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Dekolonyal Hafızanın Şenliği 
olarak Kürt Müziği:  

‘Yurdsuz’ Dilin Coğrafyası
ENGİN SUSTAM

“Hebûna pêvajoyên mîkro ên şoreşvanî tenê girêdayîyê têkiliyên 
civakî nînin. Minak em bêjin Modîglîanî, çend rûyên kû kesekê/î ciret 

nedikir çêbikin, bi şiklekî wî dîtin. Mînak wî, bi demek aşkera da û 
devirdora zemanekê de ev tişt û fikra em dibêjinê ‘makîneya bi rûyîtî’ da 

kû bi temamî biguhere; nevayek çavên hêşîn ên taybet çêkir/saz kir. Ev 
pêvajoyên mîkro ên vegûherînê bi aliyê têgîhêj û pratîkê/karbariyê re bi 
destê ew kesên kû xwedî baveriya kû hinek tişt dê bên gûhertin re hat 

hilgirtin. Modîglîanî, tenê li ser “rûyekê” bi aliyê dîtinek cuda ve guherînek 
çênekir, her wiha li ser “rûyekê” bi aliyê dîtinên kollektîf re jî guhertinek 

mezin awakir. Evê pêvajoyê, girîngiya hebûna xwe; li qadên civakî de 
şoreşvaniya xwe, hemû caran li demekê û devreyekê de parastiye. Paşra jî 
pêvajoya wênasaziyê cihek din çêbun. Paşê jî pêvajoyên din û mûtasyonên 

din ên şoreşî derketin holê. Her wiha bi çendîn nifşên “pêvajoyên mîkro” 
bi peresendî cihê xwe girtin. Belê, pirsgirêkiya şoreşî, tiştên wusa di nav 

xwe de digire/dihevîne.”
 

Félix Guattari, Şoreş, wergera Kurdî: Mithat Kutlar1 
 

1 Bkz: http://www.dunyaninyerlileri.com/sores-felix-guattari/
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Giriş yerine:

Kürt müziğini, Kürt edebiyatı tarihi gibi devletsiz bir halkın sürgün hafızası-
na sahip olan, farklı eğilimlere ve dönemlere ait üretken politik bir üretim maki-
nesi olarak tarif etmeliyiz. Ama aynı şekilde denilebilinir ki, siyasal bilincin kat-
manları içinde en çok da Kürt müziği “yurtsuzluk” pratiği dâhilinde müşterek 
bir belleği yansıtmaktadır. Kürt müziği bir yandan bütün tonlarıyla, yaşadığı 
tecrübe hazneleriyle hüznü ve melankoliyi yüksek derecede yaşayan ama aynı 
şekilde politik trajedinin diliyle de bu atmosferi yaşatan, diğer yandan bizi duy-
gu yoğunlaşmasına taşıyan siyasal hafıza alanıdır. Kürt müziğinin hafızası sözlü 
geleneğin beşiği olduğu gibi bu beşik Kürt dilinin ve edebiyatının hafızasıdır da. 
İşte bu metin Kürt müziğinin çok katmanlı ontolojisine belirli dönemsel okuma-
lar ve yaklaşımlar üzerinden eğilecektir. Bunlardan biri en genel tabiriyle “va-
tansızlık” (Bê Welat) kavramına yaslanan belleğin kurcalandığı Dengbêj tarihine 
eğilmektir. Keza Dengbêjler tarihi bir ulusun sadece sözlü tarihi değildir, o ulu-
sun “yurt ve toprak” anlatısının giriftli kulvarlarını deşen bir hafızanın direniş 
mekânıdır, kavrayışıdır. Dengbêjler ve Dengbêjlik Kürt siyasal bilincin dağınık 
hafızasını ele verir. Bu hafıza anti-kolonyal olduğu gibi yaralı ve hüzünlüdür. 
Gelenek, sözlü tarih (story teller) ve ulus-devlet üzerinden şekillenen bu ede-
bi kimliğin ontolojik tekilliği aynı zamanda Kürt alanının müşterek hafızasını 
oluşturur. 

Kürt müziği de edebiyatı gibi klasik, diyasporik ya da çağdaş karakterlerinin 
ortak noktası olarak ilkin yurtsuz olarak kendini tarif eder, sonrasında sürgün 
deneyimine dahil olurken, bugün ise bütün bu hafıza imgelerinden etkilenerek 
şiddetin, travmanın ve ontolojik siyasal çıkışın terminolojisinde nefes almak-
tadır. “Yurtsuzluk” bundan dolayı sadece Kürt edebiyatının var olma biçimi 
değildir, aynı şekilde Kürt müziğinin “oluş” (devenir) halindeki işaretlerinin 
toplamıdır da. Kürt edebiyatının tarihi, siyasal bilincin içinden geçen bir anlatı, 
yurdun bulunuşu ve ontolojik keşifken, Kürt müziği bu alanda şenliğin poli-
tik daveti gibidir. O halde Kürt müziği tarihine belki de çok çalışılmamış Kürt 
müziği literatürüne nasıl dahil olmalıyız? Dolaysız olarak politik olmayan bir 
müzik pratiğinden ya da yaratımından bahsedebilmemizin imkânı var mıdır? 
Şiddet, savaş ve kolonyalizm karşısında direnişin ve toplumsal var olmanın dili 
haline gelmiş Kürt müziği içinde dil ve ritim tekil ve kolektif bir anlatım maki-
nesi nasıl işlemektedir? Bu yazımızda Kürt müziği eleştirisinden çok, 1990’lar 
genel Kürt müziği okuması dahilinde onun diyasporadaki çalışmalarla kurulan 
ilişkisine, sürgünün bu ilişkisellikte nerde durduğuna, çağdaş kolektif (Kom) 
müziğin dilsel imgelerine, ritimlerine, tonalitesine ve işaretlerine bakarken ken-
di “karşı-hafızasını” oluşturan dört coğrafyaya bölünmüş, anti-kolonyal göçebe 
bir müzik dilinin genel çerçevesine eğileceğiz. 
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Devletsiz bir toplumun sanat çalışmalarının yok sayıldığı bir ortamda de-
kolonyal perspektifin sunduğu bağlamda politik-kültürel alan içinde müziğin 
coğrafyasına eğilmek aynı zamanda özgürleşme eğiliminde olan bir halkın ta-
rihine eğilmektir. Modernite okumaları, sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası 
çalışmaların kendini görünür kıldığı zamanlardan (özellikle Afrika dekolonyal 
sanatını dikkate aldığımızda) bugüne, “sömürgeciliğin girdabı” ve “ezilenlerin 
dekolonyal pedagojisi”, tüm dünyada sanatsal uygulamalarda farklı yaklaşım-
ları, ilişkiselliği ve yeni bir dekolonyal estetiğin görünür olmasını sağlamıştır. 
Müziği çağıran bu metin, politik Kürt alanı algısının keşiflerinin dekolonyal 
fikrine nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Direniş ya 
da yeni Kürt öznelliğinin kaçınılmaz yurtsuzluk alanında oluşan müzik sanat 
çalışmalarının, devletsiz bir toplumun hafızası bağlamında, Türkiye’de (Bakur), 
İran’da (Rojhilat), Irak’ta (Başûr) ve Suriye’de (Rojava) karşı-modernite okuma-
sına yöneldiğini, bunun ise sanat alanında kolonyalizme karşı oluşan ilişkisel 
ve dekolonyal estetiği işaret ettiğini söyleyebiliriz. Kürtlerin kolektif hafızası-
nın taşıyıcılarından olan ve hikâyelerini, ekonomik, kültürel, sosyal dönüşümler 
üzerinden detaylandıran Dengbêj’lik kurumuna, bu bağlamda özel bir parantez 
açmak gerek. Keza bütün Kürt alanının müziksel etkinliği, bu sözlü hafızanın 
güçlü ilişkiselliğine dayanmaktadır.

 Özellikle sömürgecilik ve varlığın sömürgecilikten uzaklığı, tüm dünyada 
sanatsal pratiklerde farklı yeniden varoluş şecerelerine bakmamızı sağlarken, 
Kürt alanında da farklı modernite pratikleriyle hesaplaşmayı görünür kılmak-
tadır. Bu anlamda Kürt müziği sanırım en önemli karşılaşma alanı olarak oku-
nabilir. Kürt antifaşist müzik anlarına baktığımızda özellikle 1970 ile 1990 arası 
mücadele alanlarında üretilen antifaşist müzik çalışmalarının nasıl anti-kolonyal 
öznellikle ve sonrasında dekolonyal perspektifle buluştuğunu tespit etmekteyiz.

 Sınıflandırılmış muktedir nesneler ve özneler ile kolonyal modern yaratım 
arasındaki bağlantı, yakın tarihli bir egzotik keşiften uzak değildir; dahil etme ve 
dışlama arasında baskın ve egemen olan agonistik bir ilişki fikri, müziksel sanatın 
ama özellikle madunların hafızasına yaslanan, esamesi okunmayanların etrafına 
yerleşen müzik çalışmalarının başka bir estetik ilişkilenmeye eğimlendiğine şahit 
oluyoruz. Dengbêj’lik pratiğinden çağdaş müziğin soundlarına yaslanan bu ha-
fıza, bir halkın özgürleşme arzusu içindeki isyan ve direniş hikâyesini görünür 
kılmaktadır. Özellikle müzik çalışmalarının 1980’lerin başı itibariyle Avrupa di-
asporasındaki güçlü çıkışı, arkasında Erivan Radyosunun arşivinin oluşu, son-
rasında Türkiye, Iran, Suriye ve Irak alanında farklı zamanlarda sınır-aşırı alan-
larda oluşmaya başlayan Kürt müzik çalışmalarının Kürtlerin kamusal alandaki 
görünür olma pratiklerinin belki de en önemli aracı olduğu, Kürt karşı-kültürel 
anlatılarının da tecrübe etme yeri olduğunu söylemeliyiz. Bahsedilen durum bir 
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yandan Bêwelatî (yurtsuzluk) imgesinin içine sığınan bir toplumsal alanın siyasal 
etkinlikle kültürel ve sanatsal alanla olanla ilişkiselliğidir. 

Dekolonyal estetik Kürt alanın belki de en önemli hafızası, sanatçıların ulus 
aşırı sınırları ve toplumsallıkları zorlayan demokratikleştirme potansiyellerini 
veya dayanışmayı göstermeyi çabalar. Kürt alanındaki sanatsal faalliyetler ne J. 
C. Scott’un belirlediği tahakküm karşısındaki Direniş Sanatlarını ne de direnişin 
mekanı olan sokak sanatlarını ele vermez, hayır sömürgecilik anlatısıyla, izle-
riyle şiddet rejimlerinin patolojisiyle uğraşan dekolonyal sanatsal perspektifi ele 
verir. Burada Fanon’un kışkırtıcı varlığı önemli, özellikle Freud’un çalışmasın-
da, diğerlerine Avrupa merkezli kategorileri (Oeidipus kompleksi) yansıtırken, 
onun çalışmaları müzik açısından da patolojiyi mücadele alanı haline getiren bir 
teori kullandığını hatırlamakta fayda var. Bilinçdışının /içinin, tecrübenin, sö-
mürgeleşmenin bütün dinamiklerinden beslenen Kürt müziği belki de kararsız 
bir kimlik olan madunluktan öte burada hiyerarşi biçimlerini yerle yeksan eden 
başka bir okumaya bizi götürüyor : Dekolonyal direnişin sarsıcı zeminlerine.

Bu çalışma kapsamında aynı zamanda bizim üzerinde durduğumuz asıl 
nokta, her şeye rağmen devletsiz bir müziğin, kendini, kuşaklar arası bir ge-
çişte, hangi aralıkta ulusal bilince yasladığı ve burada siyasal hatların dışında 
müziksel pratiğin nasıl bir şekilde travma anlatımına yaslanarak bir mikro-po-
litik ontolojik çıkış sağladığıdır. O halde bir yandan siyasal bilincin işaretlerini 
egemen kültürel yaptırımlara karşı kullanan diğer yandan şenlikli bir havada 
Dionysus’çu ontolojinin müthiş dramasını sunan ve govend kültürünü siyasal 
hatla buluşturan Kürt müziğini nasıl ele almalıyız? 

Kısa bir tarihin ardından: “Vatansız” müziğin coğrafyası 

1970’lerden beri Kürt müziği, yaratıcı dinamikleri içinde siyasi kimlik mesele-
si olarak anti-kolonyal bir niteleme içindedir. Kürt kültürel alanının sosyo-poli-
tik dokusu içinde, bir coğrafyanın kaderinin belirlendiği siyasi direniş alanında, 
Kürt müziği sadece ilham kaynağı olmamıştır. (1990’lar kuşağının Şivan Perwer 
müziğinin etkisindeki Kürdistan özgürleşmesi etrafında örülen dağa çıkış hikâ-
yeleri burada önemli anekdot olabilir) Kürt müziğinde direnişin yeri nefes alanı 
olarak bir politik enstrümanlaşmadan daha çok bir halkın hafızasıdır. Elbette 
Kom dönemi müziği üzerine özel bir parantez açıp, dönemin angajmanlık oku-
malarını da eklemekte fayda var. Lakin buna rağmen politik eylemselliğin gö-
rünür olmasına yardım eden, kitlelileri canlı tutan (Newroz’lardaki konserler 
bu anlamda çok önemli görünüyor) politik Kürt müziği ya da sadece Kürt mü-
ziği başlı başına sadece ideolojik bir durum değildir, başından politik olmanın 
verdiği kimlik varyasyonlarına ve mücadele alanına yanlanmasından kaynaklı 
anti-kolonyaldır. Bu bölüm çerçevesinde, sadece 1990’lar okumamıza katkı sun-
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muyor, 1960’ların ortalarından itibaren yeniden filizlenen Kürt diasporasının 
kültürel ve dilsel çalışmalarını da bu okumalarımızda unutmamak gerekir. Ge-
nel anlamıyla Kürtlerde sürgün deneyimiyle birlikte Bê Welat (vatansızlık) kültü-
rel hafızasının güçlü kaldığını, bunun aslında anti-kolonyal bir düşünümsellikle 
yoğunlaştığını belirtmekte yarar var. Bütün Kürt çalışmaları neredeyse sürgün 
coğrafyalarında bir Bê Welatî kültürüyle kimlikleşmiştir. Kürt entelijansiyasının 
yuvası ve barınağı haline gelen sürgün (Welatê Xerîbiyê) Kürt kültürel çalışma-
larının da beşiği olmuştur.2 1898 Kürdistan Gazetesi ve sonrasında edebiyatın 
belleği olacak 1932 Hawar dergisiyle başlayan bu serüven, dil çalışmalarında 
Celadet Ali Bedirxan, basında Pîremêrd, edebiyatta Stockholm Ekolü, müzikte 
Şivan Perwer, Nizamettin Ariç ve sinemada Yılmaz Güney, Hiner Salem gibi 
farklı dönemlerdeki örnekleri çoğaltmıştır.

1990’ları belirleyen kültürel havayı, etkisi altında olduğu 1980 darbesi belir-
lediği gibi, sonrasında Özal dönemiyle Türkiye’nin neoliberal politikalara ve 
1984 Kürt Siyasi Hareketinin silahlı mücadeleye başladığı zamanla beraber Tür-
kiye’nin savaş siyasetine yöneldiğini, bugünün Erdoğan hükümetinde olduğu 
gibi yeni bir paramiliter savaş ekonomisinin doğduğunu söylemekte yarar var. 
Bu savaş siyaseti koruculuk ve özel güvenlik rejimi (OHAL) olarak tasarlanır-
ken, Türkiye’nin 90’larının aynı zamanda kapatılmış bir totaliter rejim pratiği 
(aynen bugünkü gibi) olduğunu analiz edebiliriz. 1980’lerin darbe sonrası top-
lumsal mühendislik tezleri ve kısmi özgürlük tutkusu Kürt Özgürlük Hareketi-
nin silahlı mücadele geleneğiyle başka bir boyuta varmıştı. 1980’lerin ortasıyla 
1990’ların sonuna kadar süren şiddet ve çatışma ortamının yarattığı savaş pato-
lojisiyle Türkiye bir yandan belirli travmatik sonuçları olacak bir savaşın içine 
girmiş, diğer yandan 1990’larla gelişen küresel ekonomik ağlarla medya ve te-
levizyon kültürü gündelik hayatı belirler konuma gelmiştir. Savaş siyasetinin 
yoğunlaştığı bu dönemde Kürtlerin de kitle iletişim ağlarından nasibini aldığını, 
sadece siyasi hareket olarak değil, Kürt alanında bir karşı-kültür (counter-cultu-
re) çalışmalarına yöneldiğini görüyoruz. Devletin resmi ideolojisine ve egemen 
medyanın dezenformasyonuna karşı oluşmaya başlayan karşı-kültürel bellek 
bir yandan MED TV (1995) gibi bir deneyimi ortaya koyarken, MED TV’nin ilk 
programlarının özellikle Kürdistan coğrafyası eşliğinde müzik klipleri oluştur-
maktaydı. İlk TV’cilik aynı zamanda satalit üzerinden Kürt müziğinin diaspora 

2 Bkz., Kendal Nezan, Kurdish Music and Dance, in ‘The World of Music’, VWB, Vol. 21, No. 1 
(1979), pp. 19-32 ; Stephen Blum, Christensen Dieter, and Shiloah Amnon, “Kurdish Music”, 
in In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed., edited by Stanley Sadie, 
36-41. London: Macmillan Press Limited, 2001 ve Wendelmoet Hamelink and Hanifi Baris, 
‘Dengbêjs on borderlands: Borders and the state as seen through the eyes of Kurdish sin-
ger-poets’, in Kurdish Studies, 2(1), 2014, 34-60 : https://doi.org/10.33182/ks.v2i1.378
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ve ülke arasında bağ kurmasını sağlamıştı. Kürt müziğinin melankolik ve sem-
bolik dili en çok da TV’cilik çalışmalarında öne çıktı. Kullanılan müzik materyal-
lerinin gerilla imajlarıyla sarsıcı şekilde sunumu, sadece nostaljik bir imgelem 
değildi, aynı şekilde müzik ve imaj üzerinden ilerleyen yeni bir propagandanın 
da habercisiydi. Kürtler tarihlerinde ilk kez dinledikleri müzikle gösterilen ama-
tör görüntüler eşliğinde işlenen klipleri aynı anda MED TV ekranlarında izli-
yordu. 1990’larda yasaklı olan TV’cilik yasaklı olan müziğini ekranlara taşırken, 
müzik sadece bir özleme cevap vermiyordu. Ekranda sembolleşen ve Kürdistan 
coğrafi görüntüleri ve gerilla imajlarıyla biçimlenen müzik, propagandalaşan 
politik bilincin katmanlarını da ele veriyordu. Kürt alanında ilk kez oluşturan 
kanal olarak bu anlamıyla MED TV ve geleneği Erivan Radyosu gibi çok önemli 
bir göstergedir. Medya ve müzik kültürel üretimlerinin dili Kürtlerin siyasal fa-
aliyetlerine (Kom ve Govend) yansımış ve MKM (Koma Amed, Agîre Jiyan, vs.), 
MEDKOM (Koma Denge Azadî) gibi kültür merkezlerinin açılmasıyla kültürel 
mekanlar müzik çalışmalarına yer vermiştir. Gruplar ilk çalışmalarını 1990ların 
ışığında ilk konserlerini buralarda yapmıştır. 

Kültürel alandaki çıkışlar ve değişiklikler bir şekliyle Kürt alanının değişen 
dönemlerini ele verirken, sorunsallaştırırken, onu sadece bir sorun ya da ulu-
sal sorun olmaktan çıkarıyor, bir halkın belleği ve anlatısı haline getiriyor. Kuş-
kusuz savaş döneminde oluşan çatışma atmosferi toplumsal alanda travmalar 
bırakırken, kültürel çalışmalar içinde özellikle sinema, edebiyat ve müzik bu 
travmatik hafızadan kışkırtıcı üretimler çıkardı dersek yanılmış olmayız. Sana-
tın ve edebiyatın dili, bizi ideolojik bagajlardan uzaklaştırıp toplum ve siyaset 
arasındaki karmaşık ilişkileri görmeye ve orada oluşan iç içe girmiş toplumsal 
gerçekliği sorunsallaştırmaya teşvik ediyor. 1990 sonrası Kürt Siyasi Hareketi-
nin kamusal alana girmesiyle başlayan siyasal süreç başlı başına sadece kimlik 
dolayımına saplanmayıp diğer yandan mikro « direnişin» faali olarak dilsel ve 
sanatsal üretim kodlarını da ortaya çıkaran bir geleneği yaratmıştır. Türkiye’de 
kimlik okumalarının modernlik icralarına sızan bu mikro direniş hattı, burada 
sadece epistemolojik bir kopuşu sağlamıyor, siyasal sapma dediğimiz (politic de-
viance) madunların politik diline aracılık yaparak Türk modernleşme hattının 
hegemonik ilişkilerini de ters yüz eden bir kamusal beden taktiğini ortaya çıka-
rıyor. Toplumsal belleğin kolektif anlatımı tam da burada işimize yaramakta-
dır. Çünkü direniş halinde olan bütün alt-kimlikler bir şekilde, egemen kültürel 
gramerin belirleyici öznesine karşı mikro-siyasal dilin gücünü ortaya çıkarmak 
için sanatsal üretime ihtiyaç duyuyor. Burada meselemizi sorunsallaştıran asıl 
tespit, hâkim kültürel bellekle mücadele halinde olan mikro-kültür, ontolojik 
üretimlere ve hınç diline yönelirken, aynı zamanda sistem karşıtı hareketin öz-
nesiyle de eş zamanlı ilerlediğidir. Dolayısıyla mikro-kültürler karşı-şiddet me-
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kanizmasıyla kamusal alanda görünür olduklarında, sömürgenin makro dilin-
den kurtulurlar. Lakin bizim üzerinde durduğumuz asıl soru: hangi biçimlerde 
kurumsal ve fiziksel şiddetin bütün şayiklerine rağmen, Kürt müziği mikro bir 
hafızanın içinde yer alan hınç diline yöneliyor? Ve Kürt müziği egemen kültürel 
hafızayla hesaplaşırken, bu hınç dilinin teknikleri hangi biçimlerde karşı, Kürt 
müziği siyasal dilini nereden kuruyor? Bu bakımdan diyebiliriz ki 1990’ların si-
yasal belleği Kürtlerin kamusal alanda sanatsal açıdan hem kuramsallaştığı hem 
de egemen kültürel yapıya karşı bu yıkıcı dili kurguladığı görsel çıkışın zama-
nına tanıklık eder.3 

Kürt kültürel çalışmaları her dönem farklı mimiklere ve anlatımlara sahip 
bir toplumsal bagajı içinde barındırmaktadır. Kürt müziğine baktığımızda bunu 
daha iyi tespit edebiliriz. Uzun bir dönem diasporada yeşeren Kürt siyasal özne-
nin direniş çekirdeği olan Dengbêjler ve Şivan Perwer (Nizamettin Ariç, Ciwan 
Haco, vs.) iki temsili alegorik katman olarak dönemin nostaljik paradigması-
na yönelik “özlem, acı, ah, başkaldırı ve yasın” ortaya çıkarıldığı melankolik 
politik müziksel etkileşimken, 1990’larda ortaya çıkan “Koma” (ya da “Kom”) 
kültürüyle sadece başkaldırı ve militan halayın, müziğin diline yansıdığını gör-
mekteyiz. Koma Berxwedan, Koma Amed, Koma Dengê Azadî ya da Agirê Jiyan 
olarak « Kom »’lar dönemi bir militan-protest Kürt müziğini halay kültürüyle 
birleştirerek hem melankolik isyan ve başkaldırı fikrini söylemleştirmiş hem de 
dönemin ajitatif anlatımını güçlü kılan marş ve militanvari ritimlere yönelmiştir. 
Yine 2000’ler sonrası müziğe göz attığımızda ideolojik «grup » ruhundan çok 
(parti müziği), siyasal bilincin dil ve tekillik dâhilinde örüldüğü, sokağın atıl 
olarak kendini failleştirdiğini, ajitasyondan çok etkileşimli kolektif dilin kulla-
nıldığını görebiliriz. Siya Şevê, Hivron, Fereç ya da sokakta müzik yapan Koma 
Se Bira bunlardan bazılarıdır. 

Kürt müziğinde kültürelci yaklaşım bir dönem ulusal bilincin propagandası 
eşliğinde ilerlerken, kültür mitleri ve otantik öznellikler müziğin içinde yerleşik 
kodlar haline gelmekteydi. Yani eski Mezopotamya mitlerine dayanan kültürel 
bellek oluşturma pratikleri kendini Kürt Hareketinin örgütlenme performansın-
da gösterirken, Kürtlerin ulusal kültürüyle siyasal hafızası arasında belirli köp-
rüler kurularak siyasal bilincin bastırılmış algısı mücadele alanına Kürt müziği 
üzerinden aktarılmaktaydı diyebiliriz. Örneğin Mezopotamya Kültür Merkezi 
hem siyasal amaçla açılmış bir mekânken hem de ulusal folklorik değerlere ya-
pılan atıfla, direniş geleneği modern kent kültürü içinde göçmen Kürtlerin gün-
delik hayatı ve tutsak ülke tahayyülü arasındaki konumuyla anlatılmaktaydı. 

3 Engin Sustam, ‘Musique Kurde : l’alternance d’une société « Bê Welat »’, in Art et Subalternité 
Kurde, Harmattan, 2016, ss. 137-152
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Özellikle savaşın koşullarına ve direnişin bütünlüğüne yapılan göndermeler, 
gerillacılığın idealize edilme biçimi ve kültürel militanlığın öne çıkarılması, mü-
zik, edebiyat ve sinema alanında kültürel gerillacılığın işaretleri olarak okun-
malıdır. Gerillacılık siyasal göstergeden, bir kült olmaktan çıkarılıp Kültür mer-
kezinde ya da kültürel üretimlerde direnişin aktörüne dönüşüyordu. Bundan 
dolayı ilk “Kom”lar ortaya çıktığında gelenek ile çağdaş müzik ritimleri ve marş 
geleneği iç içe geçirilmiş direnişin hafızası İstanbul gibi göç ve diaspora alanın-
da yeniden işlenmiştir. Bu anlamıyla Koma Amed (1991), Koma Gulên Xerzan 
(1993), Agirê Jiyan (1996), Koma Çiya (1995), yine MEDKOM çıkışlı Koma Denge 
Azadi burada özellikle Serhildan döneminin diaspora ve mücadele alanları açı-
sından önemli örneklerdir. Eski Kürt folklorik değerleriyle yeni Kürt savaşçının 
değerleri bu gruplarla birlikte kır ve şehir kültürü yakınlaştırılmasıyla direniş 
otantikliğine atıfta bulunmaktaydı. 

Mezopotamya ve Newroz sembolleriyle kadimleştirme ve kimliği yeniden 
tahayyül etme teknikleri olarak kültürel hafıza ulusal bilinç ve politik ahlak et-
rafında oluşuyorken, örneğin Dengbêj geleneği bu yeni otantikliğin keşfi için 
müzikte önemli kod olarak Kürdistan alanında yeniden popülerleşmiştir. Edebi-
yatta ve müzikte Dengbêjlik üzerinden yaratılan sözlü tarih ve öykü anlatıcılığı, 
bir halkın siyasal davasını özneleştirirken 1990 sonrası göçmenlik pratiği içinde 
olan yeni Kürt özneyi de tarif ettiğini söylemek gerekir. Dolayısıyla edebi ya-
zının bir ontolojik, ulusal hafızanın kodlarına yaslandığını, ama diğer yandan 
siyasal serhildanın (Kürt intifadasının) bu sembolik değeri atıl kıldığını, edebi-
yatın dilinin bu idealize edilen modern hafızanın tarih yazımına dâhil olduğunu 
söyleyeceğiz. Ondan Denbêjlik şehir kültürü içinde mekana ve hafızaya daya-
nan bir dili ve hatırayı nostaljik paradigma etrafında yeniden örerken, hafıza 
yeni dilin politik hükmü, Dengbêj evleri ise gelenek ve gelecek arasında yaratı-
lan ulusal bilincin mekanları haline gelmektedir. 

Kültür merkezi olarak MKM’nin hem siyasal olarak hem de kültürel üretim 
üzerinden toplumsal algıya ve kimlik mücadelesine farklı açıdan yaklaşma eği-
limi (bir ulus-devlet retoriği olarak) henüz dokunulmamış ve değinilmemiş bir 
sosyo-politik durum olarak ilk kez 1990’ların başında kendini gösterdi. Kültür 
Merkezi kurulduğunda silahlı mücadele geleneğinin Kürt Siyasi Hareketi açısın-
dan farklı yaklaşımlara kaydığı söylenebilir. Bu anlamda Kürt alanında bir top-
lumsal ve kolektif hafızanın pratikleştiğini ve bunun kültürel bellek üzerinden 
deneyime tabi tutulduğunu hatırlatmak gerekir. Kültürel belleğin bu yönüyle 
grubun ya da cemiyetin kitlesel mobilizasyonu için gerekli motivasyonu sağla-
yan gelenek ve modern özne arzuları arasında ilişki kurmayı amaçlayan rezer-
vuarlara sahip olduğunu söylemek gerekir. Burada 1990’ların başında başlayan 
kültürel bellek okumaları Kürt alanı içinde oluşan ulus inşası ve ulusal kimliğin 
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tanımlanması açısından bir temel oluşturmuştur. Öyle ki mitleştirme sembolleri 
üzerinden yürüyen ulus-inşası burada kolektif hafızanın bugünkü sosyo-politik 
direnişle buluşmasını, belleğin güncel olan alansallık üzerinden tarihsel tecrübey-
le kimlikleşmesini sağlar. Mesela “şahin” kuşunun ve “dağ” figürünün (cesaret 
ve yabanıllık) eski Mezopotamya’da eklemlendiği anlam ve sembolleştirme tek-
niği hem geçmişin toplumsal belleğine bir gönderme yaparken (eski kimliğin ta-
nımlanış ölçülerini görselleştiriyor) hem de bugünkü yeni Kürt öznenin kültürel 
sermayesinin inşasına da katkı sunmaktadır. Koma Amed’in ilk albümü “Kulîlka 
Azadî”’nin kapak görseline baktığımızda da eski Mezopotamya kültlerine gön-
derme yapan işlemelerin yer aldığını bu dönemde müziğin özellikle buna eşlik 
ettiğini görmekteyiz. Gelenek ve hafıza bilgisi özneleşme dâhilinde işlevsel hale 
getiriliyor. Kültürel bellek ile kültürel üretim arasında her zaman yakınlık olmasa 
da özellikle klasik sanatsal dolayım üzerinden ilerleyen üretimlerde (şiir, roman, 
resim, heykel, vs.) etkili olabilmektedir. Belirli dönem sanatçıları ve yazarları da 
(özellikle 1970 ile 2000’ler arası) resim yaparken (Hasan Bağdaş, Ahmet Güneşte-
kin gibi) ya da şiir yazarken eski Mezopotamya mitlerine, kültlerine, yöresel kı-
yafetlere ya da Dengbêj geleneğinden gelen sözlü tarihsel anlatıma önem vererek 
üretim yapmışlardır. Diasporada yapılan modern Kürt edebiyatının başlı başına 
nostaljik paradigma üzerinden şekillenmesi, bu tür sosyo-politik gereksinimlere 
yaslanarak kültürel bir arşiv oluşturması ise kimliksel hafızayı diri tutmaya yöne-
lik kaygı ve çabadır. Toplumsal patoloji bir tarih yazımını oluşturur mu bilemeyiz 
ama travma anlatılarının özellikle 1990’lı yıllara itibariyle işlendiğini belirlemeye 
çalışırsak, Kürt alanında önemli bir hafıza ve defter oluşturduğunu, dönemin bü-
tün siyasal ve kültürel çalışmalarının ve hatta 2000’ler sonrası bütün sanat-sinema 
dilinin bunun üzerine oturduğunu söylemekte yarar var. 

1990’lı yılların ortasından itibaren medyacılık üzerinden gelişen yeni bir bel-
lek ortaya çıkıyorken doğrusunu söylemek gerekirse belki de Kürtlerin kamu-
sal alanda görünür olmasını sağlayan asıl pratiğin “Kom” ve govend üzerinden 
ilerleyen müzik olduğunu belirtmeliyiz. “Kom”lar döneminin yarattığı halay 
ve militantizm formları sadece müziksel ritimleri anlatmak açısından değil bir 
dönemin siyasal ve kamusal hafızasını deşmek açısından çok önemli verilerdir. 
Keza müzik alanı “Kom”larla birlikte kültürel yaratımdan çıkıp, siyasal göster-
genin propaganda malzemesine ve kitle hareketinin retoriğine yerleşiyor. Mi-
ting ve gösterilerde öne çıkan, geleneksel Newroz kültüyle bedenleşen direnişin 
en iyi belleğini 1990’lar sonrası Kürt çağdaş müziğinde aramak gerekir. Melan-
koliden şenliğe Kürt müziği bir halkın davasının beşiği ve nefes alanıdır. Bugün 
Kürdistan’da bütün Newroz’ların vazgeçilmezi haline gelen “Kom”lar, dönemin 
politik angajmanından kaynaklı bir propaganda aracı olmaktan çıkıp, bir halkın 
karnavalına dönüşen Newroz’un şenlik pratiğine dönüşmüştür. 
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O bakımdan 1990’ların en can alıcı sorunu sadece silahlı mücadele, insan 
hakları mücadelesi, kimlik hakları ve radikal demokrasi değildi, aynı şekilde di-
renç ve deneyimle çoğalan kültürel hafıza çalışmalarının nasıl yapılacağına dair 
tartışmalar ve etkinliklerdir de. Metnimiz aslında yukarıdaki analizleri sadece 
1990’larla sınırlı tutmamaktadır, 2000’lerin kültürel hafızasına da giriş yapmak-
tadır. Yeni kuşağın politik okumalarının değişmesiyle ve belirli kazanımlarla 
diasporadan buraya doğru evrilen Kürt kültürel çalışmaları, müzik alanında da 
farklı parametrelere yönelmiştir. 1970’lerin ve 1990’ların ortak dili olan Mark-
sist-ulusal okumalar, ulusal edebi yaratımlar, ulus retoriği 1990’ların ortasına 
kadar politik bir hafıza olarak önemliyken, savaşın içinde doğan ve onun dene-
yimini müziğe aktaran, göç ve baskı içinde büyüyen kurulu hafızayı yeni form-
larla birleştiren (Rap, Hip Hop ya da popüler elektronik müzik) 2000’ler itibariy-
le yeni bir kuşağa şahitlik ediyoruz. Aşağıda Kürt müziğini genel kartografya-
larına ayırırken tam da bu yeni formlar üzerinde duracağız. 1990’larda zorunlu 
politik göçle şehre yerleşen kuşağın 2000’lerde kendini sokak kültürüyle buluş-
turan alt kültürün ve popüler kültürün en önemli parametresi, aktörleri olduğu-
nu, sokağın bir direnç alanı olarak yeniden tasarlandığını ve yeni Kürt öznenin 
tam da bu kentsel değişim alanında kendini tarif ettiğini gözlemliyoruz. Sokakta 
doğan Koma Sê Bira’nın aktörlerinden birinin aynı zamanda Kobanê direnişi 
üzerine söylemeleri ve özyönetim alanlarında direnişe dâhil olması, tam da bu 
yeni kuşağın müzik ve direniş arasındaki siyasetine örnek olarak okunmalıdır. 
Kentin algılanması, Kürt göçmenliğinin deneyimleri tepkisel ve etkisel boyut-
ta yeniden oluşturmasını sağlamıştır. Sokakta yapılan müzik ve performansla, 
Newroz’un ulusal mitten politik bir sembolleşmeye yönelmesi, Newroz alanın-
da sembolik, ekonomik ritüellerin görünür olması, sokağın bir alt-kültürel dire-
niş mekânı olarak Kürt alanında tasarlanması farklı bir kuşağın doğuşuna işaret 
ediyor. Kürt müziğini sokakta sergileyen, pop, rap, otantik yerleştirme yapan 
sokak sanatçılarının yarattığı göçmenlik pratikleri bu anlamda mikro-sosyolojik 
analizi verirken, yine yeni Kürt özneyi anlamamız, karşı-hafızanın alt kültürel 
değerlerini gözlemlememiz açısından önemli durmaktadır. Kürt alt kültürel 
belleği anlatım dili direniş ve siyasal bilinç üzerinden şekillendiği gibi müzikle 
birlikte Kürt alanında popüler kültür kodları da folklorik dilde kalmayıp aynı 
şekilde protest yapıda biçimlenerek siyasal arzulara da cevap veren niteliğe bü-
rünmüştür. Bugün Kürt pop müziği ya da alternatif Kürt popüler müziği onu 
besleyen ekonomik destekle birlikte kültürel çalışmaların ve politik okumaların 
merkezine yerleşecek düzeydedir. Kürt alt kültürü sadece belirli politik refleks-
leri sunmuyor aynı zamanda belirli tüketim arzlarına da cevap veriyor. Kürt 
arabeskinin hem politik oluşu (gerilla savaşı, direniş ve destansı anlatım) hem 
de aynı topos dahilinde gelişen tüketim arzularına yönelmesi (kaygı, acı, yas, 
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isyan, hüzün, travma, vs.) belirli metalaşmaların duyusal dayanışmayla beraber 
geleneksel anlatılardan koptuğunu gösteriyor. Duyguların ifadesi Kürt arabes-
kinde direnişin kültüründen kaynaklı politik bir sitemi barındırdığı gibi ve kül-
türel değerlerdeki değişimler farklı olmasına rağmen (antikolonyal refleks) Türk 
arabesk kültüründen de belirli formlar etkileşimler taşıdığı söylemeliyiz.

 1990’lı yıllar popüler kültürün diline dâhil olan göçmen Kürt öznenin mağ-
duriyetini öne çıkarırken arabesk kültür içinde “kıro hanzo” denilen Kürt kim-
liğiyle biçimlendirilen damgalama ve ayrımcılık pratikleri televizyon dizileri ve 
klişeler üzerinden pasif izleyiciye sunulmaktaydı. 1980 darbesi sonrası popüler 
kültürün içinde ayrımcılığa maruz kalan ve damgalaştırılan Kürt göçmen öznesi 
belki de en açık şekilde, kendi mağduriyet dilini bu yılların melankolisi, yası ve 
aidiyeti etrafında kurgulamıştır. Keza bu darbe yıllarına eklemlenen savaş si-
yasetinin ayırıcı özelliğiyle acılı bir yas ve melankolik hiddetin gündelik hayata 
yansıtılmasını, baskı aygıtlarıyla, toplumsal kapatmayla yüzleşen aktörlerin po-
püler kültür içinde nevrotik çıkışlarla desteklediğini görmekteyiz. Küçük Em-
rah ve “Acıların Çocuğu” figürü egemen medyanın o dönemde popüler kültür 
üzerinden yarattığı “fakirlik ve gecekondululuk” algısını hatırlattığı gibi, Kürt 
göç çalışmalarında ortaya çıkan kırdan şehre yönelen dinamiğe yönelik nefreti 
körükleyen Kürd-fobik eril dili de ortaya çıkarmıştı. “Kıro, Hanzo, feodal, cahil, 
namus cinayeti, vs” tabirlerinin damgaladığı bu şiddet sembolleştirmesi Kürt-
lerin linç edilmesine ya da aşağılanmasına katkı sunarken, şehirlerde Kürtlerin 
ırkçı bir potansiyelle karşı karşıya kalmasını sağlamıştır. Ama örneğin Küçük 
Emrah’ın tersine Kürtçe’de müzik yapan, Diyarbakır gibi göçün ve savaşın bü-
tün izlerini hafızasında taşıyan bir şehrin arabesk ve pop kültürü içine yerleşen, 
elektronik bağlamasıyla düğün ve eğlence kültürünün (potpori halay müzik) 
sembolü haline gelen Emin Erbanê (Arbani) ya da Batı’da ve İstanbul banliyö-
lerinde Kürtçe arabesk Rap (Serhado, Sherif Ömeri, Dillin Hoox, Ado û Zara, 
Shakur 93, Mohsen Farhang, Tolhildan, MM47, Rap Er msk, By Dj Mert, vs.) 
yapanlar gibi politik karakterlerle ilişikli aktörler direnişin içinden konuşan bir 
yastan, şenlikten, halay kültüründen beslenmektedirler. 

Melankolik hafıza: Travmadan Direnişe Müzik İmgelerinin Yıkıcı Gücü

 Nietzsche “Tragedyanın Doğuşu” eserinde Avrupa kültürünün krizine ve 
yazgısına eğilirken, müziğin güçlü bir kuvvet olduğunu, felsefenin düşünme 
katmanlarını ele veren fırtınalı bir trajedinin anlatımına yardım ettiğini Eski Yu-
nan ve Wagner örnekleri üzerinden ele almaktaydı.4 Oysa “Putların Alacakaran-

4 F. Nietzsche, Naissance de la Tragédie, NRF Gallimard, 11 Décembre 1940, Paris, p.31-58
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lığı”5 kitabında ona göre müziksiz bir hayat hatalı olurdu. Bu sadece müziğin 
sarsıntılarını ve güçlü üslubunu ele vermez, aynı şekilde politik bir şenliğe dâhil 
olan müziğin davetkâr varlığını da anlatır. Müzik ideaların dünyasında değil 
arzuların ve istemlerin coşkusunda bir tragedyanın ve şenliğin habercisidir. 
Dengbêjler bir tarihe giriş yaptığında, o tarih sadece sözün hafızası değildir, po-
litik var olabilme arzularının yansımasıdır. Kürt müziğinin varlığı, belirli farklı 
semptomlar üzerinden ele alınmalıdır. Keza Kürt müziği tarihi, sözlü edebiyat 
geleneğinden, sözün tarihinden bu yana bir politik hafızanın çıkışını ele verir. Bu 
hafıza bazen tekrarların, bazen de müziksel farklılaşmanın politik okumalarını 
içerir. Bir Dengbêj müziği ile çağdaş Kürt müziği anlatımı arasında yakınlaşma 
ve kopuşlar vardır. Hafıza ve tecrübe üzerinden Kürt müziğinin beşiği Dengbêj-
lerken aynı şekilde tekilliği ele veren, çağdaş müzik ritimlerini ve çalgılarını ku-
caklayan yeni yaklaşım bir o kadar da eski gelenekten bağını koparır. Keza yeni 
müziksel eğilim çalgıya yoğunlaşan ve bugünün siyasal hayatını anlatan tonali-
teye yoğunlaşırken, bir Dengbêj’in (Story teller) hafızasındaki kırsal semiyoloji 
bu anlatımın içinde değildir. Belki de ondan dolayı bugünün Dengbêjliği ile eski 
Dengbêjlik arasında bile belirli ayrımlar söz konusudur. Bugünün Dengbêj pra-
tiği bir hafızanın nostaljisini ele veren ve hatta pop-Dengbêjlik diyebileceğimiz, 
belirli ulus ritüellerini desteklemek için yapılan politik bir manifesto gibidir. 

 Kürt müziği bir hafıza mekânı olarak değil aynı zamanda bir toplumsal dire-
niş ve kalkınış alanı olarak ele alınmalıdır. Özellikle trajedi ve politik melankoli, 
ulaşılamayan özgürlüğün vasıfları ve vatansızlık nostaljisi Kürt müziğinin beşi-
ği gibidir. Nietzsche müziğin popüler aksiyonu üzerinde dururken özellikle Al-
man barok müziğinin eski Yunan esintilerine ondaki Apollonca ve Diyonisosça 
olan (Akıl ve Şenlik Tanrıları) temalarına çok dikkat ederdi. Özelikle Wagner ve 
Schopenhauer’un (Welt als Wille und Vorstellung) şiirin bilincine yerleşen ve bir 
yandan hüznü görünür kılan tonalitelerine yönelmekteydi. Keza müziğin arzu 
ve siyasetle olan ilişkisi Nietzsche’de (Tragedyanın Doğuşu’nda) hafıza aktarı-
mı olarak değil, gerçekliğin trajedisi olarak ele alınır. Kürt alanındaki müziğin 
melodilerine yöneldiğimizde, popüler kültürden devşirilen sembolleştirmelerin 
dışında, şiirsel işaretlerin daha hakim bir boyutta trajedi ve hüzün üzerinden 
işlediğini, melankolik bir politikliğin bu hüznü çoğaltan anlatımlara sahip oldu-
ğunu söylemekte yarar var. Yani Kürt müziğinde siyasal düşüncelerin aktarımı, 
yaşanmışlıklar ve hakikatin anlatım biçimleri müziğe melankolik dil üzerinden 
yerleşmektedir. En politik ve hatta şenlikli müzik anlatımlarıyla karşılaştığımız 
isyan görüntülerinde bile melankoli müziğin dilinden düşmez.

5 F. Nietzsche, (The Works of Nietzsche) The Case of Wagner, The Twilight of the idols the, The 
antichrist, London, T. Fisher Unwin, Paternoster Square, 1899, p. 104
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 Bu konuda en iyi örneklerden biri Dengbêjler ve diyaspora müziğinin nos-
taljik kültü Şivan Perwer’dir. Perwer’in müziğinin temel taşlarının anonim ve 
stranbejler olduğunu bilmekteyiz. Ama Perwer bu anonim nakaratları ve tonali-
teleri kendi müziğinde politik bir melankoliyle anlatır. Bu melankolik estetiğin 
içine yerleşen en önemli şeylerden biri Perwer’in hem kendi coğrafyasındaki 
politik gam’dan beslenmesi (sömürgecilik, baskı, göç, sürgün, katliam, vs.) hem 
de diyasporadaki gam ve elemin verdiği nostaljik atmosferin yarattığı durum. 
Örneğin 1976’da ki “Govenda Azadîxwazan” albümü sonrasında çıkan “Herne 
Pêş (1977) ve Kinê Em (1979)” albümleri politik olduğu kadar gam ve isyanın 
iç içe işlendiği parçalara ağırlık veriyor. Sanatçının bu ilk çalışmalarında bir 
yandan Kürdistan savaşçılarına, isyanın aktörlerine dair konuşlanışı marş ve 
govend üzerinden önemli bir tavır olarak öne çıkar, diğer yandan ise tam da 
nostalji etrafında tahayyül ettiği “yok ülkesi”ne dair hüzün ve gam albümlerin 
derin estetiğine yerleşir. Oysa Şivan Perwer’in son albümleri (Şivanname / Ga-
zind-2013 ve Şahî û Dilşadî / Şivanname 3-2015) daha popüler kültürün etkisin-
de kalan, eski albümlerdeki ezgi örüntüleri, tonaliteleri ve ritimleri tekrarlayan, 
ayrıca dil olarak melankoliden uzaklaşan yapıda olarak bu ilk albümleri kadar 
etkili ilişkiselliğin kurulmadığını görüyoruz. Müziğin dilsel yetkinliği sadece 
zihinsel ve duyumsal yetilerden ileri gelmez ama aynı zamanda zaman ve ri-
tim katmanlarını ören şey, müziğin duygu üzerinden yüklediği ağ ve frekans 
yaklaşımıdır. Yani müziğin eğlenme, hüzünlenme ve sıla özlemi gibi etkinlikleri 
sadece duyumsamadan ileri gelmiyor aynı şekilde politik kodların antropolojik 
aktarımları ve duygular gerekçesi politik bir durum olarak müziğe yansır. Şivan 
Perwer’in ilk albümlerine yansıyan o zamanın ruhunu veren şey, Perwer’in de 
iktidar anlatılarıyla kurduğu ilişkinin uzaklığıyla birlikte denilebilinir ki içinde 
olduğu duygular siyasetinden de ileri gelmekteydi. Keza Perwer’in ilk müzik 
çalışmalarında özgürlük savaşçılarına seslenirken bile ezgilere sinen, kavallara 
seslenen, bağlamanın tınısını zorlayan (bazen rock tarzı sıçramalara yansıyan) 
hüzünlü bir “Hawar” (yakarış) vardır. Bu dil Mezopotamya antik müziğinde de 
öne çıkan önemli yaklaşımlardan biridir ve Kürt müziğinde yüzyıllar boyu Den-
gbêjlik ve Stranbêjlik üzerinden işlemiş bir tarzdır. Yani günümüz Kürt müziği-
nin antropolojik izlerini eski Mezopotamya politik dilinde bulabilmemiz müm-
kündür.6 Manda Tchebwa, Afrika ve Afrika göçmen müziğine eğilirken (Panaf-
rikan müzik) dikkatimizi, geleneksel müziğin yereldeki antikolonyal boyutları-
na ve Avrupa müzik hegemonyasına karşı diyasporada oluşturduğu dinamiğe 

6 Sabine Jourdain, Les Mythologies, Librarie Eyrolles, Paris, 2007 ve Myriam Marcetteau, Vie 
musicale a Mari sous les dernières dynasties amorrites (1787 – 1762 avant J.C.) [Texte imprimé] 
: contribution a l’histoire de la musique du Proche-Orient ancien et a la musicologie en Mésopo-
tamie, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Müzik Tarihi Bölümü, Université Paris IV, 2008
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çevirir. Burada müziğin özellikle Avrupa alanı üzerinden politik yayılması söz 
konusuyken, bir göçmen Afrika müziği geleneği göçmenlikle, antikolonyallikle 
ve gelenek arasında kalmış bir hüzne yönelir.7 Kürt müziğine baktığımızda da 
bu anti-kolonyal hesaplaşma ve egemen kültürel müzik alanına karşı bir politik 
çıkış söz konusudur. Nizamettin Ariç’in 1979’da TRT radyosunda kadrolu sanat-
çıyken (ilk albüm: Telli Sazım, 1979) Serhat (Ağrı) bölgesinde bir konserde söy-
lediği Kürtçe parça sadece onun siyasal dönüşümün başlangıcı değildir, müzik 
ruhu olarak diyasporaya yerleştikten sonra oluşturduğu müziksel “hawar” ge-
leneği anti-kolonyal isyanın ruhuna seslenir. Bu anlamıyla Feqiyê Teyran adıyla 
çıkardığı ve aslında “Çiyayên me” albümünden sonra (1985) Türkçe müzik hafı-
zasıyla bir nevi hesaplaşma anı olarak kabul edeceğimiz “Daye-Rojek tê” (1987) 
albümü ve parçası sadece sürgün halinde olan bir halkın davasını ele vermez 
(Doza welat bîr nakim, dil dixwaze vegerîm, çi bikim? Nikarim…), diğer yandan 
bir halkın tarihine eğilirken bir halkın hafızalaşan isyanına, sürgününe, imkân-
sızlığına ve dil tutulmasına da eğilir. Nizamettin Ariç’in Kürt alanında müziksel 
serüveni anti-kolonyal bir hesaplaşmanın işaretleri gibiyken, yine Kürt müziğin-
de nadir olan sanatçılardan biri olarak müziğin tonal ve ritmik tabanlarıyla uğ-
raşan (perde, tını ve duygusal yoğunluk), oynayan sanatçılardan biri olarak da 
okunmalıdır. Müziğinde bir yandan politik dilin ses bütünlüğüne dikkat eder-
ken (özgürlük ve coğrafya öyküleri), ideolojik bagajdan uzak duran bu dili, bizi 
doğaçlama, anonimlik ve enstrümental doğal Dengbêjlik diyebileceğimiz yeni 
bir alana, Stranbêj geleneğine yaslanarak yönlendirir. 

Popüler kültürden sosyo-politik direnişe Kürt Müziğinin baharı 

Kürt müziği en genel tabiriyle oluşturduğu alternatif sesiyle bir grubun, 
devletin ya da partinin müziği olarak değil (ki bir grubun, kuşağın ve ideolo-
jinin müziğinin yaratılmasına rağmen) kolektif hafızada şekillenen devletsiz ve 
vatansız bir toplumun (Bê Welat) sürgün dili, belleği ve direnç müziği olarak 
okunmalıdır. Kürt müziğinde hafıza, Dengbêj’ler ve Stranbêj’lerle başlar. Son-
rasında diyasporada şekillenmiş olan bu hafıza kendi coğrafyasında kitle kültü-
rüyle buluşup, ulusal propaganda ve kültürel inşa süreçleriyle siyasal kolektif 
bir anlatıma ulaşmıştır. 1990’lar Kürt Siyasi Hareketinin bütün kamusal okuma-
ları tersyüz edebilen politik bedeninin ortaya çıktığı ama aynı şekilde tamamıyla 
Kürt müziğinin de başka bir evreye girdiği döneme ayrılmaktadır. 

Yukardaki analizler etrafında ilerlersek, Kürt müziğini belki de kendi dö-
nemsel okuması ve kuşaksal aktarımları itibariyle iç içe girebilen altı farklı temel 

7 Manda Tchebwa, Musique Africaines, Nouveaux enjeux, Nouveaux défis, OCPA, Paris, 2005, 
Bkz. Bob van der Linden, Music and Manipulation
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döneme ayırabiliriz. Burada yaptığımız ayrımlaştırma kesinkes bir kategorileş-
tirme değil; sosyolojik olarak dönemsel genel bir analize katkı sunmasını sağla-
yacak kuşaklararası okuma olarak ele alınmalıdır:

  1-Gelenek ve hafıza: Kürt müziğinin beşiği olan hafızanın deposu sayılabi-
lecek bu dönem başlı başına gelenek üzerine kurulu bir müzik anlatısıyla örül-
mektedir. Bu gelenek içine Denbêj’ler ve Stranbêj’leri ekleyebiliriz. Kürt tarihi ve 
dil yazmaları tamamıyla bu geleneğin belleği üzerinden işlerlik kazanmış, ilk 
yazılı edebiyat geleneği yaratılırken örneğin yine bu hafızaya bakılarak bir miras 
oluşturulmuştur. Teorik ve pratik yapı olarak edebiyatta olduğu gibi müzikte de 
geleneksel Kürt müziği (stran’lar) yeni tarz müziğin etkileşim alanıdır. Bilindiği 
üzere Dengbêj’ler üzerine inanılmaz çalışmalar olduğunu belirtmekte fayda var. 
Lakin şunu belirtelim ki bütün müzik çalışmalarının hafızası Kürt alanında, ede-
biyat alanında olduğu gibi hala Dengbêj sözlü hafızasına yaslandığını söyleye-
biliriz. Burada belirli antropolojik ayrımların dışında Dengbêj’lik sadece hafıza 
alanı değil, aynı zamanda önemli bir alan olarak bütün bir Kürtlüğün yeniden 
kurulma etkinliği alanıdır demeliyiz. Ondan Dengbêj’likten 2000’lerin otonom 
belediyecilik örneklemleriyle birlikte ortaya çıkan pop-kültürel bir kurgu alanı 
gibi duran Dengbêj evine yerleşen kurumsallaşma ve otantikleştirme alanına ise 
önemle eğilmek gerektiğini belirtmeliyiz.

 2-Diyaspora ve sürgün: Bu alandaki Kürt müziği elbette sadece bir dönemin 
Avrupa diyasporasını kapsamamaktadır. Örneğin İstanbul, Erivan, Sam veya 
Tahran alanlarındaki Kürt diyasporasina ait müzik calısmaları da buna eklenebi-
lir. Lakin burada daha çok sürgün hafızasına ve anti-faşist müziğe yaslanan bas-
ta tek aktörler üzerinden sonrasında Kom’ların kurulmasıyla sosyal hareketler 
ve politik mücadeleler etrafında oluşan bir etkin Avrupa diasporasının önemin-
den bahsetmekte fayda var. Şivan Perwer, Nizamettin Ariç, Ciwan Haco, Koma 
Wetan (Erivan), Aram Tigran, Brader, Leyla İşxan vs. gibi Dengbêj ve stranbêj 
geleneğini de sırtına almış 1968’ler itibariyle bu diyaspora ve sürgün müziğini 
üretenlerin anti-kolonyal önemli bir etkinliği olduğunu söylemekte fayda var. 
Avrupa diaspora müziği bugünde hala etkisini son 2015 surecinden sonra yeni-
den göstermiştir. Lakin Kürtlerin kaderi olan sürgünün bu müzik etkinliğine biz 
bir dönemden daha çok uzun bir okuma etrafına yerleşen bugünü de kapsayan 
geçişken dönemsellik üzerinden okumayı öneriyor. Burada ise şuan sadece nasıl 
diaspora müziğinin Dengbêj’lik sonrası önemli bir güç alanı ve taşıyıcı oldu-
ğuna eğilmek lazım. Diyaspora müziği 1990’ların sonuna kadar ama özellikle 
ikinci Kom’lar dönemine kadar (birinci Kom dönemi yine diyasporada 1970’ler 
sonunda kurulan ama 1980’lerde etkin olan ideolojik parti müzikleri dönemi) 
Kürtler arasında etkili olmaya başladı diyebiliriz. Öyle ki sadece diyasporada 
kalmadı bütün Kürt coğrafyasının siyasal dili haline dönüşen toplumsal direni-
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şin müzik üzerinden, kitle kültürüne taşındığı bir müzik yapısını ortaya çıkardı. 
Bu sürgün müziği kesinlikle Erivan radyosu gibi Dengbêj geleneğinden çıkışla 
müthiş bir belleğe ve siyasal gönderim diline sahip olmuştur. Bu dönem içinde 
aynı şekilde ilkin 1970’ler diyasporasindan gelen “sömürgecilik karşıtı antifa-
şist yaklaşım” içindeki Kürt müziğini de eklemekte fayda var. Burası elbette bir 
sonraki bölümlerle iç içe girebilme kapasitesinden, devamlılığından kaynaklı 
tek dönem içinde okunamaz. Ondan 1970 ile 2020 arası bir uzun dönem için 
farklı sınır-aşırı ve kuşak-aşırı okumaya yaslanmakta fayda var.8 Çeşitli Kürt 
alanlarını zamansallık ve siyasi değişime göre farklı bir kontekst içinde analiz 
etmek gerekir. Ama Türkiye, Irak ve Suriye’deki Kürt alanlarını, 90’ların Serhil-
dan’ından, federasyonun kurulmasından önceki veya sonraki farklı politik kon-
tekstlere göre müzik çalışmalarını sorunsallaştırabiliriz. Mesela Irak Kürdistanı 
(Başur) ve Suriye Kürdistanı’nın (Rojava) arasındaki müzikal hafızadaki politik 
parametreler değişkenlik gösterir. Bugün Rojava alanı daha anti-faşist müziğe 
eğimlenirken, mücadeleyi anlatan soundlarin öne çıkışı önem kazanırken, Başur 
alanında müzik daha yerleşik bir hafızaya, geleneğe, alternatif müzik çalışma-
larına ve popüler kültür formlarına daha yatkın okunabilinir. Türkiye’deki Kürt 
anti-faşist müziği, örneğin ayaklanmanın farklı yıllarında, Türk özel sömürge 
rejimi karşısında mikro-ulusal mantığa göre inşa edilmiştir ve ilk meyvelerini 
1970’lerdeki sürgün sonrası aktörlerin çalışmalarıyla göstermektedir. Bu alana, 
“sömürgecilik karşıtı antifaşist yaklaşım” demekte fayda var. Eklemek gerekir-
se, antifaşizm sadece müzikten etkilenmiyor, aynı zamanda Kürt alanında si-
lahlı mücadele biçimlerinin de etkisi altındadır. Kürt Serhildanlari (Ayaklanma) 
bu bağlamda Kürt alanının anti-faşist müziğini analiz etmemize katkı sunuyor; 
burada ikinci Kom’lar donemi özellikle NCM çıkışlı müziği, gerilla müziğini ek-
lemekte fayda var. Müzik, anti-faşizm ve politika arasındaki ilişkilerin, öncelikle 
müziğin araçsallaştırılmasının sömürge karşıtı sicilini düşünmemizi sağlayabi-
leceğini de ekleyelim. Bu konuda önemli örneklere gelince: Şivan Perwer, Koma 
Berxwedan, Ciwan Haco, Hozan Dilgeş, Cevdet Baran, Rençber Ezîz, Ali Baran, 
Birîndar, Xelîl Xemgîn, Serhado, Rezan, Tolhildan, Sherif Omeri vs. Kürt anti-
faşist müziğinin önemli bir kısmının bugün Rojava’da (Batı, Suriye Kürdistanı) 
ortaya çıktığını belirtmek önemlidir. Bu bağlamda, Rojava, sürekli olarak yeni 
işler ortaya çıkaran ve dolayısıyla mevcut Kürt alanını tasvir etmek için gerekli 
olan bir müzikal direniş alanı haline geldi diyebiliriz. 2014 Kobanê direnişi sı-
rasında ortaya çıkan bir anti-faşist müzik çalışması, özellikle Suriye’deki cihatçı 
gruplara karşı Kürt direnişini anlatmaktadır. En ünlüleri arasında Marşa Rojava 

8 Engin Sustam, ‘Sounds of insurrection: Memory, Antifascism, and Anticolonialism in Kur-
dish Music in the Middle East and in Turkey’ in Kurdish Studies journal, KSN, yayinlanacak 
metin, Mart 2021
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1 (Berxwedana Kobanê) ve Marşa Rojava 2 (Berxwedana Afrînê), Kendal Maniş 
(Anthems of Rojava: Resistance in Kobanê and Afrin) veya Şervano - ji bo Ro-
java, Bir sonraki bölümde detaylandıracağım Hacî Mûsa (Mehmûd Berazî’nin 
çekimleriyle) tarafından ele alınmıştır. Üç şarkının ortak özelliği Rojava’daki an-
ti-faşist direnişi tanımlarken bunu ulus-aşırı boyuta taşıran, ulus-aşırı direniş 
gruplarının müziği haline gelmesidir. Elbette burada dinamik halinde olan 2000 
sonrası Kürt diyasporasini eklemekte fayda var. Keza diyaspora farklı dönem-
lerden şarkıları, marşları uluslararası direniş dayanışması sırasında toplumsal 
hareketlerle ilişkilenme üzerinden kurarken, müzik bütün eylem alanlarının 
vazgeçilmez etkinliği (çalakî) alanı olarak ortaya çıkıyor.9

3- Kom’lar dönemi: Bu minvalde 1990’ların zorunlu göçünün ve siyasal mü-
cadelenin belirgin olduğu döneme girersek, Kom’lar (grup) döneminden bahse-
deceğiz. Bu da 1990’ların başı NÇM (MKM) gibi yarı akademik siyasal ve kül-
türel Kürt kurumlarının ilk kez Türkiye kamusal alanında ortaya çıkmasıyla, 
özellikle zorunlu politik göçün ve travmanın ete kemiğe bürünmüş en önemli 
mekânı olan İstanbul gibi büyük batı şehrinde ortaya çıkmasıyla oluştu diyebi-
liriz. Fakat bu dönem Kürt hareketinin kuşkusuz bir sosyal ve siyasal hareket 
olarak kamusal alanı yeniden okumamızı sağlayan (zorlayan) somut duruşu-
nun da radikalleştiği dönemdir. Yani militan müziğe girdiğimiz bir dönem ruhu 
ortaya çıkıyor. Bu bizi sol gelenekten gelen bir birikime yaslandırıyor, yani bir 
yandan siyasal hareketler ve kitle, diğer yandan propaganda, Kom’lar ve yine 
bilinçlendirilmesi gereken bir toplum önümüzde duruyor. Kom’lar 1970’lerdeki 
nostaljik duygulanım ya da sürgünün patolojisinden çok, burada direnişin için-
den çıkmaları itibariyle daha militan bir govend (halay) müziğine yaslandılar. 
Halay sanırım Kürtlerin direnişinde en çok etkisi olan figür ve izleklerden biri-
dir. Koma Berxwedan, Koma Amed, Koma Gulên Xerzan, Koma Dengê Azadî, 
Agirê Jiyan, Koma Çiya, Koma Dengê Soreşger, Grup Munzur, vs. tam da bu 
dönemin militan müziğinin grup ve kolektif eylem müziğinin baş aktörleriydi. 
Burada Koma Berxwedan Kürt Özgürlük Hareketinin marşlarını yapması iti-
bariyle ideolojik olarak farklı bir konuma giriyor. Particiliği öne çıkaran grup, 
siyasal hesaplaşmayı şehidlik ve dava üzerinden ele alan propaganda parçaları-
na yoğunlaşmıştır. Dönemin ruhu itibariyle başlayan “Kom”lar, Serhildan’ların 
ya da diğer adıyla Kürt İntifadasının müziği olarak kitleleştiler. Ayrıca burada 
eklemek gerekirse Kürt müziğinde bir diğer önemli alan ise gerilla müziğinin 
öne çıkmasıdır. Dağda gerillalar tarafından yapılan, kayda geçirilen birçoğunun 
ismi bilinmeyen ya da kolektifleşen, dağ koşullarında kaydedilen bu müziğin en 

9 Vedat Allak, ‘L’ambiance sonore des çalakîs Kurde à Paris qui se révèlent comme une nécessité 
culturelle’, Université de Paris 8 Vincennes, Yayinlanmamis Master tezi, tez direktoru : Makis 
Solomos, tez savunma jurisi : Engin Sustam, 7 Ekim 2020
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önemli isimleri şunlardır (Stranên Gerîla): Hozan Serhat, Delîla, Koma Awazên 
Çiya, Sipan, Viyan, vs. 

Ama tabi unutmamak gerekir ki bu müzikte Dengbêj’lerden ve o gelenekten 
devralınan, sonrasında modern batı, sol protest tarzda bir propaganda müziğin 
ortaya çıkması sağlanıyor. Bu bağlamda Kürt alanında ortaya çıkan grup mü-
ziğinin, Türk sol kültürü içinde ortaya çıkan Grup Yorum gibi sol sekter müzik 
geleneğinden farklı bir yere koymak gerekir. Yerel ezgilerin ve de govend’lerin 
direniş geleneğine yaslanan Kom’ların ilham aldığı kaynak Latin Amerika pro-
test sol müziği değil, Kürt alanının kendi siyasal ve kültürel kodları olarak öne 
çıkıyor. Burada Grup Yorum’un içinde yer aldığı sol marş geleneğinden ayrı ola-
rak kültürel kimlik ve folklorik mitlerin, gelenek üzerinden ilerleyen tecrübenin 
etkili olduğunu, kitle hareketini ulusal form üzerinden yorumlayan ve halkı ser-
hildana davet eden, bölgesel formaları kullanmayı yeğleyen bir sanat-militan-
lığı tarzının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Grup Yorum’ın Türk egemen 
kültürel belleğe gönderme yapan (Şeyh Bedreddin) dilinden farklı olarak, Kürt 
müziği mikro-anlatının hafızasıyla biçimlenmektedir. İdeolojik olarak baktığı-
mızda iki tarz müzik arasında sol, muhalif kitle kültürü üzerinden bir yakınlaş-
ma söz konusu olsa bile ciddi bir ayrışma söz konusudur. Grup Yorum tarzı sol 
protest müzikler dışarıdan modernlik taşıyan öncü sınıf ideolojisi ve partici ide-
olojik bagajlarla hareket ederken, Kom’lar Kürt alanında dönemin ruhunu Kürt 
toplumunun toplumsal belleğini, kültürel mirasını ve geleneğini kullanarak 
(Dengbêj geleneğini örneğin) bunu yapmaktaydılar. Dolayısıyla Kom geleneği 
içindeki Kürt müziği sürekli bir kopuşlar, sapmalar ve devamlılıklar arz eden 
lineer bir yurtsuzluk çizgisinde ilerleyen, ama aynı şekilde vatan özlemi ve vata-
nın sömürgeleşmesini konu alan, aşkın coğrafya temelli okunuşunu öne çıkaran 
anti-kolonyal siyasal direnişin müziğine yönelmiştir. Belki çingene müziği gibi 
sürekli şenlik üzerine kurulu olmasa da, sürekli sürgün patolojisi, kaybetmek ve 
acı gibi bazen arabesk formlarla olsa bile karnaval bir govend (halay) üzerinden 
örgütlenen bir direnç müziğinden bahsediyoruz. 

4-Tekilliğin politikliği: Şimdi belki de buradan zamandaşlığı kırıp dördüncü 
bir döneme girmek gerekiyor. Bu dönem tam da Kom’lar sonrası büyük şehirde 
ikinci Kürt isyan kuşağının yetiştiği bir dönemdir. Müzik olarak ideolojik-mi-
litan müzikten çıkıp tamamen kişisel yani “tekilleşen” (singularité) “vatansız” 
bir politik müziğin siyasal katmanlarının zamanına giriyoruz (Bê welat). Bu dö-
nemin müziği aslında 1990’larda savaş kuşağı içinde oluşan ilk olarak Kom’lar 
içinde müzik yapıp sonra buradan ayrılan aktörlerle başlıyor. Ama diğer yan-
dan bu tekil müziğin kent hafızası 1970’lerde Erivan’da ve diyasporada rock-pop 
müzik yapan (ama aslında ikisi de 1990’larda popülerleşen) iki başat sembolü 
olan Ciwan Haco’nun ve Koma Wetan’ın folklorik tarzlarını da devralıyorlar. 
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Rock jazz pop tarzında devam eden, batı folklorik müziğiyle harmanlanan bu 
tekillik alanı yeni bir müzik geleneğinin doğmasını sağladı diyebiliriz. Yine Ab-
bas Ahmet, Nûbun, Xero Abbas, Mehmet Atlı bu ilklerden fakat gelenek olarak 
2000’lere yaslananlardandır. Oysa 2000’ler sonrası Koma Rewsen (rock), Aynur 
Doğan (folklorique bluz), Rojda (folklorique rock), Çar Newa (folklorique), Me-
tin-Kemal Kahraman, Ferec (punk, Heavy-metal), Siya Şevê (rock jazz), Bajar 
(folklorique jazz), Ahmet Aslan (folklorique anonyme), Mikail Aslan (folklo-
rique anonyme), Hivron (pop-folk), Jan Axîn (pop-folk), Burhan Berken (pop-
folk, rock), Be Sinur (rock), Mem Ararat, Koma Zelal, Rojhan Beken (pop-folk), 
vb. gibi bir sürü müziğin yeni aktörleri Kürt müziğinde yeni bir direnç getir-
dikleri gibi bunu militan havada değil siyasal ama kişisel öznel bir politik dilde 
sergiliyorlar. Bu tarz müzik 1990’ların ontolojik ispatından ve Kom’ların militan 
tarzından tamamen farklılaştığı gibi diyasporanın nostaljik paradigmasından da 
kurtulmuş yerli-yurdlu olan bir dönemin ruhunun geleneğine yaslanmaktadır. 
Ama aynı şekilde underground Kürt müziği formlarına dayanan yeni Kürt mü-
ziği kolektivizmi, tamamen tekillikle, özneleşme dinamiği arasında farklı form-
ların denendiği bir alt-kültürel (subculture) sanat formuna yoğunlaşmaktadır. 
Militanlıktan tekilliğe doğru yönelen bu sanatsal dönem Kürt müziğinde sadece 
protesto geleneğine yaslanmıyor, tekil bir direniş potansiyeli de taşımaktadır.

 5- Popüler kültür ve Kürt Arabeski: Türkiye’de popüler kültür çalışmaları 
1970’lerden beri kitle hareketine yoğunlaşırken, Kürtleri hep dışarıda tutarak ya 
da Kürtleri Türk arabeskinin içinde “öteki” olarak damgalamıştı. Oysa belki de 
belirtmekte yarar var ki, Türk arabeskinin ve hatta Türkiye popüler kültürün te-
melini Kürtler oluşturur. Özellikle “Kürt kökenli” Türkçe müzik yapan arabesk 
sanatçıları bunun en önemli örneklerini sunarlar. İbrahim Tatlıses bir yandan 
belki de bu ikonlaşmanın en önemli sembolüyken aynı zamanda popüler kül-
tür içinde patriarkal tahakkümün de sembolü olarak işlendi. Lakin bu işlenme 
sadece onun eril tahakküme dâhil olmasından kaynaklı değildi. Türkiye’de kla-
sik ortodoks feminist çalışmaların bir dönem okuması da bu sembolleştirmeyi 
damgalama üzerinden ele aldı. “Kıro, hanzo, vs.” üzerinden “ötekileştirilen” 
Kürtlük bu damgalama tekniklerinin, ırkçı egemen söylemlerin odağına oturdu. 
Ve bu ara alanda arabesk kültürü ve müziği sol-marksist okumalar tarafından 
da sürekli dejenere müzik, kültür diye lanse edilmekteydi. Kürtler belki de Tür-
kiye popüler kültürüne asimile edilen ezgileriyle, kimlikleriyle çok şey sundu-
lar, popüler kültürü bir kitle hareketine eklemlediler. Lakin 1990’larda tırmanan 
savaş siyasetiyle yaşanan kimliksel-politik kopuş ve sonrasında özellikle 2000’li 
yıllarda artan popüler kültür çalışmaları Kürtlerin kendine dair konuşmalarını 
sağladı (“Esmer, Popüler Kürttür” dergisi gibi). Madun çalışmalarının da art-
maya başladığı bu zaman aralığı Kürt popüler kültürünün sahneye çıkmasını, 
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diğer parçalardaki Kürtleri de etkilemesini sağlamıştır diyebiliriz. 2000’ler son-
rası özellikle edebiyata, sanat ve popüler kültür çalışmalarıyla Kürt alanı bütün 
parçalarda kendi aktörlerini yaratırken bu aktörlerin diğer parça Kürdistan’lar 
da tanınır olmasını görünür kılan bir zamanın ruhunu ele veriyor. 

