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Sara’ya, umuda, özleyişe...   
 



.



.

Hiç kimse doğuştan başka bir insanın ten rengi, geçmişi ya 
da dini yüzünden ondan nefret etmez. İnsanların nefreti öğ-
renmesi gerekir. Ve eğer onlara nefret öğretiliyorsa sevgi de 
öğretilebilir.

–Nelson Mandela
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I

 
“Ne olur ısrar etmeyin beyim, bu kapıdan geçmenize izin 
veremem!”

“Sen kim oluyorsun!” diye hışımla atıldı beriki, “Ne cü-
retle bana engel olmaya kalkıyorsun.”

Ne yapacağını bilmez bir halde eğilip bükülen nöbetçi, 
karşısındakine söz geçiremeyeceğini anlayınca derin bir 
endişeye kapıldı. Sadece kendisine verilen emirleri yerine 
getirmeye çalıştığı için, bir sürü hakaretine maruz kaldığı 
bu dik başlı reisi kapıdan geçirirse, başına geleceği çok iyi 
biliyordu; zira Mir Bedirhan, bu kapıdan silahlı olarak geç-
meyi, kim olursa olsun, herkese yasaklamıştı. Zavallı nö-
betçi uzun süredir iki büklüm olmuş halde, mirin bu kesin 
buyruğunu boş yere anlatmaya çalışıyordu. 

Kapıya dayanan bu Kürt reisi, mirin yakın akrabası ve 
gözdelerinden biri olan Halil Ağa’ydı, hiç söz dinleyecek 
gibi görünmüyordu. Nitekim çok geçmedi, kendisine engel 
olmaya çalışan nöbetçiyi yakasından tuttuğu gibi savurarak, 
kendinden emin bir şekilde kapıya doğru yöneldi. Etrafta-
ki muhafızlar, olan biteni tam bir şaşkınlık içinde, korku 
dolu gözlerle izliyor, eşikte bir yontu gibi duran iki nöbetçi, 
ellerindeki mızrağı önüne tutarak Halil Ağa’nın geçişini en-
gellemeye çalışıyordu. Bu durum karşısında birden öfkeden 
çılgına dönen Halil Ağa, kapıdaki nöbetçileri kılıçtan ge-
çirerek hızlı adımlarla yoluna devam etti. Muzaffer olarak 
döndüğü sefer konusunda bilgi vermek üzere, bir an önce 
mirin huzuruna çıkmaya kararlıydı. Az sonra divana vardı-
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ğında, kan ter içinde peşinden koşturan muhafızlar ön alıp 
mire, buyruğunun nasıl ihlal edildiğini anlatmaya çalıştılar.

Muhafızların anlattıklarını alaycı bir gülümsemeyle izle-
yen Halil Ağa, gayet rahat ve kendinden emin, ağır adımlar-
la mire doğru yaklaştı, eğilip son derece saygılı bir şekilde 
elini öptükten sonra geri çekilerek, “Size sevindirici haber-
lerim var mirim,” dedi. 

Kendinden o kadar emindi ki, zafer sarhoşluğundan, 
mirin yüzünün tepkisiz, ama patlamaya hazır bir volkana 
kestiğini fark edemedi.

Neden sonra Mir, ani bir hareketle ayağa kalktı, çak-
mak çakmak gözlerini dosdoğru Halil Ağa’nın üstüne 
dikerek,”Hiçbir şey duymak istemiyorum!” diye kükredi. 
Bir anda ortalığı tam bir ölüm sessizliği kapladı. Halil Ağa, 
hiç beklemediği bu tepki karşısında donup kaldı, buza kesti 
adeta. Divandaki herkes, mirin dudaklarından dökülecek 
söze kilitlendi. Mir, muhafızlara döndü, “Götürün!” diye 
buyurdu.

Mirin bu kesin buyruğu karşısında, huzurda bulunan-
lar şaşkınlıktan donakaldı. Yüzünde az önceki o mağrur ve 
muzaffer ifadeden hiçbir eser kalmayan Halil Ağa, mirin ka-
rarından büyük bir düş kırıklığına uğramış olarak, koluna 
giren muhafızların arasında başını öne eğmekle yetindi.

