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Dr.AvdulrehmanQasimlû
ve
Dr.NureddînZaza’nınanısına

EyXanî,senkiyetkinliktenyoksunsun
Marifetmeydanınıtenhabulmuşsun
Yaniyetkindeğil,ehildeğilsin
Belkibiraztutucuveasilzadesin
Yaniinatyadabedelödemekten
Süregelenekarşıbuyenilikten
Safolanıterkediptortuyuiçtin
İncigibiolanKürtdiliniseçtin
Özenleelealıpdüzenverdinsen
Halkiçincefaveeziyetçektinsen
Kielalemçıkıpdademesin,“Kürtler
Yeteneksiz,hünersiz,temelsizdirler
Türlütürlümilletinvardırkitabı
YalnızcaşuKürtlerinyokturnasibi”
Hemfikirehlidemesinlerki,“Kürtler
Aşkıamaçdiyehedefseçmemişler
Hepsibirdennetalibolur,nematlub
Hepsibirdennemuhibolur,nemahbub
Aşktan,sevgidennasipsizkalmışonlar
Hakikatten,mecazdanvazgeçmişonlar”
Kürtleraslayetkinlikteazdeğiller
Vefakatkimsesizvemecalsizdirler
Hepsibirdencahil,bilgisizdeğilki
Ammaöyleyoksulvesahipsizlerki
EhmedêXanî

BenimSözüm

Adım Ehmed benim. Ehmedê Ferman. Ehmedê
FermanêKîkî.Yani,Ehmedadım.Fermandahemsoyadım,hemdetalihim.Kîkîise,Kîkandemek,aşiretimin adı. Başka adlarım da var benim; sözgelimi
“derginindengbêji”,“Hawar’ın1 ozanı”filan...
Hatta bazen benim için şöyle dendiği de olur:
“Güzelozanımız,Kîkankocası,göznuru,meclislerin
piri,kibarların,ağalarınsözcüsü,gençlerin,delikan1) Dilbilimci,şairvearaştırmacıCeladetAlîBedirxan’ınyönetiminde19321943yıllarıarasındaLatinharfleriyleﬁam’dayayımlananKürtçeedebiyatdergisi.
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lılarınsevgilisi...”
İnsan tatlı dilli olmayagörsün, insan birini sevindirmekistemeyegörsün,söylenebilecekpekçoksöz,
pekçokkıssavardır.
Evet,doğrudur;dengbêjveozanımben.Strandan,
şarkıdan, masaldan, meselden, anıdan ve deyişten
başkaişeyaramamben.Söz,hayatımdırbenim.Dünyayagelipdebirşeylerinfarkınavardığımda,kulağıma çalınan ilk şey, annemin ninnileri oldu. Ölümle
sözleşmemdeşudur,söyleyeyim:EğerpakveşefkatliAllahbanaiyibirölümnasipederse,isterimkimezarımınbaşındagüzelsesli,makamveusûlbilenbir
dengbêjotursunveanneminninnileriniyenidenbanaulaştırsın.
ﬁu uzun ömrümde her türlü çirkefi ve kötülüğü
gördüm. Biz Kürtler, sonraları gölgemize dönüşen
her türlü felaketi ve belayı gördük. Ölüm, cinayet,
yangın, inleyiş, çığlık ve aman, suyumuz katığımız
oldu bizim. Vatanımız kıraca, yıkığa döndü. Allahım...Kürdistan’ınodağları,yaylaları,ovaları,mağaraları,köyleriveşehirlerinindilleriolsadakonuşsalardı, başlarından geçenleri bir söyleyebilselerdi!
Vay ki vay... neler görmediler ki!.. ﬁu son 34 yılın
olaylarınabakmakbilekafi.1900’denbuyanayarım
milyondanfazlaKürtöldürüldü.VeKürtlerinvatanı
dörtparçayabölündü.OcağıbatasıcaDünyaSavaşı,
yüzbinlerceKürdümezaragötürdü.1925,1927-1928,
1930’dakiKürtisyanlarındadayineonbinlerceKürt
öldü.Kürtlerinvatanındaölümrüzgarları,ölümfır-

AbdalınBirGünü

11

tınalarıesti.KürtlerinvatanıAzrail’inmakamıoldu.