Kürt arabeski özellikle Diyarbakır (Amed) sembolleştirmesinde kendini be-
lirgin kıldı. Özellikle düğünlerde elektronik bağlama üzerinden görülen Kürt 
arabeski bir Kürt potpori müziği olarak kamusal alana dahil oldu. Diyebiliriz ki 
eski Dengbêjleri ve Şivan Perwer gibi ünlü Kürt sanatçılarını taklit ederek ama 
aynı şekilde politik “Kom” tarzı müzikleri de kendine örnek alarak bir getto tar-
zı müzik kendini Amed gecekondularında, direnişin mekanı olan bugünkü Sur, 
Ali Paşa ve Bağlar gibi semtlerde gösterdi. Yine kır düğünlerinin vazgeçilmezi 
haline gelen elektro müzik çalışmaları bunun üzerine oturmaktaydı. Kürt ara-
beski sadece kır ve kent sıkışmışlığıyla yetinmiyor, politik davanın sembolleri 
ve “kahraman” gerilla türküleri, marşları da Kürt arabeskinin bagajında yer al-
maktadır. Ondan diyebiliriz ki Kürt arabeski direnişin alanına dahil olan politik 
bir görünümü ele veriyor. 2000’ler sonrası Kürt müziği militan bir amaçtan çıkıp 
“sivilleşirken” aynı şekilde popüler kültürün üretim kodlarına ve yeni pazar 
piyasasına dahil olan müzik üretimleri de artmaya başlamıştır. Amed ve Kür-
distan gettolarının “gizli kahramanları” olan Kürt arabeskinin aktörleri, Türk 
arabesk alanında olduğu gibi “popüler ve tanınır” olmasa da eserleri ciddi bo-
yutta yankı bulmaktadır. Türk arabeskinde özellikle Kürt olan İbrahim Tatlıses 
vb. isimlerin taklit edildiği Kürt arabeskinin ilk dönem en önemli özelliği siyasal 
havadan kaynaklı olarak piyasaya rağmen politik oluşudur. Pazar piyasasına 
ve göç formların oradaki kırılganlıklara, mağduriyete ve mazlum okumalarına 
dayanan yeni tarz müziğin beşiği olan Kürt arabeski, diğer taraftan eklemek ge-
rekirse alt-kültürel kent, Kürt belleğin beşiği kabul edilebilir. Keza Kürt arabeski 
bir salon müziği değil tersine düğünlerde ve halaylarda ortaya çıkan Kürt sokak 
müziğinin devamıdır. Bu anlamıyla da gecekondulu ve getto müziğidir. Kürt 
arabeski geleneksel olarak Türk arabeskinin ve modernitesinin etkisi altında ol-
masına rağmen kendi mirasını yaratmıştır. Öncesinde İbrahim Tatlıses, Mahsun 
Kırmızıgül, Özcan Deniz, Küçük Emrah vs. gibi « Kürt kökenli » olup Türkçe 
arabesk müzik yapan bu asimilasyon geleneğini iyi okuyan Kürt arabeski, kitle 
kültür ideolojisinin üretiminden uzak değildir. Piyasa ekonomisi ve siyasal ter-
cihleri, kitlenin arzusunu dikkate alan bu yeni tarz geleneksel arabesk formları 
taklit ederken onun “mağduriyet” söylemine yerleşir, mağdurun patetik halleri 
psişik şekilde şarkılara yansır. Türk arabeskinde belirleyici olan gecekondulaş-
ma ve göç iken, Kürt arabeskinde belirleyicilik gettolaşma, savaş ve zorunlu göç 
üzerinden şekillenen travmaya yaslanır. Kürt müziğinin tam da popüler kültürü 
kucakladığı bir müzik tarzının geliştiği Kürt arabesk müziğinin ruh hali psika-
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nalitik belirli verileri kucaklasa da birey-toplum ve savaş-birey-akıl yarılması 
arasına giren toplumsal patolojinin izleri daha yoğundur. Bu anlamıyla beki de 
1980’lerin Küçük Emrah’ın o « mazoşist » havada “kurban ve mağduru” oyna-
dığı «Acıların çocuğu » döneminden farklı olarak belirli politik angajmanlara 
sahiptir (düğünlerde gerilla marşlarının söylenmesi gibi). Bu dönem arabesk 
müziğin sözlerine yoğunlaştığımız da köyden büyük kente giden gettolaşan kit-
lenin psikolojisini analiz etmemizi sağlıyor. 

1990’lar Kürtler açısından hala Türk arabeskiyle göbek bağı olan bir dönem 
olarak aynı zamanda toplumsal belleğin siyasallaştığı bir dönemi aralar. Lakin 
2000’ler sonrası dönem bu iki dönem okumasından farklı olarak, bizim “yeni 
müzik tarzı üretimi” dediğimiz, Kürtçe söylenen, Kürt arabeskini aralayan dö-
nem olması açısından önemlidir. Toplumsal travmayla savaşın izlerini popü-
list bir havada şekillendiren, ama sadece savaşın izlerini değil, popülist arzuları 
da okşayan ampirik getto müziğinin doğuşundan bahsedebiliriz. Kürt arabeski 
hem politik mücadelenin ulusal formlarını barındırmakta (örneğin düğünlerde 
halay için söylenen gerilla marşları) hem de göçmen kamusal alanlarında biri-
ken öfkenin, sınıfsal hıncın resmini de ele vermektedir. Bir yandan anti-kolonyal 
direnişin kodları, gerillacılık Kürt arabeskini etkiliyorken, diğer yandan egemen 
sınıfla ve içinde olduğu kimliğin egemen aktörleriyle hesaplaşan sınıfsal bir 
tema Kürt arabeskinin harmonik kulvarlarında yer alıyor. Kır ve kent kültürel 
okumaları arasında ama Dengbêj geleneğine de atıfta bulunan, karışık harmo-
nik bir teknikleri kullanan Kürt arabeskinin en önemli kaynağını elektro bağ-
lama oluşturmaktadır. Derinleştirilmiş ritim formlarından çok “bunalımın ve 
şenliğin” aynı anda işlendiği bu tarz müziğin Türk arabeskinde olmadığını söy-
lemekte yarar var. Bu anlamıyla kendi orjinalliğini koruyan bir etkiye ve müzik 
formuna sahiptir. Burada Kürt arabeskinin bazı “taçsız” isimlerini sunabiliriz : 
Sehrîbanê Kurdî, Rojîn, Serif Kayran, Diyar, Kawa, Bismilli Zeko, Yusuf Harput-
lu, Murat Bektaş, Şahê Bedo, Aram Dildar, Zinar Sozdar, vs. Kürt arabeskinin bir 
yandan getto formlarını kullanışı ve direnişin diliyle hareket edişi, onu haddin-
den fazla politik mücadele geleneğine yaslarken, diğer yandan kullandığı gamlı 
formlar ve kır-kent arasına sıkışmış bireyin krizlerini yansıtan histerik duygu 
içerikleri ise klasik arabeskin özelliklerini yansıtmasıyla da pazar ekonomisine 
dâhil olmak isteyen ve kendi küçük pazarını kurmaya başlayan bir müzik olgu-
sunu gözlemletmektedir. Bu anlamıyla Kürt arabesk müziğini, yarattığı kurban 
ve mağdur hissiyatı üzerinden mazlumların ya da ezilen çoğunlukların popüler 
dili ve toplumsal belleği olması açısından kentli getto pratiği olarak okuyabiliriz. 

6- Getto uyanıyor, yeni tarz müziğin ruhu: Bu son aşamada ise başka bir mü-
zik tarzına bakacağız ama unutmadan söylemek gerekirse, bu müzik tarzının 
hem tekil olması hem de arabesk müziğin getto kültürüyle yakın olması açısın-



2 8   K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i

dan iç içe giren bir yatay formu söz konusudur diyebiliriz. Kürt Rap ve Hiphop 
müziği dediğimiz bu tarz, Kürtçe ve Türkçe’yi kullanması açısından ise başka 
bir çalışmayı gerekli kılıyor. Kürt alanındaki bu müziğin en belirgin özelliği bu 
kuşağın savaşın içinde doğup savaşın içinde şiddete ve baskıya maruz kalan 
kuşağın hikâyesine, belleğine eğilmesidir. Özellikle yine 2000’ler sonrası kendini 
önce Avrupa diyasporasında görünür kılan sonrasında İstanbul gibi göç kentle-
rinde ortaya çıkan ve en son olarak Diyarbekir ve Batman gibi zorunlu göçün 
yoğun olduğu Kürt alanlarında gözlediğimiz Kürt Hiphop ve Rap müziğinden 
bahsetmek gerekir. Bir kent getto müziği olarak Kürt alanında ilk tınılarını iki 
binler sonrası veren bu müziğin kaynağını 1960’lar Amerikan siyahi müziği ve 
Avrupa siyahi ve Arap getto göçmen müziklerinin formları oluşturmaktadır. 
Özellikle 1960’lar itibariyle Almanya’ya göç eden ve yine sonrasında 1990’lar 
da savaştan kaynaklı zorunlu göçe tabi olan Kürt kuşağının ortaya çıkardığı bu 
yeni tarz Hip Hop-Rap müziği, Kürt arabeski ve Kom müziklerinin etkisindedir 
dersek yanılmış olmayız. İlk anı itibariyle bir diyaspora ve göç kültürü (arabesk 
müzikte olduğu gibi) üzerinden ilerleyen Kürt Hiphop-Rap pratiği görünür ol-
masıyla yeni kuşağın getto anlatılarına ve direniş kültürüne daha yakın dur-
maktadır. 2000’li yıllar sonrası özellikle Kürt Siyasi Hareketinin ciddi boyutta 
siyasallaştığı, sivil itaatsizlik eylemlerinin arttığı, büyük şehirlerin Kürt müzi-
ğinin kamusal hafızasına dönüştüğü bir zaman aralığında diyasporadaki sokak 
müziğinin etkisinde kalan Hiphop çalışmaları, yeni tarz müzik biçimi olarak bu 
anlamda en enteresan duran tarz diyebiliriz.

 Rap’ın ritimsel şiirsel özelliği (anlamı zaten bu olan: “Rhytmic American 
Poetry) 70’lerin itibariyle politik-kültürel altyapısını Amerikan gettolarında 
(DJ Kool Herc’ün bunun öncüsü olduğu söylenir) Afro-Amerikan kültürün di-
renişinden çıkan doğuşuna borçludur. Rap ve Hiphop müzikte söz ve kafiye-
ler enstrümantal yapıdan daha önemlidir, böylelikle siyahlar içinde oldukları 
dışlanmışlığı popüler dil üzerinden kurarken, kendilerini anlatma ve madun 
olarak konuşma imkanı buldular. İlk çıktığında Rap ve Hiphop Amerika’da si-
yahların politik kazanımları ve Harlem gibi önemli mahallelerde elde ettikleri 
otonomiyle buluştu. Bu otonom kültürel çıkış, Afrika göçmen hareketinin yarat-
tığı ve sonrasında kasıp kavurduğu Hiphop’ın da doğmasını sağlıyor. Kelime 
anlamıyla “kalça atmak-kalça sektirmek” olan Hiphop Afro-Amerikan dansını 
sokağın gettonun mikro diline taşıyor. Bu anlamıyla Hiphop’ın politik çıkışı ve 
dünyada bütün göçmenlerin, ezilenlerin ve dışarıda bırakılanların onu sahiple-
nişi bu mikro alandaki direnen kültürel bellekler arasındaki dayanışma ve etkiyi 
gösteriyor. Hiphop politik dil olarak egemen popüler kültür ve kitle kültürü ya-
şamına ayrıca, polis ve devlet şiddetine karşı gettolaşmasını sağlayan şey sadece 
Afro-Amerikan okulu değil, iktidar aygıtlarına karşı takındığı siyasal tavırdan 
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kaynaklanıyor. Kürt Hiphop’ının koşulları da bu anlamıyla politik olmakla be-
raber Afro-Amerikan göçmen hareketinin ortaya çıkardığı bu sokak müziğine 
ve alternatif politik müziğe yakın durmaktadır. Hem isyanı hem de Kürtlerin di-
renişini anlatan ikili anlamda da alternatif duran Hiphop müziği Kürt alanında 
hiç çalışılmayan önemli müzik parametrelerindendir diyebiliriz. 

 Hiphop ve Rap tarzlarında yapılan müzik bir yandan Kürt göçünün travma-
larıyla uğraşırken Kürt Arabeskinde olduğu gibi isyankar bir ruh haline kendine 
ödev edinir. Bu anlamıyla Kürt arabeski ve Hiphop birçok noktada ortaklaş-
maktadır. Serhado (Avrupa diasporası etkisinde Kürtçe kullanıyor. Burada Tol-
hildan-Psikopata Kurdistan ve Îstîla’dan da söz edebiliriz), Heijan (İstanbul-Bağ-
cılar Apaçisi olarak tanınıyor, Kürtçe ve Türkçe kullanıyor. Yine Bağcılar gru-
bundan Cash Ömer’den de bahsedebiliriz) ve Komutan JoJo Mardin’li olup müzi-
ği politik cinayetler üzerinden işliyor, Uğuz Kaymaz’a yaptığı çalışması bunun 
arasında en önemlisidir. Birçok kişi ve grup olmasına rağmen bu üç farklı örneği 
kesişmeleri açısından özellikle verdik. Serhado, diasporada büyümesi ve politik 
Rap-Hiphop yapması açısından önemli bir örnek ve Kürt alanında Avrupa göç-
men müziği üzerinden bu tarzı kullanan ilk isim kabul edilebilir. Heijan, diğer 
adıyla Bağcılar Apaçisi tam da İstanbul kent-getto sıkışmışlığı içinde büyümesi 
ve Bağcılar gibi Kürt getto alanının Kürt damarına dokunması açısından önemli 
duruyor. Heijan ve Cash Ömer “Çatı Record” adlı stüdyoda çalışmalarını yap-
maktadırlar. Komutan Jojo ise politik göndermeleri yoğun olup “Uğur Kaymaz” 
cinayetine gönderme yapan “Nabê Keko” çalışması başlı başına hafızayı yokla-
ması ve sosyal patoloji karşısında konumlanışıyla politik parça olması açısından 
Rap-Arabesk arasında bir ritme sahiptir (buraya Mardin’li Rapçı Ronî Artin’i 
da eklemek gerekir). Bunun dışında burada enteresan bir Rap kişiliğinden bah-
setmek gerek. Kürt alanında başta Kürt Özgürlük Hareketi direniş geleneğine 
yakın duran Diyarbakır Qirix ağzını çok kullanan sonrasında siyasal İslam’a 
yaslanan ve müziği bırakan Mişer’den de bahsetmek gerekir. Mişer, diğer adıy-
la Qirix, tam Diyarbakır Qirix ağzını politik getto müziğinin içine yerleştirip, o 
ağızla Rap yapması açısından ara bir etkileşime sahip. Özellikle de, müziği bı-
rakmadan önce, Diyarbakır Hiphop aksanı yaratması açısından önemli duruyor. 
Bu isimlerin belki de ortak özellikleri kodlarının zorunlu göçle çizilmesi, sürgün 
ve getto koşullarında büyümüş olmaları ve Kürdistan’da ki savaşın koşulları-
nı sanatçı olarak kendi müzik pratiklerine yansıtmalarıdır. Bunalım ve Mişer’in 
“Bura Diyarbakır (Ez öni böcektir)” adlı parçasını analiz ettiğimizde bunu daha 
açık görebiliriz. Parçanın girişi, Amed Qirix kültürü ve ahlakına, Fiskaya ku-
şağına gönderme yaparken küfürlü girişine rağmen “Amed çoçuğuna” yönelik 
politik okuma Diyarbakır Qirix ağzının siyasallaşmasını sağladığı gibi, klibin 
içinde poşili YDG-H gençliğine gönderme yapan sosyolojik sembolleştirmesiyle 
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savaşın ve Serhildan’ın içinden konuşan bir pratikten bahsediyor. Parçanın için-
de “Amed çocuğu bu harbi “zenci” ve Qirix ağzıyla iki dille oynaması ve sınıfsal 
eleştiriyle bir Diyarbakır tarzı Qirix Hiphop-Rap’ın doğmasını sağlıyor. Mişer’in 
parçanın sonunda Diyarbakır yerelinde, Sur’un ve Bağcıların sınıfsal okumasına 
yönelik okuma yapması, parçanın sonunda “Kim bizi dışlarsa dışlasın, Biz Kür-
düz sonuna kadar bununla gurur duyuyoruz” konuşması ise savaş içinde büyü-
yen Kürt gettosunun politik son mesajını veriyor. Kürt Hiphop-Rap’ın en önemli 
özelliği belki de geleneği içinde olduğu sözlü kültür belleğini elektronik fonla ve 
yeni söz dağarcığıyla buluştururken, “ezilmişliği, itilmişliği” irdeleyen dışarıda 
bırakılan Kürt Arabeskin de olduğu gibi “esamesi okunmayanların” mikro-hafı-
zasına yaklaşırken hırçınlaşıyor olmasıdır. Bu hırçınlaşma, agresif tonlamalar ve 
küfürbaz eklemlerle eril bir yaklaşım sergilese de sisteme karşı Kürt alt-kültürel 
belleğin dilidir. Bu anlamıyla Hiphop-Rap müziğinin altyapısı olan elektronik 
aletler ve bilgisayar aksamları (aynen Kürt arabeskinde elektronik bağlama gibi) 
yoğun basın kullanımıyla, sözün etkisi attırılıyor. Hızlı Kürtçe ve Türkçe konuş-
ma ise söyleyen vokalin sert duygu yoğunluğunu tamamlıyor. 

Sonuç yerine:

 “Tarihte çoğu zaman ‘anonim’ olan bir kadındı.”, 
V. Woolf

Sanat alanındaki inkârlar gibi asimile edilen Kürt müziği hafızası da başka 
bir okumayı gerekli kılarken, buna dair söylenmeyen mevcut çatlaklar ve po-
lemikler de aslında dekolonyal estetiğin müzik alanında nasıl bir hareket ala-
nı yarattığını gösteriyor. En son Avrupa diasporasında yine Hêja’nin ‘Stranên 
Neşuştî’ (Cenabet Şarkılar) yeni albümü de başka bir müzik alanının doğmaya 
başladığını imliyor. Kadın direnişinden kadın imgelerinin patriyarka ile müca-
delesini deşen bir müzik çalışması inanılmaz bir alt-kültürel hafızaya yaslanır-
ken, mikro-alan içinden kurulan kolektif imgeleminin kadın hallerinin devrimci 
öznelliği nasıl çağırdığına şahit olmaktayız. ‘Cenabet Şarkılar’ sadece bir albüm 
değil, Kürt müziğinin erkek ve eril sesine karşı sesi kısılan kadın formlarının 
isyancı dalgasıdır. Bu form sadece müzik yapma adına etkilenen bir durum ola-
rak okunmamalı, çağdaş müzik sektörünün içine yerleşen bugün kadın ve erkek 
arasındaki eşitsizlikleri, Kürt alanında daha bariz hissettiğimiz bu zamanda, 
kadın bedenin steril erkek bedeni karşısında kurduğu direniş belleğini temsil 
ediyor. Hêja diasporada Kürt kadını olarak bu alanı 1990’ların diaspora erkek 
dilinden de (Şivan Perwer – Delalê: Li kolanê bajarê Ewrûpa Li keça Kurd rast 
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hatim / Bê xwedî digeriya / Bi dil germê pêrgî min hat / Xûya bû li çara serê xwe 
digeriya) koparmaya çalışır, kadının dilinden yeni Kürt mülteciliğini bir maz-
lumluk veya güzel olan kadınlık alanı olarak değil, direnen dekolonyal kadın 
bedeninin isyancı dinamiği olarak anlatır. Kürt alanındaki müzik pratiği, hatta 
direniş müziği de bazen kırsal dünyadan kaynaklanan geleneksel ataerkil tip-
te şekillenen ama sonrasında kentleşen erkeğin etrafında yüklenen göçmenlik, 
mültecilik veya kahramanlık gibi eril bir sistemle çerçevelenmiştir. Sadece elbet-
te erkekler bir enstrüman çalmıyor ya da söylemiyor, demek istediğimiz, Kürt 
alanındaki müzik imgelerinin bütün her yerde olduğu gibi nadir kadınlık hal-
lerine vurgu yaptığını söylemeliyiz. Erkeklik bir şekilde Kürdistan’da her yerde 
olduğu gibi nadir istisnalar dışında şarkı söyleme sanatını tekelleştirdi. Çoğu si-
yasal grupların müzik çalışması ya da kültürel topluluk faaliyetleri, kadın ya da 
erkek herkesin katılımının açıkça işaretlendiği veya genelde kadının ‘vitrin’ ola-
rak sunulduğu müzik yapımlarının etrafında donuyor. Bu ikilem şu an yıkılmış 
olsa da (özellikle Rojava sonrası dönemde) esasen şarkı ve enstrümantal müziğe 
yaslanan bir geleneksel Kürdistanî erkeklik imgelerinin halen güçlü olduğunu 
söylemeliyiz. Erkekler toplumsal alanda ‘güzel sesleriyle’ travma ve patalojik 
vurgu soundlarını daha iyi vurgulayan olarak işaretlenirken, belki bu çok özel 
durumlarda bile ‘güzel’ kadın sesi erkek gibi dikkate alınmayan bir aradanlığa 
yerleştirilir. Keza kadın sesi şok eden bir ses vuruculuğu olarak mücadeleyi anla-
tan güç dengeleri içinde okunamaz (bir iki istisna okuma hariç elbette). Bundan 
bugünün Kürt müziği sadece dekolonyal değildir, dekolonyalleşen kadın bede-
ninin bu alanı yeniden tarif etmesidir. Bundan Kürdistan’da müzik fazlasıyla 
erkektir ve birçok travmatik duygulanım alanları erkeğin esaretti, yılgınlığı, yor-
gunluğu ya da kahramanlığı üzerinden söylemleşirken, sanırım ‘Cenabet’ oluş 
(Neşuştî ) sadece kadına ait olmasıyla değil, bütün kolonyal pratiklerin kadın 
bedenine yüklediği imgeler dünyasını da tersleştirmesiyle hayli önemli bir ça-
lışmadır. Yeni Kürt müziğinin belki de yeni alanı patriyarkaya karşı müzik için-
den konuşan kadın bedeni, dili, jestleri üzerinden tam da buradan kurulacaktır. 
Burada elbette belirli yanlış okumalara mahal vermemek için sunu ekleyebiliriz. 
1990 sonrası Kürt Siyasal Hareketinin kadın okuması müzik alanında da önemli 
değişimlere sebebiyet verdi. Özellikle otonom belediyecilikten sonraki dönem-
lerde, Türkiye Kürt alanında oluşan bütün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutla-
malarının ve Newroz müziklerinin en genel anlamıyla eşitlik temelinde gelişen 
bir kadınlık siyasetle oluştuğunu belirtmeliyiz. Yine politik eylemlerde (özellikle 
Barış Anneleri eylemleri) kadınların görünür olmasını sağlayan seslerinde zılgıt 
ve tilili haykırısı ya da ellerinde Def ve Erbanî ile yürüyüşün ritmine müdahale 
edilmesi, Kürt kadın müziğinin sokak dilini kadınlaştırmaya etkin bir kültürel 
faaliyete dâhil olduğunu, kadın bedeni üzerinden Kürt alanının hangi biçimler-
de dekolonyal özgür öznelliği kurduğunu tespit edebiliriz. 
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Müzik alanında, Kürt alanı sadece savaşın belleğini yoklayan alan olarak 
okunmamalı, aynı zamanda toplumsal hafızanın travmaya dâhil edildiği atalet 
zamanlarını arşivleyen olarak da ele alınmalıdır. Kürtlerin sanatsal ve kültürel 
üretiminin tarihi, 1970’li yıllarda sömürge karşıtı bir üretim yolu izlerken, 80’li 
ve 90’lı yıllarda Türkiye topraklarındaki Kürt militan kuşağın sürgünü (diaspo-
ra) sonrasında toplumsal yeni yazma biçimlerinde kendini yaratır. Bu metin son 
ve öncelikli amacı, bu konjonktürde, Kürtlerin direniş biçimlerinin tarihselliği 
ile ilgili yaratıcı bir Kürt sanat alanın ortaya çıkışını göstermekti ve müzik bu 
alanda en önemli arşiv çalışması ve eylem katmanı olarak önemli görünüyor. 
Kürtlerin bu alanını iki değer rejimi olan sömürgeleştirilmiş alanın mikro dilleri 
ile egemen alanın makro dili arasındaki sanatsal algının, isyanın, çatışmanın, 
şiddetin ve direniş tarzlarının bir takımyıldızı olarak tanımlayabiliriz. Bu çalış-
ma çağdaş ve modern Kürt tarihinin özgül maduniyetinin konumundan kay-
naklanan özneleşme biçimlerine ve kolektif sözcelimin üretim alanına da daya-
nır. Bu anlamıyla, sömürgecilik-karşıtı düşünceyi miras alan, sanatsal yaratım 
yoluyla bir alt konumlandırma ölçeğinde ortaya çıkan, yeni öznellik biçimleri 
üreten yaratıcı dekolonyal bir direniş ve muhalif müzik sanat yapma biçimle-
ri ortaya çıkıyor. Bu, egemen kimliğe karşı semiyotik kimliğin reddini içeren 
“direnişteki dekolonyal mikro kültür” teorisidir. Kürtlerin madun kültüründe 
görünürlüğün ve öznelerarasılığın nedeni, sömürgeci kimlikler olan Türk, Arap 
ya da Fars’ın politik oluşumunun ayrışması olarak adlandırılabilir. Bu açıdan 
bakıldığında Kürt alanı, kültürel ve sanatsal ürünleriyle madun terimini mikro 
kültürün egemen kültüre karşı bir kanonlaşması olarak ele almakta, merkezin 
söylemini ve etnisitenin çevresel mağduriyetini muhtevasızlaştıran karşı-iktida-
rın yarı-periferik bir direnişi olarak gelişmektedir. Müziğin içine yerleşen bütün 
dil hikayelerindeki bazı anlatılar görüleceği gibi, egemen toplumun değerlerinin 
toplumdaki bir “anomali” olarak “başkalarını” nasıl tanımladığını anlamamıza 
yardımcı olur. Bu şey egemenin sömürgeyi algılama biçimidir. İşte müzik tam 
da bu aradanlıkta, bu bakma biçimi diğer sanat alanları gibi alt-üst edebilirken, 
orayı yeniden kurarak direnişin alanı haline gelir ve esamesi okunmayan Kürt 
öznelliğinin var olmasının hafızası olur. Kürt maduniyetinin politik süreksizliği, 
toplumun sürekliliğinde gotik zombi figürüne çevirir; sanat yapıtları ve karşı 
kültürel kodlar aracılığıyla sömürgeci kültürün gözünde lanetli bir yıkım biçimi 
olarak somutlaşan bu şey Kürt müziğinin dilinde inanılmaz soundlarla besle-
nir. Ciwan Haco’nun ‘Min navê xwe kola li bircên Diyarbekir’ parçası ne kadar 
hüzünlü bir mikro-devrimci madun oluşu ele veriyorsa, ezilenlerin dilinde Fe-
rec’in punk-metal parçası ‘Helikopter’ de o kadar hırçın, vurucu bir ressentiment 
(hıncın) duygulanım dünyasının performansını ele verir. Bu durum, Kürt mikro 
direniş biçimlerinin bir analizini, “anomali” perspektifinde zombi veya canavar-
lık biçimindeki retorik figürden okumayla “başka” türlü ifade etmemizi sağlar. 
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Burada zombi figürü ile sosyal “harici”n yaşadığı yeri, toplumların anomalisi 
olarak sunulan eli kulağında ölümleri (hilkat garibeleri), barbarları ve bir mik-
ro-kimlik yaklaşımı olarak “dışlanmış” ‘vahşileri’ kastediyoruz. Kürt müziği 
Dersim alanından Hewler’e, Mahabad’dan Rojava’ya Rojhilat’tan diasporaya bir 
çok alanda ulusal modern kültürün bu mitik inşasında, “Türklüğün, Araplığın 
ve Farslığın’ toplumsal alanında bir anomali olarak kabul edilmesiyle oluşan 
ötekiliğin mağdur duvarlarını yıkarken, yeniden direnen öznelliğin içinde Kürt-
lerin güncel hafızasını yeniden kurmaktadır. Bunun yaratıcı algı içerisinde tekil 
bir karşı-şiddet oluşturduğunu ve sömürgeci devlet şiddetine karşı çıkmanın 
-başka türlü yapılamadığının imkânsızlığı dışında- kendisine erişmenin imkân-
sızlığının bir ihlali biçiminde anlamak önemlidir. Bu “dilemma”, Kürt varlığın-
daki sömürgeci belleğin işlev bozukluğunu gösteren dağınık bir makineyi ele 
verirken senliğin ve hüznün içine yerleşen Kürt müziği bizi festival alanlarının 
imkânına, danslarına götürmektedir. Yani Kürdî sözlü tarih ve müziği bir baş-
kaldırıdır; devletsiz ve vatansız bir toplumun yaratılması, mikro ve kanonik dü-
şünceye bağlı olan parçalanmış bir belleğin edimini anlatır. Çağdaş Kürt müzi-
ğinin, sömürge-karşıtı söyleme biçimini ödünç alır ancak bütünüyle sözlü Kürt 
dilinin ortak belleğine atıfta bulunmaktadır ki bu parçalanmış bellek iç sömür-
gecilik, baskı ve asimilasyon üzerindeki sosyokritik bir perspektifi ve dinamik 
gibi ilişkileri yeniden kurar. 

Sonuç olarak popüler kültürü ve arabeski “yozculuğun, kaderciliğin ve ka-
bulün esiri” olarak okuyan ortodoks Marksist ve elit, büyük anlatıya nazaran 
bu müziğin yarattığı belleğin indirgemeci pazar ekonomisine ve sömürgeci ge-
leneğe karşı haddinden fazla alternatif bir kabule dahil olduğunu ve Kürt ala-
nında politik olduğunu belirtmeliyiz. Kürt müziği farklı dönemlerinde direniş 
hafızasına yaslanması açısından bir kültürel-politik bagaj yaratmaktadır. Bu 
değerlendirme itibariyle Kürt Müziğinin yarattığı referans toplumsal olgular 
içine sıkışmış, savaşın içinde oluşan parçalanmış Kürt öznelliğinin boyun eğ-
meyen başkaldırı dilini kültür, sınıf, cemaat ve devlet ilişkisinin ötesinden ek-
lemlenmeyen bir mikro-anlatı olarak kavramlaştırdığını gözlemleyebiliriz. Kürt 
müziğinin eğilim parametrelerine baktığımızda 1960’lar itibariyle işlenen farklı 
politik yaklaşımdan ayrı ilerleyen bir siyasal ve kültürel farklılaşma olduğunu 
görebiliriz. Hatta Kürt müziği içinde Arabeskin ve Rap’in yaklaşım itibariyle 
“ezilenlere” dair dilsel kırılmayı ve alt-kültürel patoloji resmetmesi açısından 
alternatif durduklarını ve sosyolojik olarak bu alandaki müzik çalışmalarının 
direnişle iç içe geçtiğini gözlemliyoruz. Özellikle Rap müziğin küreselleşme 
sonrası dünyada bütün gettoların anlatım müziği olduğunu, kendi dışlanmış-
lıklarını anlatmaya çalışan Kürt genç kuşağının da bunun etkisinde olduğunu ve 
bu yeni müziğin Kürt alanında önemli bir etki yarattığını belirtmeliyiz. Bu anla-
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mıyla devletin şiddetine ve iktidarın hegemonyalarına rağmen bir karşı-kültürel 
belleğin oluştuğunu, bu belleğin Kürt alanında kırılgan olmakla beraber kendi 
pazarını oluşturduğunu, müzikle bir karşı-çıkışın sağlandığını görülebilir. Kürt 
alanında gelişen teknoloji ve talebe rağmen, müzik piyasasının, ekonomisinin 
hala oluşmadığını, NÇM (MKM) gibi kurumlar ya da belirli televizyonlar dı-
şında bu alanın kapalı olduğunu, devletin ya da herhangi bir kurumun buna 
destek sunmadığını işaret etmek gerek. Son olarak bu çalışmanın belki de en 
önemli noktalarından biri, Kürt alanında müziğe dair bu denli eleştirel okuma-
nın hala olmadığıdır. Yani yeni Kürt müziği ve eski kuşak arasında ne tür ya-
kınlaşmaların olduğu ya da kopmalar varsa hangi müzikal-politik formlar üze-
rinden ilerlediğine dair eksiklik, Kürt müziği üzerine ciddi eğilmemizi sağlıyor. 
Kürt alanındaki müzik anlayışını var ettiğimizde, önümüzde büyük bir tecrübe 
ve politik yaklaşım çıkıyor. Müziğin her dönemde politik olduğunu ya da mü-
ziğin diğer sanat eserleri gibi politik bir yaklaşıma ve kavramlaştırmaya dâhil 
olduğunu, bunun somut zemininin örneklerle açıklandığını ve müziğin mevcut 
sosyo-kültürel modellerle etkileşim halinde olduğunu, bu karşılıklı etkileşim ve 
duygulanımların (affect) araştırmamızın kuramsal temellerini tanımladığını be-
lirtmeliyiz. Ayrıca belirtmeliyiz ki küresel sahnede ideolojik, siyasal, ekonomik, 
teknolojik alanlarla medya alanlarının popüler kültür üzerinden iç içe geçmesi, 
kimliksel krizlerin haiz olması, Kürt kültürel çalışmalarına sadece post-kolonyal 
değil ama madun’un işlerlik kazanmasını sağlayan görüntüler eşliğinde farklı 
okumalarla yaklaşmamız gerektiğini işaret ediyor. 
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Tanıl Bora:  
Kürtlere “Yüksek Teori”  

reva Görülmüyor

Tanıl Bora ile Söyleşi:

Soru: Hocam dilerseniz kimilerince üçüncü dünyanın Marx’ı olarak görülen Fanon 
ile başlayalım. Bir açıdan belki de Fanon’un varisi olarak görebileceğimiz Mbembe, Fa-
non’dan bahsederken “günümüzde onunla birlikte düşünmek kadar ona karşı da düşün-
memizin kaçınılmazlığından” bahseder. İlaveten yakın zamanda İletişim’den çıkan yeni 
kitabında ise Fanon ile Pharmakon’u aynı cümlede kullanması dikkat çekici. O halde 
doğrudan soralım: Mbembe’nin imlediği üzere Fanon’a karşı çıkmak bağlamında onun 
zehir saçan tarafı tam olarak nedir? Ve tabi öbür yandan “şifa membaı” olabilecek doğa-
sını nerede aramalı?

Cevap: Öncelikle benim Fanon’a ve onun düşüncesine derinlemesine vakıf 
olmadığımı söylemeliyim. “Uzmanı” değilim. Yani ihtiyat payıyla dinleyin!

Üçüncü Dünyanın Marx’ı diyorsunuz, bu lâkabı da biliyorum ama “Üçüncü 
Dünyanın Hegel’i” unvanını yakıştıranlara da rast geldim Fanon’a. Köle-efendi 
diyalektiğine yüklediği kilit önemden ötürü. Bir de, Hegelci bir “devlet” idea-
line yönelmesinden ötürü. Yineleyeyim, iktidar erki ve aygıtı olarak devlet dü-
şünmeyin burada, Hegelci “dünya tini”nin ve bütünsel ve mükemmel özgürlü-
ğün makamı olarak düşünün. Fanon’da, “aşağıdan yukarı” bir devlet tasavvuru 
var tabii.

Pharmakon, son derece bereketli bir kavram. Derrida dolaşıma soktu bildiğim 
kadarıyla. Ben İtalyan düşünür Esposito’nun yazdıklarından faydalanıyorum. 
Malûm, zehir-panzehir demek, hem zehir hem panzehir. Aslında zehirdir, yıkıcı-
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dır, öldürücüdür; ama toplumsal bünyeye veya siyasal-ideolojik bünyeye uygun 
bir dozda aldığınızda, bünyeyi güçlendirir, bağışıklık kazandırır. “Fanon’un ecza-
nesi” terimi de pharmakon’a atıfta bulunur. Fanon’da pharmakon işlevini, şiddet 
yerine getirir, değil mi? Fanon’da “yaratıcı şiddet” diye tanımlanan şiddete, ezi-
lenin haysiyetini, öz saygısını kazanmak için kullandığı şiddete, böyle bir “ecza” 
işlevi atfediliyor. Esposito, devamına katkıda bulunduğu hayatın inkârı niteliği 
taşıdığını hatırlatıyor Pharmakon’un. Yani evet, panzehirdir ama zehir, neticede. 
Ölçü kaçarsa, zehre döner. Bu şifanın “doğasını” öyle anlamalı. 

Soru: Birikim dergisinde yazdığınız bir yazıda Fanon’un şiddet öğretilerinin iki konuda 
bizi irkilttiğine değiniyorsunuz. Şiddet konusu hala Fanon’un zehirli aşılarından olarak 
göründüğü için doğal olarak irkiltme yeteneğine haiz. Onun tanımıyla “Radikal Sömür-
gesizleştirme” mücadelesi için şiddeti olmazsa olmaz gören Fanon’u, Benjamin üzerinden 
okuyabilir miyiz? Bilhassa da “bir şiddet eleştirisinin görevi, şiddetin hukuk ve adaletle 
ilişkisini ortaya koymaktır” diyen Benjamin filtresiyle Fanon’a bakarsak bizi ne bekliyor?

Cevap: Benjamin’de bilindiği gibi “tanrısal şiddet”, “mitsel şiddet” ayrımı 
var. Mitsel şiddet, hukuk koyan şiddettir. Tanrısal şiddetse, hukuku yıkan şid-
dettir. Benjamin bu ikisi arasında bir git gel, bir sarkaç görüyordu. Zira adaleti 
tesis etmeye dönük isyanla anladığım kadarıyla, ikna edici yorumlarını okudu-
ğum kadarıyla. Adaletin sağlanabilmesi bakımından trajik bir durum görüyor-
du burada. Şiddet hem kaçınılmazdı, hem bir araç olarak “şişede durduğu gibi 
durmuyordu.” Hatta o nedenle, amaç-araç tutarlılığının imkansızlığına inanıp, 
“amaçsız araç” düsturuna sığındığını da biliyoruz. Herhangi bir aracın, -şid-
detin de, bir yüksek amaçla yüceltilmesine, meşrulaştırılmasına karşı durmak 
üzere, aslında araçlarımıza bizzat amaç değeri atfetmek üzere.

Fanon’sa, yine anladığım kadarıyla diyeceğim, pek trajik bir düşünür değil, 
daha iyimser bir “ilerlemeci.” İlerlemeci’yi, somut bir politik çözüme inanan, 
anlamında söylüyorum. O, kurbanların kurban konumlarından çıkarak, artık 
esarete ve vesayete tabi olmayacak bir özne haline gelecekleri, böylece adaletin 
tesis edilebileceği bir politik deneyime inanıyor. İnanmak istiyor. Bir bakıma, 
Benjamin’in sarkacının bir noktada durdurulabileceğine, zaptedilebileceğine…

Soru: Fanoncu bağlamda eğer kolonyal otoritenin mistik temeli çıplak manada şiddet 
cihazı ise o halde Benjamin’in “her türlü açık şiddeti red etmek bile, şiddet mantığının 
bir ürünüdür” tespiti ile Derrida’nın “şiddet kavramı ancak hukukun ve adaletin veya 
ahlaki ilişkilerin alanında değerlendirici bir eleştiriye izin verebilecektir” tespitini dikka-
te alırsak bu şiddet döngüsünün dışına çıkmak mümkün mü, hususen de eğer bu şiddet 
kolonyal bir şiddet ise? 
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Cevap: Zor, diyelim! “Eğer kolonyal şiddet ise” ibaresi önemli, zira kolon-
yal şiddet,. Mbembe’nin de üzerinde durduğu üzere, “nesnesini” insanlıktan 
çıkartarak gadrin uç noktasına varabilen bir şiddet. Ahlaki vicdan devreden çı-
kıyor. Amaç mahvetmek olunca, aracın amaca uyumuna dair ahlaki kontrolün 
ölçüsü, yine mahvetmek olur! Döngüden söz ediyorsak, bunun “inkârın inkârı” 
tecrübesi içinde de sürekli yeniden üretilmesi riski var demektir. Benjamin’den 
aktardığınız akıl yürütmenin simetriğini söylüyorum: inkârın inkârı diyalektiği, 
inkâr edilen ne ise, nasıl ise, onun ve o şekilde inkârına yatkındır. Veya az evvel 
pharmakon kavramını andık; bir zehrin panzehiri, o zehirdir ve o zehrin bileşi-
mini taşır. Fanon’un meselesi olan sömürgeci şiddet söz konusu olduğunda, bir 
sado-mazohist şehvet, bir psişik “nefret ekonomisi” var orada.

Fanon’un kıymeti, bu zorluğun hep farkında olmasında, döngüye kapılma-
ma teyakkuzunda değil mi? Anılarda, biyografik anlatımlarda da bunla ilgili ak-
tarımlar var. Somut şiddet eylemlerinden bahsedildiğinde, kendini kötü hisset-
tiğini, tadının kaçtığını aktarıyorlar. Siyahların karşı-şiddeti ve Cezayir kurtuluş 
mücadelesinin intikam eylemleri hakkında konuşulurken de, yüzünün asıldı-
ğını aktarıyorlar. Siyasetin, siyasî olanın belirleyiciliğini ve müdahalesini hep 
gözettiğini biliyoruz. Simone de Beauvoir’nın Sartre’la beraber onunla yaptığı 
söyleşilerden aktarıyorlar, bir yerde okudum, “asla profesyonel devrimci olmak 
istemiyorum,” demiş; sanırım uzak durmak istediği, siyasalın önceliğini ihmal 
eder hale gelmiş, “askerileşmiş” anlamda bir profesyonelleşme.

Soru: Fanon düşüncesindeki şiddetin ehemmiyeti her daim canlı bir tartışma konu-
su. Ne var ki buna rağmen Butler’ın dikkatimizi çektiği üzere bu tarz bir şiddet teolojisi 
iş başındayken Yeryüzünün Lanetlileri’nin son paragrafında bahsettiği “yeni insan” ta-
sarımını şiddetin veya şiddet alanının dışında düşünmek olası mı? Fanoncu literatürle 
söylersek eğer “sömürgecinin çürümüş bedeninden yeni yaşam ve yeni insan nasıl filiz-
lenecek? Yani şiddet hamuru olmaksızın yeni insan tahayyül edilebilir mi? 

Cevap: “Yeni insan”, heyecan verici, bir o kadar da riskli, ürkütücü bir ideal. 
Modern tarihte bildiğimiz “yeni insan” iddialı teşebbüsler, hazin sonuçlara var-
dı. O “yeni insan” ölçüsüne uydurmak için insanların haysiyetini kıran, gerçek 
değişimlerden ziyade şeklî birtakım sadakat ve itaat sahneleri yaratan tecrübele-
ri biliyoruz. Yani o teşebbüsler de gerçekten “yeni insan” yaratmaktan çok, dik-
tikleri bir “yeni insan” üniformasına soktu insanları. İnsan haysiyetini ölümcül 
bir şekilde önemseyen Fanon’un da bundan azami sıkadığını düşünmüyorum. 
“Yeni insan” idealini, insanın değişebilirliğini ve kendini değiştirme kabiliyetini 
vurgulamak üzere kullanmak, daha salim bir yol. Özellikle de kendini değiş-
tirme kabiliyeti. Bu da bir bakıma şiddetli bir deneyim olabilir. İlla sömürgeci 
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şiddete baş kaldırma “derecesindeki” şiddet olmasa da, alışkanlıklarını değiştir-
mek, iktidar ilişkilerini yıkmak, birtakım ilişkilere yüz çevirmek falan, sembolik, 
duygusal veya fiziki şiddete yol açabilir. Ama tekrar dönüp altını çizmek iste-
diğim husus; “yeni insan”ın oluşumunu muhakkak insanın kendini değiştirme 
kabiliyetine emanet etme gereği. O kabiliyeti teşvik edecek şeyler yapmak an-
lamlıdır, o kabiliyeti teşvik edecek bir hayat kurmak (“yeni yaşam” diyorsunuz 
ya) anlamlıdır. Ama “yeni insan” modeli çizip insanları ona uymaya zorlamak, 
gönüllülük maskesiyle de olsa, batırır. 

Soru: Türkiye’de Fanon’un, sömürgecilik tezlerinin hatta post kolonyalizmin tartışıl-
ma bağlamını düşündüğümüzde bunun fazlaca akademik bir çerçevede ve daha önemlisi 
Kürtler olmaksızın yapılabileceğine dair steril bir ilgiye konu edildiğine tanıklık ediyo-
ruz. Bilhassa ülkenin sol entellektüelizmini de işin içine katarsak Fanon’un ve devrimci 
praksisinin bihakkın tartışılamamasının biricik sebebinin Kürtler olması ilginç değil mi? 

Cevap: İnanın bunu doğrulayacak veya yanlışlayacak bir gözleme sahip deği-
lim. Ben toplamda daha “tüketilmediğini” sanıyorum Fanon’un. Genel olarak, ge-
niş ve derin tartışılmış değil. (Zaten kim, ne geniş ve derin tartışılıyor, o da ayrı…)

Tam söylediğinizle ilgili midir bilmem ama, galiba, Kürtler’e “yüksek teori-
yi” reva görmemek gibi bir eğilim de güçlü. Yani Kürt entelektüellerinin Kürt 
meselesi ve mücavir alanlarıyla dışında, “büyük” meselelerle, evrensel, global 
meselelerle ilgili konuşmaları yadırganabiliyor. 

Soru: Sömürgeciliğin sadece yerlilere zarar vermediğini epey bir zamandan bu yana 
biliyoruz. Bu manada sömürgecilik sisteminin sömüreni de medenilikten yoksun kıldı-
ğına şahidiz. Mbembe’nin andığımız kitabında birbirinin ardışık düzeni olarak sırasıyla 
“plantasyon düzeni, sömürge düzeni ve demokrasi düzeni” olarak bir idare triosundan 
bahsettiğini görüyoruz. Türkiye’deki toplumsal düzenin kitabi manada çoğulcu bir de-
mokrasiye dönüşememesinde Mbembe’nin “üçüz kardeş” olarak sembolize ettiği ilk iki 
kardeşle (Plantasyon düzeni ve sömürge düzeni) yüzleşememesinin bir etkisi var mıdır? 
“Sömürgesi olmayan bir demokrasi olmamıştır” sözünü de işin içine katarsak eğer bunu 
Türkiye’ye uyarladığımızda karşımıza nasıl bir manzara çıkar?

Cevap: Mbembe’nin analizlerini başka referanslarla, başka yollardan dolaşıp 
gelerek tekrarlayan güçlü bir argüman var, özetlemeye çalışayım… Kapitalizm, 
“sömürgesiz” olamazdı. Daha doğrusu, “dışsallaştırdığı,” böylece “doğal kay-
nak” statüsüne ittiği “kaynaklar” olmadan, olamazdı. Sadece geleneksel anlamıy-
la sömürge-ülkeler ve sömürgeleştirilen ve köleleştirilen nüfuslar kastedilmiyor 
bununla. Öncelikle, ev içi emekle, bakım emeğiyle kadınlar da kastediliyor. Ayrı-
ca en azından Eleştirel Teori’den bildiğimiz, daha soyut ve geniş bir kullanımı var 
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sömürge kavramının: kapitalizmin sürekli yeni alanları sömürgeleştirerek, ve bu 
arada yaşam alanlarını sömürgeleştirerek hayatta kaldığını ortaya koyan. Bu ge-
nişlemiş sömürge kavramı, kapitalizmi anlamak bakımından kaçınılmaz. Mark-
sizmin yenilenmesi söz konusu ise de, bunsuz yapılamaz. Ki Marx’ta, doğanın 
sömürgeleştirilmesi dahil, bu açılımın ihmal edilmiş ipuçlarını bulan düşünürler 
de var. Neyse zaten mesele Marksizmin namusunu kurtarmak olmamalı. 

Mbembe’nin Zenci Aklın Eleştirisi’nde “hepimiz zenciyiz” diye özetlenebi-
lecek tutumu, bu bakımdan önemli. Sömürgeleştirme, kapitalizmin egemenlik 
sisteminin, onun demokrasisinin de, yapısal bir unsuru. Onsuz, anlayamayız. 
Onu mesele etmeden, bir şeyi değiştiremeyiz.

Soru: Osmanlı bürokratik elitinin yani Saray-ı Hümayun tercümanlarından bi-
rinden aynen nakil: “müstemlekat idaresi, medeni bir devletin halen vahşi bir göçebe 
hayatın sürülmekte olduğu yerleri iskan edip buraların inkişaf etmesini sağlaması ve 
kendi malları için Pazar yaratması demektir” ifadesi ile Osmanlı Bürokrasisine içkin bu 
kolonyal diskuru nasıl yorumlarsınız? Daha önemlisi sıkça kelime ya da kavram arkeo-
lojisi yazıları yazıyorsunuz. “Müstemleke” terimine zoom yaparsanız nasıl bir zihinsel/
tarihsel üretimle karşılaşırız, hususen de kavramın objesi Kürtler ise? 

Cevap: İmparatorluk aklı, ulus-devlet aklından farklı biliyorsunuz. Ora-
da ülkeler, bölgeler arasında öyle bir ayrım olmaz, zaten sınırlar da muğlak, 
bazen de akışkandır. Bunun 19. Yüzyılda, ulus-devlete doğru dönüşümün ilk 
hamleleriyle birlikte değiştiğini biliyoruz. Yavaş yavaş, bir anavatan, ana-ülke 
ile müstemlekeler arasında bir ayrım yapmanın ipuçları beliriyor. Bu biraz da, 
muhakkak elde tutulacağına veya elde tutulması gerektiğine inanılan bölgelerle, 
elbette peşinen gözden çıkarılmasa da elden gitme riski görülen bölgeler arasın-
daki ayrıma oturuyor.

Müstemleke, istimlak kelimesiyle aynı kökten malum; muhacir iskân edilen 
yer, koloni, anlamında kullanılıyor. Mülk edinilmiş, devlete mal edilmiş anlamı-
na da geliyor. Sorunuz üzerine tekrar araştırdım, 19. yüzyılda kullanıma girmiş 
olduğunu teyit ettim. 

Velhasıl, Kürtlerin yaşadığı bölgelerin müstemleke olarak tanımlandığı durum-
lar, oranın anavatanın parçası değil de dışsal olarak tahayyül edildiğini düşündür-
tür bize. Belki, az evvel söylediğim üzere, imparatorluk çözülmekte iken ve onu 
ulus-devlete inkılap ettirecek dönüşümler yapılırken, aidiyeti bakımından riskli 
görünen bir “zon” olarak görülebildiğini düşündürtür. Sanırım şunu da hesaba 
katmalıyız, yine “müstemleke”nin “istimlak”la bağı üzerinden: orada göçebe nü-
fusu kondurma, zaptürapt altına alma maksadı da var. Bir devamlılık görebiliriz 
orada; devletin kendisine biçtiği bir “medenileştirme” misyonunda devamlılık.
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O Ses(siz) Türkiye1

zozan Goyi

Adına sömürge, ezilen, tabi grup veya tamamını kapsayıcı şekilde “madun”2 
diyebileceğimiz aktörlerin yine adına egemen, sömürgeci, hakim diyebileceği-
miz aktörlerle karşı karşıya geldiği alanlar, tahakküm ilişkilerinin hem açık hem 
de örtük sofistike dramaturjisinin ve dramatizasyonunun gerçekleştiği sahneler-
dir. Tahakküm yapısının bilinen ve beklenen özelliklerinin gözlemlenebildiği bu 
sahneler aynı zamanda alt metin okumasıyla fark edilebilecek başkaca anlamlar 
da ihtiva eden ironik ve paradoksal alanlardır. 

Türkiye’deki bir televizyon kanalında yapılan “O Ses Türkiye” adındaki ses 
yarışması, bu yazının, ezilenlerin paradoksal, çok boyutlu doğasını göstermeye 
dair seçilen elverişli bir örnek olup yarışmanın ev sahipleri (jüri ve yapımcı), ya-
rışmaya katılan Kürt yarışmacılar ve ekseriyetle de bu yarışmacıları destekleyen 
Kürt seyirci farklı boyutlarda incelemelere tabi tutulacaktır. Kürt seyirciden ka-
sıt yarışmayı izleyerek veya izlemeden Kürt yarışmacılara destek SMS’leri atan 

1 Bu makale Zarema Dergisi’nde yayınlanmış Em, Ew û Dodan adlı yazının düşünceleri kısmen 
değiştirilmiş ve genişletilmiş halidir (Nurdan Şarman: Em, Ew û Dodan, Zarema, Rexne û 
Teorî, Sal:4, Hejmar:10, Tabax, 2017) 

2 Madun (Subaltern): Gramsci 1934-1935 yılları arasında bir toplumda sesi olmayan, kendile-
rini temsil edemeyen, toplumun işleyiş mekanizmaları içinde kendini ifade edemeyen işçiler, 
köylü kadınlar gibilerin Marksist anlamdaki proleteryadan “başka” bir durumda olduğunu 
belirtmek amacıyla bu kişileri “madun” olarak ifade etmiştir. 1970’lerde Güney Asya tarihçi-
leri, Gramsci’nin 1930’larda önerdiği kavramı kullanarak Ranajit Guha’nın girişimiyle Madun 
Çalışmaları Kollektifi’ni kurmuştur. Kolektife göre ‘madun’ yukarıya doğru ve bir anlamda 
dışa dönük toplumsal devingenlik (mobility) ile ilişkisi kesilen insanlar ve gruplar anlamına 
gelir. 1980’lerde ve özellikle 1990’larda kültürel çalışmaların yayılması ve çok kültürcülüğün 
ekonomik ve politik olarak benimsenmesinden sonra madun kavramı her türlü ezilmiş, azın-
lıkta kalmış, mağdur ve mazlum ile özdeşleştirilesi kavram olmuştur (Yetişkin, 2010:15-16).
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seyircinin çoğunluğudur. Yarışmanın ev sahiplerinden (jüri, yapımcı, sunucu) 
kasıtsa, doğrudan egemen sınıftan olan veya ezilen sınıftan olup kendini ege-
men sınıfla özdeştirmiş kişilerdir.

Her dilin serbest olduğu ancak Kürtçe şarkı söylemenin yasaklı olduğu 
Türkiye’nin en çok seyredilen bu eğlence programına katılan Kürt yarışmacı-
lar, büyük oranda Kürt seyirciden gelen destek SMS’leri sayesinde birkaç sezon 
ard arda şampiyonluk veya yarı finalistlik gibi büyük başarılar elde etmişler-
dir. Yarışmanın -son sezon hariç- hiçbir sezonunda Kürt yarışmacıların hiçbiri 
Kürtçe yasağı delmemiş ve hiçbir sezonda yarışmanın Kürtçe yasağından geri 
adım atmasını sağlayacak düzeyde sahneye yansıyan radikal bir Kürt kamuo-
yu tepkisi olmamıştır. Bu durum pek çok Kürt tarafından eleştirilmiş olup hem 
Kürt yarışmacılar hem de yarışmayı izleyerek reytingine katkı sağlayan Kürt 
seyirciler, kolonyalizme boyun eğdikleri ve onun yeniden üretimine katkı sun-
dukları için kınanmışlardır. Egemen-ezilen ilişkisine ve sömürgeciliğin yapısal 
işleyişine dair zengin bir içerik sunmanın yanı sıra bu yarışma, aynı zamanda 
ezilenlerin tahakküme yönelik muhtelif örtük meydan okuyuşuna dair izlerin 
de görülebileceği bir alandır oysa. Bu sebeple ezilenlerin psikopatolojisine dair 
genel kabul görmüş düşünce ve teorilere katılmakla ve ele almakla beraber bu 
yazının esas amacı bu düşünce ve teorilerin ihmal ettiği ezilenlere dair diğer bo-
yutlara yani örtük dinamizmlere de dikkat çekmektir. Anamorf bir yaklaşımla –
Zizekçi terminoljide “yamuk bakmak”la- anlaşılabilecek bu örtük dinamizmler, 
ezilenlerin post kolonyal psikopatolojilerinin paradoksal şekilde örtük bir anti 
kolonyal direniş/tutumla yan yana olduğunu, ezilenin en pasif durumdayken 
bile gizil bir aktiflik sergilediğini ifade eder. Bu, tahakküm yapısının ezilenlerin 
aleyhine, egemenlerinse lehine bir mükemmelliğe hiçbir vakit sahip olmadığı ve 
olamayacağı anlamına gelir. Scott’un “Tek bir kölenin, paryanın, serfin, köylü-
nün ya da işçinin bile tamamen itaatkâr ya da tamamen asi olduğundan pek söz 
edemeyiz” (Scott, 2018: 286) şeklindeki tespiti bu yazıda ilgili yarışmanın ırkçı 
tutumuna açık bir tepki göstermediği için eleştirilen Kürt yarışmacılara ve Kürt 
seyircilere uyarlanacaktır. Ancak evvela ezilenlerin psikopatoljisine yani post-
kolonyal portrelerine dair bazı gerçekliklere değinilecek akabinde ise ezilenle-
rin bu gerçekliklerden ibaret olmadığı, bu gerçeklikleri zıtlıklarıyla tamamlayan 
muhtelif diğer başka boyutlara da ışık tutularak ezilenlerin paradoksal dünyası 
ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Ezilenlerin Ezilen Olarak Halet-i Ruhiyesi

Postkolonyal ve antikolonyal teorilerin sömürgenin portresine dair bizi ay-
dınlattığı en önemli husus sömürge insanının negatif özalgısı ve pozitif öteki 
(sömürgeci) algısıdır. Her iki algının da dolayımlayıcısı yani inşacısı sömürgeci 
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olup edilgen sömürge iki zıt kutupta kendi aleyhine konum alan mimetik bir 
bilinçte mahkûmdur.3 Sömürgenin bilinci sömürgecinin ona ilişkin anlayışıyla 
diyalog halinde oluşmuştur. Dolayısıyla sömürgenin özkavrayışının bu diyalo-
jik özelliği -yani mimetik bilinci- sömürgeciye muhalefet edip direndiğinde dahi 
devrede olabilir. Spivak, epistemik şiddet mağduru madunun egemene muha-
lefet ederken dahi onun söylemini tekrar ettiğini hatırlatır (Spivak, 2016). Toni 
Morrison’a göre sömürge sürekli olarak aleyhine yok sayılan gerçekleri (tarihi, 
kültürü vs.) gün yüzüne çıkarmakla, kendisi hakkında çarpıtılan bilgiyi düzelt-
mekle meşgul bir biçaredir (Morrison, 2019). Bu, sömürgenin kendisi hakkında-
ki olumsuz iddia ve yok sayışların hem yanlışlığına hem de doğruluğuna kuşku 
duyan paradoksal bir çırpınıştır. Zira sömürgenin tüm muhalif retorikleri bile 
esasında sömürgecinin negatif iddialarının içselleştirildiği bir bilinçaltının gü-
dümündedir. Sömürge, sömürgecinin ustalıkla yönettiği algısıyla sömürgecinin 
iddialarına çoktan bir parça haklılık payı biçmiş olarak bu iddiaları yine bu id-
diaların referanslarıyla ve söylemleriyle tersine çevirme uğraşıyla tepinip durur. 
Yani sömürge kendinden çalınan pozitif değerin iadesini sağlamaya çalışırken 
ekseriyetle sömürgecinin belirlediği sınır ve kaynaklar dâhilindedir. Sonuç ola-
rak dolayımlayıcı yani referans çoğunlukla hep sömürgecidir. Sömürgenin pra-
tikleri de bu sebeple organik değildir. 

O Ses Türkiye yarışmasına katılan Kürt yarışmacıların ses ve performansla-
rının yarışmanın sahipleri tarafından ve Türkiye genelinde takdire şayan görül-
mesinin, Kürt seyircilerin bu yarışmacıları desteklemesinde etkisi olmuştur. Zira 
epistemik şiddetle egemene dair pozitif bir algı geliştiren ezilenler için egemen-
lerin beğenisine mazhar olmak büyük bir kazanımdır. Diğer taraftan ezilenler, 
egemenin yıllardır yok saydığı, küçümsediği kültürel meziyetlerini ona ispat 
etmeye can atar ki bu hem ona yanıldığını kabul ettirmek hem de ona kendini 
kabul ettirmek arzusunu içerir. Bu arzu, Hegel’in Köle Efendi Diyalektiği’nde 
ortaya koyduğu üzere tıpkı varoluşunu köleye bağlayan efendi gibi kölenin de 
varoluşunu efendiye bağlamasının sonucudur. Ezilenin bu arzusunun rekabet 
ettiği özne egemen olduğu için arzunun doyum noktasının sınırı da egemenin 
kendine biçtiği ve ezilende içselleştirdiği pozitif değeridir. Ezilenin arzusu bu 
pozitif değere ulaşmak veya onu geçmektir. O Ses Türkiye yarışmasında Kürt 
yarışmacılar ileride daha detaylı değinileceği üzere Kürt seyirci tarafından bi-
rer kolektif Kürt temsil olarak egemenlerle yarışa sokulmuş olup –her ne kadar 
Kürtçe şarkı söylememiş olsalar da- takdire şayan sesleri ve performansları Kürt 
müziğinin/kültürünün meziyetleri olarak egemenlere meydan okumanın aracı 

3 Daha ayrıntılı bilgi için Zozan Goyi’nin Kürd Araştırmaları e-Dergisinin 2.sayısında (şubat, 
2020) yayınlanmış “Mimetik sömürge” adlı makalesine bkz.
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kılınmıştır. Kürt seyirci, Egemenlerin Kürt yarışmacıları takdirini Kürtlüğe dair 
yok sayışlarında ne kadar haksız oldukları gerçeğiyle yüzleştikleri ve Kürtlerin 
kendileriyle eşit düzeyde belki de daha fazla kültürel meziyetlere sahip olduğu-
nu açıkça olmasa da kabul ettikleri tesellisine dönüştürmüştür denebilir. Ancak 
en nihayetinde egemenin pozitif değeri, sabitesini korumaya devam etmekte 
ezilenler de bu sabiteye ulaşacak veya onu geçecek bir mücadele yürütmektedir. 
Yani Kürtlüğün meziyetlerinin ölçütü egemenin meziyetlerinin ölçütüne bağım-
lı kılındığı için dahası bu mücadelenin hedefe ulaşıp ezilenleri tatmin etmesi 
de egemenin onayıyla mümkün olmaktadır. Böylesi bir onay açıkça söz konusu 
olmasa da ezilenler egemenleri bazı meziyetleri konusunda ikna ettiğine ken-
dini inandırarak bu onayı var sayacaktır. Konumuz bağlamındaki yarışmanın, 
Kürtçeyi ve Kürtlüğe dair diğer tüm emareleri ölü kılan kurallarına rağmen açık 
bir direnişle karşılaşmaması, üstelik ulaştığı reytingde dolayısıyla ticari kazanç-
ta Kürt yarışmacılara ve Kürt seyirciye çok şey borçlu olması, sömürgeciliğin 
bekasını ve meşruiyetini her daim doğrudan baskı araçlarıyla kendisinin inşa 
etmek zorunda olmadığına yani sömürge insanının bu inşa sürecinde sömürge-
cinin yükünü hafifletecek şekilde bir oto-kolonyaliste dönüşerek sömürgeciliğin 
yapısal işleyişini yeniden ürettiği gerçeğine işaret eder. Dahası bu yarışmanın 
Kürdistan’da yaşanan güncel politik krizleri, anti demokratik uygulamaları, ça-
tışma ve katliamları yani Kürtlerin reel gündemlerini kamufle etme tuzağına 
Kürt seyirci hiçbir zorlama olmadan düşmüştür. Asıl gerçekliğinin gerektirdiği 
hayati bilinci hadım edilmiş ezilen, egemenin sahayı istediği gibi yönetmesine 
ve bu sahada işlediği suçların gerektirdiği gerçek tepkiye maruz kalmamak adı-
na devreye soktuğu afyon mekanizmalarına kendi iradesiyle teslim olarak ken-
di yıkımının gönüllü bir faili haline gelmiştir. Fiziksel şiddet kadar epistemik 
şiddete de maruz kalmış ezilen organik bilincini büyük oranda yitirmiş edilgen 
bir nesneye dönüşmüştür. Soydaşları öldürülürken, hapse atılırken, şehirleri ya-
kılıp yıkılırken kendi dilini yasaklayan bir yarışmaya katılacak, onu seyredecek 
kadar hadım bir bilinç sergileyen ezilenin bu trajedisi sömürgeciliğin uzun yıl-
lardır ezilenin bilincini kendi bekası uğruna ustalıkla yoğurabilme gücünün ve 
sanatının bir sonucu olarak görülebilir.

Ezilenlerin dünyası bu şekilde trajik karamsar bir tablo sunmaktadır kuşku-
suz. Ancak bu karamsarlık tablonun yalnızca bir boyutudur. Zira hayata dair 
hiçbir tablo tek boyuttan ibaret değildir. Her tablo sonsuz sayıda tamamlayıcı, 
bağımsız ve zıt boyutu içerdiği halde bazı boyutların daha görünür olması tab-
loyu bir veya sınırlı birkaç boyuta indirgemeye ve tabloyu bu indirgenmiş ger-
çeklerden ibaret kılmaya sebebiyet verir. Sömürge koşullarındaki tahakküm iliş-
kilerinin yapısal analizi de genellikle en görünür/açık boyutları referans alarak 
hem sömürgeye hem de sömürgeciye dair indirgenmiş, kalıplaşmış yaklaşımla-
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ra sebebiyet verebilir. Bu yaklaşımlar kuşkusuz ki gerçek analizlerin sonucudur 
ancak tek başlarına sömürge insanının dinamiklerini açıklamada yetersiz kala-
bilirler; dahası sömürge insanını edilgenleştirilmiş yanlış bilinciyle yüzleştirme 
amacındayken diğer taraftan da egemenin ebedi ve ezeli galibiyetine/zaferine 
odaklanarak ezilene dair determinist ve pesimist bir inanca sürükleyebilirler.4 
Oysa sömürge insanına dair bu gerçek pesimist tespitler madalyonun öteki yü-
züne –hatta yüzlerine- de bakmayı ihmal etmedikleri durumda yani en az açık 
olanlar kadar gerçek olan örtük dinamiklere de odaklandıklarında sömürge in-
sanının hikayesini daha geniş bir anlatıya oturtmuş olarak sömürgeyi hem or-
ganik olmayan bilinciyle yüzleştirecek hem de egemenin ezeli ve ebedi bir galip 
olmadığı gerçeğini görünür kılacaktır. Bu paradoksal gerçeklikleri bir arada ele 
almak tahakküm ilişkilerinde umut verici örtük gerçeklikleri ve ezilenin kurtu-
luşuna dair imkânları da görmeye yarayacaktır. Bu geniş anlatıdan çıkarılacak 
en dikkate şayan hisse de şu olacaktır: hiçbir tahakküm yapısı tamamen ege-
menin lehine, ezileninse aleyhine bir mükemmeliyetlik sergilemez. İktidar en 
sert olduğu zamanda bile, ezilenlerin bir başarısı olarak, her daim az veya çok 
egemenin aleyhine kusurlar, boşluklar barındıran amorf bir yapıdır. 

Gizli Senaryo ve Kamusal senaryo

James Scott, “Tahakküm ve Direniş Sanatları” adlı çalışmasında tahakküm 
ilişkilerindeki açık ve örtük dinamikleri kamusal senaryo ve gizli senaryo olarak 
kavramsallaştırmaktadır. Buna göre tahakküm ilişkilerinde hem hâkim olan hem 
de tabi olan kamusal ve gizli olmak üzere iki tür senaryoya sahiptir. Erving Goff-
man’dan ilhamla en özet haliyle ezilenler ve egemenler sahne önünde ve arkasın-
da bambaşka benlik sunumlarına ve performanslara sahiptirler (Goffman, 2018).

Egemen ve ezilenin karşı karşıya geldiği zamanlarda işleyen senaryo kamu-
sal senaryodur. Kamusal senaryoda her iki taraf da maskeli olup birbirlerine rol 
yaparlar. Egemen olanın kamusal senaryosu yüce gönüllülük kisvesiyle gücünü 
sergilemekken, tabi olanın kamusal senaryosu ise rıza, itaat ve boyun eğmedir. 
Gizli senaryo ise egemenden yalıtılmış alanlarda, maskelerin çıkarıldığı ve tarafla-
rın birbirleri hakkındaki gerçek –menfi- duygu ve düşüncelerini açığa vurdukları 
senaryodur. “Her tabi grup hakim olanın arkasından dile getirilen iktidar eleşti-
risini temsil eden bir “gizli senaryo” yaratır (Scott, 2018: 22). Dedikodular, halk 

4 Postkolonyal aydınlanma ezilenler açısından birçok müspet gelişmeye vesile olmakla beraber 
ezilenlerin birbirlerine öfke ve nefret kusmasının yeni bir aracına da dönüşebilmektedir. Bazı 
Kürtler postkolonyal patolojisini ifşa ettikleri soydaşlarını eleştirirken kantarın topuzunu ka-
çırabilmektedir. Kantarın topuzunu kaçıran bu eleştirilerin kendisi de kamufle edilmiş öznef-
ret olarak postkolonyal bir pataloji olarak düşünülebilir. 
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masalları, şarkılar, şakalar, ritüeller, karnavallar, beddualar, şakalar, küfürler, 
dikkatsiz çalışma, kaytarma, sabotaj, hırsızlık, sahte cehalet, vergi kaçırma, ayak 
sürüme, iç konuşmalar, gergin veya kinik jest mimikler, homurdanmalar, kamu-
sal senaryoya uyumluymuş gibi görünerek işleyen örtük zıt niyetler ve amaçlar 
vs. ezilenlerin gizli senaryosuna örneklerdir.5 Ezilenlerin uğradıkları haksızlıktan 
ötürü biriktirdikleri duygu ve düşünceleri açığa vurdukları gizli senaryo Scott’a 
göre ezilenlerin açık direnişlerinin alt yapısının hazırlandığı, provasının yapıldı-
ğı alt politika kanallarıdır. Aşağıdakilerin göreli güvenlik içinde açığa vurduğu 
gizli senaryo, zaman zaman iktidarın karşısında da açık bir şekilde ilan edilir. 
Dolayısıyla gizli senaryo ezilenlere katarsis yaşatarak açık direnişin bir ikamesi 
olmaktan ziyade potansiyellerin veya en azından ezilenin ikili –postkolonyal ve 
antikolonyal- dünyasına işaret eden gerçek bir politika sahasıdır (Scott,2018: 32).

Konumuz bağlamındaki yarışmaya baktığımızda kamusal senaryodan yan-
sıyan şudur: Kürtçe şarkı söylemenin ve Kürtlüğe dair her tür emarenin yasaklı 
olduğu, O Ses Türkiye yarışmasına, yarışmacılar gönüllü katılarak yarışmanın 
ırkçı yasalarına boyun eğmişlerdir. Kürt seyircinin çoğunluğu da böylesi bir 
yarışmayı boykot edecekken onu izleyerek, oylama (SMS) yaparak yarışmanın 
reytingine olumlu etki etmiş ve bu ırkçı yasağa aynı şekilde boyun eğmiştir. 
Oysa anamorf bir yaklaşımla gizli senaryoyu görmek ve bu gerçeği hem tersine 
çevirmek hem de başka gerçekleri görünür kılmak da mümkündür. 

Bir Kürt olarak ve Kürtler arasında yaşayan biri olarak bu makaledeki öne 
sürdüğüm düşüncelerim birebir ve sanal ortamdaki gözlemlerimin referansında 
oluşmuştur. Yarışmayı izleyen pek çok Kürt arkadaşım ve yakınımın bu yarışma-
yı ileride daha detaylı değinilecek olan bir gizli senaryo güdümünde izlediğine 
ve bu motivasyonla Kürt yarışmacılara oy verdiğine şahit oldum. Yarışmayı hiç 
izlemediği veya çok az izlediği halde Kürt yarışmacılara düzenli veya düzensiz 
aralıklarla destek SMS’leri atan aynı senaryonun güdümünde yakın veya uzak 
tanıdıklarım da oldu. Bu yarışmayı çok nadir izlediğim halde Kürt yarışmacılara 
aynı gizli senaryonun güdümünde zaman zaman benim de destek SMS’leri attı-
ğımı da itiraf etmeliyim. Ayrıca sosyal medya vasıtasıyla tanımadığım Kürtlerin 
de Kürt yarışmacıları aynı gizli senaryo dâhilinde desteklediğini düşündürtecek 
güçlü işaretler yakaladım. Tüm bunlar bu makalenin ortaya attığı düşüncelerin 
referans kaynakları olarak görülebilir. 

5 Ezilenlerin gizli senaryosu olarak ritüellerin Kürtler açısından işlevselliğine dair ayrıntılı bilgi 
için Zozan Goyi’nin Kürd Araştırmları e-Dergisinin 3. sayısında (Haziran, 2020) yayınlanmış 
“Kolektif Kültürel Eğlencenin antropolojisi: Kürdistan’da Kolektif Kültürel Eğlence, Moder-
nizm ve İslamla Çatışmalar” adlı makalesine bkz.
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Minörleştirilen Sahnedeki Hayalet: Kürtlük

Ne Kürt yarışmacılar ne de Kürt seyirci başlangıçta gizli ve kamusal senar-
yonun çakışacağı bir alan olacağı tahayyülü ve hazırlığıyla bu yarışmaya katıl-
mış veya yarışmayı seyretmiştir. Ancak yarışmacıların yasaklı olduğu için Kürtçe 
şarkı oku(ya)madıkları fark edilince işler değişmiştir. Bundan sonra Kürt seyir-
ci, Kürtçe şarkı okunacağı beklentisiyle gizli senaryosunun güdümünde hareket 
etmeye başlamıştır; yani sahne arkasında yarışmayı apaçık kınayarak veya daha 
başka motivasyonlar edinerek bu durumu SMS mesajlarıyla kamusal senaryoya 
sızdırmıştır. Kürt yarışmacı da hemen akabinde, Kürt seyircinin gizli senaryosu-
nun sahnedeki örtük işleyişinin pasif ve sessiz bir destekçisi haline gelmiştir. Ve 
artık yarışma her kesim açısından Kürtlük hayaletinin hissedildiği ama görülme-
diği bir sahneye dönüşmüştür. Diğer yarışmacılara nazaran Kürt yarışmacıların 
ekseriyetle etnik kimliğin bir karinesi olarak memleketleriyle anılması (Batmanlı, 
Diyarbakırlı, Mardinli yarışmacı gibi) bunun en açık işaretidir. Memleketin işaret 
ettiği kimliğin yanı sıra diğer birçok karine de yarışmacıların “Kürt” olduğunu 
ifşa eder vaziyettedir. Kürt seyirci bu emarelerden yola çıkarak Kürtlüğe dair hiç-
bir açık emare göster(e)meyen Kürt yarışmacıların performansını bir gizli senaryo 
pratiği sayılacak şekilde -Deleuze ve Guatarri’den ilhamla söyleyecek olursak- 
minörleştirmiştir (Deleuze ve Guatarri, 2015). Bu minörleştirme hem Deleuze ve 
Guatarri’nin kullandığı anlamda tahakküm güçlerinin dışına çıkarma yani yer-
sizyurtsuzlaştırma hem de yeniden yerliyurtlulaştırma/yerelleştirme şeklinde iro-
niktir. Kamusal senaryoda Kürtlüğe dair emareler yasaklıdır ancak gizli senaryo, 
kamusal senaryoya örtük şekilde aykırı davranmaktadır. Kürt seyirci yarışmacı-
ların ölü kılınmış kimliklerini bazı örtük emarelerden yola çıkarak diriltmiş ve 
Kürtlükten “temizlenmeye” çalışılan sahne Kürtlük hayaletine ev sahipliği yap-
mak zorunda kalmıştır. Kürt yarışmacıların memleketleri, gırtlak yapıları, aksan-
ları, jest ve mimikleri, okudukları şarkıların genellikle ezilenlere hitap eden türkü, 
özgün müzik gibi hüzünlü, isyankâr şarkılar olması vb. Kürt seyircinin etnik kim-
liğinden arındırılmış, “yersizyurtsuzlaştırılmış” Kürt yarışmacıları yeniden etnik 
kimliğine büründürürken işini kolaylaştıran veya böylesi bir girişimi ilham eden 
emarelerdir. Egemenlerin “Anadolulu” Kürt seyircinin ise “Kürdistanlı” olarak 
yerliyurtlulaştırdığı yarışmacılar sahnedeyken, Kürt seyirci, bu yazının yeniden 
anlamlandırdığı şekliyle, minörleştirmenin bir ironisi olarak Türkçe kisvesinde 
Kürtçe şarkı dinlemekte ve Kürdi bir performans izlemektedir. Dolayısıyla Kürt 
seyircinin zafere ulaştırmak istediği de esasında Kürdi performanslardır. 

