
10

Coğrafyamızın kadim halklarının gelenek ve göreneklerini, başka bir 

deyişle kültürlerini şimdilerde yazılı edebiyattan okuyup izleyebiliyoruz. 

Ancak bu örneklere ulaşabilmek için ya sözü edilen halkın dilini bilmemiz, 

ya yazılı metinlerin başka dillere çevrilmiş olması, ya da mensubu 

olmadığımız bir halkın dilini okumayı öğrenmemiz gerekiyor. 

Meseleyi Doğu Küçük Asya ve Mezopotamya coğrafyası özelinde ele 

aldığımızda, örneğin çiviyazılı kitabelere kaydedilmiş edebiyat eserlerine 

baktığımızda, masal ve efsanelerin tamamının çözülmüş, farklı dillere 

çevrilmiş ve meraklısına sunulmuş olduğunu görüyoruz. Örneğin İran 

kültürü ve edebiyatını, masallarını farklı dillere yapılmış çevirilerinden 

izlemek mümkün. Buna karşın Asur uygarlığının vârislerinden, 

coğrafyamızın kadim toplumlarından Süryanilerin, edebiyatına, bir başka 

deyişle tarihine sahip çıkılmamış olması ciddi bir talihsizlik. 

Yine coğrafyamızın köklü halklarından Kürtlerin yazılı edebiyatı 

Kardeş masallar
SA R K İ S  S E R O P YA N
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konusunda söylenecek pek fazla şey bulunamaması, muhtemelen onların 

çağlar boyu özgün bir alfabeye sahip olamamasından kaynaklanıyor. 

Ermeni edebiyatı ise, Ermeni alfabesinin icat edildiği 5. yüzyıldan itibaren 

azimle yazıya dökülmüş, dahası bazı önemli dini ve tarihi konular başka 

dillerden çevrilerek halka sunulmuştur. Buna rağmen, Ermeni yazısının 

icadından önce de köklü bir Ermeni edebiyatının var olduğunu, gelişmiş 

bir Ermeni dili ve dilbilgisi yapısının mevcudiyetini biliyoruz. Zira 5. 

yüzyıldan itibaren Ermeni tarihi yazarları, farklı dillerden yaptıkları alıntı 

ve çevirilerin yanı sıra, ‘sözlü edebiyat’ (ankir panahisutyun) tabiriyle 

adlandırılan ve halk ozanlarının (aşuğ) ağızdan ağza aktardığı metinleri de 

yazıya geçirip bunların günümüze ulaşmasına aracılık etmişler. 

Özetle, günümüzde Ermeni dilini okuyabilenlerin yararlanabileceği epey 

geniş bir kaynak havuzu mevcut. Bunun yanı sıra Ermenice okuyamayanlar 

için de yabancı dillere çevrilmiş edebi örneklere rastlanabiliyor edebiyat 

dağarcığında. 

Elimizdeki kitapçığa dönecek olursak, konumuz ‘Kürt edebiyatı’, ya 

da bildiğimiz kadarıyla yazıya dökülenlerin sayısı pek fazla olmayan 

‘Kürt masalları’ olup, onlar da doğal olarak ağızdan ağza değişmiş, 

çıkış kaynağından farklılaşmış. Örneğin, iyi bilinen bir Kürt masalı olan 

‘Siyabent ve Xece’nin Türkçe yayımlanmış metniyle, burada yer verdiğimiz, 

Muşlu rahip Karekin Srvantzdyants’ın 19. yüzyıl sonunda (1884’te) 

yayımladığı Ermenice metin arasındaki belirgin farklılık, dikkatlerden 

kaçmayacaktır. Seyahat notlarını kitap haline getiren Srvantzdyants, 

Ermeni sözlü edebiyatı derlemelerinden birinde yer verdiği ‘Siyamanto ile 

Xıçezare’nin ‘Kürt masalı’ olduğunu eklemeyi unutmamış. 

