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MODERN Kürt edebiyatının yaratıcılarından Mehmed Uzun, 1953 
yılında Siverek’te doğdu. 1977 yılından ülkeye döndüğü 2006 Temmuz’una 
dek Avrupa’da, İsveç’te yaşadı. Kürtçe, Türkçe ve İsveççe edebi çalışmalarıy-
la çokdilli, çokkültürlü bir yazar olan Mehmed Uzun, uzun yıllar İsveç 
Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca İsveç ve Uluslararası 
PEN kulüplerinde aktif olarak çalıştı. İsveç ve Dünya Gazeteciler Birliği 
üyesiydi. Kürtçe yedi roman yazan Mehmed Uzun’un romanları başta 
Türkçe olmak üzere birçok dile çevrildi, halen çevriliyor. Denemeleri de 
çeşitli dergi ve gazetelerde yirmiye yakın dilde yayınlandı. Mehmed Uzun, 
‘Aşk Gibi Aydınlık-Ölüm Gibi Karanlık’ romanı ve ‘Nar Çiçekleri’ adlı dene-
me kitabı ile ilgili olarak 2001 baharında yargılandı ve beraat etti. Aynı yıl 
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin her yıl verdiği Düşünce ve İfade Özgürlüğü 
Ödülü’nü; roman sanatına ilişkin belirleyici katkılarından dolayı Berlin 
Kürt Enstitüsü’nün Edebiyat Ödülü’nü; yarattığı edebiyat ve sözün özgür-
lüğüne ilişkin duruşundan dolayı İskandinavya’nın en önemli ödüllerinden 
Torgny Segerstedt Özgürlük Kalemi Ödülü’nü; 2002’de İsveç kültür yaşamı-
na sunduğu değerli katkılarından dolayı İsveç Akademisi’nin Stina-Erik 
Lundeberg Ödülü’nü; 2005 yılında ise Irak Kürdistan Bölgesi Onur 
Ödülü’nü ve Diyarbakır Belediyeleri Onur Ödülü’nü aldı. 11 Ekim 2007 
tarihinde, uzun süreden beri mücadele ettiği mide kanserine yenik düşerek, 
yaşama veda etti. Yaşar Kemal’in “Kürt romanının dilinin dikenli yolunu 
açmıştır” dediği Mehmed Uzun, sanatıyla ölümsüzlüğe erişebilen ender 
sanatçılardan biridir.
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Babamın anısına...
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Entelektüel yaratım geleneği bulunmayan bir sosyal 
grupta yeni bir “tip”, yeni bir entelektüel yaratmak 
istediğimizde unutmamamız gereken şey, bu işin çok 
zor olacağıdır.

Antonio Gramsci

Delikanlı! Ulusunun tarihinden bir işi üstlenmişsin. 
Ağır bir iştir bu. Zaten ağır iş de yiğide düşer, yiğide 
düşen ağır iştir. Bunu yüklenip gittikçe yükselen, 
yalçınlaşan dağlara doğru gidiyorsun. Yükseldiğin, 
ovadan uzaklaştığın, yorulduğun ölçüde sağlamlaşı-
yor, güçleniyorsun. Etraf değişiyor, tanıdık olmayan 
şeyler görüyorsun.

Celadet Alî Bedirxan



.



9Sen

Böcek böcek hatun böceği
Şıpıdık terliklerinle
Simli elbiselerinle
Nereye gidersin böyle

Evet böcekçik, ninem böyle derdi senin masalına başladığı 
zaman. Ben de öğrenmiştim... Ninemden sonra ben de söyle-
meye başlıyordum:

Böcek böcek hatun böceği
Şıpıdık terliklerinle

1
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Simli elbiselerinle
Nereye gidersin böyle

Severdim masalını, pek güzeldi. Ama doğruyu söylemeliyim, 
yalnızca masalını seviyordum senin, seni değil. Bağışla beni, ama 
böyleydi işte. Ürkütücü bulurdum seni. Ürkütücü, pis, kötü bir 
hayvan... Neden böyle yerleşmiştin zihnime, bilmiyorum. Öyle 
inanıyorum ki böyle şeyler söylenmişti bana, ben de inanmıştım.

Yok yok, öyle değilsin, güzel böcek. Sen güzel ve yararlı bir 
hayvansın. Baksana, burada, şu yalnızlığımda arkadaş olmuş-
sun, dost olmuşsun bana.