Kürt seyircinin yanı sıra diğer seyirci ve yarışmanın ev sahipleri de (jüri, ya-
pımcılar) yarışmacıyı etnik kimliğiyle bir bütün olarak izlemekten kurtulama-
mıştır. Fanon, kolonyal despotun kolonileştirilmiş olanın kendisine benzemesini 
hem isteyip hem istememe şeklinde bir çelişkiye sahip olduğunu söylemektedir 
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(Fanon, 2016). O Ses Türkiye’deki egemenler hem benzerlikleri hem de farklı-
lıkları reddetmeye dayanan çelişkilerinden ötürü Kürt yarışmacıyı bir taraftan 
diğerleri gibi “yurdum” insanı olarak kabul etmek ve ettirmek amacındayken 
diğer taraftan da onu bu “yurt”tan ayrı görmekten kendini alıkoyamamaktadır. 
Ayrıca etkili esas desteği Kürt seyirciden almakla beraber ayrıca Kürt yarışma-
cılar hatırı sayılır çoğunluktaki Kürt olmayan seyircinin de desteğine mazhar 
olmuştur. Bu dış desteğin muhtelif ve birbirine zıt sebepleri söz konusudur. Bu 
destekler, yarışmacıların iyi sesi/performansıyla birlikte yarışma kurallarına ita-
at ederek “Türklük Sözleşmesi”ne (Ünlü, 2018) aykırı davranmamış olmaları, 
yarışmacıların sadece iyi sesleri ve performansları ya da Kürtçe şarkı yasağını 
protesto şeklinde farklı motivasyonlardan kaynaklıdır. En nihayetinde Kürt ya-
rışmacılar sahneye her çıkışlarında, sahne Kürtlük hayaletinin etkisine girdiği 
için ne Kürt yarışmacılar, ses ve performansları iyi olan yarışmacılardan ibarettir 
ne de O Ses Türkiye sadece bir eğlence programıdır. Hem egemenlerin hem de 
ezilenlerin kamusal ve gizli senaryolarının işlediği, birbiriyle çatıştığı ve reka-
bet ettiği bir sahnedir söz konusu olan. Dolayısıyla Türkiye’nin etnik ve politik 
sorunlarını görünmez kılmaya çalışan yarışma örtük ve ironik yöntemlerle bu 
amaç ve hedefi açısından başarısızlığa uğratılmaktadır. 

Kürtçe yasaktan ötürü yarışmaya yönelik ele alınan eleştiri yazıları, sosyal 
medya paylaşımları, Kürtlerin ve diğerlerinin kendi aralarındaki konuşmaları 
vb. sahnede hiçbir vakit tartışılmayan, dile getirilmeyen, açık bir tepkiyle kar-
şılaşmayan Kürtçe yasağına sahne arkasında açık tepkiler verildiğinin ya da en 
azından yarışmanın Kürtçe yasağa kayıtsız bir şekilde izlenmediğinin, tüm bun-
ların gizli bir senaryonun işlediğinin ve bunun sahneye de sızarak etki yarattı-
ğının işaretleridir. Örneğin sahne dışı bir alan olarak Youtube’da Kürt yarışma-
cıların herhangi birinin ismi yazıldığında açılan videoların altındaki, sahne dışı 
tüm alanlarda olup biteni temsil eder nitelikteki yorumlar Kürtçe yasağa tepki 
ve eleştiriler içermekte, Kürt seyircinin minörleştirme dediğimiz pratiklerine ör-
nekler teşkil etmekte ve Kürt seyircinin gizli senaryosunun ileride değinilecek 
birçok boyutunu desteklemektedir. 

Bu Youtube yorumlarından bir derleme yapılarak aşağıda paylaşılmıştır (ya-
zım yanlışları büyük oranda korunmuştur.)

“Allah kürde dert vermiş, söylesin diye de ses vermiş”
“Adamda dengbej gırtlağı var.”
“Ondan korkuyorlar; Ahmet’ten korktukları gibi.”
“Ordakilerin hepsine beş çeker jüride dahil Adamda ses var gırtlak var yo-

rum var”
“Kürtün gücü”
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“O ney biliyon mu o işte meşhur Kürt gırtlağı”
“bu senenin şampiyonu diyarbakırlı helal olsun kürt olduğum için gurur du-

yuyorum”
“Lan bu program da kürtçe niye yasak, ulan utanın, bu program da her sene 

kürt kardeşlemiz birinci çıkıyor, ama siz ırkçısınız....”
“o seste her ne kadar kürtçe şarkı söylenmiyo olsada buırkçı davranışın ustu-

nu mükemmel sesi ille bu mardinli arkadaş sahneyi yikti geçti...”
“Programı kürtler ve aleviler götürüyor, helal!”
“izin vermiyorsunuz kürtçeye bizde tepki olarak sizin dilinizde şarrkı söyle-

rek şampiyon olacagız her sene”
“Kürtce sarki soylemek.yasak,ama kazanan hep kürtler..”
“Acun bu programda kürtçe şarkı soylenmemesi bu ülkede yaşayan 30 mil-

yon kürtlerin nezdinde senin utancın olsunnnn”
“Geçen sene Diyarbakırlı bu sene Mardinli Kürt olarak destek çıkacaz arkan-

dayix”
“Kendi dilimize yasak koymanıza rağmen sizin dilinizle şampiyon olacagız 

her defasında”
“dünyada engüzel ses kürtçedir onuda yasaklamışlar”

Empatik ve Stratejik Ezilen

Goffman’a göre ““Bazen yaratılan izlenimin doğru mu yoksa sahte mi oldu-
ğunu sorduğumuzda aslında o oyuncunun söz konusu performansı sahneleme-
ye yetkisi olup olmadığını sormak isteriz ve doğrusu performansın kendisi pek 
umurumuzda değildir.” (Goffmann,2018: 66). Ezilenler, egemenlerin kamusal 
senaryoda sahte izlenim bırakma konusunda, sergiledikleri performansı –buna 
yetkili olmaları hasebiyle- kısmen meşru görürler. Ezilenler aynı senaryoda 
sahte izlenim bırakma konusunda sergiledikleri performansların ise zorunlu 
olduğunu düşünürler. Dolayısıyla kaderdaşlarının kamusal senaryo dahilinde 
boyun eğiş şeklinde sergiledikleri performanslarından çok bu performansı ser-
gilemedeki mecburiyetlerine odaklanırlar.

Güçlü olanların tahakküm ilişkilerine uygun davranışı korumada hayati çı-
karları, tabi olanların da bu davranışa yardımcı olmak ya da en azından onun-
la çelişmemek için haklı nedenleri vardır (Scott,2018: 120). Ezilenlerin dünyası 
bu haklı nedenlerden ötürü parçalı bir dünyadır. “Ezilenler, ta içlerinde oluş-
muş olan ikiciliğin acısını çekerler. Özgürlük olmaksızın kendileri olarak var 
olamayacaklarını keşfederler. Ancak, kendileri olarak var olmayı arzulamala-
rına rağmen, bundan korkarlar. Ezilenler, aynı anda hem kendileridir hem de 
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bilinçlerini içselleştirmiş oldukları ezenleridir. Çatışma, tamamen kendileri ol-
mak ile bölünmüş olmak, içindeki ezeni püskürmekle püskürtmemek, insani 
dayanışma ile yabancılaşma, belirlenmiş kurala uymak ile seçme yapabilmek, 
seyirci olmak ile oyuncu olmak, eylemde bulunmak ile ezenlerin eylemi yoluyla 
eylemlilik yanılsamasına kapılmak, konuşmak ile yaratma ve yeniden yaratma 
ve dünyayı dönüştürme kudreti hadım edilmiş halde sessiz kalmak arasında-
ki seçimde yatar. Bu ezilenler için trajik bir ikilemdir (Freire, 1995: 28). Bu iki-
lemdeki ezilenlerin güçlü olanın huzurundayken stratejik tavırlar sergileme 
konusunda çocukluktan beri edindikleri yetenekleri vardır. Daha çocukken 
ebeveynleri tarafından kendilerini zarardan koruyacak ve çıkarlarına olacak şe-
kilde boyun eğme ritüelleri konusunda eğitilir ve buna göre toplumsallaşırlar 
(Scott,2018: 21,57-58). Bu sebeple ezilenler egemene yönelik sözsel ve fiziksel 
meydan okuma dürtüsünü belirli çıkarlar ve nedenler doğrultusunda denetle-
yebilen/denetlemek zorunda olan diğer kaderdaşlarına da hoşgörü gösterirler. 
Etnik kimliği açısından sahnede ölü taklidi yapan/yapmak zorunda kalan yarış-
macıların, Kürt seyircinin çok açık eleştirisine maruz kalmaması aksine onları 
desteklenmesi ezilenlerin bu minvalde empati kurabilme kabiliyetiyle ilişkilidir. 
Kürt seyirci açısından Kürt yarışmacılar boyun eğen hainler değil anadillerinde 
şarkı söylemeleri yasaklanmış mağdurlardır her şeyden önce. Bu mağduriyete 
gönüllü katlanım, ezilenlerin de her insan gibi kolektif amaç ve hedefleri oldu-
ğu kadar bireysel amaç ve hedeflerinin de olmasının/olabilmesinin normal ve 
anlaşılır bir sonucudur. Onlar da herkes gibi insani bir gerçeklik olarak kimi 
zaman kolektif gerçeklikleri için bireysel hedeflerinden, bireysel hedefleri için 
de kolektif gerçekliklerinden uzaklaşabilirler. Bireysel tercihler lehine verilen 
tavizler genellikle ezilenlerin, bireysel hayal ve hedeflerine ulaşma konusunda 
öz-kurumsal güçten yoksunluklarının sonucu olarak meşru bir tavizdir. Zira 
Kürtlerin, bu Kürt yarışmacıları ülke çapında/dünya çapında bir sanatçı olma 
yolunda destekleyecek kurumsal ve ticari olanakları zayıftır. Tüm bu realitelerin 
farkında olan Kürt seyirci empati kurarak yarışmacıları ırkçı yasaklara boyun 
eğişlerinden ötürü açıkça kınayamamaktadır. Doktor olarak, öğretmen olarak, 
bir ihalede aday olarak, mahkemede sanık olarak, bir şirket sahibi olarak, ege-
menin evinin kiracısı olarak, öğrenci olarak Kürt seyirci de hayatını belirli gerek-
sinimler doğrultusunda devam ettirebilmek adına gündelik hayatında kamu-
sal senaryo dâhilindeyken tıpkı Kürt yarışmacı gibi bir yığın taviz ve sessizliğe 
mahkûm kalmıştır ve kalmaktadır. Dolayısıyla deneyimli ezilenler olarak Kürt 
seyirci Kürt yarışmacının boyun eğişini sert bir şekilde eleştirecekken “İlk taşı 
kim günahsızsa o atsın”6 diyerek geri adım atmaktadır adeta. 

6 “İlk taşı günahsız olanınız atsın” İncil’de yazılı bir kıssadır (Barnabas İncili 201.). Yazıcılar ve 
Ferisiler (Kudüslü Yahudiler) zina yapan bir kadını İsa’nın huzuruna getirirler ve Musa’nın 
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Ancak ezilenlerin kaderdaşlarına empatik hoşgörüsünün çok belirgin bir 
sınırı da vardır. Sessizlik içindeki boyun eğiş anlaşılabilirdir ancak açıkça bir 
ihanet ve öz nefret emaresi bu hoşgörüyü ortadan kaldırır. Kürt yarışmacılar 
yarışma süresince ırkçı kurallara riayet etmiş olsalar da bu sessizlik içinde yü-
rütülen bir riayettir. Yarışmacılar egemenlerin desteğini daha da kazanmak uğ-
runa etnik kimliklerine ve anadillerine yönelik oto-oryantalist olumsuz açık bir 
tutum ve söylem içerisinde olmamışlardır. Türkiye’nin en fazla izlenen eğlence 
programında bireysel başarı ve kazanım uğruna gösterdikleri tek strateji ırkçı 
kurallar karşısında sessizliktir ve bu sessizlik Kürtlerin ekseriyetinin gündelik 
hayatlarında sıklıkla göstermek zorunda oldukları seyircinin aşina olduğu bir 
tutumdur. Dahası egemen de ırkçılığını, nefretini açıkça değil sessizce sergile-
mekte olduğundan, yarışmacıların sessizliği egemenlerin Kürtçe ve Kürtlüğe 
yönelik apaçık olumsuz söylem ve ifadelerine rağmen sürdürdüğü bir sessizlik 
değildir, bu sebeple de hoş görülebilirdir.

Ezilenler ayrıca iktidar yapısında dürtülerini bastırma konusundaki toplum-
sallaşma sürecinde egemenlerle de empati kurma konusunda bir kabiliyet edi-
nirler. Ötekileri ezerek, haklarını ihlal ederek insandışılaştıran ezenler bu süreç-
te kendileri de insan dışı hale gelirler. Bu insan dışılık hem ezileni hem de ezeni 
bir psikopatolojiye sürükler (Fanon, 2016). Ezilenler çoğu kez kendi sömürge 
psikopatolojilerinden bihaber olsalar da ezenlerin, ezilenlere yönelik, fobik, 
newrotik nefret ve korku içeren kronik psikopatolojilerine genellikle oldukça 
hâkimdirler. Freire’nin “Kim, ezen bir toplumun korkunç anlamını kavramaya, 
ezilenlerden daha hazırlıklıdır ki?” (Freire,1995: 25) tespitinde işaret ettiği gibi 
Egemenin nevrozlarını ve sebebiyet vereceği sonuçları çok iyi bilen ezilen onun-
la her karşılaştığında onu ehlileştirmeye çalışan veya en azından bu nevrozları 
kışkırtmamaya çalışan bir terapist misali davranır. Kürt seyirci, Kürt yarışma-
cıların yarışmanın egemen sınıftan ev sahiplerinin derin Kürt paranoyasını ve 
nefretini kışkırtarak açığa vurmasına sebep olacak açık bir hareket ve ifadeden 
uzak duruşunun sebebini çok iyi bilmektedir. Hedefine ulaşmak için stratejik bir 
temkinlilik göstermek zorunda olan Kürt yarışmacı ruh hastasına dönüşen ege-
menin hezeyanlarını kışkırtmamaya özen göstermektedir. Aksi takdirde en açık 
ihtimalle kurala riayet etmedikleri için yarışmadan bir şekilde ya kovulacaklar-
dır ya da hileli yöntemlerle başarısız kılınacak ve hatta başları resmi bir derde 
sokulacaktır. “Egemenlik, egemenlik kuranı sadist, egemen olunanı ise mazoşist 
kılan bir patoloji ortaya çıkarır” demektedir Freire (Freire,1995: 69). Kürt seyirci 

kanunlarının emrettiği şekilde recm edilip edilmeyeceğini sorarak onu sınarlar. Niyetleri, 
İsa’nın bu kadını cezalandırmaması durumunda Musa’nın kanununa aykırı davranmış olaca-
ğı için onu suçlamaktır. İsa kalabalığa dönüp şöyle der: “Aranızda günahsız olan, ona ilk taşı 
atsın!”. Bunun üzerine hiç kimse taş atama. İsa da kadını affederek gönderir.
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de Kürt yarışmacılar da açıkça bir tepki ve karşı duruş sergilemedikleri için az 
veya çok bir acı içindedirler ancak sömürge ilişkilerindeki bu mazoşizm bazen 
ezilenlerin bireysel hedeflerine ulaşmak için bazen de gizli senaryolarında ol-
gunlaşan direnişlerinin ve tepkilerinin kamusal senaryoya güvenli yollarla sı-
zıntı yapmaya başladığı anlarda katlanılan bir bedeldir de. 

Oyuncu Egemen, Yorgun ezilen ve Tocqueville Etkisi

Egemenlerin kamusal senaryosu etkileyici olmak, iktidarı olumlamak ve 
doğallaştırmak, hâkimiyetin kirli çarşaflarını gizlemek ya da örtmece sözlerle 
bulanıklaştırmak için tasarlanır (Scott,2018: 49). Egemenler, ezilenin nezdinde 
yarattıkları kötü imajlarını başarılı bir ikiyüzlülükle tersine çevirme konusunda 
yapısal köklü bir deneyimin mirasçıları olarak açıkça haksızlık yaparken dahi 
bunu kamufle etme yeteneğine sahiptirler. Bu kamuflaj iktidarın işlerliğini ve 
bekasını sağlarken egemenlere kişisel çıkarlarına ve imtiyazlarına yatırım yap-
ma fırsatı da sağlar. 

Yıllarca maruz kaldığı ağır psikolojik ve fiziksel şiddet karşısında hem dire-
nen hem de yorgun düşen ezilen ise kimi zaman egemenin kamusal senaryo-
su dâhilinde sergilediği manipülatif sahte iyilikseverliğine ve şefkatine kendini 
inandırma ihtiyacı duyar. Egemenin zaman zaman sergilediği pozitif tutumu-
nun gerçekçi olmadığının ve çelişki barındırdığının çok iyi farkındadır ancak 
bu farkındalık, huzur arayışındaki yorgun ezilenin haksızlıkların, saldırıların, 
düşmanlığın son bulduğuna dair sahte bir bilince kendini bilerek teslim etmesi-
ni engellemez. Sahte ve sözde bir liyakat sergileyen, O Ses Türkiye yarışmasının 
ev sahipleri tüm yarışmacılara karşı genellikle sevecen, sahiplenici ve adilane bir 
tutum içerisindedir. Kürt yarışmacılara da yönelik devam eden bu tutum Kürt-
lük hayaleti karşısında farklı olarak kamusal senaryonun bir gereği olarak ser-
gilenmektedir.. Bunun en açık işareti de Türkçe şarkı söyledikleri halde jürinin 
Kürt yarışmacıların performansını her takdir ettiklerinde “müziğin dili, dini, ırkı 
yoktur… müzik evrenseldir” şeklinde hatırlatmalar yaparak sahte, riyakar bir 
hümanizm sergileyişidir. Bu sözler Arapça, İngilizce şarkı seslendiren yarışma-
cılara da söylenmiştir ancak esas dili Türkçe olan bir yarışmada Türkçe söyleyen 
Kürt yarışmacılara da aynı sözlerin söylenmesinde bir garabet vardır ve bu gara-
bet egemenlerin gerçekliğini ölü kılsa bile ezileni diri görmekten kendini alıko-
yamadığının da emaresidir. Kürt Yarışmacılara zararsız birer otantik ve egzotik 
nesne muamelesi yapan Jürinin “müziğin dili dini yoktur… Müzik evrensel ve 
birleştiricidir,.. Anadolu’nun kültürel zenginliğinin sesteki yansıması….Güzel 
yurdumun rengarenk kültürlerini sahneye taşıyan sesler vb.” şeklindeki genel-
likle alkışlarla taltif edilen bu iki yüzlü “sevecen” “dırdırlar”ları bir taşla iki kuş 
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vurma hedefindedir: kolektif açıdan yapısal egemen sistemi meşru ve sürekli 
kılmak ve kişisel açıdan da hayranların gözündeki meziyetleri pekiştirmek veya 
yeni hayranlar edinmek. Yarışmanın bir bölümünde jürilerden biri ikiyüzlülüğü 
ve sahte şefkati daha da ileriye götürerek yarışmada hiçbir vakit Kürtçe şarkı 
söyle(ye)memiş ancak yarışma dışındaki sahnelerde genellikle Kürtçe şarkı söy-
lediğini bildiği bir Kürt yarışmacıya şunu söylemiştir: “Senin şarkılarını özgürce 
okuman benim için çok kıymetli”. Egemen, bu sahte hümanizmi sayesinde hem 
kolektif hem de bireysel hedeflerine kısmen de olsa ulaştırmıştır. Kürt seyirci 
de bu sahte imajla manipüle olmuştur ya da bu manipülasyona kendini bilerek 
kaptırmaya ihtiyacı olacak kadar yorgundur. Ancak en nihayetinde Kürt seyirci 
ev sahiplerine hem tepki hem de sempati şeklinde paradoksal duygular besle-
mekte ve bu “sempati” de ırkçı yarışmanın izlenmesini kolaylaştırmaktadır. 

Egemenin sahte ve manipülatif sevecenliğine ezilenin inanmasının bir ne-
deni de “Toquivelle Etkisi”yle ilişkilidir. Büyük haksızlıklara ve şiddete maruz 
kalmış ezilenler, faillerin ya da onlarla aynı sınıftan kişilerin pozitif en küçük 
davranışına dahi fazla değer biçebilir. Bir zamanlar sadece resmi kimlik kartın-
da yazılı doğum yeri –Kürtlüğe işaret ettiği için- nedeniyle dahi egemenin im-
tiyaz sahasına alınmayan, kamusal avantajlara ulaşmaktan men edilen Kürtler 
bu yarışmada en azından bu sebeple dışlanmamıştır. Dahası önceki zamanlarda 
Kürtlüğü yok sayışların, Kürtlüğe hakaretin açıkça yapılabildiği bir ülkede bu 
yarışma her ne kadar Kürtçeyi yasaklamış olsa da ırkçılığını açıkça sergileyeme-
mektedir. Kürt bir yarışmacı belirli ırkçı kurallar/yasaklar dahilinde de olsa yine 
yarışmaya kabul edilmiş ve yarışma süresince Kürtlüğe dair negatif tutumlar 
açıkça belli edilmemiştir. Bu durum, bir zamanlar daha ağır olan deneyimlerin 
etkisindeki Kürt seyirciyi bir ölçüde yarışmanın demokratikliğine inanma konu-
sunda psikolojik açıdan ayartmaktadır. 

Egemenlerin Suçluluk Duygusu ve Kayıtsızlığı

Kürtçenin yasaklı olduğu bu yarışmada egemen jürinin yukarıda değinildiği 
üzere, “müziğin dili dini yoktur… Müzik evrenseldir… Senin kendi şarkılarını 
söylemen benim için çok önemli…” vs. şeklinde açıkça yalan söylemesinin bir 
başka sebebi de suçluluk duygusuyla açıklanabilir. Ezen kişi suçluluk duygu-
suyla bilinçten dile yansıyan bir sürçme yaşayarak haksızlığı esasında örtbas 
etme amacındayken onu dolaylı ve ironik bir şekilde ifşa eder. Sahte iyiliksever-
liğin ezenlerin suçluluk duygusunun bir boyutu olduğunu söyleyen Freire, ken-
disinin ezen olduğunu fark etmenin ciddi ölçüde acıya yol açabileceğini fakat 
bunun, o kişinin ezilenlerle dayanışmasına yol açmasının zorunlu olmadığına 
dikkat çeker (Freire, 1995: 29,123). 
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Fayda maliyet analizi yapan ezen sınıftan kişi, suçluluk duygusuyla ezilenle 
dayanışmaya girdiğinde onurlu bir duruş sergileme karşısında birçok imtiyaz 
yitirmekle kalmayacak başını da derde sokmuş olacaktır. Çünkü ezen sahte bir 
iyilikseverlikle sadece adaletsiz ve ölüm sever bir düzeni korumaya değil, ay-
rıca kendisi için huzur “satın alma”ya da çalışır (Freire, 1995: 123) ya da sahip 
olduğu “huzur”u kaybetmek istemez. Barış Ünlü yapısal Türkçülük/Türklük 
sözleşmesi kavramsallaştırmalarıyla bu duruma zengin bir açıklama getirmek-
tedir. Buna göre “yapısal Türkçülük, Türkçü ve Türk milliyetçisi olmayan Türk-
ler dâhil bütün Türkleri imtiyazlı kılan bir iktidar ilişkisidir” (Ünlü,2018: 180). 
Ödüllendirme ve cezalandırma mekanizmalarıyla güvence altına alınan Türk-
lük Sözleşmesi’ne uyan kişi reel ve potansiyel imtiyazlardan yararlanabilecek, 
iş bulabilecek, çeşitli toplumsal mobilite mekanizmalarını kullanılabilecek, yani 
toplumsal hayatın çeşitli alanlarında yerini sağlamlaştırabilecek, yükselebilecek, 
statü kazanabilecek, belki sınıf atlayabilecektir. Ayrıca bu maddi imtiyazların 
yanı sıra Türklükle birlikte gelen üstünlük, haklılık, normallik gibi psikolojik 
imtiyazları da koruyabilecektir. Sözleşmeye uymayanlar ise, ağır şekilde ceza-
landırılacaktır: işten atılabilir, işe alınmayabilir, cezaevine gönderilebilir, öldü-
rülebilir ya da en azından dışlanabilir. Maddi dezavantajların yanı başında, Türk 
olmamakla gelen değersizlik, haksızlık, anormallik gibi psikolojik dezavantajla-
ra maruz kalacaktır. Kişinin yapısal Türkçülükten faydalanması için, sözleşme-
ye aktif katılımdan ziyade, sözleşmeyi –Türklük Sözleşmesi’ni- delmemesi çoğu 
zaman yeterlidir. Bunun için de belli görmeme, duymama, bilmeme, ilgilenme-
me, duygulanmama hallerini seçebilmek gerekir (Ünlü, 2018). O Ses Türkiye’nin 
Kürtçe yasağını jüri belirlememiş olsa da bu yasağa karşı gelmemesinin nedeni 
Kürtlüğe dair negatif kişisel duyguların yanı sıra var olan ve var olacak imtiyaz-
ları korumayla da ilgilidir. Ezilenlere yönelik bir haksızlığı ciddiye almak bu 
haksızlığın gereğini yapma sorumluluğunu doğurur. Bu haksızlıkla ilgilenmek 
beraberinde “alttakilerle kurulan duygudaşlık veya alttakilere karşı suçluluk 
gibi tehlikeli ve bedeli ağır duygular getirebilir”. İmtiyazın konforunu kaybet-
mekten korkan kişi sorumluluklardan kaçış mekanizmaları geliştirerek Türklük 
Sözleşmesi’nin sınırları dâhilinde kalmayı seçer yani en azından onu delmeme-
ye gayret gösterir. İmtiyazları korumada sergilediği roller bir süre sonra kişinin 
karakteri haline de gelebilir ve kişi neyi görmediğini, neyi bilmediğini ve neyle 
ilgilenmediğini fark edemeyecek kadar kayıtsızlaşabilir. Zaten bu kayıtsızlık 
karşısında bir kayıp riski de yoktur veya en azından bu kayıp kazançlarla kıyas-
lanınca önemsizdir (Ünlü, 2018). Yarışmanın jürisi adil olmayan Kürtçe yasağı-
nın işlerliğine karşı kayıtsızlığını –ciddi bir kayba uğramadığı hatta daha büyük 
avantajlar elde ettiği için- zaman zaman unutacak kadar rolüyle bütünleşmekte 
ve sahte iyilikseverliğine kendisi de inanmaktadır. Kendi rolüne inanan jürinin 
seyirciyi de bu role inandırması böylece kolaylaşmaktadır.
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Gizli Senaryoyu Kamusal Senaryoya Sızdırarak Direnen, Vicdanını 
Sağaltan Ezilen

Uğradığı fiziksel, psikolojik ve politik şiddet karşısında gösterdiği pek çok 
direniş egemenlerce en ağır şekilde bastırılan veya bu şiddet karşısında susmak 
zorunda kalan ezilenler bu deneyimin sebep olduğu kişisel ve kolektif bir öz-
güven yitimi ve gurur kırıklığı yaşarlar. Biriken bu duyguların yarattığı gerilim 
ve intikam hırsı koşullar elverişli olduğunda yeniden açık direnişlere sebebiyet 
verir. Güvensizlik, ümitsizlik ve korku içindeki ezilenler koşulların elverişsizliği 
nedeniyle açık direnişlerini ertelemek veya durdurmak zorunda kaldıklarında 
ya da sinizme düştüklerinde ise sembolik zaferleri bir süreliğine gerçek zaferlere 
ikame ettirirler. Kurtuluşa dair umutlarının vitalitesinde hayati olan bu ikame 
bir gizli senaryo olarak görünüşte işe yaramayan sahte bir sağalım/katarsis gibi 
yansısa da esasında ezilenlerin gerçek direnişlerinin öncülü ve koşuludur. 

O Ses Türkiye, Türkiye’nin ağır politik ikliminde demoralize olmuş Kürtlerin 
bir kısmının biriken gerilimlerini boşaltacakları, incinen gururlarını, özgüvenle-
rini onaracakları, kendilerine dair kültürel yok sayışlara meydan okuyacakları 
bir fırsata dönüştürülmüştür. Daha önce de değinildiği üzere Kürt yarışmacılar 
birer kolektif temsil olarak egemenlerle rekabete sokularak, başarıları ulusal ye-
nilgilerin telafisi, uğranılan haksızlıkların intikamı sayılacak şekilde araçsallaştı-
rılmıştır. Bu araçsallaştırmayla birlikte ezilenin gizli senaryosu Kürt yarışmacıya 
destek SMS’leriyle, yani kamusal senaryonun araçlarını kullanarak güvenli ve 
örtük bir şekilde kamusal senaryoya/sahneye sızmıştır. Kürt seyircinin Kürtçeyi 
yasaklama gibi ırkçı tutumuna rağmen yarışmayı izleyerek sessizce direnmesi 
yarışmanın ev sahiplerinin de ırkçılığı sessizlikle yürütmesinden kaynaklıdır. 
Bu yarışmada en açık ırkçılık, “Kürtçe şarkı yasağıdır” ancak o bile sahnede 
açıkça dile getirilmeye cesaret edilmeyen, yarışmacıya sahne arkasında kabul 
ettirilen bir yasaktır. Bunun dışında Kürtlüğe dair açık bir nefret söylemi söz ko-
nusu olmamıştır. Aksi olsaydı bu yarışmanın Kürtlerin hatırı sayılır çoğunluğu 
tarafından izlenmeyeceği ve daha açık bir tepkinin söz konusu olacağı kuşku-
suzdur. Egemenin bu yarışmadaki cari hükmü ve ırkçılığı sessizlikle işlediğin-
den ezilen de sessizce direnmiştir. İki taraflı bu sessizlik iki taraflı bir korkudan 
kaynaklıdır aynı zamanda. 

Gizli senaryo, güvenli yollarla kamusal sahneye sokulurken Kürt seyirci 
arasında oluşan asabiye yarışmanın ve seyircinin bir başka konuda daha araç-
sallaştırılmasına sebebiyet vermiştir. Egemen düzen, ezilenler arasındaki daya-
nışmayı engellemeye ve zayıflatmaya yönelik yapısal ve sistematik politikalara 
sahip olduğundan ezilenler en gerekli ve kritik zamanlarda çoğu kez dayanışma 
gösteremezler. Bunun sonucunda ezilenlerin bir kısmı kendilerini soydaşlarına 
karşı mahcup hissederek az veya çok bir vicdan azabı çekerler. Kürt seyirci açı-
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sından ulusal bir temsil olarak egemenlerle yarıştırılan Kürt yarışmacı şahsında 
oluşan dayanışma ve birlik ruhu ezilenlerin gerçek dayanışma gerektiren alan-
larda birbirlerinden esirgedikleri dayanışmanın telafisi olarak da görülebilir. Ya 
da Kürt yarışmacıyı desteklerken oluşan asabiye ve dayanışma bu desteği daha 
da pekiştirip yarışmayı izleme konusunda motive edici oluşturmuştur da diye-
biliriz.

Hülasa O Ses Türkiye’nin sahnesi Kürt seyirci tarafından Türk-Kürt rekabe-
tinin yaşandığı bir sahneye dönüştürülmüştür.

Gizli Senaryonun Tahakküm Yapısını Daha Açık Sarsmaya Başladığı An 

Güçsüzlerin sahne arkası veya sahneye kılık değiştirerek sızan söylemlerinin 
ve diğer eylemlerinin, yani gizli senaryolarının, boş poz ya da gerçek direnişin 
sürekli bir ikamesi olduğu şeklinde teoriler söz konudur. Emniyet sübabı me-
taforunu kullanan bu yaygın iddialara göre gizli senaryo egemenlerin bilinçli 
olarak göz yumduğu alanlar olup ezilenler bu yolla gerçek arzularını kontrol 
altında sağalttığı için, statüko olası tehlikelerden korunarak tahakkümün sü-
rekliliği garantiye alınmış olunur. Dolayısıyla simgesel örtük direnişlerin en iyi 
durumda çok küçük bir sonucu vardır ya da hiçbir sonucu yoktur; en kötü du-
rumda bir kaçamaktır. O halde “zamanlarını dışarıdaki yaşam üzerine hayaller 
kurmakla geçiren tutuklular tünel kazsalar daha iyi olur; özgürlük ve kurtuluş 
şarkıları söyleyen köleler tabanları yağlayıp kaçsalar daha iyi ederler”. Bu te-
orilere itiraz eden Scott, sistematik tabiiyetin aşağıdan gelen bir tür basınç ya-
rattığı, bu basıncın birikeceği ve sonunda bir tür patlamaya yol açacağı ortak 
varsayımından hareket eden emniyet sübabı teorisyenlerinin bu basıncın tam 
olarak nasıl yaratıldığı ve nelerden oluştuğunu nadiren belirttiklerine dikkat 
çeker. Haksızlığın yol açtığı basıncın–büyüklüğünün, şiddetinin, simgesel bol-
luğunun- gizli senaryoda ifade bulduğunu belirten Scott, gizli senaryonun sem-
bolik pratiklerinin gerçek bir tatmin yaratmadığını sosyal psikolojiden alınan 
deneysel kanıtlara dayanarak açıklamaya çalışır. “Sosyal psikolojinin bulguları 
kendilerini hüsrana uğratan aktörü doğrudan incitemedikleri zaman, engelle-
nen deneklerin hüsran ve öfke düzeylerindeki pek az düşüş olduğunu ya da hiç 
olmadığını gösteriyor…. Gizli senaryo yalnızca perde arkasında sızlanmak ve 
homurdanmak değildir; temellükü asgariye indirmek üzere tasarlanmış ayakla-
rı yere basan, dikkat çekmeyen bir sürü savaş hilesi içinde temsil edilir”. Sonuç 
olarak her zaman izin verilebilir olanın sınırlarını zorlayan, sınayan, araştıran 
gizli senaryonun yarattığı alt politika gerçek politikanın ikamesi değil kendisi ve 
yapıtaşıdır. Dolayısıyla gerçek ve simgesel direniş birbirini karşılıklı tamamla-
yan aynı pratikler kümesinin parçalarıdır (Scott, 2018: 275-276, 280, 298).
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O Ses Türkiye yarışmasında Kürtçe yasağa yönelik sahnede açık ve şiddetli 
bir tepki söz konusu olmamıştır. Dahası her sezon yarışmaya Kürtler gönüllü 
katılmış ve seyretmiştir.    Son sezonun son gününe kadar söz konusu olan, sa-
dece yarışmayı ve Kürt yarışmacıları araçsallaştıran örtük ve sembolik bir gizli 
senaryodur. Ancak yarışmanın son sezonuna katılan son Kürt yarışmacı canlı 
yayını fırsat bilerek jüri ve diğerlerinden habersiz bir şekilde Kürtçe bir ninni 
okuması, gizli senaryonun sürekli bir emniyet sübabı işlevinden daha fazlası 
olduğu konusunda açık bir örnektir. On yıl gibi uzun bir süre yayında kalan 
bu yarışmada ev sahiplerinden izni dışında eninde sonunda, kısacık bir ninni 
şeklinde de olsa, Kürtçe bir şarkı okunmuştur. Kürt yarışmacının bu yumuşak 
ama açık çıkışı, yıllarca böylesi bir çıkışa şahit olmadığı için spontane bir şekilde 
Kürtçe şarkı söylenebilme ihtimalini hesaba katmayarak canlı yayın yapacak ka-
dar konfora kapılan yarışmanın ev sahiplerinin konforunu ciddi şekilde sarsma-
yı başarmış ve yarışmanın bundan sonraki bölümlerinde daha radikal çıkışların 
olabileceğine dair bir tehdit yaratmıştır. Bu son yarışmacı, yarışmanın daha ön-
ceki sezonlarına katılan bir yarışmacı olsaydı muhtemelen böyle bir çıkış yap(a)
mayacaktı. Yarışmacının bu çıkışı, Kürt seyircinin ve daha önceki Kürt yarışma-
cıların yarışmanın yayın hayatına devam ettiği uzun yıllar boyunca sahne arkası 
ve sahneye sızdırdığı gizli senaryolarının giderek olgunlaşarak tahakküm yapı-
sını daha açık sarsmaya sebebiyet verecek motivasyonu ve gerilimi olgunlaştır-
masının bir sonucudur. Son sezonun son gününe denk gelen bu çıkıştan sonra 
konforu bozulan yarışmanın yeni bir sezona daha başlarsa şayet eski formatını 
sürdür(e)meyeceği kuşkusuzdur. Yarışma ya Kürtçe yasağı sonlandırmak zo-
rundadır ya da canlı yayını7. Ancak canlı yayın şeklinde devam etmese de Kürt-
çe yasağı devam ettirmesi yine de eskisi kadar kolay olmayacaktır. Zira bundan 
sonra yarışmaya katılacak yarışmacılar da Kürt seyirci de Kürtçe şarkı yasağına 
eskisi kadar tahammül gösteremeyecektir. Birçok kişi bu yasaktan ötürü yarış-
maya aday olmayacak, Kürt seyirci arasında yarışmayı boykot edenlerin sayısı 
da çoğalacaktır. Kürt seyircinin gizli senaryosu bu yarışma için miâdını doldur-
duğundan, yarışma bundan sonra genel reytinginde ciddi bir düşüş yaşamasa 
da en azından, gizli senaryonun amaca ulaşmak için yürüdüğü yolda reytingine 
yansıyacak olumlu etkiyi yitirmiştir. Yarışma Kürt seyirci tarafından izlenmeye 

7 Türkiye’nin en çok izlenen eğlence programlarından biri olan Beyaz Show buna örnek veri-
lebilir. 2015 yılında Kürt illerindeki öz yönetim ilanlarıyla başlayan kanlı süreçte, bir öğret-
men canlı yayın yapan beyaz Show’a bağlanarak “çocuklar ölmesin” demiş ve Kürt illerinde 
yaşananlara dikkat çekmeye çalışmıştır. Canlı yayın olduğu için sunucu öğretmene müdahale 
edememiş ve dahası yarattığı imajla ters düşmemek adına çocukların ölümünü onaylamadı-
ğını söylemek zorunda kalmıştır. Bu sebeple başları resmiyetle derde giren ve birçok açıdan 
konforları bozulan programın sunucusu ve yapımcılar sonraki bölümlerde canlı yayını kal-
dırmak zorunda kalmışlardır.
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devam edilse dahi yarışmanın ev sahipleri artık Kürtçe yasağa rağmen kamusal 
senaryonun imkân verdiği manipülatif söylemlerle Kürt seyirciyi büyüleyerek 
kişisel imajlarına eskisi kadar ciddi yatırımlar yapamayacaklardır. Yani en azın-
dan maskesi düşen jüri “senin şarkılarını özgürce okuman” şeklindeki sahte bir 
iyilikseverliği sergilerken eskisi kadar rahat olamayacaktır. Bunların hiçbiri söz 
konusu olmasa da Kürtçeyi yasaklayan bir yarışmada sonuç itibariyle izinsiz bir 
şekilde Kürtçe bir şarkı öyle ya da böyle okunarak yasak bir kereye mahsus da 
olacak olsa delinmiştir. 

Yarışmacının masumiyeti, şefkati hatırlatan bir şarkı türü olarak ninni oku-
mayı tercih etmesi de ezilenlerin iktidar ilişkilerinde taktik ve stratejide edindiği 
kabiliyeti göstermesi açısından üzerinde düşünülmeye değerdir. Bu tercih, ya 
yarışmanın ev sahiplerinin şiddetli tepkisinden korkulduğu içindir ya ciddi bir 
engelle karşılaşmamak içindir veya tamamen stratejiktir. Bu tercihin stratejik ol-
duğunu kabul edersek buradan çıkarılacak hisseler vardır. Yarışmacı, yarışma 
süresince takındıkları sevecen, adil, hümanist maskeyle bütünleşmesi için ev 
sahiplerine baskı yapmıştır ve yapımcı masumiyeti çağrıştıran bir ninniye sırf 
Kürtçe olduğu için itiraz etmeyi göze alamamıştır. Dahası masumane bir tür 
olarak ninni ve ninniyi anneye okuma vurgusu başta Kürt seyirci olmak üzere 
tüm seyircinin duygularına baskı yaparak olası bir itirazda yarışmanın ev sahip-
lerinin ciddi bir eleştiriye maruz kalmasını sağlamaya veya sonraki sezonlarda 
Kürtçe yasağın kaldırılması konusunda tüm kamuoyunun desteğini alabilmeye 
yönelik stratejik bir tercih de olabilir. Yumuşak ve cılız bir yöntemle de olsa gizli 
senaryonun bir bileşeni olarak bu da nihayetinde tahakküm yapısını sarsmaya 
ve egemenleri taviz vermeye zorlamaya yönelik bir taktik ve stratejidir.

Sonuç Yerine

Tüm tahakküm ilişkileri için geçerli bir tespit olarak Freire “halkın sömürge-
leştirmeye tepkisini kışkırtmayan hiçbir sömürgeci müdahale yoktur” demekte-
dir (Freire,1995: 171). Normalde onun istekleri sürse de hâkim olan hiçbir zaman 
sahneyi mutlak bir şekilde denetlemez (Scott,2018: 30). Gerek doğrudan ve açık, 
gerekse dolaylı ve örtük sürekli bir meydan okumayla ezilenler tahakküm yapı-
sını kusurlarla donatarak, onun egemenin lehine bir mükemmelliğe kavuşma-
sına sürekli olarak ket vururlar. Tabi gruplar, direnişlerini kılık değiştirmiş bi-
çimlerde kamusal senaryoya usul usul, sesi kısılmış ya da gizlenmiş bir biçimde 
sokmayı başardıkları türlü stratejilere sahiptir. Scott bu sebeple güçsüz olanın, 
gizli senaryosunun güvenli bölgesi dışında bürünmek zorunda olduğu kisveleri 
tanımak gerektiğini söylemektedir (Scott,2018: 210-212). Scott’un bu yaklaşımı 
başka teoriler üzerinde okunarak daha da anlaşılır kılınabilir. Örneğin ezilen-
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lerin sanıldığı kadar itaatkar olmadığını öne süren Michel de Certeau, ezilen-
lerin iktidar yapısında geliştirdikleri bazı örtük direniş biçimlerini “strateji” ve 
“taktik” kavramlarıyla açıklamaktadır. Buna göre egemenin yapısal sisteminde-
ki stratejilere karşılık ezilenlerin de sinsilikle ve kurnazlıkla hayata geçirdikleri 
taktikleri vardır. Bu taktikler Scott’un gizli senaryoya örnek gösterdikleri pra-
tiklere benzer şekilde simülatif başarılar/zaferler, dolaplar ve oyunlar, hileler 
vs. lerdir. İspanyol sömürgecilere karşı boyun eğmiş, egemen sistemi benimse-
miş gibi görünen yerlilerin çeşitli taktiklerle sömürgecinin stratejilerine meydan 
okuduğundan söz eden De Certeau, milliyetçilik temalı şiirlerin ve metinlerin 
yerliler tarafından komikleştirilerek değiştirilmesini bu taktiklere örnek olarak 
gösterir (De Certeau, 2009).

Scott’u ayrıca Deleuze’ün edimsellik ve virtüellik kavramları üzerinden oku-
mak da mümkündür. Olay ve olgunun en görünür ve en anlaşılır boyutlarının 
referansında kurulan neden-sonuç ilişkisi indirgenmiş bir ilişkidir. Görünür bo-
yutların ötesinde daha az görünen öteki boyutlar ise kimi zaman görünen boyu-
tun anlamını tersine çevirerek onu genel kabul görmüş anlamının dışına çıkara-
bilir veya görünen anlamın etkili ve gerekli bir tamamlayanı olabilir. Bu duru-
mu edimsellik ve virtüellik kavramlarıyla ele alan Deleuze’e göre katılaşmış/katı 
kavramı herkes tarafından kolaylıkla görünürlük kazanmış olgulara, nedenlere 
ve sonuçlara yani “edimsel/tarihsel” olana işaret ederken katılaşmamış kavramı 
ise edimselleşmediği için kolaylıkla fark edilemeyen/görünmez olan akışlara, 
oluşlara, imkân ve potansiyellere yani virtüele işaret eder. Buna göre esas dik-
kat çekici hususlar katılaşmamış olanda saklı olup henüz belirlenmemiş halde 
bulunan akışlar bize bir şeyin gerçek yani dinamik haldeki bir imgesini vermeye 
daha yatkındırlar çünkü ondaki imkânlara işaret ederler. Örneğin Deleuze’ün 
devrimci hareketlere yaklaşımı bu düşünceye yaslanmaktadır. Daima ortadan 
başlamak gerektiğini çünkü ilginç, dikkat çekici, düşünülmeye değer her şeyin 
ve büyük dönüşümle ve başkalaşımların ortada olup bittiğini söyleyen Deleu-
ze devrimci hareketlerin iki farklı açıdan değerlendirilebileceğini söylemekte-
dir. Buna göre devrimleri tarih içinde nasıl edimselleştiklerine bakarak değer-
lendirebiliriz. Devrimin yol açtığı şiddeti, vahşeti anımsayabilir, her devrimin 
başarısız olmaya mahkûm olduğunu, hiçbir devrimci vaadin tam olarak edim-
selleşmeyeceğini öne sürebiliriz. Ama bakışımızı oluş boyutuna yönelterek, in-
sanların nasıl devrimci bir oluşa dâhil olduklarına bakarak devrimleri açtıkları 
olanaklar alanı üzerinden de değerlendirebiliriz (Yücefer, 2016: 14-19; Yücefer, 
2016: 86-119). Scott’u Deleuze üzerinden ele aldığımızda katı gerçekler kamusal 
senaryoya, katılaşmamış gerçekler ise gizli senaryoya tekabül ettirilebilir. Ka-
musal senaryonun işlediği alanlarda ezilenin sıfatıyla müsemma rolü iktidar 
yapısı ve ezilenin portresi açısından “katı” olana yani en görünür ve en anlaşılır 
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gerçeğe işaret eder. İnisiyatifin egemende olduğu şeklinde bir izlenim bırakan 
kamusal senaryoda ezilen sömürgeci düzenin biçimlendirdiği yanlış bilincinin 
güdümündeki bir itaatkârdır. Oysa iktidar ilişkilerinin katılaşmamış yani açıkça 
görünür olmayan ya da dikkate şayan görülmeyerek kenara itilen bir boyutu 
olarak ezilenlerin gizli senaryosu bir yığın akışın, imkânın ve oluşun aktığı bir 
kanaldır. Dahası ezilenin kamusal senaryosunda sergilediği portreyi tamamen 
tersine çeviren örtük ama gerçek niyetleri barındırır. Dolayısıyla kamusal se-
naryonun iktidar ilişkilerinin tüm öyküsünü sunması mümkün değildir (Scott, 
2018). Her zaman açık bir direnişe dönüşme olanağını barındırmakla beraber 
gizli senaryo mutlaka kılık değiştirip güvenli kanallardan kamusal senaryoya 
da sızıntı yaparak tahakküm yapısını örtük ve tedrici şekilde az veya çok sarsar. 
Bunlardan hiçbiri olmasa dahi gizli senaryo en azından ezilenlerin gerçek niyet-
lerinin, duygu ve düşüncelerinin kamusal senaryoda yansıyandan farklı olduğu 
gerçeğini barındırır. Ya da en azından demoralize olan ezilenlerin sürekli bir 
karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmasını engelleyerek onlara vitalite sağlar. 

Kürtçe şarkı söylemeyi yasaklayan “O Ses Türkiye” en başından beri Kürt se-
yircinin çoğunluğu tarafından boykot edilmemiştir, yarışmacılar ve Kürt seyirci 
sahnede Kürtçe yasağa yönelik açık bir tepkide bulunmamıştır, sahne dışında 
yarışmaya yönelik eleştiriler yarışmanın Kürtçe yasak konusunda geri adım 
atmasını gerektirecek düzeyde sert değildir. Bunu hem seyircinin hem de ya-
rışmacıların egemen sisteme gönüllü boyun eğişi ve teslimiyeti olarak okumak 
gerçekçi olsa da sadece “katı” olanı görmektir. Oysa bu yarışmaya yarışmacı 
veya seyirci olarak iştirak eden, Kürtlerin bu yasağa yanlış bir bilinçle kayıt-
sız kalmadığına, bu yarışmayı ve yarışmacıları araç kılarak gizli senaryolarını 
hayata geçirdiklerine yani mutlak bir pasiflik ve boyun eğiş göstermediklerine 
dair işaretler vardır. Sahne başından beri istenildiği gibi “Kürtlük”ten temizle-
nememiştir. Kürt yarışmacılar egemenlere meydan okumanın, bazı arzuların ve 
niyetlerin gerçekleşmesinde araç kılınmış ve yarışma bir eğlence programı ol-
manın ötesindeki saiklerle izlenilmiştir. Sahne Kürt seyirci açısından Türk-Kürt 
rekabetinin yaşandığı bir sahneye dönüştürülmüştür. Ayrıca Kürtçe yasağı, gizli 
senaryonun işletildiği süreç içerisinde kışkırtılan bir tepki sonucu er ya da geç 
delinmiş ve yarışmanın ev sahiplerinin konforu bozularak yarışmanın bundan 
sonraki sürecinde birçok tedbiri veya tavizi zorunlu hale getirmiştir. 

Ezilenler birçok postkolonyal gerçeklikten ötürü direnirken dahi tutarlı ola-
mayabilirler yani uğradıkları epistemik şiddet onları direnirken dahi –yanlış bir 
bilinçle- güdülemeye devam edebilir. Ancak göz önünde bulundurulması bir 
diğer gerçek de şudur ki ezilenler boyun eğerken de tutarlı değillerdir. Ezilen-
lerin sömürgeciliğin yeniden üretimine hizmet edecek şekilde yapılandırılan bi-
linçlerini ifşa etmenin sömürgeciliğin bekasını tehlikeye attığı kuşku götürmez-
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dir; ancak ezileni bu bilinçteyken dahi direndiğini, sömürgeci sitemin düzenini 
yıprattığını kısacası ezilenin paradoksal bir aktör olduğunun altını çizmek de 
ezilenler adına enseyi karartmamak adına bir o kadar önemlidir. Dünyanın bü-
yük kısmının yaşadığı tiranlık ya da yarı tiranlık koşulları altında ezilenlerin her 
zaman açık protestolar gerçekleştirmesini beklemek yani “iktidara doğruyu söy-
lemek” ifadesi, modern demokrasilerde bile, hala ütopyacı bir çağrışımdır. Bu 
sebeple iktidar karşısında ikiyüzlülük sergileyen ezilenlerin bu durumu pek de 
şaşırtıcı değildir. Scott’a göre “Tahakküm ilişkileri, aynı zamanda direniş ilişkile-
ridir”. Sömürgeciliğin asimetrik ilişkilerinde ezilenlerin açıkça direniş göster(e)
mediği zamanlarda ve yerlerde hayata geçirdikleri alt ama gerçek politikalar 
olarak gizli senaryo (Scott, 2018) , ezilenlerin en pasif göründükleri zamanlarda 
bile mutlak bir pasiflik içinde olmadığının işaretleridir8. anamorfik bir tasarım 
olan tahakküm yapısına yamuk bakarak bu işaretlerin izini sürmek katılaşmış 
boyutları yadsımaya yönelik bir çaba olmaktan ziyade katılaşmamış boyutlar 
vesilesiyle katı olanı daha geniş bir öyküye oturtma ve ezilenlerin paradoksal bir 
dünyası olduğu gerçeğine ışık tutma çabasıdır.

Sonuç olarak iktidar yapısında ve ilişkilerinde ne ezilen müzmin bir mağlup 
ve itaatkâr ne de egemen müzmin bir galiptir.

8 Coen Kardeşlerin Fargo adlı filminden uyarlanan Fargo dizisinin 2. sezonundaki Hanzee 
adlı Kızılderili karakter ezilenlerin sessizliğine güvenilmemesi gerektiğini gösteren çok iyi 
bir örnek olarak ele alınabilir. Çok küçük yaşlarda “Gerdhardtlar” adında beyaz Amerika-
lı bir mafya aile tarafından evlatlık alınmış olan Hanzee ailenin kirli işlerini yürüten sadık 
bir gangsterdir. Vietnam Savaşı’na katılmış, hatta madalya sahibi bile olmuş Hanzee yıllardır 
beyazların ırkçı şiddeti karşısında tepkisiz, sessiz bir Kızılderilidir. Hanzee bir gün bir şeyler 
içmek için gittiği bir barın dış duvarında Sioux Falls katliamıyla ilgili olarak “burada bir Kı-
zılderili asılmıştır” yazılı bir tabelayla karşılaşır. Hanzee hiçbir duygu belirtisi göstermeden 
birkaç saniye bu tabelayı izler ve sonra bara girer. Bir bardak su ister. Barmen suya tükürüp 
öyle uzatır. Hanzee suyu içmez ancak herhangi bir tepki de vermez. Daha sonra tekila ister. 
Barmenin bu sırada “geçenlerde kendi devletinizi kurmaya yeltenen sizler…” şeklinde baş-
layan ırkçı söylemlerine “Ben Vietnam’da savaştım” demekle yetinir, tekilasını içer ve çıkar. 
Arabasına doğru ilerlerken birkaç kişi arkasından bağırarak ırkçı hakaretler savurur. Hanzee 
bir süre daha sessizliğini korur ancak sonra aniden silahını çıkararak bu kişileri ayaklarından 
vurur. Hemen sonra soğukkanlılıkla bara girerek barmeni öldürür. Arabasına doğru giderken 
gelen polis ekibini de aynı soğuk kanlılıkla öldürür. Hanzee bundan sonra evlatlığı olduğu 
ailenin tüm bireyleri de dahil birçok beyazı kıyımdan geçirir. yıllarca beyazlarla kendi ata-
larının gerçekliklerinden bihabermiş gibi yaşayan, efendilerine sadık bir Kızılderili portresi 
sergileyen Hanzee’nin 2. sezonun 8. bölümünde bardaki bu patlama anı, onun sessizliğini 
kanlı bir şekilde bozacak kadar uzun ve gerilimli bir iç deneyime sahip olduğunu düşündür-
tür. Ketum ve suskun bu Kızılderili esasında yıllardır sessizliğiyle eşzamanlı derin bir iç sesle 
yaşamış ve bu iç ses onu kışkırtarak ona intikamın provasını yaptırmıştır. Barda yaşananlar 
provanın gerçeğe dönüştüğü bardağı taşıran son damla misalidir. 
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Pervin Chakar: 
Kürtler Kendilerini Hür 

Sanıyor Ama Değiller

Pervin Chakar ile Söyleşi:

Soru: Opera gibi çok katmanlı ve yoğun bir dokuya sahip sanat dalına uzun yıllardır 
emek veriyorsunuz. Mardin’den La Scala’ya uzanan meşakkatli yolculuğunuzdaki tecrü-
belerinizi akılda tutarak sormak isteriz. Sanat insanın kendi benliğine yoğunlaşmaktan 
çok, öteki olana yaptığı bir yolculuk ise klasik müzik icra eden kimliğinizle Kürt müzi-
ğine bakınca ne görüyorsunuz? Kürt müziği Klasik müziğe yeni bir soluk getirebilir mi 
veya tersinden Klasik müzik Kürt müziğine yeni bir ruh verebilir mi?

 Cevap: Zamanın ve ona bağımlı olarak mekân içindeki üretimlerin, anın 
bize hissettirdiklerinin ilginç bir tekrar edilemezlik üzerine kurulu olduğunu 
düşünüyorum. Sanat üretimleri de kendi zamanlarına, o zaman içindeki duy-
gulara, o zamanının tekniğine göre çeşitleniyor. “Uygarlığın her dönemi asla 
tekrarlanamayacak, kendine özgü bir sanat eseri meydana getirir” diyor Wassily 
Kandinsky. Tam da bu diskurdan hareketle şu temellendirmeye kulak verilmeli; 
geçmişin sanat ilkelerini canlandırma çabaları en fazla ölü bir sanat doğurur. 
Çünkü eskiden olmuş olanı şimdi yaşamamız ve hissetmemiz olanaksızdır. İçi-
ne doğduğumuz tabiat bizden önce başkaydı, şu an değişmektedir ve bizden 
sonra da değişmeye devam edecektir. Bu yüzden içinden geçilecek her anın üre-
timi de benzersizdir. 

Dengbêjlik veya Klasik Batı Müziği çağlarının en iyi sanat devrimleri olsalar 
dahi kendi dönemlerinin şartlarına özgü birer sanat üretimi olarak ortaya çıktı-
lar. Şu an yapılan şey ise onlara yaktığımız, ruhsuz ağıtlardan kurulu çırpınış-
lardan başka bir şey değil. Batı bugün nasıl eski batı değilse, Kürdistan da değil. 
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Kürt medeniyetinin doruk noktasını yaşadığı günler artık bizim için nostaljik 
söylemin tekrarıdırlar. Kürtlerin dört parçada sahip oldukları-olmadıkları ya-
sal statüler onların müziklerini ve sanatçıların her alandaki üretimleri üzerinde 
büyük bir etkiye sahip. Klasik Batı Müziği de Klasik Kürt Müziği de (Aslında 
Klasik Kürt müziği sadece Dengbêjlik değildir, Kürt mirlerinin saraylarındaki 
müziklere artık Türk Sanat Musikisi deniliyor) patronaja dayalı müzikler olarak 
gelişmişlerdir. Müzisyeni himaye eden, onu finanse eden bir kral veya mir olma-
saydı bu müziklerin ortaya çıkması da düşünülemezdi. Bir şair, dedesinin deng-
bêjler ağırlayan odasının artık bir traktör garajı olduğunu söyleyerek bu konuyu 
kapatmıştır zaten. Kürt mirlerinin sarayları artık izleri bile toprağa gömülmüş 
harabelere döndülerse dengbêjlik ya gömlek değiştirecek ya da ölecektir. 

İki müzik türü elbette birbirini besler ama birbirinin yerini tutamaz. En fazla 
iki müzik arasında eklektik bir bağ kurabiliriz fakat ölmekte olan iki türden yeni 
bir canlılık üretilip üretilemeyeceği muammadır. Ben köklü müzik kültürü üze-
rine inşa edilecek modern bir şeylerden yanayım; çağ değişiyor ve farklı ruhlar 
yaratmanın, yeni ufuklar açmanın zamanıdır. Burada dikkat edilmesi gereken 
iki nokta var. İlki her koşulda özgünlüğün korunması; ikincisi ise Kürt müziği 
ile Kürtçe müziğin ayırt edilmesi gerektiğidir.

Biraz dışarıdan bir bakış açısı, destanlarımızın ve Kürt divan edebiyatının seç-
kin şiirlerinin çoktan, mesela 16. yüzyıldan itibaren klasik batı müziği formunda 
üretilmesi gerektiğini söyleyebilir fakat bu arzu hakikate dokunmaz. Her millet, 
her coğrafya, her tarih, her topluluk kendi yüksek müziğini yaratır ve Kürt müzi-
ğinde de yüksek bir müzik yaratımı olmuştur ve fakat Kürt tarihindeki kırılmalar, 
siyasal başarısızlıklar, toplumsal göçler ve asimilasyona ve soykırıma uğramış-
lık neticesinde kalan bakiye bunları ayakta tutmaya yetmemiştir. Yüksek sanat 
yaratımını ancak yüksek seviyelere ulaşmış topluluklar başarırlar. Bugün açlıkla 
imtihan edilen, köyleri yakılan, kendi dilini konuştuğu için öldürülen, nüfusunun 
büyük çoğunluğu ucuz işçi haline getirilen, bayrağı dahi hakaret konusu edilmiş 
Kürtler bunu ne kadar başarabilir ki? Bugün paçasının bir kısmını kurtarmış Kürt 
yönetimleri de devrimci liderlikten yoksunlar ve böylece Kürtlerin çağa tutunabil-
mek için ihtiyaç duyduğu devrimleri yerine getiremiyorlar. Dilde, fikirde, sanatta, 
toplumda inkilaba ihtiyacımız var ve ortada bunu başarabilecek bir öncü toplu-
luk dahi yok. Kaldı ki Kürt müziğinin yüksek standartları yeniden belirlenebilsin. 
Dünyanın hiçbir yerindeki aydınlar Kürt aydınları kadar kötü müziği iyi müzik 
sanmıyor, kötü müziği alkışlamıyor. Kürt liderliklerinin durumu ise onlardan bile 
beter durumdayken hakikatte ne yapabiliriz? 

Şimdiye kadar bizim de bir Selahaddin veya Bedirxan operamız olmalıydı. 
Memê Alan veya Cembeliyê Mîrê Hekkarî operamız olmalıydı. Sahip olduğu-
muz hikayelerin hiçbirinin Carmen’den, La Traviata’dan, Le Nozze di Figaro’dan 
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aşağı kalır yanı yok ama bu hikayeleri operaya çevirebilecek maddi koşullardan 
olduğu kadar fikri iştiyaktan da çok uzaktayız. 

Şu aralar Kürt Divan Edebiyatı’ndan yirmiye yakın şiiri Klasik Batı Müzi-
ği formunda Kürdiesk bir ruhla besteledim. Bunlar arasında Melayê Cizîrî, Eh-
medê Xanî, Feqîye Teyran, Seyîd Elîye Findikî ve Melayê Bateyî’nin şiirleri var. 
Bunları bestelerken Kürt müziğini, Kürt duygu dünyasını, Kürdi ruhu zeminde 
tuttum. Tıpkı Schubert, Brahms ya da Schumann gibi. Onlar da halk ezgilerini 
besteleyerek Alman lied ekolünü oluşturmuşlardı. Önce kendi müziklerinden 
yola çıkmışlardır. Ancak bu şekilde yaratılan yeni sanatın içinde bulunduğumuz 
çağın çocuğu olacağını düşünüyorum. Fakat bunun yine de bir karşılığı olma-
yacak çünkü her gün kendisinin gerisine düşen toplumumuz Kürt divan şiirinin 
estetik seviyesinden her gün daha çok uzaklaşırken diğer taraftan sopranoyu 
da sahnede bağıran kadın olarak düşünecek kadar bu meseleden habersiz hale 
gelmektedir. 

Sorunuza şöyle bir cevap vermeliyim; paramparça olmuş bir cesede ruh üfle-
seniz de canlanmayabilir ama sanatçının görevi o ruhu üflemektir. 

 

Soru: Klasik müzik tarihinde bu müzik stilinin toplumsal baskı ve otoriter düzenlere 
bazı durumlarda destansı bir edayla meydan okuduğunu görebiliyoruz. Sözgelimi 20.yy 
faşizan Avrupa rejimlerine karşı Beethoven’ın 9. Senfonisi’nin bir özgürlük ve kardeşlik 
çağrısına dönüşmesi gibi. Size göre klasik müziğin hala benzer bir misyonu var mıdır? 
Şayet varsa Kürt haklarına el koyan rejimlere karşı Klasik müzik bir itiraz armonisine 
dönüşebilir mi?

 Cevap: Bir itirazla başlamalıyım; Kürtlerin sadece haklarına değil toprak-
larına ve varlıklarına el konulmuştur. Zaten topraklarına el konulduğu için 
haklarına el konulmakta ve haksızlığa uğramaktadırlar. Bu yönüyle kurduğu-
nuz özdeşlikte bir sorun var. Öte yandan mesele bir rejim meselesi de değildir. 
Dünyanın en büyük senfonisini yazarak itiraz bile etseler, Kürtler bu meseleyi 
rejim ya da iktidarlar meselesi olarak algıladığı sürece bu itirazdan da bir sonuç 
çıkmayacaktır.

Beethoven, 9. Senfoni’yi bestelediğinde sağırdı ve bestelediği senfoniyi ku-
laklarıyla hiç duymadı. Bu senfoniyi insanlığa, barışa, özgürlüğe ve kardeşliğe 
armağan eder ama bir Alman olarak yapar bunu; devletsiz, kimliksiz biri olarak 
değil. Eserin yani Neşeye Övgü şiirinin bestelenmiş sözleri şöyledir: “Kardeş 
olun ey insanlar, / Bunu ister tanrımız! / Bu dünyada her şey geçer, / Yalnız sana 
dost kalır./ İnsanlığa doğruluğa,/ Göğsünü aç korkma sakın./ Hür doğmuştur 
insanoğlu, / Hür yaşamak hakkıdır.” Bunu söylüyordu çünkü hür bir insandı. 
Bir süredir Kürtlerin zihinsel dünyasına giren bu yönlü özdeşlikler bana Spino-
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za’nın “kendimizi hür sanıyoruz” demesini hatırlatıyor. Kürtler kendilerini hür 
sanıyor ama değiller. Bu halleriyle bölündükleri devletler dünyanın en demok-
ratik devletleri bile olsa, hür olamayacaklar. Hürriyet, karşı çıkıştır. Peki ama 
neye? Bir halk neye karşı çıkmalıdır? Yanlış şeye itiraz ederseniz doğru sonuca 
ulaşamazsınız. 

Sorunuza yeniden gelirsek; Beethoven, 3. Senfonisi’ni özgürlük vaadiyle yola 
çıkan Napolyon’a ithaf etmek istemiştir fakat Napolyon’un kendisini imparator 
ilan etmesine içerler ve bu adamayı geri alır. Fakat ilginç bir şey olur; Beethoven 
bu senfoninin adını Eroica olarak değiştirir ve hamisi olan Prens Lobkowitz’e ithaf 
eder. Yani yine bir patronaj durumu var burada. Onu özgür kılan, ona hamilik 
yapmakta olandır. Aslında Beethoven’ın devlet anlayışına uymadığı içindir bu 
başkaldırı. Beethoven, Platon hayranıdır ve onun devlet anlayışını benimsemiştir. 
Platon’un devlet anlayışında insan ve devlet birbirinden ayrılmaz bir bütündür. 
Platon insanın ruh ve bedenden oluştuğunu söyler ve insan ruhunu da istekler, 
akıl ve irade olmak üzere üç bölüme ayırmıştır. Platon’un devlet anlayışı da üç 
bölüme ayrılmıştır. Yöneticiler akla, savaşçılar-devleti korumakla yükümlü olan 
kişiler iradeye ve meslek sahibi sınıf ise ruhun istekler bölümüne tekabül etmek-
tedir. Platon’a göre devlette bulunan bu üç kısım aklıyla, iradesiyle ve istekleriy-
le birbiri arasında çatışmaya girmeden, sağlıklı bir şekilde yaşarsa ideal devlet 
meydana gelecektir. Ona göre ideal devleti aristokratlar yönetmelidir. Buna göre 
Napolyon’un kendini kral ilan etmesi doğru değildi. O yüzden eserin ithaf say-
fasını yırtmıştır ve eseri dönemin asil ve aristokrat ve aynı zamanda aristokrasi 
yanlısı sanat hamisine ithaf etmiştir. Çok nadir görülen bir sanat olayıdır bu ve 
bize aynı zamanda hürriyetten ne anlama(ma)mız gerektiğini de göstermektedir. 
Beethoven, Napolyon’un demokrasi, cumhuriyet ve devlet anlayışını Avrupa’ya 
yayacağını düşünmüş, özgürlük ve barışın tüm dünyaya yayılacağı fikri onu çok 
sevindirmiştir ama olmamıştır. Bu eserden bir bölümün Marcia Funebre (Ölüm 
Marşı) olarak bestelenmesi de ayrıca ilginçtir. Müzikologlar Beethoven’ın bu bö-
lümü Napolyon’un bu onursuz davranışı için bestelediğini yazmışlardır. Yani 
Napolyon’un ruhunu kaybettiğini ve Platon’un devlet anlayışındaki ruha uyma-
dığını aslında vurgulamıştır. Ayrıca Beethoven’ın ilk ve son bestelediği operası 
Fidelio Fransız Devrimi’ni anlatan bir hikâyeden ibarettir. Bu hikâyenin başkah-
ramanı ise bir kadındır. Leonore, Fidelio kılığında hapishaneye sızar ve sevdiği 
adam olan kocasını kurtarmak ister. Olay İspanya’da bir hapishanede geçmekte-
dir. Beethoven “doğumu benim için en sancılı geçen çocuğum” demiştir bu opera için. 
Bu opera özgürlük, aşk ve insanlık için yazılmıştır. Beethoven gibi pek çok besteci 
devrim niteliğinde eserler bırakmışlar ve insanlığa ders vermişlerdir. 

Cherubini’nin Kurtuluş Operası, Prokofiev’in Ekim Devrimi Kantatları, 
Schönberg’in Napolyon’a Güzellemesi (Ode to Napoleon Bonaparte ), Rus beste-
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ci Şostakoviç’in 7 numaralı Leningrad Senfonisi Leningrad’ı kuşatma altına alan 
Almanlara karşı umudun ve direnişin simgesi olmuştur. İtalyan besteci Giuseppe 
Verdi’nin Nabucco Operası’nda yer alan özgürlüğü simgeleyen Va Pensiero koro 
eseri Mussolini’nin huzurunda seslendirilmiş, yani özgürlüğün simgesi olan bu 
eser, özgürlük karşıtı amaçlar için kullanılmıştır. İngiliz besteci Britten’ın Savaş 
Requiem’i savaşa karşı atılan en büyük haykırıştır. Penderecki’nin Hiroşima Kur-
banlarına Ağıt, Luigi Nono’nun barışı savunduğu Intolleranza Operası, Hiroşima 
Köprüsü, Auschwitz’de Sana Ne Yaptıklarını Hatırla eserleri vs. 

 Beethoven’dan sonra müzikte en büyük devrimi yaratan besteci Wagner 
olmuştur. Wagner’in yaşadığı dönemde ırkçılık ve ulusçu kavramlar batı dün-
yasının fikirleri arasındaydı. Batılı beyaz, üstün ırktı ve bu kriterlere uymayan 
herkes aşağı ırktı. Nietzsche’nin de hayranlık duyduğu ve çoğu kez müziğini 
değerlendirdiği büyük bir ruha sahipti Wagner. Richard Wagner tam bir ırkçı ve 
Yahudi düşmanıydı. Hatta makalelerinden birinde “Yahudilerin topyekûn imha 
edilmesi gerektiğinden” bile bahsetmişti. Yani sanatı ne kadar üstünse karakteri 
de o kadar sorunluydu. Hem Alman mitolojisiyle ilgili eserleri hem de Yahudi 
düşmanlığı yüzünden Adolf Hitler’in ilham kaynaklarından biri olan Wagner, 
bir dönem filozof Friedrich Nietzsche’yle de çok iyi dost olmuştur. Nietzche’yi 
onda önemli kılan şey yine o meşhur kavramsallaştırması olan güç istenci ile il-
giliydi. Yahudilerin katledildiği toplama kamplarında Wagner eserlerinin çalın-
dığı da bilinmektedir. İşkence gibi. Ünlü Yahudi orkestra şefi Leonard Bernstein, 
Wagner için şunu söylemiştir: “Wagner’den nefret ediyorum fakat önünde diz 
çökerek nefret ediyorum.” 

Kürtlerin bir Klasik Batı Müziği formunda itirazları yoktur; çünkü böyle bir 
müzikleri yoktur ama şiir ve müziklerinde büyük itirazlar vardır. İşgalcilere 
karşı büyük bir itiraz. Ehmedê Xanî’nin şiirlerinde bunu görürüz. İşgalci Os-
manlı ve Safevilere karşı Kürtleri şiirleriyle birlik olmaya çağırır; birlik olurlarsa 
devlete sahip olacaklarını ve hikmete ulaşacaklarını söyler. Yine mesela Şaki-
ro’nun da söylediği Kekê Xiyasedîn geliyor aklıma. Müzik olarak müthiştir ama 
sözleri açısından Kürdistani itirazın en büyük metinlerinden biridir belki. Şeyh 
Said’in idamı sonrası Kürtlerin Anadolu’nun çorak bölgelerine sürgüne gönde-
rilmesini anlatır. Metnin tümünde Kemalist cumhuriyete, onun memurlarına, 
onun kanunlarına karşı büyük bir başkaldırı vardır. Hatta Şakiro bu şarkısında 
Mustafa Kemal’e onu küçümsemek için Mısto Kemal diyor. Bugün Kürtler bir-
birlerine çok fazla Türklerle, kardeşlik ve demokratikleştirme edebiyatı yaptık-
ları için bunları görmezden gelebilir ama itiraz aranıyorsa oradadır. Yine Kawis 
Axa’nın, İngilizlere karşı savaşan antiemperyalist Şeyh Mahmud Berzenci için 
yaktığı Şêxê Zirav ağıtını hatırlamak gerekir. 



7 0   K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i

Kürtlerin Homeros’u Evdalê Zeynikê’nin Sürmeli Mehmed Paşa’nın oğlu 
Evla Beg ve Çerkezler için söylediği kılam ‘’Evla Beg û Çerkez Omer’’, Seîd 
Axayê Cizîrî (Seîdê Hemo)’nun Ev Milkê Kurdan, Ew Bexdayê Paytext ve Eh-
medê Mala Musa kılamları etrafta sıkça duyulmaya başlandığında Seîdê Hemo 
Türk devletinin baskısı altında kalır. Bu baskıdan ve rejimden kurtulmak için 
“Mistefa Kemal Paşa” kılamını söyler. Egîdê Cimo ve Asliqa Qadir tarafından 
söylenen Welatê me Kurdistane, Kızıl meydanda verdiği konserlerle tanınan 
sosyalist Sûsika Simo’nun Ekim devrimi ve Lenin için bestelediği Lenînê Mezin 
(Büyük Lenin), Lenîn rabu em xilas bun, Nave Lenîn şîrîn û şa eserleridir. Yine 
Miradê Kinê‘nın serhildana Mala Eliyê Ûnis, Cemilê Horo’nun siyasi ve dev-
rimci eserleri arasında Leyla Qasim, Şex Seîd, Keça Kurda, Berzanî, Peşmerge 
Kurd vardır. Modern dönemlerde Şivan Perwer’in Kine Em’i kadar güçlü bir iti-
raz yoktur ama Kürtler kendilerini kıymetsizleştirmeye adadıkları için Beetho-
ven’in itirazına öykünmek ama kendi itirazlarını görmezden gelmek istiyorlar.

