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ÖNSÖZ 

Bu çalışma; Kürt müziğinde icrası bakımından farklı bir yere sahip olduğu düşünülen 
müzisyen/besteci/solist Nizamettin Ariç hakkında hazırlandı. Çalışmadaki amaç; 
Ariç’in değişken coğrafyalar üzerinde yaptığı müziğin değişkenlik gösterip 
göstermediğini anlamak ve tanıtlamaktır. 

1981 yılından beri Almanya’da yaşayan Ariç, Türkiye’de bulunduğu dönemlerde 
TRT ve dönemin ünlü gazinolarında Türkçe repertuarıyla sahne aldı. Sanatçının, 
Almanya’ya gidişiyle birlikte değişen kültür çevresinin, yaptığı müziği etkilediği, 
fakat anlatımda kendisini geliştirdiği Dengbêjlik geleneğine bağlı kaldığı dikkati 
çekmektedir. Bu sebeple farklı bir coğrafya üzerinde bağlı olduğu geleneği nasıl 
sürdürdüğü çalışmanın temel sorularından biridir. 

Nizamettin Ariç’in albümleri içerik olarak incelendiğinde; yapıldığı dönemleri 
yansıtan, tarihi tevsiğeden bir nitelik taşımaktadır. Müziğinde toplumsal konulara 
karşı duyarlığını çoğu zaman dile getiren sanatçı, piyasaya çıkardığı bu albümler ile 
yaşadığı dönemlere tanıklık eder. Özellikle 2002 yılında bitirdiği ve sınırlı sayıda 
çoğalttığı 2 CD’den oluşan Kurdish Ballads albümü, konuları bakımından Kürt 
halkının hayatından örnekleri dile getiren, Ariç’in müziğini en sarih bir şekilde 
yansıtan albüm çalışmasıdır. Çünkü bu albümde Ariç, genel olarak, Dengbêj okuma 
tekniği ve Batı Müziği ses sistemi kullanmaktadır. Sanatçının Kurdish Ballads ve bu 
albüme varıncaya kadar izlediği aşamalar, isim ve müzikal yapılarıyla dikkatimizi 
çekmiş ve bizi bu araştırmaya yönlendirmiştir. 

Çalışmayı oluşturan sorular etrafında tezimi bilimsel yönlerden şekillendirmede bana 
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kurucusu sayın Welat ZEYDANLIOĞLU’ya, çalışmalarım boyunca verilere 
ulaşmamda önemli destekleri olan Sayın Mehmet GÜLTEKİN’e, Şahînê Bekirê 
SOREKLÎ’ye, Usif ALO (Youssef KLEİN)’ya, çevirilerde yardımcı olan İstanbul 
Kürt Enstitüsü başkanı Sami TAN ve dil öğreticisi Emin FİLİZ’e; yine Kürtçe 
çevirilerde desteklerini esirgemeyen sayın İrfan HÜLAKÜ’ye, literatür taramasında 
ihtiyacım olan bilgilere ulaşmamda bana zamandan kazandıran çözümler sunan Prof. 
Dr. M. V. BRUİNESSEN, Prof. Dr. İbrahim SİRKECİ ve Süleyman ŞENEL’e, 
fikirlerini benimle paylaşan Avesta Yayınları editorü Sayın Abdullah KESKİN’e, 
manevi desteklerini hiç unutamayacağım hocalarım, Prof. Dr. Büşra ERSANLI, Prof. 
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eskisinden daha sağlıklı hale getiren çok değerli büyüğüm, sevgili doktorum Prof. 
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DİASPORADA BİR KÜRT MÜZİSYEN NİZAMETTİN ARİÇ 

ÖZET 

Hazırlanan bu çalışma bir Kürt Müzisyeni olan Nizamettin Ariç’in müzik kariyeri, 
yorumundaki diasporik yansımalar ve tanık olduğu dönemlerdeki müzikal 
değişimleri konu alır. Nizamettin Ariç’in yorumu; hem Türkiye hem de Almanya’da 
yaşadığı yılların bir anlamda müzikal aynasıdır.  
Nizamettin Ariç, aile büyüklerinin Erivan’dan Van’a ardından Ağrı’ya göç ederek 
kendisine bıraktığı “diaspora” mirasıyla, 1956 yılında Ağrı’da dünyaya geldi. 
Çocukluk dönemi burada geçen Ariç, frekanslarına Serhad Bölgesi ve yakın çevreler 
tarafından ulaşılabilen Erivan Radyosu’nu, ağabeyi Cemal Ariç’i ve yöresinde Kürt 
Müziği geleneğini icra eden dengbêjleri dinleyerek büyüdü. 

Nizamettin Ariç, 1971 yılı sonlarında ailesi ile birlikte Ankara’ya yerleşti ve liseye 
burada devam etti. 1976’da TRT Ankara Radyosu’na girdi ve profesyonel müzik 
hayatına bu kurumda başladı. Bir dönem TRT’de çalıştı, halk konserlerine, 
televizyon programlarına katıldı. TRT’de bir süre Türk Halk Müziği icra etti, hatta 
bazı kürtçe müzikleri TRT Denetleme Üst Kurulu’nun uyguladığı “Türkçe sözlü 
olmalı, başka bir dil kabul edilemez” ilkesinden dolayı; kimini Türkçeleştirerek 
kimini de yeni sözler yazarak seslendirdi. Aynı zamanda bu şekilde türkü olarak 
kabul edilmiş eserlerden oluşan repertuarla, iki de albüm yaptı.   

TRT’de çalıştığı üçüncü yılında, kurumun tutum ve uygulamalarından huzursuzluk 
duymaya başlayan Ariç, yapılanın mutlaka düzeltilmesi gereken bir hata olduğunu 
çevresindeki diğer TRT sanatçılarıyla paylaştı. Fakat dönemin muhtemel iktidar 
politikaları ve kurumlara yansıyan ilkeleri sebebiyle etrafındaki yakın arkadaşları 
dâhil çoğu sanatçı bu konuda sessiz kalmayı tercih etti. Ariç ise duruma daha fazla 
dayanamayarak kendisiyle yapılan bir röportajda rahatsızlığını dile getirdi. 
Haftasonları çıkan bir dergide yer alan bu röportaj, Ariç’in TRT ile bağlantılarının 
zayıflamasına sebep oldu. Nihayetinde 15 Nisan 1979’da dönemin diğer TRT 
Sanatçıları ile katıldığı Ağrı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 61. Yıldönümü 
konseri onun tutuklanarak gözaltına alındığı son sahne çalışması oldu.  

1979 yılında bazı devlet bakanlarının da bulunduğu bu konserde, çeşitli türkülerin 
ardından, hemşehrilerini kırmamak için söylediği Kürtçe eserden dolayı TCK’nın 31 
Mart 1991’de terörle mücadele kanunu olarak değiştirdiği 141/1 ve 142/1 fıkralarına 
istinaden beş ile onbeş yıl arası hapis cezasına çarptırıldı. Ariç’in yargılanma dönemi 
ağır geçti, tüm işlerine son verildi ve yaşam çemberi gün geçtikçe daraldı. Hayatı bir 
anda değişen Ariç, kendisine verilen bu cezayı kabullenemedi ve ülkeden ayrılmayı 
tercih etti. 1981’de önce Suriye’ye ardından da Almanya’ya gitti. “Anadilimde 
eğitim başladığı anda davet veya karşılama bile beklemeden doğduğum topraklara 
dönerim” diyen Nizamettin Ariç otuzüç yıldır Almanya’da yaşamaktadır. 
Önemli detayların belirtildiği yukarıdaki açıklama çalışmanın konusu olan 
Nizamettin Ariç’in kısa bir biyografisi niteliğindedir. Amaçlı olarak değinilen bu  
biyografinin ışığında hazırlanan çalışma dört bölümden oluşmaktadır ve bölümler 



xviii 
 

onun yaşam haritasını belirleyen hadiseler dikkate alınarak yapılmıştır. Bu olaylar 
anlatılırken ise tarihsel bir yol izlenmeye çalışılmıştır. 
Giriş bölümü tezi hazırlayan kişinin bu konuyu seçmesindeki sebeplere; yani  geçmiş 
yaşantı ve araştırmaya yönelten kültürel belleğine, konu olan kişiyle ortak kökenden 
gelen manevi bağlarına ve sanatçıyı dinleme alışkanlıklarına değinmektedir. 
Dolayısıyla yazar ve konu arasındaki müşterek noktalar arasında ilişki kurularak 
konuyu seçmedeki neden ve tez sorusunun oluşum aşamaları açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bu amaçla giriş bölümü yazarın kendi diliyle anlatılmıştır. 
Giriş bölümünün alt başlıkları olan tezin amacında; neden böyle bir çalışmanın 
yapıldığı ve hangi sorulara cevap aranmak istendiği, hipotezde; konuyu incelemeye 
götüren soru ve varsayımlara, literatür araştırmasında faydalanılan kaynakların 
kısaca nitelik ve içeriğine temas edilmiştir. 
İkinci bölümde; seçilen  kişinin 1979 yılı öncesinde; doğumdan, askeri darbenin 
yapıldığı 1980 yılına kadar geçirdiği yılların bir analizi yapılmıştır. Bu analizde; 
ailesinin kökeni, mensup olduğu aşiretlerin tarihsel özeti, müziğe nasıl başladığı ile 
ilgili bilgilere yer verilmiştir. 
Üçüncü bölümde; 1980 sonrası ve Almanya’ya gidişiyle başlayan diaspora yaşamı ve 
bu yaşantısının müziğindeki yansımalarına yer verilmiştir. Her iki bölümde de 
Türkiye ve Almanya’da yaptığı albümler analiz edilmiş, bu analizler hem müzikal 
hem de edebi yönlere değinilerek yapılmıştır. Müzikal incelemelerde sibelius nota 
programı ile cubase kayıt programı kullanılmıştır. Aynı zamanda bu bölümde 
Nizamettin Ariç’in Kürt Müziği’ne katkıları, etkilediği kişiler, onun bestelerini 
seslendirenler ve son günlerde yaptığı çalışmalardan bahsedilmiştir.  

Dördüncü bölümde ise, çalışmada varılan çıkarım ve sonuçlara yer verilmiştir. 
 
 

 

 

Anahtar kelimeler: Nizamettin Ariç, Kürt Müziği, Diaspora, Dengbêj, Dengbêjlik 
Geleneği. 
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A KURDİSH MUSİCİAN İN THE DİASPORA NİZAMETTİN ARİÇ 

SUMMARY 

 

This work being prepared is to be about Kurdish musician Nizamettin Ariç’s career, 
diasporic reflection of his remark and his musical changes at the times he has been 
witness. Nizamettin Ariç’s remark  in one sense is a musical mirror of the years he 
lived both in Turkey and Germany. 

Nizamettin Ariç was born in Ağrı in 1956 with a “diaspora” legacy of his ancestors 
moved from Yerevan (Armenia) to Van and then Ağrı.  During his childhood in 
Ağrı, Nizamettin Ariç has began to educate himself by listening Yerevan Radio 
Station which was accessible in Serhad Region and nearby, his brother Cemal Ariç 
and Kurdish Music Custom performers Dengbejs.  
Nizamettin Ariç has moved to Ankara with his family at the end of 1971 and studies 
high school in Ankara. In year 1976, he joined TRT Ankara Radio and started his 
professional music life. For some period of time he worked with TRT, performed at 
public concerts and TV programs. He performed Turkish Folk Music for some time; 
even he has written new lyrics or turned some of the songs to Turkish due to 
Supreme Board of TRT rules “there would be only Turkish lyrics, other languages 
can not be accepted”. In the mean time, he has released two albums with those 
accepted songs in repertoire.  
At his third year at TRT, Ariç was feeling discomfort with TRT’s posture and 
executions. He started to tell other TRT singers/artists that this was a mistake and 
need to be changed. However because of the probible government policies of that era 
and it’s reflected principles on institutions; many of the artists including his close 
friends decided to keep silent. Ariç did not take it anymore and mentioned about this 
discomfort at an interview. This interview was published on a magazine releasing on 
weekends has weakened the relationship between Ariç and TRT. Ultimately he was 
arrested at 15 April 1979, after a concert organized for anniversary of Ağrı’s 
Independence. This was his last stage performance.  

At this concert which some of the ministers of the government were among the 
audience, he sang a Kurdish song as a favor to his fellow citizens as well as the other 
songs in year 1979. Due to this Kurdish performance, he was found guilty regarding 
to TCK (Turkish Punishment Law) 141/1 and 142/1 paragraphs -which  changed to 
Anti-Terror Law at 31 March 1991- and received imprisonment for five to fifteen 
years. Ariç’s trial was too hard, all his works ended and his life circle was tightened 
day by day. Ariç’s life was changed sharply and he did not accept the punishment 
given to himself. He decided to leave the country. İn year 1981 he first went to Syria 
then after Germany. Nizamettin Ariç, who told  “As soon as  education in the mother 
tongue begins, I will be back to the land where i was born without expecting for an 
invitation neither welcome” has been living in Germany for 33 years. 
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Some important details have been mentioned in the statement above is as a short 
biography of  Nizamettin Ariç. Laid out study in the consideration of the biography 
mentioned with purpose has four stages and these stages have been elaborated by 
considering the important occasions of his life map.  
The indtroduction part mentions the reasons of the preference of the topic by the 
author of the study, that is to say the cultural background and past experiences that 
motivated her to make a research about, moral bonds with the said person that are 
based on common roots and listening habits about the artist. Therefore, common 
points of the author and the subject  are underlined in order to make an effort to 
explain the reasons to choose the subject and the formation stages of the thesis 
question. 

In the aim of thesis as under titles of introduction; there are questions for the reasons 
of the study and which questions to be answered, and in the hypothesis; there is to 
touch on the questions and assumptions considering the subject as an examination 
and, briefly explaining about quality and substance of the sources have been used in 
literature research, respectively. 
Second part contains the life of the chosen person before 1979 with the analysis of 
the years from his birth untill military coup taken place at 1980. Family roots, 
historical summary of the family he belongs to and detailed information about how 
he began to his musical life have been mentioned in this analysis.    
Third part contains his life after 1980, life of diaspora since he arrived to Germany 
and  including the reflections to his music. In these two sections, the albums released 
in Turkey and Germany have been analysied. These analysis practiced by touching 
on both musical and literal respects. Musical examinations are realised by Sibelius 
Nota Program and Cubase Recording Program. In the mean time  at this section; 
Nizamettin Ariç’s contribute to Kurdish music, artist influenced by him, artists 
performed his works and his recent works have been pronounced.     

Results and inferences of the study are mentioned in fourth part.   
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1. GİRİŞ 

Bu çalışmaya başlarken evvela yıllar öncesine, beni yönlendiren o yoğun ilginin 

kaynağına doğru bir yolculuk yapmak istiyorum. Çünkü yüksek lisans tezimi 

oluşturan sorular, o yıllarda annemin hayranlıkla dinlediği, benim de ortam 

dinleyicisi olduğum fakat anlayamadığım bir dilin seslendiricisi; Nizamettin Ariç ile 

ilgilidir. Açıkça söylemeliyim ki çalışmamın konusu olan sanatçıyı ben 1990’dan 

beri tanıyor ve dinliyorum. 

O tarihlere döndüğümde; mesafeler İstanbul ile sınırlı olsa da, özellikle çocukluk 

dönemlerimin, Nizamettin Ariç’in hayatındaki gibi değişik mekânlara bölünmüş 

olduğunu fark ediyorum. Daha çok ekonomik sebeplerden birçok kez ev ve arkadaş 

çevresi değiştirdim.  

Bilincimde en çok iz bırakanı ise deniz ötesi yaptığımız değişikliktir. Avrupa’dan 

Asya kıtasına geçmenin günümüzdeki kadar kolay olmaması ve çocukluğumdan 

kaynaklanan kendi başına bir yerlere gidememe kaygısı sebebiyle bu değişikliği o 

günlerde gözümde çok büyütmüş olabilirim. Ama okul, mahalle, arkadaş ortamı 

değiştirmenin, özellikle çocukları menfi yönde etkilediğini örnekleyecek biri 

olduğum söylenebilir. 

1988 yılında babam işindeki bazı olumsuzluklardan dolayı bizi Avrupa’dan Anadolu 

yakasına getirip, hemşehrilerimizin yoğun olduğu bir mahalleye yerleştirmişti. 

Etrafımız adeta köyümüzün modern yapılara dönüşmüş haliydi. Okulumdan ve 

arkadaşlarımdan ayrılmanın verdiği üzüntüm, yeni bir ortama alışma endişesiyle 

birleşmiş, uzun bir süre çevreye ayak uyduramamıştım. Okuldan ayrılırken 

arkadaşlarıma “Biz Asya kıtasına taşınıyoruz” dediğimde bana ettikleri tebessümü 

hiç unutamam.  

Liseye 1990’da başladım, ergenlik dönemi ve beraberinde değişen ruh halim zamanla 

müzikteki seçimlerimi de oluşturmuştu. O dönemlerde patlayan pop müzik furyası 

beni de etkilemiştir. Kasetçide çalışan arkadaşımdan, elime imkân geçtikçe ünlü pop 

sanatçılarının kasetlerini satın alır ya da asıllarını isteyip evde kasetçalarımla 
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kopyalardım. Özgün kaset sahibi olmak benim için çok önemliydi ve arkadaşlarımla 

paylaştığım en değerli koleksiyonumdu. Öyle ki yeni kaset aldığımızda birbirimizi 

haberdar eder veya kopyalamak için birbirimize ödünç verirdik. 

Kopyalamayı kasetlerin üzerindeki boşluklara kâğıt sıkıştırarak yapıyordum ve bu 

yöntemi 1982-1987 yıllarına denk gelen ilkokul çağlarımda öğrenmiştim. 1982-1984 

yıllarında herkes gibi ben de Polis Radyosu1’nu, 1984 sonrasında bu radyonun 

yayınındaki yasal belirsizlikten dolayı da TRT radyolarının2 yayınları takip etmeye 

başlamıştım. Bir süre sonra dinlemekle de kalmayıp, kayıtlar almayı denedim. 

Kayıtları genelde boş veya dinlemediğim diğer kasetlere alıyordum. Beğendiğim 

şarkıları kaydetmek için boş kaset bulamayınca da babamın o sevemediğim Kürtçe 

ses kayıtları olan kasetlerini kullanıyordum. Kaydetmek, şarkıları daha sonra tekrar 

dinlemek ve dinletmek çok keyifli olduğu için diğer kasetlerin içeriğiyle de pek 

ilgilenmiyordum. İlaveten Kürtçe içerikli kasetleri anlamadığım için sevmiyordum. 

Çünkü annem ve babam için çok değerli olan bu kasetler, hem söz hem de müzikal 

olarak bana hitap etmiyordu. Dışarıda pek önemsenmeyen hatta konuşulması 

rahatsızlık veren bu dile karşı benim de bakış açım çok sıcak ve sahiplenir gibi 

değildi. Fakat Kürtçe nihayetinde evimizde konuşulan ve kulağımıza yer etmiş bir 

dildi.  

Kürtçe konuşmamıza gelirsek; ben ve kardeşim bu konuda pek de hevesli değildik 

ama etrafımızda hiç Türkçe bilmeyen yaşlı büyüklerimizle iletişim kurmak için en 

azından anlamaya mecburduk. Hiç unutmam; ev sahibimizin annesi ve bizim de 

köylümüz3 olan bir ninemiz vardı; Besê Topal Nine. Asıl adı Besime idi ve bir bacağı 

sakat olduğu için yarı Kürtçe yarı Türkçe ile böyle çağrılıyordu. Besime Nine Türkçe 

bilmiyordu ve bunun için pek de çaba harcamıyordu. Kendisiyle iletişim kurmak için 

bizim Kürtçe öğrenmemiz gerektiğini her fırsatta belli ederdi. Velhasıl onunla 

anlaşmak için Kürtçe öğrenmek zorunda kaldık. Kardeşim ve bana Kürtçe’yi öğreten 

Besê Topal’ın, bize o zamanlar komik gelen şivesiyle konuştuğu Kürtçe sözleri, hala 

kulağımda çınlar. 

Kürtçe’yi anlamaya başladığımızda ise anne ve babamızın yarım yamalak 

konuştuklarını hatırlarım. Onların konuştuğu Kürtçe, Türkçe ile karışmıştı. Kapanke, 

                                                
1 Polis Radyosu Tarihçesi http://www.polisradyosu.net/rdtvffkur.htm  
2 TRT Radyoları Tarihçesi http://www.trt.net.tr/radyo/HaberDetay.aspx?HaberKodu=2a14beb9-373b-
4f73-a85a-d9fd7ca0f590  
3 Elazığ’in Karakoçan İlçesi, Beydere Köyü. 

http://www.polisradyosu.net/rdtvffkur.htm
http://www.trt.net.tr/radyo/HaberDetay.aspx?HaberKodu=2a14beb9-373b-4f73-a85a-d9fd7ca0f590
http://www.trt.net.tr/radyo/HaberDetay.aspx?HaberKodu=2a14beb9-373b-4f73-a85a-d9fd7ca0f590
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süpürmüşke, telefonke, boya bike gibi eylemler genelde yarı Türkçe yarı Kürtçe 

söylenirdi. Bu yüzden Kürtçe’nin yetersiz ve gereksiz bir dil olduğunu sanırdım.  

Ayrıca aile ortamımızda, yılın belli zamanları, yurt dışına işçi olarak gitmiş ve oraya 

yerleşmiş yakın akrabalarımızın beraberinde getirdikleri dil de konuşulurdu. 

Onlardan Almanca veya Fransızca olarak günlük konuşma içerisinde geçen bazı 

kelimeleri de öğrendiğimi hatırlıyorum. Fakat onlar sanki bizden bir yönden farklı 

bir yönden de aynıydılar, çünkü Kürtçe’yi daha iyi konuşuyorlardı. Yabancı ülkede 

yaşayıp da Kürtçe’yi daha zengin bir kelime dağarcığıyla konuşmaları beni hep 

hayrete düşürmüştür. Bunun yanında kuzenlerimin birkaçı daha çocukken üç dil 

biliyordu; Kürtçe, Fransızca/Almanca ve Türkçe. Çoğu zaman onlara şaşkınlıkla 

özenirdim.  

Hissettiğim bir başka karmaşık duygu da, onların neden başka bir ülkede yaşadığıydı. 

Nereden geliyordu bu farklılık ve onlar acaba daha mı şanslıydı? Yoksa o farkında 

olmadıkları yurtsuzluk duygusu, sahip oldukları çifte vatandaşlık statüsünün ardında 

kaybolduğu için mi mutluydular? Benim çocuk gözüyle gördüğüm kesin olan bir şey 

vardı ki bizden daha zengindiler ve her gelişlerinde güzel hediyeler getirirlerdi. Çoğu 

kez “oralar çok iyi, insana değer var, her yer tertemiz, ama Türkiye’yi özlemiyor 

değiliz” der, bazen de ağlarlardı, ama onların Türkiye’ye geri dönüş 

yapamayacaklarını hepimiz çok iyi bilirdik. Çünkü onlar o ülkelere yerleşmiş ve 

artık diasporada yaşıyorlardı.   

O zamanlar, anlamını bilmediğim diaspora kavramı ile ilgili yaptığım araştırmalarda, 

net bir tanıma ulaşamasam da son yıllarda yapılmış çalışmalardan ve kendi 

deneyimlerim doğrultusunda, akrabalarımın yaşantılarını en azından 

isimlendirebilmiş durumdayım. Bu isim aynı zamanda çalışmamın problematiğini 

belirlememde de yardımcı oldu. Özellikle; “anayurda özlem duyma, daha önce 

yaşanılan ve şimdi bulunulan ülkeleri karşılaştırma, iktidarı eleştirme, Kürt kimliğini 

ve dilini daha çok sahiplenme” gibi büyüdüğüm ortamda şahit olduğum davranışlar 

diaspora kavramının bazı özellikleriyle örtüşmektedir. Araştırmalarımda tam bir 

evrensel karşılığa ulaşamasam da diasporanın; anavatandan zorunlu veya gönüllü 

olarak ayrılmak, yerleşilen ülkeye uyum sorunu yaşamak ve anayurda geri dönüş 

hayali içerisinde olmak, mensup olunan etnik kimliği daha belirgin bir şekilde 

sahiplenmek, aidiyet bilinci geliştirerek gruplaşmak, geçmiş yaşantıya ve yurda dair 

bir bellek oluşturmak ve bununla ilgili çalışmalarda bulunmak, iktidar ile 
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anlaşmazlık gibi ifadeleri çerçevelediğini görmekteyim. Bu sebeple sadece giriş 

bölümünde değinmenin yeterli olmayacağı geniş anlamlara sahip diaspora 

kavramına, yapılan araştırmalar ve açıklamalardan yola çıkarak tez içerisinde yer 

vermeye çalıştım.  

İnsanları diasporada yaşamaya iten veya onları diğer ülkelere çeken birçok sebep 

olabilir. Ülkemizin yakın göç tarihi ile ilgili bazı gereksinim duyduğum bilgilere tez 

içerisinde yer vermeye çalıştım. Benim çocukluğuma denk gelen, özellikle 1980 

darbesinin hem yakın akrabalarımın hem de birçok insanın yoğun olarak Türkiye’den 

başka ülkelere gitmesine sebep olduğu biliniyor (Ek A.1-A.2). Yakın akrabalarımdan 

öğrendiğim kadarıyla onların yurdu terk etmesi, yaşadıkları köylerde (Türkiye’nin 

doğusundaki köyler) karşılaştıkları askeri baskılar ve ekonomik sıkıntılara 

dayanıyordu. Bu sebeplerden dolayı ülkeye karşı sürekli bir sitem ve eleştirel bir 

bakış geliştiren bu insanlar, gittikleri yerlerde belleklerinde yer etmiş ve özlem 

duydukları ülke modelini de yaratmışlardı. Türkiye adı ile özdeşleştirdikleri ve onları 

ötekileştiren iktidara karşı daima savunmada olduklarını hissettiğim akrabalarım, 

yeni yaşadıkları ülkeden aldıkları vatandaşlık haklarıyla da “Kürt olma” bilincini 

daha özgürce yaşadıklarını söylüyorlardı. Onlara göre anayurtlarında ifade etmekten 

çekindikleri “Kürt kimlikleri” bu yabancı ülkelerde daha çok saygı görmekteydi. 

Diğer yandan terk ettikleri ülkeye dışarıdan baktıklarını düşündükleri için Türkiye’yi 

daha net gördüklerini anlatan konuşmalarını da hatırlıyorum. Onlara göre özellikle 

Kürtler, 1990’lı yıllardan önce Türkiye’de kimliklerinden dolayı özgürce 

yaşayamamış dolayısıyla doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalmışlardı. Belki 

de bu sebeple, şu an yaşadıkları ülkelerde kimliklerine daha çok sarılan bir yaşayış 

tarzı sergiliyor olabilirler. Bu bakımdan anadili konuşmak ve unutulmaması için 

çocuklara da öğretmek, ortak köken etrafında birleşmek ve gruplaşmak, anayurt için 

çalışmak ve kültüre sahip çıkacak aktivitelerde bulunmak gibi davranışlar onları 

aidiyet şemsiyesi altında birleştiren ortak noktalardı. 

Bunlar sadece yakın akrabalarımdan duyduğum ve gözlemlediğim hisler ve 

davranışlardı, fakat şüphesiz diaspora ile ilgili birçok çalışma ve örnekler 

bulunmaktadır. Benim bu çalışmam ise akrabalarımdan gözlemlediğim ek 

deneyimlerden yola çıkarak, bir Kürt müzisyenin müzikal yorumuna yansıyan 

diasporik izleri analiz etmeye yöneliktir. 



5 

Yukarıda değinmeye çalıştığım konuya örnek olarak benimsediğim Nizamettin 

Ariç’i ilk tanımam; 1991’de, dayımın Kürtçe kasetlere ilgisi sayesinde evimize giren 

Ahmedo Ronî kasediyle oldu. Bunun dışında özellikle üzerinde isim yazmayan 

kasetleri de dayım sayesinde edindiğimi hatırlıyorum. Dinlediğim çoğu Kürtçe 

müzikler, üzerine kayıtlar alınması için üretilmiş kasetlerin içinde bulunmaktaydı. 

Bunun sebebi, büyüklerimin dediğine göre; Kürtçe isim yazılı kasetlerin gümrükten 

geçirilmesinin yasak olmasıydı. Yurtdışına gidip gelenler bu recordable 

(kaydedilebilir) kasetlerle Kürt müziğini taşınabilir hale getirmişti. İçerik olarak da 

kopyanın kopyası olmalarına rağmen bu kasetler ailem ve akraba çevrem tarafından 

beğeniyle dinlenirdi. Onlar yakınlarım için çok değerliydi ve bozulacağı endişesi ile 

dikkatli bir şekilde muhafaza edilirdi. Özellikle Şivan Perwer kasetleri elden ele 

dolaşıp kopyalanırdı. Herkeste olmalıydı ve sanki büyüklerim için bir şeyleri temsil 

ediyordu. Ben de bir süre sonra, anlamasam da ritmik yapısını ve söyleyiş tarzını 

beğenip dinlemeye başlamıştım. Özellikle lise dönemlerimde Ahmet Kaya, Zülfü 

Livaneli, Ferhat Tunç, Şivan Perwer, Nizamettin Ariç dinlemeye, dinledikçe de 

söylemeye başladım. Her bir sanatçı sanki ayrı bir ruh halimi yansıtıyordu. Kürtçe 

konuşmakta zorlansam da dinleyerek taklit etmeye çalışıyordum. Türkçe’de Ferhat 

Tunç’un kasedini, Kürtçe’de ise Nizamettin Ariç’in kasedini dinler ve ezberlemeye 

çalışırdım. Genelde kasetlerin içerisinde metin veya herhangi bir eser sözü 

bulunmazdı. Fakat Nizamettin Ariç’in Ahmedo Ronî kasedinin kapağında Türk 

abecesi ile yazılan Kürtçe kelimeler vardı (Ek A.3-A.4). Bu yazılar sayesinde 

kendime yakın hissettiğim ezgilerin en azından Türkçe isimlerini öğrendiğimi 

söyleyebilirim. Aslında benim için bu çok alışılmış bir durum değildi. Yani evde 

konuşulan bu dilin basit ve değersiz olduğu belleğime öyle yerleşmişti ki yazılabilir 

bir dil olduğunu, bir grameri olduğunu hiç düşünmemiştim. Diğer yandan ailemden 

Kürtçe’nin nasıl yazıldığı ile ilgili bilgi sahibi olan veya bir abecesi olduğunu bilen 

bir kimse var mıydı hatırlamıyorum. Dolayısıyla Nizamettin Ariç’in dinlediğim 

Ahmedo Ronî kasedi benim için bu yönlerden de önemlidir. Bu kaset benim, üzerinde 

Kürtçe yazıları gördüğüm ilk kaset idi. 

O zamanlar, Ariç’in kaset kapağındaki yazımın ne kadar doğru olduğu bir yana, 

belirttiğim gibi bir Kürt abecesinin varlığından bile habersizdik. Fakat bugün o kaset 

kapağına tekrar baktığımda özellikle kasete adını veren Ahmedo Ronî’nin Aydınlığım 

olarak yazıldığı ama tam karşılığının olmadığını fark ediyorum. Çünkü Ahmedo 
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aslında Êhmedo olarak yazılması gereken bir isim ve Ronî ise aydınlığım anlamına 

gelmektedir. Yani 1991 tarihli bu kaset kapağında böyle yazılarak, Ehmedo’ya 

Aydınlatan Ahmet anlamı yüklenmek istenmiş olabilir. Sonuç olarak 1990 yılında 

Kürtçe yasağının kaldırılmasıyla, evimize içi dışı aynı olan bir Kürtçe kaset 

girebilmişti.   

Müzikal olarak değerlendirdiğimde; Nizamettin Ariç’in bu kasedine adını veren 

Ahmedo Ronî’nin yanında beni en çok etkileyenler ve söylemekte de zorlanmadığım 

müzikler; Serê Malan (Evlerin Üstü), Le Dotmam (Amcakızım), Dûzgin Bawo 

(Düzgün Baba) olmuştur. Bir de Nizamettin Ariç’in anlayabildiğim telaffuzu da 

etkili olmalı ki ilk öğrendiğim bu Kürtçe eserler onun sesiyle hala kulağımdadır. İşte 

bu tezi, yukarıda anlatmaya çalıştığım deneyimlerimin yanında, Nizamettin Ariç 

örneğiyle sınırlandırmamın bir diğer sebebi de, çocukluğumdan beri kulağımda yer 

eden o sesin sahibine karşı olan manevi duygularımdır. Fakat o yaşlarda iken 

dinlediğim bir müzisyenin kasetlerini, yorumunu, çalışmalarını bir gün kaleme 

alacağım hiç aklıma gelmezdi.  

Bu bakımdan, 1990’lı yıllara yani benim lise dönemlerime dayanan deneyimlerden 

yola çıkarak, aldığım konservatuar ve yüksek lisans eğitimimin sunduğu olanaklarla 

bu konulara yönelmek istedim. Resitatif4 ve dramatik okuma tarzına olan 

yatkınlığım, Sayın Erol Parlak’ın Dengbêj icra tekniğini araştırmaya 

yönlendirmesiyle yüksek lisans eğitimimin en başında şekillenmiş oldu. Ardından 

eğitimim boyunca konuyla ilgili kaynaklar okuyup bazı deneme yazıları kaleme 

almaya çalıştım. Özellikle Dengbêj Geleneği ile ilgili yapılan araştırmalardan 

etkilenip, sahip olduğum kültürel bellek ve çevreden de yola çıkarak mevcut sorulara 

cevap aramak için böyle bir tez hazırlamayı tercih ettim. 