Bir diğer Ermenice Kürt masalı, Van kökenli araştırmacı yazar Vrtanes 

Papazyan’ın kaleminden aktarılan ‘Lur da Lur’. 1904’te yayımlanan 

ve Türkçeye çevirerek sunduğum bu masalın veya bir versiyonunun 

Kürtçesini bilen birine bugüne kadar rastlayamadım.* 

* ‘Lur da Lur’ un Kürtçe kaynağı hakkında bilgi için Celilê Celil’in yazısına bakınız. [Ed.]
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Son sırada, Los Angeles’a yerleşmiş bir kitap kurdunun 2012 yılında “Sen 

bunu seversin!” diyerek armağan ettiği ‘Kral Lusig ve Sedev Hovig’ adlı 

küçük bir kitap var. Dersimli bir çoban kız ile genç bir kralın aşk masalı 

yer alıyor kitapta. Ancak Minas Papar/Baba adında Dersimli bir Ermeni 

tarafından 19. yüzyılda anlatılmış olan ve Sarkis Hayguni’nin kaleminden, 

Vağarşabad’da (Eçmiadzin - Ermenistan) 1900 yılında yayımlanmış 

bu masalı, ne Kürt, ne Alevi, ne de Ermeni masalları kategorisine dahil 

edebildim ve şahsen ‘Küçük Mezopotamya’ adını yakıştırdığım dağlar 

ülkesi Dersim coğrafyasıyla bölge tarihine temas eden uzun soluklu bir 

‘Dersim kardeş masalı’ olarak sunmayı yeğledim.

İşte bu nedenledir ki, iki Kürt masalıyla harmanlayarak ‘Kardeş Masallar’ 

diye kaydettiğim bu dosyayı Kürt edebiyatı dostlarına, Dersimli Ermenilere 

ve halkların bir arada yaşaması için mücadele edenlere armağan ediyorum.

Kasım 2013
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Bir çift söz 
C E L İ L Ê  C E L İ L*

* 1936 Erivan doğumlu tarihçi ve Kürdolog. Sovyet Ermenistanı’nda Kürt tarihi ve folkloruyla 
ilgili pek çok önemli kitap ve makaleye imza attı. 1993’te, halen yaşadığı Viyana’ya yerleşti 
ve akademik çalışmalarını orada sürdürdü. [Ed.]

Değerli okur, elindeki ‘Aşiq û Maşûq’ başlıklı kitap küçük bir hazine 

değerinde. Burada yer alan üç aşk masalından ikisi, ‘Siyamanto ile Xıçezare’ 

ile ‘Lur da Lur’, Kürt sözlü edebiyatının tanınan ve sevilen hikâyeleri ve 

yüzyıllardır aralıksız olarak Kürtçe söyleniyorlar. Bunlar halk tarafından, 

başka sayısız Kürt destanının yanı sıra söylenegelen ve komşu Ermeni 

toplulukları arasında da yayılarak sevilen eserler. Kürtler ve Kürtçe konuşan 

Ermeniler tarafından Kürtçe olarak şarkı formunda söylenen ve Ermeniler 

arasında da Ermenice olarak anlatılan bu masallar, bütün dinleyicileri 

tarafından, günlük hayattan alınma hüzün ve cesaret dolu, kendi öz 

hikâyeleri olarak kabul edilmiştir. Kitapta yer alan üçüncü masal olan ve 

Sarkis Hayguni tarafından Dersimli bir kaynaktan derlenen ‘Kral Lusig ve 

Sedev Hovig’ ise ilk kez karşılaşmaktan çok mutlu olduğum, en az öteki iki 

masal kadar çarpıcı bir başka metin.
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Beni sevindiren, bu masalları bir araya getirerek çeviren Sarkis Seropyan ve 

yayımlayan Aras Yayıncılık’ın, halk edebiyatının komşu topluluklar arasında 

bir köprü oluşturarak kültürlerin yakınlaşmasına ve halkların birbirlerini 

tanımalarına katkı sağladığı bilinciyle hareket etmeleri, bu amaçla Kürtçe 

sözlü edebiyatı Türkçe okuyanlara sunmaları oldu.   