Klasik müzik yüksek bir söyleyiş biçimidir. Bu yüzden geçmişteki itirazları 
güçlü olmuştur; oysa bugün bu gücünü yitirmiştir çünkü aristokrasinin yerini 
daha çok dar görüşlü patronlar almıştır. Fakat Kürtler için Klasik Batı Müziği’n-
de eserler ortaya koymak batının anlayabileceği bir değerler sisteminde ifade 
edilme yaratacağı için bizi başka bir boyuta taşıyabilir. Fakat ortada bunu anla-
yabilecek Kürt yöneticiler, aristokrasinin bu yönlü işlevini yerine getirebilecek 
aşiret liderleri ve hatta bir filantropimiz olmadığı için Kürtler açısından bu biraz 
imkânsız görünüyor. Bugün Kürt müziğinin yaratıcılarına kaynak sağlaması 
gerekenler, neredeyse düzeysizliğin dibini sıyırıyor ve efendilerine yaranmak, 
onlara benzemek için mesela Arap dansözlere para yapıştırıyor, Türk sanatçılar-
la bir fotoğraf çekip Facebook’ta paylaşmak için yırtınıyor, Türk yazarlarla aynı 
ortamda görünmek için kendilerini paralıyorlar. 

Soru: Opera geleneğinin ilk filizlendiği 1600’lü yıllarda kadın sesi yasak olduğu için 
erkek operacılar arasında önemli bir Kastrato geleneği vardı. Günümüzde ise Ortado-
ğu’daki muhafazakâr kesimde kadın sesi halen çoğunlukla mahrem bir olgu olarak kabul 
görüyor. Hayatın her alanında yansımasını bulan bu eril öfke ve de tahammülsüzlüğün 
pek çok örneğini Klasik müzik camiasında da görebiliyoruz. Bu cinsiyetçi tutumla nasıl 
baş ediyorsunuz? Kürt kadın dengbêjlerin erkek egemen geleneği tersine çeviren doğası-
nı bu manada nereye koyarsınız?

 Cevap: Kastrato 16. yüzyılda soprano, mezzosoprano, alto seslerine sahip 
erkek çocuklarının ergenliğe girmeden önce hadım edilmesi ile ergenlikten önce 
sahip olduğu sesi devam ettirmesi için uygulanan yöntemdir. Bunun yapılma-
sının sebebi cinsiyetçilik değil dinselliktir; eğer cinsiyetçilik olsa böylesi kötü 
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bir yöntemi bir erkeğe uygulamazlardı. Klasik Batı Müziği temelde dinsel bir 
müziktir ve kiliseden çıkmıştır. Katolik kiliselerinin çok katı kuralları vardır ve 
kilisede diğer Sami dinlerinde de gördüğümüz üzere kadınların şarkı söylemesi 
yasaklanmıştır. Bu yüzden de müzik kanonunun erkek tarafından oluşturuldu-
ğu söylenmelidir. Bu nedenle Klasik Müzik erkeğin müziğidir ve yakın döneme 
kadar da neredeyse bütün besteciler dindar erkeklerdir. Çoğu bir tarikatın üye-
sidir. Mesela demin bahsettiğim Beethoven da hocası Christian Gottlob Neefe 
gibi ve hatta bütün çevresi gibi Mason’dur. Klasik Müzik için dindışı besteler 
yapanlar bile dindarlıklarıyla bilinir. Örneğin Napoli ekolü. Bunların tümü tıpkı 
Pisagor gibi müziği tanrısal bir temele dayandırırlar. Yani mesele erkeklik-ka-
dınlıkta değil, dinde aranmalıdır. İslam dünyasında da bu böyledir. Kuran-ı 
Kerim kur’alarının çoğu ince seslidir. Osmanlı’da hadım edilmiş hafızlar, mü-
ezzinler vardır. Hatta modern dönemin Türkiye’sinde Yeşil Pop adıyla yaygın-
laşan İslamcı müziğin öne çıkan bütün isimlerinin sesleri kadın seslerine çokça 
benzer. Kadın sesi duymak istemeyen dindarlar, kadının sesine benzeyen erkek 
sesi ile coşmaktadırlar. 

İslam, Hıristiyanlık ya da Yahudilik; yani Sami dinlerinin doğasıyla ilgili bir 
durum bu. Zira bu inanç sisteminde ilgi, yalanla oyalama, baştan çıkarma, aşırı 
seks yapma eğilimi gibi davranışlar kötülüğün kaynağı olarak görülmüş ve ka-
dın davranışları olarak kodlanmışlardır. Nietzche, tragedyanın doğuşuna dair 
metninde buna değinir ve Arilerde erkeğin frevel (kan dökme) ve Samilerde ise 
kadının günahın kaynağı olmasına değinir. Kürtlerde kadın dengbêjliğin varlı-
ğı elbette Ari olmalarıyla, Sami düşünce sisteminin dışında olmalarıyla ilgilidir. 
Fakat Kürtler artık çok fazla bir şekilde Samilerin etkisi altına girmiştir. Bırakın 
sadece dindar Kürdü, Kürdistan sosyolojisinin normali artık buna dönüşmüştür. 

 Kadınların kilise korosundan ve dolayısı ile klasik müzikten bu dışlanma 
hali için çokça örnek verebiliriz. Besteci Felix Mendelssohn’un kız kardeşi Fan-
ny Mendelssohn’un müziğe olan yeteneği ve ilgisi babası tarafından “kadın-
lık görevlerini” engellememesi gerektiği vurgulanarak baskı altına alınmıştır. 
Fanny’nin eserleri erkek kardeşinin imzasıyla tanınmıştır. Fanny’nin babasının 
kendisine olan açık mektubundaki şu ifade ilginçtir: “Müzik kardeşin için belki 
bir meslek olacak, fakat senin için bir süsten öteye gidemeyecek. Bu anlayışla 
hareket et. Kadınlara sadece kadınsı bir tavır yakışır.” Wolfgang Amadeus Mo-
zart’ın ablası Maria Anna Mozart da çok yetenekli olmasına karşın babasının ve 
toplumun ergenlik çağına gelmiş genç bir kızın müzik yapmasını baskılaması 
çok acı bir gerçektir. 

Erkek egemen sanat-müzik kanonunu, bizim Kürt toplumunda da görmek 
mümkündür. Botanlı Kürt Dengbêj Meryem Xan şarkılarını söyleyebilmek için 
eşinden ayrılmış ve kelekle Dicle Nehrini aşarak Bağdat’a gitmiştir. O dönemlerde 
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de bir kadının eşinden ayrılıp sesinin peşine düşmesi ayıplanıyor ve toplum tara-
fından hor görülüyordu. Eyşe Şan’ın başına gelenleri bilirsiniz; kamusal alanlarda 
şarkı söylemesi yasaklanmıştır ve evini terk etmek zorunda kalmıştır. Yani aslında 
bizde de öyle kutsanacak, övünülecek bir taraf kalmamıştır bu konuda çünkü Ari 
milletlerin kökü olmamıza rağmen, Sami dinlerinin etkisi altına girmiş durumda-
yız. Nostaljik olanın övgüsü de diğer taraftan gözümüzü kör ediyor. 

Kadına biçilen değer biyolojiktir, dinseldir, tarihseldir, toplumsaldır, peda-
gojiktir, sosyolojiktir ve artık her şeyden çok politiktir. Burada yargılanması ge-
reken şey tarih değildir kanımca, yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde bu 
meselenin çözülmesidir. Bu sorun büyük bir kültürel devrim ile çözülmelidir. 
Fakat burada bir handikap var; kadının özgürlüğü erkekleşmesinde değildir. 
Kadın olarak, nev-i cinsine münhasır olarak özgürleşmelidir. Bunun dışındaki 
her şey onu erkekleştirecek ve öldürecektir. Müzik yapan kadınların az olma-
sının sebebi müzik eğitimine ve enstrümanlara ulaşmalarının sınırlı olmasıdır. 
Kadının yaratıcılığı ile ilgili kesinlikle değildir. Kadının müzikal olarak kendisi-
ni tanıtacak olanaklardan mahrum bırakılmasıdır; kadına evde ve evlilikte biçi-
len roldür. Çözülmesi gereken mesele budur. 

 

Soru: Klasik Kürt Batı müziğinin dünya ölçeğindeki yeri nedir sizce? Kürt kompo-
zitörler ve onların notaya geçirilmiş eserleri nelerdir? Senfoni ve opera orkestraları Kürt 
kompozitörlerin eserlerine konser programlarında ne sıklıkta yer vermekteler? Yerelden 
evrensele ulaşabilme diyalektiği için son derece başarılı örnekler teşkil eden Cumhuriyet 
Beşlilerinden Ulvi Cemal Erkin’in Köçekçesi, Ermeni besteci Aram Khachaturian’ın Ga-
yaneh’i gibi eserlere neden Kürt müziği tarihinde rastlayamıyoruz?

 Cevap: Devletsiz ulusların batı müziği yoktur çünkü. Fakat daha geriden 
alarak açıklayayım. Müzik tarihi bilgimizi yoklarsak müziğin içindeki matema-
tiği Pisagor keşfetmiştir. Bir demirci dükkânının önünden geçerken demircinin 
demiri döverken kullandığı aletlere göre değişik sesler çıkarması Pisagor’un il-
gisini çekmiştir. Çıkan sesleri inceleyerek kayıtlar almıştır. Batı bir kere 9. yüz-
yıla kadar bile nota sisteminden habersizdi. Eserler tıpkı bizdeki Dengbêjler gibi 
kulak yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılıyor değişime uğruyor zamanla da unu-
tuluyordu. Batıdaki ilk notalama sistemi İtalyan rahip Guido d’Arezzo’nun bir 
ilahinin ilk hecelerinden yola çıkarak oluşturması ile büyük bir ilerleme kayde-
dildi.

 Oysa dünyanın ilk şarkısı biz Kürtlerin atalarından biri olan Hurriler tara-
fından notalarıyla birlikte bir tablete işlenmiştir. Çocuğu olmayan bir kadının 
bereket ve meyve ağaçları tanrıçası Nikkal’e yakarışıdır. Buradan yola çıkarsak 
Kürtler aslında pek çok şeyin mucidi olmalarına rağmen hep Batı’ya ilham kay-
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nağı olmakla kalmıştır. Mesela batıda Kürtler denince önemli bir müzik teoris-
yeni, mucidi ve muhteşem bir bilgi birikimi yanı sıra muhteşem de bir sesi olan 
Ziryab gelir akla. Yeteneğinin kıskanılmasından ötürü canını kurtarmak için 
Bağdat’tan Endülüs’e Cordoba’ya gitmiştir. Cordoba’ya gitmesi demek beynini, 
bilgilerini de oraya taşıması demektir. Avrupa’da ilk konservatuarı kuran kişi-
dir. Ayrıca uta 5. teli ekleyen kişidir. Her ne kadar bu teli ekleyenin Farabi’nin 
olduğu bazı kaynaklarda geçse de hakikatin bu olmadığı ortaya çıkmıştır. İspan-
ya’da, Endülüs Emevi Devletinin hüküm sürmesi ve Ziryab’ın müzik alanındaki 
önemli çalışmaları nedeniyle müzikte de bir değişim olmuştur. Bu dönemden 
kalma eserlerde İbrahim Halil Baran’ın o mühim kavramsallaştırmasıyla saf bir 
Kürdiesk ile birlikte biraz doğunun mistik ve egzotik tınılarını ve melodilerini 
de görürüz. Fakat ne yazık ki dönemin İslam egemenliği sebebiyle Kürtler dâhil 
birçok halkın milli servetleri Arapların hanesine yazılmıştır. Romantik dönem 
bestecileri olan Debussy, Manuel De Falla, Bizet gibi pek çok besteciye de ilham 
kaynağı olmuştur bu Kürt müzisyen. Bunu Debussy’nin Arabesque eserinde, 
Manuel De Falla’nın şarkılarında, Bizet’in Carmen Operası’nda görmek müm-
kündür. Adeta bir moda akımına dönüşmüştür Fransa ve İspanya’da. 

Ne yazık ki saf Klasik Kürt Batı Müziğini dünya çapında bir yerde görmek 
mümkün değildir ama uğraşan bir elin parmakları sayısınca kıymetli müzisyen 
vardır. En ünlümüz elbette sevgili Dilşad Said’tir. Senfonik ilk çalışmaları yaptı 
ve daha Bağdat radyo ve televizyonunda çalıştığı yıllardan bu yana Kürt müziği-
ni senfonik olarak düzenleme çalışmaları yaptı. Variations on Kurdish Melodies 
for Violin albümü muhteşemdir ve klasik müzik çalışmalarını modern dönem 
sanatçılarının albümlerine de uyarlaması çok çok önemlidir. Yine onun şakirt-
lerinden biri sayılması gereken Zahid Birifkanî müthişti ama ömrü vefa etmedi. 
Batı konservatuarlarında eğitim almış bestecilerimiz olmasına rağmen bunların 
neredeyse tamamı politik, ekonomik ve sosyal engellerin ağına takılmışlardır. 
Örneğin sevgili Hawar Tawfiq, Hollanda’da konser salonlarının programların-
da yer almakta ve modern döneme ait besteler yapmaktadır. Keman sanatçısı 
Brusk Zanganeh de Zürih Oda Orkestrası ile çalışmalar yapmakta, pek çok ulus-
lar arası orkestranın da başkemancılığını üstlenmiştir. Mihemed Şexo’nun oğlu 
Brahim Şexo ise Almanya’da oda müziği eserlerine yönelik çalışmalar yapmakta 
olup babasının pek çok eserini düzenleyerek onları Klasik Kürt Batı Müziği’ne 
kazandırmaya çalışmaktadır. Güney Kürdistan’dan E. C. Sergirmê ile Anwar Qa-
radaghi ve Kafkas Kürtlerinden Diyana Wekil’in ise uzundur sesini ve müziğini 
duymuyoruz. Ben de Kürtçe’nin tüm lehçelerinde olan stranları piyano ve şan 
ya da orkestra düzenlemelerini yaparak konser programlarıma alıyorum. Fakat 
tüm bunlar ne yazık ki sayımızın az olması, ekonomik sebepler ve ülkelerin dış 
politikalarıyla engellenmekte, icraları imkânsızlaştırılmakta olan çalışmalardır. 
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Bir diplomasi ve lobimizin olmaması yüksek sanat yapmakta olan sanatçıları zor 
durumda bırakmaktadır.

Cumhuriyet’in kurulmasından itibaren Türkiye’de sanat alanında pek çok 
devrim yapılmıştır. Türk Beşlileri oluşturulmuş, Mustafa Kemal’in emriyle 
Türkçe operalar bestelenmiş ve orkestralar kurulmuştur. Pek çok yetenekli ya da 
üstün yetenekli genç sanatçı yurt dışına gönderilerek onların Batı müziği eğitimi 
almaları sağlanmış, Bela Bartok ve Eduard Zuckmayer gibi besteciler Türkiye’ye 
davet edilmiştir. Bunlar sanatta yapılan çok önemli devrimlerdir. Osmanlı İm-
paratorluğu’nda ise askeri müzik okulları ve bandolar kurulmuştur. Bir takım 
operalar ve operetler bestelenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Hatta Osmanlı 
çıktığı Avrupa seferlerinden aldığı esirler içindeki müzisyenleri ayrıca değer-
lendirmiştir. Örneğin büyük bir kilise müzisyeni ve İncil bestecisi olan Polonya - 
Lehli Wojciech Bobowski bunlardan biridir. Bobowski’yi zorla Müslüman yapan 
Osmanlılar, onu saraya almış adını da Ali Ufki Bey yapmışlardır. III. Murad’a 
ait Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan’ı besteleyen kişidir ve Osmanlı’da Santurî 
Ali Ufki olmuştur. II. Abdulhamit’in ise çok iyi nota bilgisi olduğu, piyano ve 
keman çaldığı ayrıca Alaturka müziği sevmediği aksine Opera ve Operetlerden 
hoşlandığını kızı Ayşe Osmanoğlu’nun kaleme aldığı hatıratında görebiliriz. 
Diğer taraftan daha çok Batı, Osmanlı’nın kuşatmalarından savaşlarından yap-
tıkları katliam ve soykırımlardan ya da yaşam tarzlarından etkilenip operalar 
ve senfoniler bestelemişlerdir. Osmanlılar 1800’lü yıllarda İtalya’ya kadar varıp 
top ateşinde bulunduklarında İtalyanlar “Mamma li Turchi” yani “Anneciğim 
Türkler” diye bir korku belirteci üretmişlerdir. Bu onların müziklerinde de yer 
edinmiştir. 

 Ermeni besteci Khachaturian “Gayaneh” adlı bale eserinde “Kürt gençleri-
nin Dansı” ve “Sabre Dance” olarak bildiğimiz bölümleri bestelemiştir. Erme-
ni-Yunan filozof, müzisyen ve yazar G. Ivanovic Gurdjieff pek çok Kürtçe melo-
di bestelemiş ve bunu kayıt altına almıştır besteci ve piyanist dostu Thomas De 
Hartmann ile. Ayrıca son yıllarda benim de notalarına sahip olduğum Yahudi 
besteci Alexander Tasmann’ın 1926-1928 yılları arasında Kürdistan’da bir gece 
adlı Richard Bloch’un aynı adlı romanından esinlenerek bestelediği Kürtleri ve 
Nasturileri konu alan modern Fransızca bir opera vardır. Orkestra notalarının 
1930 yılında Hannover operasında çıkan bir yangında kaybolduğu ya da yandı-
ğı yönünde iddialar vardır.

 Klasik Müzik, Bale ve Opera yüksek sanatın doruk noktalarıdır. Yüksek 
sanatta bilim, mimari, felsefe, sosyoloji, mitoloji, matematik, tarih yani bilgi ve 
kültür vardır. Bu sanatların sevilmesi dinlenmesi ve yaygınlaşması için sanat 
kurumlarına ve sanatçıya arka çıkan güçlü bir devletiniz olmalıdır. Ermenistan 
ve Azerbaycan’ın eski Sovyetler sayesinde kalkındığını görebiliriz. Her evde 
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bir piyanonun olması, hemen hemen her aileden bir müzisyen çıkması çok nor-
maldir. Fakat Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal 
edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler, ekono-
milerini yok ettiler, tarlalarını yakıp hayvanlarını öldürdüler, dengbêjlerinin dil-
lerini kestiler. Böylesi bir ortamda çıkabilecek şey sızlanmaktan, ağlamaktan, 
dövünmekten başka ne olabilirdi ki? Bu böyleyken bize ait olan pek çok eserin 
de hem Türkler hem Ermeniler tarafından kendilerine mal edildiğine tanık ol-
duk. Yüzlerce Kürt müzik eseri bu iki halk tarafından resmen talan edilmiştir. 
Devletiniz yoksa birileri mutlaka bu zenginliğe sahip çıkmak, yağmalamak veya 
benimsemek için ortaya çıkacaktır.

 

Soru: Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dengbejlik geleneğinin alınması için 
imza kampanyası başlatmış olduğunuzu biliyoruz. Sizce dengbejlik geleneği İtalya’daki 
Napoliten şarkıları gibi evrensel bir ölçeğe taşınılabilir mi? Bunun yolu ve de yöntemi 
ne olmalıdır?

 Cevap: 18. yüzyılda İtalyan besteci Alessandro Scarlatti tarafından kuruldu-
ğu söylenen Napoli Ekolü’nden bahsetmek isterim. Konservatuarların kuruluş 
amacı daha önce kilise destekli yetim kalmış, terk edilmiş ya da fakir çocukların 
yüksek bir eğitim almalarını sağlayarak onları hayata kazandırmaktı. İnanılmaz 
kalitede besteciler, enstrüman ve ses icracıları çıkmaya başlayınca tüm dünya-
nın ilgisini çekmeye başladı. Konservatuarlar işlev itibariyle tıpkı bizdeki eski 
medrese kültürüne benzer. Bizim medreselerimizde de şiir ve buna bağlı ola-
rak dinsel müzik oldukça gelişkindir. Her ne kadar şu an Divanların okunma 
makamı Kuzeyde iki-üçe düşmüşse de Güney Kürdistan’daki medreselerde ve 
tekkelerde elliden fazla makamda okunur. 1800’lü yıllarda Napoliten halk şar-
kılarının bestelenmesi ve Napoli Ekolü ve Konservatuarı’ndan yükselen müthiş 
müzik dalgaları, operanın ilerlemesi ve yeni bestecilerin çıkışına sebep oldu. 
Dengbêjlik geleneği zaten Kürdlerin Napoli Ekolü ile özdeştir. Bestecilerimizin 
bu eserler üzerinde çalışıp dünya standartlarına taşımaları gerekirdi. Dengbêj-
lik aracılığıyla günümüze taşınmış destanlar ve sözlü edebiyat ürünleri modern 
dönemin algısıyla yeniden düzenlenmeli, bozulmuş ses standartları güncellen-
meliydi. Böylece ortaya köklü-modern bir müzik ortaya çıkacaktı ama demin 
bahsettiğim devletsizlik koşullarında bu çok çok zor çünkü bu tür işler şahsi 
çabalarla altından kalkılabilecek şeyler değil. 

 Mesela UNESCO’nun desteklediği ve koruma altına aldığı müzik janrlarına 
bakıyorum. Bunlar arasında Antik Bizans Müziği, Rebetiko, Fado, Aşıklık gele-
neği, Fas’ın Gnawa ve Reggae’si, Suudi Arabistan’ın Al Azi, Küba’nın Punto ve 
Rumba’sı, Moğolistan’dan Develer için söylenen Coaxing şarkıları, Türkmenis-
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tan’ın Gorogly, İran’ın Horosan müziği ve Radif’i var. Bu liste uzayıp gidiyor. 
Bu listeye UNESCO’nun Kültürel Miras adlı sayfasından ulaşabilirsiniz. Bugün 
müzikleri Çingene müziğinden bile daha güçlü, Mısır müziğinden bile eski, 
Arap müziğinden bile geniş Kürtler ise listede yok. Sebep? Çünkü bu mesele 
salt bir müzik meselesi değildir. Sizin bir millet olarak tarih sahnesine çıkıp çık-
mamanız ile ilgilidir. En küçük Afrika Kabile devletlerinin bile kültürleri ko-
runmaya alınmıştır ama Kürtlerin kültürel mirası üzerinde her gün barbarlar 
var gücüyle tepişiyorlar. Hala devam ediyor; her ne kadar pek bir destekçisi 
olmayacağını bilsem de… 

 

Soru: Opera sanatında önemli bir ses rengi olarak kabul gören lirik kolaratur sopra-
nosunuz. Kürt müziği icrasında bu ses rengi opera sanatındaki avantajlı yerini koruyor 
mu? Opera icrasında kullanılan şan tekniğindeki amaç sesi gırtlaktan kurtarmaktır. Ge-
leneksel Kürt müziği vokal tekniğinde ise gırtlaktan icra söz konusudur. İki teknik ara-
sında nasıl bir uzlaşma/çözüm sağlayabildiniz? Ortadoğu’ya özgü yeni bir şan tekniği 
yaratılabilir mi sizce?

 Cevap: Opera eserlerinde ajeliteleri olan ve zor pasajları zorlanmadan icra 
eden koloratur bir soprano olmak elbette çok önemli. Koloratur soprano, kadın 
sesi olan Soprano sesin içinde bir renktir. Bu ses rengine göre eserlerde rol da-
ğılımı olur. Her ses rengi kendi partisini ya da rolünü söylemekle yükümlüdür. 
Opera teknikleri kişinin fiziksel ve ses tellerinin yapısına göre değişmektedir. 
Bunun üzerinde teknik çalışmayı yapacak iyi şan tekniği eğitimcilerine ihtiyaç 
vardır. İspanya’da şan tekniği üzerine çalışmalar yapmış çok önemli bir ses pe-
dagogu olan Manuel Garcìa dünyada da kabul gören bir teknik geliştirmiştir. 
Bunun yanı sıra Maria Callas’ın hocası olan Elvira de Hidalgo ya da Türkiye’ye 
kadar gelmiş olan Afro Poli Opera tekniği, Halk ezgileri ya da Dengbej usu-
lüyle söyleyenlerden farklıdır. Gırtlak ve ses tellerine basarak şarkı söylemeyi 
yasaklar. Dengbejlerin bu denli saatlerce ve günlerce stranlarını söylemiş olma-
ları da onların bir teknik geliştirmiş olacağı fikrini vermektedir bana. Örneğin 
Urfa-Berazi bölgesinin ünlü dengbêjî ve son el verme üstadı kabul edilen ve aynı 
zamanda Avrupa’daki müzik koleksiyonerlerin ilk dengbêjlik kaydı sahibi Mişo 
Bekebur Berazi’nin öğrencisi Baqî Xido’nun (1913-2009) 20 saat boyunca durma-
dan şarkı söylediğini, ara vererek de 17 gün boyunca destanları devam ettirdiği-
ni biliyoruz. Şakiro’nun, Reso’nun, Karapêt’ın de ondan geri kalır yanı yoktur. 
Peki bu nasıl mümkün oldu?  

Diyaframı ne denli iyi kullandıklarını görmekteyiz ayrıca sağlam ve güçlü 
doğal ses rengine sahip olmaları şaşırtıcı değildir benim için. Kürdistan’daki 
hava şartlarının bazen sert bazen de ılıman olması, dağlarla çevrili olması, geniş 
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ovalıkların bulunması, Fırat ve Dicle gibi nehirlerin akması, iklimin nasıl ses tel-
lerini etkilediğini ve fiziksel olarak nasıl kuvvetli bir yapıya sahip olduğumuzun 
göstergesidir. Bugün Serhad, Urfa veya Hakkari’nin tradisyonel ses rengini be-
lirleyen şey tam da bu iklimsel çeşitliliktir ve bunun fizyobiyolojik etkileri ortaya 
çok renkli bir müzik çıkarmıştır. Dünyada da bu böyledir. Rusya’daki sesler sert 
ve güçlüyken, Latin Amerika ve İtalya’daki sesler ise romantik ve yumuşaktır. 

Esra Tartut’un Ziryab’la ilgili yüksek lisans tezinden (Osmangazi Üniversitesi, 
2015) alıntılayarak şunu da belirtmek isterim. Ziryab, Endülüs’e gittiğinde kendi-
sinin de bir ses tekniği geliştirmiş olduğunu görürüz. Ne zaman genç bir öğrenci 
vokal müzik hakkında eğitim almak için gelse, Ziryab onu misvara denilen yuvar-
lak bir minder üzerine oturtur ve öğrenciye güçlü bir şekilde ses çıkarmasını söy-
lerdi. Eğer sesi güçlüyse daha yüksek tonda söylemesini isterdi. Yumuşak sesli ise 
karnına bir sarık bağlamasını söylerdi çünkü bu yöntem sesi güçlendirirdi. Çene 
yapısından dolayı ağızlarını açamayan öğrencilere ağızlarına günler, gecelerce 
çeneleri açılana kadar ağızlarında kalacak olan üç parmak kalınlığında bir tahta 
parçası koymalarını söylerdi. Ses hacimlerini tespit etmek için öğrencilere yüksek 
sesle “Ya Haccam!” veya “Ahhh!” diyerek bağırmalarını isterdi. Adayın “ah” he-
cesini uzunca bir süre pürüzsüzce uzatması gerekiyordu. Burada adayın kreşen-
do ve dekreşendo tekniğine yatkın olup olmadığı da ölçülmekteydi. Ziryab ada-
yın genizden konuşup konuşmadığını, dil ve nefesini kullanışının konuşmasına 
engel olup olmadığını not etmekteydi. Sesi tok ve güçlü görürse, pürüz yoksa onu 
seçer ve eğitim görmesini ister, ancak yeterli görmezse çocuğu seçmez, uzaklaş-
tırırdı. Aynı zamanda iyi bir hatip olan, konuşmaları ve nezaketiyle de ilgi gören 
Ziryab, Çiçero’nun kekemeliğini yenmek için ağzına çakıl taşları koyup saatlerce 
denize karşı bağırdığı zamanları hatırlatır adeta. Müzik otoritelerine göre, bu di-
yez “aaaaaa” notası, sonsuz acının melodik peşrevi olup, bugünkü Flâmenko ve 
Jondo müziğinde kullanılan ve acının ifadesi olan “Ayyy!” sesinin öncülüdür. Ses 
eğitiminde, iyi ses çıkarabilmek için solunum kontrolü ve desteğinin çok önemli 
olduğu bilinmektedir. Doğru bir nefes alıp verme her şeyden önce doğru bir du-
ruş gerektirir. Baş, göğüs ve kalça birbiri üzerine gelerek birleşecek şekilde bel 
kemiği tarafından desteklenmelidir. Ziryab’ın metotları arasında bulunan, bele 
sarık bağlaması bu açıdan önemli sayılabilir. ‘Ya haccam’ veya ‘ahhh’ sesleri ile 
egzersiz yaptırması, bize, ünlü harflerle ilgili fonetik çalışmaları hatırlatıyor. Bun-
lardan anlaşıldığına göre, Ziryab kendisine gelen öğrencilerin ses aralığını ölçmek 
için bahsettiğimiz modern yöntemleri kullanmıştır. 

 Opera sanatına başlamadan önce Halk ezgileri söylüyordum dolayısıyla 
Operaya başladıktan sonra Halk ezgilerini gırtlak ile söylemekten vazgeçtim 
çünkü bir süre bu iki ayrımı yapmakta fiziksel olarak ses tellerinin yorulduğu-
nu gördüm. O nedenle halk ezgilerimizden kopmamak için kılamlarımızı opera 
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tekniğiyle kullanmam gerektiği fikri doğdu bende. Bu şekilde bir okuma biçimi 
de henüz bizde gelişmemişti, o nedenle bir yenilik oldu biz Kürtler için. Orta-
doğu’nun yeni bir Şan tekniğine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’de 
âşıklık geleneği tekniği, Kürdistan’da Dengbejlik tekniği ve her bölgenin kendi-
ne özgü müzik formları ve teknikler geliştirmiş olmaları müthiş bir şeydir. Ki 
bence Kürdistan’daki, türünün en büyük ve en zengin örneğidir bu alanda.

 Hakkari’ye özgü olan Lawje müzik formu vardır ki gırtlak titretme vibras-
yon dediğimiz xulxulandin tekniği kullanılır. Doğu Kürdistan’da Kelhorların da 
buna benzer daha sık vibrasyonun olduğu bir tekniği uyguladıklarını görürüz. 
Kürt houreh tekniği çok ilginçtir. Örneğin Seyid Qulî Keşawerz’in tekniği müt-
hiştir. Xulxulandin veya kelandin (kilam sözcüğü de buradan gelir) suyun yer-
den kaynama, çağıldama sesine yapılan taklitlerdir. Kirmanşah’ta ses çıkarılır-
ken aynı zamanda gırtlağa parmakla vurularak yapılan bir çeşidi de uygulanır. 
Yine Botan bölgesinde Payîzok adı verilen güz ezgilerinde gırtlaktan sesin dalga 
dalga çıkması ile yapılan bir teknik kullanılır. Pirepayîzok, sonbaharın hüznü 
nedeniyle göçerlerin söylediği bir şarkı biçimidir. Yine mani türünde, kimi kez 
erotik içerikli kimi kez sevda yüklü kılamların yaylalarda delikanlı ve genç kız-
ların birbirlerine söyledikleri şarkılardır. Stranên Evînên (Aşk Şarkıları), Lawike 
Siwaran (Kahramanlık Şarkıları), Dîlok (Danslı eğlence müziği), Stranên Dawatê 
(Düğün Şarkıları), Serşo (Damat evinde söylenen şarkılar), Narînk (Gelin alma-
ya gidilirken söylenen kılamlar), Stranên Palê (İşte ya da tarlada söylenen Şar-
kılar), Lorîk– Lorîn (Ninniler), Şeşbendî û Berîte (Divan Şarkıları ve Savaş-Kah-
ramanlık şarkıları) Stranên Meşkê (Yayık şarkıları), Berdolavî (Yün eğirme ve 
kilim dokuma şarkıları), Destan ve Berîye (Süt sağarken söylenen şarkılar) vs. 
Dini şarkılar ise Medîha û Mevlud ve Divan şarkılarıdır. Ayrıca din dışı şarkıları 
da kendi içinde Dans şarkıları olarak da yer alabilir. Dans ederken vücudun 
her bir bölümünün kımıldaması ile oluşan şarkılar da vardır. Bu da bize Kürt 
Kültürü ve müziğinin ne denli zengin olduğunu göstermektedir. Her şehrin, her 
bölgenin, her aşiretin, her mahallenin kendine özgü bir müziği olduğu gibi ses 
tekniği de vardır. Dünyada az görülür bir durumdur bu. İspanya’da Flamenko, 
Portekizde Fado, Yunanistan’da Rebetiko vs. örnekleri en belirgin örnekler ol-
masına rağmen Kürtlerdeki gibi çeşitlilik azdır.

 

Soru: Günümüzde halen görmezlikten gelinmeye karşı direnen Kürt dilinin üzerin-
deki görünmezlik pelerininin yırtılma mücadelesine müzikal pencereden ne gibi katkıla-
rınız olduğunu düşünüyorsunuz?

 Cevap: Bu sorunuza en güzel örnek sanırım Jean Jacque Rousseau’nun dil 
ve melodi üzerine olan fikirleridir. Rousseau, bütün musiki ifadelerin temelinde 
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“Melodi”nin olduğunu savunurken Fransız besteci Rameau, armoni olduğunu 
söyler. Rousseau’nun melodi konusundaki tutumu, duygu kaynaklıdır. Çünkü 
ona göre, armoni, duyguyu yok etmektedir. Rousseau, İtalyan müziğini överken 
Fransız müziğine ve müzisyenlerine çok ağır eleştiriler getirir. Bunun nedeni 
de yine yukarıda söz ettiğimiz gibi duygu yani melodidir. Çünkü İtalyan mü-
ziğinde melodi vardır ve bu insanları etkiler. Aslında Rousseau’ya göre, İtalyan 
müziğinin etkisi, İtalyan dilinden gelmektedir. Ayrıca Rousseau sıcak güney ik-
limlerinin görüldüğü ülkelerin dillerinin sevgi ve tutkuyla dolu aksanlarının, 
dili her zaman renkli kıldığına ve bunun en belirgin örneğinin İtalyan Opera-
sı’nda görülebileceğine dikkat çeker. Rousseau, “Eğer sadece renkleri göze hoş 
gelecek biçimde bir araya getirmek resim, sesleri kulağa hoş gelecek biçimde 
bir araya getirmek sanatı müzik olsaydı, resim de, müzik de doğa bilimlerinden 
sayılırlardı, güzel sanatlardan değil” der. Çünkü Rousseau’ya göre, seslerin gü-
cünü sadece havanın etkisi ve tellerin titreşmesi olarak almak, sanatın gücünün 
nerede yattığını anlamaktan uzak olmak demektir. Müziğin melodiden armo-
niye yönelmesiyle yitirdiği etkiyi, Rousseau, “Müzik, artık konuşmuyor zaten, 
yakında şarkı da söylemez olacak” diyerek eleştirmektedir.

 Bu bağlamda Kürt dilinin de zenginliği, Kürtçe fonetiğinin sempatikliği, akı-
cılığı ve içten oluşu; aşkın, kalbin, şiirin, melodinin ve sevginin dili olarak müzi-
ğimize de etki etmektedir. Bu yüzden bana var olan bu güzel dilin melodilerini 
seslendirmek ve tüm dünyaya bunu duyurmak kalıyor. Nietzche’nin dediği gibi 
“hiç bir şey güzel bir melodiden daha tehlikeli değildir”. Onların dilimizin üze-
rine örttüğü pelerini yırtacak hançer ağzımızda saklıdır. 

 

Soru: Son olarak Kürt müziğinin Kürtler açısından (tarihsel bağlamda bir parça rol 
oynadığı) sistem kurucu rolünü yitirdiğini görüyoruz. Size göre bunun nedeni nedir? 
Kürt müziği eğer yeniden ayağa kalkacaksa ne yapılmalı?

 Cevap: Kürt müziğinin sistem kurucu bir rolü yoktur. Hiçbir müziğin yok-
tur. Sadece bir sistem varsa onun sesidir müzik. Kürtler şu an bir millet olarak 
vardır ve bu yüzden bir müzikleri vardır. Müziklerinin rolü ve gücü giderek 
azalmaktadır çünkü millet olarak çağa ayak uyduramamakta, yok olmakla kar-
şı karşıya kalmaktalar ve devletsiz oldukları için bir müzik tasavvuru kurama-
maktadırlar. Sizin bahsettiğiniz güçsüzlük tümüyle bununla ilgilidir. İmkân 
verilirse Kürt müziğinin yeni standartlarını iki yıl gibi kısa bir sürede devrim 
niteliğinde çalışmalarla güncelleyebiliriz ama bunun için tekrar tekrar bağırarak 
söylemeliyim ki acilen bir devlete ihtiyacımız vardır. 

Ayrıca bir de Kürt müziğine Theodor Adorno’nun standardizasyon ve Kül-
tür Endüstrisi perspektifinden de bakmak gerekiyor. Adorno, televizyon ve 
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radyonun insan beynini nasıl köleleştirdiğinden ve yozlaştırdığından bahseder. 
Adorno standartlaşmış müziğe popüler müzik derken, nitelik yönü daha yük-
sek olan ve bu standartlaşmaya boyun eğmeyen müziğe ciddi müzik nitelemesi-
ni yapmıştır. Buradaki ciddi müzik, Yüksek sanattır. 

 Kürtçe müzikte üretilen şarkıların yıllardır hep aynı kalıplarda olması, aynı 
ritim ya da aynı melodinin farklı enstrümanlarla icra edilerek standart bir müzik 
türüne dönüşmesi, beynin artık düşünemez ve müziği algılayamaz hale gelme-
si beni fazlasıyla endişelendirmektedir. Bu kalıplaşmış sıtranların sözleri farklı, 
genelde melodik yapı katıdır ve sıklıkla tekrarlanır. Bütünde bir detay yoktur 
ve artık orijinal değildir. Dinleyici özgün bir eser dinlediğini düşünür. Farklı 
bir müzik yapıldığı algısı yaratılmaya çalışılsa da aslında yapay-sathi-sahte bir 
bireyselleşmeye (pseudo individualizm) maruz bırakıldığımızın sonucudur bu.

“Bir makine olmayı istediğim için bu şekilde resim yapıyorum. Her şeyi bir 
makine gibi yapmamın nedeni tüm yapmak istediğim bundan ibaret olmasın-
dandır. Herkes birbirinin benzeri olduğu zaman korkunç bir sonuç ortaya çıkı-
yor” demiş Andy Warhol. Kürt müziğine yapılanlar da işte bunlar. Herkes bir-
birinin benzeri, herkes bir diğerinin taklidi. Dinleyici de buna cevaben uyuşuk 
bir beyinle standart olanı güzel buluyor. Hatta kötüye o kadar çok alışıyorlar ki 
güzel olan çirkin görünüyor, iyi müzik kötü olarak algılanıyor. Sesin en yücesi 
onun dünyasında cırtlak bir bağırış olarak kodlanıyor. Ruh yok, düşünme yok, 
bilinç tamamen kapalı hale geliyor Kürt müziğinin dinleyicisinde. Bu standart-
laşmadan kurtulmak nasıl mümkün olur bilemiyorum. Fakat Andy Warhol gibi 
parayı seven ve iyi ticaret yapan biri olmadığım kesin. Belki de bunun altında 
bir ironi vardır. Ama sanatında bir çığır açtığını açıkça söyleyebilirim. Çünkü 
bugüne kadar her şeyi plastik, kendisinin bile bir plastik olmasını isteyen, her 
şeyi herkes gibi güzel gördüğünü söyleyen, herkesin hayran olduğu ünlülerin 
portrelerinde bile sanat arayan, elinden düşürmediği ve karım diye bahsettiği 
teybi ile kayıtlar alıp tiyatro oyunu yazan, Erkekleri Doğrama Manifestosu ya-
zan bir feministin oyunundan bir sayfa yırtıp nerdeyse kendisini öldürtecek du-
ruma düşen, bu kadar kötü olan her şeyi, başkalarının yani çoğulun onayladığı 
gözden bakması ve böylesine bir akıma öncülük etmesi takdire şayandır.

 Bütün bu karamsarlık ve eleştirilerden sonra diyeceğim şudur: Kürt müziği 
üretmeye devam ediyor. Umudum hala var. Adeta çağının çocuklarını bekliyor. 
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Bulanık’ta Dengbêjlik 
Edebiyatı ve Temsilcileri

Nevzat Eminoğlu* - Gülistan Çoban Eminoğlu**

Giriş 

Dengbêjlik geleneği Kürt halk edebiyatının önemli bir koludur. Klasik dö-
nemde medreselerin kaynaklık ettiği yazılı Kürt edebiyatından farklı olarak, 
“dengbejlik” daha çok sözlü şekilde yaygınlık kazanmıştır. “Deng” yani “ses” 
ve “bêj” yani “söz/söyleme” sözcüklerinin birleşmesinden oluşarak kavramla-
şan “dengbejlik”, ses ve söze dayalı bir sanattır aynı zamanda. “Dengbêj” bu 
edebî sanatın icracısına verilen addır. İcra edilip seslendirilen esere de “kılam” 
denir. “Kılam” da “söz”, “kelam” sözcüklerinden türemiş olup dengbêjlik eser-
lerinin özel, terimsel adı olmuştur.1

Dengbejlik geleneğinin kökenini, Part döneminde (M.Ö. 247-M.S. 227) yaygın 
şekilde örgütlenmiş bulunan “gason” ağına, halk hikâyecileri ve anlatıcılarına ka-
dar götürmek mümkündür. Ozanlık ve balad olarak bilinen bu sözlü anlatı gele-
neği, tüm Hint-Avrupa halklarında bulunan bir tradisyondur. Bu ananenin, Ari-
lerin bölgeye gelmesiyle başladığı söylenebilir.2 Kürtçe Hint-Avrupa dil ailesine 
mensup bir dil olduğundan, dengbêjliğin bu ortak antik kültürün, Kürtlere özgü 

*	 Öğr. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
n.eminoglu@alparslan.edu.tr

** Araştırmacı-Yazar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, gulistansivan@hotmail.com

1 Canser Kardaş, Dengbejlik Geleneği ve Aşık Edebiyatı ile Karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Elazığ 2013, s.56. 

2 Mehrdad Izady, Bir El Kitabı Kürtler, Doz Yayınları, İstanbul 2005, (Nakleden: Kardaş, 2017, s. 107)
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bir versiyonu olarak ortaya çıktığı değerlendirilmektedir. İlyada ve Odysseia ese-
rinin sahibi Antik dönem anlatıcısı/ozanı Homeros’un eserini sözlü ve melodik 
şekilde oluşturduğuna dair veriler elde edildiği görülmektedir.3 Yaşar Kemal gibi 
yazarların “Evdal-i Zeyniki Kürtlerin Homeros’udur” şeklindeki tespitleri, Hint 
Avrupa kültüründeki bu ortak sözlü anlatı geleneğine bir vurgudur.4

Bazı tarihi kayıtlarda en eski Kürt müzikologlar ve müzisyenler olarak isim-
leri zikredilen ve İslam sonrası dönemin Emevi ve Abbasilerin hükümranlık 
devresine tekabül eden tarihi kesitte yaşadıkları belirtilen Ziryab, İbrahim Mu-
suli, İshak gibi şahsiyetler anılmaktadır. Ancak bu isimlerin dengbêjlik tarzı mü-
zik icra edip etmedikleri ile ilgili her hangi bir bilgiye sahip değiliz henüz.5

Dengbejlik edebiyatı, ön Asya’da geniş bir coğrafi alanda yerleşik ve Kürtçe-
nin konuşulduğu geniş topluluklar içinde yaygınlık kazanmıştır. Bu coğrafya 
içinde, bu sözlü edebi geleneği bir sanat inceliği ile icra eden usta anlatıcı ve 
seslendiricilere kaynaklık ederek öne çıkan bölge ve merkezler vardır. Serhat 
dediğimiz Kuzeydoğu Anadolu yöremiz ve özellikle de Bulanık, Muş ve çevresi 
dengbejlik kültürüne kaynaklık eden önemli bölgelerimizden biridir. Bu gele-
neğin günümüze kadar oldukça canlı ve aktif bir şekilde yaşandığı ve yayıldı-
ğı merkezlerden birini oluşturmaktadır. Şimdiye kadar Bulanık dengbêjliği ve 
dengbêjleri ile ilgili pek bir çalışma yapılmamıştır.6 Bu durum çalışmamızı daha 
da önemli ve gerekli kılmaktadır. Çalışmamızda dengbejlik geleneği hakkında 
temel bilgiler vererek Bulanık dengbêjliğini ve dengbêjlerini tanıtıp değerlendir-
meğe çalışacağız. 

Bir Halk Edebiyatı Dalı Olarak Dengbejlik

Halk edebiyatı, efsane, masal, destan, halk hikâyeleri gibi anlatıya dayanan 
ürünler, özlü sözler, atasözleri, deyimler, halk şiiri gibi sözlü kültür öğelerini in-
celeyen edebî bir alandır. Dengbêjlik ise bu alanın epik ve lirik kısımlarına ayrılan 
melodik halk şiiri bölümünü oluşturur.7 Dengbêjlik eserlerini oluşturan söz konu-
su şiirler uzun ve kafiyelidirler. Fakat standart bir hece ölçüsüne sahip değildirler. 

3 Ong, J. Walter. Sözlü Ve Yazılı Kültür, Metis Yayınları, İstanbul 2015, s. 50. 
4 Ahmet Aras, Evdalê Zeynikê, Nûbihar Yayınları, İstanbul 2018, s. 36.
5 Ben Kevan, Endülüs Güneşi Ziryab, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2007, s. 47
6 Nevzat Eminoğlu, Gulistan Çoban Eminoğlu, “Dîyardeya Nesîhetê Di Dengbêjîyê de, Wek 

Mîmak: Herêma Mûşê”, Sempozyuma Navnetewî Ya Çand û Dîroka Mûşê, Zanîngeha Mûşê 
Ya Alparslanê / Dengbejlikte Nasihat Olgusu: Muş Yöresi Örneği, Uluslar arası Muş Kültür ve 
Tarih Sempozyumu, Muş 2017, r. 12.

7 Necat Keskin, Folklor û Edebiyata Gelêrî, Avesta Yayınları, İstanbul 2019, s. 264. 
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Dengbêjlik eserleri, içeriğine göre “destan”,“lawik/aşk”, “şer/kahramanlık”, 
“dilok/güzellik, “lawij/dinî”, “heyranok/sevgi, doğa”, “bêlîte/coşku”, “zêmar/
ağıt, mersiye”, “payizok/hasret” şeklinde türlere ayrılmaktadır. Bu edebi tü-
rün icracıları eğer diğer dengbêjlerin eserlerini, başka bir deyişle usta eserlerini 
yetkince ve toplumun beklentisini karşılayacak şekilde icra etmekle yetiniyorsa 
“dengbêj”dir. Bununla beraber kendisi bizzat şiir oluşturup (jiberxwederxistin) 
klam yapabiliyor ise - özellikle serhat yöresinde - “şair dengbêj” olarak isimlen-
dirilir. Bu ise dengbêjlik edebiyatında üstün bir dereceyi ifade etmektedir.8

Dengbêj her türlü konuyu işleyip ses ve söze dayalı sanatına içerik yapabilir. 
Toplumu etkileyen olaylar; örneğin aşklar, şenlikler, ayrılıklar, savaşlar, göçler, 
sürgünler, aşiret çekişme ve rekabetleri, vb. olabildiği gibi tabiat olayları; örne-
ğin baharın gelişi ve güzelliği, yaylalar, sular, ovalar, deprem, sel baskınları, he-
yelan, çığ düşmesi, suda boğulmalar, vb. de olabilir. Dengbêjlik sanatının icracı-
sı olan dengbej bu gibi değişik konuları seslendirip işlerken her zaman topluma, 
tabiata ayna tutar. Dengbêj olgu ve olayları eserine yansıtmak suretiyle sözlü 
tarih kaynağı, geleneğin aktarıcısı ve anlatıcısı rolünü üstlenerek toplumsal bel-
lek ve hafızayı da oluşturur. Dengbêji toplumda saygın hale getiren ve adeta 
efsanevi bir fenomene dönüştüren nedenlerin başında, sesi ve sözü bir sanat 
enstrümanı gibi ustaca kullanması ile olayları resmetmesi gelmektedir.  

Dengbêjlik eserleri televizyonlarda popüler ve ilgi çekici programların ba-
şında gelmektedir.  Dengbêjlerin yıllar öncesine ait eski kasetleri/kayıtları sos-
yal medya ağları olan youtube vs. kanallarda yüz binlerce tıklanma/dinlenme 
rekorları kırarak takip edilmektedir. Hatta uluslararası üne sahip Reso, Şakiro 
ve Zahiro gibi efsanevi dengbejlerin eserleri, milyonları aşan takipçi kitlesine 
ulaşmış durumdadır. Ülkemizin, 2000’li yılların başında askeri vesayete daya-
lı inkârcı ve tek tipçi eski Türkiye zihniyetinden kurtulması sonucu Kürtçenin 
kendi üzerindeki yasaklamaları parçalaması ile Dengbêjlik edebiyatı Üniversite-
lerimizin akademik araştırmalarına ve birçok yüksek lisans - doktora tezine de 
konu olmaktadır.

Dengbêjlik edebiyatında hatırı sayılır kadın isimlere de rastlamaktayız. Den-
gbêj Gulê, Dengbêj Meryemxan, Dengbêj Aslika Kadir, Bulanıklı Dengbêj Be-
dewê bu alanda tarihe geçen isimlerden birkaçıdır.9 Kürt dengbêjlik edebiyatın-
da Ermeni dengbêjler de isimlerinden söz ettirmişlerdir. Cumhuriyetten önce 

8 Canser Kardaş, Aşığın Sazı Dengbêjin Sesi, Eğiten Kitap Yayınları, Ankara 2017, s. 203.
9 Mehmet Yıldırım Çakar, “Dengbêjıya Jinê ji Hêla Patronaj, Perwerdehî, Rol û Nêrîna Civakî 

û Îcrakırına Hunerê ve/ Eğitim, Patronaj, Toplumsal Rol ve Bakış ve Sanatın İcrası Yönünden 
Kadının Dengbejliği ”, Kurdiname, Uluslar arası Kurdiname Akademik Dergisi/ International 
Journal of Kurdiname , Sayı:2, Nisan 2020,s.88 
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Müslüman Kürt toplumu içinde hatırı sayılır bir Ermeni nüfus da yaşamaktaydı. 
Bu dönemde Bulanık’ta Kürt köylerine komşu olan birçok Ermeni köyü vardı. 
Bölgede Müslüman Kürtler çoğunlukta olup otorite oldukları için dominant/ba-
şat kültür olarak Kürtçe bölge Ermenilerince de kullanılmaktaydı ve bu nedenle 
Ermeni dengbêjler de yetişmekteydiler. Dengbêj Gulê, Dengbêj Kirapet-i Haço 
gibi… Bulanıklı kadın Dengbêj Pero da bu dengbêjlerden biridir.

Bulanık’ta Dengbejlik

Dengbêjlik edebiyatının önemli bir merkezi Kürtçede Serhad/Serhed veya 
“Welatê jor/ Yukarı memleket” denilen Bulanık, Muş, Ağrı, Erzurum, Kars gibi 
şehirlerimizi kapsayan yöredir.10 Serhad dengbêjliği olarak literatüre geçen ve 
dengbêjlikte bir ekol olarak ortaya çıkan bu çizginin bilinen en eski temsilcisi 
efsanevi dengbêj Abdal-i Zeyniki’dir.11 Erzurum Karaçobanlı Dengbêj Reso ve 
Bulanıklı Dengbêj Zahiro bu ekolün ülke sınırlarını aşan diğer büyük usta şair 
dengbêjleridir. Bu nedenle Bulanık, Serhad dengbêjlik ekolünün önemli ve önde 
gelen saç ayaklarından biridir. 

Bulanık’taki canlı, aktif dengbêjlik kültürü birçok dengbêj simayı da bura-
ya çekmiştir. Efsanevî Dengbêj Reso da ömrünün önemli bir kısmını Bulanık’ın 
köylerinde sanatını icra etmekle geçirmiştir. Reso 1951 yılından 1976’ya kadar 
ailece Bulanık’a taşınır. Sırasıyla Bulanık’ın Xêrgîs, Arincîk, Koğak, Hoşgeldi, 
Piyong, Karaağıl, Gebolan köylerine yerleşir ve sanatını icra eder.12 Bir dönem 
Anadolu’ya gidip Manisa Gölmarmara’ya yerleşir. 1980’de tekrar döner ve bu 
sefer Muş’un merkez köylerinden Pagê’ye yerleşir, 1983’te vefat eder, kabri Pagê 
köyündedir.13 Söz konusu bu kültürel atmosfer, dengbêjlik edebiyatının üretim 

10 “Welatê Jor”: Serhat yöresinde, rakımı yüksek ova, dağ ve platolardan oluşan bu yöreyi ifade 
eden “Yukarı yurt/ülke” anlamımda Kürtçe bir coğrafi terimdir ki Bitlis ilinden Kars’sa kadar 
olan bölgeleri ifade eder.  Bir de “Welatê Jêr(Aşağı Yurt)” tabiri vardır ki Bitlis’in aşağısından 
başlayıp geniş düzlükleri kapsayan ve Bınxet (Türkiye ve Suriye sınırını oluşturan tren hattının 
ötesi) denilen Suriye’nin Kürt bölgelerini de içine alan bölgeler için kullanılır. 

11 Gülistan Çoban Eminoğlu-Nevzat Eminoğlu, “Cihê Dengbêj Evdalê Zeyikê Di Nav Edebiyata 
Dengbêjiya Kurdî de/ Kürt Dengbêjlik Edebiyatında Abdal-i Zeyniki’nin Yeri”, Sempozyuma 
Navnetewî ya Muqayeseya Ziman û Edebiyatên Kurdî û Farisî/ Uluslararası Karşılaştırmalı 
Kürt ve Fars Dil ve Edebiyatları Sempozyumu),Universty of Kurdistan, Senendec(Sine)  09-11 
Haziran 2019, İran

12 Mahmut Beğik, Dengbêj Resoyê Gopala Jiyan û Berhem / Gopalalı Dengbêj Reso Yaşamı ve 
Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Yaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili 
ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Mardin 2013, s.45 

13 Ömer Güneş, İbrahim Şahin, Antolojiya Dengbêjan I Dengbêj Reso, Nûbihar Yayınları, 
İstanbul 2018, s. 29
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ve gelişim bağlamını oluşturarak Bulanık ve çevresinin bu edebî geleneğin bir 
merkezi olmasını sağlamıştır. 

Bulanık Dengbejleri

Bulanık ve çevresi dengbêjlerini kronolojik sıraya göre listeleyeceğiz. Bil-
gisine ulaşabildiğimiz Bulanıklı Dengbêj isimler hakkında kısa tanıtıcı bilgiler 
vereceğiz. Elimizde eserleri bulunanların eserlerinden birer örnek sunmaya ça-
lışacağız. 

Dengbêj Ferzende (Ferzê)

Bulanık ve yöresinin bilinen en eski dengbêjidir. 1850’li yıllarda Malazgirt’in 
Kevir köyünde dünyaya gelmiştir. Daha çocukken ailesi Bulanık’ın Gundêxellê /
Yazbaşı köyüne yerleşir. Bu köyde meşhur bir dengbêj olur ve bu köy ile tanınır, 
adeta bütünleşir. Efsanevi Dengbêj Evdal-i Zeynikî’nin öğrencisidir ve kendi-
sinden sonra gelen büyük dengbêjlere bu ekolün aktarılmasında büyük etkisi 
olmuştur. Özellikle Serhad yöresi dengbêjliğinin iki yıldız ismi olan Dengbêj 
Reso ve Dengbêj Şakiro’nun yetişmesinde önemli katkısı olmuştur. “Şair Deng-
bêj” denilen eski dengbêjlik eserleri ile birlikte bizzat kendisinin üretmiş olduğu 
eserleri de icra edebilen bir dengbêjdir. 1930’da bölgenin önde gelen aşiretlerin-
den olan Hasenanların Şewêşî kabilesinin bir düğününde başından aldığı bir 
kaza kurşunu sonucu ölür.14

Dengbêj Feqî Silêman

Dengbêj Feqî Silêman/Süleyman Güzelses 1890 yılında Bulanık’ın Tirçong/
Altınoluk köyünde dünyaya geldi. “Mala Çil Qeda” kabilesindendir. Tarihi 
Kürtçe eğitim kurumları olan Kürt medreselerinde eğitim görmüştür. Medrese-
lerin İlkokul aşamasına tekabül eden dönem öğrencisi anlamındaki “Feqî” laka-
bıyla bilinir. İlk dönem Bulanık dengbêjlerindendir. Aynı zamanda dini içerikli 
şiirleri seslendirmek anlamına gelen “qesîdebêj/ kasidehan”lık da yapmıştır.  Se-
ferberlik/Birinci Dünya Savaşında Diyarbekir Hazro’ya göç ederler. Muhacirler 
savaş sonrasında memleketlerine dönerken Hazro Beyleri kendisinin gitmeme-
si yönünde ricada bulunurlar. Uzun süre Hezro Beyinin divanında dengbêjlik 
yaptıktan sonra 1932-33 yılında Bulanık’a döner. Tirçong’da bir şevbêrk’te/sıla 
gecesinde ünlü Dengbêj Reso’nun da olduğu bir grup dengbêjle atışma (avêtina 

14 Mansur Ekmekçi, Muş Halk Kültürü, Muş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Muş 
2014, s.267.
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ber hev) yaparlar. Dengbêjler birer birer yenilirler ve divanhaneyi terk ederler. 
Bir tek Reso kalır. En sonunda Reso da yenilir ve “Feqî bu memlekette oldukça 
ben bir daha dengbêjlik yapmam” diye yemin eder. Bunun üzerine Feqi, “Den-
gbêj Reso tüm geçimini dengbêjlikle sağlıyor. Çocukları daha küçüktür. Onun 
mesleğinin devam etmesi için benim gitmem daha iyi olur” der. 1945’te tekrar 
Hazro’ya taşınır. Artık  sadece kaside ve beyt söyler. 1947 yılında vefat etmiştir.15

Milazgir:

Milazgir ji kula dilê mi ra Milazgir 
Ez ê bi diyarê Zozanê Nazê diketim min ê tifinga bavê Tewratê
Siwarê Zemanî di destê  Mistefayê layê Cindî da nas kir
Hefada de yoyoy tu mîrê çîyanî de yoyoyo
De mîrê min wexta tu rabûyî ji Ezirmê tu bînbaşîyê Hemîdî bû mîro
 De lo mîro wez heya çûme Nazê Naz bi hez e
Ez ê dêna xwe didimê di me ra derketî birkî siwarê Eshediyan wa tênê bi lez e 
Ez bi Zozanê Nazê diketim Mistefayê layê Cindî heyfa kevn hilanî, digere li heyfa teze16

Dengbêj Pero

Bulanık ve çevresinin bilinen en eski kadın dengbêjlerinden biri olan Dengbêj 
Pero 19. yüzyıl dengbêjlerindendir. Têxût/Balotu köyünden olup aslen Erme-
ni’dir. Osmanlının son dönemlerinde Bulanık ve yöresinde Hamidiye alayları 
paşası olarak görev yapan Hasenan aşiretinin lideri meşhur Halid Bey’in oğlu 
Riza-i Halid’in divan dengbêjliğini yapmıştır.17

Sebriyê Gundê Xellê 

Dengbêj Sebri/Sabri Sarıyıldız Bulanık’ın Gundêxellê/Yazbaşı köyünde 1944 
yılında dünyaya gelmiştir. Köylüsü ünlü dengbêj Ferzê’nin dengbêjlik geleneği-
ni sürdürmüştür. Dengbêj Şakiro ile birçok defa kılam söylemiştir. Gözleri gör-
mediği için “Sebriyê Kor/âmâ” lakabıyla da anılmıştır. 2001 de vefat etmiştir.18

Bira jina merivan bedew be, sertacê jinan be, qîza malan be
Wî birawo bira demança pişta merivan Astra û Belçîqan be
Bira hespê binê merivan rehwan be

15 Mehmet Öncü,Antolojiya Dengbêjan II, Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, 
Diyarbakır2007, s.113

16 Öncü, a.g.e.,s.114.
17 Mehmetcan Ulaş, Muş Dengbêj Derneği Başkanı, Şahsi arşivi.
18 Öncü,Antolojiya Dengbêjan II, a.g.e., s. 253. 
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Bira di qewlê qundê rezîl da meriv deyndarê perê banqê,   
kafirê di çiya, zalimê Sêrtiyan,
Xosroyê Kela Milazgirê nebe…”19

Dengbêj Bedewê

Dengbêj Bedewê Bulanık’ın ilk dönem kadın dengbêjlerindendir. Bulanık 
Şeyhveliya/Okçular köyünden olup Dengbêj bir aileye mensuptur. Eşî Resul 
dengbêj olduğu gibi çocukları Muhamed ve Sıddık da Bulanık’ın tanınmış den-
gbêjlerindirler.20

Dengbêj Zahiro

Dengbêjlik geleneğinin şu anda yaşayan en büyük temsilcilerinden biri olan 
Dengbêj Zahiro (Zahir Koçu) Bulanık’ın Piran/Göztepe köyündendir. 1950 yılın-
da Diyarbekir’in Silvan (Farqin) ilçesinde dünyaya geldi. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde yerleşik bulunan ‘Bekirî’ aşiretindendir. 15 yaşında iken 
ailesi Diyarbekir’den Muş’un Bulanık (Kop) ilçesine göç eder. Evdalê Zeynikê ve 
Reso’dan etkilenmiştir. Bu ekolün bölgede ve Bulanık çevresindeki önde gelen 
yetkin bir takipçisidir.

İlk defa 20’li yaşlarındayken toplum karşısına geçip ‘Heso û Nazê’ klamını 
seslendirir. Usta Dengbêj Ferzê’nin divanında bulunur. Haftalarca söyleyip bi-
tiremeyeceği klam ve stran hazinesine sahip ender dengbêjlerden birisidir. Şair 
bir Dengbêj olarak kendi orijinal eserleri de vardır. Uluslararası bir üne sahiptir. 
Yaklaşık 15 yıldır Aydın ilinde yaşamakta ve dengbêjlik sanatını, bölgemizden 
oraya göç edip yerleşmiş olan bölge insanımız içinde sürdürmektedir.21 Deng-
bêjlik eseri türlerinden “Dedim-Dedili /Got-Min Got” tarzı - ki “Atışma” olarak 
ta bilinen türden de eserler vermiştir.  Dengbêj Zahir ile dengbêj bir kızın atış-
ması örneği:

Keçikê got lo eman eman dil gune ne
Lo xalo sibe ye cotek misafir ji gundê mala bavê min derketin 
nizam ji ku tê
Mala min bi xulama bejna te kuro gelo rûyê dirêj, pembuyê li 
ser dev û lêva çiqas lê tê
Min got eman eman Bişêriyê

19 Öncü, a.g.e.,s.254.
20 Ekmekçi, a.g.e., s. 297.
21 Antolojiya Dengbêjan I, Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, Diyarbakır 2007, s. 432.
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Weyla mala min bi xulama bejna te ya zirav, qîzê çevê te yê rastê dinêre Diyarbekir, 
çevê te yê çepê mêze dike Sinaniyê

Heyran wele bejna te mîna qelaxê welatê Serhedê gelo baran 
lêke hilşê ser kaniyê
Lê lê dîlberê belkî Xwedê biqedîne mirazê min û te zeriyê
Lêlê Bişêriyê min go ez navê te nizanim Ezê gazî te dikim Welle bi navekî şirîn dibêm 

fistanê bejna te belek e
Lê qîzê tu bidî xatirê Xwedê eger tu min nas nakî navê min Zahir e
Ez şairê welatê Serhedê di daweta mala reîs da min trafîq qeza derbas kiriye
Du heb diranê min şkestine doxtor ji min ra ramûsan yasax kiriye…22

Dengbêj Şakirê Kopê

1960 yılında Bulanık’ın Şêrwanşeyh/Adıvar köyünde dünyaya geldi. Dedele-
ri “seferberlik” denilen Birinci Dünya Savaşı yıllarından sonra Rusya’nın Erivan 
bölgesinden gelip Bulanık Şervanşeyh’e yerleşen Bekirî aşiretinin Belloyî kabi-
lesindendir. Şair Dengbêjlerdendir. Kendi eserlerini de icra etmiştir. Aynı za-
manda Kürt halk şiiri tarzında yazmış olduğu ve ilahi makamında seslendirdiği 
eserleri de vardır. Bu yönüyle klasik dengbêjlik kabiliyetine halk şairliğini de 
ilave etmiştir. Ünü ve sesi Bulanık ve bölge sınırlarını aşan bir dengbêj olan Şa-
kirê Kopê şu anda Gölmarmara’da ikamet etmekte ve dengbêjlik eserlerini icra 
etmeye devam etmektedir. Eserlerinden örnekler;  

Orta Kopê û Dêrikê23

Axao sibe ye qalekê çêbuye îro li orta Kopê û Derikê reben ez im lo bi qewax e
Şahidê şihudê bavê Dilşayê li dunyayê gelek hene berdaye firqek eskerê Sarî Mosko 

rakir ji Kopê derxist ji Torax e
Min dî Gogê ji wê da dihat destê xwe li çoka xwe dixe wax hey wax digo Cindî mala 

te şewitiyo derbeke kafir bavê Dilşayê ketiye
Rabe sêr bike cinazê bavê Dilşayê dane ser pişta Gêjo girêdane reben ez im qisqivrax e
Seîd here rêya dîn e hey maqûlê mala bavê mino rêya dîn e
Bi Xwedê, bi qewlê kitêbê, heger gulla gawir pêra meriva bikeve xalis şehîd e şik û 

şubhe ji boynê tunîne…

22 1969’tan Kalma Bir Atışma ve Aşk Hikayesi https://www.youtube.com/watch?v=fz7q6nu8XjU 
erişim: 15.05.2020

23 Birinci Dünya Savaşında Bulanık ve Bölgedeki Kürt aşiretlerinin kendi imkânları ile Rus 
işgaline karşı verdiği mücadeleyi anlatan Derîk (Malazgirt’in Bulanık’a komşu bir köyü) ve 
Bulanık Arası adlı bir eser.
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Şêx Mihemed Emîn24

Were ay delo ayê delalo ay delalo şêxê mino
Ez bi heyran Mûşa şewitî li van kaşa 
Lo ay delo ez bi heyran ranebe gul û gulbendê bernede ser qumaşa
De ewraqê te dane destê Hayrî Kozakçîoğlî walî paşa
Şêxêm ez bi heyran hukumata Turkiyê fena berê berhev dike Kurmanca
Dikuje şêxan û murşida hemû başa
Lo ay delo keko min go nekujin Şêx Mihemed Emîn e
Lo xelqê Deşta Mûşê xwediyê fikrê xerab nîne
Lo ewladê kekê Şêx Ezdin bavê Evdilkerîm qutbê ruyê zemîn e
Lo Şêxê min ez bi heyran ser me da dibare berfa hûr e
Lo ay delo ekser derketiye Diyarbekirê gelek dûr e
Eskerê Mûşê Diyarbekirê giran e li Şikeftîyanê şewitî kirine hesr û çeper û sûr e….25

Dengbêj/Kasidebêj Mela Xalidê Koğagî

Mela Xalidê Koğagî/Halit Bozkurt 1959 yılında Bulanık’ın Koğak/Dokuzpı-
nar köyünde doğdu. Dengbêj Xalidê Koğagî, Qasîdebêj ve Seyda/hoca nitelikle-
rine de sahip bir şahsiyettir. Türkçe’de kasidehan Kürtçede Qesîdexan/bêj dedi-
ğimiz klasik yazılı Kürtçe dini metinleri, yani kaside, gazel gibi manzum eserler 
de yazıp seslendirmektedir.

İlk medrese eğitimini, âlim/âlime bir kadın olan yengesi, amcasının eşi (amo-
jin) Zinet hanımdan aldı. Tarihi Kürtçe eğitim kurumları olan medreseleri ile 
ünlü kendi köyündeki diğer ilmi simalardan da eğitim aldıktan sonra bölgenin 
tanınmış medrese ve hocalarından da ders alarak eğitimini tamamladı. Birçok 
yerde imam hatip ve medrese hocası/müderrisi olarak ilmi hizmetlerde bulu-
narak talebe yetiştirdi. Muş merkezde görevini sürdürmektedir.26 Dengbêj Mele 
Xalid tarihi bir ilim ve kültür merkezi olan kendi köyü Koğak’ın 2008’de baraj 
suları altında kalması üzerine mersiye/kaside tarzında yazıp seslendirdiği;

“Ey Felek”
Çadira derdê xeman e darê dunyayê felek
Bax û bostanê nezanan çerx û dolaba felek

24 1994’te bölgenin sevilen büyük âlim ve kanaat önderlerinden Muş Şikeftan köyünden Şeyh 
Muhammed Emin Bingöl’ün bir faili meçhul katliamla öldürülmesi olayını anlatan bir eser.

25 Canser Kardaş, Dengbêj Şakirê Kopê: Jiyan Berhem û Çîroka Klamên Wî (Koplu Dengbej Şakir: 
Hayatı Eserleri ve Şarkılarının Hikâyesi), Yayınlanmamış Çalışma, Muş, 2018.

26 Ümit Işık, “Bir Medrese Ozanı Müderris ve Kasidehan(Qesîdebêj) Örneği: Mela Xalidê 
Koğagî”, Tarihi ve Kültürel Dokusuyla Koğak, Çizgi Yayınları, İstanbul 2019, s. 197-202.
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 Umrê nazik me heba kir berf û bager da li me
 Dagerane em ji waran mêrg û zozanê felek
Ax bihara dil biharê belkî umrê bûne zer
Dihejîne wan kulîlkan bayê payîza felek
Payiz e qaz û quling çûn, belgê daran tev bi zer bûn
Roj li me tarî û şev bûn, ev e dewrana felek
Bendavek çêbû li Koğak, jîn û heyat buye helak
Tarî buye li me ronak, ev e her karê felek
 Bes Koxagiyê tengezar, bes tu bike zar û fizar
 Ji Rebbê xwe bik îstixfar ew e bo te her efûkar27

Dengbêj Sıddık

Sidîqê Dengbêj olarak bölgede tanınan sanatçı 1949’da Bulanık Şexveliya/Ok-
çular köyünde dünyaya geldi. 8-9 yaşlarından itibaren dengbêjlik sanatını icra 
etmeye başladı. Köylerinde canlı bir dengbêjlik kültürü yanında aile fertlerinde 
ve akrabalarında da dengbêj olanlar vardır.  Şu anda Adana’da yaşamaktadır ve 
dengbêjlik sanatını icra etmeye devam etmektedir. Eserlerinden bir örnek:

Erd Hejiya (Deprem Oldu)28

Çûme ser Behra Wanê bi mij û dûman e
Erd hejiya ji terefê Rebbilalemîn depremeka pir giran e
Welatê me Serhed e li pêşî ne bihar ne havîn e, li pêşî payîz û zivistan e
Mutahîdan çûne belediyê proja xaniya hildane
Li ser qatê sisiya çara rakirine boy menfieta xwe qatê şeşan û heftan e
Qolon rizyane, demir tune, wek kaxizê karton e
Roja pazarê siet duduyê piştî nîvro her kes di malê xwe da ne
Ne merhemet e ne wijdan e…29

Mihemedoyê Dengbêj

Mihemedoyê Dengbêj/Mehmet Sarıyıldız 1954 yılında Bulanık’ın Şêxweliya/
Okçular köyünde dünyaya geldi. Dengbêjlik kültürüne sahip bir ailenin ferdi 
olan Mihamedoyê Dengbêj’ın İstanbul Umut Kasetçilik’ten çıkan “Mîr Penco” 
adlı bandrollü kaseti, özel olarak okuyup hazırlamış olduğu 5 cd’ lik eseri de 

27 Işık, a.g.e., s. 199. 
28 2011’deki Van Depremi üzerine söylenmiş bir erser. Müteahhitleri sağlam iş yapmamalarından 

ötürü eleştiren ve deprem felaketini tasvir eden bir kılam. .
29 Ekmekçi, a.g.e, s. 297.
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bulunmaktadır. “Koma Çiyayê Zer” Adlı bir müzik grubunu çalıştırmakta ve 
ilgili televizyonlara dengbêjlik eserleri ile ilgili paket programlar hazırlamakta-
dır. Adana’da bulunan Radyo Dünya’da haftalık dengbejlik programı sunmak-
tadır.30 Eserlerinden bir aşk kılamını örnek verelim. 

Keçê/Kız

Yeman yeman çav bi şînê yeman gulbarînê yeman
Te ez xistim qûmeke devê çeman
Sira sibê lêxist heb li ser hebê neman
Te z kirim masîkî Gola Xelîlurrehman
Cihûkî Xeyberê miseletî serê min bû tora xwe li min xist
Min girt da ber tava Temûz û Tebaxê ez heliyam goşt di min da neman
Keçê dînê min go çima dilê te ji min maye
Keça mal ne xirabê min digo qey dilê min î şa ye
Min nizanibû dilê min bi kul e, bi keder e, serê dilê min kul tê da ye 
Lêlê muhibê, lê dînê tu rabe destê xwe bi destê min bixe
Em ê derbas bin Pira Seyda, Qeraxila Çerkeza, Şêrwanşêx e
Herin Qasimiyê Melemistefayê gundê cem Riza ye…31

Sonuç

Kürt halk edebiyatının önemli bir alanı olan dengbêjlik, tüm Serhad yöre-
sinde olduğu gibi Bulanık ve çevresinde de oldukça canlı ve toplumsal hayatla 
bütünleşmiş bir kültür ve gelenektir. Sözlü bir anlatı geleneğine dayanan bu tra-
disyon, toplumsal bellek ve hafızayı oluşturduğu gibi sözlü tarihe ve geleneğin 
aktarılmasına da kaynaklık etmektedir. Birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayan 
aynı toplumun fertleri arasında dil ve duygu birliğini sağlayan önemli bir dina-
miktir aynı zamanda.     