Büyük Allah da Kürtlerden yüzünü çevirdi... Ve
ben... Kürtlerle birlikte benim de fermanım çıktı ve
bendegurbetdalgalarınakapıldım.Ferman,sürgün
vehasretadım,kaderimoldu.
ﬁimdiburada,gurbetelde,ﬁam’daoturmuş,içinde
olduğum durumu ve arkadaşlarımı düşünüyorum.
Vaybana,vaylarbana...EğerşuKürtçesözcükler,deyişler de olmasa ne yapardım ben? Eğer hayatım
stran,şarkı,âşıkanetürkülerveKürtçesözcükvedeyişlerle örülmüş olmasaydı delirip çöllere düşmez
miydim? Katığım suyumdur onlar, arkadaşım, dostum, sevgilim. Her şeyimdir onlar. Onlardan başka
kimimkimsemdeyokturhani.
Onlarsığınağım,vatanımoldular.
AmagelindebengaribesorunkiKürtlerinbugüzelsözvedeyişlerinin,güzelimkıssalarınınbaşınaah
nelernelergeldi.Hepsiyasaklıbugün.BugünTürkiye’de Kürtçe konuşanlar cezalandırılıyor. Ceza, bir
Kürtçesözcüğebirkuruşşeklinde.İkikelimeikikuruş, üç kelime üç kuruş... Hey gidi ocağı batasıca
dünyahey!..
Ama öte taraftan Kürdistan’da olmadığım için
kendimişanslıdasayabilirim.Türkçebilmiyorumve
heybemdeağzınakadarKürtçesözcüklervedeyişlerle dolu. Nasıl bu kadar ceza öderdim? Beylerin,
mîrlerinmallarıbilebukadarcezayakafigelmezdi...
Allah’ıninayetiyleolmalıki,bugünburadayım.
Evet,ﬁam’dayımşimdi.MuhacirinMahallesi’nde,
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Mîr Celadet Bedirxan’ın evindeyim. Bugün günlerdenPazar.Aylardannisan,yıl1934.Havasıcakgibi.
Bahar gelmiş. Ben de güneçteyim2. Önümde küçük
biroturakvarvebenküçücükbirdefterebucümleleriyazıyorum.
Benzavallıveyazmak,yazarakanlatmak!..
SizşimdiMîrCeladetBedirxandakimdiyesoracaksınız. Mîr Celadet var, Mîr Kamiran isimli küçük
birkardeşidevar.Herikisideiyiadamlar;cesurve
zekiadamlar,temizvesevecenadamlar.Ezîzansülalesindendironlar,CizîraBotanmîrleriailesinden.OnlarEmînAlîBedirxanî’ninçocukları,sonCizîraBotan
mîri Mîr Bedirxan’ın da torunlarıdırlar. Babaları ve
dedeleri gibi onların da kalbi Kürt milliyetperverliği
veyurtseverliğiileatar.Onlardababalarıvededelerininyolundanyürüyor,Kürtlerinhaklarıiçinmücadeleediyorlar.Biryandansiyasiharekete,diğeryandan
Kürtdiliveedebiyatınasımsıkısarılmışlar.Onlarda
mecburkalıpgurbeteledüşmüşlerveşimdiﬁam’da
yaşamaktalar.
Nedenmibuyiğit,buseçkininsanlardansözediyorum?Onlarlakaderimizbirolmuşdaondan.Aynı
kaderin ortakları olmuşuz. Aynı evden olmuşuz da
ondan.Benonlarsızhiçyapamıyorum,bazendeonlarbensiz.Onlarhemçocuklarımhembabamolmuşlar. Celadet Beg’in evinde yaşıyorum. Ben, o, güzel
birceylan,dörttanecins,çığırtkankeklik,ikihırçın
tazı veonunbinlercekitabı,birlikteyaşayıpgidiyo2) Evleringüneşgörenduvarınındibi(ç.n.).
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ruzişte.Çokdefastranlar,âşıkanetürkülervemasallarımdaarkadaşoluyorbize.Biz,iyiadamlarınkavliüzerineyeminliyizkiölenekadarbiraradaolacağız. İşte burada da yine söylüyorum; şefkatli Allah’tanbirdileğimdevar,onlardansonradeğilasla,
onlardanöncebaşımırahmetdiyarına,mezartoprağınakoyayım.