Arkadaşım böcek, seninle bu daracık yerde karşılaşacağımı, 
seni konuk edeceğimi kim bilebilirdi ki. Çok dinlemiştim 
masalını. Ninem, annem, yengelerim, teyzelerim, halalarım 
bana masalını defalarca anlatmışlardı. Ben de dinlemiştim hep. 
İnan ki hiçbir zaman,

— Yok... yeter artık, biliyorum ben bu masalı, demedim.
Hiçbir zaman,
— Yok... yeter artık, doydum ben bu masala, demedim.
Demiyordum. Çünkü seviyordum masalını. Hayır, kuşku 

duymayasın sakın, şimdi seni de seviyorum. Seni şimdi yakın-
dan gördüm, tanıdım. Kafamda kurduğum böcek değilsin. 
Güzel, biçimli bir böceksin sen.

Şimdiymiş gibi hatırlıyorum; üzüm bağımızdaki yığınların, 
iri keseklerin arasında hoplayıp zıplar, asmaların arasında 
oynarken masalın dilimde olurdu hep. Hem oynuyor hem de 
masalını okuyordum kendi kendime:

Böcek böcek hatun böceği
Şıpıdık terliklerinle
Simli elbiselerinle
Nereye gidersin böyle
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Yok, olmaz... hiçbir yere gitmiyorsun şimdi. Seni bırak-

mam. Benim konuğumsun. Böyle gidişin masalda oluyor. 

Şimdi ise buradasın. Ne ninem, ne annem, ne bağ, ne taş, ne 

oyun, ne de onların güzellikleri kaldı. Şimdi buradayız. Yalnız, 

kimsesiz, çaresiz. Bu delikte tek başımızayız. Bizi tutup buraya 

attılar. Yedi demir kapının arkasına attılar. Prangalarla, zincir-

lerle bağladılar. 

Doğru ya, nereden çıkıp geldin buraya?

De bırak, boşver... Bunun üzerinde düşünemem. Sızılarım, 

bedenimdeki ağrılar izin vermezler düşünmeme. Sağol. Bu yap-

tığın, büyük bir destektir bana. Burada seni iyi ağırlayamıyo-

rum. Nasıl yapabilirim ki? Ne halde olduğumu görüyorsun işte.

Ama birbirimizle konuşamayız. Birbirimize bir şeyler sora-

mayız. Birbirimize hikâyemizi anlatamaz, hal ü ahvalimizi 

dile getiremeyiz. Tabii tabii, seni anlıyorum, sen konuşamaz-

sın. Ama bir şey olmaz, ben konuşabilirim, sen de dinleyebi-

lirsin.

Yok yok... kaçma. Seni bırakmam. Kaçma kız! Nereye? 

Nereye gitmek istiyorsun? Yok, gitmek yok. Bırakmam seni. 

Burada, yanımda kalacak, beni dinleyeceksin.

Nasıl düşünürsün bunu? Esir değilsin asla. Ben kendim 

esir düşmüşüm, başkasını nasıl esir alırım? Benim konuğum-

sun. Arkadaş aradığımı, konuşmak istediğimi anlamadın mı 

hâlâ?

Böcekçik, yalnızlık, yalnız kalmak güç iştir. Ne hissettiğini 

bilmiyorum; ama bu küçük delikte arkadaşsız, dostsuz, kimse-

siz olmak güç iş gerçekten. Alıştım gerçi, ama yine de çok güç. 

Doğru ya, kaç gündür buradayım? Ben bile unuttum. Artık 

önemli değil. Kaçıncı gün olursa olsun. Ne zaman isterlerse o 

zaman salsınlar, canları öldürmek isterse de öldürsünler. 

Kendileri bilir.
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İnsan neden böyle? Neden çabuk alışıyor bir şeylere? 
Böcekçik, hiçbir zaman böylesi güçlükler içinde yaşamış deği-
lim; bir gün yaşayabileceğime ise hiçbir zaman inanamazdım. 
Hep de sağ kalacağım. Evet doğrudur, her yanım dağılmış. 
Ama sağım ya ben. Görmüyor musun, seninle konuşuyorum 
ve böylesi güçlüklere de alışabilmişim...

İyi, çok iyi oldu gelmen. Bilmiyorum, belki çoktandır bura-
daydın. Ama bugün, demin seni görünceye kadar burada yaşa-
man dikkatimi çekmemişti hiç.