Ülkemizde olduğu gibi sınır komşularımız olan Gürcistan, Azerbaycan, Er-
menistan, İran, Irak ve Suriye’nin Türkiye ile sınırdaş Kürt bölgelerinde ve son 
50 yılda Avrupa’da oluşan Kürt diasporası içinde de dengbêjlik eserleri yaygın 
şekilde dinlenmekte ve izlenmektedir. Bu edebi gelenek sınır ve engel tanıma-
yan küresel iletişim teknolojisi sayesinde güncellenerek dünyanın dört bir tara-
fına ulaşmayı başarmıştır. Geleneksel icra mekanları olan düğün ve şahi/şenlik 
alanları, mir ve hükümdarların, bey ve paşaların saray ve divanlarından sonra, 
şehirlerde açılan mala dengbêjan/dengbej evleri, televizyon ekranları, youtube 
kanalları ve tüm sosyal medya ağları ile modern dönemlerde de kendini dinlet-
tirmeye devam etmektedir.

30 Öncü,Antolojiya Dengbêjan II,age, s. 180. 
31 Ekmekçi, a.g.e, s. 297.
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Tek tipçi, inkarcı ve yasakçı eski Türkiye anlayışının yıkılması ile yurttaki 
tüm dilleri, renkleri, kültürleri, farklılıkları zenginliğimiz olarak gören yeni Tür-
kiye anlayışının hakim olması ile- Kürt dengbejlik edebiyatı üniversitelerimi-
zin Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde ders olarak okutulduğu gibi akademik 
alanda doktora ve yüksek lisans tezlerine de konu olmaktadır.  

Bulanık merkezde daha çok olmak üzere, genel olarak her köyde en az dört 
beş dengbêj bulunur. Bunların çoğu kendi köyü ve çevresinde bilinir ve mahalli 
sanatçı seviyesindedirler. Ancak şehir merkezinde ve bazı köylerde dengbêjlik 
kalitesi köyünü ve yöresini aşmış, şehirlerarası, bölgelerarası, hatta uluslarara-
sı alanda ün yapmış olanlar da vardır. Dengbêj Ferzê, Dengbêj Feqî Süleyman, 
Dengbêj Şakiroyê Kopê, Dengbêj Zahiro bunlardan bir kaçı olarak sayılabilir. 

Bulanık ve çevresinde usta eserleri seslendirebilen birçok dengbêj çıktığı gibi 
şiir yazabilen ve bunu dengbêjlik eseri olarak icra edebilen birçok “şair” deng-
bêj de çıkmıştır. Bu dengbêjlerin bir kısmı da “feqi”, “mela” denilen yazılı Kürt 
edebiyatının kaynağı olan medrese çıkışlıdır, yani “hoca” ve “talebe”dirler. Bazı 
dengbêjler de halk şiirleri tarzında eserler yazıp bunu kaside ve ilahi tarzında 
icra ederek yazılı kültürden de yararlanmaktadır. Dengbêj Feqî Süleyman, Den-
gbêj Mela Halid, Dengbêj Şakiroyê Kopê gibi… Bu ise Bulanık dengbêjliğine ayrı 
bir zenginlik ve kalite katmıştır.     

Kürt dengbêjlik edebiyatında Bulanıklı kadın dengbêjler de adından söz et-
tirmiştir. Dengbêj Bedewê, Dengbêj Gulê gibi... Bulanık ve çevresinde aynı za-
manda Ermeni dengbêjler de çıkmıştır. Eski dönemlerden beri Bulanık ve çev-
resinde Ermeniler Müslümanlarla komşu olarak yaşamıştır. Kürtçe, bölgede dö-
nemin eğitim kurumları olan medreselerin genel ve yaygın eğitim dili ve ortak 
toplumsal iletişim aracı olduğundan, diğer topluluklar tarafından doğal şekilde 
öğrenilmiş ve kullanılmıştır. 
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Şakiro:  
Dengekî Ku Digihîje  

Çar Alîyê Welat

Kenan Söylemez

Kurtejîyana Şakiro

Şakiro, kurê Bedîhê Mihê Zîlî ye, navê dayîka wî Cahir e. Bav û kalên wî li 
Rewanê gundê Qerqa niştecih bûne. Îro ev gund di nava tîxûbên Ermenistanê de 
ma ye. Piştî Şoreşa 1917an malbata wî bar dikin dihên Kela Zêtkan li Topraxqelayê 
bi cih dibin. Dengbêj Şakiro li vir tê dinyayê. Piştre bavê Şakiro Bedîh ji malbata 
xwe vediqete bi zarên xwe ve tê gundê Cemalvêrdiyê ku girêdayi Dutaxê ye bi 
cih dibe. Wê demê Şakiro 5/6 salî bûye. (Guneş/Şahin, 2018:31)

Cemalvêrdî dibe sedem ku tovên dengbêjiyê di jîyana Şakiro de were 
çandin. Lewra ev gund dengbêjekî efsanewî Evdalê Zeynikê di nav ax û ava 
xwe derxistiye. Belê Şakiro nagîhêje Evdalê Zeynikê lê xwe digihîne şakirdê 
wî Dengbêj Bedîhê Çavşûşe( Bedîhê Kor). Heya hîjdeh saliya xwe li gundê 
Cemalvêrdiyê dimîne ji Bedîhê Çavşûşe hînê kilam gotinê, rê û rêbaza dengbêjiyê 
dibe. Mirov dikare bibêje ku Dengbêj Şakiro şakirdê Bedîhê Çavşûşe ye. (H. 
Elbaqî, Cemalvêrdî, 2020)

Şakiro di hîjdeh saliya xwe de keçeke bi navê Dîlber direvîne û pêre dizewice. 
Pîştre bi malbata xwe ve bar dikin diçin gundê Gazbêlê ku li ser navçeya 
Qereyaziyê ye.  Demên li Gazbêlê Şakiro bênavber li ser dengbêjiyê disekine. 
Şevên zivistanên dirêj de her dem dîwanan li dardixe û kilaman dibêje. Salên ku 
li Gazbêl û gundên derdorê derbas dibin Şakiro her tim bi dengbêjên derdora 
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xwe re hevdîtîna pêk dihîne û bi wan re distirê. Di beşeke vê nivîsê de emê behsa 
wan dengbêjan jî bikin.

Bedîhê Mihê û zarokên xwe di sala 1960î de bar dikin diçin bajarê Edenê. Piştî 
şeş salan disa vedigerin tên heya du salan jî li bajarê Muşê bi cih dibin. Piştre 
Şakiro û birayên wî Salih, Seîd û dayîka wan Cahir tên Qereyaziyê. Bedîhê Mihê û 
jina wî ya duduyan Cemîle û zarokên din tên li Agiriyê gundê Navik bi cih dibin.

Dema mala wan li  Gazbêlê bûye, Dîlber kurekî bi navê Fewzî dihîne dinyayê. 
Şakiro di wan salan de keçeke bi navê Serayê re dizewice, ji wê jî kurekî bi navê 
Metîn çêdibe. Li Edenê jî bi Xanimê re dizewice û kurê wî yê Umît jî ji Xanimê 
çêdibe. Welhasil Dengbêj Şakiro sê caran zewiciye.

Dema du salên ku li Mûşê jî derbasbûye dema ku hatîye Qereyaziyê jî qet ji 
dengbêjiyê dûr neketiye her tim di nava dîwanên dengbêjan de bûye. Dengbêj 
Şakiro 1991ê de bar dike vê carê koçê Enqerê dike û du salan li wir dimîne. 
Piştre koçê Îzmirê dike û heya 1996an ku jîyana xwe ji dest bide li wir dimîne. Li 
goristana Altindaxê ku li bajarê Îzmirê ye tê binaxkirin.

Dengbêjên Li Ser Şakiro Bandor Hîştine

Dema mirov dibêje Serhed dengbêjî, ku mirov dibêje dengbêjî jî Evdalê Zeynikê 
tê bîra mirov. Mirov ji dengbêjên herî mezin bigire heya yên piçûk tu dengbêjên 
Serhedê xwe ji bandora Evdalê Zeynikê xelas nekiriye. Şakiro jî li ber destê Bedîhê 
Çavşûşe fêrê dengbêjiyê bûye ku Dengbêj Bedîh jî yek ji dengbêjên rêça Evdalê 
Zeynikê ye. Bi vî awayî Şakiro bi Bedîhê Çavşûşe re him di bin bandora wî de 
dimîne û him jî ya Evdalê Zeynikê de. Mirov bi hêsanî dikare bibêje ku Şakiro ji 
wan dengbêjan e ku ji ekola Evdalê Zeynikê derketiye û pêş de biriye.

Dengbêj Şakiro wexta li Qereyaziyê bûye bi gelek dengbêjên ku di wê dewrê 
de bi nav û deng bûne dinase û bi wan re kilaman dibêje. Siloyê Gulê, Ferzê, 
Evselamê Koşkê, Mistefayê Çiftborî, Feqîyê Qizqapanê, Mihemedê Xilxile û Reso 
ji van dengbêja nin. Belê Şakiro çiqas ji van dengbêjan kilam, zanebûn, çîrok û 
serpêhatî hînbûye ewqas jî bêguman bandor li ser wan dihêle. 

Bajarê Mûşê di warê dengbêjiyê de cihekî taybet digire. Dema Şakiro ji Edenê 
vedigere li Mûşê dengbêjiya wî bêtir bi pêş de diçe. Bi Dengbêj Hûseyno, Sidîqoyê 
Zorava û Zahiro re dikeve lecê. Çiqas dengbêjên herema Mûşê heye wan nas 
dike û danûstandina bi wan re çêdike. Ev jî dengbêjiya wî geştir dike. Gava cara 
duyem vedigere Qereyaziyê piranî bi “Şahê Dengbêjan” Dengbêj Reso re distrê û 
bi taybetî jî di bin bandora wî de dimîne. Lê ku raya giştî jî dizane Dengbêj Şakiro 
çiqas ji dengbêjên beriya xwe sûd wergirtiye jî ji xwe re şêweyeke nû avakiriye. 
Ew sewta wî ya bêhempa navê Dengbêj Şakiro li her çar aliyê welat belav kiriye.
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Di Kilamên Şakiro De Mijarên Sereke

Mirov gava stranên Şakiro bi giştî guhdar dike mirov dikare bi hêsanî bibêje 
mijara stranên wî ya sereke evîn e, eşq e. ‘Xweza’ di kilamên Evdalê Zeynikê de 
çi be ‘evîn’ di kilamên Dengbêj Şakiro de ew e. Evîn, bûye mijarên kilamên wî 
yên bêhejmar. Kilamên ku Şakiro li ber xwe afirandîye piraniya wan li ser evîniyê 
ye, bedewiya jinê ye. Di her kilamê de jin ji têla porê wê bigire heya pê wê hatîye 
terîf kirin. Di kêjan bûyerê de dibe bila bibe jin wek motîveke bingehîn tê de ye.

Beşek ji kilama “Qaza Muksî”:
Lê lê muhibê, serî diêşe
Dilê min ji bona te yan e, yan e
Taxima sing û berê Qaza min,
Yalîkî deşt e, yek zozan e,
Tê da hêşîn bûne gul û fîdan e,
Serê hemûyan li hewa ne.
………
Wey gundîno Qaza Min qaz nîn e,
Yeka bejinzirav e, çepeldirêj e, porkej e,
Navik qendîl e, garden zirav e, jê diêlîne,
Zarave şîrîn, zimanê tûtî ne,
Bi şêst û şeş awazan ji xwe ra diqebîne,
Suretê sor û sosinê xal-xalî ne,
Cavê reş in, kildayî ne
Birîyên tenikê qeytanî ne
Nava birîyan çar tilî ne.

Li serê Qaza mi kofî ne,
Li ser kofiyê şar û şemaqî ne,
Li ser şar û şemaqîyan mirîşkî ne
Li ser mirîşkîyan qolek zêrê Mehmudî ne.
Taxima Sing û berê Qazê mînanî zozanê li Çulyê, li Maçulyê
Li Axuryê, li Sine û Sînegê,
Qazgol û Bîngolê, Şûşan û Tekmanê,
Li welatê me Serhedê,
Meriv konê xwe lê dayne, çadira xwe lê biçikîne,
Çend rojeka bi mêvanî
Li taxima sing û berê Qazê bimîne,
Lezetê ji bedena xwe bibîne….

Ahmet Aras weha vediçirîne vê beşê: Kivşe ye ku “sing û berê” jinê, ji yalê 
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bedewiyê da xaleke pir muhîm e. Evîndar bi devê dengbêj va “sing û berê” 
dilketiya xwe dişibîne zozanan, hemû zozanên Serhedê yên bi nav û deng rêz 
dike, “çardaxa xwe lê diçikîne” û “lezetê ji bedena xwe dibîne.” Evîndar ji serê 
dilketiya xwe da dest pê dike, kofîyê li sere wê dike û şemaqîyan va dixemilîne û 
qolê zêra li dorê dicivîne, bejn û bala wê terîf dike û rewşa porê wê jî tine ziman.
(Aras, 2010:3)

Ev kilam bi xwe ya Dengbêj Reso ye. Dengbêj kilam li ser bûyerekê 
dernexistîye, tişteke xeyalî ji xwe re çêkirîye,  evîna xwe şibandiye qazeke koçber 
û zozan bi zozan gerandiye.

Belê mijara duyemîn mirov dikare bibêje kilamên serhildanê gel in, ku di 
gelek dengbêjan de mijara sereke ye. Şakiro jî bi sewta xwe ya resen van kilaman 
ji dengbêjên wek Mistefayê Xelê Heyran, Mihemedê Xilxile, Dengbêj Reso û hwd. 
hildaye û gotiye. Dengbêj Şakiro li Serhedê hatiye dinê û mezin bûye. Belê xwe 
negîhandiye Hereketa Şêx Seîd û Serhildana Agiriyê lê bi wan çîrok û efsaneyên 
serhildanan mezin bûye. Şakiro ne tenê deng e, van çîrokan hildaye bi meqam û 
avazê xwe yê şaîrane xistiye kilam û heya roja me ya îroyîn aniye. 

Di vê mijarê de ez dixwazim beşek kilama “Kekê Xiyasedîn” mînak bidim. 
Belê ev kilam bi agahdarîya Ahmet Aras em dizanin ku kilama Mistefayê Xelê 
Heyran e, lê ya ku kilam qeyd kiriye û aniye bi me daye nasîn Dengbêj Şakiro ye.

Heyla ha wey lê, wey lêêê...
le bira şewqa Kela Xinûsê lê nexista,
li Bîngolê ji xwe ra çiya bi çiya lo hoy oy
bira neda bimbareka Qolhêsarê, derê Mala Efendî
mizgefta û camîyan hê hê

bi destê kekê Şêx Xiyasedîn digirtin, kelepçe dikirin,
dane pêşiya cotê cendirmeyê singûliyan lo lo
berê wî dane Enqerê-Horgofê, nava hezar û pênsed mêrê di girtiya,
lema keleka dînê îslamê ji xwe ra welgeriya lo hoy oy
Xoce Elyas, xocê cumhûretê,
rûniştî li kavila Enqerê, li serê van têla,
têl li ser têla dida welatê Serhedê, li ba Şêx Elîriza,
digo mala te xira be,
tuyê kilîta lêxe, li devê hucran û camîyan û medresa
tu nizanî, piştî kekê  Xiyasedîn,
qanûna me bû qanûna Nîgalo-duwalê ecnebîya le yê
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le bira, tu gula şêxan î bira, piçûkê biran î bira,
li welatê xerîbê  derdê pûçê bê derman î bira,
heya dinya xweş ava be,
keder û mereqa me hemûyan î bira
welatê xerîb û xerîbistanê tu sêr bike çima derdê pûçê bêderman î

***

Belê ev kilam piştî Hereketa Şêx Seîd hatiye gotin. Lê ez dixazim di vir de 
tiştekî zelal bikim. Bi agahiyên kurê Şêx Xiyasedîn Şêx Muhsin dibêje yê ku destê 
wî tê kelepçe kirin û dişînîn Enqerê ne Şêx Xiyasedîne, belê birayê wî yê Şêx 
Selahadîn e. Dema zarên Şêx Seîd ji Iraqê vedigerin Şêx Elî Riza salên 1929/1930î 
de tîne teşebuseke/partiyeke sîyasî çêbike. Ku dewlet pê dihese Şêx Selahadîn jî 
ji ber fedekariya biratiyê dibê min kiriye û tê girtinê. Şêx Selahadîn dibin Enqerê 
û bi neh salan ceza lê tê birîn.(Şêx Muhsin,Tebax,2020)

Gava mirov kilamê vediçirîne Enqere/Horgof cihê menfiya bûye, kesên ku hatine 
girtin ji Xinûsê birine wê derê. Nîgalo çarekî Ûris bûye beriya Şoreşa Ûris, Nîgalo 
motîveke ku dengbêj rejîma nû xwestiye bixe hevalê Ûris. Xoce Îlyas mebûsê Mûşê 
bûye û di wê dewrê de aligirê dewletê ye. “Mala Efendî” ji ber Şêx Seîd ji bo malbata 
wî tê bikaranîn. Bi taybetî ev kilam ji kilamên serhildanê yên din cudatir dewsa 
mêrantî û şer xemgîniyeke ku mirov dikişîne nava xwe tê de ye.

Mijareke din jî ku di hemû kilamên dengbêjan de xwiyaye şerên navxweyî 
ye. Me beriyê gotibû ku dengbêj her tim di nava civakê de bûne. Ev şerên eşîra jî 
rastiyeke wê demê bûne. Dengbêjan jî van bûyeran hildane xistine kilam, li ser 
egîdiya mêrên kurd pesn dane. Aliyekî din ve dîrok û rewşa civaka kurdan a wê 
demê dane nasîn. Ger ev kilam nebûna dibe ku gelek bûyer heya roja me nehata. 
Lewra van bûyeran di dîrokeke nivîskî de tune ne. Di vê mijarê de jî mirov dikare 
behsa kilama Şakiro “Dêran” bike. Ev kilam ji çend kilamên wî yên ku dinava gel 
de pir belavbûye ye.

Beşek ji kilama Dêran:
Erê dêran were dêran dêran... hey wayê
Gulê dêranê kejikî wêran bişewite li zinêr e
wa li zinêre hey wayê
ava Corovanî kavil, Delo Elo, Girecinê wêran, Hesenavayê
bi donzdeh tîşa bi ser da şax vedaye
îro ji êvar da himî xar e himî nêr e hey wayê
mi dî sê siwar siwarbûne ji milazgira tewra jêre
siwarê pêşîn Esedê Xêlit e
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siwarê selefî siwara Fetulaya
siwarê li dawîyê dajo çûyîn çûyîna Gêjo ye
şêl û pêla Têlî Reşkal Riza ye
sewta wî sewta kewî nêr e hey wayê
Hemzoyê Hesen bi sê denga bang dikirî
go Rizakê ez bi qurban tu nizanî Kejik ji berê di paş da
Mexelê pezê meyî nêr e hey wayê
***
dêran, dêran, dêran...
Hedê digo Gulê rebenê tu rabe
emê serê xwe kur kinni heft gûzan û donzdeh kêra
çawa cuwabkî nebxêrê hatî dibê li Kejikî wêran
Mala Ener, Mala Şewêş li hev anîne qira şêran û mêra
he hû bê ho oy oy.

Şerê dinava Emerya û Şewêşya ku li ser Kejik derketiye bi texmînî sala 
1890/91î de ye. (Aras,2010, Rp 3) 

Kejik gundekî Qereyaziyê ye ku şer li ser derketiye. Bi rastî ev şer ne di 
nabera eşîrên cuda de ne lewra Emer û Şewêş birayê hevûdine û ji êla Hesenan 
in. Riza, Fetula û Eshed birayê hevûdine û lawê Xalidê Rizgan in ku Rizgan jî 
lawê Emer e. Mixabin piştî şer ji her du aliyan jî gelek kes têne kuştin.(ERGIN, 
Hesê/Milazgir, 2020.)

Weke dinê kilamên li ser xwezayê, ramanê û bi giştî li ser jiyanê gotiye. Di serî 
de Dewrêşê Evdî û gelek destan jî ji ber kiriye û gotiye. Em hêvîdar in ku di rojên 
pêş de xêrxwazên zimanê kurdî derkevin û çîrokên van kilaman bikaribin bi me 
û raya giştî bidine naskirin.

Di Dengbêjiya Kurd De Cihê Şakiro  

Herema Serhedê di dengbêjiya kurd de cihekî navend e. Taybetiya Serhedê 
kesên ku xwestine bibin dengbêj herdem li derdora xwe dengbêjên bi nav û 
deng dîtine. Derfet hebûye ku şagirt li pey hostayê xwe bigere, bi salan li ber 
destê dengbêj fêrê kilaman bibe. Dengbêj Şakiro jî di nava Serhedê de mezin 
bûye, li çar aliyê wî dengbêj hebûne. Şakiro jî vê derfetê bi kar aniye, bi wêrekî 
li pey dengbêj û kilaman çûye. Heya karibûye ji vê kaniya geş û gur vexwariye.

Şakiro beriya her tiştê xwe di warê dengbêjiyê de xurt kiriye. Bi mehan bi 
salan li pey dengbêjan û çiroka dengbêjiyê geriyaye. Xwe her tim wek şakirdekî 
dîtiye û heya dawiya emrê xwe hîn bûye û kilam gotiye.
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Em qala dengbêjên Serhedê bikin em dikarin bi dehan, sedan nav bidine rêzê. 
Lê di vir de mirov dikare ji xwe û raya giştî re pirsekê bike. Çima di nava ewqas 
dengbêjî de Şakiro wek tîrojekê tavê bilind bûye û xwe gîhandiye çar aliyê welat? 
Taybetiya Şakiro ji wan dengbêjên mayîn çiye ku îro zêdetir tê naskirin?

Di axaftina min û Hunermend Hemê Hecî de min ev pirs ji wî jî kir. Ev bersiv 
da: “ Her kesekî hunereke wî heye. Minak, Resoyê Gopala. Resoyê rihmetî bi 
zanebûna xwe û bi gotinê xwe dengbêjekî kûr e, warê dengbêjiyê de felsefeyek 
nû ava kiriye. Lê Şakir Xwedayê Teala qirikek wisa dayê kêjan kilam xwendiye 
di cih de rûniştiye. “Qiraetê” wî xweş bûye, lewma evqas dengê wî belav bûye.” 
(Hecî, 2020) 

Xuyaye ku ‘Xweşikbûna Deng’ Şakiro gavekê derdixe pêş. Şakiro, wan çîrok 
û bûyeran bi dengê xwe yê efsûnî gotiye û bandor li ser guhdaran hîştiye. Hawînî 
û xulxulandina wî mirov hildaye bin bandora xwe û li pey re biriye xistiye 
nav çîrok û bûyeran. Şakiro di kilamên xwe de ziman hebandiye, gelek peyv 
û gotinên ku îro di kurdiya rojane de nayên bikaranîn derdixe pêşberê mirov. 
Şakiro bi terza vegotina xwe, bi lihevanîna xwe ya xweşik û bi hûnandineke 
hostayî di nav dengbêjên din de serdesttir bûye.  

Mirov dikare di roja îro de cihekê resen di dengbêjiya kurd de ji bo Dengbêj 
Şakiro veqetîne. Çawa di dengbêjiya kurd de Evdalê Zeynikê, Şêx Silê, Gula 
Bavfile, Ferzê, Resoyê Gopala û hwd. cihê xwe girtine Şakiro jî dibê di vê asta bilin 
de cihê xwe bigire. Ne weke ku îro di nava ciwanên kurd de wek popularîteke 
rojane, dibê weke kesayetekî ku di çand û hunera kurd de mohra xwe lêxistiye 
were naskirin û qîmet dayîn.    
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Sözün Hafızası:  
Dengbêjlik Geleneğinin 

Kollektif Bellek İnşası

Yusuf Uygar

Zamanın oldukça hızlandığı şu günlerde, durup hafıza üzerine düşünmek ar-
tık cesaret istiyor. Kişiyi eskimiş olduğuna ya da modası geçmiş meseleler üzerine 
kafa yorduğuna dair bir hisse sürükleyebiliyor. Ne de olsa belleğin kendisi çoğun-
lukla cihazların hafızalarına teslim edilmiş durumda. Hatırlamak için uzun uzun 
belleklerimizi yormak yerine arama sekmelerine danışmayı daha çok tercih edi-
yoruz. “Modern insan, kısaltılamayacak şeyler üzerinde çaba sarf etmiyor artık.’’1 
Fakat şu anda bizi çepeçevre saran bu dünya çok değil birkaç vakit önce hatırla-
mak için çoğunlukla söze ihtiyaç duyuyordu. Meddahlar, dengbêjler, şamanlar, 
çîrokbêjler, hafızlar, ozanlar, dervişler, esmarlar yeryüzünün dört bir tarafında 
farklı adlar altında ilmek ilmek hafıza örüyor; birer zaman kurdu gibi geçmişle 
şimdiyi, deneyimle bilgiyi toplumsal katmanların içine işliyorlardı.

 W.Benjamin, 1936 yılında “Hikâye anlatıcısının artık hayatlarımızda hiçbir 
hükmü yok”2 diye yazdığı sırada ve çok sonraları bile bu fikir Kürd Coğrafyası 

1 Valery’den aktaran Walter Benjamin, Son Bakışta Aşk, Çev. Nurdan Gürbilek, s. 85, Metis Yay. 2012
2 “Adı size ne kadar tanıdık gelirse gelsin, hikâye anlatıcılarının hayatımızda hiçbir hükmü yok. 

Çoktan uzaklaştı bizden gittikçede uzaklaşıyor. Nasıl bir kaya belli bir mesafeden, belli bir açıdan 
bakıldığında bazen bir insan başı ya da bir hayvan gövdesi gibi görünse, hikâye anlatıcısının da 
uzaktan bakıldığında iri, yalın hatları öne çıkar, sadece bunlar görünür…” A.g.e. s.77

* Yağ ve bezle yapılan aydınlatma gereci.
**  Dengbêj klamlarına ait iki tür.
***  Kürd kültüründe Hikaye Anlatıcılarına verilen ad.
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için geçerli değildi. Elektriksiz evlerde gaz lambası, mum veya çirarun* ışığı al-
tında dünyanın oluşumunu anlatan kozmik zaman hikâyelerinden, payizok ve 
heyranoklara** çirokbêjlerin*** hikâyelerini ve dengbêj klamlarını dinleyen ço-
cuklar hala genç sayılır. Fakat geldiğimiz noktada her ne kadar dijital dünyada 
yeni formlar altında varlığını sürdürse de klasik gelenek anlamında Dengbêjler 
ve Çîrokbêjler yavaş yavaş yok oluyor, yeryüzü sahnesini terk ediyorlar. Kürd 
halkının hafıza ve kültür dünyası muazzam bir gelenek kaybı yaşıyor. Bizi çepe-
çevre saran mevcut dünyadan çok başka olan bir dünyanın kapıları kapanıyor; 
tahayyül, anlamlandırma ve duygu biçimleri kayboluyor. Ne var ki Minerva’nın 
baykuşu, karanlık çöktükten sonra uçmaya başlar. Geçmiş zamana doğru savru-
lan birçok figür de, ancak nesli tükenirken anlaşılabilir. Bu metin de tam da git 
gide silueti soluklaşan klasik Dengbêj geleneğinin Kürdlerde kolektif hafızanın 
oluşumundaki etkisini tartışacaktır.

Sözlü Kültür

Çok uzun zamanlar boyunca sözlü kültürlerde söz söylendiği anda uçup 
gitti, dinleyicilerin belleğinden başka sözü tutacak, onu kaydedecek herhangi 
bir şey yoktu. Sözlü kültür yazılı bir metin gibi geride elle tutulur, somut bir 
kanıt bırakmadığı için, geçmişte ve günümüzde okuryazar nesiller tarafından 
kavranması zor olmuştur. Hatta uzun yıllar boyunca sözlü kültürün varlığı ka-
bul edilmemiş, aşağı sınıflara ait bir tür ilkel form olarak adlandırılmıştır. Carlo 
Ginzburg, Mihail Bakhtin’e referansla egemen sınıfların halk kültürünü aşağı ve 
tehlikeli görerek halka daha uygun gördükleri kültür durumlarını dayattıkla-
rını söyler. Ginzburg bu konuda çalışan uzmanların, uzun yıllar boyunca halk 
sınıflarının ürettiği kültüre ‘kendine özgü’ demekten çok ‘ilkel’ demeyi tercih 
ettiklerinden bahseder.3 Yazı merkezli düşünce biçimi ile sözlü kültüre bakıldı-
ğında her şey karışık ve sistemsiz bir yığın gibi görünse de yapılan çalışmalar 
sözlü kültürün dünyanın neredeyse bütün parçalarında ortak özelliklere sahip, 
bütünlüklü ve sistemli bir kültür olduğunu ortaya koyuyor.  

W.J.Ong, bilim dünyasının geçtiğimiz yüzyıla, Milman Parry’nin çalışmala-
rına kadar matbaa ve metin kültürünün etkisi ile sözlü kültüre ‘‘ sözlü yazın’’ 
dediğinden bahseder. Ong’a göre çoğu araştırmacı ‘‘sözlü folkloru’’ mitolojinin 
bir enkazı gibi görmekteydi. İlk dilbilimciler, Saussure dâhil, yazılı ve sözlü dil 
ayrımına karşı çıkıp yazının sadece konuşma dilinin yeniden bir temsilinden 

3 Carlo Ginzburg, Peynir ve Kurtlar, Çev. Ayşen Gür, s. 14,15,17, Metis Yayınları, 2007
*  Özellikle tek tanrılı, kitabi diye adlandırılan dinlerin yaygınlaşmasından sonra kitap, 

toplumun egemen sınıflarının önemli bir referans ve itibar kaynağı olmuştur. Kitap sahibi 
olmayan dinler ve sözlü gelenekler değersiz görülmüştür.
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ibaret olduğunu söylemişlerdir.4 Milman Parry, Homeros şiirlerini konu edindi-
ği doktora çalışmasını 1928 yılında tamamladığında, sözlü kültürün anlaşılması 
açısından önemli bir eser ortaya çıkmış oldu. Parry’in çalışmalarını esas alan 
Walter Ong, sözlü kültüre ait özellikleri - Dengbêjlik geleneğinden de anımsa-
yabileceğimiz - bazı başlıklar altında aktarmaya çalışır. Bu başlıklardan ilki söz-
lü kültürde ‘‘Yancümle Yerine Ekleme’’ yapılması ile ilgilidir. Ong, sözlü kültür 
anlatısının yazının aksine sürekli bağlaçlarla ilerlediği ve düzenli cümle yerine 
eklemelerle yol aldığından bahseder.5 Ong, kümelenmiş sözcüklerin zamanla 
kalıplaştığı ve hatırlanması kolay olduğu için sözlü kültür taşıyıcılarının ‘‘Çö-
zümleme Yerine Kümeleme’’ özelliğini tercih ettiğini söyler.

Sözlü kültürlerde anlatıcı, hem kafasındakileri anlamlı bir şekilde aktarmak 
için zaman kazanmak, hem de dinleyicinin akustik sorunlar ya da ortamı etki-
leyen diğer unsurlardan dolayı dikkatinin dağılması sonucu kaçırdığı kısımları 
yakalaması için anlatımı sık sık tekrar eder. Bu durum aynı zamanda anlatımı 
daha çekici kılar.6 Ong buna ‘‘Bol Tekrar ya da Bereket’’ özelliği der. Paul Conner-
ton da kolektif hafızayı konu edindiği metninde benzer bir şekilde büyük çaplı 
sözcelerin daha sonraki kuşaklara aktarılabilmesi için ‘ekonomikleştirilmesi’, 
yani standartlaşmış ve kısaltılmış kalıplara dökülmeleri gerektiğini söyler.7

   Anlatıcı, topluma yabancı olan bir durumu, topluma yabancı olmayan öğe-
lerle ve yaşamlarına dayanarak anlatmak durumundadır. Ong’a göre anlatısının 
anlaşılabilmesi için hikâye anlatıcısının, aktardığı hikayeyi ‘‘İnsan Yaşamına Ya-
kın’’ hale getirmesi gerekmektedir. Ong, yazılı kültürlerde bilginin bilinenden 
uzaklaşarak nesneleştiğini söyler. Oysaki sözlü kültür ortamlarında bilen ile 
bilinen arasındaki yakınlaşma, duygudaşlık ve özdeşleşmelerin öğrenmede ol-
mazsa olmaz koşullardan biridir. Anlatıcının aracılığıyla dinleyiciler, anlatının 
kahramanlarıyla bütünleşir. Bundan dolayı sözlü kültür ‘‘Mesafeli Olmak Yerine 
Duygudaş ve Katılımcı’’ olmak durumundadır.8

Ong’un saydığı özelliklerden bir tanesi de Jack Goody ve Ian Watt’an ak-
tardığı ‘‘değişmeyen ortam dengesi’’dir.  Bu özelliğe göre anlatıcının kullandığı 
dil zamana ve mekâna uymak durumundadır. Anımsamalar, kopmaz biçimde 
geçmiş bir olaya ya da deneyime bağlı olsa bile, herhangi bir anımsama edimi-
nin zamansal statüsü hep şimdiye aittir.9 Sözlü ortamlarda anlatıcı kullanımdan 

4 Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, Sema Postacıoğlu Banon, s. 24, 30, Metis Yayınları, 1993
5 A.g.e, s. 53-54
6 A.g.e, s. 55
7 Paul Connerton, Toplumlar Nasıl Anımsar, çev. Alâeddin Şenel, s. 119, Ayrıntı Yayınları, 1999
8 Walter J. Ong, s.  60, 62
9 Andreas Huyssen, Alacakaranlık Anıları, Çev. Kemal Atakay, s. 13, Metis Yayınları
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kalkan, yaşamla somut bir bağı kalmayan kelimeleri atıp, duruma uygun kelime 
öbekleri kullanır.10

Dengbêjlik geleneğinin anlaşılabilmesi açısından yapmaya çalıştığımız sözlü 
kültürün bu parçalı tanımları esas itibariyle devasa olan bir kültür birikiminin 
kabaca bir tarifi olarak sayılabilir. Çünkü sözün içine oturup çalışmak, hele ki 
artık soluğu kesilmişlerin sesine uzanmak, insanın sınırlarını aşan bir yerde du-
ruyor. Zamanın 20. ve 21. Yüzyılın kıyılarına bıraktıkları, hafızada taşınmış söz, 
bilinçte tutulmuş kelam oldu. Tam da bu sebeple sözlü kültürün kolektif bellekle 
kurduğu ilişki sözlü geleneklerin anlaşılabilmesi için elzemdir.

Sözlü Kültür ve Kollektif Hafıza 

İnsan unutmayı bir türlü öğrenemeyip de hep geçmişe bağlı kaldığı için şaşar 
durur kendine de: İstediği kadar ileri ve çabuk yürüsün, zinciri ile birlikte 
yürür, hızla akıp geçen olaylara bağlıdır gene de. Şaşılacak bir şey: An, birden 
burada, bir yok, daha önce bir hiç, daha sonra bir hiç, yine de bir hayal gibi 
yeniden gelir ve daha sonraki bir an’ın rahatını kaçırır. Zaman tomarından 
boyuna bir yaprak çözülür, düşer, uçup gider – birden yeniden insanın kuca-
ğına geri döner. İşte o zaman insan ‘anımsıyorum…’ der…11

Sözlü kültür çalışmalarına benzer bir şekilde uzun bir süre hafıza ve hatırla-
ma gibi kavramlar da bireysel alana ait olarak düşünüldü. 20. yüzyılın başından 
itibaren özellikle Durkheim’in öğrencilerinden Maurice Halbwachs’ın çalışma-
larından sonra, bahsedilen kavramlar kolektif bir kültür öğesi olarak ele alın-
maya başlandı. Halbwachs’ın teorisine göre bellek sosyal koşullara bağlı olarak 
ortaya çıkar. Yani kişinin belleğini topluluk belirler. Bu durum topluluğun bel-
leğinin özerk, ayrı olduğu anlamına gelmez. Topluluğun belleği bireyler tarafın-
dan oluşturulur ama aynı zamanda birey belleği de topluluk olmadan oluşmaz. 
Halbwachs’a göre zaman içinde geriye doğru ilerleyebilmenin tek koşulu kolek-
tif bellektir ve kolektif belleklerin ötesinde hiçbir şey yoktur.12 Halbwachs, sos-
yalizasyon süreci ile beraber oluşan anıların “çerçeve”sinin toplumsal mekaniz-
malar tarafından belirlendiğini söyler. Bu mekanizmalar aracılığıyla hatırlanan 

10 Walter J. Ong,  s. 65, 66
11 Friedrich Nietzsche, Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Yararsızlığı Üzerine, çev. Nejat Bozkurt, s. 

37, Say Yayınları, 2005
12 Maurice Halbwachs, Kolektif Bellek ve Zaman, Cogito Dergisi, Sayı 50, 76, 2007
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olaylar belli özellikler içerir. Bunlar: ‘zaman ve mekâna bağlılık, bir gruba bağlı-
lık ve kendine özgü bir süreç olarak geçmişin yeniden kurulabilme özelliğidir.’13

Toplumsal mekanizmalar, kolektif hafızanın oluşumunda topluluk içinde 
bulunan bireylerin hangi seçimleri yapacağı ve hangi anıların daha önemli ol-
duğu konusunda belirleyicidir.  ‘Hatırlama figürleri aynı zamanda modeller, ör-
nekler bir çeşit öğretici parçalardır.  Onlar grubun temel tavrını ifade ederler.’14 
Bütün bunlar kimliğin kendisi demektir. Halbwachs için kolektif bellek aynı za-
manda kimliği kuran bir mekanizmadır. Dolayısıyla Halbwachs’ın düşüncesi 
bize sözlü kültürde Dengbêjler gibi aktarıcıların aynı zamanda toplumsal ve tabi 
bireysel kimlik oluşumunun kurucu öğeleri olduğunu söyler. 

Kültürel ve İletişimsel Bellek

Halbwachs’ın teorisi üzerine çalışan Alman kültür tarihçisi Jan Assmann 
1992 yılında yayımlanan “Kültürel Bellek” adlı kitabında grupların, toplumların 
ya da bireylerin hatırlama eşiklerinin ya çok eski tarih çağlarına kadar gittiğin-
den ya da yakın geçmişe yöneldiğinden bahseder. Arada kalan hatırlanmayan 
veya es geçilen zamana tarihçiler, arkeologlar ‘‘kayan boşluk’’ ya da ‘‘karanlık 
çağ’’ demektedir. Assmann’a göre grupların köken hatıraları, yani en eski za-
man dilimlerine uzanan anımsamaları kültürel belleğin çalışma alanına dâhil 
iken, yakın geçmişe ait olan, sosyal alışverişle oluşan bellek çalışmaları da ileti-
şimsel belleğin alanına girer.15

İletişimsel bellekte grup içinde bilgi aktarımı, katılım düzensiz ve belirsiz-
dir. Belleğin aktarımı amacıyla uzmanlaşmış kişiler yoktur. Oysa kültürel bellek 
uzman aktarıcılar gerektirir. Bunlara ozanlar, şamanlar, griotlar, rahipler ya da 
metnin de konusu olan dengbejleri örnek verebiliriz. Bu özel bellek taşıyıcıla-
rı kültürel belleğin korunması ve ritüellerin aktarılması konusunda sorumlu-
durlar. Özellikle yazılı olmayan kültürlerde bu özel taşıyıcıların uzmanlaşması 
belleğin korunması açısından çok önemlidir. Uzman bir bellek taşıyıcısı ve ak-
tarıcısı olmak çeşitli yükümlülükleri yerine getirmeyi gerektirir. Birçok yerde 
uzmanlaşmak kurumsallaşmış yapılardan geçmeyi gerektiriyordu. Hatta bazı 
yerlerde (örneğin eski Çin’de) formel sınavlar bile yapılırdı.16

13 A.g.e. s. 42
14 Jan Assmann, Kültürel Bellek, Çev. Ayşe Tekin, s. 43, Ayrıntı yayınları, 2001
15 A.g.e, s. 52, 53
16 A.g.e, s. 57–58
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Kaydedici ve İşlevsel Bellek

Kaydedici ve işlevsel bellek Jan Assman ile beraber çalışan eşi Aleida Ass-
mann’ın toplumsal belleği açıklamak için yaptığı ayrımdır. A. Assmann’a göre top-
luluk belleği pasif ve aktif iki öğe tarafından oluşturulur. Kaydedici bellek verileri, 
anıları, nesneleri ve kaynakları toplar, muhafaza eder. Bu bellek türü pasif olarak 
nitelendirilebilir. İşlevsel bellek ise geçmişin içinden seçilen ve yaşatılan dar bir bel-
lek çeşidi olarak aktiftir. Çünkü güncel ve canlıdır. Güncel olarak gereği kalmamış, 
hatırlanmayan şeyler gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere kaydedici bellek içine 
alınır. Kaydedici bellek kayıtsız ve soğuktur. Tıpkı bir derin dondurucu gibi. Hatır-
lanılan veya bir şekilde şimdiye çağrılan hatırlama figürleri, kaydedici bellekten alı-
narak işlevsel bellek tarafından kullanılır, aktifleştirilir. Kaydedici belleği bilinçaltı 
olarak düşünürsek işlevsel bellek bilince denk düşer.17

Negatif Bellek

Bazı toplulukların geçmişte yaşanmış ‘‘rahatsız edici’’ olayların anılmasını 
yasaklaması, bu olayları bastırmaya çalışması ya da görmezden gelmesi kolektif 
belleğe karşı olumsuz, negatif bir tavrın takınılmasıyla ilgilidir. Böyle bir du-
rumda utanç veren, rahatsızlık yaratan anılar kolektif bellek alanından silinmek 
istenir. Reinhart Koselleck’e göre ‘‘negatif hatırlama’’ kavramı bir yönüyle ‘‘geç-
mişte yaşanmış olan negatif olayların unutturulma ve bastırılma çabası’’dır.18

Norbert Frei ve Volkhard Knigge ‘negatif hatırlama’ kavramının olumlu bi-
çimde kullanabilme imkânından da bahsederler. Bu iki düşünüre göre özellikle 
20. yüzyıl ‘‘korkunç şiddet deneyimleri’’ ile doludur. Toplumlar ancak bu nega-
tif hatırlama figürleri ile hesaplaşırsa o zaman demokratikleştirici ve insanileşti-
rici bir durum ortaya çıkabilir. Koselleck benzer bir şekilde negatif hatırlamanın 
‘‘düşünülmeyeni düşünmek, telaffuz edilemeyeni telaffuz etmek’’ anlamına gel-
diğini bu nedenle fail ve fiillerin sürekli hatırlanarak negatif geçmişin bir bütün 
olarak işlenmesinin, negatif hatırlamanın olumlu yönde kullanılması imkânını 
doğuracağından bahseder.19

Dengbêj, Söz ve Hafıza

“Bîr” kelimesi Kürtçede hem “kuyu” hem de “hafıza” anlamına gelir. Den-
gbêj tam da bu hafıza kuyusunun dilidir. Sözü ve sesi kendisine mesken edin-

17 Mithat Sancar, Geçmişle Hesaplaşma, s. 47, İletişim Yayınları, 2007
18 Reinhart Koselleck’ten aktaran Mithat Sancar, s. 51
19 Aktaran Sancar, s. 51-52
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miş bir hafıza inşacısı olarak Dengbêj, sözlü Kürt kültürünün temel taşıyıcısı, 
kurucu öğesidir. Dengbêj, küçük yaştan itibaren ustaların söylediği hikâyeleri 
ve söyleyiş biçimlerini çeşitli bellek stratejilerini kullanarak kişisel belleğine kay-
deder ve ezgili anlatımıyla öğrendiklerini kültürel belleğin içine akıtırdı. Meh-
met Uzun’a göre Dengbêj, sesi meslek edinmiş usta, mekânı ses olmuş insandır. 
Uzun, dengbêjlerin sesi kelam, kelamı kılam haline getirdiklerini belirtir ve den-
gbêjleri Yunan mitolojisinde hatırlamanın, belleğin ve düşüncenin koruyucusu 
olarak tasvir edilen mitolojik sanat meleklerine; Mousa‘lara benzetir.20 

Dengbêjler anlattıkları hikâyeleri sesli ezgilerle makamlandırıp söylerler; bu 
yönüyle diğer birçok hikâye anlatıcısı ile ayrışırlar. Nezan, bu durumun uzun 
hikâyenin daha iyi, etkili ve eğlenceli olarak kolay hatırlanması için yapıldığını 
söyler.21 Anlatıya sinmiş müzikal duygu, söyleyişi doğrudan doğruya insana, in-
sanın gönlüne hitap eden bir güç haline getirir. W. Ong’un sözlü kültür özellik-
lerini sıralarken belirttiği “mesafeli olmak yerine duygudaş ve katılımcı” olma 
hali müzikal bir üslupla daha iyi işler. Dengbêj, bir oyuncu edasıyla davrandığı 
gibi hikâyesini de ya dramatize eder ya da bir tragedya gibi sunar. Dramatize et-
tiği yerlerde kahramanın/kahramanların yerine geçer, hikâyeyi diyaloglar yön-
temiyle anlatır. Böylece hem kişilerin karakteristik özellikleri daha iyi anlaşılıp 
dinleyicinin gözünde daha çok sempati kazanır hem de hikâye daha ilgi çekici 
hale gelir.22

Dengbêjler, klamlarında W. Ong’un işaret ettiği sözlü kültüre ait bol tekrar, 
kümeleme ve insan yaşamına yakınlık gibi ilkelerin tamamını devreye sokarak 
etkili birer aktarıcı olmayı başarırlar. Dengbêj geleneğinde bol tekrar ve küme-
leme hem anlatıcının yani dengbêjin soluklanmasını, hikâyesini tekrar zihnin-
de düzenlemesini hem de dinleyicinin dinlediği hikâyeyi sindirmesini, üzerine 
düşünmesini ve öbekleşmiş, tekrar eden söz dizgelerini daha kolay bir şekilde 
hafızasına kaydetmesini sağlar. Dengbêjlik geleneğinde kazanılan, öğrenilen 
bilginin unutulup kaybolmaması için sürekli tekrar gerekmektedir. Bundan do-
layı kalıplaşmış düşünme şekilleri, deyimler ve diğer sözlü geleneği yansıtan bi-
çimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Kuşkusuz bu yöntemlerin hepsi bellekte bilgiyi 
saklama stratejileri ile ilgilidir. Sözlü kültüre ait bilgilerin ezberlenebilmesi için 
en önemli ilk iki öğe, bilginin rahat kodlanabilmesi ve hatırlanabilmesidir.

Sözlü kültür öğeleri, aktarıcılar tarafından çeşitli bellek stratejileri ve biçimle-
ri kullanılarak kaydedilir ve aktarılır. Bellek teorilerinde aktardığımız hafızalaş-
tırma biçimlerinin tamamı Dengbêj geleneğinde kullanılmaktadır. Dengbêj gele-

20 Mehmet Uzun, Dengbejlerim, s. 11, 12, İthaki Yayınları, 2006
21 Kendal Nezan, Kürt Müziği, Dansları ve Şarkıları, s. 54-55, Özge Yayınları, 2002
22 Abidin Parıltı, Dengbêjler, s. 86, İthaki Yayınları, 2006
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neğinde iletişimsel belleğin kullanımı yakın geçmişte meydana gelen toplumsal 
olaylar, trajediler, felaketler veya savaşlar gibi durumların aktarılmasında dev-
reye girer. Kuşaklar arası veya kuşak içi aktarım bazen ustadan çırağa veya den-
gbêjler arasında gerçekleşir. Tanık olunan zamana dair önemli bir olay olduğun-
da Dengbêj, klam aracılığıyla onun kolektif hafızanın daha derinine, kaydedici 
belleğe depolanmasını sağlar. Gerektiğinde kaydedilmiş bilgi çağrılır ve işlevsel 
belleğin alanına yine klamlaştırılarak dâhil edilir. Kaydedilmiş olan, eğer daha 
eski, ulaşılamayan bir geçmişe referans verip dünyanın kozmik ve efsanevi du-
rumuyla ilgiliyse bu bize kültürel belleğin devrede olduğunu hatırlatır.

Dengbêj klamlarında en çok başvurulan bir diğer bellek stratejisi de negatif 
bellektir. Klamlarda aktarılan trajediler, aşiretler arası kavga ve savaşların bir 
daha yaşanmaması için hikaye “kötü” olan durumun yergisini içeren dengbêj 
öğüdüyle bezelidir. Hikâye anlatıcısı bilge bir öğretici olarak sözlü kültürlerde 
anlatısının içinde ‘akıl verir’, mesaj iletir. Bir hikâye anlatıcısı olan dengbêj de her 
anlatının içine aklını serpiştirir. Örneğin dengbêjler, Mem u Zîn, Derwêşê Evdî, 
Metran Îsa, Krîvê gibi aşk temasını işleyen birçok klamda farklı halk sınıflarına 
ya da farklı halklar veya inançlardan olan kişilerin sevdikleriyle kavuşamaması-
nı/kavuşturulmamasını eleştirir. Dengbêj geçmişte yaşanmış trajedilerde negatif 
belleği devreye sokarak yaşanan kötü deneyimi hatırlatır ve tekrarlanmaması 
için nasihatlerde bulunur. Dengbêjlerin en çok dile getirdiği bir diğer durum ak-
rabaların veya komşu aşiretlerin kavgalarıdır. Bu hikâyelerde kavganın başlan-
gıç sebebi küçümsenir ve anlık bir kontrolsüzlüğün ya da ufak bir kıskançlığın 
ne kadar büyük yıkımlar getirebileceği aktarılır. 19. yüzyılın sonlarında meyda-
na gelen bir olayı anlatan Filîtê Quto klamında Batman-Beşiri bölgesindeki Reş-
kotan aşireti reisi Filît,  annesi Şemê’nin bütün çabalarına rağmen Diyarbakır’a 
tuz yükü taşıyan Bitlis aşiretlerinden Etmankî aşiretinin reisi Mamê Emê’nin yo-
lunu keser ve tüfeğini ister. Mamê Emê tüfeğini vermeyince kavga başlar her iki 
aşiret reisi dâhil 55 kişi ölür. Buradaki hatırlama Koselleck’in bahsettiği fiillerin 
ve faillerin hatırlanarak olayın tekrar yaşanmaması için gündeme getirilmesi ve 
söz konusu geçmişin kolektif belleğe aktarılması23 niyetini içerir. Hatırlamalar 
trajedinin unutulmaması içindir; çünkü “bir katliamı unutmak da katliamdır”.

Sonuç Yerine

Dengbêjlik geleneği geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğine kadar Kürt halkının 
kültürel kodlarını barındıran, anlam dünyasını belirleyen ve kolektif belleğini 
kuran önemli bir sözlü gelenek olarak varlığını devam ettirmiştir. 20. yüzyılda 

23 Reinhart Koselleck’ten aktaran Sancar s.  51, 52
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dengbêjlik geleneğinin klasik işlevinin dışında özellikle yüzyılın son çeyreğinde 
bir dönüşüm sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu süreç geç Kürt uluslaşmasının 
yoğun etkileri altında gerçekleşmiştir. Ulusal Kürt hareketleri, dengbêjlik gele-
neğini Kürt ulus kurgusunun kültürel merkezine doğru taşımış, bu sayede ulu-
sun inşa sürecinde Kürtlerin sözlü geleneği devreye sokulmuştur. Sonuç olarak 
özellikle 1990’lı yıllara gelindiğinde dengbêjlik geleneğinin edebiyat, televizyon 
ve müzik piyasası tarafından yeniden üretildiğine tanık olunmaktadır. Fakat bu 
yeniden üretimin sadece Kürtlerin uluslaşma sürecinin yükselmesi ile alakalı 
olduğunu söylemek hatalıdır.  20. yüzyılın sonuna doğru geleneği yaşayan ku-
şaklar kendilerini teknolojik modernleşmenin kesintisiz hızının içinde buldu-
lar. Özellikle 1980’den sonra köylerden şehirlerin yoksul bölgelerine göç eden 
Kürtler modernliğin hızlı değişimlerine,  kapitalizmin içi boş homojen zaman 
anlayışına ve kapitalist şeyleşmeye karşı bir tepki olarak yitirmeye başladıkları 
belleklerine sarıldılar. Büyük modern kentlerin ‘‘para ekonomisi çerçevesinde 
dünyayı bir aritmetik problemine dönüştürmesi, dünyanın her parçasını mate-
matik formülleri içinde sabitlemeye çalışması’’24  ve bütün bunların yalnızlaştı-
rıcı ve bireyselleştirici etkisi Kürtlerin kırsal ve kolektif sözlü kültürlerini temsil 
eden dengbêjlik geleneğinin sıcak ortamlarını anımsamalarına ve tekrardan geri 
istemelerine neden oldu. 

Bellek öncelikle, meta biçimi yoluyla kapitalist şeyleşmeye karşı yaşamsal 
ve güç veren bir panzehirdir… bilgi işlem süreçlerini yavaşlatma; zama-
nın, arşivin eşzamanlılığı içinde çözülmesine direnme; benzeşim, hızlı bil-
gi akışı ve kablo ağları evreninin dışında bir düşünme tarzını yeniden ele 
geçirme; afallatıcı ve çoğu zaman tehditkar bir heterojenlik, eşzamansızlık 
ve aşırı bilgi yüklemesi dünyasında tutunacak bir alan talep etme girişi-
mini temsil eder.25

    
Bu çerçevede geleneği nasıl düşünmek gerekiyor? Onu kusursuzlaştırıp, ide-

al bir sosyallik formu olarak belirleyip geriye bir dönüş özlemi olarak mı; yoksa 
‘‘dolambaçlı bir yoldan, yeni bir dünyaya (devrimci ütopya) göndermek’’26 biçi-
minde mi? Dengbêjlik geleneği dayanışmacı unsurlar içeren, kapitalizm öncesi 
bir toplumun kolektif ürünü olarak önümüzde duruyor. Kuşkusuz geleneği ka-
pitalist şeyleştirmenin, katı modern kategorilerin, tutuculuğun ve dar milliyetçi 
yaklaşımların elinden kurtarmak gerekiyor. Dengbêj hikâyeleri halk sınıflarının 
hak, adalet ve eşitlik isteklerini ve diğer toplumsal arzularını içeren ortak sözü 

24 Georg Simmel, Modern Kültürde Çatışma, s.89, İletişim Yayınları, 2004
25 Huyssen, age. s.19
26 Michael Löwy, Dünyayı Değiştirmek Üzerine, Çev. Yavuz Alogan, s. 219
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günümüze kadar taşıdılar. Bu sözü geleceğe ulaştırmak, dengbêjlerin çığlığını 
dinleyicilerinin hayallerinde beliren daha yaşanılır bir toplumun içine nakşet-
mek, kapitalizmin yok ediciliğine karşı direnişin bir öğesi, bir sığınak haline 
getirmek ve bunu yaparken Benjamin’in aşağıda alıntılanan uyarısını sürekli 
hatırlamak gerekmektedir.

Geleneğin hem kendi varlığı, hem de onu devralanlar tehlikededir. Her 
ikisi de aynı tehdit altındadır: Hâkim sınıfın aleti durumuna düşmek. Ge-
leneği, onu hükmü altına almak üzere olan konformizmin elinden çekip 
almak, her dönemde yeni baştan girişilmesi gereken bir çabadır. Mesih sa-
dece kurtarıcı olarak değil, aynı zamanda Deccal’e boyun eğdirmek üzere 
gelir. Düşman kazanacak olursa, ölüler bile payını alacak bundan. Ancak 
bu endişeyi içinde duyan tarihçi, geçmişteki umut kıvılcımlarını alevlen-
dirme yetisine sahiptir.Ve düşman kazanmaya devam ediyor hala.27

27 Benjamin, age,s.  41, 42
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Yarsanlar ve Kürdistan’da 
Esrime/Mistik Bir Tür Olarak 

Yarsan Müziği

Nurdan Şarman

Razen piyalem, razen piyalem
Sersamin ne bezim razen piyalem

Badey piyalem yawa we nalem 
Çimke malekem berz bî ne alem

Cem pey rasan en, cem pey rasan en
Yaran, yaweran cem pey rasan en

Her kes nêwekî kero asan en 
Cem pey roşnî zêl xasan en   
(Daye Tewrêza Hawramî1)

1 Sırların kadehi, sırların kadehi 
 Şaşırdım bezmde, sırların kadehi
 Derdimin dermanı kadehteki badeyi
 İçtim çünkü derdim sarmıştı âlemi
 Bu cem doğruların cemidir, doğruların cemi
 Yârların yarenlerin elbet, doğruların cemi 
 Bir iyilik edenler hafifletirler yüklerini 
 Bu cem hasların, inanmışların cemi 

   (Daye Tewrêza Hawramî)
Şiirin Kürtçesi ve Türkçe çevirisi Selim Temo’nun Kürt Şiiri Antolojisi kitabından alınmıştır (Temo, 

2007, 34-35 ).  Daye Tewrêza Hawramî 10-11. y.y’da yaşamış Yarsan inancına mensup Kürt 
bir kadın şair/âşıktır. 
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Sömürgeciliğin coğrafik ve politik açıdan parçaladığı Kürdistan’da tarihsel 
süreçte sosyo-kültürel, politik ve ekonomik açıdan bölgesel farklı devinimler ve 
deneyimler söz konusu olmuştur. Bölgelerin birbirinden izole edilmiş olması 
Kürdistan’a mündemiç kültürel çeşitliliklerin birbirileriyle diyalogunu da kes-
miştir. Kürtler, ekseriyeti, farklı devletlerin sınırları içerisinde kalan soydaşla-
rını sosyo-kültürel açıdan ya çok az tanımakta ya da hiç tanımamaktadır. Ku-
zey Kürdistan açısından bir değerlendirme yapılacak olursa buradaki Kürtlerin 
ekseriyetinin İran Kürdistan’ındaki soydaşlarını özellikle de Yaresan Kürtlerini 
pek tanımadıkları söylenebilir. Bu çalışma birçok eksiklik barındırmakla bera-
ber Yarsan Kürtleri ve onların alamet-i farikası olan müzikleri hakkında bir far-
kındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bir Kürt inancı olarak Yarsanlık hakkında 
birçok yanlış bilgi vardır. Bu inançla ilgili yazılı literatürün büyük kısmında da 
(en azından incelenen literatürde)  aynı sorun ve ciddi bir bilgi kirliliği veya ek-
sikliği göze çarpmaktadır. Yarsanlığı mevcut literatürün ve düşüncelerin yanlış 
veya eksik değerlendirmelerinden kurtararak ele almak meşakkatli ve uzun so-
luklu bir çabayla karşılaştırmalar ve yorumlar yapmayı gerektirmektedir. Aksi 
takdirde Yarsan inancının özgün yapısının anlaşılması mümkün değildir. En iyi 
niyetle yapılan çalışmalar dahi ince bir perspektiften yaklaşmadıkları takdirde 
Yarsanlığı vb. inançları İslam dininin veya diğer büyük dinlerin başka şekillerde 
evrilmiş bir kolu olan egzotik bir inanç ve kültür olarak ele almaktan öteye geçe-
memektedir. Literatürün, bu inançla ilgili eksikliklerinin bir telafisini yapmayı 
amaçlayan bu çalışma bu sebeple de sayfa sayısı bakımından bir makalede ol-
maması gereken bir hacme sahiptir. Çalışmanın ayrıca Yarsanlığın yanı sıra Ezi-
dilik ve Alevilik gibi diğer Kürt inançlarıyla da ilgili hâkim yaklaşımlara eleştirel 
bakmaya vesile olması umulmaktadır.

Çalışma yazılı literatürün yanı sıra bazı Yarsanlar ve bir Yarsan piriyle yüz 
yüze veya sosyal medya aracılığıyla geliştirilen ilişkiler neticesinde edinilen bilgi-
lerin sentezini ve yorumunu içerecektir. Görüşülen Yarsan Pir’inin aktardıklarına 
bu çalışmada özellikle yer verilecektir. Söz konusu Pir’in güvenliği tehlikede ol-
duğundan kendi isteğiyle ismi açıkça yazılmamıştır. Bu sebeple kendisine refe-
rans yapılan yerlerde “görüşülen Pir” şeklinde bir ifade kullanılacaktır. Bu Pir 
Yarsan cemaatinin en üst taifelerinden olup Sultan Sehak’ın oğlu Baba Yadegar’ın2 
soyundan gelmektedir. Pir, aynı zamanda bir tanbur3 virtüözü olup Yarsan inancı 

2 “Soltan Sahhak Baba Yadegar’ı kendi nurundan yaratmıştır yani esasında oğlu değildir. 
Baba Yadegari normal bir insan değildir ve vücudu cinsiyetsizdir. Ama tarihsel olarak bu tür 
mucizeler kabul görmediği için Soltan Sahhak’ın oğlu olarak bahsedilmiştir. Annesi Dede Sara 
olarak kayıtlara geçmiştir. Yarsanlara göre Baba Yadegar’ın değişik isimleri vardır; Bawe Yayar, 
Yare Zerdebam, Shay Yadegar, Pire Nergesçem, Pire Rengine.” (Akt. Görüşülen Pir)

3 Pir, tambur değil tanbur yazılması konusunda özellikle ricada bulunmuştur. 
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gibi Yarsan müziği konusunda da ileri düzeyde ehil bir kişidir. Yarsan inancına 
bağlı olan bu Pir Yarsan inancının günümüzdeki durumuna dair ciddi eleştirel 
bir tutuma da sahiptir. Bu sebeple piri olduğu Yarsanlarca kısmen eleştirildiğini 
ancak büyük bir saygı da gördüğünü belirtmiştir. Ancak düşünce ve yaklaşımla-
rının gerek Şii İran rejimi tarafından ve bu rejime entegre olmuş Yarsan mensup-
ları tarafından çok sert müdahalelerle karşılaştığını bu sebeple de birçok Yarsan 
gibi hapishane, işkence gibi çok ağır bedeller vermek zorunda bırakıldığını belirt-
miştir. Pirin aktardıklarının çoğu görüşülen diğer Yarsanların ve Yarsanlıkla ilgili 
birkaç literatürün aktardığı bazı bilgilerle de örtüşmektedir. Pir’in düşünceleri 
ayrıca sosyal bilimsel yaklaşımdan da desteklenebilir hususlar barındırmaktadır. 
Pir, Türkçe’yi tam olarak bilmediği için bazı açıklamaları -ifadelerinin özüne sa-
dık- olmak koşuluyla anlaşılır bir şekilde yazıya geçirilmiştir.

Bazı Kavramlar

“Dune Ya”, “Dune Dor” veya “Zate Ya”, “Khavandkar/Xavandkar”, “Haq”, 
“Shay Khavandkar”, Shay Kerem”, “Padeshaye Kerem”, “Shay Haqhîqhat”,  
“Padeshay Haqhîqhat)”, “Soltane Haghighat”, “Soltane”, “Kerem ve Shay Per-
diver” “Padeşah” “Sultan”, Yarsanların yaratımı gerçekleştiren öze (evrensel 
ruha) verdikleri addır.  Semavi dinlerdeki tanrı, Allah, Yarsanlıktaki evrensel 
ruh kavramını tam olarak karşılamamaktadır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerin-
de bu isimlerden Sultan ve Haq kelimelerinin kullanımı tercih edilmiştir. 

Yarsanlar Pir ve Tayefesan/Tayefe şeklinde iki sosyal tabakaya sahiptir. Sul-
tanın/evrensel ruhun doğrudan avatarlarının soyundan gelenlere (örneğin Sul-
tan Sehak’ın soyundan gelenler) ve Haft Tan ve Haft Tuane (Heften) soyundan 
gelenlere “Seyyed”, “Xandanan (Khandanan)” ya da “Seyyede Xandan “ denil-
mektedir. Sadece “Seyyed” olanlar Pir olabilirler. Pir, Yarsan inancına ve müziği 
konusunda gelişmiş, eğitim almış ve ruhen aydınlanmış (hakikate ermiş/inisiye 
olmuş) kişidir. Diğer Yarsanlar ise Tayefesandırlar.

“Yarsan olmayanlar Yarsanlardaki Pir ve Tayefe isimlerinin “morshed (mürşid)” ve 
“morid (mürit)” anlamına geldiğini düşünmektedir. Oysa Yarsanlar arasında morshed(-
mürşit) ve morid (mürit)kelimelerini kullanmaz, bu kelimeleri pek sevmez. Çünkü mür-
şit tarikat rehberi demektir. Mürşit yol gösterendir. Pir ise eşlik edendir çünkü kimsenin 
yolu bir değildir.” (Akt: Görüşülen Yarsan Pir).

Yarsan/Kakei

Yarsanlık eski İrani/Aryen inançların (Yazdanizm) bir parçası veya uzantısı-
dır. Burada bir kavrama açıklık getirmek gerekmektedir. İran ismi kültürel bir 
birim olarak kullanıldığında sadece bugünkü resmi sınırları ifade etmez, indir-
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genmiş resmi sınırlarından çok daha geniş bir alanı kapsar. Med ve Pers olarak 
iki ana gruba ayrılan İran coğrafyasında “Persia” veya “Pers” mevcut İran ül-
kesinin yalnızca bir bölümünü ifade eder.  İran, İran Kürdistan’ının (Rojhelat) 
yanı sıra Irak Kürdistan’ının ve Türkiye Kürdistan’ının bir kısmını da vardır. Bu 
sebeple Kürtler de İrani milletler kategorisinde yer almaktadır.

İran Kürdistan’ı Sünni Kürtlerin yanı sıra, sayıca onlardan daha fazla olan 
Yarsan Kürtlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Yarsanlar ağırlıklı olarak İran 
Kürdistanı’nın Kermanşah/Kermaşan (Goran Bölgesi) eyaletinde ve Kermanşah 
ile Hamedan arasında bulunan Şanneh kentinde ve bu kentin civarındaki böl-
gelerde yaşamaktadır. Bunun dışında İran’ın diğer bölgelerinde, Güney Kür-
distan’da  (Erbil, Musul, Kerkük, Xaneqin ve Halepçe) ve batı Kürdistan’da da 
yaşamaktadırlar. Güney Kürdistan’da yaşayan Yarsanlara “Kakei” denmektedir. 

“Yarsanlıkta yedi tane mukaddes dağ vardır. Yeni haritalarda, yeni çizilmiş sınırlar-
da bu dağların sadece üç tanesi İran’da bulunuyor. Diğer dört dağ ise Irak sınırındadır 
(Irak Kürdistan’ı). Yeni çizilmiş sınırlar sebebiyle birçok büyük pirimiz, dedelerimiz, sa-
datlarımız (seyyidlerimiz) ve tayfa başlarımız Irak Kürdistan’ında kalmıştır.  Bunların 
birkaçı da Suriye’dedir (Batı Kürdistan).” (Akt: Görüşülen Pir).

Anavatanlarında ötekileştirilen Yarsanların bu sebeple bir kısmı da Amerika, 
Avrupa ve özellikle de bazı Asya ülkelerine göç etmiştir. 

“Yarsanların bir kısmı Hindistan’a, Nepal’e ve Tibet’e, birçoğu da Pakistan ve Af-
ganistan’a göç etmiştir. Hatta şöyle söylenebilir ki en saf Yarsanlık şu an Hindistan’da 
Ali Ghalanderi ve ondan sonra da Baba Yadegari tayefesinden devam etmektedir.” (Akt: 
Görüşülen Pir).

Yarsanilik inanç ve ibadetleri geleneksel olarak, koğuşturmaya uğramadı-
ğı durumlarda bile, inanmayanlar ve mezhepten olmayanlardan gizlenmiştir 
(İzady, 2014: 254). Ancak cemaate yönelik dış baskının artması ve sürekli hale 
gelmesi cemaati daha da fazla içe kapanık bir hale getirmiştir. Yarsanların büyük 
çoğunluğu Kürt olup Kürt olmayanların (örneğin Azeriler gibi) bu inanca kültü-
rel ilişkiler neticesinde sonradan dâhil oldukları bilinmektedir.  “Yar” ve “Kak” 
(Kek: Kürtçe kardeş) dost, arkadaş, yoldaş anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla 
Kakei ve Yarsan en kısa şekliyle tanrının (ancak bu birebir semavi dinlerdeki tan-
rıya denk düşmemektedir) yoldaşları demektir. Yarsanlar “Ali İlahi/Ali Allahi” 
olarak da adlandırılmaktadır ancak bu adlandırma, Yarsanlığın İslam’ın bir kolu 
olduğuna ve İslami bir kişilik olan Ali’yi Allah’ın teofanisi olarak gördüklerine 
işaret ettiği için bazı Yarsanlarca antipatiyle karşılanmakta ve reddedilmektedir. 
Yarsanlarla ilgili bir diğer adlandırma da “Ehli Haqq”dır. Ehle Haqq ilk defa 19. 
yüzyılda Comte Gobineau tarafından kullanılmış olup Avrupalı araştırmacılara 
sunulmuştur (Hamzeh’ee, 2009: 72-73). Yarsanlık ana akım İslam (Sünni ve Şii) 
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karşısında her daim dezavantajlı bir konumda olup İslamla ve Müslümanlarla 
ilişkisi ekseriyetle uyuşmazlık ve çatışma şeklinde süregelmiştir.

İran Kürdistan’ında Kürtlerin tamamı hem inanç hem de etnik kimlikleri 
nedeniyle hâkim Fars-Şii İran rejiminin katmerli baskı ve zulmüne maruz kal-
mıştır ve kalmaktadır: Sünni Kürtler, Sünni ve Kürt oldukları için, Yarsan Kürt-
ler de –özellikle Goran bölgesindekiler- Yarsan ve Kürt oldukları için. Hapis, 
idam cezaları gibi Kürtlere yönelik rutin adaletsiz uygulamaların yanı sıra gerek 
Yarsan gerekse Sünni Kürtlerin yaşadıkları bölgeler, rejimin sistematik cezalan-
dırma politikaları neticesinde, İran genelinde yoksulluğun, işsizliğin, altyapı ve 
kalkınma sorunlarının en fazla olduğu bölgelerdir. Hem Sünni hem de Yarsan 
Kürtlerinin resmi ve kariyer işlerde çalışması neredeyse mümkün değildir. Bu 
sebeple kayıt dışı ekonominin, yoksulluğun ve işsizliğin en fazla olduğu bölge-
ler de Kürtlerin yaşadıkları bölgelerdir4. 

Yarsan toplumunun kutsal inançları büyük ölçüde mitlerden ve hikâyelerden 
oluşur. Bu mitlerden son derece kutsal olan metinlerde, bir başka deyişle kelam-
larda bahsedilir. (Omarkhalı, 2014: 53). Yarsanilikte tek bir kutsal kitap yoktur. 
Bunun yerine birçok sözlü anlatım ya da kelâm, gelenek ya da deftar bulunur 
ve bunlar kutsal kitap kabul edilir. En önemli kelam Serencâm, Sultan Sehak ile 
onun modern ermişleri ve onarlın izleyicileri olan Yarsanilerin önemli şahsiyet-
lerinin sözlerini içerir. Ayetler şeklinde olan bu çalışma Gorani’nin Hewremani 
lehçesinde yazılmıştır. Diğer kelam ve deftarlar da Gorani’dir. Ancak Lurca ve 
bu dine sonradan geçenlerin dilinde Farsça ve çeşitli Türkî lehçelerde de yazıl-

4 Görüşülen Pir İran Kürdistan’ındaki Kürtlerin durumuna dair şunları aktarmıştır: “İran rejimi 
açısından Kürt, Yarsan ve Sünni olmak suçtur. Dolayısıyla İran’da Sünni Kürtler ve Yarsan Kürtler 
iki boyutlu bir baskı mağdurudur. İran’da hayat bu insanlar için yaşarken yok edilmiş durumda. 
İran bu insanları ya doğrudan öldürüyor, ya hapishanede öldürüyor ya da tüm insani haklardan 
(eğitim, sağlık, iş, barınma vs.) mahrum bırakarak onları sessiz bir ölüme mahkûm ediyor. Temel 
haklardan mahrum bırakılan ve dolayısıyla hiçbir işte çalışamayan bir insanın aile, eş, çocuk vs. 
bakmakla yükümlü olduğu insanlara karşı sorumluluğunu yerine getirememesi, hayatını idame 
ettirememesi intihara varan sonuçlar doğuruyor.  İran’da yoksul, işsiz sınıfı Sünni ve Yarsan Kürtler 
temsil ediyor. İran’da iyi makamlarda Şiiler var. Sünni ve Yarsan Kürtlerin böyle bir avantajı yok. 
İran’da yaşayan Kürtlerin kabaca Yüzde 65’i Yarsan Kürt, yüzde 35’i Sünni Kürt. Kalan yüzde beş 
Kürt de Sünni ve Yarsan Kürtler içerisinden Şiiliğe geçmiş ve rejimle işbirliği yapan, onlara Yarsan 
ve Sünni Kürtlerle ilgili istihbarat sağlayan Kürtler. Biz Sünni ve Yarsan Kürtler bu nedenle Şii 
Kürtleri ihanetçi, ajan olarak görürüz. Sünni Kürtler ve Yarsan Kürtler inanç farklılığına rağmen 
birbirleriyle pek sorun yaşamıyor. Yüzyıllardır bir arada yaşamaya alışmışlar. Ancak anlaşılır 
sebeplerden ötürü Yarsanlıkta Yarsan olmayan biriyle evlenmek yasaktır. Bu sonradan getirilmiş 
bir yasaktır. Müslümanların evlendikleri Yarsanlar’ı İslam’a geçmeye zorlamaları, Yarsanların 
Müslümanlar karşısında güçsüz olmaları sebebiyle yok olma ve kültürlerini kaybetme endişesi, 
Müslümanlara güvenilmemesi bu yasağın oluşmasında etkili olmuştur.” 
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mışlardır. Diğer önemli çalışmalar M.S. 8. y.y’daki gizemli Behlül Mahi’ye atfe-
dilen Dawrai Bahlul yine ayetler biçimindedir ve eski Gorani ile yazılmıştır. Ni-
metullah Ceyhunabadi Mukri’nin Şahname-i Hakikat-i (Şahname-ye Heqiqat) 
ve oğlu Nurali İlahi’nin (Nur ‘Ali Elahi) yazdığı Burhan’ın (“Borhan ul-Heqq”) 
her ikisi de yakın zamanda Farsça yazılmış, bazı kısımları Gorani olarak, Ku-
ran’dan yapılan alıntılar ise Arapça verilmiştir. (İzady, 2013: 268)

İran’da Yarsan toplulukları bugün, inançları ile İslam arasındaki ilişkilerle 
ilgili görüşleri bakımından bölünmüşlerdir. Yarsan geleneğindeki bazı kollar 
(dağdaki topluluklar ve Kermanşah’ın batısına düşen Guran bölgesi) inançlarını 
İslam’ı önceleyen bir inanç olarak görüp kendilerini Müslüman olarak tanım-
lamazken, “modernci” Şeyh Nimetullah Ceyhunabadi’nin taraftarları ise (Sah-
neh’te yaşayan Yarsanlar) kendilerinin açıkça Müslüman (On iki imam Şiiliğinin 
bir biçimi) olduklarını söylemektedirler. İran İslam Cumhuriyeti’nde Yarsanla-
rın bu daha sonraki kolu (Ceyhunabadi taraftarları) mektebi (dini bir mektebi 
olanlar, dolayısıyla Şii Müslümanlarca kabul edilebilir olanlar) olarak tanınır-
ken, diğer gruplar ise şeytanperest, bir başka deyişle “şeytana tapanlar” olarak 
kınanmaktadırlar (Omerkhalı, 2014: 22,46 49). 