Eğer Allah kuvvet ve takat verirse, bir gün kendimdenvemaceramdandasözedeceğim.Amaşimdideğil.ﬁimdiEvdalêZeynikêvesilesiylekalemialdım ele. Evdalê Zeynikê’den ve hikayesinden söz
edeceğim.Eğerbecerebilirsemtabii...
BazıKürtmîrleri,beylerivepaşalarınadengbêjlik
yaptımben.Stran,sazvekavalımınsesiyledilegetirdiğimKürtdeyişleri,onlarıngecelerinenakşoldu.O
kasırların, köşklerin misk ve amber kokan odaları,
meclisleri kadar mahzenlerini de gördüm ben. Oralarda karanlık zindanlar olur. Allah kimseyi o izbe,
kokuşmuşzindanlaradüşürmesin.Ancakbirşeyide
itirafetmekzorundayım;ziraengüzel,eniyistranlar
zindanlardadoğanlardır.Onlarıpekseverim.
Neyseki...ogünler,odönemlergeçtigitti.Dünya
Savaşıbirdevgibiüstümüzeçöreklendivenefesimizi
kesti. Sonra da düşmanlar Kürt vatanını ele geçirip
dört parçaya böldüler. Dört parça, ki her biri şimdi
ağırhastaveartıkbinbirgüçlüklesağaltılabilir.Bufelakettensonradadüşmanlarmilletinvevatanınadlarınıdefterlerdençıkardılar,vatanıviraneyeçevirdiler.
O zaman ben, Allah’ın garibanı, ne yapabilirdim ki?
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Birsavaşçıdeğildimki,tüfeğimialıpdüşmanaskerininbaşınaçörekleneyim.Biralim,biraydındeğildim
ki,elimekalemialıpbütündünyayıKürtlerindüştüğühaldenhaberdarkılayım.Nemîr,nebey,neağa,
neşeyhtimki,halkıetrafımatoplayıpsiyasiişleregirişeyim.Zavallıbirdengbêjdimsadece.Beşparalıkbir
dengbêjinelindennegelirki?Kavalımvestranlarımdanbaşkahiçbirşeyimyoktu.Onlarıyüklenipsırtımı
kahpe feleğe, yüzümü uğura çevirdim. Ücra köylere
vardım,kiherbiriyalçındağların,uçurumlarınarasınagizlenmişti.Oralardakaralarbağladımvesığındım
stranlara.Stranlarseledöndüler.Birerçığoldular.Eskistranlaryenistranlarıdoğurdu...Herolay,herşehit
yenibirstranınkahramanınadönüştü.
Kavalvestranlarınsesidağlarınşafağındayankılandı.
Bir gün kibar, iri yapılı bir adam kaldığım köye
geldi.Benitakipediyormuş.İzimibulmuş,köyekadargelmişti;onunlagitmemiistiyordu.Uzakyoldan
gelmişti,ﬁam’dan...Diyorduki:
––Kürtstranvemasallarıenbüyükvarlıkvezenginliğimizdir. Zaman değişiyor. Eğer bunlara sahip
çıkmazsak,kaybolupgidecekler.Onlarıdefteregeçirmeliyiz.
Evet,onunlaﬁam’agitmemiistiyordu;gitmelive
oradavarlıkvezenginliğimizidefteregeçirmeliydik.
Kim rızkından vazgeçmek ister ki? Kim ömrünü
birhiçuğruna,bomboşgeçirmekisterki?Stranlarım
benimhemrızkım,hemdeömrümdüler.Ozamanlar
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kimseyesöylemiyordum,amastranlarımınölümsüz
olmasını çok istiyordum. Böyle zeki, kadirşinas ve
saygın birinin bana, rızkıma ve ömrüme değer vermesinden dolayı pek sevinmiştim. Ona uydum ve
ﬁam’a geldik. O günden beridir mîrlerin, beylerin
dengbêjiolanben,biraydının,biralimindengbêjioldum.
Tahmininizdoğru,bukibaradamMîrCeladetidi.
İkiyılkadaröncebirdergiyayımlamayabaşladı.
Derginin adı Hawar’dır ve bütünüyle Kürtçedir.