Mirin yürekten sevdiği bu genç, muzaffer yeğenini bek-
leyen akibet, bileğinin kestirilmesiydi. Bu, büyük bir cid-
diyetle, iradesine saygılı olmayacakları çarptırmaya söz 
verdiği cezaydı. Böylesine sert olan bu buyruk yerine ge-
tirildiğinde, o kadar ağır bir cezaya çarptırdığı bu yeğeni-
ne en canlı şefkati gösterdi, onu onurlandırarak hediyelere 
boğdu. Kendi yakınlarından birinin düşüncesizce itaatsizli-
ğini böyle cezalandıran mir, çevresindeki taşkın insanlarda 
derin bir korku uyandırıyordu.

Yönetiminde, Botan ülkesinin en parlak dönemini yaşa-
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dığı Mir Bedirhan, yaşamının geride kalan kırk yılının so-
nunda, adının efsanevî Kürt hükümdarı Selahaddin’le bir-
likte anılması şanına erişmiş, şöhreti ise Botan sınırlarını 
çoktan aşmıştı. Mensubu olduğu Azizî Hanedanlığı’nın Bo-
tan ülkesindeki saltanatı, Mir Şerefhan’la başlayan sekiz ku-
şaklık köklü bir geçmişe dayanıyor, soyunun, Haçlı Seferle-
rinin önünde Çin Seddi gibi duran Selahaddin-i Eyyubi’yle 
birleştiği kabul ediliyordu. Çocukluk yıllarında babası 
Abdülhan’ın yönettiği Botan Mirliği; Hakkâri, Behdinan, 
Baban, Soran gibi güçlü Kürt beyliklerinin gölgesinde kal-
mıştı. Ancak mirliğin merkezi olan Cizre, Kürtlerin etnik 
ve kültürel geleneklerinin en canlı,en belirgin şehri olma 
özelliğini öteden beri koruyor, Mir Abdülhan da gücünü ve 
saygınlığını, Cizre Botan’ın bu manevi değerinden alıyordu. 
Bölgede asıl güç sahipleriyse aşiret reisi ağalarla şeyhlerdi. 
Botan mirlerinin yöneticiliğini yaptığı Cizre, Behdinan ve 
Hakkâri mirliklerinin batısında, Dicle’nin suları tarafından 
bir yarımada gibi sarmalanmış, Diyarbekir’den Musul’a gi-
den su ticaret yolunun önemli bir kavşağı, bu nedenle de 
ekonomik öneme sahip olan bir kentti. Büyük çoğunluk-
ta Kürt nüfusunun barındığı iki bin beş yüz haneli şehirde 
ayrıca Asurîler ve Ermeniler yaşamaktaydı. Ticaret canlı ve 
zanaatler gelişmişti. Yerli tüccarlar, mallarını Dicle üzerin-
den keleklerle Musul, Bağdat ve Basra’ya gönderiyordu. Bu 
tür ticarî etkinliklerden sağlanan vergiler, Botan Mirliği için 
önemli bir gelir kaynağı oluşturuyordu. Ayrıca mirlik, şeh-
rin Bağdat’tan İstanbul’a giden kervan yolu üzerinde yer al-
masından yararlanarak, bu yolu kullanan tüccarlardan vergi 
tahsil edilmesini de sağlamıştı. Ne var ki bu gelir kaynak-
ları mirliğin zorunlu giderlerini ancak karşılıyordu. Botan 
Mirliği’nin dillere destan kasrının en değerli eşyalar, İran 
halıları, paha biçilmez antikalarla döşeli odalarında ağır-
lanan konukların haddi hesabı yoktu. Ayrıca mirliğe bağlı 
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faaliyet gösteren cami, medrese, imarethane gibi kurumlar; 
her biri özel hocalardan ders alan beyzadeler, ailenin sair 
giderleri için yapılan harcamalar hiç de azımsanmayacak 
meblağlara ulaşıyordu.