Evet, evet... hoş geldin hatun böceği.
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Seni götürdükleri gün, şakır şakır yağmur yağıyordu yine. 
Bir ayı aşkın bir süredir yağmur yağıyordu. Bir iki gün duru-
yor, sonra tekrar başlıyordu. Aslında yağmurla, karla aranız 
iyiydi. Size karşı acımasız, zalim oldukları yoktu hani. Soğuk 
kış gecelerinde yağmur tatlı tatlı boşalırdı gökten. Dans edi-
yormuş gibi. Kar da on sekizlik kız güzelliğiyle süzülerek şehri 
ve etrafını süslediğinde, çocuklar mutlu olurlardı. Karın yağ-
ması bir şenlik gibiydi. Şehrin cadde ve sokakları çocuklarla 
dolardı kar yağdığında.

Ama bu seferki, seni alıp götürdükleri bu kışki yağmur öfke 
doluydu. Durmak bilmeden saltanat sürüyordu adeta küçük 

2
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şehrinizin üstünde. Keyfine diyecek yoktu yağmurun, bu yüz-

den olacak salınıp duruyordu şehrinizin göğünde. Bir iki gün 

duruyor, biraz dinleniyor, toparlanıyor, güç topluyor, kanatla-

rını suyla dolduruyor, sonra hışımla yağmaya başlıyordu yine. 

Bazen de hırsını almak için dolu olarak yağıyordu. Şehrin 

üstüne öyle iri ve yuvarlak dolular yağdırırdı ki, kimse dışarıya 

adımını atamazdı.

Kışın böyle zemheri bir kış olacağı, daha sonbaharın başın-

da belli olmuştu. Yazlarınız, ülkenizin yazları sıcak olurdu. 

Boğucu, bunaltıcı bir sıcak. Sıcak yazlarda serin bir rüzgâra 

hasret kalırdınız. Rüzgâr eserdi. Ama sıcak, kızgın bir rüzgâr. 

Kızgın rüzgâr Harran ovasında genişler, yolda yanına 

Nemrut’un gazabını da alarak üstünüze üstünüze gelirdi. 

Memê Alan destanındaki Qere Tacdîn’in tokatı gibi yüzünüzde 

patlar, sersemletirdi sizi. Ve sizler, böyle çaresizce, yaz sıcağı-

nın tufanından kaçardınız.

Her yaz sıcağı tufanında kap kacak, giysi, erzak ve çoluk 

çocuğu alarak köylere, yaylalara göçerdiniz; âdetti bu. Ta ki sıca-

ğın gazabı geçene, tufan Harran’daki yuvasına dönene kadar...

Seni ve arkadaşlarını alıp gittikleri yılın yazı da her zaman-

ki gibi sıcak geçmişti. Yine ateşten bir kasırga sarmıştı sizi. 

Yine denklerinizi toplamış, küçük şehri sessiz ve boynubükük 

bırakarak kaçıp gitmiştiniz.

Ama o yıl bağbozumu zamanı erken geldi. Ta’nebi üzümü 

ve şıralık üzüm çabuk olgunlaştı; bunun üzerine bağbozumu 

zamanı geldiğini anladınız. 

Sen de ataların gibi pek severdin bağbozumu zamanını. 

Bağbozumu zamanları, harman zamanları... Bu ikisi şenlikti 

sizler için. Harman zamanı yazın başlarında olurdu. Hepiniz, 

çoluk çocuk, genç, yaşlı, tarlalara giderdiniz. Ekinleri biçer, 

temiz yerlere sererdiniz. Ekinden yığınlar yapardınız. 
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Arkasından sap samanla mahsulü ayırırdınız. Sonunda çuval-

larınız kışlık erzakla dolardı. O zaman da, birkaç aylık emek-

ten sonra mutlu olurdunuz. Bir kışı atlatmış oluyordunuz 

böylece. Başka bir kışa kadar Allah kerimdi!

Ama kış için tatlı da lazımdı. Kışın kokusunu aldığınızda, 

serin rüzgârlar boyunlarınızın altında hafif hafif dans etmeye 

başladığında küplerinizi hatırlardınız. Çuvallarınızı doldur-

muştunuz nasıl olsa. Küpler kalmıştı. Küplerin de dolması 

gerekiyordu.