Daha önceki araştırmalarıma karşılık bu defa Denbêjlik Geleneği’ne farklı bir 

pencereden bakmak istiyordum. Kürtlerin kültür tarihindeki aktarımlarını müzikle 

sağlayan en değerli gelenekleri olmasına rağmen bu konuyla ilgili kaynak sayısı 

sınırlı sayıda bulunmaktadır. Yapılan az da olsa birkaç değerli çalışmayı özellikle 

Literatür araştırması bölümünde değinmeye çalıştım. Bu kaynaklar içerisinde 

eksikliğini hissettiğim konu ise günümüz popüler müzik dünyasında bu tekniği icra 

eden bir isim bulmaktı. Bu araştırma içerisinde iken danışman hocam Prof. Songül 

                                                
4 Resitatif: İng.: recitative  Fr.: récitatif  Alm.: Rezitativ. Belli bir melodi olmadan konuşma biçimiyle 
söylenen, müzikli, anlatı (http://www.tdk.gov.tr/). 
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Karahasanoğlu, bana MİAM’da Doç. Dr. Robert Reigle’ın etnomüzikoloji dersine 

katılmamı önerdi. Bu ders doktora dersi olarak açıldığı için, Robert Reigle beni önce 

kabul edemeyeceğini söyledi fakat ısrarım ve konuya olan ilgimin kendisi tarafından 

fark edilmesiyle, Etnomüzikoloji ve Bireysel Müzik Araştırmaları derslerine 

katıldım. Sayın Reigle’dan bu dersi alana kadar Ariç’in Kurdish Ballads albümünden 

de haberim yoktu. Çünkü albüm sadece Almanya’da piyasaya sunulmuştu ve az 

sayıda basıldığı için orijinal baskısına ulaşmak pek mümkün değildi. Bu yüzden 

Reigle, bana elindeki kopyadan bir örnek verdi. O albümü dinledikten sonra albümle 

ilgili bir yazı yazmaya karar verdim.  

Ders için hazırlamış olduğum çalışmam bu konuda henüz çok yeni olmama rağmen 

bana birçok fikir verdi. Özellikle Nizamettin Ariç’in hem Kurdish hem de Ballads 

kelimelerini bir albümde kullanması duyduğum ve gördüğüm albüm isimlerinden 

farklıydı. Çünkü ballad Kürtçe veya Türkçe bir kelime olmamasına rağmen, 

Nizamettin Ariç tarafından isim olarak bu albümde tercih edilmişti. İçinde Kürtçe 

sözler ve müziklerde Denbêjî okuma tarzını kullanan Nizamettin Ariç 2002 yılında 

çıkardığı bu albümde neden böyle bir tarz seçmişti? Almanya’da yaşadığı için 

olabilir miydi? Yani Ariç orada yaşadığı sürede Dengbêjlik Geleneği’ne farklı bir 

yorum mu katmıştı? 

Bu sorular doğrultusunda ciddi bir çalışmaya girmem gerekiyordu, bu sebeple 

Nizamettin Ariç’e ulaşmaya çalıştım. Bu pek kolay olmadı, birçok yere yazdım ve 

uzun süre sonuç alamadım. Sadece internetten, yüksek lisans derslerinden edindiğim 

bilgiler ve kendi çabalarım ile yazmaya çalıştım. Fakat o ara geçirdiğim bir sağlık 

sorunu sebebiyle çalışmalarıma ara vermek zorunda kaldım. Tesadüfen Nizamettin 

Ariç’in internet üzerinde paylaştığı bir yazısına ve e-mektup adresine ulaştım ve 

kendisine çalışmamı anlatan bir özet gönderdim. Birkaç gün içinde Ariç’ten cevap 

geldi. Manevi olarak bağlı olduğum bir sanatçının, yapılacak böyle bir çalışmaya 

destek olmaktan onur duyacağını belirten e-mektubunu okuduğumda; araştırma ve 

tez çalışması yapan hocalarım ve arkadaşlarımın duyduğu akademik heyecana o 

lahza ortak oldum.   

Çalışmayı gerçekleştirmek için kendisiyle görüşme yapmam gerekiyordu. Ariç’in 

Türkiye’ye girişinin mümkün olup olmadığını bilmiyordum, olsa bile benim 

kendisini yaşadığı ortamda gözlemlemeliydim. Dolayısıyla yurtdışına çıkma 

işlemlerini araştırdım fakat uzun süren vize alma uğraşılarımdan ilki başarısız oldu. 
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İkinci başvurumla 4 Kasım 2012’de Almanya’ya gittim. Fazla sürem olmadığı için 

15 gün kalabildim ve görüşmelerimin tamamını kaydetmeye çalıştım. Sorularımı 

önceden hazırladığımdan pek sorun yaşamadım ama daha fazla gözlem yapmak ve 

yeni soruları ortamında oluşturarak cevaplarını anında kaydetmek daha iyi sonuçlar 

verebilirdi. 

Almanya’da Nizamettin Ariç ile tanışmak benim için büyük bir hayalin 

gerçekleşmesiydi. Nihayet oradaydım ve tüm hazırlıklarımla o görüşmeleri ifa ettim. 

Akademik gözlemlerim yanında, insanların sahip olduğu kültüre ve dile sahip 

çıkması gerektiğini her defasında dile getiren Nizamettin Ariç’in, insancıl tavırlarıyla 

etrafından saygı ve sevgi kazanmış biri olduğunu görmemem mümkün değildi. 

Kendisini ziyarete gelenler, ondan fikir almak isteyen genç müzisyenler orada 

bulunduğum sürede gözümden kaçmayan detaylar oldu. Ariç’e göre Müzik; 

“özellikle çalgı müziği insan yaşayışını ve duygularını dile getirmede en iyi yol,  

dünyada kullanılan tek lisan ve herkes; rengi, dili, dini, kökeni ne olursa olsun bu dili 

konuşur” (Ariç, 2012). 

Daha önce Berlin’de yaşayan Nizamettin Ariç, şimdi Bonn’un bir köyünde ikamet 

ediyor. Burada kaldığım sürece kendisinin şehir hayatından uzak doğa ile baş başa 

kalarak müzik yapmayı tercih eden biri olduğunu gözlemledim. Bulunduğu köyde 

evi ve stüdyosu aynı binada bulunan sanatçı tüm zamanını sağlıklı yaşama ve müziğe 

ayırıyor. Özellikle doğa yürüyüşlerini aksatmamaya çalışan sanatçı aynı zamanda 

doğal besinler almaya da dikkat ediyor (Ek A.5). Çünkü ona göre bir müzisyenin en 

çok dikkat etmesi gereken fiziksel ve ruhsal sağlığıdır. Ancak her ikisi de iyi olursa 

üretken olabilir, daha çok çalışabilir. Üretme konusunda köylülerin daha ileri 

olduğunu, şehirdekilerinse sürekli tükettiğini belirten sanatçı, bu yüzden böyle bir 

yere yerleşmek ve üreten bir müzisyen olmak istediğini de sözlerinde yer vermişti.  

Nizamettin Ariç’in misafiri olduğum sırada evinin bir bölümünde yer alan 

stüdyosunda yaptığı çalışmaları da dinleme şansım oldu. Hatta Suriye’de yaşayan 

Kürtler için yaptığı ve Mizgin Tahir’in de eşlik ettiği “Nezo Palo-Êşa Rojava” (Batı 

Ağrısı) adlı eserini ilk dinleyenlerden biri oldum. Vaktinin çoğunu stüdyosunda 

geçiren Ariç, albümlerinde aranje, kayıt gibi işleri kendisi yapıyor (Ek A.6). Onu 

ziyarete gelen arkadaş ve yakınlarını aynı zamanda misafir ediyor, fikirlerini alıyor, 

mutlaka onlardan da kendilerini anlatan bir şeyler bırakmalarını istiyordu. Örneğin 

çizim yeteneği olanlara ayırmış olduğu yerlere bir şeyler resmetmelerini istiyor, sesi 
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veya sazı ile isteyenlere stüdyoda eserler, türküler okutuyor, kendilerini anlatmalarını 

istiyor, kayıtlar alıyordu. Benim de bir kaydım arşivinde yer almaktadır.  

Bunların yanında, Nizamettin Ariç’in; sahip olması gerektiğini düşündüğüm sosyal 

hakları, yaşamını nasıl sürdürdüğü, sigortasının olup olmadığı gibi önemli sorularım 

da vardı. Sanatçıların ekonomik ve sosyal güvence problemlerinin içinde 

boğulmadan yaratıcılıklarını sürdürebilmeleri için mutlaka olması gerektiğine 

inandığım sağlık ve geçim sigortasıyla ilgili sorularıma, konuşma sırasında kendisi 

tarafından yeri geldikçe değinildi. Örneğin; “Almanya’da sanatçıların sosyal ve 

sağlık güvencelerinin nasıl sağlandığı, göçmen statüsünde olan sanatçıların ne gibi 

haklara sahip olduğu, geçimlerini nasıl sağladıkları, özellikle müzisyenlerin konser 

çalışmaları dışında herhangi bir güvencelerinin olup olmadığı” gibi sorularım cevap 

bulmuş oldu. Prof. Dr. Füsun Üstel’in önerisiyle Compendium of Cultural Policies 

and Trends in Europe5 sayfasından bu konuyla ilgili detaylı bilgilere de ulaştım. 

Burdan aldığım bilgiye göre; Almanya’da sanatçı, gazeteci ve yazarlar kapsamlı bir 

sosyal güvenlik sigortasından faydalanıyorlar. Özellikle bu meslekte olan kişiler 

Almanya’nın KSVG sigortasına dâhil oluyorlar. KSVG’li Almanya vatandaşı 

sanatçı, yazar ve gazeteciler, sağlık, yaşlılık bakım ve emeklilik sigortasına sahipler. 

2 Ağustos 1981’den beri yürürlükte olan bu kanuna göre sanatçılar sadece ödenmesi 

gereken sigorta ücretinin yarısını ödeyerek bu sigortadan yararlanabiliyorlar. Serbest 

meslek sahibi bu kişilere kaynak devlet tarafından sağlanıyor. Sanatçıların belli 

miktarda prim ödeyerek (Künstlersozialabgabe) ve bir yıl içerisinde kazanacaklarını 

gösterdikleri taahhütnameleriyle almaya hak kazandıkları bu sigorta onların aynı 

zamanda emekli olduklarında alacakları maaşı da karşılıyor.  

Ben Almanya’ya geldikten ve iltica ettikten sonra, her Alman vatandaşı gibi devletin halka 

sunduğu sigortadan faydalanmaya başladım. Üyeliğim de yirmi seneyi buluyor. 

Yararlandığım sigorta Almanya’nın sanatçı, yazar ve gazeteci gibi meslek gruplarına 

sunduğu Sanatçılar Sigortası. Bu sigortaya birkaç yazar arkadaşım üyeydi ama yazarlar için 

her sene kitap ya da bir eser çıkartıp, satışını belli bir rakamda tutturmak çok kolay değil, bu 

yüzden maalesef bu üyeliklerine devam edemediler. İlaveten, çevremde bu sigortadan 

faydalanabilen başka bir Kürt müzisyen tanımıyorum. Çünkü bu sigortaya sahip olabilmesi 

için sanatçının bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Vatandaşlığı alınca bu sigorta kurumu 

seninle alakalı sağlık, kaza, emeklilik gibi tüm işlerle kendi ilgileniyor, sen de bu kuruma 

belli bir miktar prim ödüyorsun ve her türlü kazancın kontrol altına alınarak 

                                                
5 Avrupa’daki sanatçı, yazar ve gazetecilerin sosyal sağlık güvenceleri ile ilgili bilgiler 
http://www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=514  

http://www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=514
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vergilendiriliyorsun. Sanatçı statüsünde olabilmek içinse sadece mesleğini yerine getirerek 

geçinebilmelisin, yani sadece sanatını yapmalısın. Yaptığın konser, albüm, etkinlik ve her 

türlü çalışmayı devlete bildiriyor ve buna göre de vergi veriyorsun, karşılığında da sigortan 

devam ediyor. Ayrıca 65 yaşına geldiğinde emekli de olabiliyor ve maaş da alabiliyorsunuz 

(Ariç, 2014).  

Nizamettin Ariç’in söylediklerinden yola çıkarak; sanatçıların sigortalandırma 

yöntemiyle ilgili fikir edinmiş oldum. Sanatçıyı üretkenliğe yönlendirerek, geçim 

sorunuyla uğraşmadan sadece kendi işini yapmasını sağlayan bu yöntem ülkemizde 

de uygulanabilir.  Bizdeki yasa tam bu şekilde olmasa da şöyle: “Devlet sanatçıları 

dışında serbest çalışan sanatçıların, sigortalı olmasıyla ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 24/07/2012 tarihinde Sanatçıların 

Sigortalılığı konulu genel yazıda6 yer alan açıklamalara göre çok istisnai durumlar 

hariç, sanatçılar ya 4/b (Bağ-Kur) kapsamında ya da 4/a kapsamında (ek 6. maddeye 

istinaden) sigorta primlerini kendileri ödeyebiliyorlar”. Çok yeni olan ve sadece 

sağlık sigortasını kapsayan bu güvence sanatçıların konser, eser ve çalışmasından 

bağımsız bir şekilde yürütülüyor ve Avrupa’daki gibi sanatçı statüsü ve sanatçı kartı 

gibi bir uygulama henüz bulunmuyor. Devlet tarafından sunulan bu sanatçı kartı ve 

statüsünün ülkemizde de gerekli düzenlemeleri sağlandığı takdirde, sanatçıyı teşvik 

etmek, onların ekonomik sıkıntılar içerisinde boğulmadan üretmesini sağlamak 

konusunda faydalı olacağı kanısındayım. 

İlaveten Ariç, Türkiye’nin, telif haklarını koruma kanunlarını uygulamada çok yeni 

olduğunu ve yurtdışında yaşayan müzisyenlere ait beste teliflerinin ödenmesinde 

herhangi bir yasanın olmadığını belirtmişti. Çünkü bunun bir takibi yapılmadığını ve 

kendisine ait eserler için izin alınmadan, bazı albümlerde kullanıldığını söylemişti. 

Fakat Ariç bundan çok, bestelerinin değiştirilmesinden rahatsızlık duyduğunu dile 

getirmişti. Çünkü bu müdahale etik olmamakla birlikte Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu7’na göre suçtur. Bu kanunun yurtdışında yaşayan sanatçıları kapsayıp 

kapsamadığı henüz net olmasa da müziği kendisine, sözleri ise Şahine Bekir 

Soreklî’ye ait Daye Rojek Te adlı eser, yapımcılığı Atlantik Film, yönetmenliği ise 

Reha Erdem tarafından yapılan “JİN” sinema filminde izin alınarak kullanıldı. Hatta 

bu konuyla ilgili görüşmeleri, Nizamettin Ariç’in ricasıyla Türkiye’den takip etmeye 

çalıştım. 
                                                
6 http://www.isvesosyalguvenlik.com/sanatcilar-sigorta-primlerini-kendileri-
odeyecek/#.UvVpMfl_uSo  
7 Madde 23 – (Değişik: 21/2/2001 -4630/14 maddesi.  

http://www.isvesosyalguvenlik.com/sanatcilar-sigorta-primlerini-kendileri-odeyecek/#.UvVpMfl_uSo
http://www.isvesosyalguvenlik.com/sanatcilar-sigorta-primlerini-kendileri-odeyecek/#.UvVpMfl_uSo
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Nizamettin Ariç’in hassasiyetle değindiği bu konu farklı bir bakış açısıyla olsa da 

benim de yıllar önce dikkatimi çekmişti. Türkçe sözlerle dinlediğim bazı ezgilerin, 

1990’lı yıllarda dinlediğim Kürtçe kasetlerde Gelerî yani Anonim ya da bazı Kürt 

müzisyenler ve şairlerin adlarıyla kayıtlı olduğunu hatırlıyorum. Kürt müziğinde 

anonimleşmiş bu ezgilerin çevirisi dahi olmayan sözlerle yeniden yazılması ve başka 

isimlere ait olarak gösterilmesi zihnimde “acaba hangisi doğru?” gibi soruları 

oluşturmuştu. Nizamettin Ariç’in Türkiye’de TRT İstanbul Radyosu’nda görev 

yapması ve bir dönem bazı ünlü gazinolarda sahne alması oluşan bu soruların 

cevaplanmasında da yol gösterici oldu. Çünkü Ariç, bilhassa Türkiye ve 

Almanya’daki sanat kariyeri ile bir anlamda mevzubahis dönemlere şahitlik etmişti. 

Dolayısıyla bu soruya cevap verebilecek yetkin kişilerden biri olması, çalışmanın 

kendisiyle yapılmasında önde gelen ölçütlerden biridir.  

Diğer yandan Almanya’ya ilk gittiği sırada zor şartlarda yaşadığını belirten Ariç belli 

bir dönem bazı arayışların içerisinde kaybolmamaya çalıştığını kimi sözlerinde 

belirtmişti. Bir müzisyen için eş, dost, hemşeri arayışında olmak veya bir çalışma 

grubuna yönelmek normal bir davranıştır. Fakat Ariç, kaydedilen notlarda bu 

yönelimlerin ideolojik olmaması için çok çabaladığını şu sözleriyle ifade etmektedir: 

Diasporada Kürt Müzisyeni olmak köken arayışı içerisinde kaybolmanıza sebep olabilir, 

fakat ben müziğin uluslararası ve tüm halkları birleştirici bir özelliği olduğuna inanıyorum. 

Her müzisyen gibi ben de, burada veya herhangi bir ülkede mevcut olan bazı oluşumların 

çatısı altında kaybolmadan, sanata devam etmenin, müzik yapmanın hem güç hem de pahalı 

olduğu gerçeği ile birçok kez yüz yüze kaldım. Ama müzik kariyerim boyunca tüm 

masraflarımı kendim karşılamaya çalıştım, tabiri caizse kendi yağımda kavruldum. Ve bu 

yaşamsal izler özellikle Almanya’da yaptığım albümlere hem söz hem de müzik olarak 

yansımıştır (Ariç, 2013).  

Bu sözleriyle de bir bakıma Ariç’in yorumunu oluşturan etkenlerin neler olduğuna 

dair ipuçları da elde ediliyor. Bu ipuçlarını ve Nizamettin Ariç hakkında neden böyle 

bir çalışma yapmak istediğimi şu şekilde sıralanabilir:  

• Öncelikle müzisyen, yorumcu, besteci ve özellikle bu yönleriyle tanınmak 

isteyen bir sanatçıdır. 

• Etnik köken olarak Kürt halkına mensuptur ve TRT’de çalıştığı yıllarda 

“Türkçeleştirme” politikasına bir dönem ayak uydurarak Kürtçe ezgileri 

Türkçe sözlerle yeniden yazmış ve seslendirmiştir.  
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• Yaptığı müzikte etnik kökenini ve anadilini siyasi bir öğe olmaktan ziyade 

çeşitlilik ve zenginlik olarak kullanmak istediğini her fırsatta belirtmiştir. 

• Türkiye siyasi tarihinde bir kırılma noktası olan 1980 darbesi sonrasında 

yasak olan bir dili yani Kürtçeyi müziğinde seslendirmek istemiş, fakat bunun 

bedelini “tutuklanma, gözaltına alınma ve neticesinde sürgün olma” cezasıyla 

ödemiştir. Bir anlamda Türkiye yakın tarihinde özellikle müzikte meydana 

gelen gelişmelere şahit ve dâhil olmuştur. 

• Yaptığı albümler döneminin bir aynasıdır. “Her albümüm bir projedir”8 

diyerek belleğinde yer etmiş Kürt müziği geleneği ve Batı Müziği yapısını 

sentezleyen çalışmalara imza atmıştır. Bu çalışmaları özellikle Türkiye’de 

yapılan Kürt müziği kategorisindeki yeniliklerin başında gelir. 

• Bu yaptığı yenilik ile Türkiye’de yapılan bazı Kürtçe albümleri etkilediği 

söylenebilirim 

1.1. Tezin Amacı 
Yukarıda değinilen özelliklerinden dolayı tezin amacı; Nizamettin Ariç’i tanımak, 

diasporanın müzisyen üzerinde etkisinin olup olmadığını, olduysa bir Kürt 

müzisyenindeki tesirinin sonuçlarını anlamaktır. Bu soruların ışığında aşağıda 

maddelenen sorulara cevaplar aranmıştır. 

• Türkiye tarihinde bir kırılma noktası olan 1980 darbesi, döneme şahit olan 

Nizamettin Ariç’in hayatı ve müzikal yorumunu etkilemiş midir? Nasıl?  

• Türkiye’de yaşadığı dönemlerde TRT Sanatçısı olması onun yorumunu etkilemiş 

midir? Nasıl? 

• Nizamettin Ariç’in Müziği’nde mensup olduğu halka dair kültürel ve sosyal 

öğeler var mıdır?  

• Kürt Müziği içerisinde Ariç’in Müziği farklılık yaratmış mıdır?  

• Almanya’da yaptığı albümler ile Türkiye’de yaptığı albümler arasında değişiklik 

var mıdır? Varsa neden ve nasıldır? 

Bu esas sorular yanında özellikle müzisyenliği dışında diğer insanlar gibi hem 

anayurtta hem de diasporada karşılaştığı sorunlar, geçimini nasıl sağladığı, ailevi 

hayatı gibi özel konular görüşmede yeri geldiğince kendisi tarafından dile getirildi.  

Bu sorular,  görüşme sırasında kendiliğinden oluştuğu için sanatçıyı rahatsız edici bir 

                                                
8 Ariç, 2012. 



13 

hal almadan cevap bulmuş, bir anlamda ilgili diğer soruların yanıtlanmasına da 

olanak vermiştir.  

Çalışmada genel olarak başlıklar; Nizamettin Ariç’in hem müzik kariyerini hem de 

yaşayışını etkileyen önemli olaylar, albümlerin piyasaya sürüldüğü tarihsel sıra 

dikkate alınarak incelenmiştir. 

Çalışma bazı sorulara cevap olsa da bu alanda yapılacak araştırmalar içerisinde 

sadece bir başlangıçtır.  

1.2. Literatür Araştırması 
Çalışma ile ilgili başvurulan kitap sayısı yeterli denemeyecek sayıdadır.  Kaynaklar 

araştırıldığında; Nizamettin Ariç ile ilgili yazılan iki kitabın olduğu görülmüştür; 

bunlardan biri Sinan Gündoğar’ın yazdığı, Üç Kürt Ozanın Hikâyesi (2005),  diğeri 

ise Burçin Demirtola Çelik’in yazdığı Sürgün(de)Kürtler (2013) adlı kitaplardır. 

Gündoğar; Ariç ile ilgili genel bilgiler vermektedir ve bu kitap bir ön çalışma 

niteliğindedir. Fakat kitabın yüzyüze görüşmelerden değil de e-mektup yoluyla 

sağlanan bilgiler yoluyla yazılmış olması mevcut bazı bilgi eksikliklerine sebep 

olmuştur. Bu da iletişimin sağlanamamasına bağlanabilir. Demirtola Çelik’in yazdığı 

Sürgün(de) Kürtler adlı kitap ise röportaj şeklindedir  ve Ariç’in sürgün olma 

durumuna değinmektedir. Ariç bu kitapta daha ziyade siyasi içerikli soruları 

cevaplamıştır. Bunun yanında Ariç ile doğrudan bağlantılı tarihi konuların 

aydınlatılmasını sağlayan kitap ve yayınlar azımsanmayacak sayıdadır ki bu 

kaynaklar Kürt Siyasi ve kültür tarihini aydınlatan önemli başucu kitaplarıdır. 

Örneğin; David Mcdowall’ın (2004) “Modern Kürt Tarihi”, Lale Yalçın Heckman’ın 

(2012) “Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri”, İbrahim Sirkeci’nin (2003) 

“Mıgration, Ethnicity And Conflict, The Environment of Insecurity and Turkish 

Kurdish International Migration” adlı doktora tezi ve kitabı, Minoo Alinia’nın 

(2007) “Diaspora Mekânları, Kürt Kimlikleri, Öteki olma Deneyimleri ve Aidiyet 

Politikaları”, Martin Van Bruinessen’in (2011) “Ağa, Şeyh ve Devlet”, Ezîzê Ziyo 

Bedirxan’ın (2010) “Kızıl Kürd*”, Izady’nin (2004) “Bir El Kitabı Kürtler”, Bahar 

Başer’in (2013) “Diasporada Türk-Kürt Sorunu, Almanya ve İsveç’te İkinci Kuşak 

Göçmenler”, adlı kitapları çalışma boyunca gerekli olan tarihsel ve kavramsal 

bilgileri edinmede yol gösterici kaynaklar olmuştur. Bu kitapların yeni tarihli olması 

da bilgilerin güncelliği bakımından dikkat edilen önemli detaylardır.  
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Müzikal analizlerde başvurulacak kaynak sayısı oldukça azdır. Dolayısıyla müzikal 

açılardan kaynak eksikliği çalışma boyunca hissedilmiştir. Ariç’in Türkiye’deki 

yaşamındaki dönemleri müzikal yönden aydınlatan Gündoğar’ın aynı tarihli (2005) 

bir diğer kitabı olan “Halk Şiirindeki Protesto Geleneğinden Günümüz Politik 

Şarkılarına Muhalif Müzik” adlı eseri 1980 dönemi müzik yapısını öğrenmede 

başvurulacak önemli kitaplar arasındadır. Bu kitabın dışında diğer Kürt müziklerini 

anlamada Christine Allison’un (2001) “The Yezidi Oral Tradation in Iraqi 

Kurdistan”, Christensen’in (8-13 August, 2007) Kürt Müziği örneklerinden derleyip 

analiz ettiği “Music in Kurdish Identity Formations” makalesi, Avesta Yayınları 

tarafından çıkarılan Cewad Merwanî’nin (2010) notaya aldığı “Kilam Stranên 

Kurdî”, Kadri Yıldırım’ın (2010) kavramsal çevirisini yaptığı Ehmedê Xanî’nin 

“Mem û Zin”i, Abidin Parıltı’nın (2006) “Dengbêjler- Sözün Yazgısı”, Mehmet 

Uzun’un (2006) “Dengbêjler”, Vecdi Erbay’ın (2012) Kürtçe ve Kürtçe 

Edebiyat’ından derlediği “İnatçı Bir Bahar” kitapları tez yazımında başvurulmuş 

diğer kaynaklardır. Bunun yanında son yıllarda dengbêj tekniği ile ilgili çalışmaların 

sayısı artmıştır. Özellikle bu konuya değinen yüksek lisans ve doktora tezleri vardır 

ve başvurulabilecek değerli çalışmalardır. Örneğin Serhat Resul’un özellikle Dengbêj 

tekniğine terminolojik olarak da değindiği The Dengbêjî Tradition Among Kurdish-

Kurmanj Communities: Narrative And Performance During The Late Nineteenth And 

Twentieth Centuries adlı doktora tezi, Yusuf Uygar’ın Kültürel Bellek Ve Dengbejlik: 

Doğu Anadolu’daki “Dengbejlik” Geleneğinde Bellek Üretimi tez çalışması; Nihat 

Argun Çakır ve Serkan Şener’in (2010) Dengbêj okuma tekniğini analiz ettikleri 

Spectograms adlı yüksek lisans tezi, Alan Grossman ve Áine O’Brein’in (2006) 

Kurdish Lyrical Protest: The Terrain of Acoustic Migration.” Journal of Ethnic and 

Migration Studies 32(2):271-89 kayıtlı makalesi konuyla ilgili bilinen diğer 

çalışmalar arasındadır. 

1.3. Hipotez 
Çalışmada hipotezler şu iki varsayımsal sorularla ortaya atıldı: Nizamettin Ariç bir 

Kürt müzisyenidir ve Almanya’daki yaşamı, diasporada yapmış olduğu yaratılarına 

tesir etmiştir. Türkiye’de iken yaptığı müziğin mensup olduğu kimliği 

yansıtmaması, bunu dile getirmek istediğinde suç işlediği gerekçesiyle yargılanması 

ve hapis cezasına çarptırılması, Almanya’ya gittikten sonra ise yaptığı albümlerde 

Kürt müziğinden çeşitlere daha fazla yer vermesi; Ariç’in Türkiye’deyken kendisini 
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istediği yönde ifade edemediği, Almanya’daki Kürt diasporası içindeyken ise 

belleğindeki ve edindiği müziği harmanlayarak kendi yorumunu oluşturduğu 

hipotezini sağlamlaştırmaktadır. Diğer yandan Almanya’da karşılaştığı diasporik 

sıkıntı ve yaşamının, Ariç’in müziğine yansıdığı da görülmektedir. Bu sebeple 

diasporanın müziği etkilediği varsayımı da kuvvetlenmektedir.   

1.4. Tezin Metodolojisi 
Bu tezin metodu, müziğin kişi bazında tarihsel gelişimini incelediği, yerinde gözlem, 

derinlemesine görüşme ve analiz gibi yöntemlerle de bir araya geldiği için 

etnomüzikolojik araştırmalara dayanmaktadır. Etnomüzikoloji müziği kültürel 

bağlamda irdelediği için disiplinler arası ilişkileri önemser, özellikle antropoloji 

(insan bilimi), tarih, sosyoloji, etimoloji (köken bilimi), semiotik (gösterge 

bilimi), matematik ve birçok başka bilim dalından da yararlanır. Çünkü bu sayede 

çalışılan alanın çevre ile bağlantısı kurulur ve diğer bilimlerin ışığında incelenmesi 

sağlanır. 

Müzikte; diğer bilimlerde olduğu gibi analiz, deşifre, dikte, karşılaştırma, anket, 

görüşme, sınıflandırma gibi yöntemler kullanılır. Bu çalışmada, öncelikle manevi 

olarak bağlı bulunan bir kültürden ve sanatçıdan yola çıkılarak; yarı kurgulu gözlem, 

yerinde görüşme, analiz, deşifre etme, karşılaştırma, inceleme yöntemlerine 

başvurulmuştur. Giriş bölümünde de belirtildiği üzere Nizamettin Ariç’e ait olan 

Kurdish Ballads albümünün incelendiği makale çalışması bu tez için bir ön 

hazırlıktır.   

Çalışmada esas metod olan yarı kurgulu görüşme ve gözlem için doğrudan ve 

katılarak gözlem9 yöntemine başvurulmuş, sanatçı ziyaret edilerek, yaşadığı ortamda 

izlenmiştir. Hem görsel hem de duyusal kayıtlar alınmış, aynı zamanda izlenimler de 

not edilmiştir.  

Görüşme için sorular hazırlanmış, yapılan yüz yüze görüşme esnasında yeni soruların 

çıkması da çalışmanın güvenirliğini arttırmıştır. Bu yolla anlık soru ve cevap 

yöntemi uygulanmış görsel kayıtlar alınmıştır. Yapılan bu kayıtlar daha sonra deşifre 

edilmiş, sanatçının belirtmek istediği fikir ve bilgiler değiştirilmeden imla ve 

dilbilgisi kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir.  

                                                
9 Özer, Y. (2002:50,71,81). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Semiotik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Matematik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim
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Bilindiği üzere tez sırasında yeni soruların oluşması muhtemeldir. Bu tez de daha çok 

kişiden alınacak cevaplar doğrultusunda yazıldığı için sanatçı ile irtibat daimi olmuş, 

hem e-mektup hem de telefon aracılığı ile iletişimde kalınmıştır. Fakat tez kişi 

bazında olduğu için, noksanlıklardan bahsetmek her zaman mümkündür. 

Çalışma içerisinde yapılan müzikal analizlerde, dikte yöntemine başvurulmuş, 

tonalite analizi yaparken Cubase10, notalama da Sibelius11 programı ile yapılmıştır. 

Ekler bölümünde kaset ve CD kapakları elde bulunan müzik albümleri ve Nizamettin 

Ariç’in arşivinden alınmıştır. Diğer fotoğraflar internet üzerinden edinilmiş ve bu 

fotoğrafların alındığı siteler kaynak olarak belirtilmiştir. Fotoğraf, nota, albüm 

kapaklarının resimleri ve müzikler tez çalışmasının arka sayfasında CD ortamında 

hazırlanarak eklenmiştir. 

  

                                                
10 Cubase: Steinberg yazılım firması tarafından sunulan merkezi Almanya’da bulunan stüdyo müzik 
kayıt ve düzenleme programı http://www.steinberg.net/en/extras/about.html  
11 Sibelius: Müzik nota yazma programı http://www.sibelius.com/home/index_flash.html   

http://www.steinberg.net/en/extras/about.html
http://www.sibelius.com/home/index_flash.html
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2. 1979 ÖNCESİNDE NİZAMETTİN ARİÇ 

2.1.  Nizamettin Ariç Kimdir? 

2.1.1. Aile Kökeni ve Ağrı’da Çocukluk Dönemleri 
1956 yılında Ağrı'da Feyzullah ve Zeliha Ariç ailesinin dördüncü çocuğu olarak 

dünyaya gelen Nizamettin Ariç’in büyükbabası (babasının babası) Cevoyê Mısto 

aslen Erivan’lıdır. Cevoyê Mısto (Ek A.7), eşi Almast, kızı Cemile (Cemo) ve oğlu 

Abdullah ile birlikte sürgün olarak 1937’de Erivan’dan, önce Van’a daha sonra da 

Ağrı’ya gelir. Nizamettin Ariç’in halası Cemile Hanım ve amcası Abdullah Bey aynı 

zamanda Erivan vatandaşıdır,  babası Feyzullah Bey ise Türkiye vatandaşıdır.  

193712 ve 194413 yıllarında yapılan sürgünlerde, Ariç ailesi gibi bir çok insan, kimi 

aşireti kimi ise ailesiyle Ermenistan ve Azerbaycan’dan Kazakistan’a, diğer Orta 

Asya cumhuriyetlerine ve Sibirya’ya göç etti. Hayatı boyunca sürgün yaşamış olan 

Ariç kendisiyle yapılan görüşmede şunları söyler. 

