onlar anlatır 
size. 
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Tu dikarî ji me re behsa ji-
yana xwe bikî? Xelef Dil-
jan kî ye?

Di sala 1989an de li Semsûrê 
ji dayik bûme. Heta lîseyê 
min li Kahtayê(Kolikê) xwend. 
Piştî wê hatim nava Semsûrê 
û min Lîseya Hunerên Bedew 
xwend. Di lîseyê de jî min beşa 
wênesaziyê xwend. Piştre 
çûm Zanîngeha Selçukluyê. Li 
Konyayê min zanîngeh xwend. 
Piştî qedandina zanîngehê ji 
sala 2013an ve, ev sêzdeh sal 
in li Stenbolê dijîm. Bi muzîkê 
ve jî eleqedar im. Derdikevim 
ser sehneyan û muzîka xwe 
jî îcra dikim. Karê min ê heq 
wênesazî ye. Li ser sîparîşan 
an jî li ser çanda me wêneyan 
çêdikim. Dixwazim di nava 

kurdan de bêm nasîn û vê 
qada wênesaziyê bi pêş bixim.

Çirûska wêne û wênekariyê 
kengî di dilê te de pêket û te 
çawa ev çirûsk gurr kir û kire 
agirekî geş?

Birayê min ê mezin jî wêne-
saz e. Du salan ji min mezintir 
e. Birayê min diçû Mekteba 
Hunerên Bedew û wêne xêz di-
kirin. Min jî li xebatên wî dinêrî. 
Wisa wisa evîna wênesaziyê di 
dilê min de şax veda. Min jî hêdî 
hêdî dest bi xêzkirina wêneyan 
kir. Kesên xebatên min didîtin, 
digotin: "Xebatên te pir serkeftî 
ne, divê tu herî beşa wênesa-
ziyê bixwînî". Ew çirûsk wisa 
pêket. Di destpêka vê çirûskê 
de aktorê sereke birayê min bû.

Huner her çiqasî karê arîstokrat û dewlemenda be jî lê ew nayê 
wê wateyê hunera herî baş ji mirovên herî dewlemend dertê. 

Gelek caran mirovên ji nava gel derdikevin û bi hunera xwe didin 
pêşiya arîstokrat û dewlemendan. Ew hunermend hem hunera 

xwe saz dikin û hem jî bi hunera xwe derd û kulên civaka xwe jî 
tînin ziman. Xelef Diljan jî yek ji wan hunermendên gelê xwe ye.

Xelef Diljan mirovek pir alî ye. Ji destên wî her kar tê. Hem 
dengê wî xweş û strana distrîne û hem jî di karê resimkariyê de 

pisporekî mezin e. Camêr çi karî bike her kar li wî tê.
Me xwest em wî û xebatên wî ji nêz ve nas bikin. Me pirsên xwe 

ji cenabê wî kirin û wî jî bersiv da pirsên me.

Hevpeyvîn: MELA MİHYEDÎN

‘LO LO RENGVANO’
Hevpeyvîn ligel Xelef Diljan

Ez bi hesanî nehatim vê 
astê. Min gelek zehmetî û 
zordarî dîtin. Ew zehmetî 

û zordariya min dîtî ji min 
re dibin îlham. Mesela 

pirsgirêkên malbatê û yên di 
jiyana min de, tiştê ku ne çê 
çûn filan hemû ji min re bûn 
qewet û ji min re bûn îlham.
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‘Îlhama min zehmetî ye’
Gava te dest bi wênekariyê kir 
leqayî çi zehmetiyan hatî? Di 
nav van zehmetiyan de, kî ji te 
re bû alîkar?

Dema min dest bi rengva-
niyê kir pirsgirêka herî mezin 
pere bû. Alavên wênesaziyê 
pir buha ne. Wê demê li gorî 
pereyên berîkê buhayê wan 
zêde bû. Herî bêtir bavê min 
alîkarî da. Bavê min karkerê 
înşaatê bû. Bavê min ji gewriya 
xwe qut dikir û alîkarî da min. 
Ev pêşketina min bi saya bav û 
dayika min e. Spasiyên xwe ji 
wan re dikim. Heqê wan tu carî 
nikarim ji bîr bikim.

Te gelek wêneyên hunermend 
û rêberên kurdan bi awayekî 
serkeftî xêz kirine. Di nava wan 
wêneyan de bêtir keyfa te ji kî-
jan resmê te re hat?

Min resmên gelek kesên 
navdar ji çanda me çêkirin. Hin 
ji wan şanoger, hunermend, 
rêber û helbestvan in. Di nava 
wan de nikarim navekî bêjim. 
Heta niha min resmên Ce-
gerxwîn, Mihemed Şêxo, Egîdê 
Cimo, Qazî Mihemed, Ciwan 
Haco... çêkirine.

Ez nezewicîme û lewma 
zarokên min tune ne. Ji ber vê 
yekê resmên min zarokên min 
in. Ez nikarim bêjim di nava 
wan de ew ne baş e û ev baş 
e. Hemû li xweşa min diçin. Li 
ser her wêneyekî ked û hêstên 
min hene. Ji ber wê jî hemû 
wêneyên min ji bo min girîng 
in. Ji hemûyan hez dikim û min 
hemû jî bi kêfxweşî çêkirine.

Tu îlhama xwe ji çi digirî?

Ez bi hesanî nehatim vê astê. 
Min gelek zehmetî û zordarî 
dîtin. Ew zehmetî û zordariya 

min dîtî ji min re dibin îlham. 
Mesela pirsgirêkên malbatê û 
yên di jiyana min de, tiştê ku 
ne çê çûn filan hemû ji min 
re bûn qewet û ji min re bûn 
îlham.

Tembûra min gelek îlhamê 
dide min. Dema navberê didim 
çêkirina wêneyan tembûra xwe 
digirim destên xwe û lê didim. 
Ew tembûr gelek îlhamê dide 
min. Îlhama min ya din dayîk 
min e, li dayîka xwe digerim 
gava dengê wê dibihîzim ew 
jî ji min re îlham e. Tiştên di 
jiyanê de em jê hez dikin ew 
jî îlham in. Mesela ji çayê pir 
hez dikim, navberê didim kar û 
çaya xwe vedixwim ew jî ji min 
re îlham e. Ez îlhama xwe û 
kêfa xwe ji tiştên biçûk digrim 
û ew besî min in.

Muzîk û kar li hev tên. Bêhna 
mirovan pê xweş dibe. Dema 
tu karê xwe dikî li kîjan huner-
mendan guhdar dikî?

Belê, muzîk û wênesazî pir 
li hev tên. Dema wêneyan 
çêdikim li muzîkê guhdarî 
dikim. Muzîk giyanê merivan 
nerm dike, diêşîne an jî bêhtir 
dixeyîdîne. Heger giyanê min 
pir aciz bûbe û xeyîdî be dema 
li muzîkê guhdarî dikim hestên 
min bêhtir bilind dibin û ew 
wêne jî bi wî rengî derdikeve 
meydanê. Yanî wêne li gorî 
giyanê min û giyanê min jî li 
gorî muzîkê şekil digire.