Bedirhan’ın çocukluğu, Kürt halk geleneğinin yarattığı 
ölümsüz Memê Alân destanının mekânı olan “Bırca Belek 
Kasrı”nın masalsı taş duvarları arasında geçmişti. Daha o za-
manlarda vahşi safkanları uçarcasına koşturur, kılıç talimle-
rinde muhafız alayı süverilerine kök söktürürdü. Silah kul-
lanmada üstüne yoktu. Okuyla bir dağ kekliğini tek atışta 
vurur, hançeriyle bir panteri bile alt edebilirdi... Babası, Bo-
tan miri Abdülhan’ı yitirdiğinde henüz çocuk denecek yaş-
taydı. Daha o yaslı günler küllenmeden aile içi çatışmaların, 
aşiretler arası sonu gelmez kavgaların ortasında bulmuştu 
kendini. Abdülhan’ın ölümünden sonra aile üyelerinin ve 
aşiret reislerinin ortak kararıyla, hanedanlığın en yaşlı üye-
si olan Seyfettin Bey, Botan tahtına geçmişti. Seyfettin Bey, 
Bedirhan’ın amcasının oğluydu. Oldukça yaşlıydı ve dünya 
işlerinden çok ahiret işleriyle ilgiliydi, onun dervişmeşrep-
liği ve idarî beceriksizlikleri yüzünden, Botan Mirliği iyice 
gerilemeye başlamıştı. Bu gidişattan hoşnut olmayan aşiret 
reisleri, Bedirhan’ın da desteğini alarak, Salih Bey’in mir-
liğin başına geçmesini sağlamış ancak Bedirhan’ın büyük 
kardeşi Salih Bey de, dervişmeşrep bir zahit olma yolunda 
Seyfettin Bey’i aratmayacak bir şekilde, kendini neredeyse 
tamamen tarikat ve ibadet işlerine vermiş, Botan Mirliği’nde 
işler bir türlü yolunda gitmemişti. Salih Bey Botan Mirli-
ğinin gereklerini yerine getirmekten acizdi, bir süre sonra 
içine kapandığı mistik dünyasında idarecilikten iyice bu-
nalmış olarak Bedirhan’ın kendi yerine geçmesi yönündeki 
baskılara boyun eğmek zorunda kalmıştı.