Ailemden öğrendiğim bir gerçek var ki o da yurdumun Kürdistan, dilimin de Kürtçe 

olduğudur. Benim akrabalarım iki defa sürgün yaşadı. Kürtler 1937’de Stalin tarafından, Çin 

sınırına kadar Kazakistan’a sürgün edilmişler. Hatta bugün orada Buruki Kürt Aşireti’ne 

mensup Kürtler yaşamaktadır. 194714’de olan sürgünde ise Yezidi değil Müslüman Kürtler 

sürgün edilmiş ve onlar Kafkasya Kürtleri olarak adlandırılıyorlar.  Lenin döneminde Kızıl 

Kürdistan inşa olmuş, burası da Karabağ ile Ermenistan arasındaki bölgedir. Bu bölge o 

                                                
12 Bedirxan, Z.E. (2010). 20 Temmuz 1936 Montrö Antlaşması (22-23 Haziran 1936’da SSCB, 
Türkiye, İngiltere, Fransa ve diğer devletlerin katılması ile Montrö kentinde yapılan konferansta 
imzalanmıştır) ile Sovyetler Birliği ve Türkiye birbirine daha da yakınlaşmıştır. Bu yakınlığın Kürtler 
üzerindeki etkisini, 1936’dan sonra Azerbaycan’da Kürtlerin pasaportlarında “Kürt”kelimesinin 
kaldırılmasında, 1937’de Kürt kültürel gelişiminin öncülüğünü yapan aydınların Sibirya’ya 
sürülmesinde ve aynı yıl Azerbaycan ve Ermenistan’dan Orta Asya ve Kazakistan’a on binlerce 
Kürdün göç ettirilmesinde görmek mümkündür. Bu olayların Sovyetler Birliği’nin iç politikaları ile 
bağlantılı boyutları olsa da, dış politikasından, özellikle Türkiye ilişkilerinden kaynaklanan yönleri 
göz ardı edilemez ( s. 25). 
13 Kapnoɞ M. (2010). Güney Kafkasya Kürtlerinin, 1937 ve 1944 yıllarında toplu halde Orta Asya ve 
Kazakistan’a sürülmesi, 1929’da K. Kürdistan’ın iptali ile başlayan anti-Kürt politikanın bir parçası 
olmuştur. Kafkasya’nın Kürtlerden boşaltılması, Rusların müttefiki olan Türklerde memnuniyet 
duyguları uyandırdığı, nüfusun seyrek olduğu geniş Orta Asya topraklarına yeni işçi gücü kazandırma 
politikasına da hizmet etmiştir (Bedirxan, Z.E. Kızıl Kürdistan (2010) içinde s.26).  
14 N. Ariç’in hatırladığı bu tarihin 1944 yılındaki sürgün olması muhtemeldir.  
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zaman her iki ülke tarafından sahiplenilmişti fakat esasında Kürtlerin yaşadığı bir bölgeydi ve 

Stalin15 oraya “Kızıl Kürdistan” adını vermişti (ARİÇ, 2012). 

2.1.2. Kürtlerin Kafkasya’dan Göçleri 
Kürt göç tarihine bakıldığında, onların sürgün hayatına pek yabancı olmadıkları 

bilgisi karşımıza çıkar. Izady’nin “Kürtler” (2004) adlı kitabında verdiği bilgilere 

göre; Kürtlerin bilinen ilk tehcir ettirilmesi Asurlular tarafından yapılmış ve şaşırtıcı 

biçimde iyi bir şekilde belgelenmiştir. Oded (1979), Neo-Asuri İmparatorluğu’nun 

yalnızca bu evresinde ( M.Ö. 745-612) Güney ve Orta Kürd*’da 18, Doğu Kürd*’da 

(Manna)16 ise 12 kitlesel göç ettirme olayı saymaktadır. Oded’e göre; göç ettirilen bu 

insanların pek çoğu Asur’un üç ardışık başkentindeki topraklara (tümü de Yukarı 

Dicle’de olan ve Orta Kürdistan’ın eteklerine bakan Ashur, Kalhu ve Ninova) 

yerleştirilirken, daha önce orada yaşayanlar Akdeniz ve Unqi (geleceğin Antakya’sı) 

gibi uzak yerlere gönderilmişti. Diğer pek çok halk da zorla getirilerek onların 

boşalttıkları yerlere yerleştirilmişti (s. 208).  

Güney Kafkasya’da yaşayan Kürtlerin, özellikle Nizamettin Ariç’in kökeninin de 

dayandığı bölgedeki Kürtlerin M.Ö 2000 yıllarda ataları sayılan Kutilerin (Kuti, 

Kurti, Uti)17 şimdiki Azerbaycan cumhuriyeti arazilerinde, Kura ve Aras nehirlerinin 

arasında yaşadıkları bilinmektedir. “Kafkasya Albanya’sı devletinde (4.-7. YY) 

Kürtler, siyasal ağırlığa sahip olmuş, 6. YY’da (590-705) Güney Kafkasya’da 

                                                
15 Stalin: (1879-1961). Asıl adı İoseb(Yusef)Vissarionovich Cugaşvili olan Josef Stalin, 18 Aralık 
1879'da Gori'de doğdu. 1922 yılından 1953'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde parti 
liderliği ve en yüksek mevki olarak görülen Genel sekreterlik yapmış, Bolşevik İhtilali'nde önemli rol 
üstlenmiş ve II. Dünya Savaşı'nda savaşın gidişatını değiştirmiş Gürcü siyaset adamı. Lakabı olan 
"Stalin" Rusça'da çelik anlamına gelmektedir (http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSstalin.htm). 
Aynı zamanda Izady’ye göre; Jozef Stalin; İkinci Dünya Savaşı esnasındaki ve sonrasındaki o meşhur 
etnik göç ettirme politikaları çerçevesinde, Sovyet Kafkasya’daki Kürtlerin çoğunluğunu yurtlarından 
göç ettirip, Orta Asya, Kazakistan ve Sibirya’ya yerleştirmişti (2004, s.205). 
16 Manna Devleti: Azerbaycan coğrafyasında MÖ Bin yılı 9-7.ci Yy. özellikle de Aras Nehrinin 
güneyi boyunca uzanan topraklarda Manna Devleti'nin hakîmiyeti görülmektedir. Manna Devleti'nin 
merkezi Urmiye Gölünün güneyindeki antik İzitu'dur. Devletin sınırları Urmiye Gölünün güneyinden 
Izılözen çayına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Mezopotamya'da Asur, daha kuzeyde ise 
Urartular'ın hakîmiyet dönemi yaşanmakta idi. MÖ 7. yüzyılda Aras nehri'nin kuzey bölgelerine Türk 
boylarının İskitlerden sonra kitleler halinde gelip yerleştikleri biliniyor.  
(http://www.azerbaycankulder.org/tarih.aspx). 
17 Kuti, Kurt, Uti:  Kurtie olarak da geçen bu isimler Izady’ye göre (2004); Van Gölü’nün güneyinde 
ve Hizan Dağı dolaylarındaki Kurti Bölgesi ve kasabası, Asurlular’ın sözünü ettiği “ Azu Dağı’ndaki 
Kurtie” ile aynı yerdir. Kürt tarihçisi Şerafettin Bitlisi (Şeref al Din Bitlisi), 1597 yılında yazdığı 
Şerefname (Sharafnameh) adlı tarih kitabında söz konusu bölgeye de değindiğinde, Kurti kasabası 
hala Kürt kraliyet ailelerinin ikâmetgâhı olarak hizmet etmeye devam ediyordu. Kürt adının bu 
“doğum yeri”, Türk Hükumeti 1930’lu yıllarda kasabanın adını Aksar (38.30 Kuzey, 42.49 Doğu), 
aynı isimli de Büyük Nehir olarak değiştirinceye kadar, arkaik adıyla bilinmeye devam etti. Böylece 
Kürtçe en eski yer adı –esasen Kürtlerin “doğum yeri”nin adı- oldukça yakın bir dönemde tarihe 
karıştı (s. 77).  

http://www.biyografi.info/bilgi/sovyet-sosyalist-cumhuriyetler-birligi
http://www.biyografi.info/bilgi/bolsevik-ihtilali
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSstalin.htm
http://www.azerbaycankulder.org/tarih.aspx
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Mihrani Kürt Hristiyan devletini oluşturmuşlardır. 7. YY’da Kura Nehri’nin 

güneyinde yaşayan Balasican Kürtleri kendi siyasal bağımsızlıklarını korumak için 

Arap ordularına karşı şiddetli bir mücadele yürütmüşlerdir. 9. YY’da merkezi Berde 

kenti olmakla Deysemi Kürt sülalesi Deysem İbrahim El Kürdi’nin başkanlığında 

Deysemi Kürt Devleti’ni kurmuştur. Artık 10. YY’da Gence merkezli Kürt Şeddadi 

Devleti (951-1164), Güney Kafkasya’nın tamamında siyasal, askeri ve kültürel 

ağırlığa sahip olmuştur” (Brudzindskiy & Bedirxan, 2010, s. 17). 

Sonraki yüzyıllarda Kürtler bu bölgelerde siyasal ve askeri açıdan etkinliklerini 

korumuş, yoğun göçlerle de 16.-19. yüzyıllarda buradaki ağırlıklarını daha da 

arttırmışlardır. Fakat 19. Yüzyılın sonlarına doğru özellikle Yezidiler, Babailer18 ve 

Müslüman olmayan Kürtlere yapılan baskılar çoğu zaman bir katliama ve göç 

ettirilmeye dönüşmüştür.  

20. Yüzyılın başından bu yana göç ettirilmelerin kapsamı bir kez daha genişlemeye 

başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı esnasındaki ve sonrasındaki ayaklanmalarından ötürü, 

büyük Kürt toplulukları özellikle Dersim ve Murat havzasından çok sayıda Kürt, küçük 

birimler halinde Türkiye’nin Türk kökenli bölgelerine dağıtıldı. Bu geniş çaplı dağıtmalar 

elbette, Kürtlerin Türk Kültürü hakîmiyetindeki bir ortamda hızla asimile olmalarını sağlama 

amacına yönelikti. Yüz bini aşkın Kürt de, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarının ötesine, 

komşu devletlere sürülmüştü. M.Ö. 2000’li yıllarda yerleşik oldukları görülen Sovyetler 

Birliği’nde ise Jozef Stalin, II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaki o meşhur etnik göç 

ettirme politikaları çerçevesinde, Sovyet Kafkasya’daki Kürtlerin çoğunu yurtlarından göç 

ettirip, Orta Asya, Kazakistan ve Sibirya’ya yerleştirmişti (Izady, 2010, s. 205). 

Bu bölgede yaşayan Kürtlerin Erivan’a gelişleri ve oradan başka yerlere göçleriyle 

ilgili McDowall Modern Kürt Tarihi ( 2004) adlı kitabında şu şekilde bahseder. 

Kürtlerin Erivan ve özellikle Kafkasya’daki varlıkları muhtemelen binlerce yıl öncesine 

dayanıyor. Kürt varlığının ilk gerçek kanıtı Kafkasya’da on ile onbirinci yüzyıllarda var olan 

                                                
18Babailer ve Babai isyanı: İsyanı “köylü ayaklanması” olarak niteleyen Marksist tarihçilere de, 
isyanı hetedoroks İslam’ın ortodoks İslam’a tepkisi olarak niteleyenlere de katılmayan Ahmet Yaşar 
Ocak’a göre; bugün inanıldığı gibi Baba İlyas’ın “Babailer” adlı bir tarikat kurduğuna dair hiçbir 
somut kanıt yok. Babailik terimini birincil kaynaklardan sadece İbn-i Bibi kullanmıştı. Onun amacı da 
‘Baba’ unvanlı iki kişinin ardından gidenleri tanımlamaktı. Babai terimini dini anlamda ilk kullanan 
15. yüzyıl yazarı Taşköprülüzade idi. Baba İlyas’a atfedilen Halvetname adlı risale de bu yüzyılda 
kaleme alınmışa benziyordu. Yani Babailik, dini değil sosyal, siyasi bir terimdi. Yazara göre Babailer 
açıkça belirtmeseler de Konya’yı zapt ederek iktidarı ele geçirmeyi de hedeflemiş olabilirlerdi. Bu 
gerçekleşmemişti ama isyan Rum (Anadolu) Selçuklu Devleti’nin sonunu hazırlamıştı. Çünkü bu 
isyan sayesinde dış görünüşteki cilaya rağmen devletin gerçekte ne kadar zayıf olduğu ortaya çıkmış, 
daha 3-5 yıl önce Selçuklulara saldırmaya cesaret edemeyen Moğol orduları 1243 yılından 
itibaren Anadolu’yu istilaya başlamışlardı. 
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse_hur/baba_ilyasla_baba_ishak_neden_isyan_etti-1123589.  

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse_hur/baba_ilyasla_baba_ishak_neden_isyan_etti-1123589
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Shaddadid Hanedanı19’dır. Bunlar muhtemelen sayıca azdı ve Kürtlerin ilk yaygınlaştığı yer 

olan Zagros20 bölgesine yakındılar. Moğolların onüçüncü yüzyılda tüm bölgeyi istilasıyla 

Kürt aşiretleri Karabağ’ın güney kısımlarındaki eski Ermeni topraklarına taşındılar (s. 642). 

İsmail Beşikçi’ye göre (2009); “Kürtler Medler döneminden beri, bu bölgededir. 

Burası da Med İmparatorluğu’na bağlı bir bölgedir. Kürtlerin bu bölgedeki varlığı 

Türklerden de Ermenilerden de öncedir. 11 ve 12. yüzyıllarda, bölgede, Revadi, 

Şeddadi gibi, Kürt hükümetleri vardı. Selahattin Eyyubi21’nin bu bölgeden olduğu 

biliniyor. 1930’larda, Kürtlerin bu bölgeden Orta Asya’daki Federe Türk 

Cumhuriyetlerine sürgünü, Kürtlere çok büyük bir darbe indirmiştir. Kalanlar da 

1992’deki Ermenistan-Azerbaycan savaşı sırasında, Kızıl Kürdistan topraklarından 

kovulmuşlardır. Kızıl Kürdistan (Ek A.8) Özerk Bölgesi’nde yaşayan Kürtler, 

1930’larda ve İkinci Dünya Savaşı sürecinde Orta Asya’ya sürgün edilmişlerdir. 

Bugün, Kırgızistan’da, Türkmenistan’da, Kazakistan’da, Özbekistan’da Kürtler 

yaşıyorsa, bu sürgünler nedeniyledir (Bedirxan, 2010, s. 13). 

Kürtlerde göçler, görüldüğü üzere zorunlu olarak yani sürgünler sebebiyle oldu. 

Dolayısıyla bu sürgünlerle aşiretler parçalandı ve ancak birbirine en yakın aileler 

birlikte yaşamayı sağlayabildiler. Bu aileler genelde iki aileden oluşan Malbat’lar ile 

yapıldı. Malbat içerisinde baba tarafından birinci dereceden akrabalar bulunuyordu. 

                                                
19Shaddadid Hanedanı, Şeddadiler: Şeddadiler tarihte Şeddadi oğulları devletini kurması ve büyük 
kumandan Selahattini Eyyübi’ nin şeddadi olması nedeni ile birçok kaynakta yer almaktadır. Prof. 
Fahrettin Kırzıoğlu tarafından yazılan Kars Tarihi kitabının Şeddadioğulları ile ilgili bölümü önemli 
bir belge niteliğindedir. Bu kitaptan derlenen bilgilere göre Şeddadi oğulları Taşoğullarından 
Müslüman ve Türk bir hükümdarlıktır. Selahattini Eyyübi ve Şeddadi devleti ile ilgili bilgilerde 
Şeddadilerin Kürt olduğunu savunan birçok bilgilere de rastlanmaktadır. 
Şeddadi sülalesi 951 ile 1174 yılları arasında yani 223 yıl hükümran olmuşlardır. Bu tarihlerin 951 ile 
971 yılları arası Divinde 971 ile 1174 yılları arasında ise Gence’de hükümranlıklarını sürdürmüşlerdir. 
Bu dönemlerde Ani Bölgesi de Şeddadilerin hükümranlığındadır. Azerbeycanda yaşayan Şeddadiler 
Selçuklular ile birlikte Anadolu’ya gelmiş ve 1300 lü yıllarda Urfa’ya yerleşmişler (Kırmızı, 2007, 
81). 
20Zagros: Zagros adı eski zamanlarda Yunanlıların İran batı dağlarına verdiği addan gelir. Daha 
sonraları yabancı coğrafyacıların İran'ın batı ve güneyinde bulunan tüm yükseltilere verdikleri isim 
olmuştur. Genel anlamda Zagros olarak adlandırılan bu dev dağlık bölge, aslında yüzlerce birbirine 
bitişik ve ayrı sıradağlardan müteşekkildir. Zagros dağları, geniş ve yüksek bir duvar gibi ülkenin 
kuzeybatısından siyasî sınır eşliğinde güneydoğuya uzanarak, İran platosunun bölge sırtlarını 
oluşturur (İran Kültürevi). 
21 Salâhaddin Eyyûbî: Azerbaycan’ın Duvin kasabasında yaşayan Hezbâni Kürtlerinden olup sonradan 
Irak’a göç eden Ravâdiyye Kürt aşireti, Irak’ın Tekrit kasabasına yerleşir ve Miladî XII, (Hicri VI.) 
Yüzyılın başlarında Salâhaddin’in babası Eyyub’un veya dedesi Şâzî’nin başkanlığında Irak’a gelip 
Selçuklu emirlerinden Behrûz’un hizmetine girer. Selçukluların Irak emiri tarafından Tekrit’e vali 
tayin edilen Eyyub İbn Şâzî burada adını çevresine duyurur. Salâhaddin, babası Eyyub İbn Şâzî İbn 
Mervan el- Kürdi’nin Tekrit valiliği sırasında 532 (1137-1138) yılında doğmuştur. Tekrit, Bağdat ile 
Musul arasında son derece müstahkem bir kale olup ilk devirlerde buğday ve zahire ambarı olarak 
eski Persler tarafından inşa edilmişti. Sonra Tekrit kalesi H. 16 yılında Hz. Ömer devrinde İslam 
topraklarına katılmıştı (Ağırakça, 2013, s. 17) 
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Böylece gidilecek yerde birlikte olmaya çalışan halk, aşiretin büyük çoğunluğu 

ayrılsa da bağlarını koparmadı. Günümüzde Kürt Aşiretleri içerisindeki kabile ve 

klanları dünyanın birçok ülkesine dağılmış olduğu bilinmektedir. Bu konuyla ilgili 

olarak Baran (2007) şu bilgileri verir.  

Yunan ve Roma kaynaklarında çokça geçen Kürt klanlarına İslam kaynaklarında ilk olarak 

943 yılında Mesûdî ve 951 yılında İstahrî değinir. 977′de ise coğrafyacı İbni Havkal, Suret El 

Ard adlı eserinde Kürt aşiretlerini tanıtır. Mesûdî, Maruc adlı kitabında Dinawer ve Hemedan 

bölgelerinde Bawende ve Şuhcan; Kengawer bölgesinde Macurdan; Azerbaycan’da Hizbanî 

ve Sarat; Cibal bölgesinde Şadancan, Lazba (Lurri), Madancan, Mazdanakan, Barisan, Xallî 

(Celali), Cabarkî, Cavani, Mustakan; Suriye’de Dababila; Musul ve Cudi’de Hristiyan 

Kürtler olan Yakubî ve Curkan gibi klanlardan bahseder ve bunların yaşamıyla ilgili 

ayrıntılar verir. Mesûdî daha sonraları yazdığı Tanbih adlı eserindeyse bu listeye Bazîncan, 

Nûşaviran, Buzîkan ve Kîkan gibi aşiretler ekler. İstahri Zivan, Lavalican, Berazan, Karîyan 

ve Bazancan gibi Kürt aşiretlerden söz eder. En geniş listeyi ise İbni Havkal sunar. 33 Kürt 

aşiretinin ismini veren Havkal, Kürt aşiretlerinin sayısının yüzden fazla olduğunu belirtir. 

Kendileri de Kürt olan İbni Halikan (Xelîkan) ile İbni Fadlan (Fadilan aşireti Şedadilerin bir 

koluydu) gibi gezgin ve biyograficilerin bahsettiği Kürt aşiretlerinden sonra Ortaçağda 

Şerefhan, Evliya Çelebi ve Makrîzî gibi tarihçilerin vermiş olduğu Kürt aşiret listeleri 

birbirine eklendiğinde bu sayının üçbinleri geçtiği görülmektedir22. 

Kürt aşiretlerinin yerleşik oldukları yerler hakkında yapılan araştırmalarda özellikle 

Martin Sykes’in yaptığı araştırmalar sonucu; 1908 yılında yazdığı “Osmanlı’da Kürt 

aşiretleri” makalesinde çizdiği haritaya göre; (Ek A.9) Kürt Aşiretleri’nin yoğun 

olarak kuzeyde Van Gölü ve Ermenistan ile güneyde ise; Dicle ve Irak ovaları sınır 

olmak üzere bu bölge içerisinde yerleşik oldukları görülür. Sykes Kürt Aşiretleri’ni 3 

sınıfa ayırır. Onun sınıflamasına göre; 1. Sınıfta; güneyde ova ve tepelere 

yerleşenler, 2. Sınıfta; yerleşik dağ kabileleri, 3. Sınıfta ise yarı göçebe Kürt aşiretleri 

vardır. 76 çeşit kabile ve her kabilede en az beşyüz ve dörtbin aileden oluşan bu 

kabileler, kendi aralarında da aşiretlere ayrılırlar. Haritada da görüldüğü üzere bu 

aşiretler sayıca fazla ve birbirine yakın yerlerde yerleşim kurmuşlardır.  

Yakın geçmişe kadar bir aşiretin oluşabilmesi için nüfus olarak çoğunluğa 

bakılmaksızın dört ana unsur gerekmekteydi.  

1-Aşirette aristokrat bir ailenin ve reisin bulunması, 

2-Abitler adı verilen hizmetli sınıfın ve ailelerinin bulunması, 

3-Aşiret bireylerine ya da aşiretin üst sınıfına ait toprakların bulunması, 
                                                
22 İbrahim Halil Baran: http://ibrahimhalilbaran.tumblr.com/post/33370346644/kurt-
asiretleri#.UokiGMS-08c.   

http://ibrahimhalilbaran.tumblr.com/post/33370346644/kurt-asiretleri#.UokiGMS-08c
http://ibrahimhalilbaran.tumblr.com/post/33370346644/kurt-asiretleri#.UokiGMS-08c
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4- Molla ve şeyh ailelerinin mevcudiyetinden oluşan bir ruhban sınıfının bulunması. 

Bu şartların yanında bir aşiret en az iki Kabile’nin bir araya gelmesiyle 

oluşturulabilirdi. Bir Kabile 2 Bav(Baba)’dan, bir Bav 2 Malbat (hane)’dan, bir 

Malbat ise 2 Mal(ev)’dan oluşmaktaydı. Yani böylelikle bir aşiretin oluşabilmesi için 

ayrı ayrı olmak üzere 2 Kabile veya 4 Bav veya 8 Malbat ya da 16 Mal bir araya 

gelmeliydi. Aşiretin en küçük grubu olan Mal ise temel olarak bir aile demekti ve bu 

aile bir baba (bav), oğul (kur), torun (nevî), torunoğlu (nevîçirk - kurnevî), torunun 

torunu (nevîyê nevîya) ile bütün bunların çocuklarından (ortalama 300-600 kişi arası) 

oluşmaktaydı. Eğer bu 5 kuşaktan daha büyük bir aile birliği varsa bunlara Ate, eğer 

geçmişte akraba olan iki Ate, bir birlik kurmuşlarsa buna da Taxim denilmekteydi.  

Aşiretler bu tip yapıların bir araya gelmesiyle oluşuyordu. En az iki aşiret de bir 

araya gelerek Mîr’likten daha küçük ve bir tür konfederasyon olan “Ebr”i meydana 

getirmekteydi23. 

Bu geniş aile birliklerini birbirine bağlayan unsurların olduğu bir gerçektir. Özellikle 

kan bağı gibi biyolojik ve manevi bağlar olduğu gibi malların, toprakların, 

hayvanların paylaşımı, veraseti gibi fiziksel ve maddi bağlar da önemlidir. 

Heckmann’a göre (2012); “Aşiret mensuplarının bakış açısına göre, akrabalık 

bağları, malların, hizmetlerin ve duyguların işlenip büyütülmesini sağlayan ve sık sık 

temasa geçmek suretiyle devamlılıklarının sağlanması gereken toplumsal bağlar 

bütününün bir parçasıdır. Akrabalık terimleri kişiler bir aşirete mensup olsalar da, 

olmasalar da değişmez. Bir aşiret üyesi, akrabalık bağlarını daha gerilere kadar 

götürebildiği için, bir aşirete mensup olmayan herhangi birinden daha çok akrabaya 

sahip olduğunu düşünür. Bu hesabın düzeyleri arasında farklılıklar olsa da ilke hep 

aynıdır; kişinin ait olduğu toplumsal biriminin yükseltilmesiyle, insanlar arasında 

benzerlik, birlik ve dayanışma duyguları harekete geçirilebilir. “Mirovêtêkin” 

kavramı, bu nedenle bir köy, bir aşiret, Hakkârililer, Kürtler ya da Müslümanlar için 

“hepimiz biriz” anlamına gelebilir (s. 43). 

2.1.3. Nizamettin Ariç’in Mensup Olduğu Aşiretler ve Göçleri 
Nizamettin Ariç’in dedesi (babasının babası) Cevoyê Mısto 1937’de ailesiyle önce 

Van’a daha sonra da Doğubeyazıt’a göç eden Celali Aşireti’ndendir. Çoğu göç önce 

aile ardından aşiret mensuplarının da aynı bölgeye hareketiyle olmuştur. Bu göçlerle 

aşiret bağlarında kopukluklar yaşansa da aşiret Kürt toplumunda önemli bir ailevi 
                                                
23 http://kurdians.blogspot.com/2008/08/krt-airetleri.html.  

http://kurdians.blogspot.com/2008/08/krt-airetleri.html
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rabıtadır. Kendisiyle 2012 yılında Almanya’nın Hennef kentinde yapılan görüşmede 

Ariç bu konuyla ilgili şunları söyler. 

Bizim kökenimiz birbirine çok yakın olan Celali, Buruki ve Bekîri aşiretlerine dayanıyor. Bir 

tarafımız Celali, bir tarafımız Buruki aşiretindendir. Anne tarafım da Bekîri’dir. Bu aşiretler 

de zaten Ağrı ve Muş’un dâhil olduğu Serhad bölgesinde yerleşik olarak yaşamaktadır. 

Kürtler bunun dışında aşağıda özellikle Dicle ile Fırat nehirlerinin arasında kalan bölgede de 

yaşamışlardır ki hala yaşarlar. Kürtlerin yaşadığı bu bölgeler yanlış telaffuz edilmektedir 

kanımca. Oranın adı Mezopotamya ile dile getiriliyor, bu Kürd* diyemedikleri için 

söyledikleri bir kelimedir ve bence Kürt siyasilerin daha önce yaptıkları yanlış ve çelişkilerle 

dolu bir adlandırmadır. Kürtler kendi yurtlarının adlarını söylemekten çekinmişlerdir. Fakat 

ben bir Kürt olarak Mezopotamyalı değilim, Mezopotamya dili diye bir dil de yoktur, 

özellikle Kürtlerin bu ismi kullanmalarını uygun bulmuyorum. 

Nizamettin Ariç’in mensup olduğu Celali, Burukî (Bruki) ve Bekîri aşiretlerine 

değinmek gerekirse baba tarafının bağlı bulunduğu Celalî aşireti; Sykes’ın 1908-

1920 yılında yaptığı araştırmadaki sayısı 4000 ailedir. “Köken olarak bir kısmı 

yerleşik ve bir kısmı da Kuzey Irak’taki Jelilkanlı kabilesinden gelen bu göçebe 

aşiretinin Ermenistan’a ve Horasan’a da göç etme ihtimali olduğunu söyleyen Sykes, 

Kürtlerin sayıları ve yerleşik oldukları bölgeleri belgelemektedir. Ve İran’daki 

Kürtler hakkında bilgi vermesinin yanında Osmanlı Kürtleri ile ilgili yaptığı 

araştırmalar da vardır” (s. 459). 

Aşiretleri konfederasyon ve kabile başlıkları altında ineceleyen İzady’e göre ise 

(2004) “Celali Konfederasyonu Osmanlı Döneminde Maku, Kars ve Beyazid 

civarında yaşamıştır. Aynı zamanda bu konfederasyonun Güney Kürd*’daki 

Celawendler ve İslam öncesi dönemlerde güney Zagroslar’da yerleşik olan Gelular24 

ile bağlantılı olduğunu söyler. İzady’ye göre çok uzun mesafeler yürüyerek göç eden 

kabilelerden biri olan Celaliler çok kalabalık nüfuslu bir aşirettir ve onların ismi ilk 

defa ortaçağın ilk dönemlerinde yalnızca Fars ve Güney Zagroslar’da 

bahsedilmektedir” (s. 183). 
                                                
24 Celaliler o tarihten itibaren Kuzeybatı’ya doğru yayılmışlar ve günümüzde de onlara, (Gelu veya 
Kuh Giluya ya da ortaçağdaki Jiluya olarak) Güney Zagroslar’ın yanı sıra (Galawand, Kalalawand ve 
Lelalawand olarak) Orta Zagroslar’da ve (Celaliler olarak ) Kuzey Zagroslarda’da rastlanmaktadır. 
Celaliler’e ek olarak daha önce başka bir kol daha Güney Zagroslar’daki Gelu/Gelo boylarından 
ayrılıp, M.Ö. 3. Yüzyıl boyunca Kuzey’e göç ederek, Batı Elbruz Dağları’na ve Hazar Gölü ovalarına 
yerleşmişti. Gelular, M.Ö. 3. Yüzyıla kadar Kadusia olarak bilinen modern Gilan’a adlarını vermişti. 
Bölgeden, Strabon, Plutarch ve Pliny’nin eserlerinden başlayarak, daha yaygın bir şekilde Geloi ülkesi 
olarak bahsedilmektedir. Göç eden Gelular, Zagros sıradağlarından yavaşça geçip Hazar Gölü’nün 
kenarına nihai olarak yerleşmeden önce, diğer pek çok yerde izlerini bırakmışlardı. Kürd*’da başka 
bir kanıtı gerektirmeyecek ölçüde, Gelu öğesi ve onun çeşitli varyasyonlarını taşıyan çok sayıda yer 
ve aşiret ismi bulunmaktadır (İzady, 2004, 183). 
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Ayrıca McDowall, Modern Kürt Tarihi (2004) adlı kitabında detaylı olarak 

bahsetmese de Celaliler’in Güney Zagros’ta, İran, Ağrı, Doğu Beyazıt, Kars gibi 

bölgelerde yerleşmiş olduğu bilgisini vermektedir (s. 116, 275-76, 285-86,309, 329-

30, 342-43). Bunun yanında Ariç’in kökeninin dayandığı Buruki aşireti hakkında 

McDowall “Eski Sovyetler Birliği sınırları içindeki Kürtlerin büyük bir kısmı dört 

sürecin sonucunda buraya yerleşmiştir. Bazı Kürtler 1895 ve 1915’te Hristiyan 

Ermenistan’dan Müslüman Azerbaycan’a göç etmişlerdir. Sovyet vatandaşı olan son 

Kürtler ise, Rıza Şah’ın İran’daki pasifikasyon politikasından kaçan Kürt aşiretler 

grubu Bruk (Buruki) aşiretinin üyeleridir” şeklinde bahsetmektedir (s.642-43). Yine 

İzady25 ve İ. H. Baran26 da bu aşiretten Brukan adıyla Van’ın kuzeydoğusu ve 

Xoy’un batısında yaşarlar. Birikan veya Bruskan adıyla da bilinirler” şeklinde 

bahseder (s. 643). 

Diğer bir kaynak olan ve Ahmet Özer’in 2000 yılında yayınladığı çalışmasında Bruki 

Aşireti’nin reisi Kinyas Kartal’ın biyografisinden yola çıkarak Bruki (Burukî) aşireti 

hakkında şu bilgileri verir. “Brukan veya Bruki aşiretinin büyük çoğunluğu Van 

merkezinde, Van'a bağlı merkez köylerinde, Van'ın Muradiye ve Gürpınar ilçe ve 

köylerinde yer almaktadır. 1600 yıllarında, Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde  

göçebe bir biçimde yaşarken bir olay üzerine göç edip Ağrı bölgesine gelmişler. Ağrı 

dağının eteklerinde iki kola ayrılarak bir kolu doğuya doğru İran'ın Maku ve Hoy 

mıntıkasına, diğer kolu kuzeye doğru Kafkasya'ya (Erivan-Rusya) giden Brukiler, 

300 yıl sonra, 1920-30 yılları arasında tekrar Türkiye'ye dönmüşlerdir. Çalışmanın 

yapıldığı 1990’lı yıllara doğru, toplam nüfusu yaklaşık 400 bine vardığı tahmin 

edilen doğunun en büyük aşiretlerinden biri olan Brukilerin önemli bir kısmı 

Sovyetler Birliği ve İran'dan dönerken bir kısmı geri dönmeyip oralarda kalmıştır. 

Sovyetler Birliği'nin ve İran'ın sınırlan içinde kalanlar aşiretin mevcut nüfusunun 

onda biri kadar bir bölümünü oluşturduğu tahmin edilmektedir” (s. 4).  

Nizamettin Ariç’in anne tarafının dayandığı Bekiri aşireti hakkında Kasım 2013’de 

Milliyet gazetesi tarih blog sayfasında şu bilgiler edinilmiştir. “Türkiye’de yaşayan 

aşiretlerin büyüklerinden olan Bekiranlılar, ya da diğer ismi olan Bekiriler/Bekıra 

olarak ta bilinen aşiret mensupları ekseriyetle Van-Erciş, Erzurum-Karaçoban, 

Karayazı, Bitlis-Adilcevaz-Ahlat-Tatvan, Ağrı-Doğubeyazıt-Tutak, Diyarbakır, 

                                                
25 İzady:2004:173. A.g.e. 
26 http://ibrahimhalilbaran.tumblr.com/post/33370346644/kurt-asiretleri#.UlAbJoa-2q3.  

http://ibrahimhalilbaran.tumblr.com/post/33370346644/kurt-asiretleri#.UlAbJoa-2q3
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Kars-Sarıkamış, Bingöl, Muş-Malazgirt, Iğdır, Mardin, Batman-Bekirhan-Kozluk, 

Elazığ Karakoçan ve Irak kuzeyi olmak üzere muhtelif bölgelerde yaşamaktadırlar. 