Yarsanlık benzerlikler taşıdığı Yezidilik ve Alevilik inançları gibi kadim İrani 
unsurları bünyesinde taşıyan ve bunların yanı sıra Şii ve Sünni ana akım İslam’ın 
bazı unsurlarını da ileride değinilecek çeşitli sebepler ve yöntemlerle bünyesine 
almış bir inançtır. Ana akım İslamla benzerlikler Yarsanlığın İslam’ın merkezkaç 
(heterodoks) bir kolu olarak ele alınması şeklindeki hatalı yaklaşımın dayanak 
noktasıdır. Bu dayanak noktasını çeşitli yaklaşımlarla eleştirel bir şekilde orta-
ya koymak Yarsanlığın inanç esaslarını, ritüellerini, tarihçesini uzun uzun ele al-
maktan çok daha önemlidir. Zira Yarsan inanç esaslarına ilişkin bilgilere sahip bir 
literatür zaten mevcuttur ancak eksik olan bu literatürün büyük çoğunluğunda 
bulunmayan metodolojik yöntemdir. Bu literatürün büyük çoğunluğu kasıtlı veya 
kasıtsız Yarsan inancını tek tanrılı dinlerin merkezinden –özellikle de İslam- bir 
kavrayışla ele almaktadır. Literatürdeki bu sorunlu yaklaşım Yarsan inancını hem 
İrani hem de kendine münhasır bir inanç olarak ele alınmasını engellemektedir. 

Metodolojik Yaklaşımla Yarsan İnancı

Yarsanlık kasıtlı veya kasıtsız, iyi niyetli veya kötü niyetli (ancak genellikle ka-
sıtlı ve kötü niyetli) bir şekilde genellikle İslam’ın –özellikle de Şii İslam’ın-mer-
kezkaç (gulat/heterodoks) kolu bir inanç olarak bilinmektedir. Bunun dışında 
hâkim bir diğer yaklaşım da Yarsanlığın tek tanrılı dinlerin –özellikle de İslam 
ve Hıristiyanlık- fenomenlerini kendi yerel fenomenleriyle kaynaştıran senkre-
tik (bağdaştırmacı) bir inanç olduğu şeklindedir. 
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Modern öncesi/dışı veya Avrupa dışı topluluklara -içerden veya dışarıdan-  
Avrupa merkezci yaklaşıma benzer şekilde egemen olmayan ( kitabi veya semavi 
olmayan) inançlara da sıklıkla egemen semavi tek tanrılı dinlerin merkezinden, 
etnosentrik, bir bakış söz konusudur. İslam coğrafyasında “zendeka”, “zındık”, 
“mülhid”, “rafızî” gibi kelimelerle karşılanan ‘heterodoksi” aynı inanç sistemi-
nin bazı ‘merkezkaç’ toplumsal kesimler tarafından benimsenip hayata geçirilen 
ve genellikle de yönetenlerce temsil edilen dinselliğe karşı konumlanmış, doğal 
olarak da onlar tarafından reddedilip lanetlenen biçimidir (Atay, 2017: 41). Ancak 
gerçek şudur ki neyin ortodoks neyin heterodoks olduğu iktidar mekanizmasının 
işleyişiyle bağlantılı olarak belirlenir. Belli bir coğrafyada ve zaman diliminde or-
todoksiyi belirleyen dinsellik, farklı-başka bir yerde ve zamanda heterodoks bir 
konum edinebilir. Örneğin İran coğrafyasında Şii-Safevi devletinin iktidara gel-
mesinden bu yana “heterodoksiye” itilmiş olan Sünnilik, Türk İslam coğrafyasın-
da Ortodoks merkezi bir konum arz eder. Diğer bir örnek de Doğu ve Batı Hıris-
tiyanlığından verilebilir. Merkezi Roma topraklarının dışında kalan Doğu Roma 
(Bizans), evrenselci iddiası olan Batı Roma Kilisesine (Katolik) karşı kendi Hıris-
tiyanlığının doğru- geçerli olduğunu vurgulamak amacıyla kilisesini ‘ortodoks’ 
ilan etmiştir” (Atay, 2017: 41). Heterodoksi kavramında dikkat edilecek önemli 
nokta şudur: bir inancın heterodoks olarak tanımlanması, o inancın ortodoks ola-
nın bünyesinden çıktığı dolayısıyla merkezkaç bir kol olarak egemen dinin tari-
hinden bağımsız bir tarihe ve varoluşa sahip olmadığıdır. Egemen semavi dinle-
rin kendi içlerindeki karşıt ekollerinin birbirlerini heterodoks olarak dışlama gele-
neğine karşın genellikle bu ekollerin hep birlikte diğer semavi olmayan din veya 
inançların heterodoks olduğu konusunda sağladığı bir konsensüs de vardır. Bu ne 
yazık ki sosyal bilimlerde etik yaklaşımı da etkilemiştir. Oysa emik yaklaşım ege-
men olmayan inançların da semavi dinlerin heterodoks olduğuna dair bazı makul 
düşünceleri olduğunu gösterecektir.5 Örneğin İslam’dan bağımsızlığını vurgula-
yan Yarsan kollarına göre de Yahudilik, İslam ve Hıristiyanlık Yarsanlığın saptırıl-
mış, yozlaştırılmış versiyonlarıdır. Ancak yine de bu partikülarist tutum egemen 
dinlerde olduğu kadar radikal değildir. Bu ayrıca bazı açılardan egemen dinlerin 
küçümseyici tutumuna karşı savunmacı bir refleks olarak da düşünülebilir.

Dinsel bağdaştırmacılık veya senkretizm ise farklı inanç sistemlerinin etkileşi-
me girerek karışması sonucunda yeni inanç öğelerinin ya da örüntülerinin orta-
ya çıkmasıdır. Antropolojik perspektiften senkretizm, farklı insan topluluklarına 

5 Emik ve Etik Yaklaşım: Emik yaklaşım bir kültürü/inancı mensuplarının değerlendirdiği 
biçimiyle anlamaya çalışmaktır. etik yaklaşım ise araştırmacının sosyal bilimsel bir metodoloji 
ve genel kültür birikimiyle bir kültürü/inancı tarafsız bir şekilde anlayıp yorumlamaktır.  
Yerlinin bakış açısı emik iken buna karşılık antropologun analitik perspektifi de etiktir 
(Eriksen, 2009)
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ait kültürel özelliklerin alışverişine, sonuç olarak da kültür değişmesine yol açan 
‘kültürleşme’ sürecinin ürünü olan ‘karışımlar’ şeklinde de kavramlaştırılabilir 
(Kottak, Akt. Atay, 2017: 55). Dinsel senkretizm olgusunun tezahürü başlı başına 
yeni biçimleniş bir din ya da kült şeklinde olabileceği gibi, mevcut dinsel gelenek-
lere eklemlenmiş yenilikler şeklinde de olabilir. Egemen tek tanrılı dinler karşı-
sında zayıf ve savunmasız konumda olan inançların sapkın (heterodoks) inançlar 
olarak marjinalleştirilmesinin ve senkretik inançlar olarak kabulünün dayanak 
noktası bu inançlarla egemen inançların ritüeller, mitler ve bazı ruhani kişilikler 
arasındaki ortak paydalardan gelmektedir. Partikülarist egemen dinler bu ortak 
paydaların tek taraflı, yani egemen olan dinden egemen olmayan inanca doğru-  
“yozlaştırılmış” bir aktarımın sonucu oluştuğu şeklinde bir düşünceyi pekiştimiş-
tir. Devletlerin hem oluşmasında hem de bekasında ihtiyaç duyulan asabiyede 
önemli bir araç olan egemen dinlerin bu sebeple kurumsal güç mekanizmalarına 
sahip olması hem kendi tarihlerini hem de diğer inançların tarihini yazmada on-
ları avantajlı kılmıştır. Dolayısıyla egemen olmayan inançların tarihi, ekseriyetle 
tarihsel nirengi noktaları belirlemede “meşru” inisiyatifi elde bulunduran egemen 
dinlerin merkezinden bir tarih okumasıyla ele alınmıştır. 

Her yeni din kendisinden önceki dinsel inançlardan, pratiklerden pek çok 
unsuru bünyesinde barındırır. Bu açıdan ele alındığında tüm dinlerin senkretik 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin üç büyük tek tanrılı dinin (Ya-
hudilik, Hıristiyanlık ve İslam) her birinin ortaya çıktıkları coğrafyada mevcut 
diğer pek çok eski dinsel gelenekten de etkilendikleri tespit edilebilir (Atay, 2017: 
56). Ancak genel eğilim tek tanrılı dinlerin diğer inançlarla tek taraflı bir aktarım 
ilişkisi içinde olduğu yönündedir. Buna göre tek tanrılı dinlerin yayıldıkları coğ-
rafyalarda karşılaştıkları yerli inanç ve gelenekler egemen hale gelen bu yabancı 
dinlerin fenomenlerini bünyelerine katarak yeni formlar kazanmışlardır buna 
karşılık egemenleşen din ise yerli olan inanç ve gelenekten etkilenmemiştir, et-
kilenmiş olan ekoller de zaten sapkındır (heterodokstur).  Bilimsellikten uzak 
bu yaklaşım doğrudan veya örtük bir şekilde şu düşünceyi içermektedir: Ör-
neğin İslam, İran gibi binlerce yıldan beridir kadim medeniyetlere ev sahipliği 
yapan bir yere yayılırken –hatta öncesinde- onun dokusundan bünyesine kattı-
ğı pek bir şey yoktur ve o doku karşısında yeni formülasyonlar edinmemiştir. 
Buna karşılık İran’ın binlerce yıllık medeniyetlerin hamilliğini yapan kültür ve 
inançlar İslam karşısında değişmiş ve dönüşmüştür veya hâlihazırda –insan sos-
yolojisine aykırı bir biçimde- herhangi bir inancı olmayan pek çok İranlı İslam 
geldikten sonra İslam’a geçmiş ve daha sonra da İslam’dan sapmıştır. 

“Sosyolojik bakış açısından saf din düşüncesi, ideolojik ve çoğunlukla teolo-
jik bir inşadır. Bu nedenle farklı kültür ve inançlara ait unsurları kendi bünyesin-
de birleştirip yeni bir senteze ulaşan melez bir inancı ifade etmek için kullanılan 
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senkretizm/bağdaştırmacılık kavramı, daha önce dini çalışmalarda kullanılmış 
ancak günümüzde ideolojik ve etnik-merkezli anlamları nedeniyle eleştirilmekte 
olan bir kavramdır. Bu kavramı eleştirenler, senkretizmin bazı dinlerin saf (daha 
üstün anlamında) olduğu diğer dinlerin ise karma (daha aşağı anlamında) oldu-
ğu fikrini içerdiğini belirtmektedir. Bir sosyolog, her dinin kendi bağlamından 
etkilendiğini ve dolayısıyla özellikle kültürel iletişim ve alışveriş özellikleriyle 
nitelendirilen melez bir ortamda melez biçimlerde ortaya çıktığını savunacaktır 
(Furseth ve Repstad, 2011: 51-52)”. 

Yarsan dininin kökleri genellikle dinin kurucusu olarak Müslüman kökenli 
Sultan Sehak’a (15.y.y) dayandırılmaktadır. Ancak Yarsanlığın kolları arasında 
bu konuda görüş farklılıkları söz konusudur. Örneğin görüşülen Pir Sultan Se-
hak’ın döneminde Yarsanlığın kurumsallaştırıldığını, gizli bir ayin iken ifşa edil-
diğini söylemiştir. Görüşülen Pir, görüşülen diğer Yarsanlarda da hâkim olan 
bir görüş olarak Yarsan inancının Sultan Sehak’tan ve en önemlisi de İslam’dan 
öncesine dayanan bir inanç, düşünüş biçimi olduğunu söylemiştir.  Bu görüşle-
re göre ilahi özün sürekli tecelli ettiğine (tecessüm) inanılan Yarsanlıkta Sultan 
Sehak da kendisinden öncekiler (örneğin Şah Hoşin) gibi yalnızca bir teofanidir. 
Yarsanlığın İslami kökene sahip Sultan Sehakla başladığı düşüncesi, İslam ve 
Hıristiyanlıkla pek çok benzer fenomeni paylaşması bu inancın –tıpkı Ezidilik, 
Alevilik gibi- heterodoks veya senktretik olarak tanımlanmasını kolaylaştırmış-
tır. Ancak değinildiği üzere bu, araştırmacıların metodolojisine de etki eden ege-
men semavi dinlerin kendinden menkul biricikliğinin yarattığı bir bakış açısı 
olup ihtiyatlı bir yaklaşımla tartışılmayı gerektirmektedir. Bunun tek yolu da 
tarihsel, sosyolojik ve antropolojik perspektiften ince bir değerlendirmedir. 

Tüm kültürler (dinler ve inançlar da dâhil) çeşitli nedenlerden ötürü er ya da 
geç değişir. Bu değişim kendi koşulları içinde doğal bir değişim olabileceği gibi 
başka kültürlerle yaşanan ilişki sonucu da gerçekleşebilir. Bu ilişki, bir grubun di-
ğer bir grubu ele geçirmesi yoluyla, inanç, fikir ve adetlerin zorla kabul ettirilme-
sini de içerebilir dolayısıyla tüm değişimler olumlu ya da uyumlu değildir (Havi-
land, 2008: 740-741). Bazı grupların çoğu zaman kendilerinin yapmak istemeyeceği 
değişimler, başka gruplar tarafından zorla ve genelde bir fetih ya da sömürgeleştir-
me süreci sırasında kabul ettirilmiştir. Kültürel ilişki sırasında birçok şey yaşana-
bilir. Birleşme ya da kaynaşma iki kültürün bireysel kimliklerini kaybedip yeni bir 
kimlik yaratmasıdır (Haviland, 2008: 752). Yerli halkların dışarıdan gelen kişilerin 
kendilerine dayattığı değişimlere verdiği tepkiler, önemli ölçüde farklılık gösterir 
(Haviland, 2008: 761). İnsanlar güçlü dış baskılara karşın geleneklerinden bazıla-
rını korumaya başardığında ortaya çıkan şey bağdaştırma (senkretizm), yani yerel 
ve yabancı özelliklerin yeni bir sistem içerisinde birleşmesidir (Haviland, 2008: 76). 
Egemenlik kurup kendi normlarını zorla dayatan din ve kültürler karşısında veri-



1 2 2   K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i

len diğer bazı tepkiler de “yeniden canlandırma” hareketleri olarak adlandırılmak-
tadır. Sosyo-dinsel bir hareket olarak “Yeniden Canlandırma Hareketleri” yabancı 
bir kültürle karşılaşan yerli kültürün kendini sürdürme, daha sonraki zamanlarda 
unutulan bazı fenomenlerini nostaljik bir arzuyla diriltme ya da kriz dönemlerin-
de başkaldırıyı tetikleyici uyanış ritüelleri kurgulama ve umut verici yeni mitler 
(binyılcılık gibi) kurgulama çabalarıdır. Yeniden canlandırma hareketleri Ralph 
Linton tarafından “Doğuştancılık (Nativistic Movement)” şeklinde kavramsallaş-
tırılmıştır. Linton, doğuştancılığı bir toplumun kültür ve inançlarının bir kısmını 
diriltmeye veya sürdürmeye yönelik bilinçli girişimler olarak tanımlar ve doğuş-
tancı (nativistik) hareketleri diriltmeci (revivalistic) ve sürdürmeci (perpetual) diye 
iki gruba ayırır. Diriltmeci hareket, bir kültürün yok olmuş veya yok olmaya yüz 
tutmuş öğelerini diriltme teşebbüsüdür. Sürdürmeci hareket ise mevcut kültürü 
egemen kültür karşısında koruyarak yaşatmaktır. Bu iki hareket birbirini dışlamaz 
aksine birlikte var olabilirler (Linton, 1943). Yeniden Canlandırma Hareketleri veya 
Doğuştancı hareketler egemen bir din veya kültürle temastan uzun yıllar sonra bi-
linçli ve organize bir hareket olarak ortaya çıkabileceği gibi egemen kültürle doğal 
veya zoraki entegresyon başlar başlamaz onu yerli inanç ve kültürel sürekli bağ-
daştırma daha doğrusu egemen olanı yerli olana uyarlama şeklinde en başından 
beri yürürlükte olan bir hareket şeklinde de olabilir.  

Dezavantajlı toplulukların acılarının son bulacağı, daha güzel günlerin ge-
leceği şeklindeki umutlarını kurtuluşa yönelik yeni bir inanç ve ritüele dönüş-
türmeleri ise binyılcı/milenyumcu (mesihvari/mehdivari) hareketler olarak ad-
landırılmaktadır.  Yeniden canlandırma/doğuştancı hareketlerin bir türü olan 
Binyılcı kehanet, egemen baskıcı dinden alınan bazı fenomenlerin eski/yerli 
inançlarla bileştirilmesi şeklinde gerçekleşebileceği gibi eski/yerli inancın yeni 
bir kurgusu şeklinde de olabilir. Cohn, Ortaçağ Avrupası’nda Binyılcılık üzerine 
yaptığı çalışmasında, Binyılcı Hareketlerin sosyal ve ekonomik krizlere yönelik 
bir tepki olarak doğduğunu söylemektedir (2020). Antropologlar tarafından bi-
linen neredeyse tüm modern-öncesi kültür alanlarında (Kuzey ve Güney Ame-
rika Kızılderilileri, Afrikalı Siyahîler ve Afro-Amerikan Siyahîler, Pasifik halkları 
ve Avrupa ve Asya’daki kabile halkları) Yeniden Canlandırma hareketlerinin var 
olduğu bilinmektedir.6 Antropoloji genellikle Yeniden Canlandırma Hareketle-

6 Siyah Hıristiyanlığı, Hayalet Dansı, Kargo Kültü ve Bwiti Ayini yeniden canlandırmacı/doğuştancı 
hareketlere örnek olarak verilebilir.  Bu hareketler işgalci ve yabancı kültürü yerel bakıştan 
yorumlamanın, bu işgalle gelen travmaların üstesinden gelinirken kurtuluşu ilham edecek şekilde 
yerli inancın fenomenlerinden yeni bir inanç yaratmanın veya zoraki kültürlenmeyle yabancı 
kültür ve dinden alınan fenomenlerin yerli inanç ve kültürden yaratılan bu yeni fenomenlere 
uyarlanmasını içeren doğuştancı hareketlerdir. Yarsanlığın bazı inanç fenomenlerini anlamak 
açısından elverişli örnekler olmaları hasebiyle aşağıda detaylı ele alınmıştır.
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Siyah Hıristiyanlığı: Siyahlar Afrika kökenli bir çok inancı Hıristiyanlığa sokarak kendilerine 
özgü pek çok ritüel ve inanış yaratmıştır ve ayrı kiliseler kurmuşlardır. Afrika ritüellerinin 
esrime ritüelleri kilise ayinlerine uyarlanmıştır. Örneğin siyah Hıristiyanlığı diğer Hıristiyan 
mezheplerinde daha coşkulu bir özellik arz eder.

Sömürgecilerle yerlilerin ilk karşılaştığı dönemden bu yana varlığını sürdüren, esrime pratikleri 
uygulayan Binyılcı ve doğuştancı tarikatların nerdeyse günümüze kadar geldiğini görürüz. 
Afrika’da bunların bir bölümü, Amerika kıtasındaki diaspora dinleri gibi yerli dinlerin yanı 
sıra Hıristiyanlıktan da öğeler içeren bağımsız kiliseler haline geldi. Çoğunlukla kadınlar 
tarafından yönetilen bu kiliselere bağlı olanlar uçuşan beyaz elbiseler giyip başlıklar takarak, 
davullardan ve uyumlu şarkılardan yararlanarak ve ruhani iyileştirmeye vurgu yaparak misyon 
temelli kiliselerin karşısında yer aldılar. Beyaz işgaline verilen esrik/şenlikli/coşkulu tepkiler 
Endonezya’da, Malenezya’da, kuzey Amerika’da ve Afrika’da yükselen küresel bir fenomendi. 
Bağımlı kılınmış halklar emperyalizmin ve köleliğin ezici ağırlığı altında bile, ortak ritüellerinden 
vazgeçmediler, geriye kalanı korumanın ve yenilerini icat etmenin yolunu buldular. Afrika 
müziği ile dans ayrılmaz bir bütündü, müzik danssız olmazdı. Köle sahipleri, Avrupa’ya getirilen 
Afrikalıların dans, davul çalma pratiklerini “histerik taşkınlıklar” olarak gören köle sahipleri 
bunları yasaklamıştı. Avrupalı alt-sınıfların, yöneticilerine ve toprak sahiplerine karşı silahlı 
bir direniş fırsatı olarak karnavala başvurmasına çok benzer şekilde, işkenceden geçirilen 
bu insanlar, yine de büyük bir cesaret ve beceriyle, geleneksel ortak törenlerinden bazılarını 
korumayı ve bunun da ötesinde bu törenleri beyaz yönetime karşı ayaklanmak için bir mevzi 
olarak kullanmaya başladı. Sömürgeleştirilmiş halklar esrik ibadet biçimleri vasıtasıyla fiili 
durumlarının dehşetine kısa süreli alternatif aradılar. Afrika diasporası, kültürel korumayı 
genellikle Avrupa kurumlarının örtüsü altında da yürüttü. Hıristiyanlık Afrika gelenekleri için 
bizzat bir başka kılıf ve –Afrika ibadetinin kalıntıları ile birleştirildiğinde esrik ritüelin bir aracı 
oldu. Vodou, Camdomble gibi inançlar Afrikalıların Afrika’dan getirdikleri dinlerinden birkaç 
zayıf kalıntının Hıristiyanlıkla birleştirilmesiyle oluşan yepyeni Afro-Hıristiyan dinlerdi. Danslı, 
şarkılı, davullu esrime ritüelleri içeren bu dinler Afrikalıların anavatanlarına olan özlemini 
sağaltıp, kendilerini özgür hissettikleri ritüellerdi. Amerika kıtasına Katolik Fransız, İspanyol 
ve Portekizli yerleşimciler tarafından taşınan karnaval ilk başta yalnızca beyazlara özgü bir 
olaydı, fakat köleler tarafından kendi amaçları doğrultusunda sahiplenildi. Hem sekülerleşmiş 
karnaval geleneği hem de Hıristiyanlığın Afrikalılaşmış versiyonu siyahların direniş mevzisine 
dönüştü ve kaçınılmaz olarak beyazların uyguladığı baskının hedeflerinden biri oldu. ABD’nin 
güneyindeki köleler Noel’den kendi Afrika-kökenli şenlikleri Jonkonnu’yu kutlamak için 
faydalandı. Karayipli köleler ve azat edilmiş siyahlar karnavaldan silahlı ayaklanma fırsatı olarak 
yararlandı. “Tarihçi Elizabeth Fenn, İngiliz Karayipler’inde, bilinen tüm köle suikastlarının ve 
ayaklanmalarının yüzde 35’nin Noel döneminde planlandığını söylüyor .” Amerika kıtasındaki 
Afrika diasporasının Afrika kaynaklı Amerika müziği (Blues, Rock and Roll, Hip-Hop ve Jazz) 
izleri bugüne kalmış kültürel direnişin özellikle çarpıcı örneklerini sunar.  ABD ve İngiltere 
sömürge ve köleleştirilmiş halklar arasında kolektif şenliklerin ve esrik geleneklerin bastırılması 
için yoğun bir çaba sarf etmişti. Yirminci yüzyıla baskıcı püriten bir mirasla girmiş ABD ve 
İngiltere’de ortaya çıkan Rock kültürü Afro-Amerikalıların bastırılmış esrik geleneklerinden 
evrilmişti (Ehrenreich, 2009).

Kargo Kültü: Kargo kültü Malenezyadaki yerliler arasında çıkmış ve daha sonra pek çok diğer 
yerli kültüre de yayılmış bir külttür. bu kült sömürge yöneticilerine uçak ve gemi vasıtasıyla 
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rini ötekileştirilen sömürge veya ezilen topluluklardaki bilinçli sosyo-dinsel ha-

ulaştırılan malzeme ve yiyecekleri gözlemleyen yerliler, yabancısı oldukları “kargo” adı 
verdikleri bu ürünlerin doğaüstü bir güç tarafından gönderildiğini düşünmüş ve “kargo” nun 
kendilerine de gönderilmesi gerektiğine inanmaya başlamış ve bunun için ritüel uygulamalar 
geliştirmişlerdir. Yerliler zamanla atalarının da kargo ile geri geleceği ve sömürgecilerin yerlilere 
gelen kargolara el koyduğu düşüncesine de kapılmışlardır. Zamanla sömürgecilere gelen 
kargoların kendilerine de gönderilmesi için sömürgecilerin askeri ve dini yapılanmalarına 
benzer yapılanmalara da giderler. İlerleyen zamanlarda kargo kültü, etkisi altına girilen veya 
zorla dayatılan Hıristiyanlık’ın bazı fenomenleri yerlilerin geleneksel Binyılcı düşüncelerini 
canlandırarak senkretik biçimler de kazanır. Bu senkretizm ayrıca kargonun sırrını öğrenmek 
için yerlilerin gönüllü olarak Hıristiyanlığa geçmesiyle de gerçekleşir. Misyonerle bu vesileyle 
Hıristiyan öğretileri ve mitleri yerlileri itaatkâr kılacak şekilde onlar için yeniden kurguladılar. “ 
başlangıçta tanrı, yerli mitolojideki adıyla Anus, gökyüzünü ve yeryüzünü yarattı. Anus, Adem 
ve Havva’ya kargoyla dolu bir enet verdi: bütün konserve etleri, çelik aletleri, çuvallar dolusu 
pirinci ve kibritleri kullanabilirlerdi. Anus, ağaçtan büyük bir gemi yapmasını Nuh’a öğretti ve 
onu gemiye kaptan yaptı. Sam ve Yafes babaları buyruğuna uydular ama ham aptaldı ve babasına 
karşı geldi. Nuh kargoyu ondan aldı ve Ham’ı Yeni Gine’ye yolladı. Anus, yıllarca bilgisizlik ve 
karanlık Âdem ve Havva cinselliği keşfedince Anus kargoyu onlardan aldı ve tufanı gönderdi. 
Anus, yıllarca bilgisizlik ve karanlık içinde yaşamış bulunan ham’ın çocuklarına acıdı ve hamın 
yanlışını düzeltmeleri için misyonerler gönderdi ve dedi ki: “Siz onun çocuk ve torunlarını 
yeniden benim yoluma getirmelisiniz. Onlar yeniden beni izlediklerinde, tıpkı beyaz adamlara 
şimdi yolladığım gibi onlara da kargo yollayacağım”. Yerliler kargo almak için Hıristiyanlık 
ödevlerini sabırla yerine getirdiler, beyaz patronlara saygı gösterdiler, adam başı vergilerini 
ödediler. Beyaz efendileri için sayısız gemi ve uçakların yüklerini boşalttılar. Ama giderek 
sabırları tükeniyordu. Eğer çok çalışmak kargoyu getiriyor idiyse o halde onu çoktan elde 
etmiş olurlardı. Ama denizaşırı ülkelerden tek bir paket bile alamamışlardı… Misyonerlerin 
hizmetinde olan yerli misyonerler kendileriyle Avrupalı büyük adamlar arasındaki esaslı servet 
farkını doğrudan gözlemlemişlerdi. Ve onlar yeni Hıristiyanlar kazanma yolundaki çabaların 
bu farkı azaltmadığını açıkça gözlemlediler. Ünlü bir Lutherci papaz, 1933’te bir Pazar günü 
kilisesine girdiğinde, bütün yerli yardımcılarının çektikleri bir halatla geçiti kapatarak onun 
arkasında dikildiklerini gördü. onlar kendisine bir dilekçe okudular: kargo sırrını biz neden 
öğrenmiyoruz.? Hıristiyanlık biz siyah insanlara işe yarar bir yardımda bulunmuyor. Beyaz 
adamlar kargo sırrını saklıyorlar. Yerliler misyonerleri boykot ettiler ve kargo sırrına yeni bir 
çözüm getirdiler. İsa kargoyu Avrupalılara verdi. Ama o artık yerlilere vermek istiyordu. Ama 
Yahudiler ve misyonerler kargoyu kendileri için alıkoymak üzere dolap çevirmişlerdi. Yahudiler 
İsa’yı yakalamışlar ve onu Avustralya ‘da tutsak etmişlerdi. Ama çok geçmeden İsa kurtulacak ve 
kargo gelmeye başlayacaktı. En yoksullar en çoğuna sahip olacaklardı. Halk çalışmayı bıraktı, 
domuzlarını kesti, bahçelerini yaktı ve mezarlıklarda toplandı. Bu sırada İkinci Dünya Savaşı 
gelip çattı. …yerlilere göre bu savaş şu şekilde yorumlandı: Avustralyalılar Almanları sürüp 
atmışlardı ve şimdi de Almanlar Avustralyalıları sürüp atacaklardı. Ama bu kez almanlar alman 
askerleri biçiminde gizlenmiş atalar olacaklardı. Hükümet Alman propagandasını yaydıkları 
için mezhep önderlerini hapse attı. Ama yerliler çok geçmeden Avustralya yönetiminin 
Almanlar tarafından değil Japonlar tarafından sürülüp atılma tehlikesi içinde bulunduğunu 
anlamaya başladı… Daha sonra Tagarap adındaki bir mezhep önderi misyonerlerin ta başından 
beri kendilerini kandırdıklarını bildirdi. İsa önemsiz bir tanrıydı. Gerçek tanrı –kargo tanrısı- 
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reketler olarak canlandırsa da her tür kültürel ilişki neticesinde eski geleneklerin 
az ya da çok sürdürülmesi ve yabancı kültürün yerli kültüre uyarlanması (bağ-
daştırma/senkretizm) da bilinçsiz bir tür doğuştancılık olarak kabul edilebilir7. 

Kilibob diye bilinen yerli bir tanrıydı. Misyonerler yerlileri Anus’a dua ettirmişlerdi. Ama Anus, 
Kilibob’un babası olan sıradan birisiydi, Kilibob ise İsa’nın babasıydı.  Kilibob hainliklerinden 
dolayı beyazları cezalandırmak üzereydi. Çünkü beyazlar cimrilik yapıp yerlilerin payı olan 
kargoyu onlara vermemişti (Ayrıntılı bilgi için bkz. Harris, 2017: 143-165).

Hayalet Dansı: Hıristiyan Avrupa’nın baskı ve sömürü altında tuttuğu Kızılderililerin maruz 
kaldığı sosyal ve kültürel krizlerin dışa vurumu olan Hayalet Dansı (The Ghost Dance), 
kolektif coşkunun ezilenler açısından psikoterapi olması, asimilasyona direnç sağlayıp, isyanı 
tetiklemesi gibi işlevlerine verilebilecek en çarpıcı örneklerden biridir. Anglo-Saksonların 
yayılışıyla, Amerikan yerlilerine ait olan toprakların hızla kamulaşması, bufalo sürülerinin 
yok olması, kabilelerin zorla verimsiz rezervasyon topraklarına sokulmaları ve yerlilerin 
açlığa mahkûm edilmesi ve kültürlerinin baskı altına alınması sonucu yerli Kızılderililer bu 
sıkıntıların üstesinden gelebilmek için uzun süredir yapamadıkları yerli ritüellerini yeniden 
canlandırmanın bir yolu olarak mecburen benimsedikleri Hıristiyanlık unsurlarıyla kendi yerli 
unsurlarını harmanlayarak ortaya çıkardığı senkretik bir ritüeldir. Evvela bir kabilede ortaya 
çıkıp daha sonra diğer Kızılderili kabilelerine de sıçrayan hayalet dansı (The Ghost Dance) 
1890’ların en dramatik, yaygın bir dini akımına dönüşür. Dört elle sarıldıkları bu ayinde esrime 
halinde çember şeklinde dans eden Kızılderililer bu şekilde beyaz adam topraklara gelmeden 
önceki özgür günlere dönebileceklerini, ölmüş büyük ataları ile tekrar buluşacaklarını 
düşünmekteydiler. Ancak yerlilerin umutları ve kültürleri Wounded Knee katliamından 
sonra vahşice yok edildi. 1890’da ABD hükümeti Amerikan yerlilerinin (Kızılderililerin) 
“Hayalet Dansı” nın bir savaş dansı olduğundan şüphelenerek büyük bir isyanın patlak 
vermesinden korktu ve Birleşik Devletlerin 500 kişilik 7. Süvari alayını Pine Ridge ve Rosebud 
bölgelerindeki Lakota yerlilerinin kamp yerine göndererek, bu dansı icra edenleri tutuklamak 
istedi. Süvari alayının kuşattığı kamp yerinde çıkan çatışmada aralarında altmış iki kadın ve 
çocuğun yer aldığı en az 153  yerli (Siu)  öldürülmüştür. 29 Aralık 1890’da Güney Lakota’da 
bulunan Lakotalılara ait Pine Ridge rezervasyonunda, Wounded Knee deresinin yakınlarında 
gerçekleşen bu katliam “Wounded Knee” katliamı olarak bilinmektedir (Akt: Goyi, 2020).

Bwiti Ayini: Orta Batı Afrika’da Gabon ormanlarında yaşayan Fang halkının ruhani disiplini olan 
Bwiti de Hayalet Dansı’na benzer bir harekettir.  Bir taraftan Fransız sömürgesi diğer taraftan 
Protestan misyonerlik faaliyetleri gibi ikili bir baskı altında kalan Fang toplumunun 1. Dünya 
savaşı sonrası yeniden diriltme hareketidir.  Sömürgecilik ve misyonerliğin birleşiminden 
doğan baskıyla eski hareketli günlerini yitiren,  sosyal ve kültürel yapıları dejenere olmuş, 
yok olmuş Fang halkı eski dini kültleri yeniden keşfetme amacıyla Bwiti’yi var etmiştir. Bwiti 
ayininde, psidelik madde kullanımı (eboga ) sonucu artan coşkuyla yapılan esrik danslar 
James Fernandez’e göre topluluğu umutsuzluktan huzura, bedeni olandan ruhsal olana, 
miskinlikten çalışmaya, cinsel rahatlıktan cinsel saflığa, değersizlikten değerli olmaya götüren 
arayışın bir sonucudur. Kültürel rahatlamayı sağlayan Bwiti ayini dostluğu, paylaşımı arttıran, 
tek yürek olma sözü vermeye yönelik bir eşikte olma/komünitas deneyimidir (Moore, 2015).

7 Büyük bir dini doğrudan kabul etmiş ve çoğunlukla ona göre yaşamış toplulukların bu dinden 
önceki inanç ve geleneklerini de kısmen sürdüğü folk(halk) dini (Örneğin folk İslam) bilinçsiz 
bir doğuştancılık olarak ele alınabilir örneğin. Hâkim olan din ve folk dini şeklindeki ikilik 
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Yarsanlık İslam’ın İran’da hâkimiyet kurmasıyla İslam karşısında dezavan-
tajlı bir konuma düşmüştür. Bu dezavantajlı konumun sonucu olarak yaşanan 
sosyal, kültürel, ekonomik ve politik krizler İslam’a karşı yenilenmeyle ve İslam-
la zorunlu bir entegrasyonla sonuçlanmıştır. İslam kültürüyle yaşanan ilişkiden 
kaynaklı bazı doğal etkileşimler de söz konusudur. Bu doğal veya zorunlu et-
kileşim Yarsanlığı senkretik bir inanç olarak tanımlamayı gerektirebilir ancak 
bu Yarsanlığın İslam’dan sonra ortaya çıkan ve İslam’dan tek yönlü beslenen bir 
inanç olarak ele alınması anlamına gelmemektedir. Aksi takdirde Yarsanlığın ta-
rihini İslam tarihine içkinleştirmek ve dolayısıyla Yarsanlığı İslam’dan kopmuş 
heterodoks bir hareket olarak tanımlamak da kolaylaşacaktır.

Yarsan inanışlarının çoğu hem İslam öncesi hem de İslam sonrası İran’da 
mevcuttur. Diğer dinler gibi, Yarsan da temasa geçtiği inançlardan birçok dini 
düşünce almıştır; bununla birlikte, temel ilkeleri, İslam öncesi inanışların kendi 
başına bağımsız bir gelişimidir (Hamzeh’ee,2008: 39). Yarsanlık ayrıca İran’da 
egemen din ve kültür haline gelen İslam’a karşı kendini korumaya çalışan ve 
İslam’a zorunlu uyarlanma sürecinde İslami fenomenleri yerlileştiren veya tam 
tersi yerli fenomenleri İslamlaştıran sosyo-dinsel bir yeniden canlandırma ha-
reketidir de (doğuştancı)8. Buraya kadarki değerlendirmeler Yarsanlığın birkaç 

antropolojide büyük gelenek-küçük gelenek şeklinde kavramsallaştırılmıştır. Halk dini olarak 
nitelenen dinselliğin bünyesine giren inanç motiflerini ve pratiklerini ‘hurafe’, ‘boş inanç’ 
veya ‘bâtıl (uydurma) itikad’ şeklinde olumsuzlayan okullu/kitabî dinselliği karşılayan ‘büyük 
gelenek’, aslolanın kutsal metinlerin, peygamberlerin pratiği olduğu savıyla hareket ederek dinsel 
davranış ve eylemi bunlarla sınırlar. Halk dini yahut ‘küçük gelenek’ bağdaştırmacı (senkretik) 
ve uyarlamacı iken ‘büyük gelenek’ püriten ve özcüdür (Kottak, Akt. Atay, 2017: 55). 

8 Arap istilasından sonra, İslam’ın ilk dönemlerinde, İran kültürü hâkimleşmeye başlayan 
bu yeni/yabancı kültürün etkisine girmeye başladıktan sonra, İrani toplumsal hareketleri 
arasında güçlü bir doğuştancı eğilim gözlemleyebiliyoruz. (Hamzehe,2008:222) İrani halkların 
İslam’a karşı ilk zamanki direnişleri muhtelif olup hem kanlı çatışmaları ve isyanları –İran’dan 
işgalcileri kovmaya veya aktif savunmaya yönelik örgütlü siyasi direnişleri- hem de pasif 
kültürel/dinsel direnişleri içermekteydi. Daha sonraki süreçte ise aktif direnişler zayıflamış 
olup kültürü ve eski dinleri korumaya/sürdürmeye veya diriltmeye yönelik pasif direnişler 
ön plana çıkmıştır. Babek, Sinbad, Mukanni, Merdaviz, Afşin ayaklanmaları, Hurremilik, 
İsmaililik, Karmatiler, Haşşaşilik,  İşrakilik, Muhammira, Şuûbiyye, Şiilik,Yarsan, Ezidilik, 
Şebekler vs. Kürtlerin de aralarında bulunduğu Aryen halkın İslam’a karşı geliştirdikleri 
sosyo-kültürel ve dinsel hareketlere ve günümüze kadar gelmiş antik Aryen/İrani dinlerin 
uzantılarına örnek olarak verilebilir. Tüm bu hareketleri ve dinleri İslamla uyuşmayan Aryen 
inanç ve kültürünün diriltmeci veya sürdürmeci doğuştancı hareketleri olarak adlandırmak 
mümkündür. Ortodoks Şiilik dışında bunların hiçbiri, Ali Şeriati’nin tanımıyla hareketten 
kuruma evrilememiştir. Doğuştancı bir hareket olarak Şiilik İslam’ı kadim İrani inançlara 
uyarlayarak yani İslam’ı Aryenleştirerek ana akım İslam’ın bir mezhebi haline gelmiş ve 
bunun sayesinde de kültürel ve politik bir iktidar elde etmiştir.

Tasavvuf da (İslam felsefesi) İslam’dan kopmuş ancak İslam dışı eski(Aryen) inançları diriltmeye 
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fenomeni üzerinden açıklığa kavuşturulabilir.

Melekler Kültü ve Tenasüh: İzady,  Kürtlerin İslam öncesi ve İslam dışı inanç-
larını “Yezdanilik” adı altında bir çatıda birleştirmektedir. Buna göre Müslüman 
olmayan Kürtlerin büyük çoğunluğu “Melekler Mezhebi” anlamına gelen Yez-
daniliğin bir türevi ve değişmiş biçimi olan ve büyük bir antikite ve orjinaliteye 
sahip yerli Kürt inanışlarından birini izlerler.  Yezidilik, Yarsanilik ve Alevilik 
de Yazdaniliğin birer koludur. Yezdaniliğin köşe taşını oluşturan inanışlar şu 
şekildedir: kutsal ışık, eterin melek oluşu, yedi sayısının kutsallığı, ruhun büyük 
ve küçük avatarları şeklinde tanrının sayısız kez yeniden vücut bulması. Yez-
danilik sonsuz, her şeyi kapsayan “evrensel ruh”a (Haq) inanır. “Evrensel ruh 
(Haq) kendi özüne bağlama ve bu özü içerme dışında maddi dünya işleri ile uğ-
raşmaz. Yaratıcı rolünü üstlenen baş avatar, yüce tanrı kabul edilir. Yaratma ey-
lemi sonrasında veya o eylem boyunca yaratıcı kendini beş yeni avatar da daha 
ifade etmiştir. Ve bunlar O’na yardımcı bir rol üstlenerek, yaratma eylemini hem 
devam ettirmiş hem de yönetmiştir. Yaratıcı melek, bu baş melek ile birlikte her 
zaman var olan ruh, evrensel yaşamın yedi evresinden ilini, kutsal yedi sayısını 
oluştururlar. Bu ilk evre, her biri bir önceki evredeki avatarların öz ve ruhlarını 
yeni ruhlara yeni avatarlara devretmesi ile devam eden ve yine ruh’a, yani kut-
sal yediye ulaşmak için altı yeni evre tarafından izlenir. Bu yedi orijinal evre ve 
büyük melekleri izleyen dönemlerde, yeni fakat küçük avatarlar zaman zaman 
ortaya çıkabilir. Ancak bunların önemleri sınırlı olduğu gibi, yaşadıkları zaman 
dönemlerine yaptıkları katkılar da sınırlıdır”(İzady, 2013: 253-254). 

Yarsan yaratılış hikâyesine (kozmoloji) göre ezelde hiçbir şey yoktu ve tüm 
dünya suyla kaplıydı. İlahi öz, “Ya” şeklinde ve bir incinin içerisindeydi. İnci bir 
deniz kabuğunun içinde ve deniz kabuğu da ezeli denizin derinliklerindeydi. 
Yarsan kozmolojisinde, dünya iki merhalede yaratılmıştır. İlkin manevi dünya-
nın yaratılışı gerçekleşmiş ve bunu maddi dünyanın yaratılışı takip etmiştir. İlk 
aşamada “Ya” aralarında bir tanesi dişi olan yedi melek (Haft Tan/Haft Tuane/

yönelik doğuştancı bir hareket olarak görülebilir. Kürdistani Tasavvuf tarikatları Kürt/
Aryen inançları sürdürme/diriltme anlamında İslam’ın bir ölçüde Kürtleştirilmesi şeklinde 
doğuştancı hareketler olarak da ele alınabilir. Kürdistan’da farklı zamanlarda çok değişik 
Sufi tarikatları olmuştur ama Sünni İslam Sufiliğinin Qadiriyye ve Neqşibendi Tarikatları 
Kürdistan’da en geniş kök salan tarikatlardır. (Omerkhalı, 2014: 30). Sufi şeyhleri sıklıkla 
Kürt aydınlarının desteğiyle birlikte çoğu zaman Kürt ulusal hareketlerinin lideri olmuşlardır. 
Nakşibendiliğin Halidiye kolu İslam’ın Kürtleştirilmesi konusunda bazı açık özellikler 
taşımakla birlikte bu daha çok siyasi yöndedir. Ancak Nakşibendiliğin bazı merkezkaç kolları 
hem siyasi hem de kültürel bağlamda İslam’ı çok açık bir şekilde İranileştirme/Kürtleştirme 
girişimlerinde bulunmuştur.  Bunların Kürdistan’da yeşeren örnekleri Khaksar (Haksar) 
, Heqqe Tarikatları ve 19. yüzyılda Barzani şeyhlerinin kontrolündeki Sufi Tarikatlardır.. 
(Ayrıntılı bilgi için bkz. Goyi, 2020).
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Heften)  yaratmıştır. “Heften” (Haft Tan/Haft Tuane), ilahi özden, incinin için-
den meydana çıkmasını talep etmiştir. Bu talep kabul görmüş ve ilahi öz “Ha-
venkar” biçiminde ortaya çıkmıştır (Hamzeh’ee, 2008: 127-129). Bundan sonra 
da insan yaratılmıştır. Hamzeh’ee Yarsanlıkta melek tapınma sistemini izah et-
mek için “henoteizm” terimini önermektedir. Bu terim Vedalar üzerine yaptığı 
çalışmasında Max Müler tarafından kullanılmıştır. Ona göre “henoteizm” ilahi 
bir gerçekliğin kendini insanlara nasıl ifşa ettiği anlamına gelmektedir. Veda 
araştırmasında her bir tanrıya en üst ya da tek tanrıymış gibi muamele edili-
yor olmasından etkilenen Müler, Vedalar’da tüm tanrıların bir ve aynı tanrılığın 
farklı adları olduğunun farkına varmıştır. Bu terim birçok açıdan Yarsan’ın tanrı 
düşüncesine de yaklaşır. Yarsan’a göre tanrı kendini insanlara farklı isim ve su-
retlerde ifşa etmektedir. Yarsan özü yeryüzünde tecelli edebilen bir tanrıya ina-
nır. Bu bağlamda başlıca yedi tecelliyle birlikte çok sayıda küçük tecelli gerçek-
leşmiştir. Yüce öz başka varlıklarda nasıl tecelli ettiyse, melekler de birbirlerinin 
avatarlarıdır. Bu nedenle isimleri birbirlerinin yerine kullanılabilir. Dünya tarihi 
her devri tanrısallığın ana tecellileriyle belirlenmiş yedi devire bölünmüştür. 
Bu yedi devirde aynı zamanda üç çağa bölünür (ezel çağı, şeriat çağı, heqiqet 
çağı). Bu üç dönem esnasında tanrıya eşlik eden melekler birinci grup “Haft 
Tan” (yedi melek) ve ikinci grup “Heftevaneh” (Heftwane/Heptad) meleklerdir. 
Her durumda yedinci melek dişi cinstendir (Hamzeh’ee, 2008: 161-164). Haft 
Tan (yedi nur yıldızı) ve Heftevaneh (Haft Tuane, yedi karanlık yıldız) birbiriyle 
zıt ama birbirini tamamlayıcı iki gruptur.  

Yarsan inancı tarihin daha sonraki bütün tezahürlerinin esasen ilk yaratma 
eylemini tekrarlayan döngüleri (devreleri) temsil ettiğine dayanır. Yaratımdan 
sonra, yedi meleğin temsilcileri yeryüzünde insani bir bedene girmiş ve girmeye 
devam etmektedirler (Kreyenbroek, Akt. Omerkhali, 2014: 50) Bunun dışında 
ilahi bir varlığın ya ömür boyu ya da kısa bir dönem bir insan bedeni biçimin-
de yaşamak üzere doğrudan gelebileceğine yönelik bir inanç da mevcuttur. Söz 
konusu insan ilk durumda ilk varlığın mazharı yani tezahürü, ikinci durumda 
ise tanrısal özün misafir olduğu kişi anlamında mehman/zat mehman olarak 
adlandırılır (Kreyenbroek, Akt. Omerkhalı, 2014: 50-51). Sonuç olarak Yarsan 
inancının ağırlık merkezini “Haft Tan/Haft Tuane” (Heften) oluşturur. Yarsanın 
inancının ağılık merkezi olan evrensel ruhun sürekli tecellisi panteist bir özellik 
arzeder.   İlahi öz (ruh) esas olarak ilk meleklerden (Heften) başlayıp onların da 
başka bedenlere tecelli etmesiyle sürekli hulûl etmektedir. Heftenler bazı be-
denlerde sürekli kalır bazı bedenlere de geçici süre misafir (mehman) olurlar. 
Tecellinin gerçekleştiği bedeni taşıyan insan (zat-ı mehman) buna uygun haki-
kate (heqiqat) ermiş,  kâmil bir insan olarak derviştir. Örneğin Behlül, Baba Ser-
heng, Baba Taher gibi Yarsan azizleri Heften’in ve Sultan’ın tecellileridir. “İlahi 
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Öz”(evrensel ruh)  bazen de doğrudan tecelli eder. Bu şu anlama gelmektedir. 
Heftenler ya da Sultan (Haq/evrensel öz) uygun bir insanın bedeninde tecelli 
ederken o insan bedeni vasıtasıyla evrensel ruhun sadece taşıyıcısı olur. Ancak 
bu insan sadece avatar olmak için yaratılmamıştır. Heftenler veya Sultan bu be-
deni, bir süreliğine veya sürekli, tecelli olmak için kullanırlar sadece. Ve bedeni 
terk ettiklerinde kişi kendi varlığıyla kalır. İlahi özün doğrudan tecellisinin (te-
ofani) gerçekleştiği beden ise bir zat-mehman değildir. Bu avatar beden bizzat 
ilahi özün (Haq/Sultan) tecellisi için yaratılmış olup ilahi özün kendisidir. Beden 
ölene kadar ilahi özü taşıyacaktır. Örneğin Şah Hoşin ve Sultan Sehak ilahi özün 
doğrudan tecelli ettiği teofaniler olup Sultanın/Haq’ın kendisidirler. Bu sebeple 
esasında aynı kişilerdir sadece beden değişmiştir. İlahi özün doğrudan tecelli 
ettiği bedeni doğuracak kadının bakire olması gerekir. 

Görüşülen Pir bu konuyla ilgili aktardıkları şu şekildedir: “Sultan/Haq cis-
mani şekilde doğrudan tecelli ederken kendiyle birlikte Heftananları da getirir. Bu şe-
kilde bir devran başlar ve biter daha sonra başka bir zamanda Sultan ve Heftananlar 
yeni bedenlerde dünyaya tekrar gelirler ve tekrar bir devran başlar. Bu döngü bu şe-
kilde devam eder sürekli. Devranların dışındaki zamanlarda da Sultan ve Heftananlar 
insanlarda (bedenlerde) kendilerini mehman edebilirler. Mehman oldukları kişi sadece 
onlara ev sahipliği yapan bir insandır. Bu mehmanlık ölüme kadar da sürebilir bir gün 
de sürebilir. Heftenlerin veya Sultanın birinde mehman olduğunu yedi Pir’in rüya-
sında görmesi lazım veya hissetmesi lazım. Mehman olunan kişi hakkında bu yedi pir 
arasından bir ortak karar verildikten sonra bu bilginin herkesle yani Yarsan cemaatiyle 
paylaşılıp paylaşılmayacağına karar verilir. Tecelliler, hem fiziksel hem de metafiziksel 
bilgiler verir dünyaya dair. Sultanın, Heftane’nin tecellilerinin hepsinin İranlı olması 
gerekmez. Daha doğrusu bu tecelliler sadece İranlılar için gerçekleşmez. Örneğin bana 
göre Kızılderili Don Juan da kendi kabilesi için bir Sultan’dır. İlahi tecellinin mutlaka bir 
Yarsan’da olması gerektiği fikri İslam’a karşı kurumsallaştırmanın yaşandığı dönemlerde 
doğmuştur. Ancak esasında hakikate ermiş dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir 
din veya inançtan birinde de ilahi öz tecelli (Haq/Sultan) edebilir. Semavi/İbrahimi din-
lerdeki gibi bir tanrı ve peygamber inancımız yoktur. Semavi dinlerde tanrı insanların 
arasında değildir ve yol gösterici olarak peygamberler tarihin bir döneminde yaşamış ve 
ölmüştür. Bizim inancımızda ise evrensel ruh yani Sultan’ın bizzat kendisi ve Heftenler 
her zaman insanların içinde insan suretiyle var olurlar, her dönem, tekrar tekrar zuhur 
ederler. Ayrıca bunlar Chehel Tan/ Çehel Tan (Kırklar/Çihiltan) olarak da zuhur eder-
ler. Dünya hiçbir zaman Sultansız kalmaz. Çünkü dünyanın her dönem yeni koşullara 
göre Sultan’a (Haq’qa) ihtiyacı vardır.” 

İrani (Aryen) inançlarda tanrı (ilahi öz) deus otious bir nitelikle karşımıza 
çıkar. Bu şu anlama gelmektedir yaratımın gerçek faili tanrıdır (evresel ruh/öz) 
ancak evrenin yönetimini kendi özünden yarattığı (tecelli ettiği) ikinci derece-
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den tanrısal varlıklara (demiurge) devretmiştir. Yarsanilikteki tenasüh inancının 
buna işaret ettiği söylenebilir.

Geçici ve sürekli tecelliler belirli tarihle sınırlı olmayıp süreklilik arz etmek-
tedir. Görüşülen Pir bu sürekliliğin anlamını şu şekilde yorumlamıştır:  “Dünya 
sürekli değişmektedir. Değişen koşullara insanlığın uyumu için her zaman yol gösteri-
cilere ihtiyacı vardır. Değişen dünyayı sürekli yeniden yorumlamak/güncellemek gerek-
mektedir. Yarsan inancı İslam’da olduğu gibi kutsal kişilikleri belli bir tarihte yaşamış ve 
ölmüş olarak görmez. Yarasanlıktaki sürekli tecelli ilkesi yaşamın sürekliliği ve değişme-
siyle ilgilidir. Değişim yaşamın özüdür. Buna göre yenilenmemek yaşamı öldürmektir. 
Bin yıl önceki bir avatar o zamanın koşullarına göre yol gösterendir. Bugünün koşulları-
na göre yol gösterecek avatarlar da olmak zorundadır. Bu yüzden Yarsanlıkta Sultan ve 
Heftenler her zaman her yerde tecelli etmektedir.”

İslam ve diğer büyük dinlerdeki ilk yaratıma dair mit ile Yarsandaki ilgili 
mit arasında benzerlikler vardır. Ancak unutulmamalıdır ki bu mitoloji İslam’ın 
saf ve özgün bir fenomeni değildir. Ancak İslam’a İslamla yaşanan ilişki süre-
cinde bu fenomenin İslami versiyonundan da kısmen etkilenilmiş olabilir. İs-
lami versiyondaki dört büyük melek (Cebrail, Azrail, İsrafil, Mikail) Yarsanın 
yedi meleklerinden dördüyle benzerlik taşır. Yarsanlığın ana akım İslam’a göre 
kurumsallaşmış ekolleri bu meleklerin dördünün ismini tıpkı İslam’da yer alan 
şekliyle anarlar. Ancak İslam’dan bağımsızlığını vurgulayan ekollerde bu me-
leklerin ismi Pir Bünyamin (Cebraile karşılık gelir),   Pir Musa (Mikail’e karşılık 
gelir), Pir Daved (İsrafil’e karşılık gelir), Mostefa Davedan’dır (Azrail’e karşılık 
gelir). Görüşülen Pir Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail isimlerini hiç kullanmadıkla-
rını ısrarla vurgulamıştır. Diğer taraftan Yarsan yaradılış mitolojisine dair bazı 
metinlerde yaratılan ilk insanların isimleri Âdem ve Havva olarak geçse de bu 
İslam’dan geçen bir kült olarak değil yerli kültün çeşitli sebeplerle İslam’a uyar-
lanması şeklinde görülebilir. Diğer bazı Yarsan metinlerinde bu ilk insanların 
ismi  “Maşyeh” ve “Maşyaneh” olarak geçer. Maşyeh ve Maşyaneh, İslam’ı (ve 
diğer büyük dinleri) önceleyen kadim İrani inançlarda yaratılan ilk kadın ve 
erkeğin isimleri olarak geçmektedir (Hamzeh’ee, 2008: 132) 

Yarsanlıkta Evrensellik ve Kurumsallaşma: Kürtlerin eski dini Yezdaniliin 
gerçek anlamda evrenselci bir din olduğu söylenebilir. Yezdanilik tüm diğer 
dinleri, insanın ruh’a inanması bağlamındaki aynı orijinal düşüncenin meşru te-
zahürleri olarak görür. Bu dinleri, kurucuları periyodik olarak yeniden dünyaya 
gelip canlıları kurtuluşa götüren yeni bir peygamber olarak, yaratıcının sürekli 
müdahalesinin örnekleri olarak görür. Böylece bu inanç sisteminin bir inana-
nının İslam, Hıristiyanlık, Zerdüştlük ya da diğer bir dine yakın durması, tüm 
bunları sadece eski düşüncenin birer yeni türevi olarak gördüğünden, hiç de zor 
değildir. Keza, bu dinlerden herhangi birine girmesi gerektiğinde pek zorlan-
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maz. Ayrıca Yezdanilik başka bir din karşısında savunmasız kaldığında onun 
içine girerek, onu kabul ederek, onu ele geçirme ve bünyesine katma eğilimi 
de göstermiştir. Örneğin Yezdaniliğin yeni kolları, dışlarındaki egemen dinle-
rin en üstün şahsiyetlerini ardışık avatarlar olarak, kendi dinamik kozmogonik 
sistemlerine katarak biçimlendirmişlerdir. Yezidilik, Yarsanilik, Alevilik gibi 
birkaç eski ve şimdi ortadan kalkmış hareket ve dinin de başlangıçta Yezdanili-
ğin kolları olarak ortaya çıktığı inanılıyor. Gerekli ihtiyat ve özenin gösterilmesi 
koşuluyla, bunlara Gnostik dinlerden Mithrailik ve Zorvanilik ve sosyo-ekono-
mik nedenlerle ortaya çıkan Mesih hareketleri olan Mazdekiler, Hurremiler ve 
Karmatiler dâhil edilebilir. Yezdanilik aynı zamanda diğer bir gnostik din olan 
maniliği önemli ölçüde etkilediği gibi, İsmaili (Yediler), Şiilik, Durizilik ve Ba-
bilik ile daha az ölçüde Zerdüştlük, İmami Şiiliği ve Bahaîliği de etkilemiştir. 
Mithraici din hareketinin, M.Ö. 4. y.y’daki Helenistik dönemin başlangıcından 
bu yana mezhebin ilişkide bulunduğu eski Yunan-Roma kamutanrısal (panteist) 
dinini etkisi altına almak için, dinin taraftarları tarafından kullanılan bir kisve-
den başka bir şey olmadığı şimdi anlaşılmaktadır (İzady, 2013: 254, 255).

Yarsanlık, benzeri diğer inançlarda olduğu gibi, egemen dinin baskı ve da-
yatmasıyla zorunlu değişimler yaşamıştır. Bazı değişimler bazen stratejik ve tak-
tiksel olsa da zamanla içselleştirilmiştir de. Ancak bu değişimin bir diğer sebebi 
de Yarsanlığın evrensellik karakteristiğiyle ilgilidir. Ancak bu evrensellik İslam 
ve Hıristiyanlıktaki evrensellikten farklı olup tüm dünyaya Yarsanlığın yayılma-
sı ve herkesin Yarsan olması gerekliliğine yönelik bir evrensellik değildir. Buna 
ileride daha detaylı değinilecektir. İzady’nin de değindiği üzere Yezdaniliğin 
bir kolu olan Yarsaniliğin bu evrensel karakteristiği iki tür sonuç yaratmakta-
dır. Birincisi diğer dinlerle kolaylıkla kaynaşma ikincisi ise kendini savunma 
ve koruma durumunda yabancı dini kendi bünyesine katarak yutma esnekliği. 
Yarsanlığın gerek büyük tek tanrılı dinlerle gerekse diğer başka bazı inançlarla 
ortak fenomenlerinin olmasının önemli bir sebebi de işte bu münhasır evrensel-
liğiyle anlaşılabilir. Ayrıca tek tanrılı semavi dinlerin kuruluş sürecinde bünye-
sine evirerek aldığı İrani fenomenler olup bu fenomenlere aşinalığın Yarsani vb. 
inançların tek tanrılı dinlerle ilişkiler neticesinde yaşadığı değişimi belirli bir 
ölçüde kolaylaştırdığı da düşünülebilir.

Yarsan inancındaki evrenselci karakteristiği en doğru şekilde idrak edebil-
mek için Yarsanlığa göre bu dünyada insanın geçmesi gereken dört kapı olan 
Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat inancını bilmek ve anlamak gerekir.  Hak’ka 
(Haq) ve hakikate ermek için bu dört kapı/makam sırasıyla aşılmalıdır. Yolculuk 
şeraitle başlar ancak aslolan hakikat makamıdır. Yarsanlık özünde bu yolculukla 
ilgili bir felsefedir/düşüncedir. Şeraitten hakikate giden yolculuk esasında tüm 
insanlığın yaşadığı ama herkesin tamamlayamayacağı bir yolculuk olup bu yol-
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culuğu tamamlayabilmek için insanın illaki Yarsan olması da gerekmez. Zira ha-
kikate giden yolcukta insanı aydınlatacak pek çok farklı araç/kapı var olmuştur 
ve olacaktır. Semavi dinler de bu araçlardan/kapılardan biridir. Dolayısıyla bu 
dinlerin mensubu tarihi kişilikler veya kutsal varlıklar hakikate erdiğine inanıl-
dığı takdirde Yarsan inancında da saygın bir yer alabilir. 

“Yarsanlık bir din veya bir mezhep değildir. Ebedi ve ezeli bir düşüncedir, bir hayat 
felsefesidir, bir ayindir. Ayin kişisel tecrübe, gözlem, hisler ve yoluyla arayışı ifade eder. 
Din/ mezhep kuralcıdır, dogmatiktir, benmerkezcidir, herkesi aynı yolda yürümeye zor-
lar. Din/Mezhep şeriattır yani şeriatte donmaktır. Sünnilik, Şiilik veya Hıristiyanlıktaki 
mezhepler şeriattır, şeriatta kalmışlardır. Şeriatte insan edilgendir. Başkasının deneyimine 
şahit olmakta ve uygulamaktadır sadece. Yarsanlığın gerçek felsefesi tüm bunların dışın-
dadır. Yarsan inancında şeriatten sonra sırayla tarikat, marifet ve hakikat vardır. Ben yedi 
yaşındayken pirim bana bu dört makamı şu şekilde bir örnekle açıklamıştı: ‘Şekerin ne 
olduğunu bilmiyorsun diyelim. Şekeri ilk gördüğün zaman şeriat zamanıdır. Henüz onun 
tadını bilmiyorsun. Bildiğin sadece rengi, şekli gibi özellikler. Bu gördüklerini başkalarına 
da aktarabilirsin. Sana güvenen biri senin söylediklerine şekeri görmeden inanır. O henüz 
şeriat aşamasında değildir. O da şekeri gördükten sonra şeriate geçecektir. Şekere dokun-
duğunda,  tadına baktığında tarikat aşamasına geçersin Tarikat amel aşamasıdır, yani 
şekerin içine girdiğin aşamadır. Fakat sen henüz sadece şekerin şekli, rengi, tadı, yapısı 
gibi bilgilere ulaşmışsındır. Yani şekerle ilgili bilmediğin daha çok şey vardır. Örneğin 
şekerin zararlı mı yararlı mı olduğunu henüz bilmiyorsun. Tarikat aşamasında şekerle 
ilgili başka bilgilerin peşinde olacaksın. Nereden gelmiş, nasıl gelmiş, nasıl yapılmış, iyi 
bir şey mi kötü bir şey mi? Yani mananın, kaynağın peşinde olacaksın. Bu süreçten sonra 
marifet makamına geçeceksin. Bu aşamada riyazet halinde olursun. Sorularının cevabını 
bulmak için çıktığın bu yolculuk zorlu bir yolculuktur, bedel vermek gerekir, yorulursun. 
Ve sonunda şeker firmasına ulaşıp şekerin üretim aşamasına şahit olursun. Bundan sonra 
artık ya kendin bir fabrika kurup şeker üretirsin ya da fabrika sahibi kadar şeker hakkında 
bilgi sahibi olmuş olursun. Bu aşamada sen artık hakikat makamına ermiş olursun. Şera-
itten başlayarak marifet makamına ulaşanlar da artık sana doğru yolculuk edecektir. Ha-
kikat makamındaki insan her şeyin üstündedir. Her şeyi bilir ve görür. Şeker örneğinden 
yola çıkarsak hakikat makamındaki kişi şekerin tanrısıdır artık. Hakikat makamı dünyada 
tanrı gibi yaşamaktır.’ Her insan bir tanrıdır. Tanrı evrendir, evren insanın içindedir.  
Kabemiz içimizdedir. Yarsana Ehle Hak denmesinin sebebi budur. Haq’tan gelen demektir. 
Ancak bilmek gerekir ki Haqiqat (Hakikat) insanın kendi dışında bulacağı bir şey değil-
dir. Hakikate doğru yolculuk aslında insanın kendine yolculuğudur. İnsanın kendisini 
tanıması ve kendisiyle yüzleşmesidir. Zaaflarını, meziyetlerini tanımaktır. Bu yüzleşme 
neticesinde değişmek ve dönüşmektir. Kendini deneyimleyip dünyayı, evreni görmektir. 
Zira evren insanın içindedir. Kendini tanımak evreni tanımaktır, Hak’kı tanımaktır. İşte 
Yarsanlık bu yolculuktur. Hakikatteki insan ehle haktır. Ehle hak insan dünyadaki hiçbir 
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dini, inancı, ibadeti reddetmez. Hakikat yolculuğunda tüm bunların gerekliliğine ve işle-
vine inanır. Hakikate giden yollar farklı olabilir ama varılacak yer aynıdır. Haq, Hakikat 
herkes için aynı şeydir ve hedef birdir. Bu yolculukta kişinin hangi dinden, inançtan ol-
duğunun önemi yoktur. Şeriatte veya Tarikatte veya Marifette kalan bir din veya inanç bu 
yolculuğu insana sunamaz. Bu yolculuğu yapmayan insan yavan kalır. Evreni ve kendini 
tanıyamaz, yorumlayamaz. Yarsanlık evrensel bir felsefedir. Hiçbir dini dışlamaz. Değişen 
zamanlarda ortaya çıkan dinleri de bu dinlerin önemli isimlerini de önemser. Bu dinlerle 
kendi özünden taviz vermeden diyaloga girer ancak kendini bir dinde de bir inançta da 
sabitlemez. Dünyadaki tüm dinlerin, inançların hakikat yolundaki felsefesini önemser. 
Bu dinlerin kendini hakikat yoluna adamış kişilikleri Yarsan inancında da itibar görür. 
Yarsan en kadim zamanından beri dünyada var olmuş var olan ancak iktidar olmamış, 
baskı aracına dönüşmemiş hakikate ermiş tüm dinleri, inançları kabul eden evrensel bir 
anlayıştır. Hakikat yolunda olan dünyadaki herkes bu sebeple aslında Yarsandır. Sonradan 
Yarsan olunamayacağı kuralı Sultan Sehak döneminde yaşanan kurumsallaştırmayla ge-
len yeni bir kuraldır. Yarsan doğmayan birinin sonradan Yarsanlığa geçmesi eskiden beri 
bir kuralsa İslami bir kökeni olan Sultan Sehak nasıl Yarsan olmuştur peki?. Bu Yarsan 
cemaatine Yarsanlığa geçme vasıtasıyla ajan olarak sızan kötü niyetli Müslümanlara karşı 
alınmış bir önlemdir esasında. Ancak bu Yarsanlığın ezeli bir kuralı değildir ve Yarsan-
lığın evrenselliğine aykırıdır. Kutsal kitabımız Serencam’ın yazarları arasında Kızılderili 
mistiklerin, Budist rahiplerin, İslami ve Hıristiyan ruhani kişiliklerin kısacası dünyanın 
farklı yerlerinden ve farklı inançlarından olan kişilerin olması bunun en açık ispatıdır. 
Dünyanın birçok yerinden insan Sultan Sehak’a iman etmiştir, onu tanrı kabul etmiş-
tir. Bunların arasında Müslümanlar, Budistler, Hinduistler, Kızılderililer, Hıristiyanlar, 
Yahudiler, Zerdüştiler de vardır. Serencam diğer semavi kitaplar gibi tanrının sözünü 
yazmaz. Böyle bir tanrımız yok. Yarsanlıkta semavi dinlerdeki gibi Allah, tanrı gibi bir 
inanç yoktur. Hindistan, Tibet vs. her dinden her coğrafyadan mürşidler de Serencam’da 
bölümler yazmıştır. Sultan Sehak döneminde Kızılderili üç kişi gelip ona müritlik yap-
mıştır. Bir Yarsan Pir’inin eğitimi diğer dinler, felsefe, metafizik gibi konuları kapsar. Ör-
neğin ben eğitimim süresince Yarsan Pir’lerinin yanı sıra Hıristiyan keşişlerden, Yahudi 
hahamlardan, Zerdüşt rahiplerden ders aldım. Büyük dinlerin hepsinin kutsal kitaplarını 
ve tefsirlerini okudum. Nakşibendî, Kadiri gibi tarikatlarda de bulundum ve dört tarikat-
tan şeyhlik unvanı aldım. Sadece Sultan’ın (Haq’ın)9  soyundan olanların pir olabileceği 
kuralı da Sultan Sehakla başlayan bir kuraldır, Sultan Sehak’tan önce Yarsanlıkta böylesi 
bir kural yoktu10. Tüm evrenin merkezinde hakikat vardır ve her yol hakikate çıkar. Yani 

9 Burada kastedilen Sultan’nın (Haq) doğrudan teofanisidir.
10 Benzeri bir durum Ezidilik’te de vardır. Şeyh Adi’nin soyundan gelenlerin pir diğerlerinin 

de Mürid sayıldığı Ezidi sosyal hiyerarşisinin, Arap olan Şeyh Adi’nin soyundan gelenler 
tarafından kendilerini ayrıcalıklı kılmak için getirdikleri yeni bir kural olduğunu iddia eden 
Ezidiler vardır.
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başka şekilde söylersek, bu evrende her şey hak planı içindedir. Sadece farklı türden beyin 
ve ruh seviyesine sahip olan insanlara Haq (Hak)/Soltan da farklı yüzlerle/yollarla görü-
nür. Ancak sonuçta evrenin merkezindeki nokta Soltan’dır. Sadece bu noktaya giden yollar 
ve başlangıç noktaları farklıdır. Bu başlangıç noktası kimi zaman İslam’dan çıkar kimi 
Hıristiyanlıktan kimi zaman başka bir din veya inançtan. Bunlar sadece hakikate giderken 
geçilen farklı kapılardır. Dünyadaki her insan hakikat yolunun yolcusudur. Kimi yolun-
da ilerlerken dinin ilerlemeyen, dogmatik döngüsünde kapana kısılır, yolundan yozlaşır. 
Kimisi de bu yoldaki engelleri aşar, tecrübeleri ile bir adım daha hakikate yaklaşır.” (Akt. 
Görüşülen Pir). 

Buraya kadar aktarılanlar Yarsan inancında diğer dinlere ait kutsal veya kut-
sal olmayan kişiliklerin de (Ali, İsa, Şeyh Adi, Cebrail vs.) yer etmesinin neden-
lerini bikaç boyutuyla açıklığa kavuşturabilir. Bunun yanı sıra hâkim dinlerin 
karşısında kaybedilen gücün neticesinde dezavantajlı inançlar belli bir kurum-
sallaşmaya doğru da evrilebilir. Kaldı ki hâkim dinle rekabet edecek koşulları 
yaratmak adına onun fenomenlerini doğrudan ya da kendine uyarlayarak al-
mak Yarsanlık, Alevilik, Yezidilik gibi esnekliğe sahip inançlar için, değinildiği 
üzere, hiç de zor değildir. Kültürel değişimin bu boyutu sosyo-psikolojik yakla-
şımı temsil eden göreli yoksunluk teorisiyle de açıklanabilir. Göreli yoksunluk 
bir hak veya inandığı bir şeyden yoksun olma deneyimidir. Bu alanda çalışmış 
kişiler arasında Alberle ve diğerleri, incelemelerini bir hareketin mensupları ara-
sında oluşan psikolojik süreç üzerinde temellendirirler. Bir yoksunluk hissinin 
tüm dinsel hareketlerde mevcut olduğunu ileri sürerler. Söz konusu yoksun-
luk, yeni kültürle temasın ardından da meydana gelebilir. Böylesi bir durumda 
geleneksel kültürün cemaati, psikolojik yoksunluğa bir tepki mahiyetinde bir 
hareket başlatabilir (Alberle, Nash, Akt Hamzeh’ee, 2008: 52-53). Bu hareket yer-
li kültürün/inancın baskın kültüre dâhil olmanın ve onunla uyumlu olmanın 
imtiyazlarından faydalanmak için –stratejik ve taktiksel olarak- baskın kültürle 
uyumlu bilinçli bir değişime yol açabilir. Yarsanlığın İslam tarihi içerisinde ya-
şadığı kurumsallaşma pratikleri onun İslam’ın bir uzantısı olarak görülmesini 
makul gibi kılsa da aslında Sultan Sehak döneminde ve Ceyhunabadi dönemin-
de Yarsanlığın kurumsallaştırılması girişimlerinin sebepleri bu sosyo-psikolojik 
yaklaşımla ele alınabilir. Örneğin “Borhan ul-heqq”in yazarı Nur ‘Ali Elahi’nin 
Yarsan dininin birtakım prensiplerini İslam’ın ana akım Şii kolu ile sufi öğre-
tilerine uyarlamaya çalışan dini bir reformcu olduğu söylenmektedir (Ham-
zeh’ee,2008: 18). Yarsanların hatırı sayıda çoğunluğu ve pirleri İslam’a içkin bir 
tarihi kesinlikle reddetmekte ve inanç tarihlerinin İslam’ı öncelediğine vurgu 
yapmaktadırlar. Buna göre Sultan Sehak da bir reformisttir sadece. Aynı duru-
ma Ezidilik ve Alevilikte de rastlanmaktadır. Ezidilerin hatrı sayılır çoğunluğu 
Ezidiliğin İslami kökene sahip Şeyh Adiy’le başladığı tezini, Alevilerin de hatrı 
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sayılır çoğunluğu Aleviliğin İslami bir figür olan Ali’yle başladığı(veya ona özel 
geliştiği) inancını reddetmektedirler11. 