Bêtir li Nîzamettîn Arîç guhdarî 
dikim. Ew ji bo min heyat e, 
heqqet heyat e. Ez stranên wî 
jî lê didim û dibêjim. Li Şivan 
Perwer jî pir guhdarî dikim. 
Wekî din Xelîl Xemgîn, Hesen 
Şerîf, Mihemed Arifê Cizîrî û li 
Mihemed Şêxo jî pir guhdarî 
dikim. Hinek dibêjin: "Dema we 
wêne xez kir li muzîkên klasîk 
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guhdarî bikin". Lê wellehî ni-
karim li muzîka klasîk guhdarî 
bikim. Bêhtir li muzîkên kurdî 
guhdarî dikim. Dema muzîkên 
bi zimanê xwe guhdarî dikim 
hîn bêhtir keyfa min tê û îlha-
ma min zêdetir dibe. Ji xeynî 
muzîkê li helbestan jî guhdarî 
dikim. Keyfa min gelekî ji 
helbestên Cegerxwîn, Osman 
Sebrî, Melayê Bateyî, Melayê 
Cizîrî û Feqiye Teyran re tê.

Bi te resimkariya kurdan li gorî 
asta cîhanê di çi rewşê de ye?

Asta resma me kurdan qet 
nebaş e. Dengbêj, helbestvan 
û şanogerên me pir li pêş in 
lê mixabin resimkarên me 
hewqasî li pêş nîn in. Kêma-
siyên me di aliyê resimkariyê 
de pir hene. Îro li rojava, li rojhi-
lat, başûr û li bakur rengvanên 
me pir in. Ez wan dişopînim.

Cihekî mîna li Stenbolê herî 
zêde çar-pênc rengvanên 
me ji xwe re atolye vekirine. 
Ev hejmarek kêm e. Diviyabû 
hejmara wan zêdetir bûya. Ji 
bo bakur dibêjim. Di derbarê 
yên Başûr, Rojava û Rojhilat 
agahiyên min tune ne.

Li welatê me pêşangehên 
resmê gelek kêm in. Sedema 
vê yekê bi aboriyê ve girêdayi-
ye. Ji ber ku aboriya me nebaş 
e huner jî bi pêş nakeve. Dîsa 
jî Stenbol li gorî gelek cihan 
hîn baştir. Mesela cihekî wekî 
Amed, Mêrdîn, Semsûr û Wanê 
cihê ku meriv xebatên xwe 
bidê nîşan pir kêm in. Divê 
galerî bên vekirin.

Di wêneyê de gelek ekol hene, 
di nava ekolên wêneyê de bêh-
tir kîjan li te bandor kirine?

Di nava resimkariyê de ekol pir 
in û gelek ekol li min bandor 

kirine. Di nava xebatên min 
çêkirine 11-12 terzên ekolê 
hene. Lê dîsa jî terza herî bêhtir 
li xweşa min diçe terza razber, 
realîst û îlustrasyon in. Ev her sê 
pir li xweşa min diçin. Herî bêhtir 
li ser wan pir dixwazim xebatan 
bikim. Di vê serdema me de 
wênesazên naskirî bi rêya van 
her sê ekolan xwe didin naski-
rin. Ji bo em xwe û çanda xwe 
bidin nasîn divê em li ser van 
her sê ekolan bixebitin. Gava em 
bixebitin di dinyayê de wê dengê 
me jî bilind be.

Di asta resimkariyê de kîjan 
welat li pêş in?

Di asta resimkariyê de Tirkiye li 
paş e. Li vî welatî kesek qîmet 
nade hunerê, ji ber vê yekê 
huner jî li paş dimîne. Fransa, 
Hollanda, Swêd, hinekî Alman-
ya û  DYE (USA) bi hunera xwe 
pir li pêş in. Berê Fransa û Îtalya 
li pêş û li ber çavan bû lê niha 
Avusturya(Viyana) li pêş e û li 
ber çavan e. Bi galerî û mu-
zexaneyên xwe xwedî li hunera 
xwe derdikevin, ne wekî vira ye. 
Ji ber qedr û qîmet didin hunerê 
hunera wan jî bi pêş dikeve. Ji 
her dewletî tên û li Viyanayê ji 
xwe re li galerî û pêşangehan 
digerin. Ji DYE jî tên û ji vir ji 
xwe re tabloyan distînin. Heger 
îro li Stenbolê pêşangehekê 
vekim kesek ji DYE nayê û li 
sergiyên min nagere. Miro-
vên vê axê bi xwe qedr nadin 
hunerê. Ne tenê kêmasiya me, 
kêmasiya xelkê me jî pir e.

Mesele nebe, nabe
Di wênekariyê de kirasê kur-
dî têra wênekarên me dike 
yan na? Hewce dike ku wêne-
karên me ji çandên xerib feyzê 
bigrin?
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Belê têra me dike û zêde ye jî. 
Ji bo me xezîne ye û deryayek 
mezin e. Li ser rengê me kurdan, 
kirasê me, kincên me yan cihê 
jiyana xwe lê berdewam dikin 
û welat bi her awayî dixwazim 
xêzkirinên xwe zêdetir bikim. 
Ev ji bo me xezîne ye û naqede. 
Hewce nake meriv ji çandên din 
îlhamê bigire. Divê em li xwe û li 
çanda xwe vegerin. Çanda me 
besî me ye û bi vê sayê çanda 
me jî wê bi pêş bikeve.

Hunermend Brader li ser wê-
nekariyê stranek çêkiribû û 
navê wê danî bû “Rengvano”. 
Heta niha di muzîka me de 
leqayî xebatek ji bo wêneka-
riyê nebûbûm ji bilî vê stranê. 
Dema meriv li strana wî 
guhdarî dike meriv dikeve vê 
fikrê: divê huner ji bo gel be. 
Fikrê te çi ye li ser vê mesele; 
bi te gelo divê huner ji bo hu-
nerê be an huner ji bo gel be?

Li ser resimkar an jî rengvaniyê 
heta niha ti stran nehatine 
çêkirin ji bilî vê stranê. Ez spa-
siyên xwe ji Hozan Brader re 
dişînim. Keyfa min ji vê stranê 
re pir tê. Ez bi xwe jî hem lê 
didim û hem dibêjim. Heger 
hunermendên me, me bibihîzin 
ji wan daxwazek min heye. He-
ger ji destên wan tê bila çend 
stranên din li ser resimkariyê 
çêbikin, ez ê pir kêfxweş bibim. 
Ne tenê ez, em hemû wênesaz 
em ê kêfxweş bibin.

Huner ne ji bo hunerê ye, 
huner ji bo gel e. Heger ez 
karê xwe tenê ji bo xwe an 
jî ji bo hunerê bikim hewce 
nake niha ez vê hevpeyvînê 
bikim. Hunermend fikra xwe 
û rastiyê li hunera zêde dike 
û bi vê rêyê tiştan tîne ziman. 
Gel jî bi saya hunerê bi pêş 
dikeve. Huner ne ji bo hunerê 
ye, huner ji bo gel e.

Di navbera destan, çîrok, sî-
nema, muzîk û wênekariyê de 
eleqeyek çawa heye?