9. yüzyılda devlet kurmuş olan Bekiranlıların köken olarak Arap aşireti oldukları ve 

Arabistan’da Hicaz ile Basra arasında yaşadıkları, daha sonra İslam fetihleri öncesi 

ve devamında yaşadıkları yerlerden ayrılarak Doğu-Güneydoğu Anadolu, Mısır, Irak 

ve Orta Asya’ya göç ettikleri tarihi belgelerde ayrıca ciddi tarih araştırmalarında 

mevcuttur. Günümüzde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Irak’ın Şengal 

mıntıkasının muhtelif köy ve şehirlerinde yaşayan Bekiranlı ya da, "Bekiriler, 

Bekıra, Bekri, Bekr" olarak da bilinen aşiretin kökeninin Arabistan olduğu ve 

zamanla söz konusu bölgelere gelerek yerleştiği hakkında çok sayıda kaynak 

bulunmaktadır27. 

Görüldüğü üzere, günümüzde ilk yerleşim yerlerinden farklı bölgelere doğru yapılan 

göçlerle dağılan bu aşiretler ülkemizde de özellikle Doğu Anadolu bölgesinde 

yaşamaktadırlar. Bu üç aşiret de sonuç olarak Serhad Bölgesi’nin yerleşik 

aşiretlerindendir. Serhad; Kürtçe’de Serhed olarak yazılır ve Ser; baş, yukarı, had da 

çizgi, bölüm anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Kürd* topraklarının üst, yukarı 

bölümü anlamını taşır. Serhad Bölgesi: Diyarbakır’ın (Amed) Pasur (Kulp) 

ilçesininden başlayıp, Doğu Anadolu’da Ardahan’a kadar çıkan bölgedir. Kışları 

oldukça soğuk olan bu bölgenin zengin bir kültürel birikimi vardır. Özellikle 

edebiyat ve müzikte önemli isimler bu bölgeden gelmektedir. Kürt Edebiyatı’na 

önemli araştırmalar ve eserler kazandıran Ehmedê Xanî bu bölgedendir. Aynı 

zamanda sözlü edebiyatta önemli bir yere sahip dengbêjlik geleneğinin 

temsilcilerinden Şakîro, Reso, Ekremo, Kerem, Zahiro, Nuro da bu bölgenin 

dengbêjleridir. Kürt müzik tarihinde kaynak gösterilen dengbêjlerin geneli Serhad 

bölgesinde yetişmiştir ve Nizamettin Ariç’in müziği de bu bölge kültüründen 

beslenmiştir. 

Göçebe bir aşiret kökenine ve zengin bir sözlü edebiyat kültürüne sahip olan 

Nizamettin Ariç’in, geçirdiği kültürel evrimin müziğini ve yorumunu etkilememesi 

de imkânsızdır. Önceki kuşağının sırasıyla Zagros, Kızıl Kürd*, Van ve Ağrı’ya 

                                                
27 Bekirhan, M. F. “Bekiran Aşireti” http://blog.milliyet.com.tr/bekiran-

asireti/Blog/?BlogNo=414299.  
 

http://blog.milliyet.com.tr/bekiran-asireti/Blog/?BlogNo=414299
http://blog.milliyet.com.tr/bekiran-asireti/Blog/?BlogNo=414299
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yaptığı göçler; kendisinin de Ankara, İstanbul, Suriye ve Almanya’ya yaptığı coğrafi 

hareketler ise onun yaşamının haritasını çizen diasporik yer değiştirmeleri olmuştur. 

Nizamettin Ariç’in, 1971 yılında lise çağlarındayken babasının Ankara’ya 

yerleşmesinin sebebi ekonomik sıkıntılardır. Darbe, işsizlik, siyasi boşluk ve 

yargıdaki yanlış kararlar, Türkiye’de yaşayan insanları olumsuz etkilemiştir.  

Lise çağlarına rastlayan bu yıllarda Ariç tamamen ilgili olmasa da etrafında gelişen 

olaylara ve aile içerisinde konuşulan politik sohbetlere kayıtsız kalmaz. Çelik’in 

kendisiyle yaptığı bir görüşmede (2013) Ariç şu konuşmalarda bulunur: 

Ağrı’da yaşarken benim bilfiil yaşadığım bir şey şu an aklıma gelmiyor fakat 

büyüklerimizden, ağabeylerimizden, o nesilden bildiğim hatırladığım bir sürü şey var. Ağrı 

ve ilçelerinden batıya gidip okuyan ve DDKO, TIP gibi kuruluşlarda yer alan Mehmet Ali 

Aslan, Naci Kutlay, İhsan Aksoy, Melê Nureddin, Doğubeyazıtlı Çamlıbel Kardeşler, İsa 

Geçit, Bahattin Eryılmaz gibi Kürtler vardı. Onların faaliyetleri, düzenledikleri mitingler ve 

seçim çalışmaları yer yer duyuluyordu; hatta büyük ağabeyim Cemal de o faaliyetlere 

katılıyordu. Ama ben daha çok müzikle uğraştığım için siyasi hareketliliğe çok fazla 

katılmadım (Çelik, 2013, s. 182). 

Nizamettin Ariç mevcut bu siyasi hareketliliğe dâhil olmasa da bahsettiği kişilerin 

birlikte çıkardığı dergilerdeki yazıları ve şiirleri okur, kimi zaman da müzikli 

toplantılarda Türkçe yanında Kürtçe ezgiler de söylerdi.  

2.1.4. Müzikle Tanışma, Erivan Radyosu ve Dengbêjlik Geleneği 
Nizamettin Ariç’in müzikle ilk tanışması aslında ağabeyi Cemal Ariç ile olur. 

Bağlama çalan ve aile sohbetlerinde türkülerin yanında Kürtçe müzikler de söyleyen 

Cemal Ariç Nizamettin Ariç’in hayatında önemli bir karakterdir. Çünkü Nizamettin 

Ariç ondan etkilenmiş (ve çoğu zaman izinsiz de olsa) bağlamasını alarak müzik 

yapmaya çalışmıştır. 1965-66 dönemi, ağabeyi Cemal Ariç’in meşhur olduğu ve 

Erzurum Radyosu’nda ilk defa türkü söylediği yıllardır ve bu tarihler Nizamettin 

Ariç’in ilkokul çağlarına denk gelir. Ağabeyinin yanında türküler ve Kürtçe eserler 

okuyan Nizamettin Ariç’in müzik kariyeri bu şekilde başlar.  

Çocukluk döneminde dinlediği Erivan Radyosu ve şevbuhêrk28 gecelerinde 

kilamlar29 seslendiren dengbêjler onun müzik yaşamında önemli bir yere sahiptir. 

                                                
28 Şevbuhêrk: Şevbêrk de denilen genelde Kürt halk ses sanatkârlarının müzik yaptığı özel gece 
toplantılarıdır. Şev; gece, boriya, borin veya bihur geçirmek anlamlarına gelir ki Doğu Anadolu’da 
kışlar uzun ve soğuk olduğu için bu müzikli toplantılarla geçerdi. Bu kelimede geçirmek fiilindeki “i” 
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Erivan Radyosu Ariç’e oradaki akrabalarını, zorunlu göçü ve kökeninin yaşadıklarını 

hatırlatmaktadır. Aynı zamanda kendi kültür ve lisanlarını anımsatan müzikleri bu 

radyo aracılığıyla dinlemektedirler. 

Ben çocukluğumda Erivan Radyosu dinleyen büyüklerimin o bir saat içinde Kürtçe 

kilamların yayınlandığı programı dinlerken ne kadar mutlu olduklarına şahit oldum. Program 

başladığı anda insanlar radyo başına geçerdi. O an, onları sanki ait oldukları yere götürür, 

akrabalarıyla buluşturur, dillerini yaşatır, mutlu ederdi. Biz çocuk olduğumuz için belki 

büyüklerimizin hislerini tam anlayamazdık ama şimdi o duyguları çok iyi idrak ediyorum. En 

azından Kürt müziğine yaptığı pozitif etkilerin farkındayım (Ariç, 2012). 

1950- 1960 yıllarında Erivan Radyosu çevre coğrafyalara yayılmış Kürtler için, adeta 

zamanı durduran bir öğe idi. Kürtçe müziklerin ve çirokların (hikâyeler) anlatıldığı o 

vakitlerde, insanlar, pille çalışan bu cihazın başına geçer, kendi dillerinden dünyada 

olup biteni dinler ve kendileri gibi uzaktaki akrabalarıyla bağ kurarlardı. Anlaşılır 

Kürtçe ile (Kurmancî) yayın yapan Erivan Radyosu sadece kuzeyde yaşayan 

Müslüman ve Ezidi Kürtler için değil, Diyarbakır, Erbil, Süleymaniye, Bitlis 

Hakkâri, Mardin ve Kürtçe’nin konuşulduğu bütün komşu coğrafyalara da 

sesleniyordu. İnsanlar evlerinin en yüksek yerlerine radyolarını yerleştirir aynı anda 

bu teknoloji harikasından gelen sese kulak verirdi. Erivan xeber dide guhdaren eziz, 

naha bibîzin deng û behsên teze…30 Guhdarên eziz, dengê Radyoya Rewan ê kilamê 

cimeta Kurdan…31 gibi sözler ile programlar o zamanın ünlü spikerleri Keremê 

Seyad ile Gulizera Casım'ın sesi işitilmeye başlardı. Radyonun kısa tarihçesine göre; 

Erivan Radyosu’nun Kürtçe yayın yapması 1955 yılına rastlar. Ermenistan’ın 

başkenti Erivan’daki bu radyonun bünyesinde Kürtçe yayın yapan bir birim 

oluşturulup başına da Casimê Celîl getirilmişti. Böylece uzun zamandır süregelen 

Kürtçe yayınla ilgili talepler nihayet gerçekleşebildi. Radyo nihayetinde bir devlet 

radyosuydu ve o dönemde S.S.C.B’nin bir parçası olan Ermenistan’da yayın 

yapmaktaydı. Radyonun resmi yapısı Kürtçe için başlarda çok kısa bir sürenin 

(haftada bir gün ve 15 dk.) ayrılmasına neden olmuştu. Zamanla bu süre artarak 2 

saati bulmuştu. Radyonun ilk müdürü Casimê Celîl, ilk spikeri ise Ezniva Reşid’ti. 

                                                                                                                                     
ile “e” harfleri düşer ve “bêr” olur, “k” ise yapım eki olur ve “Şevbuhêrk” veya “Şevbêrk” adını alır 
(İstanbul Kürt Enstitüsü). 
29 Kilam: Dengbêjlerin yani Kürt ses sanatkârlarının okuduğu, sözleri müzikten daha önde olan uzun, 
bazen ölçülü bazen de ölçüsüz, Kürt tarihinden örnekler anlatan çoğunlukla gerçek yaşantıları konu 
eden müzikli hikâyeler. 
30“ Erivan Radyosu haberleri sunar, değerli dinleyiciler şimdi yeni haberler dinleyeceksiniz.” 
http://kurdians.blogspot.com/2008/08/bir-zamanlar-radyosu.html. 
31 “değerli dinleyiciler Erivan'ın sesi radyosundan Kürt toplumunun şarkıları.”  

http://kurdians.blogspot.com/2008/08/bir-zamanlar-radyosu.html
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Ezniva Reşid 1955’ten 1982 yılına kadar spikerlik görevini sürdürmüştür. Ermenistan 

Hükümeti 1957’de radyonun iş yükünü ve yayın süresini düzenlemek üzere Ermeni 

ve Kürt aydınlardan oluşan bir komisyon kurar. Komisyon iki yıllık süreci (1955-

1957) analiz ederek Casîmê Celîli müdürlükten alıp onun yerine Xelîlê Çaçanî’yi 

(Xelîl Muradov) getirir. Xelîl Muradov ise kilam ve stranlarla ilgilenmesi için Casîmê 

Celîl’i görevlendirir. Radyonun yayın süresinin artmasıyla birlikte içeriği de çeşitli 

programlarla zenginleştirilir. Radyo arşivinde kilam ve stranların yanında 

dinleyicilerden gelen mektuplar, telefon kayıtları da bulunmaktadır. Keremê Seyad’ın 

hazırladığı Kürtlerin yaşam ve kültürüne, diline ve tarihine ilişkin programların da 

arşivde kayıtları vardır (Balbal, 2012). 

Kimliklerinin yaşamasında dilin güncel kalmasında önemli etkileri olan Erivan 

Radyosu Kürtler için aydınlanmanın öncüsü olmuştur. Erivan Radyosu; Kürtlerin 

dili, sesi, kültürü ve sanatı, umudu ve geleceği gibi misyonlara sahiptir. Çünkü 

radyoda yapılan programların editörlüğüne Kürt aydınların yanı sıra Ermeni sanatçı 

ve akademisyenler de destek vermiştir. Cigerxwîn, Celadet Bedirxan, Heciye Cindi, 

Erep Şemo, Casîme Celîl, Ordîxanê Celîl, Celîlê Celîl, Hovanis Bağramyan, Viktor 

Hambarsomyan, Aram Xaçataryan, Martyenus Saryan gibi isimler radyoda 

yaptıkları programlarda halkı bilgilendirme işini üstlenmişlerdir32. 

Yaptığı Kürt Müziği yayını ile Kürt halkının müzik dinleme alışkanlığını 

şekillendiren Erivan Radyosu’nda o dönemler; Karapetê Xaço, Kawis Axa, Şeroyê 

Biro, Meyrem Xan, Aslîka Qadîr, Zadina Şakir, Efoyê Esed, Ahmê Çolo, Egîtê Cimo, 

Aramê Tigran, M. Arîfê Cizrewî adlı dengbêjler kış akşamlarında, gündüzleri ise 

daha genç yaştakiler tarafından da Şiblîya Çaçan, Werda Şemo, Asa Evdîle, Xana 

Zazê, Begîya Qadîr, Susika Simo ve Eyşe Şan gibi birçok kadın dengbêjler dinlenirdi. 

Bu müziklere eşlik eden sazları çalanlar yine Kürt veya Ermeni asıllı müzisyenlerdi. 

Müziklerde çalgı olarak genelde Kürtlere has Bilur ve Fiq (Kaval ve Mey) 

kullanılırdı. Modern müzik aletleriyle yapılan çeşitli stillerdeki müziklere yabancı 

olmayan Kürt müziğinde Egîdê Cimo dönemin önemli nefesli saz ustalarındandır. 

Kürt müziklerinin dinlendiği radyonun aynı zamanda eğitici rolü de vardır. Çünkü 

radyo bir anlamda okul görevi de görmüştür. Hem bünyesinde yeni dengbêj ve 

stranbêjler yetişmesine hem de dinleyicilerin kulaktan öğrenmesini sağlayarak 

kendilerini geliştirmelerine olanak vermiştir.  

                                                
32 http://www.mirbotan.com/candi-gisti/61979-erivan-ve-bagdat-radyolari.html.  

http://www.mirbotan.com/candi-gisti/61979-erivan-ve-bagdat-radyolari.html
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Nizamettin Ariç’in Erivan Radyosu’nda ve şevbuhêrk toplantılarında dinlediği 

dengbêjler ve stranbêjler onun müzikal yorumunda da etkilidir. Kulağına ve 

belleğine yerleşmiş bu müzikal doku onun ses ve yorumunu tekvin etmiş, ileride 

çıkaracağı albümlere de yansımıştır.  

Dengbêjlik Geleneği’nin en dinamik dönemini yaşadığı o yıllarda ilkokulda olan 

Nizamettin Ariç, bir yandan şevbuhêrk toplantıları ve dengbêjler, bir yandan Erivan 

Radyosu ve ağabeyi Cemal Ariç’in müzikleriyle büyümüş ve kendisini bu imkanlarla 

eğitmeye başlamıştır. 

Biz hep Ağrı’da kaldık, ama arada akrabaları görmek için köye giderdik. Ağabeyim Cemal 

Ariç, Ağrı’da kendi döneminin en önemli sanatçılarından biriydi. Ben ondan çok 

etkilenmişimdir, müziğe başlama hevesim aslında ondan aldığım ilhamdan kaynaklanır. 

Evimizde onun sayesinde müzik ve bağlama sesi eksik olmazdı. O dönemin şartlarından 

dolayı mecburen Türkçe okusa da arada Kürtçe kilamlar, stranlar çalar söylerdi. Ben de onu 

dinler ve eşlik ederdim (Ariç, 2012). 

2.2. Ankara’ya Yerleşme ve Profesyonel Sanat Hayatına Başlama 
Nizamettin Ariç’in babası Feyzullah Ariç, Türkiye’de olanlardan ve 1971 

darbesinden dolaylı da olsa etkilendi ve ekonomik sorunlar sebebiyle Ankara’ya 

gitmek zorunda kaldı. Babasının iflas etmesi sebebiyle Ağrı’dan ayrıldığı o sene 

Nizamettin Ariç onaltı yaşında bir lise öğrencisiydi. Liseyi Ankara’da bitiren Ariç 

üniversiteye gitmek yerine müzikle ilgilenmeyi seçti. Ankara’da önce Halk 

Evleri33Kızılay Şubesi’ne başvurmuş ve Türk Halk Müziği Korosu’nda hem koristlik 

                                                
33 1932’de bir eğitim, aydınlanma, sanat ve kültür örgütü olarak kurulan Halkevleri ülkenin dört bir 
yanına yüzlerce kütüphane, tiyatro salonu götürmüş, bu topraklara sağlam bir kök salmıştı. İlk 
kurulduğunda, dil, tarih ve edebiyattan güzel sanatlara, spordan müze koluna kadar dokuz dalda 
faaliyet yürüten Halkevleri, kapatılğı 1951 yılına kadar 478 şube ve 4322 halkodası ile 10 milyon 73 
bin 153 kişinin okuma yazma öğrendiği adres olmuştur. Halkevleri’nden yetişen yüzlerce aydın ve 
sanatçı ülkenin düşünsel ve sanatsal dünyasına damgasını vurmuşlardır. Demokrat Parti iktidarıyla 
Halkevleri’nin birinci dönemi kapanırken, Halkevleri’nden yetişen aydınlar1963’te ikinci diriliş 
dönemini başlattı. Kent merkezlerinden mahallelere taşınan Halkevi şubeleri, toplumun derinliklerine 
kök salan örgütün halkın özgücünden beslenmesini sağladı. 1960 ve 70’lere damgasını vuran 
bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde Halkevleri, emekçi halkın önemli bir gücü olarak 
yer aldı. 2. Diriliş dönemindeki bu gelişmeler sayesindedir ki, ne 1971 darbesinde yaşanan 
tutuklamalar ve kapatma kararları ne de 12 Eylül faşizmi Halkevleri’ni bitiremedi.1980 darbesinden 7 
yıl sonra, Halkevciler yeniden yola koyuldular. Koşullar daha çetin, imkânlar daha kısıtlı ancak 
mücadele içerisinde edinilen birikimler çok daha fazlaydı. 2 Diriliş döneminde pekişen bir halk örgütü 
olma özelliği, her türlüğü olanaksızlığı, zorluğu, baskıyı yenmek için kazanılmış önemli bir anahtar 
oldu. 3. Diriliş döneminde hızla yeniden inşa edilirken temelini yoksul mahallelere atan Halkevleri, 
1980 karanlığını dağıtan emek ve demokrasi hareketi içerisinde özgün bir yeri temsil etmeye, “Halkın 
Muhalefet Evleri” olarak anılmaya başlandı. 90’larda Halkevleri bir taraftan ülkede yükselen iç savaş 
ortamında ve Susurluk örneğinde olduğu gibi kontrgerilla gerçeğinin ortaya serilmesi sürecinde 
demokrasi cephesinin önemli bir bileşeni oldu. Diğer taraftan da yaşanan neoliberal dönüşüme karşı 
ilk refleksi vererek “Parasız Eğitim, Parasız Sağlık” kampanyalarıyla, yoksul emekçilerin hak 
mücadelelerini ve dayanışma ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. İşte bu süreç, özellikle 1996 sonrası 
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hem de solistlik yapmıştır. Ariç, aynı dönemler Hoy-Tur Derneği ile de bağlantıya 

geçerek TRT’nin programlarına katılmıştır. Hoy-Tur Derneği, TRT’ye Halkoyunları 

ekipleri gönderen uluslararası gösterilerde de yer alan önemli bir dernekti. 1970 

yılında kurulan bu dernek binlerce insana halk dansları ve halk kültürünü öğretmiş ve 

bu konuda Türkiye'de her zaman ilklerden biri olmuştu. Nizamettin Ariç’in de TRT 

ile bağlantı kurmasında vesile olmuştur. 

Nizamettin Ariç TRT’ye başladığında kurumda; Ali Rıza Gündoğdu, Arif Sağ, Belkıs 

Akkale, Hüsamettin Subaşı, İzzet Altınmeşe, Kâmil Sönmez, Nida Tüfekçi, Selahattin 

Alpay, Yücel Paşmakçı gibi Halk Müziği çevresinden sanatçılar da vardı. Dönemin 

en bilinen televizyon program “Bizden Size”, 1975 yılından başlayarak 8 yıl TRT'de 

yayınlanmıştı. Yönetmenliğini Erşan Başbuğ'un, sunuculuğunu da Cemile Kutgün'ün 

yaptığı bu programa, Hoy-Tur Derneği de Halk Oyunları ile renk katmaktaydı. 

Birçok sanatçıyı şöhret eden "Bizden Size" programının THM bölümünü İhsan 

Öztürk yönetiyordu ve Ariç de zamanla bu programda ünlenen sanatçılar kervanına 

katılmıştı. 

1979, Nizamettin Ariç’in yirmili yaşlarında TRT Ankara Radyosu vesilesiyle 

televizyonda bazı programlarda da türküler söyleyerek meşhur olduğu yıl oldu. Aynı 

zamanda İzmir ve İstanbul Radyoları’nda yapılan müzik programlarına da katılmaya 

başladı, milli bayram ve kutlamalarda sahne aldı. Diğer yandan dönemin ünlü 

gazinosu Maksim’de Adnan Şenses, Arif Sağ, Bedri Ayseli, Belkıs Akkale, Bülent 

Ersoy, Gökhan Güney, Huri Sapan, Hüsamettin Subaşı, İbrahim Tatlıses, İhsan 

Öztürk, İzzet Altınmeşe, Kayahan, Mahmut Tuncer, Muhlis Akarsu, Musa Eroğlu, 

Selahattin Alpay, Tanju Okan ve Yavuz Top gibi dönemin meşhur sanatçılarıyla 

çalıştı.  

Ariç; bu sanatçılarla özellikle Nida Tüfekçi, Belkıs Akkale, Arif Sağ, İbrahim Tatlıses 

ve ünlü program yapımcısı Erşan Başbuğ ile çoğu kez sohbet ortamında bir araya 

geliyordu. O günlerde en çok konuşulan; sanatçıların, kendi yöresine ait ezgiler 

üzerine Türkçe yazıp okunması ve TRT’ye sunması konusuydu.   

Kürtçe’nin yasak olması ve dili asimile etme politikaları diğer devlet kuruluşlarını 

olduğu gibi TRT’yi de etkilemişti. Hatta camiasındaki sanatçılar derledikleri 
                                                                                                                                     
atılan adımlar bu köklü örgütü Türkiye’nin en genç örgütlerinden biri haline getirdi. Halkevleri, 
çoğunluğu hak gasplarını en çok yaşayan yoksul mahallelerde olmak üzere 63 şubesiyle, katılıma açık 
demokratik iç işleyişiyle, yerellerde yaygınlaşmaya açık örgütlenme yapısıyla, alternatif bir yaşam, 
eğitim ve kültür kurabilmesine olanak veren çalışma tarzıyla toplumsal muhalefetin büyüyen 
kurumlarından biri olmaktadır http://www.halkevleri.org.tr/hakkimizda. 

http://www.halkevleri.org.tr/hakkimizda
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türkülerin onaydan geçmesi için doğru olmayan bilgilerle onaylatmak zorunda 

kalabiliyordu. Kaynak kişi ya da sözlerde oldukça hassas bir politika güden TRT 

Türkçe dışındaki sözlere kesinlikle müsamaha göstermiyordu. Bu politika yüzünden 

bazı türkülerin sahip olduğu esas söz ve melodide olmadığını belirten Ariç, onaydan 

geçmesi için kendisinin de bu değişiklikleri yapmak zorunda kaldığını şu şekilde 

anlatmaktadır.  

Yöreme ait birçok kilamı Erivan radyosundan, çevremden, ailemden duydum ve öğrendim. 

Fakat siyasi çalkantılar, darbeler dönemi o kadar etkilemişti ki zaten yasaklanan Kürtçe ile 

kimse derleme yapıp kuruma sunamazdı. Sunmayı bırakın düşünülmesi dahi muhtemel 

değildi. Dolayısıyla ben biliyorum ki, birçok Kürt Halk ozanı dahi Kürt kilamlarına uydurma 

sözler yazarak söyledi. Örneğin; Telli Sazım plağımda söylediğim Dertli Ağrı türküsünü ben 

şu an adını bile hatırlamadığım bir Kürt stranbejden dinlemiş ve derlemiştim. Öyle bir 

dönemde sokağa çıkmaya bile cesaret edemeyen halk için sözün, müziğin kendisine ait olup 

olmaması gibi konular pek önem teşkil etmezdi. Bu trajik bir durumdur ve özellikle Kürt 

Müziği bundan çok fazla darbe almıştır ( Ariç, Kasım 2013). 

Ariç’in bahsettiği meseleler özellikle TRT kurumunda sanatçı statüsünde çalışan 

herkesi ilgilendiriyordu ve üstü kapalı da olsa konuşuluyordu. Fakat bir süre sonra 

konuşulmaktan ziyade baskılar icraate de yansıdı. Çoğu Kürt kökenli bu sanatçılar 

durumdan şikâyet etmeden ezgileri Türkçe sözlerle programlarda seslendirdiler. 

Okuyanların birlikte hatırlandıkları; özellikle, kulaklarda yer eden Ben Yetim; 

İbrahim Tatlıses, Emrah, Hele Yar Zalim Yar, İzzet Altınmeşe ve Selahattin Alpay, 

Mektebin Bacaları; Muazzez Türüng, Sinem mi; Celal Yarıcı gibi sanatçıları meşhur 

eden türküler oldu. Dönemin bir çok ses sanatçısı da bahsi geçen bu eserleri özellikle 

halay repertuarlarına aldı. Konuyla ilgili34 Bedri Ayseli, eline bir teyp alıp gittiği 

Diyarbakır’da duyduğu türküleri kayda almasını şu şekilde anlatıyor; “Bunlar 

çoğunlukla Kürtçe oluyor. Ben parçayı Türkçe sözlerle yeniden derliyor, okuyorum. 

Diğer arkadaşlarımın çalışmaları da pek farklı değil.” Bir başka kişi Celal Yarıcı ise 

kendisini şöyle savunuyor: “Okuduğumuz türkülerin hepsi Kürtçe’den alınmıştır. 

Bizim Doğu’nun halkı Kürtçe parçaları seviyor ama anlayamıyor, biz de türkülere 

Türkçe sözler yazıp onları tatmin ediyoruz.” Celal Yarıcı’nın belirttiği asimilasyon 

Kürtlerin hayatlarına yerleşmiş ve onlar bu ezgileri artık Türkçe olarak söylemeye 

                                                
34 
http://www.karakocan.info/tr/index2.php?option=com_content&task=view&id=484&pop=1&page=1
98&Itemid=1. 

http://www.karakocan.info/tr/index2.php?option=com_content&task=view&id=484&pop=1&page=198&Itemid=1
http://www.karakocan.info/tr/index2.php?option=com_content&task=view&id=484&pop=1&page=198&Itemid=1
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başlamıştı. Ülkenin tek televizyonu TRT de bu ezgileri Türkçe sözlerle duyurdukça 

halk durumdan şikayet dahi edemeden olduğu gibi kabul etmişti.  

Nizamettin Ariç durumdan rahatsızlık duysa da olası ekonomik kaygılar sebebiyle o 

deönemler düzene hayır diyememiştir. Hatta iki LP’sini TRT onayına bu şartla 

sunduğu türkülerle yapmış ve 1979’da Telli Sazım, 1980’de ise Ben Yetim olarak 

piyasaya çıkarmıştır. 

2.3. Yaptığı Müzik Çalışmaları ve Albümler 

2.3.1. 1979, Telli Sazım 
Göksoy Plak tarafından dağıtılan Telli Sazım’da (Ek A.10) Ariç aşağıdaki türküleri 

seslendirdi. Çizelge 1.1’de görüldüğü üzere çoğu anonim olan bu ezgilere kendisi 

uydurdum dediği sözler yazdı. Bu sözler Ariç’e göre çok yapay ve sıradan idi ve bu 

sadelik doğallığından değil suni oluşundan kaynaklanıyordu.  Eserlerin Kürtçe 

sözleri müzikle uyumlu ve anlamına uygundu fakat, söylenmesi mümkün değildi. 

Çizelge 1.1: “Telli Sazım” albümündeki eserler ve bilgileri. 

Eserin Adı Yöresi Kaynak  Söz Müzik 

Kale Dibi Benden Yar Azerbaycan Anonim N. Ariç Anonim 

İndim Pınar Başına  Ağrı Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

N. Ariç N. Ariç 

Sabah Erken Uyandım Ağrı Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

N. Ariç N. Ariç 

Konma Bülbül  (Çizelge 2)    

Tello (Çizelge 2)    

Uzun Hava Azerbaycan Anonim Anonim Anonim 

Telli Sazım Ağrı Anonim 
(Gelerî)/35Derleme 

N. Ariç Anonim 
(Gelerî) 

Ağlarım Gülenim Yoktur Ağrı Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

N. Ariç Anonim 
(Gelerî) 

Dertli Ağrı Ağrı Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

N. Ariç N. Ariç 

Vardım Baktım (Çizelge 2)    

Esmerim (Esmerim)  Ağrı Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

N. Ariç Anonim 
(Gelerî) 

Dertli Cemo Ağrı Dersimli Aşık? - N. Ariç 

Konma Bülbül  (Çizelge 2)    

                                                
35 Anonim, Kürtçe’de Gelerî ismiyle kullanılır. 
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Tello (Çizelge 2)    

Yemenim Turalıdır (Gulizer) Ağrı Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

N. Ariç Anonim 
(Gelerî) 

Telli Sazım Ağrı Anonim (Gelerî) N. Ariç Anonim 
(Gelerî) 

Ağrı Dağı’ndan Aştım Ağrı Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

N. Ariç Anonim 
(Gelerî) 

Mor Keçeyi Boyamadım (U. 
H.) 

Ağrı Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

N. Ariç Anonim 
(Gelerî) 

Yeni Hamamın Üstüyem (Çizelge 2)  N. Ariç N. Ariç 

 

Ankara’da kayıtları alınan plakta bağlamaları İhsan Öztürk ve Musa Eroğlu çaldı. Bu 

türkülerin çoğunun (Çizelge 1.2’deki türküler hariç) albüm içerisinde yazıldığı 

şekliyle TRT arşivi veya başka bir kaynakta Nizamettin Ariç adına kayıtlı olduğunu 

gösterir bir bilgiye rastlanmamıştır. Fakat albüm içerisindeki, bu türküleşmiş 

bestelerin; Celal Sezer, Emin Turgay, Mustafa Keser, Sami Kasap, Selahattin 

Erorhan, gibi isimler tarafından da seslendirilen kayıtları mevcuttur.  

Çizelge 1.2. “Telli Sazım” albümündeki türkülerin TRT Nota Arşivi’ndeki 

bilgileri 

Repertuar 
No-Tarih 

Ezgi Adi Kaynak 
Kisisi 

Derleyen Yöresi 

1123- 1975 VARDIM  BAKTIM DEMİR 
KAPI 

Hıdır 
Karaduman 

Durmuş Yazıcıoğlu Elazığ 

1669- 1978 TELLO GİDER YAN 
GİDER 

Musa Atıcı Muharrem Akkuş Erzurum / 
Aşkale 

464 - 1973 KONMA BÜLBÜL KONMA İsmet Koçkar Muzaffer Sarısözen Ağrı / 
Eleşkirt 

3944- 1994 YENİ HAMAMIN 
ÜSTÜYEM 

Nizamettin 
Ariç 

Banttan yazıldı Doğu 
Anadolu 

 

Üçbin adet basılan Telli Sazım bugün de TTNET Müzik Market’de (Ek A.11) de 

bulunmakta ve dinlenmektedir.  