Onunsayesindegüzeldilimizkitaplara,defterleregiriyor. O diyor ki, “Hawar, milletin kürsüsüdür; herkes oraya çıkabilir ve sözünü söyleyebilir.” Ben de,
uzunkısafarketmez,hernüshadamilletinkürsüsüne çıkıyor ve sözümü söylüyorum. Bu iyi adam da
sözünütutuyorvestranlarımızıdefterlere,kitaplara
geçiriyor.
Birkaçsaatönceevegelmişti.Dergininyenisayısını,24.sayısınıdakendisiylegetirmişti.Buyenisayıda
neolduğunubiliyormusunuzbakalım?“Hayyam’ım
Rubaileri”ninyantarafında“DelalêBeriyê”stranıve
obaşlığınaltındadaşuifadevar:“‘EhmedêFermanê
Kîkî’ninağzından...”DelalêBeriyê,kalbimdemüstesnayeriolanstranlardanbiridir...
Vaygönlümvay!..
Gönlümverdiğimömrüm,sürhadi
Bengaribinşugecesinide...
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EvegeldiğindebirkahveiçtikveyineEvdalêZeynikêhakkındakonuştuk.OvekardeşiMîrKamiran
yakamıbırakmıyorlar!Kardeşidetambeğeneceğiniz
cinstenbiralim.Odabeşaltıdilleyazabiliyorvekederliruhunustranlarınserinliğinebırakıyor.Pekçok
defa üçümüz Çoban Yıldızı bizimle vedalaşıncaya
kadar otururuyor, Kürt stranları üzerinde çalışıyoruz.Görüyormusunuz...şimdionlargibikonuşuyor
ve“çalışıyoruz”diyorum.Yanibensöylüyorum,onlardasöylediklerimikağıtlarayazıyorlaraslında.Bazenkavallabirlikte,bazendekavalsızsöylüyor,çok
defadastranlarüzerineizahattabulunuyorum.Buna
rağmen bu emek, bu yorucu iş de yetmiyor onlara.
Herşeyisoruyorvehepherşeyiharfiharfinebilmek
istiyorlar.Yanicanımıçıkarıyorlar!YalnızMîrCeladetgümüşkaplamatüfeğinialıptoy3 veceylanavına
çıktığında ve Mîr Kamiran da felekten bir gece çalmakiçinBeyrut’agittiğindeancakrahatbirnefesalabiliyorum.Amabirkaçgünsonrageridönüyorlaryine.Ozamangeceyinebirdüğünedönüyorvestranlarkaranlıkgeceyeışıksaçıyorlar.Ozamanayveyıldızlar da stranları dinlemeye başlıyorlar. Ayrı ayrı
havalar, makamlar geliyor art arda. Stran üstüne
stran,masalüstünemasal...Baharsellerinedönüyorlar.Yaniaydınlıkışılışılyayılıyorgecede.
Vefakatdoğruyusöylememlazım;çokdefalaryorulsamhattarahatsızolsamdakeyfimyerinde.Kendi
işimi yapıyorum ve milletin aydınları da kelamımı,
3) İricebirkuş(ç.n.).
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kıssalarımı,deyişlerimiyüksekbirhürmetle,saygıyla
ölümsüzleştiriyorlar.
Ama şimdi başıma bir bela sarmış durumdalar.
Bendenbirşeyistiyorlarki,öyleaklıbaşındaolanların isteyeceği cinsten değil. Belki de şimdiden bendenneistediklerinianlamışsınızdır...Benden,Evdalê
Zeynikê’densözetmemiistiyorlar,evet.BendenKürt
dengbêjlerinin piri olan Evdalê Zeynikê’yi anlatmamı istiyorlar. Bütün hikayesini kelime kelime anlatmamıistiyorlarama.Başkaneleristediklerinibiliyor
musunuz? Evet, benden hikayeyi yazmamı ve Kürt
stranlarının, deyişlerinin babası Evdalê Zeynikê’yi
diriltmemiistiyorlar!..
BenAllah’ınzavallısıkimim,EvdalêZeynikê’yidiriltmekkim!
Ne yaparsam yapayım yakamı bırakmıyorlar.