Bağbozumu zamanı bu zamandı işte. At, katır, beygir, eşek, 

sandık, heybe, kap kacak ve çoluk çocuğu alarak bağlara dalar-

dınız bu sefer. Bağ yollarına dizilir giderdiniz. Herkesin önün-

de işten anlayan bir adam olurdu; onun arkasında atlara, 

katırlara, beygirlere, eşeklere yüklenmiş sandık, heybe, kap 

kacak ve çoluk çocuğunuz, bu kafilenin arkasına da erkekler, 

kadınlar, delikanlılar, genç kızlarınızla siz, sizin arkanızda ise 

köpekleriniz, tazılarınız olduğu halde yürürdünüz. Kervan 

yola dizilmişti. Küplerin dolması gerekiyordu.

Küçük şehrinizin etrafı bağlarla çevrelenmişti. Baharın geli-

şiyle her taraf donanır, tatlı bir yeşillik içinde kalırdı. Bağlarınız 

yeşerirdi yine. Şehrin sakinlerinin her biri bir bağa sahipti. 

Küçük ya da büyük, ama herkesin bir bağı vardı. Her bir bağ 

da binle iki bin arası asmadan oluşuyordu. Asmaların sayısı 

binle iki bin arasında değişiyordu. Bin asmadan oluşan bir bağ, 

bir aileye yetiyordu. Bağların çevresinde ise küme küme incir 

ve nar ağaçları vardı.

Karabahtlı küçük şehriniz sonbaharın gelişiyle bu sefer de 

bağbozumu nedeniyle boşalırdı. Bu sefer de salkım yığınları 

oluşurdu. Aç kurtlar gibi dalardınız asmaların arasına; elleri-

nizdeki bağ bıçaklarıyla asmaları budar, salkımları keser, temiz 

bir yere yığardınız. Bir yandan da sandık ve diğer şeyleri 
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üzümle doldururdunuz. Arkasından da sandıkları sıkıca bağ-

lar, delikanlıların yardımıyla atlara, katırlara, beygirlere ve 

eşeklere yükleyip, şehre, evinize doğru yola çıkarırdınız. 

Bağbozumu zamanında bu, birinci fasıldı.

Bağları, asmaları viran edip çıplak bıraktığınızda, üzümleri 

topladığınızda evlerinize dönerdiniz. Bu sefer bağbozumunda 

ikinci fasıl başlardı; üzümü sıkma faslı.

İkinci fasıl da birincisi gibi şenlikli, şamatalı olurdu.

Sıra kadınlardaydı artık. Şıra dibeklerini ve tencereleri çıka-

rıp avlulara koyarlardı; şıra dibeklerinin içini üzümle, tencere-

lerin altını odunla doldurur, odunları tutuşturduktan sonra 

dibekteki üzümlerin üstüne çıkarlardı. Erkeklerle birlikte 

üzüm salkımlarını ayaklarıyla iyice çiğner, çıkan şırayı kaplara 

doldururlardı. Kaplardan da tencerelere... Sıcak, kaynar şıra 

köpüklenince küplere bastırılırdı.

Nihayet tıklım tıkış küpleriniz de sizi ve kışı bekliyor olurlardı.

Ama seni ve arkadaşlarını alıp getirdikleri o kış, kışın tatlı-

larından doya doya yiyemedin. (Yine de tatlı küpleri yardım 

ettiler sana.)

Arkadaşlarınla birlikte yakalandığın yılın bağbozumu 

zamanı erken geldi. Asmalar her zamankinden daha erken 

donandı, koruklar her zamankinden daha erken olgunlaştı, 

ta’nebi üzümünü her zamankinden erken tattınız ve şıralık 

üzümler her zamankinden erken çatladı.

Şehrinizin bilgeleri bu belirtilerden kışın soğuk geçeceği 

sonucunu çıkardılar. Şöyle diyorlardı:

— Ey â çocuklar, bu kış soğuk geçecek. Nemrut’un gazabı 

beter oldu bu sene. Sürü otlaksız, taylar sütsüz kaldı. Sıcak tufa-

nının öfkesi yüzünden şıralık üzümlerin karnı erken çatladı. 

Sabah horozlarının sesi kesildi. Çocuklar, kendinize mukayyet 

olun, zira kırmızı gözlü iblisin gazabı daha fazla olacak bu yıl.