2.3.2. 1980, Ben Yetim 
Nizamettin Ariç, Telli Sazım piyasadayken aynı tarzda ikinci plağını da hazırladı. Bu 

plakta da Kürt Müziği’nde bilinen ezgiler Türkçe sözlerle yer alıyordu. Plağa adını 

veren Ben Yetim (Ek A.12)sonraki yıllar birçok müzisyen tarafından da seslendirildi, 

http://www.trtnotaarsivi.com/thm_git.php?secenek=kaynak&deger=%DEeref%20Canku
http://www.trtnotaarsivi.com/thm_git.php?secenek=derleyen&deger=Muzafer%20Sar%FDs%F6zen
http://www.trtnotaarsivi.com/thm_detay.php?repno=1669&ad=TELLO%20G%DDDER%20YAN%20G%DDDER
http://www.trtnotaarsivi.com/thm_detay.php?repno=1669&ad=TELLO%20G%DDDER%20YAN%20G%DDDER
http://www.trtnotaarsivi.com/thm_git.php?secenek=kaynak&deger=Musa%20At%FDc%FD
http://www.trtnotaarsivi.com/thm_git.php?secenek=derleyen&deger=Muharrem%20Akku%FE
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hatta Emrah36 (Ek A.13 ve A.14) ve İbrahim Tatlıses37(Ek A.15) bir dönem bu eserle 

tanındılar ve Ariç’ten daha fazla meşhur oldular. Bu eserin Ariç ile değil de Emrah, 

İbrahim Tatlıses ve Ceylan (Ek A.16) ile tanınması iki sebebe bağlanabilir. Birincisi; 

Ariç’in siyasi suçlu sıfatıyla yurttan ayrılmak zorunda kalması, dolayısıyla tanınmak 

için yeterli vaktinin bulunmaması, ikincisi; kendisinin dönemin şartları sebebiyle 

değiştirdiği bu kilamın sözlerini, daha sonra özgün haliyle seslendiren kişi olarak 

bilinmek istemesi olabilir. Ariç’in 1991’de çıkaracağı Aydınlığım/Ahmedo Roni 

kasedinde bu eseri Le Dotmam38 adıyla ve Kürtçe sözleriyle okuması bu tezimizi 

desteklemektedir (Ek A.3-A.4). Sözlerdeki “acı, keder, umutsuzluk, elem, yoksulluk, 

kimsesizlik, hüzün” gibi duygular arabesk müziğinde karşımıza çıkan temalardan 

bazılarıdır. Bu yönüyle arabesk müziği sanatçılarının tercihi olma ihtimali de 

yüksektir.   

Ben Yetim’in ezgisi uzun zamandır kulağımda vardı. Kime ait olduğu net değildir. Türkçe 

sözlerini ben yazdım. Bu sözler İstanbul’da ailemden ayrı yaşarken hissettiğim duygularımı 

yansıtır. Dönemin karmaşıklığı, özellikle doğuda yaşanan çirkin olaylar bir Kürt olarak beni 

çok etkilemiştir ve bu sözler de bu duygulardan ortaya çıkmıştır. Arabesk müziği ile de 

uyuşmuş olması aslında tam bir tesadüftür. Fakat ben o maksatla yazmamıştım (Ariç, 2013). 

“Arabesk Müziği” özellikle bu konulara değinen, toplumun da aynası niteliğinde 

Türkiye’nin kendi ürettiği bir müzik türüdür. Ve 1980’li yıllar Arabesk Müziği’nin 

zirve yaptığı yıllardı. Ariç de yazdığı bu sözlerle yine bu dönemlere tanıklık etmiş 

oldu. Bazı sanatçıların imajlarıyla birebir uyuşan bu sözler onların kasetlerinin 

milyonlar satmasını da sağladı.  

Ben yetim ben yetim ben yetim vay 

Ben öksüz ben öksüz ben yetim vay 

Binmişsen binmişsen dert atına 

Yavaş get yavaş get ben yetim vay 

 

                                                
36 Emrah (1971, Diyarbakır). Günümüze kadar gelen süreçte yirmiiki stüdyo albümü, onsekiz sinema 
filmi, üç televizyon programı, dört televizyon filmi, sekiz televizyon dizisi yapan, sayısız yurtiçi 
yurtdışı konser, sayısız yurtiçi yurtdışı ödüller alan sanatçıdır. 1994 yılında Türkiye’nin ellibin bilet 
satışlı ilk stad konserini verdi. 2009 yılında otuzsekiz yaşında iken yirmialtıncı sanat yılı nedeniyle 
MGD tarafından “Yaşam Boyu Onur Meslek” ödülü alarak bu ödüle layık görülen en genç Arabesk 
Müzik sanatçısıdır (http://www.emrah.com.tr/detail.php?part=biyografi). 
37 İbrahim Tatlıses (İbrahim Tatlı, 1952, Şanlıurfa). Arap ve Kürt asıllı Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, 
oyuncu, televizyon programcısıdır. Tatlıses Holding yönetim kurulu başkanı "Ayağında Kundura" 
türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve 
yönetmen olarak görev aldı ve ondokuz yıl süren İbo Show 'da sunuculuk yaptı. Tatlıses, Türkiye'nin 
yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır (http://www.tatlises.com.tr/tatlises/). 
38 Le Dotmam: Le Kürtçe’de dişi varlıklara seslenme edatıdır. Dotmam da amcakızım anlamına gelir.  

http://www.emrah.com.tr/detail.php?part=biyografi
http://www.tatlises.com.tr/tatlises/
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Ağlama ağlama gel ağlama 

Zaman zamana bel bağlama 

Gün gelir gün gelir bu da geçer 

Aç gözün aç gözün ağlama vay 

Türkçe sözlerle rağbet gören ezginin Kürtçe şekli Ariç’in de belirttiği üzere Kürt 

Müziği Literatüründe anonimleşmiş bir eserdir fakat son kıtasında Şivan Perwer’in 

adı dikkat çekmektedir ve bu mahlasa göre, güfte Şivan Perwer’e aittir. Bunun 

yanında Şivan Perwer’in 1978’de Şivan Prodüksiyon ve 1996 Ses Plakçılık’tan 

çıkardığı “Ey Ferat” adlı kasedinde “Tekst û Muzîk39: Şivan Perwer” olarak 

geçmektedir (Ek A.17) Bu konuyla ilgili net bir bilgiye sahip olunamayan kasedin 

kapağında yazılı özgün sözleri ve Türkçe açıklaması çizelge 2.1’deki gibidir. 

Çizelge 2.1: “Ben Yetim” eserinin Kürtçe Sözleri ve Türkçe’ye çevirisi. 

               Kürtçesi Le Dotmam                   Türkçesi Amcakızım 
Xeber hate min li ser eşqa dil  Yürekten sevmeler üzerine bir haber geldi 
Eywax gul bû evîndara bilbil  Eyvahki Gül Bülbül’e aşık oldu 
Xeber hate min li ser eşqa dil Yürekten sevmeler üzerine bir haber geldi 
Agahtar bûm li ser evîna dil Yürekten gelen sevdalardan haberdar oldum 
Eywax gul bû evîndara bilbil Eyvahki Gül Bülbül’e aşık oldu 
Bilbil xema qet nakşîne ji gul Bülbül hiç dert tasa çekmez Gül’den 
Lê dotmam lê dotmam w’em rûreş in  Amcakızım amcakızım biz yüzükarayız 
Lê dotmam lê dotmam lê dotmamê  Amcakızım, amcakızım, amcakızım 
Delalê evîndara pismamê  Güzelim, amcaoğluna aşıktır 
Zeriyê evîndara pismamê  Sarışınım, amcaoğluna aşıktır 
Dotmam dayika me tev niştiman e  Amcakızım, hepimizin anası ulusumuzdur 
Diqêrî digazî li ber destan e  İnler, yakınır, ellere muhtaçtır 
Wê çawa bê sebra me Kurdan e  Biz Kürtler nasıl sabredeceğiz? 
Lê dotmam lê dotmam w’em rûreş in  Amcakızım amcakızım biz yüzükarayız 
Lê dotmam lê dotmam lê dotmamê Amcakızım, amcakızım, amcakızım 
Delalê evîndara pismamê Güzelim, amcaoğluna aşıktır 
Zeriyê evîndara pismamê Sarışınım, amcaoğluna aşıktır 
Dotmam tu pir şêrînî li ba şivan Amcakızım, sen Şivan’ın gözünde çok tatlısın 
Lê niştiman nadim bi hezar yaran Ama ulusumu binlerce yare değişmem 
Bo azadî dil û canêm qurban Özgürlük için kalbim ve canım feda olsun 
Bo rizgarî divêm axa goran Kurtuluş için mezar toprağına razıyım 
Lê dotmam lê dotmam w’em rûreş in Amcakızım amcakızım biz yüzükarayız 
Lê dotmam lê dotmam lê dotmamê Amcakızım, amcakızım, amcakızım 
Delalê evîndara pismamê Güzelim, amcaoğluna aşıktır 
Zeriyê evîndara pismamê Sarışınım, amcaoğluna aşıktır 

 

                                                
39 Tekst û Muzîk: Söz ve Müzik 
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1980’de Öncü Plak ile piyasaya çıkardığı Ben Yetim’de Ariç, bu defa Arif Sağ ve 

İhsan Öztürk ile çalışmıştı. Hücum kayıt denilen yani; aynı anda sazlar ve solistin 

birlikte icrasının kaydedildiği bu LP toplamda 12 eserden oluşmaktaydı (Çizelge 

2.2).  

Çizelge 2.2: “Ben Yetim” albümündeki eserler ve bilgileri. 

Eserin Adı Yöresi Kaynak  Söz Müzik 

İsterem Ki Gorem Seni Azerbaycan Anonim Anonim Anonim 

Almast (Almast)  Ağrı İsxane Eslan40 N. Ariç 
(Türkçe) 

İsxane Eslan 

Basina Dondugum (Çizelge 4)    

Gule Gule Ağrı Anonim (Gelerî)   

Ben Guzel Ağrı Anonim (Gelerî) N. Ariç N. Ariç 

Ey Fırat (Ey Ferat) Azerbaycan Cîgerxwîn Kürtçe: 
Cîgerxwîn 
Türkçe:N. Ariç 

Cîgerxwîn 

Ben Yetim (Le Dotmam) Ağrı Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

N. Ariç Türkçe:N. 
Ariç 

Daglar Duman   Ağrı Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

N. Ariç N. Ariç 

Ilkbahar Azerbaycan Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

N. Ariç Müzik 

Hatuney ? ? ? N. Ariç 

Dertli Cemo Ağrı Dersimli Aşık? - N. Ariç 

 

Ben Yetim albümünde bulunan Başına Döndüğüm türküsünün TRT arşivindeki 

bilgileri de çizelge 2.3’deki gibidir. 

Çizelge 2.3: TRT Nota Arşivi’ndeki eser ve bilgileri. 

Repertu
ar No - 
Yıl 

Ezgi Adi Kaynak Kisisi Derleyen Yöre 

980 – 
1975 

BAŞINA DÖNDÜĞÜM 
KURBAN OLDUĞUM  

Âşık İkrami/Âşık Dursun 
Cevlani 

Muzaffer 
Sarısözen 

Kars 

Kürtçe kilamlar üzerine Türkçe sözler yazarak çıkaracağı ilk ve son olacak bu 

plaklardan sonra Ariç; pişmanlığını, ileride çıkaracağı albümlerde ve bestelerinde 

dile getirmek için çalışacaktır.    

                                                
40 İsxane Eslan (İsxan Ankosi) Kürt Müzisyen ve söz yazarı. 1943 Erivan doğumludur ve halen 
Erivan’da yaşamaktadır. Bilgiler piyano sanatçısı ve Trio Mara grubunun piyanisti kızı Naze 
Eslan’dan alınmıştır ( 02.11.2013:20:20). 

http://www.trtnotaarsivi.com/thm_detay.php?repno=980&ad=BA%DEINA%20D%D6ND%DC%D0%DCM%20KURBAN%20OLDU%D0UM
http://www.trtnotaarsivi.com/thm_detay.php?repno=980&ad=BA%DEINA%20D%D6ND%DC%D0%DCM%20KURBAN%20OLDU%D0UM
http://www.trtnotaarsivi.com/thm_git.php?secenek=kaynak&deger=%C2%FE%FDk%20%DDkrami/%C2%FE%FDk%20Dursun%20Cevlani
http://www.trtnotaarsivi.com/thm_git.php?secenek=kaynak&deger=%C2%FE%FDk%20%DDkrami/%C2%FE%FDk%20Dursun%20Cevlani
http://www.trtnotaarsivi.com/thm_git.php?secenek=derleyen&deger=Muzaffer%20Sar%FDs%F6zen
http://www.trtnotaarsivi.com/thm_git.php?secenek=derleyen&deger=Muzaffer%20Sar%FDs%F6zen
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2.4. TRT ile Münasebetler 
Telli Sazım ve Ben Yetim albümlerinin müzikal strüktürü; TRT’nin THM 

programlarını anımsatmaktaydı. Bahusus bu albümlerde kullanılan çalgı ve ritim 

karakteri o günün TRT anlayışından pek de farklı değildi. Yani; tek sesli ve 

birbirinin tekrarı ritimler bu albümlere de yansımıştı. Çünkü TRT yerel tavırların ve 

THM’nin kendi teknik özelliklerinin öne çıkacağı özel bir yapıya sadık kalmıştı. 

TRT; türkülerin sadece eğlendirme ve çeşitlilik hakkında bilgi veren ezgiler 

olmadığını savunan, halkı aynı müzik beğenisi ve duygusu altında toplama 

ideolojisinde birleşen bir kurumdu. Yurttan Sesler topluluğu da Anadolu’nun her 

yöresinden gelen eserleri seslendiren nitelikli işçilerdi. Bu ideoloji icra edilen 

müzikte; kullanılan sazlardan melodik düzene kadar her unsuru etkilemişti. Özellikle 

kullanılan sazlar; bağlama (genelde bozuk düzeni ile41), ritim olarak; def, asma 

davul, renk saz olarak ise; kaval ve zurna vazgeçilmez sazlar arasındaydı. Orkestraya 

batı sazları dâhil edilmek istenmedi. Bazı çalışmalar yapılmak istense de bu görüşten 

uzak durulmadı. Fakat Yöresel özelliklere sadık kalmak için sarf edilen bu yaklaşım 

etnik müziklere karşı uygulanmadı.  Dolayısıyla bu ideolojinin izleri o zamanlar TRT 

sanatçısı olan Nizamettin Ariç’in iki plağında; sözde değişiklik müzikte tekdüzelik 

çelişkisiyle kendini gösterdi. 

Nizamettin Ariç TRT’nin bu tenakuz yaklaşımından artık ciddi anlamda rahatsız 

olmaya başladı. Siyasete karışmak gibi bir düşüncesi olmadı, ama artık kendisinin de 

sürüklendiği bu hatadan sıyrılmak istiyordu. Yakın arkadaşlarıyla iştirak ettiği bazı 

müzikli toplantılarda Türkçe yanında Kürtçe ezgiler de okuyor, düşüncelerini dile 

getiriyordu. Bu arkadaşlarının içinde TSK’ya mensup kişiler de vardı. Bazı askeri 

birimlere de konserlere giden Ariç Eşref Bitlis42 ile de bu vesileyle tanışmıştı ve 

                                                
41 Bağlama sazında kullanılan akort düzenlerinden birinin adıdı. Kara düzen de denilen bu akorda göre 
teller alttan başlamak üzere; Lâ, Re, Sol, isimlerini alır ve karar sesi La olarak söylenir.  
42 Eşref Bitlis (d. 1933, Malatya - ö. 17 Şubat 1993).Türk orgeneral, eski Jandarma Genel Komutanı. 
1952 yılında Kara Harp Okulu'ndan teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1966 yılında Kara Harp 
Akademisi'ni tamamladı. Almanya'da dil eğitimini tamamladıktan sonra 1969 yılında Türk Silahlı 
Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 1973'de Alman Harp Akademisi'ni tamamladı. Bir yıl Kara 
Harp Akademisi'nde başöğretmen olarak görev yaptı. 1978'de tuğgeneral oldu ve Bolu Komando 
Tugay Komutanlığına getirildi. 1982'de tümgeneral ve Kıbrıs 28. Tümen Komutanı oldu. 1986'da 
korgeneral rütbesi aldı. 1988'de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı oldu. 1990'da orgeneral 
rütbesi aldı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı. Bitlis, bölgede konuşlanmış durumda bulunan 
Çekiç Güç Kuvvetlerinin Türkiye'den ayrılması gerektiğini açıklıyor ve ABD'nin Kuzey Irak'da 
oluşturmaya çalıştığı Kürt Devleti'nin Türkiye'nin zararına olduğunu söylüyordu. Bu nedenle Amerika 
Birleşik Devletleri büyükelçiliği tarafından birkaç defa hükümete şikâyet edildiği iddia edildi. 17 
Aralık 1992'de Çekiç Güç'e bağlı Amerikan savaş uçakları, kendilerine bildirildiği halde Irak'ın 
Selahattin kentine gitmekte olan Bitlis'in helikopterine taciz uçuşu yaptı ve helikopteri inişe zorladı. 
Komutanlığı döneminde JİTEM'in kurularak yargısız infazların yapılmasına ve itirafçılarla birlikte 
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dostluğu ilerlemişti. Kendisine hem Türkçe hem de Kürtçe müzikler okur, sohbetler 

ederdi. Bu şekilde devlet askerî ve ileri gelenleriyle de sohbetleri olmuştu.  

O yıllarda, ünlü sanatçılarla aynı ortamda olmak iyi kazanmak, yaşımdaki birinin en çok 

isteyeceği şeydi mutlaka. Fakat bunların beni pek de mutlu ettiğini söyleyemem. Çünkü 

maddi açıdan tatmin edici olsa da TRT’nin, kültürü asimile eden siyasi yapısı beni manevi 

olarak zedelemeye başladı. Özellikle yöremden kilamlar derleyip anlamından farklı Türkçe 

sözler ile okumak kendi anadilime yapacağım en büyük kötülüktü. Çelişkiler yaşadığım 

gerçektir fakat o dönem ve şartlara baktığımda buna engel olamadığımı belirtmem gerekir. 

Aynı ortamı paylaştığım ve bana bu teklifleri yapan sanatçı arkadaşlarımın da o döneme ayak 

uydurmak zorunda kaldığını düşünüyorum.  Ama onlardan hiçbiri benim gibi pişmanlık 

duyup yapılan hatayı düzeltmedi. Tam tersi bazıları bu yaptıklarından gururla bile bahsetti. 

Ben maalesef bir dönem bu asimilasyon politikasından payıma düşeni aldım, hatta bu 

türkülerin olduğu bir LP ve kaset yaptım. Kürtçe’nin yasak olması ve beraberinde gelen 

baskılar beni bu hataya itmiş olabilir, ama bu hatamı düzeltmek için çok beklemedim. 

Yaşadığım toprakları değiştirmek, ailemden kopmak, tüm hayatımı değiştirmek pahasına da 

olsa bunu yaptım (Ariç, 2012). 

2.5. Türkiye’de Sinema İle İlgili Çalışmaları 
Ariç 1979 yılındaki bu müzik çalışmalarının yanında sinema teklifleri de aldı. Fakat 

ona gelen teklifler daha çok bağlama çalıp türkü söylemesi yönündeydi ve Ariç bu 

janrda olan çoğu teklifi geri çevirdi. Çünkü içerisinde bulunduğu çelişkiden oldukça 

rahatsız iken pek iddialı olmadığı sinemada türkücü olarak tanınmak onu memnun 

etmeyecekti. 

İki yılda yirmiden fazla film teklifi aldım. Ama hepsi beni türkü söyleyen Nizamettin Ariç 

olarak kullanmak istiyordu. Yedi türkü söyle gerisine karışma diyorlardı bana. Bu tekliflerin 

hiçbirini kabul etmedim. Ben sinemaya saygılıyım. Herkes ne yaptığını bilmeli…Şarkıcı 

şarkısını söylemeli, sinema sanatçısı kameralar karşısındaki görevini yapmalı43 . 

Nizamettin Ariç, nihayetinde aldığı sinema tekliflerini değerlendirmeye başladı 

fakat senaryoya özen gösteriyordu. Beş film için Türker İnanoğlu ile mukavele 

imzaladı. Proje olarak Mem û Zin hikâyesi de konuşuldu, fakat bu anlaşma 

gerçekleştirilemedi. Yine Onat Kutlar’dan Kuyucaklı Yusuf filminde oynaması için 

teklif aldı, fakat bu film de sadece proje olarak kaldı.  

                                                                                                                                     
silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına karşı çıktığı da basına yansımıştır. 7 Şubat 1993'de 
'İncirlik Üssü'nden kalkan ABD uçakları, PKK'ya yardım dağıtıyor. ' diyen Eşref Bitlis, 17 Şubat 
1993'de Beechcraft B200 King Air tipi uçağın henüz aydınlanamayan nedenlerle düşmesi sonucu 
hayatını kaybetti. Daha sonra Rıdvan Özden ve Bahtiyar Aydın gibi Bitlis'in ekibi içinde yer alan bazı 
yüksek rütbeli askerler görevi başında yaşamını yitirmişti http://esrefbitlis.kimdir.com/. 
43 Haftada 7 Gün dergisi, 1979. 

http://esrefbitlis.kimdir.com/
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12 Eylül 1980 darbesini getiren 1970’lerdeki siyasal ve ekonomik kargaşa Türk 

sinemasına da yansımıştı ve yozlaştırarak tarihinin en ağır yarasını almasına sebep 

oldu ve Türk sineması o yıllarda itibarını kaybetti.  

1970'lerin ilk yarısında ülke sineması dört ana damardan besleniyordu; Kemal Sunal, 

Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın öncüsü olduğu komedi filmleri, Yeşilçam’ın 

devamı niteliğindeki özellikle "-cik" li filmler, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın ile 

özdeşleşen vurdulu kırdılı filmler ve Yılmaz Güney'in44 başını çektiği toplumcu 

gerçekçi filmler. Ancak ikinci yarısında hem TRT ile yerleşen televizyon kültürü 

hem toplumsal kaos, halkı sinemalardan çekti ve varlığını devam ettirmek adına 

düzeysizleşen sinema için Ali Poyrazoğlu, Aydemir Akbaş ve Behçet Nacar gibi 

birçok ünlü simanın da yer aldığı pornografik filmler dönemini başlattı45. 

Nizamettin Ariç, yurtta mevcut bu sendromda kaybolmamak için çaba gösterdi. 

Özellikle film senaryolarında selektif davrandı ve yirmiye yakın film teklifi 

içerisinde konusu günün gerçeklerini yansıtan filmlerde rol almayı uygun gördü. 

1979 yılında; Bir Günün Hikâyesi (Sabah) ile ilk sinema deneyimini yaşadı (Ek 

A.18).  

Bu filmde; Şerif Sezer, Fikret Hakan, Nur Sürer ve  Erdoğan Akduman ile kamera 

karşısına geçen Ariç yönetmen Sinan Çetin ile çalıştı. Film Uluslararası Hyères Film 

Festivali'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Nur Sürer de 1982 Antalya Altın 

Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Bu filmde 

Nizamettin Ariç Ben Yetim (Le Dotmam) ve Ey Fırat (Ey Ferat) adlı eserleri kendi 

yazdığı Türkçe sözlerle okudu. Böylece; oyunculukta henüz çok yeni olmasına 

rağmen Kabul ettiği mütevazı rolü, kendisiyle özdeşleşen müziği ile pekişmiş oldu.  

Bu filmin ardından 1980 yılında sinema oyunculuğunu deneyimini Kurban Olduğum 

(Ek A.19) adlı filmde rol alarak ikinci kez gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Şahin 

Gök’ün, yapımcılığını ise Kadri Yurdatap’ın üstlendiği filmde Ariç, Erol Taş ve 

Suna Yıldızoğlu ile çalıştı. Yine konusu bakımından sosyal bir konuya eğilen bu 

filmde Ariç albümlerinden seçtiği eserleri de seslendirdi.  

                                                
44 Yılmaz Güney: Yönetmen, oyuncu, senarist ve öykü yazarı. Gerçek adı Yılmaz Pütün'dür. Türk 
sinemasında çığır açan yapımlara imza atmış, Yeşilçam’ın klişelerini sarsmış, siyası duruşu, 
mahkûmiyeti ve başarılı yönetmenliğiyle kilometre taşı olmuştur. Çirkin Kral lakaplı Güney, 
hapishane yıllarında kaleme aldığı Yol adlı filmin senaryosuyla Cannes film festivalinde Altın 
Palmiye ödülünü kazanmıştır. Umut, Arkadaş ve Sürü Güney’in önemli filmlerinden bazılarıdır 
(http://www.biyografi.info/kisi/yilmaz-guney).  
45 http://blog.milliyet.com.tr/70-lerin-sonu--darbe-ve-80-ler-turk-sinemasi/Blog/?BlogNo=37224. 

http://www.biyografi.info/kisi/yilmaz-guney
http://blog.milliyet.com.tr/70-lerin-sonu--darbe-ve-80-ler-turk-sinemasi/Blog/?BlogNo=37224
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Nizamettin Ariç’in Yılmaz Güney ile de bir film projesi oldu ama hayata 

geçirilemedi. Ariç’in Kürtçe müziklerle gündeme gelmesi Güney’in de dikkatini 

çekti ve kendisiyle görüşmek istedi. Güney o dönemde İmralı Adasında tutuklu 

bulunuyordu ve Ariç’i “moral konseri” vermesi için bu açık hava hapishanesine 

davet etti (Ek A.20) Nizamettin Ariç, Yılmaz Güney’in teklifini büyük bir hevesle 

kabul etti ve gitti.  Yılmaz Güney Ariç’i Yol filminde oynaması için davet etmişti. 

Güney, Ariç için Yol’da bir rol düşünmüştü ve bu rol Ariç ile çok bağdaşıyordu. Ariç 

bu teklifi büyük bir istekle kabul etti fakat daha sonra bazı sebeplerden dolayı bu 

filmde oynayamadı. Ekonomik sebepler onu çalıştığı Caddebostan, Maksim ve 

Taksim gazinolarına bağlıyordu ve İstanbul’daki hayata borçlarla başlamıştı. 

Zorunluluklar sebebiyle sonradan pişman olacağı bir karar verdi ve Güney’in 

teklifini geri çevirdi.  Fakat Yılmaz Güney ile olan bağlantısını hiç koparmadı. 

2.6. Hayatını Değiştiren Konseri 
Nizamettin Ariç’in konser programı yoğun bir şekilde devam ederken TRT 

tarafından yine bir milli kutlama günü için Ağrı’ya gönderildi. Bu kutlama Ağrı’nın 

düşman işgalinden kurtuluşunun 61. Yıldönümü için yapılacaktı. TRT’den bazı 

sanatçılarla birlikte sahne almak için Ağrı’ya gitti. Kendi doğduğu şehir olan 

Ağrı’da verdiği bu konserde türküler okudu, müziğini icra ederek halk ile buluştu.  

15 Nisan Ağrı’ nın Kurtuluşu dolayısıyla dönemin TRT sanatçıları olarak Ağrı’ya konser 

düzenlemeye gitmiştik. Hatırladığım isimler arasında rahmetli Atakan Çelik ve dönemin 

Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur da var. Sanatçılar bir bir programını icra etti, benim 

sıram geldi ve ben de yaklaşık bir saat sahne yaptım. Bu bir saatlik programımda günün 

popüler türkülerini seslendirdim. Fakat konserin sonuna doğru hemşehrilerim benden Kürtçe 

bir stran okumamı istedi. Ben onların isteklerini kırmak istemedim ama okursam neler 

olabileceğini tahmin edebiliyordum. Yine de halkın ısrarına dayanamayarak kendi 

memleketimde sahne almanın verdiği mutlulukla bir tane okuma cesareti buldum kendimde. 

Sözlerinde sakınca olmayan bir eser olan Ahmedo Roni’den ufak bir dörtlük okudum. Halkın 

o anki sevincini anlatamam. Hasret kaldıkları dillerinden bir stran dinlemek onları çok mutlu 

etmişti ve ben de bu mutluluğu hissedebiliyordum (Ariç, 2012). 

Ağrı halkının 1979 yılındaki bu töreni, kendi dillerinde bir eser ile kutlaması, Ariç’i 

de mutlu etmişti, fakat bu konserden sonra olacaklar onun gelecekteki yaşamını çok 

etkileyecekti. Sahneden indikten sonra kelepçelenerek jandarma eşliğinde karakola 

götürüldü ve yirmidört saat gözaltında tutuldu. Siyasi amacı olmadığını dile 

getirmesi ve daha önce işlediği herhangi bir suçunun olmaması, onun tutuksuz 

yargılanma sürecini başlattı. Her sözünde Kürt halkının Türkçe ile bir problemi 
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olmadığını, olsaydı kendisinin Türkçe sözlü halk müziği söylemeyeceğini dile 

getiren Ariç, bu yaşadıklarını hazmedemedi ve sonunda haftasonları çıkan bir 

dergideki röportajında bunları dile getirdi.  

TRT’de çalıştığım dönemlerde baskılar sonucu yaptığımın yanlış olduğunu dile getirmenin 

zamanı geldi dedim ve bir dergide (Ek A.21) bunları anlattım. Bu röportajdan sonra da zaten 

sıkıntılı olan TRT’deki görevime de son verildi (Ariç, 2012)46. 

Bu konserle birlikte suskunluğunu bozan Ariç’in hayatı tamamen değişti ve adeta 

yaşam çemberi daraldı. TRT ile olan bağlantısı bitti, televizyon programları, gazino 

çalışmaları ve konserleri iptal edildi, evi sürekli polis tarafından aranır oldu ve müzik 

yapması artık neredeyse imkânsız hale geldi. Ariç; 1979 yılı sonlarında hakkında 

çıkan mahkeme kararı ile TCK’nın 31 Mart 1991’de terörle mücadele kanunu olarak 

değiştirdiği 141/1 ve 142/147 fıkralarına istinaden beş ile onbeş yıl arası hapis 

cezasına çarptırıldı. Hayatına nasıl devam edeceği sorusuyla başbaşa kalan Ariç, 

çözümü doğduğu toprakları ve ailesini terketmekte buldu. 1980 yılında sürgüne 

gidenler kervanına katılıp önce Suriye’ye bir kaç ay sonra da Almanya’ya yerleşti.  

  

                                                
46 24.10.2013:15:30 tarihinde yapılan telefon konuşması ve Kasım 2012’de Almanya’da kendisiyle 
yapılan görüşmelerden derlenmiştir. 
47 141/1; Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir 
sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan 
herhangi birini devirmeye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül 
edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hususta 
yol gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. bu kabil 
cemiyetlerin birkaçını veya hepsini sevk ve idare edenler hakkında ölüm cezası hükmolunur. 
142/1; madde 142/1. fıkra: sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye 
veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel 
nizamlardan herhangi birini devirmek veya devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekun yok etmek 
için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile 
cezalandırılır 
(http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d09/c010/b010/tbmm090100100270.pdf). 
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3. 1980 SONRASI VE NİZAMETTİN ARİÇ 

3.1. 12 Eylül Darbesi Ve Yankıları 
12 Eylül 1980 yılı hem Nizamettin Ariç’in yaşamında hem de Türkiye tarihinde bir 

kırılma noktasıdır. Öncesinde meydana gelen 1971 muhtırasıyla başlayan sürecin 

derinleştirilmesi ve tamamlanmasının sonucu olan 1980 darbesi Türkiye’de, yeni bir 

dönemin başlangıcını sayılır. İç savaşın eşiğine geldiği 1971-1979 arası, ülkede 

meydana gelen anarşi ve terör olayları karşısında devlet iktidarı da tükenme 

noktasına gelmiş, TSK da bu durum karşısında bazı önlemler aldığını her fırsatta dile 

getirmiştir. Bu gidişat karşısında politikacıların istikrarsızlığı ve duyarsızlığı da hat 

safhadadır. Üstelik bazı bakan ve milletvekillerinin ordu komutanlarını “içinde 

bulunduğumuz durumu ancak siz düzeltebilirsiniz” (Birand, 1984 s. 245) sözlerinden 

ibaret ziyaretleri, yönetimi askeri kuvvetlere devretmek istediklerini gösteren 

örneklerdir. Bu aciz yaklaşım ülke yönetiminin ne kadar vahim bir durumda 

olduğunu gözler önüne sermektedir. Nitekim Ağustos 1979’da Genelkurmay 

Başkanı’nın İç Hizmet Yasası ve Silahlı Kuvvetlere verdiği yetkilerden bahsetmesine 

rağmen siyasi iktidarın kayıtsız kalması, nihayetinde TSK’nın 29 Aralık 1979’da 

Cumhurbaşkanı’na bir uyarı mektubu göndermesine sebep olmuştur. Fakat siyasiler 

bu uyarıya, beş ayda yüzonbeş turluk başarısız bir oylama ile cumhurbaşkanı dahi 

seçemeyen çözümsüz bir sonuç ile karşılık verdiği için TSK, İç Hizmet Kanunu’nun 

kendisine verdiğini ileri sürdüğü yetkiye dayanarak 12 Eylül 1980 günü yönetime 

resmen el koymuştur (Dursun, 2001, s. 166-169). 

Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzasıyla 

yayınlanan Milli Güvenlik Kurulu’nun bir numaralı bildirisi (Ek B) 12 Eylül 1980 

Cuma günü saat 03:59’da Türkiye radyolarından okunmuş48 ve gün içinde bunu 

                                                
48 Bildiriyi okuyan dönemin haber spikeri Mesut Mertcan Atilla Güner’e şunları söylemektedir: 
Sanıyorum perşembeyi cumaya bağlayan gündü. 23 Ana Haber bültenini okudum evime geldim. 
Zamanın genel müdür yardımcısı Muammer Yaşar Bostancı ve Doğan Kaçaroğlu evime gelmek 
istediklerini söylediler. Fakat bir süre sonra zamanın televizyon haber müdürü Müdürü Ethem Vardar 
geldi ve kadro değişikliğinden bahsederek Doğan Beyin benimle görüşmek istediğinden bahsetti. Ben 
de TRT-DER ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Denetim Kurulu üyesiydim ve işime son 
verileceğinden korktum. Bir süre sonra kendimi Genelkurmay Başkanlığı’nda buldum. Daha sonra 
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sekiz bildiri daha takip etmiştir. Hasan Mutlucan’ın seslendirdiği Yine de Şahlanıyor 

adlı türkü eşliğiyle okunan ilk bildiri, seslendirenler dışında imzası olan herkesi 

amacına ulaştırmış, ülkenin siyasi tarihini değiştiren bu darbe ile şu icraatler ifa 

edilmiştir. 

• 12 Eylül 1980’de sokağa çıkma yasağı çıkarıldı.  

• 16 Eylül 1980’de MGK bütün grev ve lokavtleri ertelendi. Aranan 

sendikacıların dokuzyüzellisi teslim oldu, ellibir işçi de işbaşı yaptı. DİSK ve 

MİSK yöneticilerine “teslim ol” çağrısı yapıldı. 

• 17 Eylül 1980’de gözaltı süresi uzatıldı. 