Bedirhan, daha on dokuz yaşında Botan aşiret reisle-
ri ve ileri gelenlerinin tam desteğiyle Botan ülkesinin tek 
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hâkimiydi, mirdi; Mir Bedirhan’dı! Osmanlının baskısı ve 
ağır vergileri altında inim inim inleyen, iyi yönetilmediği 
için gittikçe daha da yoksullaşan perişan Botanlılar için 
yeni bir ışıktı! Tahta çıktığında, genç yaşına rağmen sert, 
ama adil yönetimiyle halkı için ışık saçan bir umut kayna-
ğı oldu. Seyfettin ve Salih Beyler yönetiminde geçen fetret 
yılları boyunca boş durmamış, Botan ülkesini karış karış 
dolaşarak zomalarda, köylerde ağaların, şeyhlerin nabzını 
yoklamış, öteden beri ihmal edilen halkının sesine kulak 
vermişti. Böylelikle Botan ülkesinin geçmiş zamanlarda-
ki görkeminden bir eser kalmadığını, halkın yoksulluktan 
kırıldığını, aşiretler arasındaki sonu gelmez kavgaların, 
çekişmelerin mirliğin otoritesini zayıflattığını görmüş; ça-
pul, yağma gibi olaylardan ötürü Botan’ın neredeyse Kürt 
illerinin en güvensiz bölgesi haline geldiğini gözlemlemiş-
ti. Bu nedenledir ki, tahta çıktığı ilk günden Botan’ı hay-
dutlardan, çapulculardan arındırmak için amansız bir savaş 
vermeye, insanların korkulu rüya görmeden yaşayabilece-
ği bir ülke haline getirmeye karar vermişti. Bu kararlılıkla 
yola koyulan Mir Bedirhan, kısa sürede Botan’da süregelen 
anarşinin üstesinden gelerek, dışarıdan gıptayla bakılan bir 
güven ortamı yaratmayı başarmış, kendisine bağlı yerlerde 
hırsızlık bilinmeyen bir şey olmuştu. Öte yandan, çekirdek 
ordusunu da güçlendiren mir, baş eğmeyen muhalif reisle-
ri zor kullanarak dize getirmiş; Kürtlerin, şeyhlerine karşı 
bağlılığını çok iyi bildiğinden, ailesinin dinî şöhretinden 
de yararlanarak Musullu Şeyh Muhammed, Zaholu Şeyh 
Yusuf gibi karizmatik din bilginlerinin, bölge Kürtleri üze-
rinde önemli bir nüfuza sahip olan Şeyh Abdüssamet, Sey-
yid Taha ve Şeyh Abdülaziz gibi tanınmış din adamlarının 
desteğine de yaslanarak Botan’ın tek hakimi olmuştu. Böy-
lece şöhreti gittikçe bütün Kürt illerini sarmaya başlayan 
mir, yavaş yavaş Botan dışındaki bölgeleri de nüfuzu altı-
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na almış, yarattığı güven ortamında, Botan sınırları dışında 
kalanlar, Bedirhan’ın Kürt’ü olmak için adeta birbirleriyle 
yarışır hale gelmişti. Yönetimindeki bölgelerde işletmecilere 
çeşitli olanaklar, vergi kolaylıkları sağlayarak kısa bir süre 
içinde Cizre’yi bir cazibe merkezi haline getirmişti. Kürtler, 
Ermeniler, Yahudiler, Hıristiyanlar akın akın Cizre’ye göç 
ediyor, şehir kervanların konakladığı; zanaatkârların, tüc-
carların cirit attığı büyük bir ticaret merkezi haline geliyor-
du. Çiftçilikte ileri teknolojiler uygulanarak verimlilik ar-
tırılıyor; el değmemiş topraklarda, yabani otların yeşerdiği 
biteklerde diz boyu ekinler bitiyor, Botan giderek daha da 
zenginleşiyordu. 

Adalet uğruna kimsenin gözünün yaşına bakmayan mir, 
adaleti en yakınları dahil, herkes için geçerli kılmıştı. Ka-
nunları uygulama konusunda ne kadar sertse, halkına karşı 
da o denli müşfik, sevecen ve cömertti. Kasrındaki kabul 
odasını haftanın bir günü düşkünlere, kimsesizlere açarak, 
her birine ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri miktarda para 
yardımında bulunuyordu. Mir Bedirhan sayesinde Botan 
halkı, tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir refaha kavuş-
muştu. Ama Osmanlı hâkimiyeti altında yaşamayı kabulle-
nemeyen mir için, asıl mücadele bundan sonra başlıyordu. 
Bir süre önce üzerinde “Emir-i Bohtan Bedirhan” yazılı sik-
keler bastıran, camilerde kendi adına hutbe okutturmaya 
başlayan mir, nüfuz alanını İran sınırının içlerine kadar ge-
nişleterek, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin reis-
leriyle Osmanlı İmparatorluğu’na karşı geniş katılımlı bir 
konfederasyon oluşturmayı başarmıştı.
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II

Karanlık sessizce çekilip yerini tan yerinin cılız ağartısına 
bırakırken, Cizre, koyu bir geceden artakalmanın mahmur-
luğuyla düş kırıntılarını ağırlıyor; gümüşî örtüsünden sıyrı-
lan gökyüzünde yıldızlar münzevî yalnızlıklarına çekiliyor. 
Havada nefes alıp verebilmenin dayanılmaz hafifliği, sessiz-
liğin içinde inceden inceye yayılan eşsiz bir senfoni... Bir 
yandan Dicle, kasrın surlarını yalayarak çağıl çağıl akıyor, 
öte yandan göklere yaslanan bir devi andıran Cudi, Bırca 
Belek’in ufkunu kaplıyor... 