Di nava hemûyan de mesele 
hene. Hemû behsa tiştekî dikin. 
Destanên wekî Mem û Zîn, 
Xecê û Siyabend derbasî sîna-
meyê bûne û bûne fîlm. Li ser 
zimanê dengbêjekî bûne kilam 
an jî  bûne stran. Wênesaz jî 
dema guh didin kilaman, an jî li 
fîlmekî temaşe dikin an jî pirtû-
kekê dixwînin hin sûret di hişê 
wan de derdikeve û li gorî wê 
wêneyek derdikeve meydanê. 
Eleqeya van hemûyan mesele 
ye. Heger mesele nebe meriv 
di nava stranê de bêje "hoy hoy 
hoy" an jî "lê lê lê" hemû vala û 
bê wate dimîne. Heger mesele 
nebe huner jî çênabe, ya hunerê 
tîne meydanê mesele û hestên 
hunermendan e. Sînemager bi 
awayekî din meseleyê tîne ber 
çavan û ez jî bi xêzkirinê tînim 
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wicûdê. Ew jî li gorî hêst û dilê 
me diguhere.

Heta niha xebatên te li kîjan 
sergî, bîenal û li ser kîjan ber-
gên berheman derketine pêş-
berî resimhezan?
Dema zanîngehê ez çûm Du-
baiyê û min li otelekê pêşan-
geh vekir. Li başûr, li Silêma-
niyê min pêşangeh vekir. Li 
bakur, min li Semsûrê pêşan-
geh vekir. Wekî din li bajarên 
Çanakkale, Konya, Enqere û 
Stenbolê yên Tirkiyeyê jî tevlî 
pêşangehan bûm. Min heta 
niha 8-9 pêşangeh vekirin.

Li gorî feylesofê mezin Platon 
“Resimkarî sextekarî ye”. Tu li 
ser vê gotina Platonî çi difikirî?
Kengî vê gotina Platon bibihî-
zim dikenim. Di gotina wî de 
îroniyek heye. Hunera huner-
saziyê heqqet sextekarî ye lê 
ji bo giyanê me tiştek pêwîst 
e. Platon ji bo hunersaziyê reş 
bike negotiye.

Belê di nava wênesaziyê de 
her tişt sextekarî ye. Mesela 
ez xebatên 3D çê dikim, ew jî 
sextekarî ye. Gava tu li xebatê 
dinêrî rast tê xwiya. Gava tu 
diçî ber wê an jî paş wê dinêrî 
tiştekî din xwiya dike. Ev kar jî 
sextekarî ye. Lê ev sextekariya 
wêneyan ne ew ku tu biçî û 
pereyên yekî bidizî.

Da Vîncî jî dibêje: "Wêne hel-
bestek bê ziman e û helbest 
jî wêneyek kor e". Çêkirina 
wêneyan heqqeten bê ziman e 
û helbest jî wêneyek kor e.

Hunera kurdî bi çi rengê xwe ji 
hunera cîhanê vediqete?
Ya pêşî kirasên me li tu derî tune 
ne. Ne li Hindê, ne li Çînê û ne jî 
li Japonyayê mîna kirasên me 
kirasên xweşik hene. Kirasên 
me qet naşibin kirasên wan.
Ya duduyan deq e. Kal û pîrên 
me li ser enî û destên xwe 
deqan çêdikin.

Ya sisêyan govend e. Tenê ne 
gerandin, xêzkirina govendê jî 
xwe eşkere dike.

Di nava me de rengên me pir 
in. Ez ji Semsûrê me, li cem 
me kiras û govenda me cuda 
ye, tu diçî Colemergê kiras 
û govenda wan cuda ye. Ev 
dewlemendiya çanda me ye. 
Xezîneyek bê ser û bin e.

Ji bo dildarên resimkariyê û 
kesên dixwazin vî karî bikin tu 
dikarî pêşniyariyan bikî?
Heger li Stenbolê dijîn dikarin 
werin cihê min. Li ser hunerê 
dikarim dersan bidim wan an 
jî tiştekî nîşan bidim. Dikarin li 
ser medyaya civakî hunersa-
zan bişopînin. Helbet wê ji wan 
gelek tiştan fêr bibin û ji bo 
xêzkirina wê rêyek nîşanî wan 
bidin. Bila ji xwe re li pêşangeh 
û bîenalan bigerin. Bila fêrî 
terzên nû bibin. 
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Sevgili okur… Bir tarih okuması yapmak 
için illa da tozlu raflara tırmanıp kalın 
kitaplara dalmak gerekmiyor. Ama sen 
öyle sanıp göze alamıyorsan, küçük 
haplar halinde hazırlanan ve “ceddin 
deden neslin baban” diye başlayan 
masal tadındaki anlatılarla yetineceksin 
mecburen. Bildiğin gibi, o anlatılarda yedi 
iklim üç kıtada at koşturup kılıç sallayan 
bir “ecdat” var. O koskoca tarihten ecdat 
olarak yalnızca birkaç sultan, kağan ve han 
mı gelip geçmiştir sence?
Her taşı doğru gediğe koyma kaygısı 
taşıyan tarihçi elbette başımızın tacıdır 
ama geçmişe meraklı bir bakış atmayı 
sadece tarihçilere bırakmak gerekmiyor. 
Bu muazzam akış içinde yalnızca saraylar, 
hanlar, hamamlar ve galipler değil; toprak 
damlar, tahta barakalar, mağaralar ve 
mağluplar da var. Bu manzarayı görmek 
için illa da bir “tarihçi” refakati gerekmiyor… 
Kendine reva görülen hayatı, “Padişah 
sikkesi selam vermiyor/Kefensiz kalacak 

ölümüz bizim” diye özetleyen halkın “Ekende yok biçende yok/ Yiyende ortak Osmanlı” diyen 
mânisi anlatmıyor mu durumu?
On sene önce, Osmanlı’yı konu alan bir televizyon dizisine ait fragmanı görür görmez yüzlerce kişi 
sokağa dökülüp protesto gösterisi yapmıştı. Kalabalık arasındaki hangi vatandaş hangi padişahın 
kaçıncı kuşaktan hangi torunuydu, bilemiyoruz tabii ki… Yani bir kafa karışıklığı var galiba. Ragıp 
İncesağır’ın yazdığı Ecdadımız adlı kitap, işte bu kafa karışıklığını gidermeye aday. Yirmi sene önce 
Yeni Başlayanlar İçin Ülkücülük adlı su gibi akan bir kitap yazmıştı. Su gibi akan bu ikinci kitabına 
da “Yeni Başlayanlar İçin Ecdadımız” diyebiliriz bence. Ragıp’la aynı üniversitede aynı yıllarda 
okuduk, arkadaşız ama mezun olduktan sonra fazla görüşemedik… “Şükür görüştüren sebebe” 
diyeyim...

Herkesin ecdadı 
kendine!

Röportaj: İBRAHİM KARACA
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İçinde sorular barındıran bir 
soru ile başlayalım… Ecdat 
kavramının kapsama alanı 

yalnızca hanedan ile mi sınır-
lıdır? Yani Osmanoğulları sü-
lalesinden gelmeyen ecdada 
ecdat demeyelim mi? Mesela 
ecdat güzellemesiyle örülen 
Osmanlı tarihinde vergisini 
ödeyemediği için dağlara ka-
çan köylüleri nereye koyaca-
ğız? Kendini isyanla görünür 
kılan çulsuz ecdat var, isyanı 
kanla bastıran egemen ecdat 
var… Hepsi bizim mi?