• 18 Eylül 1980’de yeni MGK üyeleri TBMM’de yemin etti ve yeni 

görevlerine atandı. 

• 19 Eylül’de 1402 sayılı kanunda yapılan değişiklikle “sıkıyönetim 

komutanları ve bütün kamu personeli gerekçesiz görevden alınabilir” kararı 

çıkarıldı. 

• 7 Ekim 1980’de Sol görüşlü Necdet Adalı ve Sağ görüşlü Mustafa 

Pehlivanoğlu’na verilen ölüm cezasıyla ilk idamlar da gerçekleştirildi.  

• 11 Ekim 1980’de Alparslan Türkeş ve diğer MHP üyeleri hakkında gıyabi 

tutuklama kararı verildi.  

• 15 Ekim 1980’de Necmettin Erbakan ve diğer MSP üyeleri tutuklandı.  

• 30 Ekim 1980’de Bülent Ecevit CHP’den istifa etti.  

• 10 Kasım 1980’de İlhan Erdost’un ölüm haberi, 3 Aralık 1980’de Erdal 

Eren’in idamı ülkeyi gittikçe karıştırmaya başladı ve binlerce insan gözaltına 

alındı. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim askeri mahkemelerince 517 sanığa 

idam cezası verildi. Askeri Yargıtay'ın onayladığı idam kararlarının sayısı 

124 oldu. Bunlardan, MGK'nın onayladığı ve onay sonrası hemen infazı 

yapılan 50'si dışındakiler için cezalar fiilen müebbet hapse dönüştü 49.19 

Aralık 1980’de DİSK davası başladı ve 27 Aralık 1980’de toplu iş sözleşmesi 

dolan işyerlerinde yeni toplu iş sözleşmesi ile ilgili yetkiler kurulan yüksek 

hakem kuruluna devredildi50. 

                                                                                                                                     
Ankara Radyosu’na gittik ama Genelkurmay Başkanlığı’nda bir odaya aldılar beni ve o oda general 
doluydu, ne olduğunu anlamadım. Onlardan birisi “Mesut’a okuyacağı bildiriyi verin” dedi. Ben de 
bir darbe olacağını hissettim. Ben ciğerim yana yana bu bildiriyi okudum”. 
http://www.youtube.com/watch?v=zA5xpsX6dRc .    
49 http://www.68liler.org/bolum4.htm  
50 http://blog.milliyet.com.tr/12-eylul-1980---darbe-gunu-ve-mgk-bildirileri/Blog/?BlogNo=201315  

http://www.68liler.org/bolum4.htm
http://blog.milliyet.com.tr/12-eylul-1980---darbe-gunu-ve-mgk-bildirileri/Blog/?BlogNo=201315
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Bu müdaheleler dışında “mahkum” edilen ve çeşitli işkencelere maruz kalan, sürgün 

edilerek veya “fişlenerek” mesleklerinden uzaklaştırılan, işsiz bırakılan ve ailesi ile 

birlikte cezaya çarptırılan insanlar da vardı. 12 Eylül döneminde 101’ler, 70’ler, 

1402’likler ve diğerleri binlerce onbinlerce insan cezaevine atılmadan da mahkum 

olmuştu. Bu insanlar için yaşadıkları ülke de bir nevi cezaevi… (Gerger, 2004, s.6). 

Bu dönemde MGK bildirilerinde belirttiği üzere değişiklik yaptığı kurumlarda, 

uygun gördüğü kişileri değişik birimlere atamış, bu yolla çeşitli aydın, demokratik 

düşünceye sahip insanları da kıyıma uğratmıştır. Bu kıyımın yapıldığı kurumlardan 

biri de TRT’dir. TRT her dönemde, her iktidar değişikliğinde iktidara sahip olanların 

iştahını kabartan bir pasta gibiydi. Gibiydi, çünkü TRT kitlelere ulaşmanın en kısa 

yoluydu. Gibiydi, çünkü TRT görevli personelin insanlara yol gösterici fonksiyonu 

diğerlerinden çok daha etkindi. Bu nedenle her dönem baskı altında tutuldular. TRT 

üzerinde yapılan tartışmalar hiçbir dönem sona ermedi, ermiyordu da… Her siyasi 

iktidar, kendi yandaşını “Genel Müdür” olarak atamaya ve kendi kadrosunu iş başına 

getirmeye çalışıyordu. Bir uzmanlık sahası olan olan TRT’de çalışanlara “kendilerini 

yönetenleri” seçme şansları asla tanınmıyor, “iktidarın borazanı” olma yöntemi her 

zaman benimseniyordu (Gerger, 2004, s.8).  

Darbeyi ilk duyuran TRT’nin, kitlelere kolay ulaşmayı sağlayan cazibesi, iktidarların 

bu kuruma olan baskısını da beraberinde getirdi. Baskılar görevden almalarla 

başlayıp, ailesiyle sürgün edilmelere kadar gitti. 12 Eylül darbesiyle TRT’den 

atılarak başka kurumlara gönderilen programcı, yazar, muhabir, spiker, prodüktör, 

denetçi, teknisyen gibi bazı çalışanlar, aslında bu işten başka iş yapamayan fakat 

mecbur bırakıldıkları için mutsuz bir şekilde diğer il veya işlerde çalışan elemanlar 

oldular. Gerger’in (2004, s.16-22) bu konu ile ilgili yaptığı araştırmaya göre; 

TRT’den atanan ve 11 Kasım 1981 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde isimleri 

açıklanan 101 kişiden bazıları şöyleydi: 

. Aslan Alp (Eğitim Uzmanı-Ankara)-Elazığ Orman İşletmesi’ne, 

. Enver Delikçi (TV Muhabiri)- Bayındırlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne, 

. Mustafa Şahin (Kameraman)- Trabzon Su Ürünleri Bölge Müdürlüğü’ne 

uzmanlığa, 

. Melek Dener (İstanbul Haber Bürosu Spikeri)- Bayındırlık Bakanlığı Dosya 

Evrak Memurluğu’na, 
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. Servet Serdaroğlu (İstanbul Radyosu Programcısı)- Orman Bakanlığı 

Kastamonu Bölge Müdürlüğü’ne,  

. Hilmi Akyalçın (Ankara, TV Çocuk Programı Yapımcısı)- Turizm ve 

Tanıtma Bakanlığı’na, 

. Erdal Özkan (Ankara, TV Prodüktörü)- Türkiye Kömür İşletmeleri’ne, 

. Oya Fişek (Ankara Radyosu)- Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, 

. Zekeriya Kabadayı (Prodüktör)- Sivas Su Müdürlüğü’ne, 

. Ateş Köyoğlu (Diyarbakır Müzik Şube Müdürü)- Köy İşleri Bakanlığı’na, 

. Gürsel Öztürk (Antalya Radyosu)- Konya Devlet Üretme Çiftliği’ne.    

TRT’de ve diğer devlet kurumlarında bu baskılar ve zorunlu iş değiştirmeleri 

yaşanırken söz konusu askeri cunta yönetimi özellikle işçi kesimini huzursuz ediyor, 

gelecek hakkındaki kaygılarını da ikiye katlıyordu. Nihayetinde; ekonomik sıkıntılar, 

giderilemeyen zaruri ihtiyaçlar, sokaklarda, üniversitelerde ve çalışılan ortamdaki 

siyasi çatışmalar insanları başka yerlere göç etmeye zorladı. İltica edenlerin bir kısmı 

ekonomiyi neden gösterirken, bir kısmı ise anarşiden dolayı can güvenliklerinin 

olmadığını ileri sürerek ülkeyi terk etmeye başladı. Bu sebeplerle Türkiye’den 

özellikle 1980 darbesinden sonraki ilk dört ayda otuzbin Türk vatandaşı dış ülkelere 

göç etti (Ek A.1- A.2).  

Türkiye’nin dış göç tarihine bakmak gerekirse çoğu kaynaklarda 1960’lı yıllarda 

başladığı yönünde bilgiler vardır. Türkiye’den Avrupa’ya göç hakkında önemli 

çalışmaları ve kitabı olan Sirkeci’ye göre; Türkiye, Osmanlı ve Cumhuriyet’ten beri 

hem iç ve dış göçe, hem mübadeleye, hem de zorunlu göçlere alışık bir ülkedir ve 

Türkiye kökenlilerin ülke dışı göç hareketliliği son elli yılda önemli bir sayıya 

çıkmıştır.  

Bugün yaklaşık 6 milyon oldukları tahmin edilen ülke dışında yaşayan Türkiye kökenlilerin 

% 50’sinin Almanya’da yaşadığı tahmin ediliyor. Geri kalanı ise Avrupa’nın diğer 

ülkelerinde ve ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde yaşıyorlar. 

Avrupa’daki Türkiye kökenliler, Avrupa ülkelerinin nüfusları dikkate alındığında, son derece 

büyük bir kitleyi temsil ediyor. Halen yaklaşık 2,5 milyon AB vatandaşı Türkiye kökenli var 

(Sirkeci, Erdoğan, 2012, s. 298)51. 

Özellikle insanları dış göçe iten 1980 darbesiyle halkın çoğu başta Avrupa ülkeleri 

olmak üzere birçok ülkeye yerleşmek için başvurdu. Bu göçü zorunlu hale getiren 12 
                                                
51 Sirkeci, Erdoğan, Editoryal “Göç ve Türkiye”.  Migration Letters, Volume: 9, No: 4, pp. 297 – 302 
ISSN: 1741-8984 & eISSN: 1741-8992 
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Eylül Darbesi, bilhassa genç ve eğitimli insanların ülkeden ayrılmasına sebep oldu. 

Sol görüşte olan bu kişiler gittikleri ülkelerde siyasi sığınmacı muamelesi gördü ve 

bu şartla kabul edildi. Dolayısıyla başka sebeplerle ülkeyi terk etmek isteyenler de 

Türkiye’den işgücü göçünü durduran Batılı ülkelere gitmek için bu gerekçeyi 

mazeret gösterdiler. Sirkeci’nin hazırladığı Çizelge 3.1’de görüldüğü üzere; 1980 ile 

2000 yılları arasında olan dönemde Almanya’ya iltica edenlerin neredeyse dörtte biri 

Turkiyeli idi. Bunlar arasında 1985 sonrasına denk düşenlerin çoğunluğunun Kürtler 

olduğu tahmin edilebilir. Yani 1985-2000 arası dönemde yaklaşık yarım milyon kişi 

Türkiye'den kaçıp iltica etmiş ve bunların 300 bin kadarı Almanya’ya gitmiştir. Bu 

gidenlerin Kürt kökenli olma ihtimali de yüksektir (Sirkeci, 2003, s.56). 

Çizelge 3.1 1950-1990 yılları arasında Almanya’ya olan göçler 52 

          Yabancı Nüfus içerisinde 
Türkiyeliler 

      Sığınmacı başvurular içerisinde Türkiyeliler 

             
                 (000s) 

 
% toplam  

 
 

Türkiye’d
en diğer 
ülkelere 
iltica      
 

Almanya’ya 
iltica 
edenlerin 
toplamı 

Türkiye’den 
Alm.’ya iltica 
edenler 

 Türkler Toplam Türk Topl. 

1955  484.8  1.0 ’80-85 105,480 249,675 45,640 

1960 686.2 1.2 ’85-90 192,939 648,3189 90,500 

1970 469.2 2,976.5  4.9 ’91-93 100,909 1,016,902 68,891 

1975 1,077.1 4,089.6 0.9 6.2 ‘94 25,909 127,210 19,118 

1980 1,462.4 4,453.3 2.4 7.2 ‘95 41,370 166,950 33,750 

1985 1,400.4 4,378.9 2.3 7.1 ‘96 38,260 149,160 31,730 

1990 1,694.6 5,342.5 2.7 8.4 ‘97 32,830  151,690 25,940 

1997 2,107.4 7,419.0 2.4 8.5 ‘98 21,027 98,644 11,754 

1998 2,110.2 7,308.5 2.6 8.9 ‘99 19,610 95,100 9,094 

1999 2,053,6 7,336.1 2.5 8.9 ‘00 19,000 78,995 8,970 

 

                                                
52 Kaynaklar: UNHCR 1998a; 1998b; 1999 and 2001; FSOG 2000; European Commission 1999;  
Council of Europe 1998; IGC 1998; Eurostat 1996a, b, c; Martin 1994; Blötevögel et al. 1993.In. 
Sirkeci, İ. Mıgratıon, Ethnıcıty And Conflıct, The Environment of Insecurity and Turkish Kurdish 
International Migration, pp.56. University of Sheffield. 
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1980 öncesi ile başlayan bu göç ekonomik nedenli göç olgusundan artık politize 

olmuş siyasi sığınmacı sıfatına büründü ve kısa zamanda sayıları otuzbinleri bulan 

bir göç çizgisine ulaştı. Özellikle bilim insanları, öğretim görevlisi, öğretmen ve 

sanatçılar 12 Eylül darbesiyle hissedilen baskı ve soruşturma cezalarından korunmak 

için yurtdışına gitmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla darbe, birçok aydının ülkeden 

kaçmasına ve beyin göçünün yaşanmasına da sebep oldu.   

1984 yılında başlayıp 2000 yılına kadar devam eden süreçte siyasal sığınmacıların 

profili de değişip Kürtlerin çoğunlukta olduğu bir sayıya ulaştı. Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu’da hem büyükşehirlere hem de yurtdışına yapılan göçler ve boşaltılan 

köylerin sayıları arttı. Bunun sebebi ise o yıllarda yapılan barajların köyleri sular 

altında bırakması ve çalışma imkânlarının kısıtlı hale gelmesiydi. Aynı zamanda 

bölgede yıllardır var olan Kürt sorunu da köylerin boşaltılarak başka yerlere göç 

etmesine sebep olacak başka bir nedendi.  

1980’lerde, iltica talebinde bulunan Türkiye vatandaşları arasında darbe nedeniyle ülkeyi terk 

edenler en büyük grubu oluşturuyordu; 1980’lerin sonlarından itibaren ise onların yerini 

Kürtler aldı. Ancak, bu sığınmacıların arasında, art arda gelen ekonomik krizlerden ve düşük 

yaşam standardından bunalan ekonomik ilticacıların olduğu da bir gerçek. Bu durum, 

ekonomik ve siyasi nedenlerin iç içe geçtiği ve AB’nin yeni göçmenlere karşı katı denetim 

politikaları uyguladığı bir dönemde, Türkiye vatandaşlarının AB’ye girmek için iltica yolunu 

benimsediklerini gösteriyor (Danış, 2004, s. 216- 224). 

Bu yıllarda gerçekleşen göçlerde siyasi sığınmacıların arasında sanatçılar da 

bulunmaktaydı.  Özellikle sol görüşlü müzisyenler fikirlerini yaptıkları müziklerde 

dile getirdikleri için siyasi suçlu olarak ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.  

1980 askeri darbesinde (BM) verilerine göre 105 bin kişi siyasi mülteci statüsünde yurt dışına 

çıkmıştır. Bunların arasında, Cem Karaca, Şanar Yurdatapan, Melike Demirağ, Ali Asker, 

Sadık Gürbüz, Fuat Saka gibi sanatçıların yanı sıra 1971 askeri darbesiyle yurdunu terk eden 

Zülfü Livaneli’yi de sayabiliriz. Siyasi mülteci olarak yurt dışına çıkan sanatçılar Avrupa’nın 

belirli şehirlerinde müzik yapmaya devam etmiş, kendi durumlarını notalara ve sözlere 

yansıtmışlardır. Ayrıca Avrupa’da yaşayan Türk göçmenlerin durumuna da şarkılarında 

değinmişlerdir53. 

Eserlerinde sürgün konusunu çok defa işleyen bu sanatçılar, Avrupa’da yaşayan 

birçok siyasi mültecinin duygularına tercüman oldular.  

 ….yayılmışız dünyanın dört bir yanına, kimisi ta Kopenhag’da, kimisi Paris  
bedenimiz orda burda dolanır amma, çok hem de çok uzak yerde kalbimiz 

                                                
53 http://www.sosyalhizmetuzmani.org/multeci_muzik.htm . 

http://www.sosyalhizmetuzmani.org/multeci_muzik.htm


49 

şimdi İstanbul’da olmak vardı anasını satayım, püfür püfür bir vapurun yan tarafında…54  

Ülkeden ayrılan bu sanatçılardan biri de Nizamettin Ariç idi. Nizamettin Ariç Ağrı 

konserinde söylediği Kürtçe kilam Ahmedo Roni sebep gösterilerek gözaltına 

alınmıştı ve TCK’nın 141/1. ve 142/1.55 maddelerine göre Atatürk ilke ve 

inkılâplarına uymayan davranışlarda bulunma ve bölücülük propagandası yapma ile 

suçlanarak onbeş yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı.  

Nizamettin Ariç Türkiye’deyken yargı tarafından kendisine verilen bu cezayı kabul 

edememiş ve çareyi ülkeyi terk etmekte bulmuştu. Çoğu siyasi suçlu gibi o da sürgün 

olarak 1981 yılında ülkeden ayrıldı. O zamanlar çoğu Kürt, kaçak olarak Suriye’ye 

gidiyordu. Türkiye'deki askeri yönetim, sol görüşlü organizasyonların buraya 

yönelmesine sebep olduğu için Nizamettin Ariç de 1981’de Suriye’ye gitti. Sürgün 

olanların gidecekleri yerlerde bağlantılarının olması çok önemliydi. Bu bağlantılar 

bir anlamda kişilerin geleceklerini ve yaşayacakları ülkeleri belirliyordu. O da bu 

bağlantılarından destek alarak önce Suriye’ye gitti ve Ariç’in Almanya’ya gidişi 

1984 yılında Suriye üzerinden gerçekleşti. 

3.2. Almanya’ya Gidiş ve Diaspora  

3.2.1. Neden Almanya? 
Bilindiği gibi insanları göçe iten ve gideceği yere çeken sebepler vardır. Türkiye’de 

yaşayan insanların yerleşik oldukları yerlerden göç etmesine iten sebepler 

1980’lardan itibaren siyasi bir karakter kazanınca mevcut ekonomik sıkıntılarla 

birleşen kaygılar, insanları daha iyi yerler ya da “çekici diyarlar” arayışına 

yönlendirmişti. Türkiye’nin yakın geçmişinde yaşanan göçlere bakıldığında; 1950 

yıllarında başlayan hızlı kentleşme ile Türk göçleri önce iç sonraları da dış göçler 

olarak kendini belli etmişti. 1960’larda ortaya çıkan işgücü fazlalığı ile birlikte 

yurtdışına ekonomik nedenli göç, 1970 ve 1980’lerin başında aile birleşimleri; 1980 

ve sonrasında ise iltica olarak kendini göstermişti. Dış göçler 1990’larda sığınma için 

başvuranlar ve 2000’li yıllarda düzensiz göçler olarak Türk göç tarihine geçti.  

1950 ve 60’lı yıllarda oluşan işgücü göçleri, ülkeler arasında imzalanan anlaşmalar 

doğrultusunda yapıldı. Bu anlaşmanın en önemlisi Türkiye ve Almanya arasında 30 
                                                
54 Şanar Yurdatapan’ın  “İstanbul’da Olmak” adlı, Melike Demirağ ile kulaklarda yer eden 
bestesinden alınmıştır. 
55 31 Ocak 1991'de Bakanlar Kurulu’nda “cebir şartlarına bağlanarak” yerine bir “Terörle Mücadele 
Kanunu”nun hazırlanmasına kararı verildi. 12 Nisan 1991'de de TBMM’de terörle mücadele kanunu 
kabul edilerek TCK’dan 141, 142 ve 163. olmak üzere kaldırıldı. Cezaevlerinde bu maddelerden 
yatmakta olanlara ise koşullu af getirildi. 
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Ekim 1961’de yapılan İşgücü Anlaşması’dır. Türkler Almanya’ya bu işbirliği 

anlaşması ile gitmiştir.  Ekonomide işçiye ihtiyaç duyan Almanya ile işgücü fazlalığı 

olan Türkiye anlaşarak her iki ülkenin yararına sonuçlanacak bir anlaşmayı 

imzaladılar. Fakat 1974 yılında Almanya’nın işçi alımını durdurmasıyla iki ülke 

arasında diplomatik sıkıntılar başladı. Bunlardan en önemlisi vize uygulamasındaki 

sıkı denetim ve vatandaşlık haklarını vermekte uyguladığı bürokrasi oldu. Fakat bu 

olumsuzluklar Türkiye’den yapılan göçleri engelleyemedi. Ve göçler değişik yollarla 

devam etti. 1980’deki askeri darbeden sonra yoğun bir siyasi mülteci akımıyla 

Almanya’ya göçler başlamıştı. Legal veya illegal yöntemlerle yapılan bu göçler 

işgücünü karşılayacak nitelikte olmadığı için, oraya yerleşen Türk ve Kürt halkını 

mutlu da etmemişti. Özellikle sürgün ya da iltica yoluyla göç eden siyasi 

sığınmacılar, diğer sebeplerle iltica edenlere göre vatandaşlık haklarını en erken 

alanlar oldular.  

Türkiye’den göç eden siyasi sığınmacıların içerisinde Kürt sığınmacıların sayısı 

azımsanmayacak ölçüdeydi. Yıllar boyu çözülemeyen ve sürekli sorun olarak 

görülen “Kürt Olma” ayrımı bu halka mensup insanların özellikle 1980 darbesinden 

sonra yaptığı göçlerde önemli sebeplerden biri olmuştu. Darbe ile yasaklanan Kürtçe 

ve beraberinde ülkede yarattığı gerilim Kürt halkının ülke sınırları içerisinde 

yaşamını zorlaştırmış ve onların diğer ülkelere legal veya illegal şekillerde gitmesine 

sebep olmuştu. Bu konuda araştırmaları olan Sirkeci ve İçduygu’nun hazırladığı 

grafiğe göre (Şekil 1.1) 1973 ve 1982’de en bariz değişimin Doğu ve Güneydoğu 

bölgelerinde olduğu ve göçlerin katlanarak 1980 askeri müdahalesiyle arttığı 

görülmektedir. 
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Şekil 1.1 1960-1995 arası Türkiye dışına yapılan göçler 56. 

Şekil 1.2’de57 Almanya’ya yapılan göçlerin yıllara göre dağılımı görülmektedir. 

Buna göre 1961’de yükselişe geçen göç sayısı 1977’de düşerken 1979’da tekrar 

yükselişe geçerek 1983’te ikiyüzbinlere ulaşmıştır. Fakat işgücü niteliği ters oranda 

düşmüş 1979’da başlayan siyasi sığınmacılar ile paralel giden bir göç halini almıştır.  

 

Şekil 1.2 Türkiye’den Almanya’ya Göç 1960-200958 

                                                
56 İçduygu ve Sirkeci (1999b, s. 53). 
57 Akkoyunlu, S. (2011). Economic crisis and remittances to Turkey. In: Sirkeci, I. Co-hen, J. and 
Ratha, D. (eds.) Remittance Practices and Migration during the Global Fi-nancial Crisis and Beyond, 
s. 377. Washington, DC: The World Bank. (forthcoming). 
58 Akkoyunlu (2011); Sirkeci (2006); UNHCR. A.g.e.  
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3.2.2. Nizamettin Ariç ve Almanya  
Türkiye’den yoğun bir göç alan Almanya askeri darbe sonrası artan siyasi ilticalar ile 

birlikte özellikle Kürt halkının sığındığı ülkelerin başında geldi. 1980 yılının 

sonlarına doğru Almanya’ya giden Ariç de ülkenin en çok göç alan şehri olan 

Berlin’e yerleşti ve uzun bir süre burada ikamet etti. Nizamettin Ariç, Türkiye’deki 

huzursuz yaşamı ve Suriye’ye kaçışının ardından artık başka bir kültürün 

içerisindeydi ve bu alışma dönemleri sancılı geçti. Türkiye’den sürgün olarak ayrılan 

Ariç koptuğu ailesinden haber alamamanın verdiği üzüntü bir yana bulunduğu 

ortama alışmanın getirdiği zorluklarla baş başa kaldı. Ariç Almanya Kürt 

diasporasının içerisinde bir müzisyen olarak yaşamak için çabalamak zorundaydı.  

Yeni bir ülkeye, kültüre, ortama girmek kolay değil. Hayata yeniden başlıyorsunuz, her şeyi 

olduğu gibi kabul ediyorsunuz, etmek zorundasınız. Elimde sadece bir kâğıtla, nerede 

olduğumu bilmeden, hiçbir yere hareket edemeden beklemekten başka çarem yoktu. 

Yerleştirildiğimiz yerler çok kötüydü, insanın yaşaması için pek uygun sayılmazdı. 

Anlatılması güç acılar çektim, sıkıntılar, psikolojik bunalımlar yaşadım. Neden buradaydım, 

neden ülkemde değildim. Ben müzikten başka bir şey yapamazdım. Müzik yaptığım ve Kürt 

olduğum için mi karşılaştım bunca aşağılanmalar ve suçlanmalarla…  (Ariç, 2013)   

Tez çalışmasının ve diaspora kavramının duygusal yönünün kesiştiği bu sözler 

Nizamettin Ariç’in Almanya’ya yerleştikten sonra karşılaştığı sıkıntıları anlatmaya 

yetmeyecek kadar az ve non-academic59 olabilir. Fakat bu, kişi merkezli diasporik 

anlatımlarda kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü diaspora hakkında yapılan akademik 

olsun olmasın çoğu araştırmada, ortak olan bu tarz duygusal örneklere rastlamak 

mümkündür. Özellikle bir yere ait olamama ve kimlik arayışları, beraberinde yaşama 

ve kültüre uyumun sonucu oluşan sosyolojik ve psikolojik travmalar, özleminin 

duyulduğu ülkeye karşı korumacılık ve sahip çıkma anlayışı, diğer yandan ise 

yaşanılan ülkeye karşı kendiliğinden gelişen savunma mekanizmaları. Bu 

davranışlara; vatandaşlık, kimlik, insani haklar, dil, anayurt, kültür gibi kavramlar 

çerçevesinde bakıldığında ise diasporada yaşayan kişilerin mütemadiyen 

geliştirdikleri bir “iktidarla anlaşmazlık” ve “muhalif” duruş sergiledikleri 

gözlenmektedir. Bu tepkisel davranışlar kişilerin veya toplulukların geçmiş yaşantı, 

iş tecrübesi,  etnisite ve kültürel belleklerine göre değişiklik gösterebilir.  

                                                
59 Non-academic: Akademik olmayan anlatım, ifade, sunum. 
http://dictionary.reference.com/browse/nonacademic  

http://dictionary.reference.com/browse/nonacademic
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3.2.3. Kavram olarak diaspora ve Nizamettin Ariç 
Diaspora hakkında yapılmış hatırı sayılacak miktarda araştırma, tez, makale 

çalışması olduğu bilinmektedir. Bu çalışmalara tezin içeriği bakımından yer vermek 

mümkün olmasa da kavrama yüklenen anlamlara değinip konuyu bu doğrultuda 

sınırlamakta fayda var. Çünkü kendisiyle aynı fikirde olunan Başer’in de belirttiği 

üzere; diasporanın evrensel bir karşılığı yok (Cheran 2004, s. 3). Thomas Faist’in 

(2010, s. 4) belirttiği gibi bütün tanımlarda uzlaşmaya çalışmak da boşunadır. Yahudi 

grupları tanımlamak için ortaya çıktığı söylenen diaspora kavramı, eskiden sadece 

Yahudi, Ermeni ve bazen Afrikalı grupları tanımlıyordu. Artık neredeyse her göçmen 

grubu kendisini diaspora olarak tanımlıyor ya da diaspora olarak tanımlanıyor. 

Brubaker’a göre, diaspora kavramının kullanımı o kadar genişledi ki, kavram 

araçsallığını yitirdi ve analitik bir kavram olmaktan çıkarak sıradanlaştı. Yani 

Brubaker’ın (2005, s. 1-3) dediği gibi; herkes biraz diasporaysa kimse diaspora 

değildir. Diasporanın bazı tanımlamaları şüphesiz göçmen gruplarını, mültecileri, 

ulusötesi toplulukları vb kapsıyor. Bu yüzden bir araştırmacı diaspora ile ne demek 

istediğini iyi açıklamalı ve araştırmasının sınırlarını belirlemelidir (Başer, 2013, 71).  

Konu ile ilgili bir diğer çalışma olan Diaspora Mekânları’nda Alinia’nın yaptığı 

analitik açıklamaya göre de diaspora kompleks bir kavram ve zaman zaman 

problematik olabiliyor. Clifford’un  (1997, 244-5) ifade ettiği gibi esas mesele, 

kuramsal bir kavram olarak diaspora, diaspora söylemleri  ve diasporanın farklı 

tarihsel deneyimleri arasındaki kaymanın önüne geçmenin kolay olmamasıdır. Diğer 

mesele, diasporanın “çok fazla kullanılan ama teorileştirilmemiş” (Anthias, 1998, 

s.557) ve hatta zaman zaman yanlış da kullanılan bir terim olmasıdır. Sözkonusu 

kavram bazen etnisite ve milliyetçiliğin eşanlamlısı olarak anlaşılıyor. Bu kanı, 

Gilroy’un  (1997, s. 332) belirttiği gibi, bu terimle bir arada var olan etnik özelliğinin 

etnik, milliyetçi ve dini anlayışlarını temel alır. Ayrıca çoğu kez ulus-ötesi ile 

eşanlamlı ve bazı metinlerde göçmen, etnik azınlık vs terimlerinin yerine de 

kullanılıyor. İşte bu nedenle, terim zaman zaman çok genel bir içeriğe sahip oluyor 

ve bu kadar genel ve de kapsayıcı terimin dezavantajı, analitik keskinliğini ve 

kullanışlığını kaybetme tehlikesine sahip olmasıdır (Wahlbeck, 1999). 

Diaspora kelimesinin terimsel açıklamasına bakmak gerekirse; Yunanca dia, 

‘içinden’ ve speirein ‘dağılma’ kelimelerinden gelir (Brah, 1996, s. 181). ‘Sperm’ 

kelimesinin Yunanca kökeniyle kurulan bu etimolojik ilişki, diasporanın cinsiyet-
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özellikli ve maskulin olarak tanımlandığı problematik tanımlar/tespitlere yol 

açmıştır60. Diaporayı etnisite ile eşitleyen diğerleri diasporanın maskulin-özellikli bir 

kavram olduğunu iddia ederler (Alinia, 2007, s. 31-32).   

Diğer yandan diaspora deneyimlerinin oluşmasında tarihsellik de önemlidir (Brah, 

1996). Yani “her ampirik diaspora kendi tarihsel özgünlüğü içinde analiz edilmelidir. 

Çünkü bu kavram Batılı bağlam içinde Yahudilerin Babil sürgünlerinden sonra 

dağılmalarıyla ilişkilendirilmektedir (Brah, 1996, s.181). Afrika diasporası hakkında 

da çeşitli akademik çalışmalar yer almaktadır. Diaspora kavramının çıkış noktası 

olan bu “ideal örnekler” ve “normatif modeller” in bir çıkış kaynağı olduğunu 

belirten Alinia’ya göre (2007); diaspora, ilk adım olarak anavatan, kolektif kimlik ve 

topluluk oluşumunu merkez alan ana özellikleri ile karakteristiklerinin altı çizilerek 

benzer kavramlardan ayırılmalıdır (s. 33).  

Daha önce belirtildiği üzere diasporada yaşayan kişiler iktidara karşı muhalif bir tavır 

da sergilemektedir. Alinia ve Wahlbeck de bu konuda hemfikirdir. Aynı eserde 

Wahlbeck’in endişesiyle yola çıkan Alinia, onun şu görüşüyle bu fikrini 

desteklemektedir.  

Diaspora kavramının, “göçmen topluluklar” ve onların doğdukları ülkelerle ilişkileri 

bağlamında ortak kaygılarının olmasının, çoğunluk-azınlık ilişkilerinin içerdiği evsahibi ülke 

ile iktidar yapılarını yabana atma tehlikesi sözkonusudur. Eğer böyle olursa, kavramın 

başlangıcı, göçmenlerin büyük ölçüde entegre olmayı seçmiş  ya da seçmemiş kategorileri 

içinde görüldükleri kültürcü ve diğer sosyal ve psikolojik teorilere geri döner ve dışlayıcı 

yapılarla ırkçılık gibi ideolojilerin herhangi bir önemli rol oynamadıkları kabul edilemez.  

Yukarıda çeşitli araştırmacıların fikirleriyle açıklanmaya çalışılan diasporanın, giriş 

bölümünde de belirtildiği üzere, kapsadığı kelimeler içerisinde; anayurttan sürgün 

veya zorunlu bir şekilde ayrılma (bireysel veya topluluk halinde olabilir), çoğunlukla 

kültür olarak çok farklı coğrafyalara yerleşme ve travmaya varacak uyum 

problemleri yaşama,  aidiyet karmaşıklığı ve kimlik arayışları içinde olma, doğduğu 

ve büyüdüğü topraklara özlem, etnisite grupları kurma ve anayurdu koruyarak 

sahiplenme, ortak dil ve değerlerde bütünleşme vs. bulunmaktadır. Bu sebeple 

özellikle son yıllarda bu kelimelerle hatırlanan veya özdeşleşen bir diğer halk da 

Kürtlerdir. Bruinessen (2012);  Kürt diasporasının son yıllarda Kürt milliyetçiliğinin 

gelişiminde önemli bir rol oynadığını düşünür. Aktif ve de bilinçli bir şekilde Kürt 

                                                
60 Tartışma ve eleştirel fikirler için ayrıca bkz Gilroy 1997. 



55 

işçi göçmenlerin arasında çalışan ve onların arasında Kürt milliyetçiliğinin 

yayılmasına katkıda bulunan sürgündeki Kürt entelektüellerin önemli rolünün altını 

çizer. Bruinessen’e göre, birçok kişi yerleşik bulunduğu ülkelerdeki Kürt diaspora 

eylemlerinden etkilenerek kendisini Kürt olarak tanımlamaya başlamıştır (Alinia, 

2007, s. 38) 

Yine Britanya ve Finlandiya’daki Kürt diaspora topluluklarına ait karşılaştırmalı bir 

araştırma yapan, Kürt diasporası ile Kürt milliyetçiliği arasındaki ilişkiyi açıklayan 

Wahlbeck’e (1999) göre de “belki de diaspora ismi, pek çok Kürt mülteciye 

anavatanlarını iyileştirme görevini yükleyen Kürt milliyetçiliğinin etkisinden 

bilhassa Kürt mültecilerin durumuna uygun bir isimdir” (Alinia, 2007, s. 38).  