Ateşolupyakamadüşüyorlar,budayetmezmişgibi
boyuna söylenip duruyorlar. Ne diyeyim daha? Bu
banayaptıklarızulümdürbabam...Onlaradönüpöfkeylebağırıyorum:
–– Çocuklar, kurban olayım rahat bırakın beni.
ﬁimdiyekadaryaptığımızgibibenhikayeokuyayım,
sizler de yazıya geçirin. Gençler, yazmak gelmez
elimden, ben kelam ve deyişin ustasıyım. Kelam ve
deyişlerle mezara dönmüş gönülleri diriltebilirim,
dostlarıgüldürebilirim,düşmanlarıağlatabilirim,namertlerin,kötülerinbaşınaateşvefelaketyağdırabilirim...amaocağınızadüştüm,yalvarırımbenimahvetmeyin, yazmaktan, yazmanın ahvalinden anlamam
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ben. Stranlar benim mutluluğumdur, âşıkane türkülerisegözümünnuru.Amayazmaadabıveterbiyesiyleyetişmişbirideğilimben.Kavalımıkalemyapamam.Sesimingölgesinikağıtlaradökemem...Canlar,
bunuyapmayınbana.
Amadinlemiyorlarbeni.Boyunagülüpkikirdeyerekşunusöylüyorlar:
––Sendenbaşkahiçkimseozanların,dengbêjlerin
atası Evdalê Zeynikê’yi tastamam anlatamaz. Dengbêjler,dengbêjlerinhaliniahvaliniiyibilirler.BizşimdikalemialıpEvdalêZeynikêhakkındasöyledikleriniyazarsakdeğişecek,bizimgibi,bizdenbirigibiolacak o. Ona haksızlık etmeye hakkımız yok. O bizim
gibideğildi.Kendiçağının,kendizamanınıninsanıydıo.Kimoçağı,ozamanı,oseçkindengbêjibugüne
taşıyabilir,kim?Hayırbizdeğil,amasen…
Ve dün, yenisinden defter kalem getirip önüme
koydular;gülerekşunusöylediler:
GeçenyılbuvakitlerEvdalêZeynikêidimben,
Dünyanınşairiidimben,
Yerinarıkuşuydumben,
Güneşkanadındabülbüldümben,
Kürtülkesininmîrlerindenbirinindengbêjiydimben,
Acemhududundaoturmuştumdaben,
Erginbiryiğit,birsüvariydimben,
Gulê’ninyaprağınınâşığıydımben...4
Allahım...nediyebilirdimki?
4) EvdalêZeynikê’ninbustranındailginçbirsözoyunuvar.Gulê,hemsevgilininadını,hemdebirçiçekolarak“gül”üimliyor(ç.n.).
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Makam, Evdalê Zeynikê’nin makamıydı. Ses,
onun sesi. Bir çarem kalmamıştı, yavaşça, sessizce
defteri kalemi aldım onlardan. Çaresi yoktu. Kaval
yerinekalemtutacaktımşimdi...
ﬁöylediyorlardı:
–– Kelam,herzamankelamdeğilmidirsanki?Ha
yazmış, ha söylemişsin! Nasıl söylüyorsan öyle de
yazacaksın.
Doğrudur,kelamkelamdırherzaman.Bunarağmenbanagöre,yazılıkıssalarlasözlükıssalarfarklı
şeylerdir. Sözgelimi ben nasıl dengbêj oldum, nasıl
stran, şarkı ustası oldum, bilmiyorum. Kendimi bildim bileli dengbêjdim ben. Deyişin, sözün nereden,
nasılgeldiğini,nasılinciveyakutgibiartardadizilerek sıralandıklarını, parıldadıklarını bilmem. ﬁimdi
oturup sizin için günlerce çığırabilirim. Ama yazmak,banaçokyabancı...Yazmanınkaideleri,havası
ayrıdır.ﬁimdibucümleleriyazarkenneezalar,necefalar çektiğimi bir Allah bilir. Her kelime üzerinde
uzunuzundüşünüyoröyleyazabiliyorum.Öylegörünüyorki,yazmakdakuyumculukgibizahmetliiş.
Zamanistiyor,sabıristiyor,kuyumcuustalığıistiyor.