Milliyetçilikle malul tarih yazımı 
toplumları yekpare kütleler-
miş gibi tarif ediyor. Gerçeğin 
böyle olmadığını, toplumların 
egemenler ve yönetilenler diye 
farklı çıkar gruplarına, sınıflara, 
halklara ayrıldığını biliyoruz. 
Bugün içinde yaşadığımız 
toplum nasıl parçalı ise geç-
mişte de öyleydi. İşte “ecdat” 
denilen şey, bu farklı grupların 
içinden birilerini seçip bugü-
ne dair, bugün için bir anlatı 
haline getirmektir. İktidarlar 
rıza imalatı için yaparlar bunu. 
Muhalefet ise topluma kendini 
hatırlatmak, kolektif belleği 
canlı tutmak zorundadır.

Bu nedenle, herkesin ecdadı 
kendine! Egemenlerin ecdadı 
onların olsun. Biz ecdadı dire-
nişin ve ütopyanın sürekliliği 
içinde yeniden tanımlayabilir 
ve bugün yazdığımız hikâyenin 
bir parçası kılabiliriz. Toplumun 
kendisini zamanın aynasında 
görmesi, kendisiyle yeniden 
tanışması, bugün kendisi için 
yepyeni bir hikâye yazabilme-
sine hizmet edebilir.

Kürt Baba Tahir-i  
Üryan’dan Yunus’a...
Ced sözcüğü ‘ata’ anlamına 
geliyor, ecdat ise onun çoğu-
lu… Bu kavram biyolojik mi, 
siyasal mı, sınıfsal mı, özel bir 

adlandırma mı? Yerine göre 
öyle yerine göre böyle mi yok-
sa? Örneğin benim Karacaoğ-
lan ve Yunus ile birlikte Spar-
taküs’ü de kendime aynı anda 
ecdat saymamın bir mahsuru 
var mı?

Bir kere ecdadın kanla, soyla, 
dinle, imanla ilgisi yok. Ecdadın 
geçmişten yaptığınız seçimi ya-
parken sizi motive eden saikler-
le ilgisi vardır. Geçmişten bulup 
çıkardığınız ve “işte bu benim 
ecdadım” dediğiniz kişiyi neden 
seçtiniz? İşte o “neden” sizi 
ecdadınıza bağlayan şeydir. Bu 
muktedirler için de böyledir, bi-
zim için de. Muktadirler de bilir, 
örneğin Osmanlı’nın “Türk kanı” 

Ecdadın kanla, soyla, dinle, 
imanla ilgisi yok. Ecdadın 

geçmişten yaptığınız 
seçimi yaparken sizi motive 

eden saiklerle ilgisi vardır. 
Geçmişten bulup çıkardığınız 

ve “işte bu benim ecdadım” 
dediğiniz kişiyi neden 

seçtiniz? İşte o “neden” sizi 
ecdadınıza bağlayan şeydir. 

Bu muktedirler için de 
böyledir, bizim için de.
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ile bir ilgisinin kalmadığını… 
Ama bunu gizler ya da önemsiz 
bir ayrıntı gibi anarlar. Haneda-
nın ecdat ilan edilmesinin se-
bebinin “kan” olmadığını biliriz. 
Egemenler bugün yönetilenlerin 
rızasını imal etmek, yurttaşı 
tebaaya çevirmek, muktedirin 
ilahi bir egemenliği olduğuna 
ikna etmek, toplumun geleceği-
ni “geçmişteki gibi” tasarlamak 
için bunu yapıyorlar… Biz ise 
geçmişte de direnenler, başka 
bir hayatın hayalini kuranlar, 
boyun eğmeyenler olduğunu 
hatırlatmak için.

Bugün zaman zaman ekteki 
gibi1 haberler çıkar ve çoğu 
insan bunu Anadolu insanının 
“şaşkınlığı” olarak yorumlar. 
Gerçek ise halkların birbirlerine 
efsaneler, inançlar ve kahra-
manlar aktardığıdır. Bu süreklilik 

1 https://www.haberturk.com/
mugla-haberleri/61004659-yil-
la rca-turbe-sani larak-adak-
lar-adanan-ve-dilekler-tutulan-me-
zar-yunanli-boksor-diagorasa

Bergamalı köle ayaklanmasının 
lideri Aristonikos ile bin yıl 
sonra aynı bölgede ayaklanan 
Börklüce ve onun saç sakal 
tıraş edip yarı çıplak yaşayan 
Cavlaki yoldaşları ve yine bin yıl 
sonra altın madenine karşı saç 
sakal tıraş edip üstsüz yollara 
düşen Bergamalı köylüler 
arasında da var bence. Dolayı-
sıyla bu mücadele geçmişte de 
bugün de kana-soya dayanma-
dı. Bizans’a başkaldıran Ermeni 
Karbaias, anlatısını Arap sa-
vaşçı Battal Gazi’ye bırakmıştı. 
Battal Gazi ise Alevi Türkmenler 
tarafından kutsallaştırıldı.

Cavlakilerden söz etmişken; 
Cavlakiler Horasan’dan Ana-
dolu’ya gelen Kalenderi der-
vişlerinin bir koluydu. Kalende-
riler ise kısaca düzen dışı, asi 
dervişlerdi. İşte bu Kalenderilerin 
“ecdadı” da 10. yüzyıl sonunda 
Loristan’da yaşayan, şiirlerini 
Kürtçenin Lori lehçesiyle yazan 
bir Kürt bilgesi, Baba Tahir-i 

Üryan idi. Bir mağarada yarı 
çıplak yaşayan, toplumdan el 
etek çekmiş bu dervişin yazdığı 
şiirler Ömer Hayyâm’dan Mev-
lânâ’ya, Hacı Bektaş’tan Yunus’a 
birçok Anadolu düşünürünü 
etkilemiş, kendinden sonraki 
düşünce dünyasında derin izler 
bırakmıştı. 

Ecdat servisiyle  
müptela yapmak
Genç Osman’ı Yedikule Zin-
danı’nda boğup öldürmeden 
önce ırzına geçen bir hane-
danlık düzenidir söz konusu 
olan. Bugün kendini Osmanlı 
sayan “Osmansız” vatandaşta 
depreşen ecdat kaygısı nasıl 
bir kaygıdır? Dünü kavramaya 
mı günü örgütlemeye mi dö-
nüktür? Bu “ecdat” edebiyatı-
nın derdi nedir?

Egemenler ecdat edebiyatıyla 
“bir taşla bir sürü kuş vurmak” 
istiyorlar: Birincisi, geleceğimizi 
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ipoteklemek istiyorlar. “Her 
zaman böyle perişan değildik, 
atalarımız çok daha güzel yaşı-
yordu” mesajı vermek yani. Bir 
tür İslamcıların “Asr-ı Saadet” 
nostaljisi gibi. Geçmişi ihya 
etme fikri, geleceği geçmiş gibi 
inşa etme gibi gerici bir amaç 
taşıyor… Ama bu mümkün 
değil. Memleketlimiz Heraklit 
dememiş mi “bir ırmakta iki 
kere yıkanılmaz” diye...

İkincisi, yurttaşı yok etmek 
istiyorlar. Demokrasilerde 
birey, hakları olan bir yurttaştır. 
Geçmişte ise padişahın kulları 
vardı. Padişah güzellemesi, 
yurttaşı yok edip bireye kulluk 
dayatmasıdır esasında.