Bu araştırmalardan yola çıkarak Nizamettin Ariç’in de Almanya’da Kürt 

diasporasına “sürgün” sıfatıyla dâhil olduğunu söylemek mümkündür. Şüphesiz; 

sürgün olarak gittiği Almanya’da geçirdiği trajik ilk yılları onun müzikal yorumunu 

ve oluşturduğu yeni bestelerini de etkilemiştir.  

Hayatımı kazanmak için tek yapabileceğim iş olan müziğe devam etmeliydim. Yoksa bir süre 

sonra hem ekonomik sıkıntılar hem de sosyolojik çatışmalar içerisinde kaybolabilirdim. Bu 

kaygılar içerisindeyken ailemden de haber alamamak beni fazlasıyla yıpratıyordu. Annem ve 

babamın Almanya’ya gelmesini istedim, ama onlar bir türlü pasaport alamadılar. Her 

başvuruları olumsuz sonuçlandı. (Ariç, 2012).  

Ariç, diasporada yaşamaktan kaynaklanan bunalımların içerisinde olgunlaşırken 

kimliğini ve dilini unutmamak için çok çaba sarf etti ve hiçbir zaman siyasete 

karışmak istemedi.  Gerektiğinde yalnız kaldı, fakat kimlik arayışında olan insanların 

yapacakları siyasetin içerisinde müzik yapmaktan kaçındı.  

Sanat, sanatçılık bestecilik son derece özeldir. Sanatçı kendisine ait olanı yansıtmalı. Sunulan 

müzik sunan kişiyi yansıtmalı. Bu dinleyici tarafından anlaşılmayı getirir. Mümkün olduğu 

kadar güncelliği takip ederim ama siyasetin esiri olmak istemem. Elbette ben dili, kültürü 

olmasına rağmen yurtsuz bir halka mensubum ama bu durumumu asla siyasete malzeme 

olmasına izin vermedim. Siyasetçiler bizim halkın bu durumunu güncel ve popüler olmak 

için kullanmışlardır. Bunu maalesef  Kürt Türk siyasetçilerin çoğu yapmıştır. Ama ben bir 

sanatçı olarak bu durumumun, popüler olmak için kullanılan bir malzeme olmasından yana 

değilim (Ariç, 2012). 
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Diğer yandan onun gibi siyasi mülteci olan bazı müzisyenler de vardı. Özellikle 

Türkiye’de de tanınan Şivan Perwer61 ve Ciwan Haco62 benzer sebeplerle ayrılan 

diğer iki Kürt sanatçıydı ve onlar da yaşamlarına devam etmek için Almanya’yı 

seçmişti. Bu iki Kürt müzisyen tarz olarak birbirinden farklı olsalar da mensup 

oldukları kökenin, aynı dilde ve anlamda değişik platformlardaki temsilcileri oldular. 

Sürgün olarak gittikleri Almanya’da aynı zamanda müzik eğitimi aldılar ve sahip 

oldukları Kürt Müziği kültürüyle harmanladılar. Hem Kürt, hem Türk kültürüne 

sahip olan bu müzisyenler Almanya’nın da kültüründen etkilenerek kendi 

yorumlarını oluşturdular.  

Türkiye’deki Kürt Müzik tarihinin 1980 ve 1990’lı yıllardaki tanığı olan Nizamettin 

Ariç’in albümleri Türkiye’de satılırken, kendisi de Almanya’da aynı yıllarda diğer 

çalışmalarına yoğunlaşmıştı. Almanya’da yaptığı albümlerde daha çok denemeler ve 

yeni arayışlar içerisinde olduğunu belirten Ariç, diasporik bunalımların içerisinde 

kaybolmamak için zamanının çoğunu müziğe ayırıyordu. 

Kötü şeyler yaşadım, çok sevdiğim kişileri yıllarca göremedim ve son nefeslerinde bile 

ziyaret edemedim. Bunlar bana çok acı verdi. Acılarım müziğime yansıdı elbette. Belki de 

bunları yaşamam gerekiyordu diyerek negatif olmamaya çalıştım. Çünkü diasporada yaşamı 

hep negatif yönleriyle görseydim müzik yapamazdım ve o hayatın içerisinde kaybolup 

giderdim ama ben durmadım, çalıştım. İlhamın gelmesini beklemedim, okudum araştırdım, 

eğitim aldım, melankolik bir tavırda değil, ciddi çalışmalarla müzik yaptım, işimi hep en 

önde gördüm. Disiplinli bir şekilde işime yoğunlaştım. Zaten sanatçı veya müzisyen işini 

ciddiye almalı ve disiplinle çalışmalıdır. Almanya’da çalıştığım müzisyenlerle hep bu 

çalışma ortamında oldum ve adapte oldum, bu da benim için çok faydalı oldu (Ariç, 2012). 

Diasporada daha çok müziğine yoğunlaştığını dile getiren Nizamettin Ariç’in Batılı 

müzisyenlerle yaptığı çalışmalar onun albümlerindeki yeni sınamalarda yol gösterici 

olmuştu. Kendisini Kürt Müziği kültüründe bir renk, bir nev olarak tanımlayan 

Ariç’in albümleri incelendiğinde özellikle Almanya’ya yerleştikten sonra yaptığı 

                                                
61 Şivan Perwer: 1955 doğumlu asıl adı İsmail Aygün olan Şivan Perwer aslen Mardin'in Midyat 
ilçesine bağlı Keferze (Altıntaş) köyündendir. Ailesi bazı sorunlar nedeniyle Siverek'e göç etmiştir ve 
Perwer orada dünyaya gelmiştir. 1975 yılından başlayarak protest bir müzisyen oldu. 1976’da 
Türkiye’den ayrıldı. Önce Suriye ardından da Almanya’ya yerleşti. Üniversitede matematik okuyan 
Perwer bu esnada öteki müzisyenlerin eserlerini dinleyerek ve çalışarak adım adım, sabırla, kendi 
kendine müziği öğrendi. Hala Almanya’da yaşayan Perwer, Kürt müziğinde dünyaca tanınan önemli 
bir isimdir, yaklaşık otuz tane albümü vardır. (http://www.sivan-perwer.com/sp.html ) 
62 Civan Haco: (d. 1957, Kamışlı - Haseke), Suriye doğumlu dünyaca ünlü Kürt Müziği sanatçısı. 
1957 yılında Suriye'nin Kamışlı kentinde doğdu. Şeyh Sait İsyanında devletin yanında yer aldığı halde 
sürgün edilince Suriye'ye yerleşen Mardinli Haco Ağa'nın torunudur. 1979 yılında Almanya’ya 
yerleşir ve halen orada yaşamaktadır. Kürtçe sözlü rock müzik tarzında müzik yapan sanatçı yaptığı 
onbeş albüm ile Kürt dinleyicilerine seslenmiştir (Gündoğar, 2005.s. 207). 

http://www.sivan-perwer.com/sp.html
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albümlerde farklı arayışlar içerisine girdiği ve çalgı müziği denemelerine daha çok 

ağırlık verdiği dikkat çeker.  

Ben değişimden ziyade arayışları ve kendimi geliştiren denemeler yapmayı benimseyen bir 

kişiyim. Benim dönemimde gitar çalan yoktu ama şimdi nereye gitseniz gitar çalan kürt 

gençleri görebiliriz. Dinleyicilerimizi bu yönde etkileyebildiysek ne mutlu bize. Bunun 

yanında, ben sadece etkilendiğim şeyleri müziğimle yansıtıyorum. Bu yeri gelince tek sesli 

de olur çok sesli de. Ama ben yaptığım eseri yine tek başına bırakmam ve efektlerle 

beslemeye çalışırım. Çünkü edindiğim müzikal donanım ve tecrübeye dayanarak söylemem 

gerekir ki tek seslilik bir yerden sonra beni ifade etmiyor. Çünkü bana göre nağmeler değişik 

olmalı, aranağmede ve diğer kıtada değişiklik yapılmalı. Hep aynı bölgede dolaşmamalı. 

Yapılan eserin yelpazesi geniş olmalı. Ben özellikle kurdish ballads da bunu yaptım (Kasım 

2012). 

Anlamdan ziyade yapıya dikkat çekmeye özen gösteren Ariç, edinmiş olduğu denbêj 

geleneğini Almanya’da geliştirdiği müzikal donanımla birleştirmişti. Fakat O, 

bestelerinde; dengbêj tekniğinin sözsel anlatımını sazlara bırakıp kimi zaman 

notaların dramayı anlatmasına yol gösterici olmuştu. Dolayısıyla yaptığı müzikte 

sanatsal arayışlar daha fazladır.  

3.3. Almanya’daki Müzik Çalışmaları ve Yaptığı Albümler 
Nizamettin Ariç Berlin'de siyasi sığınmacı olarak yaşadığı yıllarda günden güne 

müzik çevresini kurmaya başlamıştır. Siyasetten uzak durmaya çalışması onun başka 

çevrelerden kişilerle, özellikle Alman müzisyenlerle tanışmasını sağlamıştır. 

Hayrettin Akdemir’den63 Türk Müziği ve Prof. Salonek'den64 Klasik Bati müziği ve 

kompozisyon dersleri almış, birçok Alman müzisyenle tanıştı ve müzik yaşamına 

kaldığı yerden devam etmiştir. 

Tek sesli müzikten artık çok sesli müzik arayışlarına girmeye başlamış ve ilk 

deneyimlerini Carlo Domeniconi65 ile paylaşarak, kendisiyle de müzikal çalışmalar 

yapmıştır. Ariç’in Müziği 2011’de çıkardığı albümü Azadî’ye kadar birçok art 

zamanlı değişikliklere uğramıştır. Her bir çalışması yeni arayışlara ve projelere adım 

olmuştur. Almanya’da yaptığı ilk dört albüm; “Bêrîvan, Çem, Dilan ve Diyarbekir” 
                                                
63 Hayrettin Akdemir: Türk Müziği üzerine araştırmalar yapan ve Almanya’da bu konuyla ilgili kitap 
çıkartan yazar, araştırmacı, müzisyen. 
64 Nizamettin Ariç’in sadece soyadını hatırladığı ve Prof. Salonek olarak bahsettiği kişi hakkında 
biyografik bilgiye ulaşılamamıştır, fakat Ariç kendisinden Kürt kültür ve müziğine meraklı ve ilgili 
bir Alman Müzik adamı olarak bahseder. 
65 Carlo Dominica ile ilgili bilgiler bu siteden edinilebilir. 
http://www.muziksoylesileri.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=44
http://edition-ex-tempore.de/domenico.html  
 

http://www.muziksoylesileri.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=44http://edition-ex-tempore.de/domenico.html
http://www.muziksoylesileri.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=44http://edition-ex-tempore.de/domenico.html
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anadilinde müzik yapmaya alışma çabalarının ürünüdür. Kürt Müziği’ne ve diline 

hakim olmak için birer atölye çalışması olarak gördüğü bu albümleri sadece 

çevresindeki insanlara dinletmek niyetiyle çıkaran Ariç, herbirinden biner adet 

bastırmış ve basımı yinelememiştir.  

İlk dört albümümü; yani “Bêrîvan, Çêm, Dilan ve Diyarbekir” ana dilimde müzik yapmaya 

alışma diye adlandırıyorum. Daha çok Kürt Müziği’ne dilimi alıştırmaya, pekiştirmeye, 

icrasını daha iyi yapmaya yönelik çeşitli enstrümanları deneme için yaptığım atölye 

çalışmaları oldu. Albüm olarak saymadığım bu kasetleri az sayıda sadece çevremdeki 

insanlara dinletmek için yaptım, bu yüzden de çok az miktarda bastırdım. Enstrümanların 

büyük bir kısmını ben çaldım. Aslında Almanya’da iken o dönemler Kürt Müziğinde 

enstrümantal albümlerin veya çalışmaların neredeyse hiç yapılmadığını ve ihmal edildiğini 

farkettim. Yapılanlar da sadece belli kilamların içerisinde ya da onlara benzeyen ezgiler 

oluyordu. Bunlar da kaval, zurna, ney, tulum ile çalınıyor. Ayrıca Çeng-i Teyra yani kartal 

kanadından yapılan nefesli müzik aletiyle yapılan müzikler var. Bu çalgı aletlerinden 

melodiler var ama fazla değil. Hatta araştırıldığında bir kilamın melodisi, sadece sözsüz 

çalınıyor. Mesela “Bêrîvanî”. Bir sürü sözsüz versiyonu var; neyle ve kavalla çalınan 

versiyonları da var (Ariç, 2013). 

Nizamettin Ariç’in de belirttiği üzere; söz daha önemli bir unsur olduğu için Kürt 

müziğinde çalgı müziği ikinci planda kalmış, hatta ihmal edilmiştir. Dolayısıyla O, 

bunun eksikliğinden yola çıkarak, Almanya’da iken çıkardığı ilk dört albümünü 

enstrümantal denemelerin olduğu birer atölye çalışmaları olarak yapmış, Türkiye’de 

icra ettiği müzikten çok daha farklı bir çizgiye yönelmeye başladığının müzikal 

kanıtları olan bu albümler; onun, yorumunu oluşturmaya çalıştığı, Dengbêj geleneği, 

Batı Müziği ve hatta farklı olmasını istediği Türk müziğinden ayrımlarını göstermeye 

çalıştığı tecrübeleri olmuştur. Nihayetinde; kendi sahip olduğu kültürel belleğin 

izlerini bu albümlerine daha özgürce yansıtarak müzik yapmaya başlamış ve her 

albümünde bu idesini daha da ilerletmiştir. Sırasıyla Almanya’da şu müzik 

albümlerini yapmıştır: 

1. Bêrîvan, 1982. 

2. Çem, 1982. 

3. Dilan, 1983. 

4. Diyarbekir, 1984. 

5. Çiyayên Me, Ses Plak, 1985. 

6. Cûdî, Teyra Plak Berlin, 1986. 

7. Dayê, Teyra Plak Berlin, 1987. 
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8. Kurdistan 1988, Ses Plak. 

9. Hazal Gelin, Tut Elimden Düşmeyelim, 1990. 

10. Ahmedo Roni, 1991. 

11. Wêneyên Xewnan (Images Dreams), Ses Plak, 1993. 

12. Kurdish Ballads I-II, Teyra Plak, 2002. 

13. Azadî, Kalan Müzik Yapım, 2011. 

1991 yılında Kürtçe’nin gazete, kitap, kaset gibi alanlarda kullanılmasını yasaklayan 

2932 sayılı kanunun kaldırılması ile Unkapanı’ndaki çoğu plakçı Kürtçe albümler 

çıkarmaya başlamış ve Nizamettin Ariç’in Ahmedo Roni adlı albümü de Türkiye’de 

çıkan ilk Kürtçe kasedi olmuştu. Hatta Ariç Almanya’da yaşadığı için kendisinden 

izin alma gereği duyulmadan, bu kasedi bir kaç defa değişik plak şirketleri tarafından 

farklı kapaklarla yeniden basılarak satılmıştı. Karma olarak çıkarılan kasetler 

şöyleydi: 

1. Dertli Cemo, Harika Müzik (Tahmini yıllar 1990-1995 arası). 

2. Rinda Min, Aydın Müzik (Takmini yıllar 1990-1995 arası). 

3. Bê Kesa Min / Ahmedo Ronî, Aydın Müzik, (1996). 

Ahmedo Roni hem Bê Kesa Min / Ahmedo Ronî, hem de Aydınlığım/ Ahmedo Ronî 

olarak çıktı. Yine Dertli Cemo ve Rinda Min albümleri de Türkiye’de bu yolla 

çıkarılmış albümler arasındadır.   

3.4. Kronolojik Sıra ile Albümleri 

3.4.1. 1982 Bêrîvan, 1983 Çem, 1983 Dilan ve 1984 Diyarbekir  
Nizamettin Ariç bu dört albümünü kendi diline alışma denemeleri olarak yapmıştır. 

Her biri ayrı bir inceleme gerektiren albümlerinden ilk çalışması 1982 yılında yaptığı 

Berîvan’dır. Bu albümünde Le Dotmam ve Dere Sorê’yi Kürtçe seslendirmiştir. 

Yurtdışına gittiği yıllarda yaptığı albümde muhalif bir tavır göstermiş, dolayısıyla 

Derdê Kurdistan, Hey Pale, Xwendin, Ariç’in bir anlamda tepki gösterdiği bir 

yaşantının yansıdığı eserler olmuştur.  Berîvan aynı zamanda polifonik ve başka 

sazlarla desteklenen aranje şekli ile hem bir özeleştiri hem de yeniliğe attığı ilk 

adımdır.  

İkinci çalışması olan yine 1982’de yaptığı Çêm’de piyano eşliğinde söylediği Ey 

Raqîp marşını ve Bandierra Rossa’yı hem İtalyanca, hem Kürtçe hem de Türkçe 

söylemesi yaptığı bir diğer yeniliktir. Bunun yanında yine Kürtçe kilamları özgün 
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dili ile söylemiştir. Sesi ile gösterdiği geniş aralıklar bu albümde de dikkat 

çekmektedir.  

Üçüncü çalışması olan Dîlan 1983’de yaptığı ve sanki bir önceki çalışmalarına 

Türkçe olarak ilavede bulunmak istercesine, Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez, 

Dersim Dört Dağ içinde ve Dut Ağacı gibi türküleri eklediği, müziğin etnik kökenler 

arasında ortak bir dil olduğunu göstermek istediği albümüdür. Ayrıca geniş oktava 

sahip sesini ustaca kullanmış, özellikle Zencir Ji Gerdenim Şikest adlı eserde bunu 

çok net bir şekilde örneklemiştir. Aynı zamanda en çok dikkat çeken eseri Koçgiri, 

Koçgiri isyanını anlatan tam da ileride yapacağı ballad formuna örnek 

gösterilebilecek, Kürt müziğinde ise barit olarak isimlendirilen bir eserdir.  

Dördüncü albümünü 1985’de yapan Ariç Dîyarbekîr (Ek C.1-C.2) olarak 

adlandırdığı çalışmasında, artık sadece politik konularla kendisini sınırlamamış sevda 

konularının yer aldığı kilamen dilanlar okumuştur. Ey Xabur adlı sözü ve müziği 

Cîgerxwîn’e ait olan eser de bu albümdedir. Yine albümde hem kendi hem de 

sazların seslerini dramatik şekilde ustaca sergilemiştir.  

3.4.2. 1985, Çiyayên Me 
Çiyayên Me66 (EK C.3-C.4) Nizamettin Ariç’in 1985’te Almanya’da çıkardığı, 

Türkçe sözlerle tanınan ve birçok sanatçının seslendirdiği halay türkülerinin Kürtçe 

ile  govend yani halay olarak söylediği çalışmasıydı (Çizelge 4.1.). Ses Plak Ethem 

Güner ve Teyra Müzik ortak yapımı olan Çiyayên Me’nin müzik yönetmenliğini 

Nizamettin Ariç kendisi yaptı. Albüm henüz çok sesliliğe geçiş aşamasındadır ve 

bağlama icrasında TRT Halk Müziği formunun etkisi hissedilir. Türkiye’de yaptığı 

tek sesli ve çoğunlukla aynı sazlarla icra edilen albümlerinden tam anlamıyla 

kurtulamamıştır.  

Çizelge 4.1: Çiyayên Me Albümü içeriği. 

Eserin Adı Yöresi Kaynak  Söz Müzik/ Aranje 

Çiyayên Me Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

N. Ariç Enstrumental N. Ariç 

Sarê (İsim) Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Derleme:N.Ariç 

Hey Narê Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

Anonim (Gelerî) 
Derleme 

Anonim/Gelerî/N. 
Ariç 

Anonim/Gelerî 

                                                
66 Çiyayên Me: Ağrı Dağımız. 
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Gelî Gundî (Ey 
Köylülerim) 

Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

Şakiro Şakiro Aranje:N.Ariç 

Nûrê Şırnak/Şirneq Kazime Şirnexi Kazime Şirnexi Aranje:N.Ariç 

Serê Qoreyê Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Aranje:N.Ariç 

Ferxên Kewa Şırnak/Şirneq Kazime Şirnexi Kazime Şirnexi Derleme:N.Ariç 

Yek Mûmik 
(Bir Mumdur) 

Diyarbakır 
(Amed) 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim (Gelerî) Aranje:N.Ariç 

Edlê (isim) Diyarbakır 
(Amed) 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Derleme:N.Ariç 

Malan Barkır 
(evlerini 
yüklediler) 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Aranje:N.Ariç 

Sinem (isim) Şırnak 
Bölgesi/Şirneq 
Herêm 

Kazime Şirnexi Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Aranje:N.Ariç 

Mamir mamir 
(isim) 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Derleme:N.Ariç 

Narê  Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Aranje:N.Ariç 

Desmala Min 
(mendilim) 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Aranje:N.Ariç 

 

Çiyayên Me Nizamettin Ariç’in govendlere en çok yer verdiği albümüdür. Bu 

albümü yapmasındaki amacını şu şekilde ifade eder. 

Ben Türkiye’de yaptığım hataların, yani Kürt kökenli eserleri Türkçeleştirip sahnelerde 

okumamdan duyduğum rahatsızlığın vicdani hesabı içindeydim ve bundan kurtulmak 

istiyordum.  Bu yüzden özellikle halaylarda yaptığım Türkçeleştirmeleri belleğimde yer 

etmiş Kürtçe sözleriyle okuyup bu konuda özürümü dilemek için Çiyayên Me albümünü 

yaptım. Bu eserler Kürt müziğinde özellikle halaylarda çok söylenen kilama govendlerdir. 

Kürt halkı halay çekmeyi dans etmeyi çok sever ve bu ezgileri çok söylerlerdi fakat herhangi 

bir kasette kayıtları yoktu. Ben de bunları hem hatamı düzeltmek için, hem de bir albümde 

kayıtlı olarak yer almaları için okudum (Ariç, 2012). 

Ariç’in bahsettiği eserler; Nare, Nûre, Mamir Mamir, Edlê ve Yek Mûmik’tir. Bunları 

Türkiye’de yaptığı albümlerde ve sahnelerde Türkçe olarak okuyan Ariç bir anlamda 

bu eserlerin tanınmasına vesile olmuştur. Bu tanınma melodik olarak işlevini yerine 

getirse de dil ve anlam olarak Ariç için bir “hata”dır. Dolayısıyla Çiyayên Me bir 

anlamda Ariç’in kendisiyle yüzleştiği albümüdür. Ariç’in bahsettiği bu eserlerin TRT 

repertuarındaki künyeleri çizelge 4.2.’deki gibidir.  
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Çizelge 4.2 “Çiyayên Me” albümündeki türkülerin TRT Nota Arşivi’ndeki 

bilgileri 

Repertuar 
No-Tarih 

Derleme 
Tarihi 

Ezgi Adi Kaynak 
Kisisi 

Derleyen Yöresi 

3024- 
26.10.1987 

28.03.1972 BAHÇALARDA BAL 
ERÜK (NÛRÊ) 

Vasfi Akyol TRT Müzik 
Dairesi Başk. 
THM 
Müdürlüğü, 
Vasfi Akyol 

Elazığ 

3725 
12.03.1992 

13.08.1978 HANİ DAVULUNUZ 
HANİ (YEK MÛMİK 
DU MÛMİK) 

Gıyas Coşkun Soner Özbilen Diyarbakır 

97-
06.12.1996 

1971 AY AKŞAMDAN 
IŞIKTIR (EDLÊ) 

Ali Atıcı Muharrem 
Akkuş 

Erzurum-
Aşkale 

2205- 
01.03.1983 

1976 NARE ESVAP 
YIKIYOR (NARÊ) 

Celal Güzelses Plaktan- 
Mehmet 
Özbek 

Diyarbakır 

 

Nizamettin Ariç “Narê” ve kaynak kişisi Celal Güzelses ile ilgili şunları söyler. 

Celal Güzelses de sonuçta Diyarbakırlı bir Kürttür ve Cumhuriyet döneminde kendisine bu 

lakap takılmış, daha sonra da bu onun soyadı olarak kalmış olabilir. Kürtlerde hiçbir zaman 

Türkçe’ye veya herhangi bir dile karşı antipatik bir davranış olmadığı için Türkçe lakap veya 

soyadı konusunda bir rahatsızlık duymazlar. Dolayısıyla Celal Güzelses’in de bu yapıda 

olduğunu tahmin ediyorum. Bu bakımdan kimi eserleri Türkçe okumuş veya yeniden söz 

yazmış olabilir. Ki bu onun için sorun değil ve olağan bir davranıştır, zevkle yapmıştır. 

Ayrıca eminim o gün bu imkânlar olsaydı, yani Kürtçe yasak olmasaydı Celâl Güzelses üç 

tane Türkçe söylüyorsa beş tane de Kürtçe söylerdi, söylemek isterdi. Çünkü insanın en 

kolaylıkla konuştuğu dili kendi ana dilidir sonuçta ve Celal Güzelses kimbilir belki daha çok 

eser yapardı (Ariç, 2012). 

Edlê adlı eser TRT’de yöresi Erzurum, fakat Ariç’in albümünde Diyarbakır olarak 

geçer. Bu arada yine türküde geçen “dilo” kelimesi her ne kadar Türkçe 

etimolojisinde karşımıza çıksa da Kürtçe’de “dil”, “gönül” anlamına gelmektedir, 

“dilo” nun da gönüle seslenme edatı olma ihtimali yüksektir. Ki kürtçe olan şeklinde 

“Edlê” sevilen kadının adıdır ve ona duyulan aşk ve istekler anlatılır. Bu yüzden 

“dil” kelimesiyle bağlantı kurulmuş olma ihtimali yüksektir. 

Kürtçe müzik sözlü repertuarında “Mamir Mamir Ha Mamo” olarak okunan eser, 

albüm ve bazı video kliplerde Söz-Müzik İbrahim Tatlıses olarak geçmektedir 

(Çizelge. 4.3.) İlaveten İbrahim Tatlıses bu eseri türkü olarak 1982 yılında çıkardığı 
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“Ayağında Kundura” adlı kasedinde seslendirmiştir. Nizamettin Ariç, TRT 

bünyesinde görev aldığı bazı program ve konserlerde birkaç defa İbrahim Tatlıses ile 

aynı ortamda bulunmuştur. O zamanlar gündemde olan Kürt ezgilerinin Türkçe 

sözlerle yeniden yazılması ve TRT Nota arşivine kaydedilmesi konusu da, kimi 

zaman bu sohbetlerin baş süjesidir. 

Çizelge 4.3 “Mamir Mamir” ve “Mamir Mamir Ha Mamo”  

Eser  Kürtçe repertuarında Türkçe okunan  
Mamir Mamir Mamir Ha Mamo 

Yöresi Diyarbakır/Amed Urfa 
Kaynak kişi Anonim - 
Derleyen Anonim - 
Söz Müzik Aranje:Nizamettin Ariç İbrahim Tatlıses 

Ariç’e göre İbrahim Tatlıses’in bir tarafı zaten Kürtdür, bu müzikal belleğe sahiptir 

ve O da kürtçenin yasak olduğu bu dönemlerde, malum düzene uyarak Kürtçe bildiği 

eserlere yeniden Türkçe sözler yazmış ve sahnelerde okumuş olabilir. Ariç’in bu 

sözlerinin yanında onu destekleyecek bir emare de İbrahim Tatlıses’in nakaratta 

söylediği “pismam” kelimesidir. Bu kelimenin Türkçe’de bir anlamı yoktur. Yöresel 

bir anlam da içerebilir. Fakat kelime Kürtçe’de “amcaoğlu” anlamına gelmektedir ve 

sözlerde “kadın ağzı” bir hitabet vardır. “Mamir” da Kürtçe de bir erkek ismidir. 

Çiyayên Me’deki bu eserler ile ilgili Nizamettin Ariç son olarak şu sözleri söyler:    

Burada belli bir Kürt kitlesi var. Bu Kürtler 1980’den önce ve sonrasında buraya gelmiş ve 

yerleşmişlerdir. Bu insanlar Türkiye ile bağlarını koparmamışlar ve bazı dönemlerde 

Türkiye’deki akrabalarını ziyarete gitmişlerdir. Gittiklerinde de boş dönmemişlerdir. Özellikle 

düğünlerde, şevbuhêrklerde ortamlarda dinledikleri müzikleri kaydetmişler, ya da yörelerine has 

yiyecek getirmişlerdir. Dolayısıyla her gittiklerinde kültürlerinden bir takım parçalar da buraya 

taşımışlardır. Kürtler düğünü dansı müziği çok sever, çünkü onların yazılı bir kaynağı maalesef 

yoktur ve sözlü aktarımlarla bu kültürlerini yaşatmaya çalışırlar. Her ülkeye gidiş gelişlerinde 

buraya taşıdıkları müzikleri bana da ulaştırdılar. “Mamoste bak bu kilamlar var kaydettik hele bir 

dinle” diye yanıma gelir o kasetleri bana verirlerdi. Ben de zaten kulak aşinalığım olan bu 

eserlerin sözlerine böyle ulaştım. Ve çoğunun sabık ve anonim olduğunu biliyorum. Fakat 

Türkçe sözlerin kime ait olduğunu TRT’de hangi isimlerle kayıt edildiğini bilmiyorum. Doğu 

Anadolu’dan derlemeler yapılırken türkçeleştirilmiş olabilirler.    

3.4.2.1. Bir Mumdur İki Mumdur, (Yek Mûmik, Du Mûmik) Eseri söz ve müzik analizi 
Albümdeki bu eserlerden tek tek bahsetmekten ziyade en fazla bilinen ve zamanın 

sanatçıları tarafından da TRT televizyonlarında oldukça söylenen birini örneklemek 
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gerekirse bu “Bir Mumdur İki Mumdur”, “Hani Davulunuz Hani” ya da “Çay İçinde 

Döğme Taş” olarak okunan türkülerden bahsedilebilir.  

Hem Kürtçe hem de Türkçe söylenen bu eserin çizelge 4.4’de yapılan çevirisine 

bakıldığında düğün sırasında geçen bir konuşmanın soru cevap şeklinde müziğe 

aktarıldığı görülmektedir.  

Çizelge 4.4: “Yek Mûmik (Bir Mumdur)” adlı eserin Kürtçe Söz ve çevirisi. 

               Kürtçesi Yek Mûmik                   Türkçesi Bir Mumdur 

Kanê tembûra we lo, kanê tembûrvanê we Hani bağlamanız, hani bağlamacınız  
Vaye tembûra me lo, vaye tembûrvanê me Budur bağlamamız, budur bağlamacımız 
Kanê dahola we lo, kanê daholvanê we Hani davulunuz, hani davulcunuz 
Vaye dahola me lo, vaye daholvanê me Budur davulumuz, budur davulcumuz 
Yek mûmik, du mûmik, sê mûmik Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur 
Çar mûmik, çarde mûmik Dört mumdur, ondört mumdur 
Serê malê misqalek Evin üstü aynı (etrafı, çevresi) miskal67dır. 
Bûk li zavê bimbarek  Gelin ve Damak mübarek 
Ha nînna ha nînna heyran nînna Ha ninna ha ninna heyran ninna 
Kanê tembûra we lo, kanê tembûrvanê we Hani bağlamanız, hani bağlamacınız 
Vaye tembûra me lo, vaye tembûrvanê me Budur bağlamamız, budur bağlamacımız 
Kanê dahola we lo, kanê daholvanê we Hani davulunuz, hani davulcunuz 
Vaye dahola me lo, vaye daholvanê me Budur davulumuz, budur davulcumuz 
Yek mûmik, du mûmik, sê mûmik Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur 
Çar mûmik, çarde mûmik Dört mumdur, ondört mumdur 
Serê malê misqalek Evin üstü aynı (etrafı, çevresi) miskaldır. 
Bûk li zavê bimbarek Gelin ve Damak mübarek 
Ha nînna ha nînna heyran nînna Ha ninna ha ninna heyran ninna 
Kanê mîvanên we lo, kanê mazûvanên we Hani misafiriniz, hani ev sahibiniz(misafir ağırlayan) 
Vaye mîvanên me lo, vaye mazûvanên me Budur misafirimiz, budur ev sahibimiz 

(ağırlayanımız) 
Kanê xanim bûka we lo, kanê mir zavayê we Hani hanım gelininiz, hani bey damadınız 
Vaye xanim bûka me lo, vaye mir zavayê 
me 

Budur hanım gelinimiz, budur bey damadımız 

Yek mûmik, du mûmik, sê mûmik Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur 
Çar mûmik, çarde mûmik Dört mumdur, ondört mumdur 
Serê malê misqalek Evin üstü aynı (etrafı, çevresi) miskaldır. 
Bûk li zavê bimbarek Gelin ve Damak mübarek 
Ha nînna ha nînna heyran nînna Ha ninna ha ninna heyran ninna 
Kanê zavayê we lo, kanê zavacîyê we Hani damadınız, hani damatcınız 
Vaye zavayê me lo, vaye zavacîyê me Budur damadımız, budur damatçımız 
Kanê tirşika we lo, kanê tirşikçîyê we Hani güveciniz (yemeğiniz), hani yemekçiniz 
Vaye tirşika me lo, vaye tirşikçîyê me Budur yemeğimiz, budur aşçımız 
Yek mûmik, du mûmik, sê mûmik Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur 

                                                
67 Miskal: isim, müzik. Her biri başka perdede bir sıra kamış boğumundan yapılmış düdük, musikar. 
(TDK Güncel Sözlük. 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.529a37eb5a4bf5.165
95947.  