Bu bir çift sözü kaleme alırken, okurun dikkatini önemli ve ilginç bir 

gerçeğe çekmek istiyorum. Ermeniler, Kürtler ve Türkler, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun doğu vilayetlerinde bir arada yaşamaya başladıkları 

günlerden beri, büyük bir ortak kültür mirası oluşturmuş, birbirlerinin 

manevi yaşayışını, düşünce biçimini tanımış, üzüntülerine ve sevinçlerine 

ortak olmuşlardır. Bunların gerçekleşmesinde iki unsur, dil ve sözlü edebiyat 

önemli rol oynamıştır.

Daha 19. yüzyılın ilk yarısında büyük Ermeni aydınlanmacı Khaçadur 

Abovyan, o hacimli “Kürtler, Ezidiler” makalesinde, Ermenice, Rusça ve 

Almanca okur topluluklarına Kürt sözlü edebiyatını övgüyle tanıtırken, onu 

yüksek gelişmişlik düzeyine varmış bir ulusal manevi miras olarak takdir 

ediyordu. Abovyan bu makalesinde, “Bu halkın ulusal şiiri o kadar büyük bir 

gelişim göstermiş ve o kadar mükemmelleşmiştir ki, her bir Kürt, kadınlar 

da dahil, gerçek bir şair veya şaire olarak kabul edilebilir. Onlar, hızlıca ve 

hazırlıksız bir şekilde yaratabiliyorlar” diyordu. 

Şu noktanın da altını çizmek gerekir: Ermeni entelektüellerin pek çoğu, 

sadece Abovyan’la hemfikir olmakla kalmıyor, sözlü yaratıları derlemenin 

ve bunları yayımlamanın büyük bir kültürel ve bilimsel değer taşıdığına 

inanıyor, çalışmaları sırasında böyle pek çok eseri kaydettikten sonra 

yayımlıyorlardı. Abovyan’dan birkaç onyıl sonra, Ermeni kültürünün 

büyük emektarı Karekin Srvantzdyants, etnoloji ve sözlü edebiyat 

çalışmaları için yaptığı bilimsel yolculuklar sırasında, Kürt sözlü geleneğini 

gecikmeden derleyerek yazıya dökmenin elzem olduğu kanaatine vardı. 

Srvantzdyants şöyle yazıyordu: “Ermenilerle aynı yurdu ve hayatı paylaşan 

Kürtler, Ermenilerin yaşayışıyla ilgili çalışmalar yürütenlere pek çok konu 

sağlıyor. Zira, Kürtler yazısız bir halk olduğuna ve bizim dağlık yörelerdeki 
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Ermenilerimiz de en az onlar kadar yazısız olduğuna ve yer yer de Kürtçe 

konuştuğuna göre, bu alanda çalışan biri, Kürtçe söylenen şarkılar ve 

destanlar derleyerek hatırı sayılır bir külliyatı kayda geçirebilir.”

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarının Ermenice süreli yayınlarında Kürtçe 

aşk ve kahramanlık masalları ile destanları sıkça yer buluyordu. Örneğin, 

ünlü ‘Eminyan Etnoloji Antolojisi’ 1904 yılında yayımlanan beşinci sayısının 

tamamını, Sarkis Hayguni’nin derlediği Kürtçe destanlara ayırmıştı. Bu 

yayının deyiş ve özdeyişlere, yemin ve beddualara ayrılan bir ikincisi de 

yayımlandı. Burada, Sarkis Hayguni, kaydettiği Ermenice deyiş ve beddualar 

arasında Kürtçe örneklere de yer veriyordu.  

Kürt yaşantısı ve dramatik yönden zengin sözlü Kürt destanları klasik 

dönem Ermeni yazarlarının da dikkatini üzerine çekmişti. Onlardan ilham 

alan şiirler, destanlar, hikâyeler ve başka edebi eserler yazılmıştı. Hmayag 

Siras’ın ‘Mame ve Aşen’i, Hovhannes Şiraz’ın ‘Siabent a Xıçezare’si, Avedig 

İsahagyan’ın ‘Sirahar Nado’su (Âşık Nado), Garabed Sidal’ın ‘Mem u Zin’i 

ve daha pek çok eser sayılabilir.  Vrtanes Papazyan’ın bu kitapta yer alan ve 

Kürtçe ‘Haso ve Zalihe’ şiirinin bir uyarlaması olan ‘Lur da Lur’u da bu tür 

çalışmalar arasındadır.  