Üçüncüsü, Ortadoğu ve Afri-
ka’daki askerî/ekonomik varlığın 
da, Ayasofya’daki “oldu-bitti” 
şovunun da anlamı yayılma-
cı-fetihçi bir dış politika hayali. 
Bunu da “ecdadımızın izinden 

gidiyoruz” diyerek Osmanlı üze-
rinden meşrulaştırıyorlar.

Bir başka kuş ise bireyde 
siyasal bağımlılık yaratmak! 
Reich’ın Dinle Küçük Adam 
kitabındaki “zayıf, özgüven-
siz ve aciz” tip, övünmek için, 
hiçbir emek harcamadan bir 
geçmişe sahip oluyor. “Hayatı-
na anlam katan” bir geçmiş ve 
kendine ait olmayan “başarılar” 
ile büyüklenmek. Bunlar uyuş-
turucu gibi bağımlılık yaratıyor. 
Torbacısına bağlanan müptela 
gibi, ecdat servisi yapan iktida-
ra bağlanıyor “küçük adam”.

Tarihte hiçbir dedesi hiçbir 
sarayın avlusundan bile geç-
memiş olan Hemşinli bir torun 
olarak ben Osmanlı’yı kendime 
ecdat saysam da o bana ecdat 
olmayı kabul eder mi? Sana 
böyle sorular sormak ‘ecdada 
hakaret’ sayılır mı?!

Osmanlı’nın kendi öz torun-
larına bile pek şefkatli dav-

ranmadığı malumunuzdur. 
Yani pek öyle memnuniyetle 
karşılamazdı. Osmanlı haneda-
nının bilmem kaçıncı kuşaktan 
torunu lümpen bir zatın attığı ve 
tartışma açan twiti, gerçek bir 
Osmanlı’nın ‘tebaaya’ bakışını 
da yansıtıyor aslında: “Sizin 
4 kuşak önceki dedeleriniz 
bu vatan için ne yaptı?’ diye 
hesap soruyor kibirlice, ecda-
dını savunurken! Kimse çok 
heveslenmesin yani. Osmanlı 
Devleti’nde ahaliye Osmanlı de-
mek çok sonraları, modernleş-
meyle mümkün oldu. Onlar hep 
Al’Osman’ın kullarıydılar. “Biz 
Osmanlıyız” sloganı bir kolpa-
dan başka bir şey değil yani.

Doblosunun arkasına padişah 
tuğrası koyan arkadaşa da bir 
laf edeyim. İyi ki bunu cumhu-
riyette yapıyor, zira Osmanlı’da 
padişahın imzasını padişah 
ve bir görevli dışında kimse 
kullanamazdı. Boynu giderdi, 
alimallah! 
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SÎNGAPOR: 
“K i l îda Behran”

Her çiqas bi giştî bala me li 
ser Ewropayê be jî li we-
latên dûrtir jî çîroka me 

ya hebûnê tê nivîsandin. Lêbelê 
pirrî caran haya me jê nabe. Bi 
taybetî, li Rojhilata Dûr japonekî 
romanek bi navê “Kulîlka kurd” 
nivîsî, kurdî îro li Tokyoyê, di 
zanîngehê de tê hînkirin. Bi rastî 
12 hezar km dûr be jî, belavbû-
na popularîteya çandî û siyasî 
ji bo pêşketinê gelek girîng e. 
Lewma bi ya min, divê miletê 
kurd bala xwe bide hemû ali-
yan. Ji van aliyan yek jî li herê-
ma pasîfîkê bêguman Sîngapor 
e. Min dîtibû ku li wir texsîvanê 
sîngaporî kurdan nas dike. Bi 
rastî ez pê şanaz bûbûm. Dîsa 
jî piştî gera xwe min derbarê vî 
welatî de nenivîsîbû. Lê dema 

ÎBRAHÎM GÊNÇ

ku ez di nava hejmarên Kovara 
Hawarê de digeriyam, ji nişka 
va îlhamêkê bi min girt. Lewra 
min dît ku Kovara Hawarê 79 
sal berê behsa Sîngaporê jî 
kiriye.  

Gotara ku di hejmara 39an a 
Hawarê de hatiye weşandin, 
bi navê “Sengepor” û ji aliyê 
Hesenê Mistê ve hatiye nivî-
sandin. Dîroka weşana kovarê 
15ê Sibata 1942yan e. Jixwe 
di vê dîrokê de Sîngapor ji aliyê 
japonan ve hatibû dagirkirin. 
Dixuyê ku her çiqas dûr be jî, 
nivîskarên Hawarê li hemberî 
rûdanan bi awayekî bêeleqe 
tevnagerin. Hesenê Mistê di 
gotarê de behsa şerê Girava 
Sîngaporê ku di navbera japon 
û îngîlîzan de qewîmiye, dike. 

Piştre derbarê giravê de agahi-
yan rêz dike û dibêje ku “Sen-
gepor jî bi her awayî hêja ye û jê 
re kilîta behran dibêjin.” Li gorî 
nivîsê kilîdên din ên îngîlizan 
jî Siwêş û Cebeltariq in. Dîsa 
derbarê niştecihên giravê de 
agahiyên wiha tên parvekirin: 
Di girava Sengeporê de 500000 
çînî, 100000 melêzî û qederê 
10000 ewropayî rûdinin.

Gelo çawa bi pêş ketin?
Dîroka Sîngaporê ya nûjen 
di sala 1819an de bi hatina 
îngîlizan dest pê dike. Navê 
îngîlizê ku ewil hatiye giravê Sir 
Stamford Raffles e. Piştre li wir 
benderên mezin tên çêkirin û 
bazirganî tê bipêşxistin. Dûre 
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girav ji bo koloniyên îngîlizan 
weke girêdanekê wezîfeyeke 
girîng jî dibîne. Lêbelê mêtin-
geriya îngîlizan heta sala 1960î 
didome. Sîngaporî ewil di sala 
1959an de mafê xweseriyê 
bi dest dixin. Dûre di sala 
1963an de dibe federasyoneke 
Malezyayê. Lê li hev nakin û 
malezyayî dibêjin ji me veqe-
tin, welatê xwe damezirînin. 
Hin kes dibêjin ku sîngaporî 
rasterast hatine qewitandin. Ji 
ber vê yekê di sala 1965an de 
Sîngapor jî serxwebûna xwe 
radigîhîne. 

Piştî serxwebûnê herî zêde 
giraniyê didin perwerdehî û 
bazirganiyê. Bi van polîtîka-
yan, piştî guhertina nifşekî, 
encamên pêşketinê derdikevin 
holê. Bi rastî Sîngapor heta 
îro her tim bi awayekî îstiqrarî 
mezin bûye. Îro bi serkêşi-
ya dewletê hema hema her 
kes xwediyê xaniyê xwe ye. 
Welatekî bi pergal û pirr paqij e, 
bêkarî tuneye, gendelî û bertîl, 
rêjeya sûcan hema hema nîn 
e. Lêbelê ev, encama polîtî-
kayên aqilane ye. Ji ber ku 
dewlemendiya binerd tuneye, 
wan ji pozîsyona jeo-stratejîk a 
giravê heta bêjî îstifade kirine. 
Lewra girava Sîngaporê di 
navbera Okyanusa Hind û Der-

yaya Çîna Başûr de cih digire. 
Ji ber vê yekê, li giravê bender, 
tersane û balafirgehên mezin û 
modern tên çêkirin. 