Ezidi, Yarsan, Alevilik gibi inançların bazı mensuplarının kendilerini İs-
lam’ın bir parçası olarak görmeleri yüzyıllarca maruz kalınan baskıların netice-
sinde verilen bilinçli tavizlerin giderek bilinçsizce içselleştirilmesinin bir sonucu 
olarak da görülebilir. Ancak söz konusu inançların hâkim dinler karşısında ger-
çekleştirdiği reformasyonun bu inançları özgün arkaik inançlarından tamamen 
uzaklaştırmadığı da akılda tutulmalıdır. Zira “tüm büyük hocalar öğretilerini 
ilgili toplumun geçmişteki gelenekleri üzerine kurmuşlardır. Sonsuz antik aklı, 
o soyun özel gereksinimlerine göre, o soyun insanlık için bırakmaya yazgılı ol-
duğu mesaja göre, değiştirir ve uygularlar” (Taraporewala, 2002: 15).

“İran hiçbir vakit tam anlamıyla İslamlaşmadı. Müslümanlıktan çok şey bünyesi-
ne katmış olsa da Şiilik de esasında İslam değildir. Çünkü İran kafasındadır. Zerdüşt 
kafasındadır. Şiilik İran kültürüne yakın şeyler söylediği için kitleler onu benimsedi. 
Yarsanlık İslam’dan sonra başlamış şeklindeki yanlış bir inanç vardır. Bırakın İslam’ı 
Yarsanlık Zerdüştlüğü bile önceler. Hatta Zerdüşt’ten önceki Mazdek ve Mani peygam-
berlerden önce de vardır Yarsan. Bu dini Sultan Sehakla başlatmak da yanlıştır. Sultan 
Sehak Yarsanlığı kurumsallaştıran, bu inancı aşikâr eden ve din haline getiren kişidir. 
Dolayısıyla Sultan Sehak gerçek Yarsanlığın değil bir dine/mezhebe dönüşen Yarsanlı-

11 Şeyh Adi’nin Êzidîlikteki kutsal ve tarihsel konumunu tüm Êzidîler reddetmemekle beraber 
Êzidîliğin ondan çok daha önce de var olduğunu söyleyen Êzidîler’in sayısı da bir hayli 
fazladır. Êzidîler’in bir kısmı da doğrudan Şeyh Adi’nin dinin kurucusu olmaktan ziyade, kriz 
içinde olan dinlerini reforme eden ve İslamiyet’le tanıştıran çok önemli bir figür olduğunu 
düşünmektedirler (Kreyenbroek, 2006: 47-51). Bazı araştırmacılar kasıtlı olarak –Êzidîliği 
İslam’dan kopmuş sapkın bir din olarak göstermek için- Êzidîliği esasında Müslüman Şeyh 
Adiyle başlayan tasavvufi bir tarikat olarak tanımlamaktadır ancak Êzidîler’e göre ise Şeyh Adi 
sonradan Êzidîliği benimsemiş ve bu konuda çeşitli reformlar yapan keramet sahibi, dindar 
ve tarihsel kişiliktir ve Êzidî dininin savunmasını yapmıştır (Omerxali ve Xankî, 2009: 18). 
Çeşitli çalışmalarda (Guest, 2007; Yalkut, 2014;  Kreyenbroek, 2011; Bozan, 2012). Êzidîlerle 
yapılan görüşmelerde birçok Êzidî Şeyh Adi’yi Kürt coğrafyasının zorla İslamlaştırılması 
politikasının son halkası olduğunu ve Şeyh Adi’nin bu amaçla Êzidîler arasında görev 
yapmış bir misyoner olduğu, Şeyh Adi’nin kasıtlı hareket ederek, Azday’ı ve Melek Tavus’u 
unutturmak için Yezīd b. Muāviye’yi benimsetmeye ve Emevîler’e ait gelenekleri yaymaya 
çalıştığı, Êzidîlik’te mevcut birçok katı kuralın bir Müslüman olan Şeyh Adi tarafından 
Êzidîliğe aşılandığı ve bunların esasında İslamiyetle ilgili kurallar olduğunu ve bu durumun 
Êzidîliği yaşanması zor bir hale soktuğu, şeyhlik kurumunun İslamiyetle ve Arap kültürüyle 
alakalı bir durum olduğu ve bunun Êzidîliğe Şeyh Adiyle aşılandığını ancak Êzidîlik’te esas 
olanın pirlik sistemi olduğu, Şeyh Adiyle birlikte Êzidîliğin İslamiyet karşısında çok fazla 
eritildiği ve özünün unutulduğu, yüzyıllarca baskı ve zulüm altında bulunan Ezidîlerin bu 
baskının azalması için istemeden de olsa Şeyh Adi’yi sahiplenmiş ve onun dinini benimsemiş 
olduğu zamanla da onu kendilerinden addettikleri, şeklinde açıklamalar yapmışlardır.
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ğın kurucusudur. Sultan Sehak’tan önce de sultan çok kez bedenlenmiş şekilde gelmiştir 
dünyaya. Yarsan kendini bir mezhep bir din yapma çabasına girdiğinde çok şey değişti 
ama. Bugünkü Yarsanlığın birçok şeyini protesto ederim12. Gerçek Yarsanlığın bu olma-
dığını söylerim. Yarsanlık bazı açılardan özgünlüğünü kaybetmiştir. Sultan Sehak’ın 
babası Irak Kürdistanı’ndan Kadiriye Tarikatına mensup Sünni bir Kürt’tür. İsmi Şeyh 
İsa Berzenci’dir. Sultan Sehak’ın annesi Hatun Dayrak’tır. Hatun Dayrak Yarsan’dır. 
Evlenmeden ve herhangi bir erkekle yakınlaşması olmadan Sultan Sehak’a hamile kaldı-
ğından Berzenci ahalisi onu fahişelikle suçlar. O vakit 80 yaşlarında olan Şeyh İsa onu 
ölümden kurtarmak için onunla evlenip korumasına alır. Şeyh İsa Berzenci’nin başka 
eşleri de olup bunlardan dört oğlu vardır. Bu dört oğlu Kadiriye tarikatındaki şeyhlerden 
ders almış Kadiriye şeyhleridir. Berzenci’nin diğer eşlerinden olan bu çocukları Sultan 
Sehak’ı kardeş olarak kabul etmeyip, dışlar. Sultan Sehak’ın üvey ağabeyleri ve babası 
ve diğer müridler Sultan Sehak’ı öldürmeye kalkışır. Sultan Sehak kaçarak İran’a gelir 
ve burada bir mağaraya sığınır. Mağarada bir örümceğin ağı sayesinde kamufle olur. 
Bundan sonraki benim yorumumdur. Bana göre kardeşleri tarafından dışlanan Sultan 
Sehak içindeki öfkeyle, hırsla, kinle kardeşlerine ve babasının müritlerine karşı bir güç 
kazanma isteğindedir. İran’da Yarsanlara sığındıktan sonra Yarsanlığı bu güce erişmek 
için bir dine dönüştürmüştür.13” (Akt. Görüşülen Pir). 

12 Yarsan erkekler İran’da upuzun bıyıklarıyla edilirler. Pir’in bu konudaki açıklamaları şu 
şekildedir. “Yarsanlıkta sonradan oluşan dogmatik birçok şeye karşıyım. Bunlardan biri de 
bıyık zorunluluğu. Yarsanlıkta bıyık ve saç çok önemlidir. Bıyık Yarsanın mührüdür, kimliğidir 
ve Yarsan olanı Yarsan olmayandan ayırt etmenin en açık yoludur. Yarsan bıyığı düzensiz 
ve asimetriktir. Çünkü kişi doğumdan ölüme kadar bıyıklarını kesmemelidir. Hatta ufak bir 
düzeltme bile yapmamalıdır. Çünkü bıyıktaki kıllarda birçok metafizik sır gizlidir. Birinin 
bıyığı tıraşlıysa bu onun Yarsan olmadığını gösterir. Bıyıkla ilgili keskin yasaklar esasında 
Sultan Sehak döneminde başlayan bir şeydir. Müslümanlar Yarsan kılığına girerek Yarsanların 
içine sızıp onları öldürüyordu. Yarsan kılığına girmeyi zor hale getirmek için bıyıklara 
doğumdan itibaren dokunmama zorunluluğu getirildi. Çünkü bıyığı kesmeden yaşamak 
zordur. Rahat yemek yiyemezsin en başta. Rahat konuşamazsın ve cinsel yakınlaşmada da 
zorluk yaratır. İşte Yarsan’da bıyığa hafif düzeltmeler için bile müdahale edilmemesi kuralı 
Müslümanların Yarsan kılığına girmesini zorlaştırmaktır. Çünkü bir Müslüman belirtilen 
zorluklardan ötürü bıyıkta hiç düzeltme yapmadan duramaz.  Doğumdan itibaren hiç 
kesilmeyen bıyık bellidir. Sonradan bıyık bırakan veya bıyığı daha rahat yemek yemek için 
ufaktan da kesen ya da düzeltenin bıyığından durum çok rahat anlaşılır. Dolayısıyla bu bıyık 
mevzusu esasında güvenlik amacıyla yapılan bir şeydi ama şimdi Yarsanların çok kesin bir 
kural olarak icra ettiği bir şey haline geldi. Ben bir Yarsan Piri olarak bu kurala uymuyorum 
örneğin ve Yarsanlar beni kınıyorlar.” 

13 Pir’in aktardığı, Yarsan metinlerinde de geçen Sultan Sehakla ilgili bakire anneden doğma, 
mağarada örümcek tarafından kamufle edilme gibi diğer dinlerle anonim olan mitler Sultan 
Sehak’ın hayatının tek tanrılı dinlerin “ideal tipler”inin hikâyesiyle uyumlu hale getirme 
çabasının bir sonucu olabilir. Ancak elbette bu mitlerin tek tanrılı dinlerin tekelinde mitler 
olmadığı, bu dinlere de revize edilerek geçen fenomenler olduğu da akıl da tutulmalıdır. 
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Yarsanilikte evrensellik ve kurumsallaşma olguları ile ilgili yapılan değer-
lendirmeler aşağıda ele alınacak fenomenlerin de daha iyi anlaşılmasını sağla-
yabilir. 

Ali İnancı: Peygamber Muhammed’in damadı ve dördünce Halife olan 
Ali’nin Alevilik ve Yarsanilik gibi inançlarda merkezi bir yer işgal ettiği düşü-
nülse de her iki inançta da Ali ile ilgili birbirine zıt görüşlere sahip ekoller ve 
kişiler de mevcuttur. Yarsanlığın bazı ekollerinde Ali evrensel ruhun/Haq’kın 
ikinci düzey tecellileri arasında yer alırken bazı ekollerde de ilahi özün dolay-
sız tezahürüdür (teofani). Bu inanışlar kendini İslam’ın bir parçası olarak ka-
bul eden ekollerde söz konusudur. Kendini İslam’dan tamamen bağımsız gören 
Yarsanlığın diğer ekolleri ise Ali kültünün, Yarsan inancına Yarsanlığı İslamlaş-
tırmak için kurgulanarak sokulduğunu ve Yarsanlığın özünü bozduğunu düşü-
nürler. Bu sebeple İslami bir kişilik olan Ali inancını reddederler. Aynı reddedi-
şe Alevilerin bir kısmında da rastlamak mümkündür. 

Ali inancının Yarsanlığa girişine farklı açılardan açıklık getirilebilir. İran’da 
dinden kültüre ekonomiden, siyasete her alanda hâkim olmaya başlayan İslam’a 

Sultan Sehak’ın annesinin Yarsan olduğu düşüncesi doğru olabilir ancak bu pirlerin sonradan 
Yarsan olunamayacağı kuralının Sultan Sehakla başladığı fikriyle çelişmektedir. Ancak şöyle 
bir yorum da yapılabilir: Sultan Sehak döneminde başlayan sonradan Yarsan olunamaz kuralı 
Sultan Sehak’ın Müslüman kökenli olması gerçeğiyle çeliştiği için Sultan Sehak’ın annesinin 
Yarsan olduğu şeklinde sonradan bir mit uydurulmuş olabilir. Annesinin bakire olduğu yani 
evrensel ruhtan hamile kaldığı miti de Sultan Sehak’ı Müslüman olan babasının köklerinden 
koparma girişimi olabilir. Ayrıca Sultan Sehak’ın annesinin Yarsan olduğu bilgisi Yarsanların 
Sultan Sehak’ı kabulü kolaylaştırmaya yönelik de olabilir. Pir’in Sultan Sehak’ın kardeşlerine 
yönelik güç kazanma hırsına dair bu yorumuna benzer bir yorum Ezidi inancındaki Şeyh Adi 
için de yapılmaktadır. Şeyh Adi b. Müsafir tutucu (mutassıb) bir Sünni olarak bilinir. Onun 
görüşleri büyük oranda Sünni kuram ile örtüşmektedir ancak tek fark onun Muhammed 
peygamberin torunu olan Hüseyin’in ölümünden sorumlu olan Emevi Halifesi Yezid b. 
Muaviye Yezid b. Muaviye hakkında sahip olduğu görüşlerdir. O, eserlerinde Yezid hakkında 
övücü sözler kullanır (Söyleşi: Kaplan, 2012) ve Kerbela olayında suçsuz olduğunu söyler. 
Bu nedenle onun kurduğu Adeviyye Tarikatı daha sonra Müslümanlar tarafından Halife 
Yezidle ilgili tutumları ve daha pek çok konudaki düşünceleri nedeniyle dışlanmıştır. İslam 
yorumcuları on üçüncü ve on dördüncü yüzyıllara kadar Şeyh Adi’nin öğretilerinin İslam’a 
uygunluğunu kabul ediyorlardı. Ancak daha sonraki yüzyıllarda Müslüman din adamlarının 
Şeyh Adi’ye, öğretilerine ve onun kurduğu Adevviye tarikatına karşı tavırları olumsuz yönde 
değişmiştir (Türkdogan, 2003, 306- 307). Emevi Hanedanlıgı yıkılınca bu hilafet taraftarları 
Hakkâri dağlarına (o dönemde Laleş de bu bölgenin içerisindedir) çekilmişler, devrin 
siyasi çalkantısından uzak bir hayat yasamayı tercih etmişlerdir. Bu politik mülteciler, bölge 
sakinlerinin hayatına dinamizm getirmişleridir. Seyh Adi b. Müsafir de bunlardan biridir 
(Turan,1989: 47) Muhtemelen onun Êzidîler’in de yaşadığı bölgeye gelmesinde yöre halkını 
Kuran’ın prensiplerine çağırmak (Aydın, 1988: 35) ve yeni bir cemaatle İslam camiasında bir 
güç kazanma maksadı yatmaktaydı.
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karşısında öteki duruma gelip haksızlığa uğrayan yerli inanç mensupları Ali’nin 
halifelik konusunda uğramış olduğu haksızlıktan kaynaklı mağduriyetini za-
manla kendi hikâyeleriyle özdeşleştirmiş olabilirler. İslam tarihi içerisinde yok-
sullardan, ezilenlerden yana bir kişilik olarak ele alınmış olan Ali bu yönüyle de 
İrani inanç mensuplarını etkilemiş olabilir. Hâkim din, siyaset ve kültür olarak 
İslam’ın gücünü paylaşmak için ona uygun kurumsallaşma sürecinde yerelleş-
tirmeye elverişli İslami bir figür olarak Ali, İrani inançların stratejik/taktiksel 
bilinçli bir tercihi olarak da düşünülebilir.  Diğer taraftan Ali,  İslamla uyuşmaz-
lıktan kaynaklı sosyo-ekonomik ve politik sıkıntıları gidermek yani Müslüman-
ların ötekileştirici baskısından kurtulmak için İrani inançların onlarla uyumlu 
bir inanca sahip oldukları algısı yaratma adına kullandıkları bir araç da olmuş 
olabilir. Tüm bu durumların oluşmasına evrensel ruhun/Haq’kın dünya var ol-
dukça sürekli doğrudan ve dolaylı tecelli ettiği ve bu tecellilerin hakikat maka-
mına ermiş dünyadaki her dinden, ırktan insanda gerçekleşebileceği inancının 
uygun bir zemin oluşturduğunu da hatırlamak gerekir. Osman, Ebubekir veya 
Peygamber Muhammed’in kendisinin değil de Ali’nin seçimi, onun ezilenlerin 
özdeşim kurmaya elverişli bir örnek olması veya İslam tarihi içerisinde kendine 
biçilen meziyetleriyle ilgili olduğu düşünülebilir.  Ya da Ali böylesi niteliklerle 
kurgulanmaya elverişli bir örnek olarak seçilmiştir de denilebilir. 

İslam’a karşı eski İrani inançları sürdürme ve diriltmeye yönelik doğuştancı 
bir hareket olarak ele alınabilecek Şiiliğin de İslam karşısında aynı İrani karak-
teristiğin zemininin elverdiği şekilde evrildiği düşünülebilir.  Ayrıca ana akım 
İslam’ın bir parçası olup güç elde etmeye yönelik kurumsallaştırmaya giderken 
değinilen diğer sebepler Şiilik için de geçerlidir. Yarsanlık ve Alevilik inancına 
Ali inancı bir boyutuyla ana akım İslam’a dönüşen Şiiliğin üzerinden de geçmiş 
olabilir. Zira Yarsanlık Şii İslamla daha yakın temasta olup İslam’ın en doğrudan 
baskısını Şiilik vasıtasıyla deneyimlemiş ve deneyimlemektedir. Ancak elbette 
Ali’nin Şiilik, Yarsanlık, Alevilik gibi inançların bünyesine taşınmasının bir bo-
yutu stratejik ve taktiksel bilinçli bir tercih olsa da kuşaktan kuşağa geçerken Ali 
belirli ölçüde içselleştirilmiştir de. 

Görüşülen Pir Ali inancıyla ilgili şunları aktarmıştır: “İslam İran’a geldiğinden 
bu yana gerek baskıyla gerekse daha sonra baskının içselleştirilmesiyle İslamla uyumlu 
olmak adına Yarsaniliğin özü olumsuz anlamda pek çok tahribata uğratıldı, uğratılıyor. 
Yarsaniler bukalemun gibi zamana ve koşullara göre İslam’a (özellikle de Şii İslam’a) 
göre biçim ve içerik kazanmak zorunda kaldı. Ne yazık ki Yarsaniler zamanla mecburen 
bünyelerine kattıkları İslami unsurları gerçekten Yarsaniliğe aitmiş gibi de sahiplendiler. 
Ancak benim gibi bu gerçeğin farkında olan ve itirazda bulunan Yarsanilerin sayısı da az 
değil. İslami bir kişilik olan Ali (Ali İbn Abi Talib) belirttiğim bu sebeplerle bazı Yarsan 
grupların inancına girmiştir. Ancak şöyle bir şey de vardır: Bizim Ali dediğimiz esasın-
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da İslam halifesi Ali (Ali İbn Abi Talib) değildir.  Ali kelimesi Yarsanlıkta en çok bilen, 
en güçlü, en büyük anlamında kullanılan bir kelimedir ve Sultan’(Haq)ın sıfatlarından 
biridir. Bu kelime daha sonra İslam halifesi Ali olarak anlaşıldı. Hatta anlaşılmaktan 
öte bilinçli olarak çarpıtıldı. Müslümanlar Yarsanlara Ali Allahi ismini takarak onların 
Ali’yi Allah olarak kabul ettiğini ve Ali’ye taptığını iddia edip bu bahaneyle onları kâfir 
ilan edip onlara baskı yapmayı meşru kıldılar. ”

Mehdici Kehanet: Mehdi/mesih inancı dinler tarihi, din sosyolojisi ve antro-
polojisi terminolojisinde binyılcılık (millenium/mileneryanizm) olarak adlandı-
rılan doğuştancı/yeniden canlandırmacı hareketlerin/inançların bir parçasıdır. 
Yerinden edilmiş, sömürülmüş, ötekileştirilmiş ve tabi hale gelmiş, yapılı top-
lumun marjininde yaşayan, sosyo kültürel ve ekonomik açıdan karamsarlık ve 
umutsuzluğa düşmüş toplulukların kurtuluş öğretisi (Cohn, 2020) olarak bin-
yılcılık iyilerle kötülerin kozmik savaşında, içinde bulunulan kötü çağdan sonra 
her şeyin kökten değişeceği bir çağın geleceğine ve iyilerle kötülerin savaşının 
en nihayetinde iyilerin lehine sonuçlanacağına yönelik bir inançtır. Bir kurtarıcı 
gelip ezilenlerin intikamını alacak veya adaletsizliğe son verecektir.

Yarsanlıkta kendine münhasır farklı özellikleri olmakla beraber dünyadaki 
mehdici/Mesihçi kehanetlere benzer bir inanış vardır. Ancak bu inanç sanıldı-
ğının aksine Hıristiyanlığın Mesih inancından devşirilmiş yabancı bir fenomen 
olmayıp esasında İrani/Aryen inançların tenasüh inancına dayanmaktadır.

Tenasüh (ilahi özün doğrudan ya da dolaylı tecellileri) döngüsel ve devresel 
bir zaman anlayışına işaret etmekte olup Yarsanlığın eskatalojik olaylarla ilgili an-
latımları alabildiğince farklılıklar göstermekle beraber bu anlatımların çoğu Za-
manın Sonunun son devre kendi dönemini bitirdiğinde geleceğini ifade etmekte-
dir. (Kreyenbroek, Akt. Omerkhalı, 2014: 52). Yarsan inancında önceleri dünyaya 
perdeli bir şekilde gelen (tecelli ederek) Sultan/Haq ve bu dönemin sonunda per-
desiz bir şekilde zuhur edecek,  dünyayı kötülükten temizleyecektir. Yarsanların 
bu inancının, ana akım İslam nedeniyle yaşanan baskı, zulüm ve sosyo-ekonomik 
buhranlar neticesinde daha da pekişmiş olabileceği düşünülebilir.

Melek Tawus İnancı: İran menşeili birçok inancın panteonunda (örneğin 
Ezidilik, Sabiilik) yer alan itibarlı ve kutsal bir melek olan Melek Tawus Yarsan 
inancında da yer alır. Tek tanrılı egemen dinlerin –özellikle de İslam’ın- şeytan 
figürü üzerinden tanımlanmaya çalışılan Melek Tawus inancı, onu kutsayan Yar-
sanlık vb. İrani inançların mensuplarının “şeytana tapanlar” olarak yaftalanıp 
zulüm ve baskı görmesinde araçsallaştırılmıştır. Felsefi ve ilahi arketipi İrani din 
ve inançların teodisesine (kötülük sorunsalı)14 dayanan Melek Tawus tek tanrılı 

14 Kısa bir tanımla teodise her şeye gücü yeten tanrının sınırsız iyilik ve adaleti ile evrendeki 
kötülüğün varlığını uzlaştırma girişimidir (Yaran, 1997: 14). Gerçekte iyiliği temsil eden 
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dinlerin merkezinden anlaşılması mümkün olmayan bir fenomendir. Ezidilik 
inancına ve kültürüne yönelik önemli akademik çalışmaları bulunan Süvari’nin 
Ezidilik üzerine şu tespitleri Yarsanilik için de geçerlidir: “Kovulmuş melek(ler)
ce temsil edilen şeytan figürü, semitik dinlere ait bir inançtır. Her ne kadar bazı 
yönleriyle semitik dinlerle ortaklık gösterse de, Êzidîlik, Semitik menşeili bir din 
değildir. Dolayısıyla, semitik dinlerin bakış açısı ve onun kavramlarıyla Êzidî-
liğin açıklanmaya çalışılması başlı başına sorunlu bir yaklaşım olduğu gibi, bu 
yolla Êzidîliğin anlaşılması da mümkün değildir” (Söyleşi: Süvari, 2013).

Melek Tawus İrani (Aryen) inançların ağırlık merkezini oluşturan dualizmin 
sonucu oluşmuş bir figür olup “şeytan” figürüyle mitsel benzerlikleri olan ancak 
şeytan figürünün kaba kötü karakteristiğini kesinlikle paylaşmayan bir fenomen-
dir. Dinler tarihinin kaba bir okuması bile şeytan figürünün tek tanrılı dinler tara-
fından revize edilen ve hatta pek çok açıdan yozlaştırılmış arkaik bir varlığa daha 
doğrusu kötülüğe dair bir felsefeye dayandığını göstermektedir. Melek Tawus da 
bu arketipin/arketiplerin evrimleşmiş bir versiyonu olmakla beraber felsefi arka 
planı bakımından arketipe/arketiplere daha yakın gibi durmaktadır. Dolayısıyla 
Melek Tawus’u şeytanın yozlaştırılmış hali görmektense esasında şeytanı Melek 
Tawus’un yozlaştırılmış hali olarak görmek daha makul bir yaklaşım olabilir.  
Ezidilikte olduğu gibi Yarsanilikte de İslam ve diğer tek tanrılı dinerdeki şeytan 
karakterine birebir karşılık gelen bir figür yoktur. Zira kötülük sorunsalı (teodise) 
Yarsanilik vb. inançlarda semavi dinlerin kötülük sorunsalından farklı bir felse-
feye sahiptir. İrani (Aryen) inançlar evreni diyalektik bir kavrayışla çözümleme-

tanrı neden kötülüğü yaratmıştır veya neden kötülüğe göz yummaktadır? Bu soruya en açık 
haliyle İrani (Aryen) ve Hint-Ari dinlerinde mevcut olan genel bir kötülük felsefesiyle cevap 
verilebilir. Yani kötülük, iyiliğin zıttı olarak onun var olması için gereklidir. Aksi takdirde her 
şeye gücü yettiğine inanılan mutlak tanrının kötülüğü yok etmesi gerekirdi (Şarman, 2015)

Yaygın inançlarda şeytan olarak adlandırılan varlığın kötü ruh, canavar, cin, melek veya Tanrı olarak 
dinler tarihinde oldukça eski bir geçmişi olup şeytanın mitolojik arketip birçok örneği vardır: 
Namtar (Sümer, Asur ve Babil mitolojilerinde hastalık getirici tanrı), Erlik Han (Türk ve Altay 
mitolojisinde kötülük yapan tanrı ruhu), Hera (Yunan Mitolojisi’nde kötülük yapan tanrıça) 
şeytanın bazı arketip modellerine örnek olarak verilebilir. Eski Mezopotamya’nın en büyük 
ve saygın tanrılarından biri olan Enlil’in insanlara hem iyilik ve hem kötülük gönderdiğine 
inanılmaktaydı. Arkaik kavrayışta kozmik kaynaklı kötülük tek tanrılı dinlerin kötülük 
anlayışından farklı olup kötülüğün kaynağına dair tek ve somut bir kozmik kaynak inancı 
yoktur. Şeytan’a kötülük fenomeninin giderek somut bir izlekte evrimi olarak bakılabilir.   
Değinilen arketipler evrenin varlığının sebebi ve gerekliliği olarak saygı duyulan kozmik 
varlıklardır. Bunlar tanrılardan biridir veya tanrının ruhsal bir parçası veya niteliği olarak 
görülür (Kötülük ve şeytan kavramının antikiteden günümüze dönüşümü/evrimi hakkında 
ayrıntılı bilgi için Jeffrey Burton Russel’in şu kitap serisine bakılabilir: Şeytan/Antikiteden 
Hıristiyanlığa Kötülük Algıları, İblis/Erken Hıristiyan Geleneği, Lucifer/Ortaçağ’da Şeytan, 
Mephistopheles/Modern Dünyada Şeytan)
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ye çalışmıştır. Bu sebeple dikotomiler (zıtlıklar) ilahi özün yaratımın (kozmosun) 
anlamını formülize ettiği bir denklemdir ve zıtlıklar ilahi özün kendisine içkindir. 
Arkaik İrani inançlarda zıtlıklar bizzat mutlak öze içkinken bu dikotomiler za-
manla daha net ve açık kutuplarda (örneğin Zerdüştilikte Ahura Mazda ve Ehri-
men) yer almaya doğru gitmiştir.  Ancak kötülüğün, iyiliğin ayrılmaz bir tamam-
layanı olduğu şeklindeki arkaik öz hiçbir vakit kaybolmamış ve zıtların her iki 
kutbunun da kaynağına yönelik saygı ve kutsayış doğrudan ilahi öze ve evrenin 
zorunlu diyalektik yapısına yönelik saygıyı ve sevgiyi ifade etmiştir15. Zira insa-

15 Zerdüşt dininde mutlak ve tek tanrı olan Ahura Mazda’dan olan iki tezat ruhun (Angra Minyu 
ve Spenta Mainyu) yaşamı var ettiğine inanılır. Kötü ruh Spenta Mainyu, iyi ruh olan Spenta 
Mainyu  kadar gerekli olup yaşamın anlamlı olması için ve iyiye ulaşılması için kötülüğün 
olması şarttır. Bireyin kendi yolunu seçmek için tam bir özgürlüğü vardır (Taraporewala, 
2002: 44-49). Zerdüştilikteki Ahura, Sanskritçe’deki “şeytan” temsil eden Asura’dır. Sanskritçe 
Asura ayrıca başlangıçta bir sonsuz yaşamı gösterir ve Rig-Veda’da (en eski bölümlerinde) 
sonraki alçaltılmış anlamında kullanılmaz. Daha önceki Vedalar’da, Asura sıfatı özellikle, 
gündüzleri parlak ve geceleri sayısız yıldızla birlikte pırıldayan, sonsuz gökyüzünün hâkimi 
Varuna için kullanılmıştır. Varuna, ayrıca yaradılışa ruh veren, her yana yayılan yaşamdır. O, 
her şeyin babasıdır (Taraporewala, 2002: 20). Dolayısıyla iyiliğin ve kötülüğün de yaratıcısı 
odur. Zerdüştilik dininin Zerdüşt’ten sonra iki tanrılı bir inanca dayalı düalizme dönüştüğü 
söylenmektedir. Buna göre iyilik Azda ile daha fazla ilişkilendirilmiş olup kötülük de Ehrimen 
adlı bir tanrıyla ilişkilendirilmiştir (Taraporewala, 2002: 46-47).

Hint inancına göre, günah, cahilliğin, kötülük benlik duygusunun ürünüdür. Günah ve kötülüğü 
yok etmek, Hindu dininin temel hedefidir. Şeytan kavramına denk düsen bir kavram veya 
varlık, bu inanç sisteminde yoktur. Kötülük, iyiliğin meydana çıkarılmasına bağlıdır (İslam 
Ansiklopedisi,1998,C18:116). Hint Mitolojisi’nde Varuna-Mitra, Indra-Nasatya, birbirlerini 
dengeleyen ikiz ve zıt tanrılardır. Bu tanrılar cin veya şeytan olmayıp yaşamdaki denge için 
birbirlerini tamamlamaktadırlar. Dengeleyen unsurlar olup, karşı iktidarlardır, cin ve şeytan 
değillerdi. Mitra iyi niyetli sakin bir tanrı, buna karşılık Varuna saldırgan ve savaşçıdır. 
Nasatya ise halkın ve çiftlik hayvanlarının sağlığıyla ilgiliyken, İndra tam anlamıyla bir savaş 
tanrısıdır (Messaide, 1998: 69-72, Kızıl, 2013: 31).

Şeytan kavramı, Yahudi, Hıristiyan ve İslam geleneğinde Allah’ın yarattığı ilk insan olan Adem’e 
secde etmediği için cennetten kovulan, ‘baş kaldıran melek/cin’ anlamında kullanılmıştır. 
Ancak Eski ve Yeni Ahit şeytanı farklı şekillerde işlemiştir. Eski dönem Yahudiliğinde, iyi 
ve kötünün Tanrı tarafından yaratıldığına inanılırken, sonraki dönemde kötülüğün şeytani 
kuvvetlerce yaratıldığına inanıldı. Cinleri de Tanrının gazabına uğrayan melekler olarak 
kabul ettiler (Sarıkçıoglu, 2011: 266). Yahudilik’teki şeytan figürünün, İran düalizminin etkisi 
altında geliştiği, şeytanın başlangıçtan beri tanrı ile birlikte var olmadığı, tanrı Yahve’nin 
zıtların birleşimi olduğuna dair kabul gören eski Yahudi dinsel doktrini sonradan değişmiştir 
(Eliade, 2003: 307). Yeni Ahid’e gelindiğinde dönüşümünü tamamlayan şeytan figürü Avrupa 
literatürüne de girecek ve Hıristiyan dünyasındaki hâkim şeytan imajını oluşturacak şekilde 
insanlığın ayartıcısı (İblîs, yılan), iyi-kötü savaşındaki kozmik düşman biçiminde ortaya 
konmuştur (İslam Ansiklopedisi, 1998, C:39: 101). Eski Yahudilik’te şeytan kavramı güçlü 
olmayıp Tevrat’ta anlatıldığı üzere insanı kışkırtıp cennetten kovulmasına yani kötülüğe 



1 4 2   K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i

nın kötülükten uzaklaşıp iyiliğe yönelmesi yaşamın anlamını ifade eden sürekli 
bir sınav olup kötülük iyiliğin anlamını var edendir.

Sabiilik ve Êzidîlik’te olduğu gibi Yarsan inancında da ilahi özün kendinden 
yarattığı ilk varlıklar olarak yedi melekten biri Melek Tawus’tur.  Yarsanlığın 
kolları arasında Melek Tawus’a yönelik muhtelif kültler olsa da hepsindeki or-
tak nokta Melek Tawus’a saygı ve sevgidir. Bu kültün büyük dinlerin “şeytan” 
figürüyle benzerlik gösteren versiyonuna baktığımızda Melek Tawus tanrının 
âlemi yarattıktan sonra daha önce işlemiş olduğu günahtan ötürü affettiği ve 
dünyanın gözeticisi olarak tayin ettiği bir melektir. Bu sebeple Melek Tawus’tan, 
fiilen tanrının tek olduğunu ispat etmiş olan anlamında Melek-i Emin diye bah-
sedilir. Sabiilik inancında ise Melek Tawus karşımıza Tawus Melka olarak çıkar. 
Buna göre Tawus Melka gururundan isyan etmiş olup “düşmüş” bir melek ola-
rak konumu ilahi öz tarafından yeniden yorumlanmıştır (Arakelova, 2011: 275). 
Ezidiliğin Melek Tawusla ilgili miti de buna benzerdir. Buna göre tanrı (ilahi öz) 
Melek Tavus’tan insana secde etmesini istemiştir ancak o kendisinden-tanrıdan- 
başkasına secde etmeyeceğini söyleyerek tanrıyı öfkelendirse de daha sonra bu 

teşvik eden şeytan değil bir yılandır. İlk Hıristiyanlıkta da şeytan kavramı güçlü olmayıp, 
Şeytan yaygın olan anlamına Yeni Ahid’te kavuşmuştur. Hıristiyanlıkta daha sonra Adem 
ve Havva’yı kışkırtan yılan figürü şeytan olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla insanlığı ondan 
sonra da kötülük yapmak için kışkırtacaktır. Şeytanın bu rolü İslamiyet’te de aynıdır. Bu 
süreçte kötülükle ilgili antik inanışların giderek daha belirgin olarak tanımlanmış bir varlığa 
yani şeytanda toplandığını görüyoruz. Arketip modellerinde bazen bir gerekli bir tanrı bazen 
de tanrıyı tamamlayan bir ruh ya da tanrıdan bağımsız bir olgu olan şeytan artık tanrının 
lanetlediği bir varlıktır (Şarman, 2015).

Yahudilikte İslam’da ve Hıristiyanlıkta ise monism ve dualizmin özgül bir bileşimi veya (monoteizm 
biçimindeki) nihai bir metafiziksel monizm içinde ahlaki bir düalizm eğiliminin kendine özgü 
bir terkibi vardır (Hick, 1967, 136; Akt: Yaran, 1997: 13). Örneğin, İslami teodiselerin kendi 
arasında farklılıkları olsa da özellikle biraz uzaktan bakıldığında tam bir birlik arz ettikleri 
görülür. Onların hepsine göre hayır da şer de Allah’tandır. Yaratılmış evrendeki iyiliğin de 
kötülüğün de ilk ve nihai sebebi Allah’tır. Bu İhvan-ı Safa’da da, Farabî’de de, İbn Sina’da da, 
kelamcılarda da böyledir (Yaran, 1997: 177-178). Her üç dinde de şeytan genel olarak, mutlak 
ve tek olan tanrının insanı bu dünyada tabi tuttuğu sınavda (kötülükle mücadele) bir araçtır. 
Özünde iyi olan ve insan için iyiliği isteyen tanrı paradoksal olarak şeytanın insanı kötülüğe 
kışkırtmasına izin vermektedir. Bu durum en açık şekilde Kur’anda şu şekilde ifade edilmiştir: 
Allah şeytana insanoğluna vesvese vermeye, çeşitli hile yöntemleriyle bâtılı hak gibi gösterip 
insanları doğru yoldan saptırmaya izin vermiştir. Ancak şeytanın mutlak bir hâkimiyeti 
olmayıp gücü sınırlıdır. O sadece insanı tahrik eder. Ona uyup uymamak ise kişinin elinde 
olan bir şeydir (en-Nisâ 4/76-İbrâhîm 14/22- el-Hicr 15/39-40, 42; el-İsrâ 17/65; Sebe’ 
34/21) (İslam ansiklopedisi, 1998, cilt, 39: 99-100). Kuran’a göre dünya imtihan dünyasıdır. 
İmtihandaki temel espri ise dünyada iyiliğin yanında kötülüğün de mevcut olmasıdır. Diğer 
bir deyişle, her şey zıddıyla kaim olsun ki imtihan anlam kazansın (Öztürk, 2005: 65).
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sadakatinden dolayı tanrının takdirini kazanmış ve affedilmiştir. Tanrının Melek 
Tawus’tan secde etmesini istemesinin onun sadakatini ölçmeye yönelik yapılmış 
bir sınav olabileceği de düşünülmektedir. Buna göre Melek Tawus, tanrıyı her 
şeyden üstün, secde edilecek tek varlık olarak gördüğünü söyleyip insana secde 
etmemiş ve bu sınavı başarıyla geçmiştir. Bunun karşılığında ise tanrı dünya 
işleriyle ilgilenmesi için onu görevlendirmiştir. Dolayısıyla Melek Tawus iyiliğin 
de kötülüğün de kaynağı olan tanrının bir temsilcisidir. Yezidi inancına göre in-
san kötülüğe kendi iradesiyle dâhil olur bundan uzak durmaya yönelik iradeyi 
oluşturmak insanın bu dünyadaki yolculuğunun manasıdır.

Melek Tawus, kuşkusuz ki tek tanrılı dinleri önceleyen arketip model ve dü-
şüncelerin reforme olmuş bir versiyonu olarak İrani/Aryen inançlara münhasır 
bir felsefi arka plana sahiptir. Ancak bu kült –felsefi özünü korumakla beraber- 
tek tanrılı dinlerle ilişki neticesinde mitsel anlamda bazı açılardan ve sebeplerden 
ötürü hâkim olan dine uyarlanmış da olabilir. Bu durum doğuştancı olarak ele 
alınacak olursa şu yorumu yapmak mümkündür: Semavi egemen dinlerin diğer 
inançlara dayattığı iyi-kötü (Allah-şeytan) ayrımı esasında İrani/Aryen dinlerden 
alınıp reforme edilmiş (belki de yozlaştırılmış) bir fenomen olabilir.  Yarsan ve 
vb. inançlar büyük dinlerle ilişkilerinde onların Allah-şeytan ikileminin bazı fe-
nomenlerine aşina oldukları aşina oldukları için zorunlu, bu aşinalık doğal veya 
stratejik/taktiksel entegresyon sürecinde bir kolaylık da sağlamış olabilir. Ancak 
gerçek şudur ki semavi dinlerin iyi-kötü kavrayışı yine de felsefi olarak benim-
senememiş ve eski anlamına kavuşturularak yeniden kurgulanmıştır. Kozmik ve 
dünyevi iyi-kötü anlayışı hâkim tek tanrılı dine daha önce değinilen çeşitli sebep-
lerle uyumlu hale getirilmeye çalışılırken mitsel bir benzerlik sağlanmış olsa da 
felsefi öz baki kalmıştır denebilir. İyi ve kötüyü ayrı ve net kutupta gören tek tan-
rılı dinlerle uyumlu bir kurgu yaratılırken Melek Tawus şeytanla –yalnızca mitsel- 
açıdan uyumlu hale getirilmiş olabilir veya bu uyumu sağlamak için Melek Tawus 
panteona sonradan eklenen yeni bir melek de olabilir.

Yarsan Müziği ve Tanbur

Müzik, kutsal ve dünyevi olanın iç içe olduğu Yarsan kültürünün ayrılmaz 
en önemli bileşenidir. Yarsan ayin ve ibadetleri müzikal bir konseptle şekillen-
miş olup bunun dışında da gündelik hayat müzikle iç içe bir seyir izlemektedir.  
Yarsan müziğinin en temel enstrümanı ise tanburdur. Kutsal bir değer atfedilen 
tanbur, her evin en güzel köşesinde asılı bulunur ve büyük bir saygıyla muha-
faza edilir. Yarsanların hemen hemen hepsi (kadın, erkek) çocukluktan itibaren 
tanbur çalar ancak bazı kişiler ise (dervişler, pirler) tanbur makamları konu-
sunda daha profesyonel eğitimlerden geçerler. Toplu ayinlerde tanbur belirli 
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kurallar dâhilinde çalınır bunun dışındaki zamanlarda da bireysel ve kitlesel 
olarak herhangi bir yerde ve zamanda, günün herhangi bir saatinde sıklıkla tan-
bur çalınır. Yarsanlarda Yarsani inancına özel makamlar dışında bir de diğer 
Kürtlerle ortak olan kültürel/seküler halk müziği (kılam, stran)  ve çeşitli diğer 
enstrümanlar da söz konusudur. Bu enstrümanlar arasında, öne çıkanlar erbane, 
daf (def),16 dotar (dutar), santur, ney, kaval, zurna gibi enstrümanlardır. Yarsa-
nilerde Hakkani/Meclisi/Bastani makamlarla etnik (Kürtlükten gelen makam-
lar) makamlar ayrıdır. Hakkani, Meclisi ve Bastani makamlar tanburla çalınır.

“Yarsanlarda üç tür makam vardır: Meclisi makamlar, Hakkani makamlar ve Bastani 
makamlar. Meclisi makamlarda irfan sahibi kişilerin şiirleri ve metinleri okunur. Bas-
tani makamlar tarihsel hikâyeleri anlatan makamlardır. Hakkani makamlar ise cem za-
manı çalınır. Bu arada özellikle yazmanızı istiyorum. Hakkani makamlara ilahi makam 
diyenler yanlış bir tanımlama kullanıyorlar biz Yarsanlar ilah kelimesini kullanmayız, 
Haq kelimesini kullanırız. Yarsan müziğini sufi müzik olarak adlandırmak da yanlıştır. 
Sufi müzikle Yarsan müziği (Meclisi Makamlar) arasında benzer havalar olabilir ancak 
diğer makamlar birbirinden ayrı nitelikler taşırlar. Onlar (sufiler) tarikattırlar ve bizden 
ayrıdırlar.17” (Akt. Görüşülen Pir). 

Yarsan müzik repertuarı tanburla çalınıp söylenen ölçülü, ölçüsüz, sıkıca ya-
pılanan melodi makamlarıyla yakından ilişkili bir koleksiyondur (Hooshmand-
rad, Akt. Omerkhalı, 2014: 110.) Şah Hoşin ve Sultan Sehak’ın da cemde tanbur 
çaldığı sanılır.

Yarsanlığın temel ilkesi olan şeraitten hakikate giden yolcukta kişi kendiyle 
yüzleşip, kendini tanıma vasıtasıyla Haq’ka hakikate erme maksadıyla inisiye 
olurken kendisinin en önemli manevi yardımcısı ve yol arkadaşı tanburdur. Mü-
zik (etnik müziğin dışındaki mistik müzik) Yarsanlarda ruhu arındırmanın ve 
beslemenin olmazsa olmaz aracı olup yaşama içkin bir gerçekliktir. Yarsan ayin 
ve ibadetleri hak ve hakikati hissetme yolunda esrime ritüeller olup müziğe eş-
lik eden ritmik bedensel hareketleri içerir.   

Yarsanların günlük ibadetleri günün farklı zamanlarında okunan duaları 

16 Erbane ve def (daf) aynı enstrümanmış gibi bilinse de esasından birbirinden farklıdır. 
“Erbane deften türetilmiştir. Def erbaneden daha ince bir yapıya sahiptir ve zilleri erbanenin 
zillerinden daha fazladır. Erbanenin çıkardığı sesler kalınken def tiz sesler çıkarır bu sebeple def 
daha coşkulu ve hızlı hareketleri ilham eder”.(Akt. Görüşülen Pir)

17 Yarsanlıktaki esrime müzik ritüellerinin tasavvufun bazı esrime ritüelleriyle benzerliği 
Yarsanlığın ana akım İslam’ın heretik unsurları olarak kabul edilen tasavvuf ekollerinin bir 
türü olarak kabul edilmesine yol açmıştır. Ancak Sufi Müslümanlar tarafından kullanılan 
kaynaklardan birinin, muhtemelen yezidi ve alevi gibi diğer dini grupların yanı sıra, Yarsan 
tarafından da benimsenmek üzere diriltilen aynı kadim kaynak olduğu olgusu akılda 
tutulmalıdır (Hamzeh’ee, 2008: 18).
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kapsar. Haftanın yedi günü her gün ayrı bir meleğe ve ayrı bir gezegenin ener-
jisine yönelik olacak şekilde sabah güneş doğduğunda, öğlen, güneş battığında 
ve uyumadan önce özel dualar okunur. Yedi melek ve yedi gezegene özel yedi 
günde bir tekrarlayan bu dualar ritüeli yarsan inancının ağrılık merkezini oluş-
turan Haft Tan’la (Heften/Yedi) ilişkili bir döngüdür.

Yarsanlar günlük ibadetler (dualar) dışında cem dedikleri münasebetlerde 
periyodik olarak toplanırlar ve bu toplantıların gerçekleştirildiği özel binalara 
“Cemxane” (Cemhane) denir. Ceme kadınlar ve erkekler aktif şekilde katılım 
gösterilir18. Cemde katılımcılara dağıtılmak üzere bazı yiyecekler (Kürtçe nuwa-
le/ baş, Farsça loqme (lokma)) kutsanır. Ceme katılanlar (Yarlar) manen saf ve 
zahiren temiz olmalıdır. Cemde katılımcılar arasında bir kral ve bir dilenciye 
eşit muamele edilecek şekilde tam bir eşitlik söz konusudur. Bu nedenle seyyid, 
temsilcisi ve kelam-okuyucu dışında kimsenin özel bir oturma yeri yoktur. Her 
yeni gelen sağdan sola odayı dolanır ve oturanların (kadın, erkek, statü fark 
etmeksizin) ellerini bir bir öptükten sonra soldaki boş yere oturur. Herkes ge-

18 Yarsanlıkta kadının ibadete aktif katılımının, tıpkı Alevilerde olduğu gibi,  Müslümanlar 
tarafından pek hoş karşılanmadığı ve Yarsanlara bu sebeple baskı uygulandığı bilinmektedir. 
Alevilerle ilgili Müslümanlarca ortaya atılan bir tür orjiye gönderme yapan “mum söndü” 
şeklindeki iddianın aynısı İran’da Yarsanlar için de söz konusu olmuştur. İran devletinin 
Yarsanların karma ibadetlerine yönelik ağır baskıları topluluğu karma ibadette oluşan dairede 
eskiden söz konusu olmayan bir şekilde kadınların erkeklerin arkasına konumlanarak saz 
çalması şeklinde yeni bir düzenleme yapmaya zorlamıştır. Yeri gelmişken Yarsanlarda kadının 
yerine dair bir iki bilgi aktarmak gerekmektedir. 

Kürt şiirinde birçok kadın Yarsan şairin ismi bilinmektedir. Bunlardan bazılarının isimleri şu 
şekildedir: Celale Xanıma Lorıstanî (985-11. y.y), Daye Tewrêza Hewramî (10/11. y.y), Fatıme 
Loreya Goranî (11. y.y), Yay Hebîbeya Şarezurî (1282-1348), Daye Xezana Serketî (11. y.y). 
Bu ozan kadınların bazılarının eserlerini dergâh ve cemhanelerde saz/tanbur eşliğinde icra 
ettikleri bilinmektedir. Alevi, Yarsan gibi melek kültüne bağlı öğretilerde toplumu yönettiğine 
inanılan Kırklar Meclisi’nin (Chehel Tan/ Çehel Tan/Çihiltan) üyelerinin yarısı kadındır. 
Yarsaniliğin önemli kuramcılarından Nimetullah Ceyhunabadî’nin (20. y.y) beraberindeki 
1145 kişinin 500’nün kadın olduğu söylenmektedir. Yarsan dininin kutsal metinlerinden 
bazıları da Mama Nergiz Şahrazurî gibi kadınlarca yazılmıştır (Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Bayrak, 2014; Temo, 2007). Yarsan inancında Heftenler kadın bedeninde de tecelli edebilir. 
“Heftenlerden biri dişi olduğu için kadınlar da Pir olabilir Yarsanlıkta. Ancak kadın pirler 
zamanla pasifleşti. İslam kültürüyle ilişkinin bunda büyük bir etkisi vardır. Ben son kadın Yarsan 
kalenderleri/dervişleri ziyaret etme şansı buldum. Bu derviş kadınlar evlenmeyen, doğada ve 
hak için yaşayan dervişlerdi. Çok yaşlıydılar ve öldüler. Bunlardan sonra yeni kadın kalenderler 
çıkmadı ne yazık ki. Sultan bugüne kadar hep erkek bedeninde (Şah Hoşin, Sultan Sehak gibi) 
doğrudan tecelli etmiştir. Ancak Yarsan sözlü ve yazılı kaynaklarının hiçbirinde sultanın erkek 
bedeninde tecelli edeceği kuralı yer almamaktadır. Ancak şu kesindir ki Yarsanlıkta kadın 
sultanın dünyaya bedenlenmiş olarak gelmesinin aracı olarak çok saygın bir yere sahiptir.” (Akt. 
Görüşülen Pir)
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niş bir daire şeklinde oturduktan sonra bellerine bir kemer veya uzunca bir bez 
parçası bağlarlar. Katılımcılar ayrıca bir tür sarık giymelidirler. Cemde sesli ve 
sessiz dualar vardır. ‘Ebadet dini vecibelerin uygulanışı içindir. Bir kısmı sessiz 
diğer kısmı seslidir. Hacet (ihtiyaç duası), herhangi meşru bir iş için okunan du-
alardır. Bu dualar da sessiz ve seslidir. Cezbiyat (vecit), katılımcıları bir vecit ve 
aşkınlık ve trans haline sokan özel ezgilerdir. Bu tür dualar seslidir. Moreqebat 
(teveccüh) kaynağa alçak gönüllükle ibadet etme niyetiyle okunan dualardır. 
Katledilen aşamalara bağlı olarak katılımcılar “fekr-o zekr” (tefekkür ve esrik/
trans dans) veya “zekr-o fekr”le (esrik/trans dans ve tefekkür) iştigal ederler. 
Moreqebat duaları fekr-o zekr tefekkürü ve müzik eşliğindeki tasavvufi dansla 
okunur. Cem katılımcılarının müzik yoluyla hakikatin sırrına erdikleri sanılır. 
Müziğin işlevi manevi değerleri yükseltmektir. Fekr-o zekr esnasında kutsal ka-
bul edilen tanbur kullanılır. Kutsal bir enstrüman olması nedeniyle elden ele 
dolaştırılır ve çalgıcıya döne kadar herkes ona dokunur ve saygıyla öper (Ham-
zeh’ee, 2008: 223,236; 238-239).

“Cemde hak, zikir ve dua dışında bir şeye yer yoktur. Herkes murakabede (meditas-
yon) oturur ve içinde hakkı aramaya çalışır. Kimsenin zahiri gözleri açık değildir, herkes 
gözlerini kapatır ve batıni gözlerini açmaya çalışır. Bu yüzden kulaklar sadece tanbur 
sesini (ki bu da hak sesini temsil eder) ve hak kelamını dinler”. (Akt. Görüşülen Pir).

Yarsan metinleri ile müzik repertuarı melodileri arasında katı, gerekli ve 
belirlenmiş bir bağ vardır. Yarsan şiirlerinin ve nazım metinlerinin ekseriyeti 
Kürtçenin Hewremani lehçesinin ve eşsiz bir versiyonunda icra edilmektedir. 
Bununla birlikte Hewremani ile Kermanşah eyaletinin Guran, Qalkhani ve Sen-
cabi bölgelerinde konuşulan Kürtçenin öteki lehçelerinin bir karışımı, Sorani 
(Kermanşah eyaletinde buna “Cafi”) deniliyor), Kürtçenin lehçesi Luri ve Türk-
çenin yanı sıra az sayıda Farsça dize ve satır da bu metinlerde kullanılmıştır. 
kutsal şiirler, nazım metinleri ya da nazım gruplarının sürekli metinleri; yorum-
ları ve çevirileri bu dinin uzmanlarını bile zorlayan son derece metaforik ve ki-
nayeli bir dilde ifade edilmiştir.. Kullanılan metinlerle birlikte çalınan müziğin 
(özellikle de repertuarın kutsal kısmı) kozmik âlemden geldiğine inanılır. Her 
bir müzik ölçü birimine nazım ya da makam adı verilir. Bütün nazımlar gayrı 
resmi toplantılarda icra edilebilir. Ancak kutsal solo ve grup nazımları ancak 
bir kelam oturumunda ve Yarsanlığın ayinsel kutsanmış yiyecek cemi eşliğinde 
icra edilebilirler. Bunlara hakiki nazımlar (gerçek makam/şarkılar) denir. Guran 
repertuarındaki bu grup nazımların neredeyse tümü ve solo nazımların birçoğu 
hakikidir. Guran’daki öteki nazımların yaklaşık bir düzinesi, “kutsal” katego-
risine girmeseler de tanbur ile çalınması uygundur. Bu nazımlar için araların-
da Meclis, Bastani (“kadim”) ve Mecazi (“gerçek olmayan”) yer aldığı birçok 
farklı adlandırmalar kullanılmaktadır. Bu nazımlar, perde seçimleri ya da genel 
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makamlardan ziyade metinlerin uygulandıkları belirlenmiş tarzı olan melodiler 
olarak algılanır. Bu nazımlar beste ve doğaçlamalar için müzik fikirleri olarak 
görülmezler. İcrada çok ama çok az bir varyasyona izin verilir. Gerçekten de 
varyasyonun “sabit” (saptanmış) bir niteliği vardır. Bunun nedeni de melodile-
rin birbirine son derece yakın olmalarıdır. Dolayısıyla aşırı derecede varyasyon 
onların nihai olarak ortadan kaybolmalarına yol açabilir. Dahası bu nazımların 
toplu olarak, doğaçlama ya da aşırı değişimin sonucunda kaybolabilen belirli 
bir Ruhan etki ve anlama (bazı dini ibadetlerde belirli sabit beden hareketleri ve 
biçimleriyle birlikte) sahip oldukları düşünülmekte. Nazımları okuyan uzmana 
Kelam-Khwan (Kelamxwên) denir. Bu kişi kendisi de tanbur çalıyor olabilir ve 
nazımları tanbur eşliğinde de okuyabilir. İcra süreci sırasınca ritmik bir hareket-
liliği sağlamak gerekir ve grup nazımların pek çoğuna alkışlar eşlik eder (Ho-
oshmandrad, Akt. Omerkhalı, 2014: 110-113). Katılımcıların hep beraber tanbur 
çaldığı toplu ayinler de vardır. 

Yarsan inancı müziğin/tanburun hem insanın hem de evrensel özün/ruhun 
kendisini bilmede ve tamamlamadaki rolüne dair ilksel mitler içerir. Yarsan te-
nasüh inancında Sultan/Haq (öz/evrensel ruh) doğrudan tecelli ederek/beden-
lenmiş olarak dünyaya geldiğinde kendisinin Sultan olduğunu hatırlamaya ih-
tiyacı vardır. Bu epifani müzik sayesinde gerçekleşir. Örneğin Sultan Sehak’ın 
kendisinin –yani Hak olduğunu- hatırlama/bilme sürecine dair mit şu şekilde-
dir: “Sultan Sehak doğduğunda Yarsan olan annesi (Hatun Dayrak) onun sultan oldu-
ğunu biliyordu. Pir Bünyamin, Mustafa Davidan ve annesi Sultan Sehak’ın kendini ha-
tırlaması için onu bebeklikten itibaren terbiye ettiler. Pir Bünyamin ona bebekken tanbur 
çalıp ninni söyleyerek onun kendini hatırlamasını sağlıyordu. Bu ninni bizim bir tanbur 
makamımız olarak günümüze dek gelmiştir. Sultan müzik sayesinde kendini hatırladığı 
zaman sultanlık yapmaya başladı.”(Akt. Görüşülen Pir)

Mistik/esrik müziğin Yarsanlığın ayrılmaz bir bileşeni ve yaşamın kaynağı 
olduğu kendini Yarsan yaradılış mitolojisinde de belli eder. İnsanın yaratılışı 
müzikle/tanburla iç içedir. Yaratılış mitolojisinin insanla ilgili kısmını,  Yarsan 
müziğini ve felsefesini görüşülen Pir şu şekilde aktarmıştır: “Haq insanı yarat-
maya giriştiğinde Pir Bünyamin’den toprak getirmesini ister. Pir Bünyamin’in getir-
diği toprak çamur haline getirilir. Haq bu çamurdan insan bedenini yaratır. Beden tek 
başına bir anlam ifade etmeyeceğinden insanı tamamlamak için Haq çamurdan bedene 
kendi özünden bir ruh gönderir. Ancak ruh bu bedene bir türlü girmez. Haq ruhu bede-
ne koyması için Pir Bünyamin’i görevlendirir. Pir Bünyamin epey uğraşır ancak ruhu 
bedene koymayı başaramaz bunun üzerine bedenin içerisine girer ve bedenin boğaz kıs-
mındaki ses tellerini çalarak bir müzik icra eder. Ruh bu müzikle sarhoş olmaya başlar 
ve müziğin kaynağını arar. Kaynağın çamurdan beden olduğunu anlayınca hemen içine 
yerleşir. Ruh bedene girer girmez beden canlanır ve insanın yaratımı tamamlanmış olur. 
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İnsan bedeni tanburla sembolize edilir. Buna göre tanburun teknesi insan kafası, sapı 
da insan boğazını ve ses tellerini ifade eder. Yarsan inancında tanbur ruhtur, yaşamın 
ve insanın kendisidir. Mistik öğretilerin de vurguladığı üzere insanda yedi tane çakra 
(enerji merkezi vardır). Tanburun yedi notası olup bunlar insandaki yedi çakrayı temsil 
eder. Bu yedi aynı zamanda Yarsan inancındaki Heftenle de bağlantılıdır. İran’da büyük 
dinlerin gelmediği dönemlerde ibadet yerine tanbur çalınarak yapılan ayinler vardı. Telli 
çalgıların en eski versiyonu olarak tanbur İran menşeilidir. Tüm İraniler eskiden tanbur 
eşliğinde ayinler yapardı. Yarsanlar bu geleneğe hep sadık kaldı ve tanburdan hiç vaz-
geçmedi. Zerdüşt’ten çok daha önce yaşamış olan Barbâd ve Nâkisa adındaki İranlı pey-
gamberlerin mucizesi müziktir. Bu peygamberler ayin sırasında tanbur çalar insanlar da 
transa haline geçerdi. Yaşam müzikal bir armoniye sahiptir. Bedende ritimsel bir ahenk 
vardır. Organların hareketleri nota vuruşları gibi birbiriyle bir ölçü/ahenk oluşturur. 
Bu ahenk müzikal bir ahenktir. Evren duyabildiğimiz ve duyamadığımız frekanslarla 
dolu bir müzik harmonisidir. Evrenin tamamı müzikaldir. Uzay boşluğunda bir çizgi 
boyunca uzanan sabit bir ses olduğunu söyleyen bilim adamları var. Bu ses sol notasıdır. 
Bazı eski bilim adamları gezenler arasında müzikal bir matematik olduğunu söylemiştir. 
Her bir gezenin farklı bir notayı temsil eden sesi olduğu da söylenenler arasındadır. Ok-
yanusa başını daldırdığında bir nota sesi duyarsın, aynı şeyi denizde yaptığında farklı 
bir nota duyarsın. Nehirde yaptığında yine farklı bir nota duyarsın. Tüm evren bir or-
kestradır adeta. Bu orkestranın müzikal harmonisi zıtlıkların harmonisidir.  Bu dünyada 
her şeyin bir zıttı vardır. Zıtlıklar birbirini tamamlar. Zıt bizim dilimizde saye’dir. Saye 
gölge demektir.  Gölge yani zıt yoksa gerçeğin anlamı yoktur. Tanburun yedi notasının 
da her birinin gölgesi de vardır dolayısıyla 14 perde söz konusudur. Mezopotomya’da 
çok eski zamanlarda 14 perdeli/notalı enstrümanlar kullanılıyordu. Yani her gerçek no-
taya karşılık bir yarım nota vardı. Arap kültürünün İran’da hâkim olmasıyla birlikte 
koron notalar kullanılmaya başlandı. Koron notalarda bir nota dört kısma karşılık ge-
lir. Koron notalar kadim ve orijinal Mezopotamya müzik kültürünü yansıtmaz. Kadim 
Mezopotamya müziği (yani 14 nota) daha çok hareket, coşku ve heyecan içerir ve bedeni 
bütünüyle harekete (dans anlamında) geçirir. Çok fazla hüzün, isyan, öfke, acı, şiddet 
ve karamsarlık içermez. Mezopotamya menşeli şiir ve şarkı sözleri de böyledir. Ancak 
Arap müziği yani arabesk müzik tam tersi bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla müziğimizde 
yer etmiş hüzün, acı vs. şarkı besteler Arap kültürüyle etkileşim sonucudur. Örneğin 
sevgiliye isyan, lanet, öfke haykıran bir şarkı Mezopotomya müziğinin özgün ve kadim 
ruhunu yansıtmaz. Her şey Haq’ta ve hakikattedir. Her şeyin zıttı vardır. Kavuşmak 
gibi ayrılmak da hakikattir. Sevgili Haq’tan gelmiştir giderse de Haq’ka gitmiştir. Bu 
yüzden gidenin ardından isyan, öfke mantıksızdır. Bu dünyada sahip olduğum her şey 
mehmandır yani misafirdir. Geldiği gibi gidebilir de. Müziğimizde acı var ama acı çek-
mek olağan ve olması gereken bir şey. Ancak isyanla acı çekilmemeli, metanetli olunmalı. 
Arap kültüründen gelen notalar müziki anlamda böylesi hisleri tersine çevirdi, müziği-
mizi epey etkiledi ve yozlaştırdı. Tanbura has makamlar vardır. Makami demek rivayetli 
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demektir. Rivayet bir hikâyedir. Yani her bir makam eski bir hikâyedir. İran’da tanbur-
la çalınan Destgah’lar ile Yarsan’ların tanbur Makam müzikleri birbirinden farklıdır.  
Destgahi müzikler makami müziklerden çok daha sonra ortaya çıkmıştır. Esas makamı 
bilen arif, derviş, kâmil insanlardır. Makamı çalan makamla yani hikâyeyle bütünleşme-
lidir, o hikâyenin gerektirdiği ruh halinde olmalıdır. Örneğin Maxame Mecnuni vardır. 
Mecnun gibi aşkı hissetmeyen, deneyimlemeyen bu makamı hakkıyla çalamaz. Maxame 
Hayrani var örneğin. Gerçekte Haq’ka hakikate hayranlık duymayan kişi bu makamı iyi 
çalamaz. Destşupi makamını hakkıyla çalabilmek için sarhoşluk halinde olmak gerekir. 
Bu alkolle veya başka maddelerle kazanılan sarhoşluk değil, mistik, ruhsal bir sarhoş-
luktur. Makamları hissederek çalmak için Pir olmak gerekir. Makamın gerektirdiği ruh 
halinde olmayan, bu duyguyu taşımayan kişi makamı en doğru haliyle çalamaz. Böylesi 
biri makamı icra eden bir robot gibidir. Gerçek bir tanbur hocası (Pir) makamları öğren-
meye uygun ‘tabibê ruh’ (ruh doktoru)  dediğimiz öğrenciyi tanır. İnsan ruhsal olarak 
her şeye hazır değildir. Makamı gerçekten hissederek yaşayarak çalacak kişinin ruhunun 
buna uygun olması gerekir. Yarsan özgün makamlarının tahrip edildiği Yarsan müziği 
adında günümüzde yeni akımlar da var. Özgün makamlara hâkim her Yarsan müzisyen 
(tanburi) bu yeni makamların Yarsan makamları olmadığını hemen anlar. Ben değişen 
zamanlarda değişen koşullarda yeni müzik tarzlarının ortaya çıkmasına veya var olan 
makamlara eklemeler yapılmasına yani yeniliklere karşı değilim. Kendim de tanburda 
teknik ve bestesel yenilikler yapıyorum. Ama yeniliklerin klasik özgün makamları tahrip 
etmeden, makamın özünü bozmadan yapılması bu mirasın korunması ve sürdürülmesi 
açısından çok önemlidir. Makamların orjinalini çalmayı gerektiren (örneğin ayinler) za-
manlarda makamda değişiklik yapılmamalıdır. Ancak bunun dışındaki zamanlarda ma-
kamlardan ilham alınarak Yarsan olmayan dinleyicilere de sunulmak üzere yeni besteler 
yapılıp yeni tekniklerle çalınabilir. ” (Akt. Görüşülen Pir)

Yarsan inancının birçok bileşeni Victor Turner’in “communitas” ve “eşik du-
rumu” olarak adlandırdığı deneyime benzer. Turner, komünitası Arnold Van 
Gennep’in “konum eşiği/eşiktelik (liminality)” kavramıyla bağdaştırarak ele 
alır. Buna göre kabile toplumlarındaki esrime ritüelleri statü, cinsiyet rolleri 
gibi toplumsal rollerin geçici olarak rafa kaldırıldığı, kişi ve topluluğun statü-
süz bir konumda ne oraya ne de buraya ait olma şeklinde bir eşikte olma hali 
deneyimini içerir. Eşik fenomenlerinin ilginç olan yanı, bunların alçak gönüllü-
lük ile kutsallığın, homojenlik ile dostluğun bir harmanını sunmasıdır. Turner’e 
göre insanlar arası ilişkilerin iki büyük “model”i var gibidir: İlk toplum modeli, 
politik-yasal-ekonomik konumların yapılı, ayrımlaşmış ve çoğu kez hiyerarşik 
sistemidir; insanları “daha fazla” veya “daha az” yönünden ayrıştıran birçok 
değerlendirme tipini barındırır. Tanınır biçimde eşik döneminde ortaya çıkan 
ikinci toplum modeli ise yapısız veya basit yapılı ve nispeten ayrımlaşmamış 
eşit bireylerden oluşan bir birliktir. Eşiktekilik durumunun ortaya çıkardığı du-
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rum, dünyevi makam ve statü ayrımlarının ortadan kalktığı, homojenleşmenin 
gerçekleştiği, dostluk ve eşitlikçiliğin geliştiği komünitas deneyimidir. Dolayı-
sıyla comitatus/komünitas, eşiktekilik durumunda oluşan eşit bir topluluktur/
cemaattir (Turner, 2018).

Çoğu Yarsan’ın yaşamla ilgili felsefesi “dört direk” ile özetlenir (Kreyenbro-
ek, Omerkhali, 2014: 51): paki, rasti, nisti, redâ yani paklık, hakikat, egonun ol-
mayışı ve kardeşlik, başkalarına yardım etme. redâbari hak yolculuğunda en 
önemli sıfatlardan biridir. Hak yolunda redâber olan kişi insan-ı kâmil olmaya 
layık olan kişidir. Şeriatten hakikate yolculukta ego sürekli olarak törpülenmeli 
ve dünyevi/maddi kazanımların cazibesine karşı mesafeli olunmalıdır. Yarsan 
felsefesinin evreni diyalektik kavrayışı (farklılıkların/zıtlıkların gerekliliği ve 
birbirini tamamlaması) insanlar arasında cinsiyet ve statünün yanı sıra din, dil, 
ırk, vs. bakımından eşitlik ve birlik vurgusunu yaratan bir zemini yaratmıştır 
denebilir. Dolayısıyla Yarsanlığın eşiktekilik deneyiminin yarattığı eşitlik inan-
cı sadece Yarsan cemaatiyle sınırlı olmayıp tüm dünyayı kapsayan evrensel bir 
nitelik arzeder.   

Kutsal olanla olmayanın gündelik hayatta iç içeliği, ayinlerde cinsiyet ve sta-
tü farkı gözetilmeksizin herkesin tevazuuyla birbirinin elini öpmesi, ayinlerde 
statüden kaynaklı hiyerarşik bir düzenin olmayışı, belirli bir ibadet ve ayin ye-
rinin olmaması eşik duruma işaret eder. Bu sebeple Yarsan topluluğu bir “com-
munitas” (komünitas) olarak tanımlanabilir (Hooshmandrad Akt. Omerkhalı, 
2014:116). Turner’e göre geleneksel toplumlardaki eşiktelik deneyimi ritüellerle 
sınırlı geçici sağaltıcı ve onarıcı deneyimlerdir. Buna karşılık modern dünyada 
sürekli bir eşikte olma deneyimi yaşayan ideolojik komünitaslar da mevcuttur 
(Örneğin Beat Kuşağı) (Turner, 2018). Yarsan toplumundaki eşiktelik deneyimi 
geçmişten bu yana sadece ritüellerle sınırlı olmayıp kişinin hayatının her anında 
yaşaması gereken sürekli olarak yeniden yaratılan ve sürdürülen bir deneyim 
olarak görülebilir. Yarsanlığın şeriatten hakikate sürekli dinamik bir yolculukla 
özdeşleştirilmesi buna işaret etmektedir.  

Eşiktelik durumu esrime deneyimlerle yaratılır. Müzik ise esrimenin en etkili 
aracıdır. Kabile toplumlarının ritüelleri, müzikal danslarla icra edilen esrik uy-
gulamalara örnektir (Ehrenreich, 2009).  Yarsan cemaatinin müzikal ayinleri de 
benzer esrime ritüeller olarak ele alınabilir. Ancak sürekli bir eşik durumun söz 
konusu olduğu Yarsanlıkta ileri düzey esrime deneyimlerinin yaşandığı ayinler 
dışındaki zamanlarda da belirli düzeyde esrik bir hal gereklidir. Zira Haq’ka ve 
hakikate yolcuğu her an devam eden bir deneyim olup panteist anlamda kişinin 
iç dünyasıyla sürekli bir diyalogu gerektirir. Müzik/tanbur sürekli eşik durumu-
nu mümkün kılan içsel yüzleşmenin, arınmanın ve aydınlanmanın en önemli 
ve etkili esrik aracıdır.  Bu sebeple toplu ayinlerde ileri düzey esrime deneyimi 
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yaratan tanburun bu işlevi belirli bir düzeyde bireysel gündelik hayatta da de-
vam eder. Kişiye hayattayken sürekli eşlik eden tanbur ölümle başlayan yeni 
yolculukta da ona eşlik etmeye devam eder. Bu sebeple Yaresan cenaze törenleri 
de tanbur eşliğinde gerçekleşir.  

“Hakla ve hakikatle ruhsal bütünleşmenin yolu müzik yani tanburdur. Müzik/
tanbur kendinle yüzleşmek kendine yolculuktur. Hakikate yolculuk müzikal bir yolcu-
luktur. Yarsan her zaman uyanık halde olmalıdır yani hep kendinin farkında olmalıdır. 
Yemek yerken, spor yaparken, iş yaparken hatta cinsel birleşme esnasında bile sürekli 
düşünmek, kendine yönelmek, kendini keşfetmek ve yapılan işin anlamını dolaysıyla bir 
bütün olarak evreni kavramak anlamına gelir bu. Her insan bir tanrıdır. Tanrı evrendir, 
evren insanın içindedir. Hayat bir Yarsan için sürekli bir meditasyon halidir. Hakkani 
dünyayla maddi dünya her an beraber olmalıdır bir Yarsan için. Bir Yarsan maddi dün-
yaya çok fazla dalmamak için ayinler dışındaki gündelik hayatında da esnek zamanlarda 
Hakkani, Meclisi veya Bastani makamları çalar.” (Akt. Görüşülen Pir).
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Gandhi’s American Revolution 
Can Kurds Pull Off the Same in 

the Middle East?

Kani Xulam

In 1985, a 23-year-old graduate of Columbia University was hopping from 
job to job in New York City trying to make a living. He came across a flyer that 
announced the upcoming lecture of a civil rights icon at his old alma mater. 

The alumnus was Barack Obama. The icon Stokely Carmichael. He decided 
to go to the talk. “It was like a bad dream,” he reminisced about it, years later. 
He wasn’t sure if he should call Mr. Carmichael, also known as, Kwame Ture, “a 
mad man or a saint.”

Stokely Carmichael, after becoming an activist, hadn’t liked the names that 
had been given to him at birth in Trinidad in 1941. The island nation was a 
British colony. The Carmichaels were a loyal bunch. They had named their new-
born, Stokely Standiford Churchill Carmichael.

In 1978, Mr. Carmichael discarded all his given names including his last 
name. He assumed the first name of Kwame Nkrumah, the liberator of Ghana 
and the shortened last name of Ahmed Sekou Toure, the liberator of Guinea. He 
called himself African, Kwame Ture, and lived in Guinea for the rest of his life.

Mr. Ture was in the news last summer. President Clinton paid him an under-
handed compliment in the course of a eulogy for another civil rights icon, John 
Lewis. He got his share of criticism for doing so, but Mr. Lewis—had he been 
alive, if I have read him correctly, would not have joined the critics.

If the young Obama didn’t know what to make of Mr. Ture, the aging Clinton 
did and stated that although Mr. Carmichael had succeeded Mr. Lewis as the 
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leader of the Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), his views 
hadn’t—and America was better off for it.

It was a reference to the clash of ideas that took place among the civil rights 
activists of 1960s. John Lewis and his friends remained true to their vows of 
nonviolence whose luminous patrons included the likes of Jesus Christ, Henry 
David Thoreau, Leo Tolstoy, Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr.