Elinizdeki kitaptaki resimlerin sanatsal değeri, eser yayına hazırlanırken 

gösterilen özen ve masalların ilginçliği, kitabı biz okurlar açısından son 

derece değerli kılıyor. Emeği geçenlere teşekkürler…

Mart 2017





Sare Sipane 
veya 

Siyamanto ile 
Xıçezare* 

K A R E K İ N  E P İ S KO P O S  S RVA N T Z DYA N T S

*   Hamov Hodov (Lezzetli Rahiyalı) içinde, II cilt, Paris, 1950 [ilk basımı: İstanbul, 1884].
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Siyamanto’nun rüyasındaydı Xıçezare

Yüzüğünü takmıştı Xıçezare’nin parmacığına,

Aynı şey Xıçezare’ye de olmuştu, hem de aynı gece.

Şafak vaktiydi, sabah olmadan uyandı Siyamanto.

Bindi güçlü ve sadık atına,

Başını çevirdi, koşturdu ta Zırıkanlılar eline,

İndi, misafir oldu yaşlı bir kadının çadırına.

Tam-tamın ve zurnanın sesi çınlatıyordu âlemi, 

“Ey nine, nedir bu sevinç böyle. Kim için bu tören?”

Kadın yanıtladı: 

“Xıçezare’nin düğünüdür evlat, kız almaya gelmişler,

Üç gün üç gecedir sürüyor bu tören.”

Gözü yaşlı Siyamanto yalvardı yakardı yaşlı kadına

Bir işaret götürüp ulaştırsın diye Xıçezare’ye,

Ve rüyasındaki o yüzüğü çıkarıp verdi kadına.

Kabul etti kadın, nakışlı bir mendil hazırladı, 

İçine çekirdek, kuru üzüm koyup yüzüğü de kattı,

Gitti göz aydınına gelinlik Xıçezare’ye.

Kabul etti armağanı Xıçezare de ve mendili açıp karıştırdı parmağıyla.

Buldu üzümlerin arasındaki yüzüğü, tanıdı.

İç çekti derinden, gözü karardı, düştü, bayıldı.

Koştu yanına kadın, bir elini koydu kızın gözlerine

Öbür eliyle düzeltti kızın başını ve acılı bir sesle, 

“Kör olsun gözlerim Xıçezare,” dedi, “Kendine gel hele!

Aç gözbebeklerini, arala dudaklarını,

Ne oldun, ne gördün, neden çarpıldın böyle?”

Kadının serin eli, acılı sesi uyandırdı Xıçezare’yi,

“Nene, Xıçezare sana kurban,” dedi kız, 

“Biliyor musun bu yüzüğün sahibi nerede?” 

“Bu yüzüğün sahibi benim evime inmiştir.” 

“Görüyorsun,” dedi Xıçezare, “Kayın-dünür gelmiş istemeye,



Xıçezare de girdi kümbete, 
Çok bekledi, çok baktı, esirgedi kendini.
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Üç gün üç gece bitti, artık hiç çarem yok,

Git söyle Siyamanto’ya, bir tek gün var ve de tek bir çare:

Sabah anamın mezarına, adağa gidiyorum tek başıma,

Oraya gelsin Siyamanto, orada bulur beni, git de söyle…”

Döndü kadın, anlattı görüp duyduğunu Siyamanto’ya,

Geceden kalktı Siyamanto, zaten hiç uyumamıştı. 

Kalktı gitti Xıçezare’nin anasının kümbetine, girdi içeri,

Derken gözleri ağırlaştı birden, uyku bastırdı, abasını çekti başına, 

Xıçezare de girdi kümbete, 

Çok bekledi, çok baktı, esirgedi kendini,

El sürmedi ona, ses de etmedi. 

Siyamanto uyuyordu,

Gözleri kapalı, derin derin uyuyordu.

Döndü, yargıladı, suçladı Xıçezare Siyamanto’yu,

Ve cebinden bir çift altın aşık çıkarıp onun cebine koydu,

Sonra sırtını Siyamanto’ya döndü, yüzünü baba evine,

Geri geldi. 