Sîngapor îro di navbera 
Malezya û Endonezyayê de 
bi 5.7 mîlyon nifusa xwe ve 
“bajar-dewlet” e. Erdnigariya 
xwe bi tenê 722 kîlometrekare 
ye. Lê bi hêza xwe ya aborî îro 
digel Taywan, Hong Kong û 
Koreya Başûr weke “Pilingên 
Asyayê” tê qebûlkirin. Weke 
mînak li wir bi navê Orchard 
Road kolaneke gelek nav-
dar heye. Hemû navendên 
danûstandinê yên ultra-luks, 
marqeyên herî navdar û ban-
kayên mezin li ser vê kolanê 
ne. Cihê fînansê ye û pereyê 
gelek dewletan li vê derê tê 
parastin. Lewma Orchard 
Road qelbê fînansê ye. Heta ku 
Sîngapor ji ber van taybetiyan 

weke “Swisreya Asyayê” jî tê 
pênasekirin.

Benîştcûtin qedexe ye

Li Sîngaporê payîz, zivistan 
û bihar tuneye. Lewra çar 
demsal havîn e. Hema 135 km 
jorî ekvatorê cih digire û îqlima 
xwe tropîkal e. Carinan mirov 
ji ber germahî û hêmiyê aciz 
jî dibe. Li vî welatî qedexeyên 
bir balkêş hene. Weke mînak 
kişandina cixareyê tenê hin 
cihan serbest e. Wekî dinê qe-
dexe ye. Dîsa benîşt bi temamî 
qedexe ye. Di heman demê de 
gemarîkirina derdoran jî wisa 
ye. Cezayê van qedexeyan 
heta 1000 dolarî dertê. Ji ber 
ku Sîngapor welatekî pirzimanî 
û olî ye, tu kes nikare ji çand û 
ola hevdu re dijûnan bike. Ce-
zayê xwe giran e. Dîsa cezayê 
firotina hişbirê rasterast îdam 
e. Ev qanûn û rêzikên tund 
ji aliyê biyaniyan ve pirr tên 
rexnekirin, lê Sîngaporî ji halê 
xwe razî ne.

Li Sîngaporê misilman, xristi-
yan, bûdîst, hindû hwd. di nava 
hevdu de bi awayekî aştiyanê 
dijîn. Li wir rêjeya çîniyan %75 
e. Ya malayan %13, ya hindû-
yan %9 e. Rêjeya misilmanan 
nêzî %15an e. Lê li ser heman 
kolanê perestgehên hindû û 

Piştî gera xwe min derbarê 
vî welatî de nenivîsîbû. 
Lê dema ku ez di nava 

hejmarên Kovara Hawarê 
de digeriyam, ji nişka 

va îlhamêkê bi min girt. 
Lewra min dît ku Kovara 

Hawarê 79 sal berê behsa 
Sîngaporê jî kiriye.
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çîniyan, mizgeftên misilmanan 
û dêrên xristiyanan li rex hevdu 
ne. Herwiha zimanên îngîlizî, 
çînî, malayî û tamilî weke zi-
manên fermî hatine pejirandin. 
Lê îngîlizî weke “Lingua Franca” 
ji aliyê her kesî ve tê axaftin. 
Jixwe ji diyalekta wan re dibêjin 
“Singlish”. Pirrî caran li dawiya 
hevok û peyvan qertafên weke 
“lah, leî, meh û hwd.” zêde dikin. 
Weke minak, “Can you do this? 
– Can meh? (Are you sure)? – 
Can lah (Of course)!”

Xwarina japonan  
navdar e
Li Sîngapora ku pereyê xwe 
dolar e, kirîna betlaneyekê bi 
rastî pirr buha ye. Eger riya 
we li wir bikeve du tişt girîng 
in: cihên xwarinê yên erzan û 
bikaranîna wesayîtên vegu-
hastinê yên komî. Jixwe xetên 
metroyê gelek pêşketî ne. 
Mirov bi hêsanî dikare biçe her 
derê. Lê divê di destê mirov de 
nexşeya xetan hebe. Ji ber ku 
axa xwe gelek piçûk e, mirov 
dikare bi meşê jî lê bigere. 

Li Sîngaporê çanda çêkirina 
şîvan li malê tuneye. Ji ber vê 

yekê, li derve cihên xwarinê 
yên erzan hene. Navê van 
navendan “Hawker Cent-
re” ne. Li wê derê dikanên 
hûr li rex hevdu rêz dibin. Di 
serî de xwarinên asyayî; her 
cur xwarin tê dîtin. Herwiha 
li Singaporê mitbaxên din 
ên cîhanê jî hene. Herî zêde 
mitbaxa japonan derdikeve 
pêş. Ji xeynî japonan, mitbaxa 
çînî, wîetnamî, Koreya Başûr û 
Fransayê jî li vî welatî xurt in. Ji 
bilî van hemûyan “Sîngapore 
Slîng” rasterast vexwarineke 
lokal a Sîngaporê ye. 

Sê taxên otantik  
û egzotîk
Li Sîngaporê divê mirov teqez 
Chinatown (taxa çînî), Little 
Îndia (Hindistana Piçûk) û 
Kampong Glam (taxa mi-
silmanan) bibîne. Lewra 
wê çaxê mirov him çand û 
baweriyan ji nêz ve dibîne, 
him jî xweşbîniya di navbera 
wan de ferq dike. Li van her 
sê taxan avahî bi mîmariya 
Parenakan hatine çêkirin. Li 
taxa çîniyan rengê sereke sor 
e. Li wir kincên çînî, diyariyên 

çandî, xwarinên wan û tiştên 
din hene. Dîsa perestgeha 
wan a herî navdar, Buddha 
Tooth Relic jî li taxa çîniyan e. 
Bi rastî mirov dibêje qeyê ba-
jarek ji Çînê rakirine û anîne li 
Sîngaporê danîne. 

Herwiha herêma Hindista-
na Piçûk jî bi otantîkiya xwe 
derdikeve pêşberî merivan. 
Tu dibêji qey hindî tena serê 
xwe nehatine, welatê xwe jî bi 
xwe re anîne wê derê. Lewra 
ji xemilandina tax û sûkan 
bigire heta kincên wan, hemû 
di çarçoveya çanda hindiyan 
de pêk hatiye. Li wir beşek ji 
hindiyan misilman in, beşek 
ji wan hîndû ne. Min li wir 
perestgeha hindûyan a bi 
navê Sri Veeramakaliamman 
ziyaret kiribû. Bi rastî bandora 
wê li ser merivan çêdibe. 

Dema ku mirov berê xwe dide 
Arap Streetê ku taxa misil-
manan jî li wir e, beriya her 
tiştî Mizgefta Sultanê (Sultan 
Mosque) balê dikişîne. Mizgeft 
di sala 1824an de hatiye çêkirin 
û di sala 1924an de jî hatiye 
restorekirin. Qubeya mizgeftê 
zêrîn e. Li derdora mizgeftê 
restoran û kafe hene. Xwediyê 
hin dikanan ji Tirkiyeyê ne. Heta 
ku ez jî digel hevalên japonî li 
kafeyekê rûniştim. Xwediyê 
xwe kurdekî xarpêtî bû. Ji welêt 
11 hezar km dûr be jî, me li wir 
çaya qaçax vexwar. 