Stokely Carmichael, initially at least, was part and parcel of this fledgling 
movement as well. But his commitment to nonviolence was practical rather than 
moral. Before long, he gravitated towards the views of Malcolm X. Towards the 
end of his life, he even wore a pistol for self-defense.

Malcolm X and Dr. King were assassinated. Mr. Ture and Mr. Lewis died 
peacefully surrounded with their loved ones. Freedom was their goal. Freedom 
is also our aim. Can Kurds learn something from their examples? Who is a better 
fit for our needs?

In the rest of this essay I intend to focus on Mr. Ture and Mr. Lewis as civil 
rights activists. I plan to cite examples from their works to give you a sense of 
their personalities. I will then let you be the judge of who was a better agent of 
freedom.

This exercise in contrasting the lives of individuals has a history in antiquity. 
The Greek writer Plutarch famously compared the lives of renowned Greeks 
with those of celebrated Romans. He wanted, he told his contemporaries, “to 
arouse the spirit of emulation” in his readers.

That is to a certain extent my intention as well. Who knows—maybe, one 
day, a Kurd will walk in their footsteps? If she or he expands the boundaries of 
liberty in Kurdistan and the Middle East, I will credit my modest efforts worthy 
of freedom’s calling.

Stokely Carmichael wasn’t supposed to be a civil rights activist or a prom-
inent organizer on both sides of the Atlantic. No one would have guessed his 
permanent emigration from America to Africa in 1968 or later. He attended the 
Bronx High School of Science. He was expected to be a healer of broken lives, an 
American doctor.

In fact, his father thought they would, upon his graduation, move back to the 
old country, open a clinic, serve the medical needs of the islanders and live there 
happily ever after.
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The dawning of the 1960s changed all this. 

History is replete with these kinds of seismic events that upend everything. 
When America was born in 1776 and France had its famous revolution in 1789, 
poet William Wordsworth wrote: 

“Bliss it was in that dawn to be alive
But to be young was very heaven.”

Then it was the amazing burst of freedom that established a republic in Amer-
ica and another in France. In the 1960s it was the elegantly executed nonviolent 
struggle of blacks for equality that made America a better place for all.

The goal of equality though noble in aspiration has remained, alas, so far, 
beyond the reach of humanity. Karl Marx may not like it, but Aristotle, not with-
out reason, had warned, “The worst form of inequality is to try to make unequal 
things equal.”

Mercifully, America was ready for the challenge. Only nonviolence had a 
chance of levelling the playing field in the United States. Two black Americans 
knew this and were ready for the task. The older one was Bayard Ruskin. The 
younger Reverend James Lawson.

The first persuaded Dr. King to employ Gandhian tactics during the 1955 
Montgomery Bus Boycott. The second trained the likes of John Lewis to be the 
disciples of the Indian revolutionary with an American touch—working through 
church leaders and their flocks.

Mr. Carmichael was, at this time, still in high school.

His introduction to the civil rights struggle came with the first sit-in of the 
1960s, the Greensboro Four, in North Carolina. Initially, he couldn’t be bothered. 
The students were after a publicity stunt, he thought. But when they persisted, 
his curiosity was piqued.

As luck would have it, a few weeks later, he was in Washington, DC for an-
other protest. There, he noticed a group of well-dressed blacks, picketing just 
like himself, but possessing a level of kindness and firmness that he had never 
seen before.

He wanted to know all about them.

They were students at Howard University. They were members of a campus 
organization, Nonviolent Action Group (NAG). NAG was part of another orga-
nization, Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC). They all wanted 
to eradicate segregation in America.
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Mr. Carmichael was hooked!

A few months later, he registered at Howard University as a freshman and 
joined the ranks of NAG with the enthusiasm of a new convert. Though new to 
Gandhian tactics, he soon came to know them and adopted them as well as he 
could.

Howard University is in the nation’s capital. Seventy-five miles east of it, 
segregation was practiced on the eastern shore of Maryland. The whites there 
were pursuing their American dream. The blacks were subjected to the wither-
ing effects of racism and exploitation.

NAG decided to be part of an effort to integrate the eastern shore. It joined 
forces with Cambridge Nonviolent Action Committee (CNAC), a sister organi-
zation. A segregated business was identified for picketing. Its owner was given 
advance notice—as Gandhi had instructed.

On the appointed day, Stokely Carmichael and his friends wore their Sunday 
best and drove to the designated site as if they were attending an important 
function in the United States Congress. Just like he had seen on television, they 
were subjected to a barrage of insults and assaults. 

The NAG and CNAC people didn’t respond to the insults or get even with 
the assaults. They also didn’t give up. They continued with their orderly, peace-
ful, courteous and often festive protests day in and day out.

One day, a white man, Eddie Dickerson, knocked Mr. Carmichael to the 
ground and kicked him repeatedly in the stomach. In the evening, the protestors 
retired to a local church to lick their wounds and rest their bodies. 

As Gandhi had thought it might happen, Mr. Dickerson, feeling the pangs 
of conscience, showed up unannounced. Several hours later, he left the place of 
worship transformed.

A few months later, he joined the movement and went to Georgia to atone for 
the sins of his race. He was beaten in turn and sent to the jail as well. 

How did Mr. Carmichael react to the transformation of Mr. Dickerson?

There is only one passing reference to the incident in his voluminous autobi-
ography. Nonviolence remained an enigma to him. He was in it for the sake of 
his friends. All he wanted was for blacks to have the same rights as whites.

He proved to be a resilient activist though. He spent his 19th birthday at the 
famed Parchman Penitentiary in Mississippi for taking part in the Freedom 
Rides. William Faulkner, the famed American author, had immortalized the 
place as, “Destination Doom.” In 1961, it still held on to its grim reputation.
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One day, when a guard was roughing up Mr. Carmichael, he burst out sing-
ing the old spiritual, “I’m gonna tell God how you treat me!” His friends joined 
him in chorus. They hoped for better treatment from their guards.

Alas, no noticeable change was noted in their manners.

Mr. Carmichael’s arrests were piling up, but he never neglected his studies. 
As he had promised his mother, he graduated on time and with distinction. 
Offered a scholarship at Harvard University, he opted for the life of a full-time 
activist in the South.

The year 1965 proved to be a decisive year for Stokely Carmichael.

The death of Jimmie Lee Jackson, a church deacon, acted as a catalyst. Mr. 
Jackson had been murdered while trying to protect his mother from the police 
beating. The Southern Christian Leadership Conference (SCLC) decided to pro-
test the killing by marching from Selma to Montgomery.

A Sabbath, March 6, was chosen for the date. It turned into what is known 
as “Bloody Sunday.” Six hundred calmly marching blacks were attacked and 
gassed by state troopers under the command of Sheriff Jim Clark. John Lewis, 
leading the march, was beaten unconscious.

Dr. King then urged the people of faith across the country to come to Selma 
for a second march. Hundreds of Christian and Jewish leaders responded. It was 
scheduled for March 9. Governor George Wallace issued an order cancelling it 
and blocked it. 

12 days later, by a court order, the third march was allowed to proceed. 

Thousands took part in it including Dr. King and Mr. Carmichael. They marched 
along U.S. 80 and crossed the Lowndes County. For the local well-wishers the march 
for civil rights was as much of a draw as their beloved preacher, Dr. King.

If Dr. King saw thousands of adoring fans, Mr. Carmichael saw as many 
potential voters. He collected their names and addresses. He promised to visit 
them after the march.

He kept his promise and visited them with three other SNCC volunteers. 
Some surprising statistics were awaiting them. The county was 80 percent black. 
None of its 5,122 blacks had ever voted before.

SNCC volunteers visited these potential voters one by one. They taught its 
residents how to read and write. They educated their adult students about the 
workings of democracy and registered them to vote in the local and federal 
elections.

The progress was slow. It also felt dangerous at times. Mr. Carmichael was 
especially worried about their white volunteers who were sticking out like a sore 
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thumb. Jonathan Daniels was one of them. He was a seminarian from Keene, 
New Hampshire.

But nothing would dissuade the whites from abandoning their posts. 

Mr. Carmichael’s nightmare scenario happened on August 20. The blacks of 
Lowndes County and their SNCC volunteers had picketed a grocery store at 
Fort Deposit, Alabama on August 14. All were arrested. They were hauled to the 
detention center in a garbage truck.

The Keene native was one of them. Lacking bail money, they were all jailed. 
6 days later, they were released. As they were waiting for their ride to arrive, 
Ruby Salas, one of the freed young girls, wanted to buy a cold drink. Mr. Daniels 
accompanied her to the nearby shop, Varner’s Cash Store.

Waiting for them was Tom Coleman, an unpaid special deputy, with a shot-
gun. He threatened them and pointed his gun at Ms. Salas. Mr. Daniels, fearing 
the worst, placed himself between the gun and the black girl. He was shot. He 
died on the spot.

Ms. Salas was unharmed.

When Mr. Carmichael heard the news, he had a nervous breakdown. He had 
known that he might be killed, but he was clueless as to how he would react to 
the death of a friend. He was too distraught to meet Jonathan’s parents, the Dan-
iels. His mother accompanied him to Keene, New Hampshire.

After the funeral, Mr. Carmichael came back to Lowndes County to finish up 
the work.

Although he and his friends registered hundreds of blacks for voting, they 
ran into another problem. The existing parties offered no programs to help the 
blacks. But the laws of Alabama allowed for the formation of a new party. They 
set out to establish one that served their needs.

They called it the Lowndes County Freedom Organization (LCFO). For a 
symbol, they chose a snarling black panther. Its platform read, “One Man One 
Vote!” “Black power for black people,” became one of its most popular slogans.

Competing with it were the establishment parties—the Democratic Party and 
the Republican Party. The latter was negligible in the South. The first had a white 
rooster as its symbol. Its platform read, “White Supremacy for the Right.”

In the midterm elections of 1966, the black residents of Lowndes County vot-
ed for the snarling cat. The words “Black Panther” soon supplanted the party’s 
initials, LCFO, in the news bylines. Although the cat lost to the rooster, there 
would be other elections.
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The year that saw the “Black Panther” party compete with the “White Roost-
er” party for the elected seats of Lowndes County also saw the election of Stoke-
ly Carmichael as chairman of SNCC. But 1966 was also the year that he lost faith 
in nonviolence.

It happened in Mississippi, on June 17, 1966. 

He had joined the march from Memphis, Tennessee to Jackson, Mississippi 
after the shooting of James Meredith. The marchers had the permit to rest for 
the night of June 16 on the grounds of Stone Street Elementary School in Green-
wood, Mississippi. Instead, they were gassed and arrested.

That night, in custody, Mr. Carmichael reached the end of his nonviolent 
rope.

Bailed out the next day, he vowed never to volunteer for arrests again and 
urged the crowd to repeat after him, “Black Power!” They did. Like the words, 
“Black Panther,” they have come to be known as his touchstones ever since. 

A month later, Mr. Carmichael was in Chicago with Dr. King. Each was fol-
lowing his own schedule. The Chicago Daily News covered both events. They no-
ticed that the young were gravitating to Mr. Carmichael; the adults to Dr. King.

Not just nonviolence was buried in Greenwood, Mississippi, but a different 
kind of politics took to the center stage with Mr. Carmichael. He once famously 
noted, “I am six foot one, 180 pounds, all black and I love me.”

“I love me” didn’t have much in common with humility, a cornerstone of 
nonviolence. Pride replaced modesty in the diction of Mr. Carmichael.

Freed from the constraints of nonviolence, Mr. Carmichael visited Europe 
and Africa including North Vietnam. Expressing solidarity with Ho Chi Minh, 
he denounced America’s military adventure in Asia. He adopted and popular-
ized the often-quoted phrase of antiwar activists, “Hell No, We Won’t Go!”

He advocated a land mass for revolution and chose Africa as his base. 

He thought the white people needed to return to Europe, the black people to 
Africa, but not the Jewish people to Israel. His new principles could, alas, accom-
modate exceptions. For him, Palestine belonged to Palestinians.

He spoke highly of Muammar Gaddafi of Libya. Unfortunately, he didn’t 
live long enough to see what the Libyans thought of his favorite African leader. 
Ahmed Sekou Toure, his patron in Guinea, became a dictator. Mr. Ture could, 
unfortunately, find no fault in him.

The same, you could say, happened to Abdullah Ocalan who could not bring 
himself to criticizing Hafez al-Assad, the Syrian dictator.
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Mr. Carmichael held on to the hope of a worldwide revolution against the 
whites and their collaborators and always answered his phone with his signa-
ture answer, “Ready for revolution!” He wrote his autobiography on his death-
bed and titled it with the same phrase.

Mr. Carmichael died of prostate cancer at the age of 57 thinking that the Cen-
tral Intelligence Agency (CIA) had cut his life short.

The man who lived a longer life was his friend, John Lewis. He died last sum-
mer at the age of 80. Three presidents spoke at his memorial service. The fourth, 
Jimmy Carter, sent a written message. 

He became the first black to lie in state at the US Capitol Rotunda. I paid him 
my respects there along with thousands of other Washingtonians. I promised 
myself to introduce him to the Kurdish world.

Mr. Lewis too was not supposed to be famous, or a friend of presidents, or a 
recipient of the Presidential Medal of Freedom, or be awarded honorary degrees 
by Yale and Harvard.

When Mr. Lewis was 16 years old, he wanted to have a library card from the 
Pike County Public Library in Troy, Alabama. He applied for one but was told, 
only whites were issued library cards.

Forty-two years later, he was the author of a best-selling autobiography, 
Walking with the Wind. This time, he was invited back to the same library for a 
book reading and presented with a belated library card. 

Mr. Lewis was born to a family of sharecroppers. For a long time, he was 
oblivious to the existence of whites. They just weren’t around where he lived. 
Perhaps that was a good thing. For when he finally met racism, he was able to 
keep it at a distance and fought it all his life.

He was in that sense like our beloved Musa Anter.

A loving family was his foundation. A loving God enlarged his heart to 
concern himself with his American family, black and white alike, and then the 
whole world and its myriad problems.

In 1955, Mr. Lewis heard Dr. King on the radio. Through the newspapers, he 
followed the Montgomery Bus Boycott. He felt personally vindicated by its suc-
cess. Young John had always wanted to be a preacher. Now he had a role model.

But he was poor. 

As his luck would have it, his mother worked at an orphanage and would 
come home with old newspapers and magazines. One day, she brought John a 
brochure about a school that trained preachers for black folks with an aid pack-
age as well.
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It was in Nashville though. It was called American Baptist Theological Sem-
inary. Young John didn’t want to work in the fields. The family was worried 
about sending him to another state.

He persisted. He prevailed. He applied. He was accepted.

In 1957, Mr. Lewis left home to become a pastor. In the fall of 1959, he was in-
vited to a series of evening workshops on nonviolence at Clark Memorial Meth-
odist Church in Nashville. 

Reverend James Lawson, a disciple of Gandhi, was teaching them. A dozen 
or so students of the area universities had signed up. Mr. Lewis did too. John 
bonded with these students and they all bonded with their teacher.

Years later he would write of his introduction to nonviolence, “It was some-
thing I’d been searching for my whole life.”

They learned of something called redemptive suffering: That anguish could 
be liberating. That it could also cleanse the soul. That it affected not just the suf-
ferer, but everyone—those who inflicted the suffering and those who witnessed 
it too. 

Redemptive suffering had a way of stirring the conscience of an individual or 
individuals. It touched hearts and forced people of goodwill to feel compassion 
and those of ill will guilt.

Between 1960 and 1966, John Lewis was arrested forty times. He was repeat-
edly beaten by white supremacists, state troopers, shopkeepers and sometimes 
shoppers.

In Selma, his skull was cracked; in Montgomery, he was left for dead in a 
pool of his own blood. Often captured on film, the attacks on unarmed and well-
dressed disciples of Gandhi weren’t just national news, but international news 
as well.

The black America was insisting on change and the white America was strug-
gling to accommodate it, but sometimes it took decades for the tree of nonvio-
lence to bear fruit.

In 1961, John Lewis joined 6 whites and 6 blacks for the first of many Freedom 
Rides to challenge the segregation laws of the South. They boarded their buses 
in Washington, DC and hoped to reach New Orleans, Louisiana 13 days later.

In Rock Hill, South Carolina, a white mob was waiting from them. Mr. Lewis 
was attacked for wanting to use “Whites Only” waiting room.

He was beaten and bloodied. When the police showed up, he was asked if 
he wanted to press charges against his assailants. He didn’t. What he wanted 
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was for the police to help him enforce the laws of the United States that banned 
separate facilities in the United States.

Forty-eight years later, a white man requested a meeting with John Lewis. 
His name was Elwin Wilson. He said he was from Rock Hill, South Carolina. He 
had come to ask for forgiveness. 

Mr. Wilson like Mr. Dickerson was duly forgiven.

Some hearts were beyond redemption though. One of them belonged to 
Sheriff Jim Clark of Dallas County, Alabama. He had ordered his troopers to gas 
and attack 600 peaceful marchers that had wanted to walk from Selma to Mont-
gomery on March 6, 1965.

A year later, with the help of newly registered black voters, Sheriff Jim Clark 
was soundly defeated in the election. Instead of respecting the will of the people, 
he brooded and wrote a memoir calling it, The Jim Clark Story: I saw Selma Raped.

It didn’t sell well. He ended up selling mobile homes to keep a roof over his 
head.

In the summer of 1964, an American journalist from New York volunteered to 
be a teacher in Greenwood, Mississippi. A black family hosted her. She thought 
she was going to teach them literacy to hasten their emancipation.

She witnessed something else.

She wrote, “They [the blacks] disarmed the enemy [the whites] with their 
gift of sight beyond surfaces. But ‘the enemy’ was not a category; their love was 
color-blind and reserved for what was important.”

For example, “Mrs. [Fannie Lou] Hamer was free. She represented a chal-
lenge that few could understand: how it was possible to arrive at a place past 
suffering, to a concern for her torturers as deep as that for her friends.”

She concluded, “Such people are rare. All of them began by refusing to hate 
or despise themselves.”

“A place past suffering,” in the words of Sally Belfrage, redeemed Ameri-
ca. Coupled with the nonviolent protests that involved thousands, they forced 
those who speak for America to do some serious soul-searching:

It just didn’t add up that America was supposedly fighting for liberty in South 
Vietnam while tolerating the domination of one race over the other at home.

President Lyndon B. Johnson signed into law first the Civil Rights Act of 1964 
and then the Voting Rights Act of 1965. Given the scope of this revolutionary 
change, it was a miracle that only buckets, not rivers, of blood were shed in the 
South. 
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The “place past suffering,” I believe, is capable of redeeming Kurdistan too, 
removing the hatred the Kurds feel for their oppressors from their hearts replac-
ing it with a feeling of concern for their tormentors as well as their compatriots.

Think about it: suffering can be turned into wisdom and love!

Reverend James Lawson played a big role in all of this. John Lewis rightly 
credited him with his accomplishments, “I couldn’t have found a better teacher 
than Jim Lawson. I truly felt—and I still feel today—that he was God-sent.”

Not since Plato honored Socrates has the world seen another example of as 
well-earned a praise as that of Mr. Lewis for his beloved teacher, Mr. Lawson.

Reverend James Lawson hasn’t been the only one receiving accolades.

23 years after meeting Mr. Ture at Columbia University, Barack Obama be-
came the first black president of the United States. After his inauguration, John 
Lewis, then a Congressman, approached him for an autograph for his inaugu-
ration invitation.

The 44th president of the United States complied. He wrote, “Because of you, 
John,” on the invitation program and then autographed it.

It was the heartfelt homage of a young president for an aging activist. It will 
be remembered for as long as there is the United States of America on this earth.
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Bandora Hûnera Dengbêjiyê 
Di Avabûna Nasnameya 

Netewî Da

Mehmet Gültekin

Ekola dengbêjiyê beşeke sereke a zargotina Kurdî ye û ew gelekî bi dîrok û 
çanda civak, welat û serpêhatiyên mirovên Kurd va girêdayî ye. Ji hin mînakên 
ji dema Medan û Karduxan diyar dibe ku bingeha vê hunerê digihêje kûraniya 
dîroka kevnare. Moses von Choren di pirtûka ya ji sedsala 5an qala dengbêjekî bi 
navê Angares ê qiralê Medan Astyages dike, Ksenefon di pirtûka ya Anabasis de 
balê dikişîne ser strangotina Karduxên ku li pey wan ketibûn, her weha di dema 
Bîzansîyan de jî welatê Kurdan wek ‘welatê dengbêjên kor’ hatiye binavkirin. Bi 
taybetî jî ji qûrna navîn pêva nimûneyên derbarê van hûnermendên ku destan 
diafirandin her diçe zêde dibin û ronahî dibînin. Hûnera dengbêjiyê heta beriya 
sed salan li seranserê Kurdistanê belavbûyî bû. Ji qesran heta gund û eşîrên koçer 
hozanên gelek bi navûdeng û xwedî repertûarên berfireh hebûn ku wan bûyerên 
dîrokî û evînî bi kilam û destanên epîk disêwirandin. Ji van hozanan ra roavayî 
bi gelemperî Barde dibêjin ku Kurd jî wan wek Dengbêj binav dikin. Weke mînak 
em ji hin berevokên zanyarên ji Rajava têdigihêjin ku dengbêjên herêmên cuda 
yên kurmancîaxêf her wisa yên soranîaxêf jî hûnera xwe weke tehrê dengbêjên 
Serhedê pêşkêş dikirin, li gel kilam û heyranokan di repertûera wan de jî kilam 
û destanên epîk cihekî sereke digirtin. Li gor çavkaniyên dîrokî û ji dengbêjên 
Serhedê ên sedsala 20an em dizanin ku wan dema strandinê de amûrên muzîkê 
bikarnedianîn. Lê piştre di hin herêman de tê de guhertin çêbûn, weke mînak li 
Kafkasya Başûr, Rojava û Behdînanê dengbêjên vê ekolê destpêkirin berhemên 
xwe bi hogiriya amûrên mûzîkê pêşkêş kirin. 



1 6 6   K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i

Ciwanên dengxweş di dibistanên dengbêjiyê de li bal dengbêkî fêrî vê hû-
nerê dibûn. Bikaranîna deng û ziman bi hostadiyeke muzîkal, teknîka nefesê û 
axaftinê, zanyariyên dîrokî ên malbat û eşîran, lêkolîna qewimadinan, çêkirina 
kilaman, ev hemû mijarên perwerdeya dengbêjan bûn. Bazil Nikitin di berhema 
xwe ya derbarê Kurdan da behsa van dibistanan dike, dengbêjên ku ez bi wan ra 
axifîbûm jî ev yek piştrast kirin û salixê hebûna van dibistanan di dema pêşiyên 
wan de dan.

Şerefxan Bidlîsî di gelek beşên kitîba xwe da pesnê dengbêj, sazbend , meqam 
û dengên Kurdan ên taybet dide. Lê di rastiyê da vedîtin û şiroveya hûnera wan 
di sedsala 19an da ji aliyê rêwî û pisporên Rojvayî va pêkhat, Kurdan bi xwe jî 
100 sal piştî wan dest bi berhevkirin û şirovekirina kilam û destanên dengbêjan 
kirin. 

Di salên 1830 an da F. Dubois De Montpereux ê ku ji bo lêkolînan diçe Kaf-
kasya başûr, berhevdaneke mûzîk û kilamên gelên wê herêmê dike. Piştî ku ew li 
Qulpê guhdariya kilamên Kurdî jî dike, van tespîtên xwe ên jêrîn dinivîse:

“Ya rastî di mûzîkên Faris, Tirk û Gurciyan da ahenga hewcedar tune ye. Stranbêj 
ji nişkêva ji qewarekê(pîv) banzdide yeka din, ji ber vê û ji ber naxmeyên bi nalîn dengê 
tabiî bêrîtim dibe. Lê kilameka Farisî a bi melodiyek giran û ciddî ku bi awazeke bengî hat 
pêşkêş kirin, zêdetir bi me xweş hat. Ji aliyê qarakterê xwe da ferqa kilamên Tirkî jî ji yên 
Farisan nîne. Yê Gurciyan jî wisa ye, jixwe wek diyar e, ew jî bi piranî teqlîtê cîranên 
xwe dikin. Lê belê dema ku kilamên Kurdî û ên kafkasî hatin stiran, me xwe di asteka 
din da hîs kir. Ezê wê bandora ku kilamên Kurdî di dilê min da peyda kirin heta dawiya 
emrê xwe ticar ji bîr nekim. Di kilamên Kurdî da serdestiya rîtim û ahengê hebû, pêra jî 
awazê wan hinekî ciddî û bi bengî bû. Ya rastî min qet bawer nekiribû ku ji dilê Kurdekî 
ev tonên wiha derkevin.”1

Dengbêjan di hemû qadên civakê da cih digirtin, yên bijarte di dîwanên mî-
ran û hakiman li qesr û sereyan da. Bi vî awayî dengbêj di civaka Kurd da li gel 
mîr û oldar yek ji sê kesayetiyên sereke bû. Wî jî weke wan bi rêya hunera xwe hî-
tabê civakê dikir, bi ser de bi Kurdiyeke dewlemend a edebî, dengekî muzîkal û 
dîksiyoneke paqij. Ew di gotinên stranên xwe da azad bûn, dikaribûn di dîwana 
mîrekî da qal û pesnê mîr an jî qehremanekî din bidin, herêma wan, rêvebiriya 
wan, rabûn û runiştina wan şirove bikin. Vê yekê jî dest dida ku berhemên wan li 
gelek herêmên cuda ên Kurdistanê beklav bibin. Ji mînakên qedim divê em qala 
kilam û destanên êpîk wek Mîr Mihemedê Botî, Dewrêşê Evdî, Hamê Mûsikê, 
Siyabend û Xecê hwd. bikin ku her yek ji wan li herêmeke cuda peyda bûye, lê ji 
wan herêman gelek dûr li Serhedê û Kafkasya Başûr jî ji aliyê hemû dengbêjan di 

1 August Haxthausen: Transkaukasia: Andeutungen über das Familien- und Gemeindeleben, 
1856 r. 316-31
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nav dîwan û civatan da dihatin stran. Ev azadiya di çarçova kilam û destanan da 
rê dide ku em di berhemên wan da hêmanên destpêkê yên aidiyetê tespît bikin. 

Pêvajoya avabûna nasnameya netewî bi peydabûna hestên hevbeş destpêdi-
ke ku tê da li bal hin gelan destaneke sereke bûye yek ji bingehên herî girîng. 
Hin ji wan destanan, yên ku piştre weke destanên netewî hatine hesibandin, wek 
mînak li Rojava Niebelungenlied a Almanan, destana Roland a Fransizan û li 
Asyayê jî a bijarte destana Gesar Xan a Tîbetiyan e. Li bal Kurdan jî Memê û Zînê 
gihîştiye wê dereceya ku em tê da van hestên hevbeş dibînin. Çavkaniya hemû 
van berheman dengbêjên qedîm ên wan welatan in. 

Gelek destanên epîk yên evînî û qehremaniyê ji aliyê dengbêjên Kurd da 
hatine afirandin. Zêdebûna van destanan hin di sedsala 19an da bala gelek lê-
kolînerên ji Rojavayê kişandiye ser xwe. Moritz Wagnerî di salên 1842-45an da 
guhdariya dengbêjên Kurd ên herêmên cuda dike û ji berhemên wan hin nimû-
neyan dinivîse. Wagner Kurdan wek miletekî ku destanan afirandiye şirove dike 
û dibêje: 

“Kevneşopiya dengbêjiyê di welatên şerqê da tenê li bal vî gelê ku li Şengal, çiyayên 
Kardukan û li Kafkasyayê di destan da çek û sîleh azadiya xwe diparêze da hîn heye. Kev-
neşopiya destanên epîk li cem civatên wek Tirk, Ermenî, Gurcî û ên din ji zûda ye ku di 
avzêma rewşa wan a siyasî da windabûye. Li bal gelên Kazak û Ûkranyayê ên ku hatin 
bindest kirin jî ti eserek ji qabiliyeta wan a afirandina destanan nemaye. Di wergerên 
destanên epîk ên Kurdên Êzdî da hestên rehmdarî, hesret, xemgînî û şayîşkişandinê bi 
hevra tên ziman.”2

Di nav destanên epîk ên kurdî da destana dengbêjî ya Memê û Zînê ji aliyê 
naveroka xwe va ya herî dewlemend û berfireh e û ji hemûyan din zêdetir belav 
bûye. Ew li hemû herêmên Kurdistanê û bi hemû zaravayan ji aliyê dengbêjan 
da hatiye pêşkêş kirin. Wê di nav civata Kurd da hestên hevbeş pêkanîye û ban-
doreke kûr li ser bîreweriya guhdarvanan da hiştiyê. 

Destana epîk Mem û Zîn ji pêvajoyeke demdirej ra derbas bûye û bi nivîsan-
dina wê ji aliyê Xanî da jî gihîştiye destaneke netewî a modern. Lê di vê nivîsê da 
mijara me Mem û Zîn a zargotinî ye ku bi navê Memê Alan jî navdar e.

Em warin ser wê pirsê ku gelo çima Mem û Zîn a zargotinî ji hemû des-
tanên epîk ên Kurdî zêdetir li hemû herêman û bi hemû zaravayan belav bûye 
û hestên mirovan nêzikî hevdu kirîye. Destan bi piranî li ser bingeha bûyereke 
gelek mezin ku li her derê welat tê bihîstin û meraqek zêde peyda dike an jî li dor 
bûyerên lehengekî avadibin. Di hin destanan da bi piranî bûyerek dibe bingeh, 
di hinekên da jî taybetiya leheng. Em ku li ser vê bingehê tevbigerin, tespîta me 

2 Moritz Wagner: Reise nach Persien und dem Lande der Kurden, Laipzig 1852, r. 255-257
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ya pêşîn ya di destpêka destana Memê û Zînê da ew e ku, ew bi şiroveya du ba-
jaran û du mirovan, Zîn a ji Cizîrê û Mem ê li Mixrîbê/Mixûrzemînê destpêdike. 
Dengbêj Mixrîbê ji Cizîrê, Memê jî ji Zînê gewretir pêşkêş dike. Bi ser da Mem 
û Mixrîb zêdetir bala guhdarvanan dikişînin ser xwe, ji alîkî va ji ber ku Cizîr li 
guhdarvanan çi bi dîtin û çi jî bi bihîstin eyan e, lê Mixrîb ji aliyê çiqas kêm pi-
raniyên guhdarvanan va nayê zanîn, efsanewî ye, meraqeke zêdetir peyda dike. 
Piştî ku Mem digihêje bajarê Cizîrê û di mala Tacdîn da bicîh dibe, niştecihên 
bajêr gelek meraqa wî dikin, mala Tacdîn ji wê pêva dibe zîyaretgeh û tije mêvan 
dibe. Ji ber hatina vî mêvanê ezîz Tacdin bi çend rojan naçe dîwana mîrê Cizîrê. 
Mîr dişîne pey wî, dema Tacdîn tê, mîr pirs dike, gelo teybetiya mêvanê wî çi ye 
ku ew evqas roj in ku ji dînwanê dûr maye. Tacdîn dibêje, wekî mêvanê wî pir bi 
heybet e û ger ew beşdarî dîwana mîr bibe, mîr ê li ber wî rabe. Mîr dibêje ku ew 
heta niha li ber ti kesî ranebûye. Mem tê dîwanê, mir ji şewqa wî û ji hijmeklarî 
ji kursîya xwe radibe ser pêyan, Tacdin destmala xwe datîne ser kûrsîya mîr. 
Dema mîr dîsa rudinê, Tacdin dibêje, mîrê min, te digot ez li ber kesî ranabim, 
va ye Mem hat tu li ber wî rabûyî, pê ra destmala xwe ya di bin mîr da dikişîne 
ku êdî li mîr eyan dibe, wekî ew bi rastî jî rabûye ser piyan. Ne tesadûf e ku di 
hin varyantan da Mem wek Melîk an jî Sultanê Kurdan tê nasandin. Bûyerên ku 
li dor Memê û Zînê li Cizîrê diqewimin û bi dawî dibin ji yên ku di destanên me 
yên cuda ên evînê da rûdidin ne gelek cudatir in. Ew dildar dixwazin bigihêjin 
hevdu, lê ji ber astengiyên ku derdikevin hember mirazê wan, di hêviya xwe da 
serfiraz nabin û ew di vê oxirê da dimirin. Bi kurtasî em dixwazin bibêjin ku, 
wek diyar e balkêşiya herî xurt bo vê destanê bi piranî li dor kesayetiya Memê 
kûr dibe. Belê, ev Mem kî ye ku ji rêyeke evqas dûr tê, meraqeke zêde di dilê 
bajariyên Cizîrê da peyda dike û bi ser da jî bi wan ra bi zimanê wan, ango bi 
Kurdî diaxife? Kilîta zêdetir belavbûyîna vê destanê jî bi baweriya min hema di 
vê pirsê da veşartîye. Gelo ew varyantên di destê me da rê didin ku em bikaribin 
bersiva vê pirsê bidin. Herçî navlêka Alan e ew di şaxên cûda bi fonetîkên ji hev 
cihê diyar dibe, belê, di hinekan da bi wî awayî hatiye û carina navê bavê wî wek 
Mîr Alan jî tê şirovekirin. Lê di gelek şaxan da jî Memê kûrê Al Paşa ye, di hin-
dekên din da jî navê wî Memê Ala ye. Gelo Alan ji navê bav, malbat an jî eşîrê tê, 
an peyvên al û ala çi ji ber tewandina bo çêkirina kafîyeyê û çi jî bi guhertinên di 
telefûzê da bi dem û dewranan pêkhatiyê, divê di lêkolîneke taybet de bê şirove-
kirin. Hasil Al û Ala tên wateya payebilind û gewre. Ji aliyê din da em dizanin ku 
di hin şaxên destanê ên ji Bakûr, Rojhilat û Rojavayê cîwarê bajarê Mixrîbê raste 
rast li Yemenê tê destnîşan kirin û Mem jî wek kûrê paşayê Yemenê nasandin.3 

3 Albert Socin, Kurdische Sammlungen, Erzählungen und Lieder im Dialekte von Bothan, St. 
Petersburg 1890, r. 76; Oskar Mann, Kurdisch-persische Forschungen, Berlin 1906 r. 24; Hugo 
Makas, Kurdische Texte, St. Petersburg 1897 r. 5-15
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 Bi ser da di varyantên herî berfireh ên li Serhedê da Mixrîb nêzikî Behra 
Ummanê ye.4

Gelek destanên miletên cûda ên ku gihîştine dereca destana netewî di eslê 
xwe de li ser bingeha şerê hukimdariyê avabûne, lê para evînîyê bi sal û zemanan 
tê da xurttir cih digire, ji ber ku dengêjên wan berheman baş dizanibûn ku her 
mirov bi şer ra rûbirû nabe, lê êşa evîniyê di dilê her kesî da peyda, ew hestek e 
gerdûnî ye. Bi alîkariya wê destan dikare zêdetir belav bibe. 

Malbata Eyûbîyan ku hin di sedsalên 10.-11.an da li Kafkasya Başûr wek hu-
kimdar navdar bûn piştra koçberî Iraqê bû û di sala 1171 an da bi serweriya 
Selaheddeînê Eyûbî dewleta herî xurt a li Rojhilata Nêzîk bi navê Eyûbiyan ava-
ka kir. Welatên wek Iraq, Sûrî, Misir, Yemen û parek ji xaka Kurdistanê di bin 
hukmê wan da bû. Ev welat û herêmên cuda Yemen jî di nav da ji aliyê bira, 
birazî û xwerziyên Selaheddîn dihatin bi rêvebirin. Navê Eyûbiyan li bal hemû 
Kurdan eyan bû, bi vî navî dipesinîn û qedrê wan di nav gelên cînar da zêdetir 
bûbû. Piştî têkçûna vê dewletê û êrişên dijberan li ser malbata Eyûbiyan hindek 
endamên malbatê jî berê xwe dan herêmên cuda ên li Kurdistanê. Çewa di Şe-
refnayê da jî hatiye salixadayîn di navbera hin endamên malbata Eyûbiyan û 
desthilatdarên wê demê tekoşîna bidestxistina hukimdariya li hin mîrektiyan da 
qewimiye, wek mînak ew di ya Hesnkêfê da serfiraz bûne û ji wê pêva bi navlêka 
Melîk an jî Siltan tevgeriyane.

Dema mirov dibîne ku di sedsalên 12-13an de malbata Eyûbiyan di nav Kur-
dan da ya herî navdar û naskirî bû û hin lêkolîner jî peydabûna destana Memê 
û Zînê dispêrin dora wan sedsalan, wê demê ne dûr e ku têkiliya destanê bi 
tekoşîneke desthilatdariyê a di navbera endamekî ji malbata Eyûbiyan û mîrê 
Cizîrê da qewimîbe ku tê da Mem û alîgirên wî têkçûbûn. Mela Mehmûd Bazîdî 
di sala 1857an kurtasiya Mem û Zînê wek nesir amade kiribû. Di dawiya wê da 
Mela Mehmûd Bazîdî dibêje ku ‘ev hikyat beriya nêzikî 800 salan qewimiye’ ku 
ev jî rastî heyama Eyûbiyan tê.5 

Di gelek kilamên evînî da jî em rastî hêmanên nasnameyê tên. Yek ji wan 
destnîşankirina cîwaran e, a din jî destnîşankirina aidiyeta mirov û komên ci-
vakê di çarçova nasnameyê da ye. Di gelek kilaman de peyva welat bi wateya 
herêmekî an jî mîrektiyekî tê bikaranîn, wek welatê Serhedê, welatê Hekariya. 
Di hin kilaman de jî em têdigihêjin ku dengbêj pêre xwediyê wê hişmediyê ye ku, 
ev herêm û navçeyên di kilamên wan de tên ziman hemû bi hevre perçeyên xaka 
Kurdistinê nin. Ev yek carina di kilamên evîniyê de jî dîyar dibe:

4 Ömer Güneş&Ibrahim Şahin, Antolojiya Dengbêjan, Dengbêj Reso, Stenbol 2018, r. 269
5 Mela Mehmud Bazîdî, Mem û Zîn, Stenbol 2007, r. 45



1 7 0   K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i

“Delaliyê, Îran e xweş Îran e
Ji kirrê Girîdaxê bigire heta Kermanşahê pêda pêda Kurdistan e”6

an jî 

“Lo-lo Baro, minê digo vê sibengê li daye tavîke berfê baranê
Nibê birevîne bavê mala Evdal begê Mîrze axa,
de wekî me xilas dike bila xilas bike, me xilas
neke, dîsa vê sibê me bavê nava komê lê-lê Kurdistanê.” 7 

Em di destaneke epîk a gelek balkêş Kela Dimdimê da jî eşkere hêmanên nas-
nameyê dibînin. Ev destan li ser bingeha bûyereke dîrokî ji aliyê dengbêjan va 
hatiye afirandin ya ku di salên 1609/10an da qewimîye. Ev keleha li Rojhilatê li 
herêma Biradostan li ser çiyayê bi heman navî ye, mîrê wê Emîrxanê Lepzêrîn e. 
Di navbera wî û Şah Ebbasê Ecem da şer derdikeve û keleha wî tê dorpêç kirin. 
Piştî têkçûna Dimdimê leşkerên Şah di herêmê da komkujiyek qewimandine. Di 
hemû şaxên vê destana epîk a dengbêjan da Emîrxan wek Mîrê Kurdan tê nasan-
din. Ev destan jî di piraniya herêmên Kurdistanê de belavbûyî ye. 

Di salên 1780an da li ser xaka Rojavaya îroyîn da gelek şer di navbera eşîrên 
Kurdan bi rêberiya Zor Temir Paşayê Millî dijî eşîrên dagirker yên Ereb da 
diqewimîn. Dengbêjên ku derbarê van bûyeran da destanên bi navê Derwêşê 
Evdî afirandibûn hema di destpêka wan da nasnameya wan terefên şer diyar 
dikirin:

“Bavê Dewrêş Evdî bû 
Dewrêş hê tinebû
Evdî şivanê Zor Temir paşayê Milî bû
Kîkan û Milan Kurd bûn, Gêsa Ereb bûn.”8

Bûyerên şer û lehengiya Dewrêş di destanê da bi zimanekî gelek bilind ê 
edebî tên şirove kirin. Dema destgirtiya Derwêsê Evdî Edûlê a keça Têmir paşa 
salixê Derwêş dide, rewşa wî a civakî û aborî, ecibandina wî a ji aliyê gel tev 
hestên xwe ên bi evînî, hisret û dilkovanî jî bi hevra tîne ziman. Lehengê destanê 
Derwêş Kurdekî ji baweriya bi ser Êzdayetiyê ye, wî tev birayê xwe Sadûn ji bo 
parastina civaka xwe li dijî êrîşkarên Ereb şer kiriye. Dengbêj dikeve kûraniya 
hunera xwe û bi nirxên gerdûnî wek şêwandina yekrûhîyeke netewî û hestên 

6 Ji berhevoka min, her weha binh.: Dengbêj Zahiro di youtube da kilama „Îran e xweş Îran e“ 
7 Kilama Baro ji Radyoya Rewanê û ji dengê Yunus Agirî. 
8 Ordîxanê Celîl û Celîlê Celîl, Zargotina Kurdan, Moskova 1978, r. 279
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evîniyê tabûyên olî hildiweşîne û Derwêş dike lehemgekî ecibandî ê civaka Kur-
dî a ku ji gelek baweriyên cuda pêkdihat. Ew evîna wan di kûraniya dilê hemû 
guhdaran da bi cîh dike. Dengbêj, bona bi destxistina evîna Edûlê, riya evîna 
welat bo Derwêş destnîşan dike. Ew minetdariya civatê a bo Derwêş jî di evîna 
Edûlê da zexm dike.

Hemê Mûsikê û birayê wî Gelhê ji êla Beraziyan in, ew li herêma Sirûcê 
dimînin û di salên 1840an da navbera wan û artêşa Osmanî da gelek caran ser 
diqewimin, ji ber ku ew bacê nadin dewletê. Nav û dengê Hemê Mûsikê li hemû 
herêmên kurmancîaxêf, ji Meletyê heta Serhedê û Kafkaya Başûr, ji deşta Sirûcê 
hetanî çiyayên Şengalê belav bûye. Derbarê hemû pevçûnên wan da dengbêjan 
gelek destan afirandine û em di wan da li hember Hemê Mûsikê serokerkanê 
artêşa Osmaniyan Reşîd Paşa ê bi qetliyamên xwe va navdar dibînin. Piştî têk-
çûna berxwedana wan Hemê di sala 1844an da tê darvekirin. Ev Reşîd Paşa di 
destana Şêx Mîrza ê Anqosî de ji aliyê dengbêjan da wek serokê artêşa Osmanî li 
Kurdistanê tê nasandin.9

Piştî dagirkirina Kela Bazîdê di nîvê sedsala 19an da ew herêm êdî ket bin 
destê artêşa Osmaniyan. Piştî şerê di navbera Osmanîyan û Rûsan di salên 
1877-78an da serbazên Osmaniyan li herêmê Kurdên ku îtaetê dewletê nedi-
kirin digrtin û sirgûnî raojvayê dikirin. Derbarê bûyerek wisa a ji wê heyamê 
dengbêjan him destaneke epîk bi navê Elî Xarzîya û him jî gelek kilam bi navê 
De Xalo afirandine. Şaxek ji vê destanê ji aliyê Prof. O. Celîl û C. Celîl hatiye ber-
hevkirin û yek jî ji alî min da hatibû berhevkirin û weşandin. Elî xarziyê Hemzo 
begê ye û ew li herêma Makoyê cîwar in. Leşgerên Osmanî Kurdan berhev 
dikin Elî jî di nav da û wan di kela Bazîdê da davêjin zindanê. Xalê wî Hemzo 
qasidekî dişîne Bazîdê û fêr dibe ku Elî Xarziya tev gelekên din li wir zindan-
kirîye û ewê wan sewqî taşxana Eziromê bikin. Di vir da dengbêj bona pêkanî-
na hestên hevbeş ên aidiyetê ji zarê Elî Xarziya bo qasidê xalê xwe dibêje:

“Go, here bêje Xalê minî Hemze Begê del û dîne
Ji boy Xwedê va bira xwe nexapîne
Madam ê ware min ji destê Bînbaşî derîne
Bira pênc roja bajo, ma pênc roj berê min
           bide Ezurma rengîne
Em heftê yek girtîne
Di nav da ji gişta qamcîya li min dixîne
Dibê, Kurdo, ha yûrî, xalê te mêrekî çê ye, 
     bira ware te li Deveboyna Ezurmê vegerîne.” 

9 Celîl 1978 r. 256
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Hemzo ji Makoyê tivdîra xwe dike û tev şervanên xwe va bi rê dikeve ku 
Elî Xarziya rizgar bike. Ew xwe digihîne herêma Parsînê û li wir xarziyê xwe ji 
destê leşkeran xilas dike, hemû girtîyan jî pêra. Elî Xarziya li terkiya xalê xwe 
sîwar dibe û ew dikevin riya berbi Makoyê. Di rê da tên gundê Çatê, dewletê 
jî gundên hawirdor agahdar kiriye ku rê nedin van sîwaran. Di gundê Çatê da 
mirovek rêgiriya wan dike, gulekê berdide û Elî Xarziya dikuje. Dengbêj ve 
tevgerê weke îxanet dihesibînin û bi asteke bilind a edebî êşa wê di dilê guh-
darvanan da kûr peyda dikin.

“Gelî cimaetê, sibe bû, li gelîyê Çatê tav diziriqî
Serê xarzîyê li ser çoka xalê dixeriqî
    Elîyê Xarza go, xalo, dilê min kîne-kîne
Wexta tu hatî bihar bû, eva payîzd e,
    dar lê dixe çiloyê xwe diweşîne
   Ewî bezê min top ke, birîna min da dîne
Egalekî li birîna min bibe bîne
Xêra min ji te ra tunîne
Ji boy Xwedê be, tase av ji min ra bîne
Bira xarzîyê te emrê Xwedê bi cî bîne
Tu jî here, bira hêsîrê te li Îranê bê xweyî nemîne.”10 

Dîsa di gelek kilaman da em rastî van hişyardeyên dengbêjan li hember mîr 
û rêberên Kurdan tên ên ku qîma xwe bi Romê anîne:

“Mîro, te xebera min nekir, min go, meçe Rom Xayîn e
Te dixapîne

Roma virek e, şaltek e, te dixapîne”11 

Dema Surmeli Mehmed Paşa ê Elaşgirî di sala 1865 an da bi daxwaza Osma-
niyan ji Serhedê gelek şerkar berhev kiriye û çûye aliyê Adanayê bona şikestan-
dina serhildana Xozandaxê, dengbêjê wî Evdalê Zeynikê weha gazin li wî kiriyê: 

“Aha nîne, aha neke
Hezar mêrî nebe li Xozandaxê winda neke 
Perdê bûka li dar ve neke
Me li welatê Serhedê rûreş neke”12

 
Her wisa di kilama Bavê Baram Begê da jî ev helwest eşkere diyar dibe:

10 Mehmet Gültekin, Zargotina Kurdên Serhedê, Stenbol 2013, r. 215-226
11 Gültekin 2013, r. 223, 270
12 Gültekin 2013, r. 179-180
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“Hewar ware meçe, Rom xayîne
Ewê te bihere sûra Dîyarbekirê bi ceyranê bişewitîne
Koşka belek heft qat e, mal da hêvîya kê dimîne.”13

Di kilam û destanên epîk ên dengbêjan da gelek bûyerên ji dîroka Kurdan, 
serhatiyên mêrxasên gel, hêviyên civakê, taybetiyên qerektera netewî û nirxên 
Kurdan bi zarê helbestkî diyar dibin. Di van berheman da qedîmiya zargotina 
Kurdî û têkiliya wê a xurt bi dîroka Kurdî va baş diyar dibin. Gelek kilam û 
destanên epîk ên dengbêjên Kurdî di destê me da henin ku mijara wan qewima-
dinên dîrokî nin. Bi sedan kilam henin ku bûyerên ji dema afirandinên xwe neqil 
û şirove dikin ku em di dîroka nîvîskî da jî dikarin rastiya wan bişopînin.

Mînakên girêdayî mijara me di kilam û destanên dengbêjan ên sedsala 20an 
da gelek in û navdar in. Lê divê ev beş bibe babeta nivîseke mayîn. Lewma bi 
kurtasiya wê, di kilamên dengbêjan ên ji sedsala 20an da em rastî zêdetir hê-
manên nasnameya netewî tên ku bandora serhildan û berxwedanên wê demê di 
wan da eşkere diyar dibin. Bi vî awayî gelek kilam li ser tevgerên Qoçgirî, Sim-
ko Axa, Şêx Saîd, Şêx Mehmûd, Ararat, Zîlan û Dêrsimê hatine afirandin. Wek 
mînak min tenê di derbarê berxwedana Araratê da dora 60 kilamên ji dengbêjên 
Serhedê berhev kirin. Li ser nêzikî hemû navên kesayetiyên ku di pirtûka İhsan 
Nûrî Paşa da derbas dibin û bi ser da gelek navên lehengên ku tê da nehatine 
nivîsandin yek bi yek kilam ji aliyê dengbêjan da hatine afirandin: Weke mînak 
derbarê Biroyê Hesikê Têlî, Ferzende Beg, Xalis Beg Memo û Nadir Beg, Hisê 
Beko, Edoyê Ezîzî, Reşoyê Silo û Zeyno, Şêx Zahir û Hedê, Seyîdxan, Elîcan, 
Tevfîq, Evdilhemîd û gelekên mayîn. Hemû jî ji aliyê dengbêjan da wek lehengên 
tekoşîna bo parastina nasnameya netewî tên şirove kirin. Ev kilam û destan di 
avakirina çand û nasnameyeke netewî di nav civaka Kurdan da xwediyê roleke 
sereke nin. 

Her çiqas kevneşopiya dengbêjiya qedîm wek qalibek klasîk êdî neyê icra 
kirinê jî, wê di dîroka avakirina çand û nasnameyek netewî da cihekî sereke girt. 
Gelek hunermendên hemdemîn kilamên wan pêşkêş dikin. Bi ser da ew kilam 
di beşên wek Rok, Rep û Operayê da jî tên ceribandin. Bi her awayî badora ekola 
dengbêjiyê li ser hunermendên ciwan hin jî gelek xurt e. Wek mînak dema di 
salên 2013-14an da hêzên DAIŞê êriş birin ser Şengal û Kobanî hûnermendên 
hemdemîn şopa dengbêjiya qedîm meşandin û di nava demeke kurt da dora 500 
vîdeolîp li ser van herdu bûyeran weşandin.

13 Gültekin 2013, r. 213
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öZGüRlüK ARZUSU  
VE YıKıMıN SARKACıNDA 
DİrENİŞİ BESTELEMEK

Selaheddîn Biyanî

‘Hafıza, ödev verir ve borçlu kılar.  
Bir nevi kendini anımsamak gibi bir şeydir bu.  

Bütün o anılar size musallat olur ve sizi tutsak eder…’  
Ricoeur1

Kürt müziğinin Kürt ulusal hafızasının inşasında yüklendiği başat rolün de-
rin tarihselliklerine doğru ilerlediğimizde ilk göze çarpan şey, Kürt müziğinin 
yaratıcısının bile öznel niyetini ve anlatımını aşan bir hakikat barındırıyor ol-
masıdır. Klee’nin deyişiyle ‘sanatın tıpkı din gibi tatmin edilmemiş arzulardan 
doğduğu’2 gerçekliği üzerinden ilerlediğimizde gerçeğin bizi çürütmemesi için 
de sanatın hem bir ilaç hem bir zehir olduğu gerçekliğiyle yüz yüze kalırız. Tam 
da bu eşikte ‘Ağlamamak için yaratıyorum; tek gerekçem bu’3 diyen Klee’nin 
belirlemesine Eskerê Boyîk’in ‘Kilam hem derde hem derman e / kilam ji evda re 
dîn û îman e…‘ dörtlüğü eşlik eder. 

Sanat, Kürdün topografyasında çoğunlukla oyuna indirgenmeyecek kadar 
sert bir gerçekliğin içinde boy verir. Post-zamansallıklarda bir baykuş sesi gibi 
tepemize çöken ‘sanat politik olmak zorunda değildir’ kuralını hükümsüz kılar; 
Apollon’un ölçülü kısıtlayıcılığına karşı Dioniysos’un sanatsal zarafetini salık 

1 Ricoeur, Hafıza Tarih Unutuş, Metis Yayınları 
2 Aktaran: Jacques Attalı, Gürültüden Müziğe, Ayrıntı Yayınları. 
3 Aktaran: Jacques Attalı, Gürültüden Müziğe, Ayrıntı Yayınları.



1 7 6   K ü r d  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i

veren Nietzsche’ye de kulak asmaz. Bizleri gerçekliğin yıkıcılığından kurtarmak 
için gerçeklik ile aramızda ince bir tül gibi örülen sanat, Kürt coğrafyasında tülü 
yırtar, eğretilemeden, alegoriden, teşbihten ve teşhisten geçerek çırılçıplak bir 
direniş mevziisine dönüşür. Kürt müziğinin sanatın bizi gerçeklikten ve mü-
cadele alanından uzaklaştıran estetik coşkusundan daha çok, bizi gerçekliğin 
üzerine yürüten, yıkımı ve özgürleşme arzusunu aynı anda çıplaklaştıran bir 
karakteri vardır. Hem içeride hem dışarıda olan biteni bize gösteren, iki taraflı 
bakışı mümkün kılan geniş ve puslu bir pencere misali… Erdewan Zaxoyî ile 
başlayıp Sefkan, Elî Temel, Hozan Serhad ve Delîla’ya kadar uzanan bir omzun-
da saz, öbür omzunda silahla yürüyen bir savaşan sanatçı silsilesi, söz konusu 
denklemin belki de en sert ve en gerçek görüntüsünü oluşturur. 

Müzik uzmanları melodik sezgilerimizin sadece üç binden fazla ses perde-
sini algılayabildiğini buna karşı en geniş ses aralıklarına sahip olan piyanonun 
bile bu seslerden en fazla seksen sekiz tonu çalabildiğini iddia eder. Kürtlük 
dünyasının ve direnişinin derin hafızasında hiçbir ses perdesinin ulaşamayaca-
ğı aralıklar vardır; hiçbir tınının ya da oktavın ulaşamayacağı yerlerdir bunlar. 
Batının bir tonalite faşizmine dönüşen katı ve sistematik müziğine karşı Cudî ve 
Gabar oyuklarından yankılanan bir heyranok ya da payîzok bütün ses perdeleri-
ni parçalayıp bir çığlık gibi yankılanır. Dayatılmış bir gramere zerre kadar iman 
etmemiş ve hizalanmayı reddeden doğal bir senfoni gibi.

İnsan bilincine spazm geçirtecek türden etimolojik zorlama ve kasmaların 
modaya dönüştüğü günümüzde, dengbêjliği deng ve bêj kombinasyonuna sıkış-
tırmanın keyfiliği bir tarafa, dengbêjliği abartılı bir romantik yüceltme tuzağın-
dan da kurtarmak gerekir. Dengbêjlik denen şey, iddia edildiği kadar Kürtlüğün 
asimile olmayışının tek nedeni olmamakla birlikte Kürtçe bilmeyen bir Kürtlü-
ğün otantik bir sevimliliğe dönüştürdüğü o oryantalist algının gördüğünden de 
çok daha fazlasıdır. Tarih boyunca dengbêjler sadece mir ve paşaların divanında 
oturup söz konusu patronaj ilişki üzerinden ayrıcalığın nimetinden faydalan-
mamışlardır. Aynı zamanda birer gezgin gibi malumat dağıtan, haber veren, 
gelişme aktaran, kültürel aktarım yapan, lokal tarihi başka bir lokasyona ekleyip 
oradan ulusal hafızaya taşıyan ve dinleyenin hayal dünyasını zenginleştiren bir 
işlev de üstlenmişlerdir. Evdalê Zeynikê Sürmeli Mehmet Paşa ile gittiği Çu-
kurova’dan dönüşte Serhatlılara portakalı anlatır, Şakiro, Dersim’in doğal gü-
zelliğini bir kadında kristalize ederek Tujik Dağını, Süphan’ın dibindeki köylere 
taşır. Hayatları boyunca Botan sınırının ötesine geçmemiş Behdînan köylüleri, 
Batman’da aşiretler arası bir kıyımı anlatan Filtîte Quto kilamını Erivan ve Bağ-
dat Radyolarından dinler ve zamanla gündelik diline boş külhaniliği imleyen 
bir deyim ekler: ‘Qey tu Filîtiê Quto yî?’ Dengbêjliğin içinde hem sosyolojik hem 
de etik bir alan gizlidir. Kahramanlık, adanmışlık, başkaldırının yanında aşk, 
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çaresizlik, gurur başta olmak üzere neredeyse Kürtlük dünyasının bütün yaşam 
formları vardır. Derwêşê Evdî ve Kirîvê, Kürtler arası mezhepsel bölünmüşlü-
ğe karşı aşkın bir başkaldırısını dillendirirken Xalê Cemil çocuk evliliğine karşı 
çaresizliği, Şerê Tarxan iç ihanete karşı bir iç isyanı ve hayıflanmayı dillendirir.

1925’lerden sonra sömürge limanlarında adı sanı bilinmeyen yüzlerce mü-
zisyen derme çatma kayıt stüdyolarında sömürgelerin ritim ve ezgilerini kayde-
derken aynı şekilde dengbêjlik de paralel bir tarihsellik yakalayarak hemen he-
men aynı tarihlerde tıpkı Havana’nın Son’u, Rio’nun Samba’sı, New Orleans’ın 
Caz’ı, Buenos Aires’in Tango’su, Sevilla’nın flamenko’su, Kahire’nin Tarab’ı, Jo-
hannesburg’un Marabi’si gibi Kürtlüğün kilamları ve stranları kaydediliyordu. 
Kolonileştirilmiş dünyalarda gelişen bu yeni tarihsellik Kürtlerde bambaşka bir 
uzam ve mekânsallık üzerinden yaşanıyordu: Bütün sömürgeleştirilmiş ülke-
lerde müzikler bizzat o ülkenin sınırları içinde kaydedilirken Kürtlerde kayıtlar 
daha çok Mısır, Ermenistan, İran ve Irak devletlerinin sınırları içinde kurulan 
radyo stüdyoları üzerinden kaydedilerek arşivleniyordu. 

Dengbêjlik ile Kürt ulusal direniş hafızası arasındaki ilişki, E. J. Hobsbawm’ın 
‘eski gözüken veya eski olduğu iddia edildiği halde gayet yeni ortaya çıkmış ve 
hatta bazen icat edilmiş gelenek’4 teziyle belli bir uyum göstermektedir. İcat edil-
miş gelenekler, ulusçuluğun modern gelişiminde ulusal birlik ve kolektif kimlik 
tahayyülünü inşa eden bir kültürel hafızayı kurabilme kudretine her zaman sa-
hip olmuştur. Kuzey Kurdistan’da özellikle 1990 sonrası ulusal direnişin yükse-
lişi ve sarsıcı etkisine paralel bir şekilde ulusu inşa eden iki önemli moment olan 
teritorya (ülke) ve kolektif hafıza (tarih) anlatımı en çok müzikal alanda kendini 
görünür kılmaya başladı. O dönemlerde hemen hemen hiçbir politik şarkının 
teğet geçemediği çoklu kavram setleri oluştu ve zamanla neredeyse bütün mü-
zikal sözlerin kılcallarına kadar sirayet etti. Bu kavram setinin en başat olanları, 
welat, ziman, dîrok, serhildan, heyfa salan, tolhildan ve berxwedan şeklinde sı-
ralanan müzikal bir amentü gibi işlev görmüştür. 

1990’lardan çok önceleri ortaya çıkmış olan dengbêjlikte teritoryal arzuların 
olmadığı ya da cılız da olsa yer yer Kurdi bir ulusallığın izlerinin okunmadığı-
nı söylemek anakronik bir tuzağa çeker bizleri. Ehmedê Xanî, Feqî ya da Melayê 
Cizîrî’nin hiçbir divanında denbêj isminin geçmediği ve Kürtlerin yaşamsal bir 
formu olarak ortaya çıkmış olan dengbêjliğin dengbêjlik olarak tanımlanmasının 
tarihinin en fazla yüz elli yıl olduğu doğrudur. Fakat her oluşu tarihsel bağlamı 
içerisinde değerlendirdiğimizde böylesi bir geri çağırmanın da bizleri hiçbir yere 
götüremeyeceği aşikârdır. Kürtlük politize oldukça dengbêjlik romantize edildi 
ve ulusal anlatının repertuarına eklendi. Oto oryantalist bir algı dünyasının dışın-

4 Geleneğin Icadı-Eric J.Hobsbawm-Terence Ranger-Mehmed Murad Şahin, Agora Kitaplığı
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dan baktığımızda dengbêjlik ne iddia edildiği kadar politiktir, ne de iddia edildiği 
kadar apolitiktir! Kuşkusuz Reso, Şakiro ya da Mihemed Arif kalabalık divanlar-
da şarkılarını söylerken bunu tamamıyla Kürtlük adına ya da Kürdistan özgürlük 
ruhuyla söylememişlerdir. Ama bu durum, Ağrı ya da Şêx Saîd İsyanının öncü 
komutanlarının kahramanlıklarını anlatan kilamların rahatlıkla ulusal direniş ha-
fızasına eklemlenebilecek geniş bir söylem zenginliğine sahip olmadıkları anla-
mına da gelmez. Tam da burada Ricoeur’un ‘kendini anımsamak ve anıların bize 
musallat olup bizi tutsak edişi’5 dediği şey devreye girer. 

Ulusallığın ve sınıfsal konumlanışın tarihselliğiyle müzikal tercihler arasında-
ki ilişkiye belki de en güzel örneklerden biri, Van’da köylülerin ve kentin çepe-
rindeki yoksulların yoğun biçimde alışveriş yaptığı çarşının iç kesimlerindeki üç 
tekerlekli kaset arabalarında çalınan müziklerin her tarihsel döneme göre ayrı bir 
içerik kazanması sürecidir. Kürtçenin kamusal alanda yasaklı olduğu 90’lı yılların 
başında üç tekerlekli arabalarda satılan Kürtçe kasetler yoğunluklu olarak deng-
bêj kasetlerinden oluşurken 1991-92 sonrasında aynı arabalardan Koma Berxwe-
dan, Şivan Perwer, Xelîl Xemgîn ve Dilgeş’in direnişe çağıran sesleri yükselmeye 
başladı. Aynı dönemlerde az sayıda kentli Kürt ve yoğunluklu olarak Türkmen 
ve Azerilerin konumlandığı merkezi caddelerde Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses 
ve bilumum arabesk müzikler çalınmaktaydı. 2000 yılları sonrası orta sınıf Kürtle-
rin kent içlerine doğru yayılmasıyla birlikte çarşının çeperinde çalınan müziklerle 
kıyaslandığında daha az radikal Kürtçe müzikler de çalınmaya başlandı. 2015’ten 
sonra çarşı merkezindeki o sesler tamamıyla sustu...

Bu örneklem üzerinden ilerlersek şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Kürtlerin 
politik arzularıyla eşgüdüm halinde yeni bir politik gramer ve mücadele tarzı 
geliştikçe aynı değişimler birebir müzikal tercihlere de yansımıştır. 1990’lardan 
önceki dönemlerde kaba bir sol indirgemecilikle burun kıvrılan, geleneksel ve 
feodal bir geri kalmışlığın kültürel formları olarak kodlanan dengbêjliğin aslın-
da hem asimilasyona karşı bir blokaj görevi gördüğü, hem bir tarihsel meşru-
laştırma momentine dönüşebildiği hem de ulus kurgusunun ihtiyaç duyduğu 
tarihsel anlatılar barındırdığı fark edildi. Kürdistan’da en politik ailelerin ço-
cuklarının bile dengbêj kasetlerinin üstüne arabesk kasetler kaydettiği zamanlar 
bitmiş, dengbêjliğin aslında çok güçlü bir yurtsever repertuara sahip olmadığı 
halde politize edilebilir bir dinamik olduğu gereceği ortaya çıkmıştı. 

80’li yıların ortalarından itibaren Hûnerkom ve 90’lı yılların başından itibaren 
MKM bünyesinde yaratılan komünal müzik geleneği neredeyse Kürt ulusallaş-
ma sürecinde coşku ve direniş duygusunun katalizörü işlevini üstlendi. Ajitatif 
müziğin en coşkulu örneklerinin ortaya çıktığı bu dönemlerde Hernepêş ve Îro 

5 Ricoeur, Hafıza Tarih Unutuş, Metis Yayınları
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Çerxa Şoreşê standart marşlar, Çiyayê Bagokê, Kîne Em ve Werxan gibi şarkı-
lar Kürt halay ezgilerine kendiliğinden eklendi. Bütün bu kurumsal üretimlerin 
yanında düğünlerde genellikle bir org ve bir bağlama ile bazen insana cinnet 
geçirtecek kadar detone amatör gruplar bile bu ulusallaşma sürecinin başka bir 
kamusal dinamiği haline geldiler. Özellikle 1990’lı yılların sonlarından itibaren 
Türkiye metropollerinin promil ve nikotin düzeyi yüksek kimi barlarında Kürt-
çe müziklerin popülaritesi artınca aynı durum eşzamanlı olarak Kurdistan’ın 
belli şehirlerinde de belirmeye başladı. Özellikle metporollerde sürgünlüğün, 
büyük kentlere yenilmişliğin ve ülke hasretinin melankolisiyle başlayan giriş 
müzikleri, gecenin sonunda yerini Kürtlüğün bir ilan sahası olan halaylarla ka-
panıyor ve bu seremoni barların değişmez program akışı haline geliyordu.

Kürtlerdeki müzikal tercihlerin değişimini salt iç toplumsal dinamiklerin ve 
politik mücadelenin seyriyle açıklamak kuşkusuz yetersizdir. 1990’larda klasik 
sınıf savaşımlarının yerine kültür çatışmalarının geçmesi, yeni kültür kaynakla-
rının keşfi, postlar dönemi kimlik patlamaları ve geleneksel olanı dijital ortam-
larda yayma endüstrisi, Kürt müziğini ulusal inşanın en güçlü dinamiklerinden 
biri haline getirdi. MED TV’de yapılan dengbêj programları, Kurdistan’ın değişik 
yerlerinde 2000’ler sonrası açılan dengbêj evlerini geleneksel olana geri dönüşün 
emareleri olarak değil, modern mücadele pratikleri ile geleneksel formların bi-
leşkesinden yeni bir ulusal direniş söyleminin inşa süreci olarak okumak gerekir. 
Geçmiş ile güncel arasındaki bu ilişki müzik üretilen müziklerin formunda belirle-
yici bir etken olmuştur. Örneğin modern dönem Kürt müziği formlarını dikkatlice 
incelediğimizde Mihemed Arif’ın Şivan’ı, Cemil Horo’nun Xelil Xemgîn’i, Miradê 
Kinê’nin Ciwan Haco’yu, Serhat Dengbêjlerinin Nizamettin Ariç ve Delîl Dîlanar 
üzerindeki etkisini rahatlıkla görebiliriz. Şakiro ile Rojda’nın, Hûsênê Orgînosê 
ile Delîl’in düeti aynı zamanda ölmek üzere olan bir geleneği ve onun sahibi olan 
dengbêji geri çağırma ritüeli gibidir. Geçmişi ve bugünü birbirine eklemleyen bu 
değerli çabaların en görünür olduğu sosyal medya platformlarında başka bir dram 
devreye girer. Kültür endüstrisi denilen ve pazarlayabileceği hiçbir şeyi dışarıda 
bırakmayan bu kapma aygıtı, uzun bir tarihselliği 140 karakterlik malumatlara 
sıkıştırmaya çalışan ve gündelik yaşamında dengbêj dinlemeyen ‘dengbêjsevici’ 
bir birey tipi yaratmıştır. Aydınlanmak için değil daha çok parıldamak için ışığa 
koşan yeni sosyal medya fenomenlerinin önemli bir kısmı için Kekê Qiyaseddîn 
ya da Mala Seyîdxan kilamlarının hangi direniş ve yıkım diyalektiğinden türedi-
ğinin çok da bir önemi yoktur. Bu sert gerçeklik ile ilgili bir fikir oluşturmak ya da 
o derin hafızanın içinde ilerleyip geçmiş ile bu gün arasında bir mekik gibi dokun-
muş olan o direniş arkeolojisiyle hemhal olmak en nihayetinde daha fazla beğeni 
kaygısının asla önüne geçmemelidir. Üstelik bu tarz bir derinleşme ve sahicilik 
sorgulaması 140 karakterlik bir twite asla sığmaz! 
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Her egemen ulus, kendi tarihsel köklerini kurgularken bunu hem ezip yok 
saydığı ulusların kültürel ve tarihsel gerçekliğinin reddi üzerinden yapar hem 
de kolonileştirdikleri ulusun-ların kültürel formlarını tam bir talan motivasyo-
nuyla kendi ulusal repertuarına doldurup başkalaştırır. Kürt müziğinin bizzat 
resmi desteklerle ve sistematik olarak talan edilişi apayrı bir sömürgecilik oku-
ması olarak üzerine külliyat yazılacak kadar kapsamlı ve derinliklidir. Kürtlerin 
kimlik, toprak, kültür ve dil gramerinin bu kadar güçlü bir tonlama barındırma-
sının asli nedeni Kürt tarihselliğinin ve kültürel gerçekliğinin yüceltilmesi değil, 
totalitarizme ve tekçi ulus egemenliğine karşı ‘yanılıyorsun ben senden farklı-
yım’ refleksidir. Hesen Zîrek’in ‘Ey Niştiman’ şarkısını ‘Ankara’nın Taşına Bak’ 
Koma Dengê Qamişlo’nun ‘Dayê’ şarkısını ‘Ölürüm Türkiyem’, Tehsîn Teha’nın 
‘Min Xem Deryayek’ şarkısını ‘Ayağında Kundura’ ya dönüştürüp asli bağla-
mından koparan bu çarka karşı ‘kendine ait olanı istemek ve sahiplenmek’ bu-
gün etik ve politik bir sorumluluk olarak bütün Kürtlerin omuzuna çökmüştür.

Zamanın tahakkümünü hafifleten müzik, zamanın akışını da durağanlaştıra-
rak bizi bir anı ya da anılar kümesinin içine hapseder ve hafıza dediğimiz yeri 
yeniden kurar. Olan ve olabilecek her şeyi bize yeniden düşündürten müzik, 
Kürtler için bir taraftan sahiplenmenin, öbür taraftan reddedişin sağlam kale-
lerinden biri işlevini üstlenmiştir. Söz konusu bu ret kabul ölçülerinin arasına 
sıkışmışlığın yarattığı daralma ve sanatsal yaratının ‘özgürlük’ koşulu ve mev-
cut gerçeklik bizleri bambaşka bir tartışmaya götürür. Eğer müzik, bize yaşamın 
vahşetini ve sancısını anlık olarak da gösterebiliyorsa ve irasyonel bir uzamın 
kapılarını açık tutuyorsa müziğin ideolojik bileşenlerini de kabul etmek zorun-
dayız. Üstelik müzik, ontolojik olarak toplumsal gerçekliği ve onun karşıtlıkları-
nı aştığını iddia ediyorsa. Yitirdiklerimizi geri çağırdığımız, yitirdiklerimizden 
yeniyi inşa ettiğimiz, akıp giden zamana karşı geçmişi geleceğe, geleceği geç-
mişe bağlamaya çalıştığımız bir telaş ve heyecandan çıkan Kürt politik müziği, 
aynı zamanda gerçekliğin kendi gramerini, gramerin de yeni bir gerçekliği inşa 
etmesinin öyküsüdür. Faili meçhul bir cinayette babasını yitiren bir çocuğun an-
nesine ‘Ezê sibe mezin bibim ne?’ seslenişindeki zamana yayılmış bir kırgınlık, 
meydan okuma ve öfkenin izdüşümü gibi… 

Özetle, bir sömürge diyalektiği olan ‘izleri silerek unutturma’ stratejisine kar-
şı ‘izlerin izini sürerek’ unutmaya karşı hafızayı direnmeye çağırmanın savaşın-
da müzik, ideolojik bir katalizör ve bir duygular atlası görevi üstlenmiştir. Var-
lığı askıya alınan, tarihten düşürülerek görünmez kılınan ve en nihayetinde bü-
tün tarihsel ve kültürel varlığıyla reddedilen bir halk ve coğrafyada, müzik hem 
direnişin hafızasını durmadan anımsatan hem de direnişe çağıran taleplerin 
ilan sahasına dönüşmüştür. Platon’un zehir ve ilaç ikiliği üzerinden tanımladığı 
hatırlama eylemini Kürtlüğün hafızasına en çok işleyen sanat kategorisi olan 
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müzik, Kürtlerin felaketlerden ve direnişten teşkil olmuş tarihinin bir tarafına 
Dersim Tertelesini anlatan ağıtlar bir tarafına da Herne pêş coşkusunu armağan 
etmiştir. Tarihsel dönüm noktalarının bellek içerisinde kodlanmasına, hatırlan-
masına, yaşatılmasına ve bazen geri çağırılmasına çoğunlukla müzik öncülük et-
miştir. Kürt müziği tam da burada bütün baskı ve zor ayıtlarına karşı tahakküm 
gramerini parçalamanın bir yolunun da müzik ile direnişin ritmik güzelliğini 
birleştirmek olduğunu açık seçik beyan etmiştir. Fanon’un ‘nefes alamadığımız 
için isyan ediyoruz’ belirlemesinin yanına Kürtler, ‘nefes alamadığımız için her 
isyana bir şarkı, her şarkıya bir isyan ekliyoruz’ kuralını eklemişlerdir. Her kı-
yım ve felaket sonrası oluşan melankolik içe kapanışa karşı bir başka isyan şarkı-
sı yardıma koşmuştur. Her dinlediğimizde kabuk tutmayan bir yara gibi içimizi 
yeniden kanatan ‘Halepçe’ ağıtının hemen ardından ‘Berxwedan Jiyane’ coşku-
suna sıra gelir. Duyguların bu sıra yoldaşlığı neredeyse bütün müzikal akışlarda 
kendini gösterir. Çünkü Kürt müziğinin ulusal varoluş ve direnişle olan bağı, 
stratejik olarak kökleri çok derinlerde olan tarihsel bir alan savunmasıdır. 

Direniş halaylarımıza ezgiler, ağır kederlerimize ağıtlar ekleyip hem sözü-
müze hem de sesimize özgür bir ülke düşü ekleyen bütün ustalara saygı ve min-
netle…
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