Güneş öğleyi işaret ederken gözünü açtı Siyamanto.

Dört yana baktı, dövündü, ve döndü kadının çadırına,

Çok üzgün geri geldi Siyamanto,

Ve keder içinde verdi haberi kadına: 

“Nene ben gittim, kimse yoktu, 

Uyku tutmuştu beni… Uyandım, kimseyi görmedim.”

“Oğul, sen çok safsın,” dedi kadın, “Ceplerini yokladın mı?” 

Arandı Siyamanto ve çifte altın aşık kemiklerini buldu. 

“İşte,” dedi kadın, “Xıçezare’nin sana bıraktığı nişan,” 

“Ama bunun ne anlamı var?” 

“O sana demiş ki sen daha çocuksun, aşk adamı değilsin.” 

Git çocuklarla aşık oyna, sen bu işlerin adamı değilsin.”

Utandı ve ağlayarak kadına yakardı Siyamanto, 

“Son bir kez daha git, Xıçezare son bir söz söylesin, yapayım.” 
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Gitti ve cevap getirdi kadın Xıçezare’den. 

“Siyamanto adamsa, sevmeyi biliyorsa eğer, 

Yarın törenle götürüyorlar beni, yetişsin,

Oku yayı omzunda, atına binsin, yolun ortasında dursun,

Kartal gibi saldırsın, atlı kalabalıktan kaçırsın beni,

Atsın atının terkisine, gidelim ikimiz Sare Sipane’nin* zirvesine,

Orada dinlenelim, aşk yapalım,

Örtünelim sis ve duman içinde.”

Ertesi gün, sabah, geliyordu silahlanmış atlı düğün alayı,

Siyamanto atı üstünde bekliyordu,

Düştü şimşek gibi atlıların içine,

Bir eliyle tuttu Xıçezare’nin yumuşak belinden,

Attı sırtına ve üç günlük yolu bir çırpıda aldılar.

Aynı hızla sürüyordu peşinden koşturanlar, 

Ve hepsinden yakındı heşînboz** atın süvarisi. 

“Kimdir bu?” diye sordu Siyamanto Xıçezare’ye 

“Kimdir bu, ki hem kendini hem atını tehlikeye atıyor?” 

“Bir yıllık nişanlısını gasp ettiğin kişidir, 

Yüreği yanıktır Siyamanto, suçlama onu.” 

İndi atından Siyamanto, katladığı abasına oturttu Xıçezare’yi, 

Bindi atına, döndü geriye, elli atlıyı üst üste döktü, 

Geldi, kaldırdı Xıçezare’yi ve doğruldu Sipane’nin zirvesine. 

Dinlendiler güven içinde. Mutlu uyuyordu Siyamanto, 

Xıçezare’nin dizine yastık misali dayamıştı yorgun başını. 

Birden sıçradı ürkmüş Xıçezare’nin ani bir hareketinden, 

“Ne gördün, neyin var gözümün nuru Xıçezare, 

Söyle çabuk söyle, niye titriyor, sarsılıyorsun böyle?” 

“Şaşılacak bir şey gördüm. Bu ıssız yere kırk vahşi geyik geldi su içmeye, 

* Sare Sipane: Erm. Süphan Dağı. [Ed.] 
** heşînboz: Kürtçe. Kır (at). [Ed.]
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Tek bir dişi vardı bu kırk geyiğin arasında, 

Savaştılar geyikler, içlerinden biri, heşînboz bir erkek geyik 

Yendi hepsini, kaptı kendine dişiyi.

Seni hatırladım, kendimi, ve yaşadıklarımızı 

Hatırladım senin öldürdüğün elli yiğidi... 

Bu beni ürküttü, titredim, bundandır sarsılmam.” 

Sabretmedi Siyamanto, kalktı, aldı okuyla yayını. 

Gördü, yetişti heşînboz geyiğe, vurdu okuyla. 

Yuvarlandı heşînboz geyik kayalıktan aşağı. 

Bıçağı kapıp koştu üstüne Siyamanto. 

Yaralı vahşi geyik var gücüyle salladı boynuzlarını, 

Ve yuvarladı Siyamanto’yu yardan aşağı. 