Rahmetlibabam,“herkuşkendiöbeğiyleuçmalı”
derdi her zaman. Dengbêjler dengbêjlerle, yazarlar
yazarlarla..Amamîrlerimbunukabuletmekistemiyorlar ki. Bana şimdi de yazarlık elbisesini giydiriyorlar.Biliyorum,buelbisebanayakışmayacak,çok
yanlışlaryapacağım;sözler,deyişlerstranlardakigibiakıcıolmayacak.Busebeple,yanlışlarımdandola-
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yıbenihoşgörürsünüzumarım.
GözlerimibenEvdalêZeynikê’ninstranlarıylaaçtım.Babambanaondanstranlarokurdusıksık.Kürt
ülkesindehangidengbêjEvdalêZeynikê’ninstranları,hikayeleriylebüyümediki?Evdal,bizKürtdengbêjlerininpirivemîridir.Birtaraftaböylebirhakikat
var, öbür tarafta ise Mîr Celadet ve Mîr Kamiran’ı
çokseviyorumvebiliyorumkiarzuveniyetlerikötü
değil. Bu yüzden elimden geldiğince Evdalê Zeynikê’ninsesinisizlereduyurmayaçalışacağım.
Bucümlelerinedenmiyazıyorum?Budaonların
isteğiyledir.Kalemidefterialdıktansonrabirköşeye
çekilip oturmuştum. Elimdeki kalemle birkaç saat
düşündüm, sonra Evdalê Zeynikê’nin hikayesine
başladımve“Ogünherşeybirparçaaydınlıkvedurubirseslebaşladı...”şeklindekiilkcümlemiyazdım.
Ama bu da mîrlerimin gönlüne göre değildi! ﬁöyle
dediler:
–– Sevgili amca, Evdalê Zeynikê’yi diriltme işine
girişirken, önce kendi sözünü söylemelisin ki aziz
okurlarımızbunuseninyazdığınıbilebilsinler.
Bu değersiz sözlerimle başınızı neden ağrıttığımı
anladınızmışimdi?Amaartıkdahafazlabaşınızıağrıtmayacağım. Birkaç kıssadan sonra bu bahse bir
sonvereceğiz.
Dediğim gibi, Evdalê Zeynikê adını babamdan
duydumönce.Bundan,sizsöyleyin,biraltmışyılkadarönce.Dağdabeldekoyungüttüğümüzgünlerde
o,EvdalêZeynikê’ninnağmeleriylekayalarıinletirdi.
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O,EvdalêZeynikê’ninsesini,stranlarını,hikayelerini
okurdu ki, ben de onları naklediyorum size. İçinde
babamınekledikleridevar,benimeklediklerimde...
Deyiş,stranvemesellerFıratveDiclegibiufacıkbir
pınardan doğup gittikçe genişleyerek, derinleşerek
coşupakmazlarmızaten?..
Bizdengbêjlerbirbirimizitanırız.Aynıailedengibiyizdir. Evdalê Zeynikê babamız, pirimiz gibidir.
Onu da tanırız. Ama onu tanıdığımız kadar tanımayızda.Kendizamanında,kendiçağındayaşıyorduo,
bizim gibi yiyor, içiyor, söylüyor, seviyordu... insan
neyaparsaodaonuyapıyordu.Bugüniseobirefsanegibidilimizdedir.Buyüzdenonaatfettiğimizsözler,onunzamanından,çağındanküçükbirparçaolabilir ancak. Ona dair söyleyeceğimiz, ekleyeceğimiz
şeyler ise, aslında bizim bugünkü hal ü ahvalimizin
ifadesiolabilir,EvdalêZeynikê’nindeğil...Sonsözüm
deşudurki,geçenzamanlaraynışekildedönmezbize, giden rızık yerine gelmez, geçen zaman aynı biçimdegeridönmezbize,kayıpsesintınısıveyankısı
isetürlütürlüdür.
Evdalê Zeynikê’nin sesine sesleneceğim ve onun
bir gününü çağıracağım. Evet, yalnızca bir gününü.
Neyazıkki,birgündenfazlasıgücümüaşar.Ömrümünşusonbaharındabirgündenfazlasınıçağıracak
netakatimvarartıknedekerametim.
Sözü,şimdi,buradakesipKürtsesi,stranları,âşıklarıvedengbêjlerininbabasıEvdalêZeynikê’ninyanınavaracağız...