Çiçeği burnunda bir günün ilk faslı; masum, sevecen... 
İşte şimdi korlu bir gül, dağların alnına altından bir per-

çemle düşerek, sıcacık bir buse konduruyor. Güneşin ilk 
ışıkları Cizre’nin üstünde tel tel sırmalanırken, Dicle’nin 
yüzünde bir çocuk sevinci şavkıyor. Cizre’nin beline gümüş 
bir kemer gibi dolanan Dicle, dipten kabaran bir ezgiyle 
sesleniyor ve şehir yine o kadim müezzinin karanlığı delen 
sesiyle uyanıyor.

Toprağın esmer yüzünde tomurcuklanan renkler baha-
rı muştuluyor. Yer gök, o somurtkan, bungun maskesini 
karanlığın yüzüne geçirmiş; yukarda sonsuz mavi, aşağıda 
yeşilin binbir tonu Dicle’yi kıskandıracak kadar göz alıcı! 
Cudi, neredeyse siyah taşlarına kadar giyindiği yeşil bü-
rümceğiyle, göksel krallıklara meydan okuyarak taçlandı-
rıyor Cizre’yi. Dicle’nin her iki yakası çiçek renklerinden 
bir gökkuşağı oluşturmuş, çayırlar binbir çeşit otla yeşil-
lenmiş, bütün ova elvan bir örtüyle kaplanmıştı. Cizre’yi 
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sarmalayan bazalt surlar, doğu kanadında Tor Kapısı, batı 
kanadında Deşt Kapısı’nın bir çift kürek gibi çektiği Nuh’un 
gemisini andırıyor. Burnunu kuzeydoğudan Dicle’ye çevi-
ren geminin taşıdığı yolcular ağır uyku sisleri arasında yeni 
bir güne yelken açıyordu. Sabah namazı kılınmış, dualar 
okunmuş; kurulan sofralarda ekmekler elden ele kapışılı-
yor, çocukların bağırış çağırışları birbirine karışıyordu. Az 
sonra başıboş köpeklerin kol gezdiği sokaklar, insanlarla 
doluşmaya başlayacak, iyiden iyiye cılızlaşan havlama ses-
leri, yerini ayak seslerine bırakacaktı.

Bu kadim şehrin Doğu’ya özgü daracık sokaklarında ev-
ler birbirinin üstüne abanmış, yapılar bir yumak halinde 
öbek öbek kümelenmişti. Bırca Belek Kasrı ve nehrin kıyı-
sına kadar sokulmuş geniş bahçeli birkaç köşk, bu tekdüze 
dokunun arasında sıradışı yapılar olarak dikkati çekiyordu. 
Şehrin göbeğinde boy veren hanlar hamamlar, imaretha-
neler, camiler, medreseler, kiliseler yan yana; caddelerde 
Frenk kıyafetli, kırmızı fesli, konik kepli insan mozaiği; ge-
niş pantolonlu, kocaman sarıklı Kürtlerle Ermeniler, Asuri-
ler, Yahudiler iç içe, bir arada kardeşçe yaşayıp gidiyor.

Medreselerin mistik hücrelerinde müderrislerin uhrevî 
sesi yankılanırken, odun pazarında toz dumana karışıyor, 
Kubbeli Çarşı’nın rutubetlenmeye yüz tutan duvarları ara-
sında tatlı bir telaş baş gösteriyor; deri önlüklü demirciler 
ateşlerini harlayıp örsün başına geçmiş; kuyumcular inceli-
ğe uyumlu parmaklarıyla hünerlerini sergiliyor, nalbantlar 
atların toynaklarını ölçüyor, pazar yeri hıncahınç kalabalı-
ğın alışverişine sahne oluyor.

Sabahın rengahenk peyzajında siyah beyaz taşlarıyla 
Dicle’nin içlerine bir at başı gibi sokulan Bırca Belek, adeta 
mir kasrının tuğrası gibi boy veriyordu. Şehir merkezinin 
kuzeyinde yığma bir tepenin üstüne kurulu bu dillere des-
tan kasır kısmen iki, kısmen üç katlı ve tam üç yüz altmış 