Düştü Siyamanto sırtüstü, kırık meşe dalının üstüne, 

Düştü ve göğsünden dışarı çıktı dört karış kırık dal. 

Xıçezare gitti Siyamanto’nun izlerinin ardından, 

Dondu kaldı yarın başında bir heykel gibi, 

Orada gördü vurulmuş geyiğin halini, 

Orada duydu Siyamanto’nun acıyla inleyen sesini, 

Orada buldu Siyamanto’nun oku ile yayını, 

Eğildi aldı onları, baktı Siyamanto’ya ve ağıdını yaktı:

 “Yalvarmak, yakarmak yürekten, 

Siyamanto’nun oku ve yayı som gümüşten, 

Siyamanto ne gerekti gittin geyiğin peşinden, 

Ah, inleme Siyamantom, inleme…”

“Ağlama Xıçezarem, ağlama... 

Senin ağlaman bana daha fazla acı veriyor, ağlama…” 

“İnliyorsun Siyamanto, nasıl ağlamayayım,  

Senin inlemen beni yüreğimden ağlatır 

Sare Sipane’nin tepesi kar u boran 

Siyamanto, okunla yayın işte burada, 

Niye dinlemedin, sana dedim, gitme, 
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Yaralı vahşi geyik var gücüyle 
salladı boynuzlarını, 

Ve yuvarladı Siyamanto’yu yardan aşağı.
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Vahşi geyiğin peşinden gitme, 

Bırak onlar da seninle benim gibi yaşasınlar, gitme, 

Birbirini sevsinler, aşk yaşasınlar, gitme, 

Vahşi geyik, vahşi geyik, korkunç ve acımasız geyik,  

Boynuzların demir gibi güçlü ve korkunç, 

Sare Sipane’nin zirvesinde seveni sevenden ayırdın. 

Dağın zirvesi sisli, dumanlı, 

Tepesinde kanat çırpar dağ kuşları, 

Kim duymuş ki av avcısını öldürmüş, 

Siyamanto, dedim sana gitme diye, 

Vahşi geyik, aşkıyla varsın gitsin, sen gitme, 

Sana av gerekse, ben sana yeterim, sen gitme, 

Ah, yoksa yüce irade mi böyle buyurmuştu? 

Yüce irade dünyada değişmez ve dönülmezdir. 

Süphan Dağı zirvesi kayalık ve çalılık, 

Kuzey yeli eser, rüzgârlar ölümcül ve soğuk. 

Siyamanto bir yol ver bana yanına geleyim, 

Bir yol göster bana, seninle can vereyim. 

Balta ve kürek getirin, kayaları taşları kaldırın, 

Siyamanto ile Xıçezare’yi taşların altına birlikte gömün.” 

Bunu söyledi ve gözlerini kapadı, 

Kendini bıraktı, kayadan aşağı süzüldü, 

Yalnızca bir kez haykırdı: 

   “Siyamantom...” 

Ve Siyamanto zorlukla yankıladı: 

  “Xıçezarem...”

    Ve ikisi birlikte sustular... 

    Öldüler... 

     Oradalar... 
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* * * 

Bir efsaneye göre orada, her bahar 

birbirine benzer iki çiçek biter. 

İki kelebek de gelip o iki gizemli çiçeğin üstünde ve 

çevresinde kanat çırparak döner de döner… 

Bir diğer efsaneyse, onları Süphan Dağı’nın zirvesinde 

her akşam yeniden doğan iki yıldıza dönüştürür. 

* * * 

Efsaneler bir toplumun en güçlü ve en güzel şarkıları, en 

derin ve tatlı ezgileridir. O toplumun son ferdi ölene kadar 

söylenecek ve dinlenecektir. 

Onlar bir halkın yüreğinin ilhamıdır, kirişleri o halkın kalp 

damarlarından örülmüştür. Kulağa öyle tatlı gelmesinin ve 

yüreklere hitap etmesinin nedeni de budur. 

Efsanesi olmayan bir halk, şarkısı olmayan yüreğe benzer. 

Şarkısı olmayanlarsa, ölmeye mahkûmdur. 