Welatê bibaxçe
Ji ber biryara serokwezîrê 
damezirîner ê Sîngaporê, 
konsepta avakirina bajêr li 
ser baxçeyan hatiye çêkirin. 
Jixwe baxçeyên Sîngaporê li 
hemû dinyayê deng vedane. 
Nemaze Baxçeyên Botanîk ên 
Sîngaporê (Sîngapore Botanîc 
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Gardens) hêjayî dîtinê ne. Bax-
çeyên Botanîk niha di lîsteya 
mîrateya çandî ya ÛNESCOyê 
de jî cih girtine. Herwiha “Bax-
çeyê Orkîdeyan ê Neteweyî 
(National Orchid Garden)” jî di 
nava van baxçeyan de ye. Li 
nava baxçeyan ji hezarî zêdetir 
orkîdeyên rengîn ên ku sembo-
la wan a neteweyî ye, hene. 

Li başûrê Sîngaporê girava 
Sentosa jî ji bo betlane û kêfê 
pirr tê tercîhkirin. Aktîvîteyên 
cur bi cur, plajên berfireh, 
hotelên luks hevdu temam 
dikin. Hûn dikarin bi teleferîkê 
jî derbasî vê giravê bibin. Ji bo 
avjeniyê li plajên weke Silo-
so, Palawan û Tanjong bi kar 
bînin. Sîngaporî ji Malezya û 
Endonezyayê qûmê dikirin da 
ku giravê zêdetir mezin bikin.

Keştiya li ser qata 
57emîn
Lêbelê em dikarin bibêjin ku 
her tişt li aliyekî, divê mirov 
teqez Parqa Merlîonê (Merlion 
Park) bibîne. Hotela Marina 
Bay Sands, Peykerê Şêr (Mer-
lion), Singapore Flyer (Dolaba 
Biçerx), Gardens By The Bay jî 
Sîngapora îroyîn pêk tînin.

Peykerê Merlion îro weke 
sembola Sîngaporê tê qebûl-
kirin. Nîvê jor ê peykerê şêr e, 
nîvê binî jî masî ye. Tê gotin 
ku di sedsala 14an de pren-
sekî malayî li ser giravê çûyê 
nêçirê û rastî şêrekî hatiye. 
Lêbelê di rastiyê de her çiqas 
li ser giravê tu car şêr tunebin 
jî, Sîngapor li gorî dilê prens 
weke “bajarê şêran (Lion City)” 
hatiye pênasekirin. Jixwe 
li gorî etîmolojiya peyvê di 
zimanê Sanskridî de “Simha” 
tê wateya “şêr”; “Pure” jî tê 
wateya “bajêr”. 

Li Singaporê avahiya herî 
balkêş bêguman Marina Bay 
Sands e. Lewra li rex hevdu ji 
sê avahiyên 57 qatî pêk tên. 
Lêbelê tiştê xweştir ew e ku li 
ser van hersê avahiyan, keşti-
yeke weke keştiya Hezretî Nûh 
a li ser çiyayê Cûdî lengera 
xwe avêtiye. 

Herwiha di nava vê avahiya 
ecêb de eywanên şanoyê, 
qumarxane, navenda danûstan-
dinê û hwd. jî hene. Ya xweştir 
ew e ku mirov li qatê herî jor li 
ser terasa keştiyê dikare her 
aliyê Sîngaporê temaşe bike. 
Lewma ev der weke Parqa 
Asîmanî (Sky Park) hatiye binav-
kirin. Dîsa li wir hewzek jî heye. 
Navê hewz, Hewza Bêdawî (Infi-
nity Poor) ye. Lewra dema ku di 
nava hewz de li dor xwe dinêrî, 
bi te her der bêdawî dixuyê. 

Li herêma Merlionê Dolaba 
Biçerx a Sîngaporê jî pirr girîng 
e. Bilindiya xwe 165 mêtre ye. 
Heta çend sal berê li hemû cî-
hanê dolaba biçerx a herî mezin 
bû. Ji ber ku kapsulên xwe fireh 
in, weke restoran jî kar dike. 
Hema nêzikî vê derê Gardens 
By The Bay cih digire. Ev der li 

ser 250 donim erdê baxçeyekî 
çêkirî ye. Lê hin dar hene ku jê 
re dibêjin “Supertrees” û gelek 
bilind in. Ewqas xweşik ronîkirin 
e ku êvaran bi rengîniya xwe 
mirovan mest dikin.

Paqij, ewle, bipergal
Bi rastî zêdetir hurgilî û taybe-
tiyên din ên Sîngaporê hene. 
Lê divê em nivîsa xwe bi vî 
awayî sînordar bikin. Sîngapor 
bi qiymetdayîna perwerdehiyê 
û bikaranîna aqilane ya derfe-
tan, ji welatên dewlemend yek 
e. Nêrîna hevpar a biyaniyan 
li hemberî Sîngaporê ev e: 
Paqij, ewle, bipergal. Ji ber vê 
munasebetê ez nivîsa xwe bi 
bîranînekê bi dawî bikim. 

Rojekê min ji hevaleke xwe ya 
Sîngaporî pirsî bê ka pirsgi-
rekên wan çi ne. Ji min re got 
ku em ji bo zêdetir bipêşxisti-
na aborî û jiyanekê dixebitin. 
Lêbelê ev li gorî wê pirsgirêkeke 
pirr girîng bû. Piştre min behsa 
pirsgirêkên li Rojhilata Navîn kir. 
Dû re min dîsa pirsî, “Hê pirs-
girêkên we hene?” Li min nihêri 
û got, “Na na, tunene. Belkî bi 
qasî serê derziyekê...” 



dilop
78

Sahi gaz deyince sizin 
aklınıza ne düşer? Ya da 
ne düşmeli? İyisi mi ben 

kendimle ilgili olanını yazayım. 

1960’lı yıllar; muhkem surla-
rıyla çepeçevre sarmalanan 
şehrin Mardinkapı’sında Cum-
huriyet İlkokulu’nda öğrenci-
yim. Evimiz de okulun hemen 
yakınında, bir sokak aşağıda.

O yıllarda belediyenin ESO 
(Elektrik-Su-Otobüs) birimi 
var. Su yetersiz, sık sık kesili-

Gazcı Musa da çeki ldi 
‘yalan dünya’nın 

şeceresinden
ŞEYHMUS DİKEN

yor. İçme suyu kalitesi de yok. 
Otobüs dersen, birkaç tane ve 
ihtiyacı ancak karşılıyor. Elekt-
riğe gelince, onu da belediye 
karşılıyor ve günde ancak bir-
kaç saat verilebiliyor. Elektrik 
verilemeyen zamanlarda ise 
hemen her evde gaz lambala-
rına müracaat ediliyor.

O yılların en gözde aleti, gaz 
lambası... Gaz lambası ne işe 
yarar ve nasıl çalışır? İşte me-
sele orada; en altta yuvarlak, 

kalın şişe camdan, orta büyük-
lükte bir tas görüntüsündeki 
cam hazne ve üzerine yerleş-
tirilmiş yukarı doğru incelerek 
uzayan huni şeklinde hayli 
ince camdan bir başlık. O cam 
huniyle yuvarlak cam haznenin 
ortasındaki mekanizmada bu-
lunan kendir ya da bezden bir 
fitil. Cam haznenin içinde de 
gaz yağı. Fitil tutuşunca alttaki 
gaz fitile işleyip fitilin devamlı 
yanık kalmasını sağlıyor. Ve 
gaz bitene kadar gaz lambası 
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asılı olduğu duvarından odayı 
aydınlatmaya yetiyor.

Nelere kadir değildi ki o gaz 
lambaları. Düşünün elektrik yok 
ve gece karanlığında en baş 
yardımcınız gaz lambası. Ve 
bugün insanların vücutlarının 
herhangi bir yerine işlettikleri 
dövmenin eski devirlerde ilkel 
uygulama hallerinden gaz 
lambası ile teşriki mesaisi. Top-
rak damlı ve kerpiç duvarlı evin 
hep aynı yerinde yanan gaz 
lambasının duvarda oluştur-
duğu is karası ile yeni doğum 
yapmış kadının sütü karıştırı-
lınca laciverdimsi bir doğal kök 
boya oluşurdu. İşte biz Kürtlerin 
“Deq” dediğimiz dövmeler öyle 
hayatiyet bulurdu. Ve ömrü 
billah da silinemezdi. Hasbel 
kader büyük acılar çekerek 
derinizi kazıyıp dövmeyi sildiniz 
diyelim. Deri altı izi kalırdı geriye 
ve silindi sanılan dövme ömrü 
billah bir yaralı deri parçası izi 
bırakırdı ardında.

Eskiye dair gurur, güne 
dair hüzün...
İşte hikâyemizin asli kahra-
manı nüfustaki adıyla Musa 
Tutka ama bilinen adıyla Gazcı 
Musa’yı şimdi düşünecek ve 
kendinize soracaksınız. Nasıl 
olur da gazcılığı bunca kıymetli 
şekilde ve bir meslek olarak 
anlatır?

“Eski Diyarbakır’da her yiğidin 
bir lakabı olurdu. Benimki de 
‘Gazcı Musa’. Öyle tanınır, öyle 
bilinirim.” 

Musa Tutka’nın lakabıyla 
anılmasını onur ve gururla 
vurgulaması elbette boşuna 
değil. Düşünün 1960’lı yıllar 
ve Suriçi’nin Mardinkapı’sında 
bir dükkân, insanlar gün içinde 
hep kuyrukta. 

Adı gaz yağı kuyruğu, rafineri-
lerde benzinden sonra en çok 
kabul gören ikinci üretim gaz 
yağı. Ve tebaanın cemi cümlesi 
onun için kuyrukta. 

Musa Abi ile anlattığı yılların 
şöyle bir kırk sene sonrasın-
da 2000 yılının başlarında 
yapmıştım muhabbeti. 2003 
yılında yayımlanan Diyarbekir 
Diyarım Yitirmişem Yanarım1 
kitabım için.

1 Diyarbekir Diyarım Yitirmişem Ya-
narım, Şeyhmus Diken, İletişim Ya-
yınları (2003, 5. baskı 2018).

O yılları anlatırken; eskiye dair 
gurur, güne dair hüzün vardı 
anlatısında!

“1950’li yıllarda Seyrante-
pe’de arkadaşlarım arabadan 
inip ‘Gazcı Musa’yı yani beni 
herhangi birine sorduklarında, 
tereddütsüz ‘o Mardinkapı’da 
Deliller Hanı’nın oradadır’ diye 
tarif ederlerdi. Ve soran da bu 
tarif üzerine gelir beni bulurdu.

Şimdi adam Turistik Otel’den 
yürüyüp Mardinkapı’ya geliyor 
komşularımıza soruyor, tanı-
madıklarını söylüyorlar. Soran 
kişi beni bulduktan sonra 
diyor ki; ‘Musa Abi seni burda 
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tanımıyorlar’. Doğrudur, ben de 
onları tanımıyorum, diyorum...”

Birer birer çekildiler...
“Saklı Kentin Tarihinin Tanık-
ları” üst başlığını koymuştum, 
birkaç kitaplık diziye ad olarak. 
Üçlemeydi hedef, sonra sayısı 
arttı. Musa Abi’nin de içinde 
yer aldığı ilk kitabın 13 konu-
ğu oldu. O kadar naif, o kadar 
içten ve zamanın zulmüne 
direnerek inadına anlattılar 
ki hikâyelerini. Âdeta zaman 

kendinden utandı. Ne yapmı-
şım meğer bu insan soyuna 
dedi sanki!

Sonra birer birer çekildiler, bu 
kendi tabirleriyle “yalan dün-
ya”nın şeceresinden. Sicilden 
düştüler sanki! Ama hafızadan 
asla. 2021 Şubat ayı ortasında 
“Gazcı Musa” lakabıyla ünle-
nen Musa Abi’yi de sessizler 
dünyasına yolculadık.

Demişti ki muhabbetimizde, 
“Bizi korumaya alsınlar, nesli-
miz tükenmesin...”

Şehrin zaman çizelgesi ışığın-
da bağını, bahçesini, kavun 
karpuz, gül çeşitlerini, dutun-
dan şeftalisine, elmasına, eriği-
ne varıncaya kadar nesi varsa 
sahipleri ile birlikte dehşet bir 
hafıza kültürü ile akıp gitmişti 
Musa Abi’nin dilinden...

Her şehre indiğimde uğrardım 
yanına. Şehir dediysem anlayın 
işte, meram Suriçi’dir bizim lü-
gatımızda. Diğer bütün surdışı 
alanları şehir sayılmaz. Çok 
ama çok konuşurduk şehrin 
eski yeni hallarını. Mahpus 
damlarında geçen günleri de 
dışarıdaki dünyayı da.

Sonunda öyle bir hâl geldi 
ki şehrin başına, bu, Musa 
Abi için sanki son darbeydi. 
2015’le birlikte yaşanan hen-
dekli, barikatlı ve sokağa çıkma 
yasaklı haller Gazcı Musa 
Abi’yi de artık mekânından 
uzağa düşürmüştü. Sadece 
birer birer eksilenlerin taziyele-
rinde görüşür olmuştuk. 

Ve göçüp gitti. Şimdi Mardin-
kapı’nın dışındaki Şêx Mihem-
med Düzü’nün Hewsel’e karşı 
cephesinde yatıyor. Hayatı bu 
kapının 100 metre ilerisinde, 
surun içinde geçen bir ömrün 
artık ebediyete zuhur eden hâli 
bu kez yine aynı kapının he-
men dışında sakinine kucağını 
açmış oldu.

Defnettik ve döndüm eve, 
açtım kitabı, onunla ilgili bö-
lümü bir daha okudum. Şöyle 
bitirmiş sözlerini:

“Ne kadar acıdır ki çocukla-
rımız bizden öncesini hiç bil-
meyecekler. Biz o günleri ve o 
Diyarbekir’i yaşadık. Ama onlar 
bugünün Diyarbakır’ında belki 
zannedecekler ki Diyarbakır 
hep böyleydi...” 
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