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.529a37eb5a4bf5.16595947
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.529a37eb5a4bf5.16595947
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Çar mûmik, çarde mûmik Dört mumdur, ondört mumdur 
Serê malê misqalek Evin üstü aynı (etrafı, çevresi) miskaldır. 
Bûk li zavê bimbarek Gelin ve Damak mübarek 
Ha nînna ha nînna heyran nînna. Ha ninna ha ninna heyran ninna 

Çevirisine benzeyen Türkçe sözler ile yazılan ve türkü olarak TRT Nota Arşivi’ne 

giren bu eserin kayıtlardaki bilgileri çizelge 4.5’deki gibidir. 

Çizelge 4.5: “Bir Mumdur İki Mumdur” adlı türkünün TRT Arşivindeki bilgisi  

Hani Davulunuz Hani (Bir Mumdur İki Mumdur) 
Repertuar No 3725 
Ezgi Adı Hani Davulunuz Hani (Bir Mumdur İki Mumdur) 
Yöresi Diyarbakır 
Kaynak Kişisi Gıyas Coşkun 
Derleyen Soner Özbilen 
Notaya Alan Soner Özbilen 
Derleme Tarihi 13.08.1978 
İnceleme Tarihi 12.03.1992 

TRT’de kayıtlı notadaki sözleri: 

 Hani Davulunuz Lo Hani Ya Davulunuz  
 Hani Düğününüz Lo Hani Ya Düğününüz 
 Bir Mumdur İki Mumdur Üç Mumdur, Dört Mumdur Ondört Mumdur 
 Bahan Bir Bade Doldur 
 Bu Ne Güzel Düğündür Ha Ninna 
 Ha Ninna Heyran Ninna,  Ha Ninna Kurban Ninna, Ha Ninna 
 
 Hanı Gelininiz Lo Haniya Gelininiz  
 Hani Kaşmeriniz Lo Hani Ya Kaşmeriniz 
 Bir Mumdur İki Mumdur Üç Mumdur  
 Dört Mumdur Ondört Mumdur 
 Bahan Bir Bade Doldur 
 Bu Ne Güzel Düğündür Ha Ninna, Ha Ninna Heyran Ninna,  
 Ha Ninna Kurban Ninna,  Ha Ninna 
 Kalenin Bedeninde Halay Çekah Dibinde  
 Evselin Uşakları Çifte Liver Belinde 
 Bir Mumdur İki Mumdur Üç Mumdur, Dört Mumdur Ondört Mumdur 
 Bahan Bir Bade Doldur 
 Bu Ne Güzel Düğündür Ha Ninna, Ha Ninna Heyran Ninna 
 Ha Ninna Kurban Ninna, Ha Ninna 
 Acem Kuşak Beline Heyran Şirin Diline  
 Mumlar Yakın Çevirin Kına Yakah Eline 
 Bir Mumdur İki Mumdur Üç Mumdur, Dört Mumdur Ondört Mumdur 
 Bahan Bir Bade Doldur 
 Bu Ne Güzel Düğündür Ha Ninna, Ha Ninna Heyran Ninna 
 Ha Ninna Kurban Ninna, Ha Ninna 
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TRT Arşivindeki bilgilere bakıldığında Soner Özbilen tarafından Diyarbakır’da 

derlenen bu eserin Gıyas Coşkun adında bir kaynaktan alındığı bilgisi görülür. TRT 

1979 yılında Türkçe dışında bir dili kabul etmediği için, eserin Kürtçe yerine Türkçe 

sözlerle kayıt edilme ihtimali yüksektir. Nizamettin Ariç de sözleriyle bunu doğrular.  

Eserin meşhur olduğu yılların tanığı olan Nizamettin Ariç “Yek Mûmik, Du Mûmik 

adlı ezgiyi çocukluğundan beri düğünlerde duyduğunu söylemektedir. Bir başka 

kaynak olan Eyşan Avcı68 dan alınan bilgi de bu bilgiyi tasdik eder niteliktedir. 

Avcı’ya göre bu halayı (kilama govend) Diyarbakırlılar daha iyi okur.  

Bu iki kaynak kişiyi sözlü tarih tanıkları olarak kabul edip bilgiyi doğrulamak 

mümkündür.  

Buna ilaveten Evsel (Bahçeköy) diye bahsedilen yerin esas adı  “Hoser Bahçeleri’dir. 

Kelime anlamı olarak Diyarbakır Belediyesi’nin resmi sitesinde; 1960’lara kadar 

“Hoser” diye zikredildiği ve sık ağaçlıklı alan anlamına geldiği bilgisi verilir. Daha 

sonra adı Hewsel ve Efsel olarak değişmiştir ve zamanında Kürt halkının, çokça 

ziyaret, piknik ve seyr-i manzara için gittiği yerdir. 

Bir diğer dikkat çeken ipucu “Hani Davulunuz Lo Hani Ya Davulunuz” sözünde 

geçen “Lo” kelimesidir ki Kürtçe’de “Lo” erkeklere “Le” ise kadınlara seslenmek 

için kullanılan bir edattır.  

Eser ile ilgili dikkat çeken bir başka detay şöyledir. TRT Nota Arşivi’nde kayıtlı olan 

3725 repertuar nolu türkü (Hani Davulunuz Lo Hani ya Davulunuz) 1979’da çekilen 

bir müzik programında İbrahim Tatlıses tarafından “Çay İçinde Döğme Taş” adlı 

türkünün sözleriyle (kıtalar) okunmuştur.  Fakat 1569 repertuar nolu “Çay İçinde 

Döğme Taş” (EK C.5-C.6) adlı türkünün notası “Hani Davulunuz Lo Hani Ya 

Davulunuz” dan farklıdır. “Çay içinde Döğme Taş” adlı türkünün notasına uygun 

icrası TRT sanatçısı Ekrem Çakıllı tarafından yapılmıştır69. Bu türkü de  

Diyarbakır’dan 1977 yılında, Tarık Çıkıntaş isimli bir kaynaktan Neriman Altındağ 

tarafından derlenmiştir (Çizelge 4.6). Bu türkü ile Kürtçe olan “Yek Mûmik, Dû 

Mûmik” notası farklıdır  (Ek C.7).  

 

 
                                                
68 Tez yazarının annesinin annesidir. Elazığ’ın Karakoçan ilçesinin Beydere köyündendir. 80 
yaşlarında olan Eyşan Avcı, yarım Türkçesiyle bu “kilama govend”i düğünlerden hatırladığını, 
Diyarbakır’dan gelen müzisyenlerin de çok okuduklarını söylemektedir. 
69 http://www.youtube.com/watch?v=er8uZ_lihbQ. 

http://www.youtube.com/watch?v=er8uZ_lihbQ
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Çizelge 4.6 “Çay İçinde Döğme Taş” adlı türkünün TRT arşivindeki bilgileri 

Çay İçinde Döğme Taş 

Repertuar No 1569 
Ezgi Adı Çay İçinde Döğme Taş 
Yöresi Diyarbakır 
Kaynak Kişisi Tarık Çıkıntaş 
Derleyen Neriman Tüfekçi 
Notaya Alan Neriman Tüfekçi 
Derleme Tarihi - 
İnceleme Tarihi 26.09.1977 

“Bir Mumdur İki Mumdur” ya da “Hani Davulunuz Lo Hani Ya Davulunuz” (Yek 

Mûmik Du Mûmik ile benzer) adlı türküde okunan “Çay İçinde Döğme Taş” adlı 

türküden sadece kıtalarının alınarak okunan şekli şöyledir; 

Çay içinde düğmetaş, göğnüm huni gözüm yaş 
  Aklımı baştan aldi, orta boylu kalem kaş 
  Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur 
  Dört mumdur, ondört mumdur 
  Bana bir bade doldur 

  Bu ne güzel düğündür, ha ninna ha ninna   
  Bu küçe uzun küçe küçeye serdim keçe 
  Hak yoluna üç kurban, yar gele burdan geçe 

  Bir mumdur… 
  Bu küçe başaşağı, gelinde şal kuşağı 
  Her gün gel burdan savuş, çarpmasın el uşağı 
  Bir mumdur. 

Sonuç olarak; anlatılanlar ve ekler üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda 

ezginin birçok yönden değişime uğradığı ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar sözlerde 

özgünlüğe aykırı duran çelişkiler karşımıza çıksa da “Bir Mumdur, İki Mumdur” adlı 

türkünün aynı melodiyle hem Türk hem de Kürt Müziği’nde olması bir anlamda 

kültür etkileşiminin bir örneğidir. Çünkü türküde aidiyet meselesi oldukça tartışmalı 

bir konudur ve burada tartışılmak istenen mesele bu değildir. Türkünün özgünlüğü 

bakımından kaynak alınan Nizamettin Ariç’in sözleri ve türküde dikkat çeken bazı 

çelişkiler bizde bazı sorular oluşturmuş ve cevapları aranmaya çalışılmıştır. Şu bir 

gerçektir ki; bu eseri  Kürtler düğünlerinde Türkçe sözleriyle de söylemektedir. 

Özellikle Kürtçenin kullanılamadığı yıllarda şehir merkezine yakın yerlerde yaşayan 

halk, müziklerini; düğünlerinde kendi dillerinde söyleyememiş ve bu durum ne yazık 

ki dilin özgünlüğünü bozarak kültürün yokolmasına sebep olmuştur. Zamanında TRT 
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arşivlerinde de belgelenen bu asimilasyon bir dilin ve müzik kültürünün yok 

edilmesinden başka bir durumla açıklanamaz. 

3.4.3. 1986, Cûdî  
Nizamettin Ariç altıncı albümü olan “Cudi”yi 1986 yılında çıkarmıştır. Bu albümü, 

Feqiyê Teyra ismiyle Berlin’de, kendi adıyla da Türkiye’de çıkmıştır. Efsanevi Cudi 

Dağı’nın adını verdiği albümün prodüktörlüğünü Türkiye’de Ses Plak Ethem Güner 

ve Teyra Müzik Berlin birlikte yapmıştır. Nizamettin Ariç bu albüm ve sonrasında 

çıkaracağı albümde Feqiya Teyra70 mahlasını kullanmıştır (Ek C.8-C.9). “Cudî”nin 

yönetmenliği yine Nizamettin Ariç’e aittir. Albümde müzikal konstrüksiyon 

“Çiyayên Me” albümündekiyle benzerlikler gösterir ve TRT’nin etkisi hafif de olsa 

hissedilmektedir. Örneğin bağlama çalma stili ve türkülerde hissedilen karar 

sesleriyle verilen demler THM yapısını hatırlatmaktadır. Aynı zamanda albüm 

altyapısız (Batı Müziği formuyla aranjesiz) ve tek seslidir. Fakat albümde yaptığı 

yenilikler yavaş da olsa bu etkiden kurtulmaya çalıştığını göstermektedir. Özellikle 

Çengî Teyra71 adlı saz ve Çiçiringo adlı ezgide kullandığı çıngırak sesi teknik ve 

aranje bakımından müzikal yapısını geliştirmeye başladığının belirtisidir. Çünkü Ariç 

sazlarla doğadaki sesleri taklit ve dramatize ederek yeni arayışlar içerisine girmiştir. 

Albümün başında bulunan “Cudî I” ve sonunda bulunan “Cudî II” ileride yapacağı 

“çalgıların dilinden anlatım” tekniğinin habercisidir. Atonal ve doğaçlama gibi 

hissedilen bu ezgiler  ve ardından gelen Kürtçe uzunhava bu müzik türünde yapılan 

bir yenilik olarak kabul edilebilir. Günümüzde bir çok Kürtçe albümde kullanılan bu 

tekniğin Nizamettin Ariç ile başladığı söylenebilir. Çünkü Ariç Batı Müziği aranje 

tarzında çokça kullanılan pad72 sesini müziğine adapte ederek Şırnak yöresine ait 

olduğunu söylediği bir saz olan Çengî Teyra ile hem Batı Müziği hem de Kürt 

Müziği Dengbêj okuma tekniğini sentezlemiştir. Müziğin ardından gelen akorlar, 

                                                
70 Feqiya Teyra: Feqıyê Teyran Kürt edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Diğer bütün eski Kürt 
Şairleri gibi bir İslam bilgini olan Feqıyê Teyran İslami bir aile içinde büyümüş, İslam’ı hakkıyla 
yaşamış bir şairdir. O’nun doğum yılı üzerine araştırmacılar birçok şey söylemişlerdir. Kendi 
şiirlerinde belirtildiğine göre Hicri 971’de dünyaya gelmiştir. Kelime manası olarak kuşların hocası, 
üstadı manasına gelen bu kelime, evvel zaman kürt şairlerinden, dengbejlerinden birininn mahlasıdır 
aynı zamanda ( Sarıtop, 2011). 
71 Çendî Teyra: Şırnak civarında bu isimle bilinen Çengî Teyra Irak ve Suriye’de kullanılan ve başka 
isimlerle anılan bir sazdır. Çeng; kanat anlamına gelir, Teyr; büyük yırtıcı hayvanlara denir. 
72 Aranje sırasında ezginin akorlarının “duvar sesi” olarak adlandırılan sesi. Batı Müziği aranje 
tekniğinde kullanılan bu yöntem müziğin duyumunda doygunluk sağlamakta kullanılır, böylece ard 
sesin daha kuvvetli ve etkili gelmesini sağlar. Batı müziğinde daha çok balladlarda kullanılır. Yani 
uzunhava niteliğindeki eserlerde dem sesi gibi düşünülebilir, fakat bu defa enstrüman bir halk müziği 
sazı değil, Batı elektronik müzik sisteminde kullanılan “pad” sesidir.  
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çalgılar ve bir dengbêj tarafından okunan uzunhava adeta Cudî Dağı’nın, Çengî 

Teyra da, üzerinde yükselen kartalın sesi olmuştur. 

Cudi Dağı ve çevresinde yaşayan Kürtleri anlatmak istedim. Bu albümde özellikle Cudi adlı 

eserim, Kürt Ezidi’lerin kutsal saydığı Cudi Dağı’nda yaşayan insanların hayatını anlatır, 

örneklerden biri de iş şarkısıdır. Ezidi’lerin kutsal gördüğü Meleke Tawus73 (Tavus 

Kuşu)’nun Cudi Dağı etrafında uçması ve onun gözünden insanların görüntüsünü müziğe 

aktarmak istedim.  (Ariç, 2012). 

Ariç’in müziği her bir albümde bir kat daha gelişme göstermiştir. Ve gelişme 

tesadüfi bir şekilde tarihsel ilerlemeyle aynı doğrultuda ilerlemiştir. 

Nizamettin Ariç Almanya’ya gittikten sonra “Cudi”ye kadar olan albümlerinde 

Türkiye’de yaptığı yanılgıyı düzeltmek istercesine projeler üretmiştir. Bu albümde de 

“Esmer, Lo Berde ( Makaram Sarı Bağlar), Por Zerin (Toycular), Qele Boyni (Kara 

Köprü Narlıktır)” gibi eserleri aslının Kürtçe olduğunu söylediği sözleriyle 

okumuştur. Daha önce “Ben Yetim” albümünde okuduğu “Le Cemo, Cemilo” adlı 

eseri bu defa Şahînê Bekirê Soreklî 74’den aldığı Le Cemo Cemilo adlı şiiri ile 

seslendirmiştir. Albümdeki eserler Çizelge 5.1’deki gibidir.  

Çizelge 5.1: “Cudi” Albümü içeriği. 

Eserin Adı Yöresi Kaynak  Söz Müzik/ Aranje 

Cudi Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

N. Ariç Enstrumental N. Ariç 

Yar Gijlokê Kuzey Irak Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Derleme:N.Ariç 

Ez Diherim Botan Bölgesi75 Anonim (Gelerî) 
Derleme 

Anonim/Gelerî/N. 
Ariç 

Derleme:N.Ariç 

Bilbilo Malik 
Wêrano  

Botan Bölgesi 
Bölgesi 

Anonim (Gelerî) 
Derleme 

Anonim/Gelerî/N. 
Ariç 

Derleme:N.Ariç 

Le Cemo, 
Cemile 

Kuzey Irak Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Şahînê Bekirê 
Soreklî 

Derleme:N.Ariç 
Aranje:N.Ariç 

                                                
73 Yezidiler ya da Ezidiler için kutsal olan ve onların ibadet ettikleri kuşun adıdır. Melek Tawus 
Yezidi inancında kötü değildir ve yanlış anlaşılmıştır Ezidi inancına göre O Allah’ın dünyadaki 
gölgesidir (Allison, 2001, s. 34-35-51-55-149-150-215-283).  
74 Asıl adı Chahin Baker olan yazar ve şair Şahînê Bekirê Soreklî 1946 yılında Fırat'ın doğusunda 
Suriye-Türkiye sınırında bulunan Kürt kenti Kobanî (Ain El-Arap)’nin batı Mezre köyünde doğdu. 
Suriye’nin Halep şehrinde liseyi bitirdikten sonra, on dokuz yaşındayken Avrupa'da eğitim almak 
üzere Suriye’ den ayrıldı. 1968 yılında Almanya Münich Üniversitesi’ ni bitirdikten sonra Sidney’e 
yerleşti ve orada NSW Bakanlığın’ da öğretmenlik ve danışmanlık yaptı. 2004 yılında emekli olmuş 
ve halen Avustralya SBS radyosunda Kürt Dil Programcısı ve Yapımcısı olarak görev yapmaktadır. 
Kendisinin Chahin Baker, Shahin Bekir Sorekli ve Şahînê Bekirê Soreklî adları ile imzalı Kürtçe ve 
İngilizce olarak yayınlanmış çeşitli makalesi ve kitabı vardır (Avcı, 2011).   
75 Botan; Dicle Nehri'nin bir koludur. Şırnak, Siirt, Mardin'in Doğusu ve Batman Bölgesi'ni kapsar. 
İsmini geçmişteki Botan Beyliği'nden alır. 
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Wêrne Sêva Şırnak/Şirneq Kazime Şirnexi Kazime Şirnexi Derleme:N.Ariç 

Lo Berde Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Derleme:N.Ariç 

Çiçiringo Şırnak/Şirneq Kazime Şirnexi Kazime Şirnexi Derleme:N.Ariç 
Aranje:N.Ariç 

Porzêrin Van (Wan) Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Derleme:N.Ariç 

Dele Boyni Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Derleme:N.Ariç 
Aranje:N.Ariç 

Esmer Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Aranje:N.Ariç 

Mamir Mamir 
(isim) 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Derleme:N.Ariç 

Cudi II Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

N. Ariç Enstrumental N. Ariç 

 

Nizamettin Ariç’e göre yine Kürt müziği örneklerinden biri olan Esmer TRT Nota 

Arşivi’nde aynı isimle ve 4067 Repertuar no ile kayıtlıdır. Eserin kaynağı ve 

derleyicisinin İzzet Altınmeşe olduğu bilgisi verilmekte (EK C.10), notaya alan kişi 

olarak da Salih Turhan adı geçmektedir. Bu eserin TRT’ye kayıt tarihi de 

06.12.1996’dır. Fakat Nizamettin Ariç bu eseri mevzubahis tarihten daha önce yani 

1986 yılında çıkardığı “Cudî” albümünde seslendirmiştir. Dolayısıyla Ariç’in 

belirttiği gibi ilk kaynak sözlerinin Kürtçe olma ihtimali oldukça yüksektir. Ariç’in, 

1976-1979 yıllarında birlikte çalıştığı İzzet Altınmeşe’nin eseri sonraki yıllarda 

TRT’ye kaydettirmek için Türkçe sözlerle yeniden yazdığı ihtimali oldukça yüksektir 

ve Ariç ifadesiyle bu iddiayı doğrular (Çizelge 5.2). 

“Esmer” Kürt müziği kilasiklerindendir. Popüler olduğu için dönemin birlikte çalıştığım TRT 

solistleri bu ezgileri hem sahnelerde seslendirmiş hem de TRT’ye “türkü” diye 

kaydettirmiştir. Kürtlerin türkü, kilam, stran gibi isim takıntıları yoktur, onlar zaten aralarına 

bu eseri bildikleri sözlerle okumuşlardır. O dönemde buna mecbur kalmış olabilirler, buna 

hak veririm, ama bugün de yaptıkları hatayı kapatıp bir yerlerde sessiz kalmaları kabul 

edilemez. Ki gözönünde olan ve kökeni Kürt olan sanatçıların bunu bilip de kendilerine 

maletmeleri büyük saygısızlık, kültürü yok saymaktır (Ariç,2013).   

Çizelge 5.2 “Cudi” albümündeki türkülerin TRT Nota Arşivi’ndeki bilgileri 

Repertuar 
No-Tarih 

Derleme 
Tarihi 

Ezgi Adi Kaynak 
Kisisi 

Derleyen Yöresi 

1179- 
04.12.1975 

11.04.1948 MAKARAM SARI 
BAĞLAR (LO BERDE) 

Mazlumoğlu 
Selahattin 

Muzaffer 
Sarısözen 

Diyarbakır 

1675- 28.03.1972 TOYCULAR 786 Subaşı Hüsamettin Van 

http://www.trtnotaarsivi.com/thm_git.php?secenek=kaynak&deger=Musa%20At%FDc%FD
http://www.trtnotaarsivi.com/thm_git.php?secenek=kaynak&deger=Musa%20At%FDc%FD
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26.03.1977 (PORZÊRİN) Subaşı 

4087-
06.12.1996 

- ESMERİM BİÇİM 
BİÇİM (ESMER) 

İzzet 
Altınmeşe 

İzzet 
Altınmeşe 

Diyarbakır 

 

3.4.4. 1987, Dayê 
Nizamettin Ariç’in Batı sazlarını kullanmaya başladığı, çok sesliliğin artık 

hissedildiği albümüdür. Albümde; çalgı müziğinin etkisi ve improvizasyon 

(doğaçlama) çalma şekli hakimdir. Berlin’de yaptığı bu albümde saz olarak yaylı 

ailesinin sesini duyulmaktadır. Bunun yanında gitar, elektronik müzikte yine duvar 

sesi olan pad, bağlama ve mey kullanmıştır. Albüm, Ariç’in yavaş yavaş kendi 

yorumunu oluşturmaya başladığı ve ileride çok sesli çalgısal Kürt müziği 

yapacağının habercisidir. Tek seslilikten ve Türk müziği altyapısıyla müziğe 

başlayan Ariç, artık Batı müziği ile Kürt müziği sentezi yapmaya çalışacaktır. Ona 

göre Kürt müziğinde; yapı olarak çok müsait olmasına rağmen, özellikle o dönemler 

enstümantal müzik eksikliği vardı. Bu yüzden bu albüm yeni projelerin bir 

girişimidir. Dolayısıyla “Dayê” çok sesli müzik deneme niteliğinde bir albümdür. 

Ariç bu albüme başlamadan evvel çok sesli müzik denemeleri için eğitime ihtiyaç 

duymuş ve Profesör Salonek’ten müzik dersi almıştır. Albümde gitarları ise Carlo 

Domeniconi76 çalmış ve Ariç artık Alman müzisyenlerle çalışmaya başlamıştır. 

Carlo Domeniconi aynı zamanda aranje ve orkestrasyonları da yapmıştır. 

Albümün ilk eseri olan Jîn û Hebûn sözleri Cigerxwîn’e aranjesi de Ariç’e aittir. 

Albümdeki ikinci eseri  Hasreta Mın’ı enstümantal olarak mey ve gitarla birlikte 

aranje etmiş genel olarak albümde sazları ve bazılarında ise sözlerle ülkeye olan 

özlemini, isyanını dile getirmiştir. Ailesine ve özellikle annesine olan özlemi Dayê 

Rojek Tê ile dile gelmiştir. Hem ritim değişiklikleri hem de tonlar arası 

modülasyonların görüldüğü eserde yine elektronik olarak duvar sesi olan pad 

kullanılmış, Bilbila Agirî’de kaval ve gitar ile yine doğaçlama müzik yaparak 

Ağrı’nın sesini dramatize etmeye çalışmıştır.  

                                                
76 Klasik gitara yeni soluk katan besteci ve yorumculardan Carlo Domeniconi, 1977'de 
konservatuvarda öğretmenlik yapmak üzere Türkiye'ye gelmiş, üç yıl İstanbul'da kalmıştır. Uzun süre 
Almanya'da yaşadı, Kanada'dan Japonya'ya tüm dünyayı dolaşıp yılda 50 konser verdi. 27 yıl sonra, 
hâlâ akıcı Türkçe konuşmaktadır. Gitar için yazdığı solo eserlerin sayısı 300'ü, konçertolarınki ise 
16’yıbulur. 
(www.muziksoylesileri.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=44). 
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Albümün B yüzündeki eser Dayê Kirmanci (Zazaki)’dir77 ve Ariç bu dil ile 

seslendirir. Ardından Dilan filminin tema müziğini kompoze ettiği Filmtema Dilan 

gelir. Dilan’da yine elektronik müzik düzenlemesi, birlikte bazı yerlerde pad ve 

piyano sesi gelmektedir. Bunun yanında yine keman ve viyolonsel sesi 

duyulmaktadır. Awa Murat, yine bağlama ve gitar düetiyle icra edillir. Bağlamayı 

Ariç çalar ve bu defa altyapı denilen müzikal ard seslerin düzenlemesi yoktur. Murat 

Suyu’nun akışını bağlama ve tezene çalışıyla anlatmaya çalışan Ariç dramatizasyon 

tekniğini kullanır. Yine Cigerxwîn’e ait olan Sala 1959, ve son doğaçlama bestesi 

Heya Kengê eserleri gelir. Albümün künyesi çizelge 6.1’deki gibidir.  

Çizelge 6.1: “Dayê” Albümü içeriği. 

Eserin Adı Yöresi Kaynak  Söz Müzik/ Aranje 

Jîn û Hebûn Kürd* Cigerxwîn Cigerxwîn (F. Teyra) N. 
Ariç  

Hasreta Mın Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

N.Ariç 
(Doğaçlama) 

N.Ariç N.Ariç 

Dayê Rojek Tê Botan ve Serhad 
Bölgesi 

Şahînê Bekirê 
Soreklî 

Şahînê Bekirê 
Soreklî 

N.Ariç 

Bilbila Agirî Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

N.Ariç 
(İmprovizasyon) 

N.Ariç 
(İmprovizasyon) 

N.Ariç 

Dayê Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Derleme:N.Ariç 
Aranje:N.Ariç 

Filmtema Dilan Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

N.Ariç 
 

N.Ariç N.Ariç 

Awa Murat Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

N.Ariç 
(İmprovizasyon) 

N.Ariç 
(İmprovizasyon) 

N.Ariç 

Sala 1959 Kürd* Cigerxwîn Cigerxwîn N.Ariç 

Heya Kengê Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

N.Ariç 
(İmprovizasyon) 

N.Ariç 
(İmprovizasyon) 

N.Ariç 
(İmprovizasyon) 

 

3.4.4.1. Dayê Rojek Tê Analizi  
Dayê Rojek Tê Ariç’in Almanya’da iken çektiği sıkıntı ve özleminin nota ile 

ifadesidir (Çizelge 6.2). Nizamettin Ariç diaspora içerisindeyken yurda ve ailesine 

olan hasretini ve umudunu bu bestesinde gizler. “Anne Birgün Gelecek” anlamına 

gelen bu eser, Ariç’in annesiyle yaptığı telefon görüşmelerinden derlenmiş sözlerden 

oluşur ve aslında onun sürgün olarak gittiği Almanya’da diaspora yaşamını anlattığı 

                                                
77 Zazaki: Kürtçe; Kurmancî ve Pehlewanî olarak ikiye ayrılır. Pehlewanî Kırmanckî ve Goranî olarak 
ikiye ayrılır. Goranî de kendi arasında Hewremanî ve Lekî olarak ikiye ayrılır. Zazaki bu lehçeye 
mensuptur. Kurmancî ise Kurmanciya Jorîn ve Kurmanciya Jêrîn olarak ikiye ayrılır (Daha detaylı 
bilgi için bkz. Tan, 2011, Rêzimana Kurmancî). 
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tek eseridir. (Ek C.11) 1986 yılı Ariç için en zor dönemlerdir ve o günleri şu şekilde 

anlatır. 

Daye Rojek Te; kişiseldir, sürgünde edindiğim tecrübelerimi anlatır. Bu yaşamışlık dürüstçe 

barışçıl bir anlayışa dayanır. Sürgün olarak geldiğim Almanya’da kötü şeyler yaşadım, çok 

sevdiğim kişileri yıllarca göremedim ve son nefeslerinde bile ziyaret edemedim. Sadece 

telefon ile iletişim kurabiliyorduk ve bu eser de zaten annemle yaptığım telefon 

görüşmelerinden alınan sözlerden oluşur. Annem ve babam buraya gelsin istedim. Ama her 

ne olduysa pasaport verilmedi onlara. Soyismimde olduğu için pasaport alamıyorlardı 

sanırım. Başka bir ülkede görüşelim istedim, ama buna bile müsaade alamadık. Üstelik 

nedeninin bile bildirmediler. Ben ailemi kaybettiğimde cenazelerine gidip evlatlık vazifemi 

bile yapamadım. Elbette bu anlamsız kötü muameleler bana çok acı verdi ve beni çok üzdü 

ama yıkmadı, daha güçlenmek zorundaydım. Kendimi acıların içinde kaybetmek istemedim. 

Yaşadıklarımı müziğe anlattım ve güçlü olmaya çalıştım. Daha çok öğrenmeye ve daha iyi 

projeler yapmaya yönelttim kendimi. Türkiye’de bazı sanatçılar bu eserimi seslendirmişler, 

yeni düzenlemeler yapmışlar, bu gurur duyulacak bir durum, ama değişiklik ve kesinti 

yapmamalarını dilerdim. Çünkü bu eserdeki her melodinin benim için çok değeri var. Eserin 

her bir parçası hayatımdan bir kesit gibidir (Ariç, 2012).  

Çizelge 6.2 “Dayê Rojek Tê” sözleri 

berf li derveKürtçesi  dibariye, diné sar 
û 

               Türkçe’ye çevirisioğudu 

Dayê delala minê Anne, güzelim benim 
Hele bêje çawan î Hele söyle, nasılsın? 
Destên bavo maç dikim Babamın ellerinden öperim 
Silav j'bo xwişk û bira Kız kardeşime ve erkek kardeşime selam 

ederim 
Dayê dûrbûn dijwar e Anne gurbet zordur 
Doza welêt ji bîr nakim Memleketin davasını unutmam 
Dil dixwaze vegerim Gönlüm ister ki döneyim 
Çi bikim nikarim Ne yapayım, dönemem. 
Kurê min bes e vegere Oğlum yeter dön artık 
Çavên me li rê qetiya Gözlerim yollarda kaldı 
Ez pîr bûme bavê te ka Ben yaşlandım, baban ihtiyar 
Tirş û tahl e bo me jî Bize de herşey ekşi acı (hiç tadımız yok) 
Kurê min bes e vegere Oğlum dön yeter  
Li benda te me bekliyorum seni 
Ez heyran lê lê ez qurban dayê rojek tê Canım annem, kurbanın olayım anne 

birgün gelecek 
Bê xem bê şer welat azad rojek tê gamsız, savaşsız, vatan özgür, bir gün 

gelecek 
Rojek ronahî rojek bi şahî rojek tê aydınlık bir gün, mutlu bir gün gelecek 
Bê xem bê şer welat azad rojek tê gamsız, savaşsız, vatan özgür, bir gün 

gelecek 
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Eserin müzikal analizi yapılırken, bölümlemeler tempo değişikliklerine göre 

yapılmıştır. Ayrıca ton analizinde sadece ana melodi üzerinde durulmuş, yaylı 

sazların partisyonları yazılmamıştır (Çizelge 6.3). 

Çizelge 6.3 “Dayê Rojek Tê” Müzikal Analizi     

Bölüm Ton Metronom      Saz       İfade      İsim  Notlar 

1. Bölüm 
Giriş 
(intro) 

DM  Serbest 
 
Bağlama  
9 
8’lik bir 
ritim 
geçkisi 
yapar. 

 Keman 
Bağlama 

Bağlama ve 
keman ile serbest 
düet ve intro, 
karşılıklı konuşur 
gibi 

Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti
yê 78               

Ölçülü bölüme 
geçişi keman 
sağlar. 

2. Bölüm 
(saz) 
 
(4 tekrar) 

DM 5 
8’lik ölçü 
ile, orta 
hızda 
(moderato) 

Bağlama, 
Keman, 
Viola 

Ölçü ile ünison 
olarak önce 
bağlama ana 
melodiyi çalar, 
keman akor sesler 
ile eşlik eder, 
röpriz keman ile 
yapılır.  

 
Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti
yê                

Keman sesi ile 
hüzünü ve 
hasret adeta 
ağlamaklı olarak 
anlatılır.  

3. Bölüm 
(saz) 

DM ve 
 La#  

serbest Bağlama Bağlama ile 
resitatif anlatım 
ve ana melodiye 
bağlama ile giriş 
melodisi 

Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti
yê                

Bağlama ile 
imprivize ifade 

4. Bölüm 
(saz) 
 
(Her 
melodi 
röprizli ve 
iki tekrar) 

DM 3 
4’lük ve 
auftaktlı  

Keman, 
Viola, 
Kontrbas 
Bağlama 

Keman, viola 
polifonik ve düet 
yöntemini 
kullanan anlatım. 
Röpriz oktavdan 
yapılır. 

Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti
yê                

Yaylılar ile ana 
melodinin icrası 

5. Bölüm 
(saz) 

DM 4 
4’lük, intro  
moderato 

Keman, 
Bağlama, 
Viyola 

Ritmik  
ve dramatik 

Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti
yê                

Ritimde ve 
ifadede coşku 

6. 
Bölüm 
(saz) 
 
(röprizli) 

DM 3 
4’lük ve 
auftaktlı  

Keman, 
Viola, 
Kontrbas 
Bağlama 

Keman, viola 
polifonik ve düet 
yöntemini 
kullanan anlatım. 
Röpriz oktavdan 
yapılır. 

Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti
yê                

Yaylılar ile ana 
melodinin 
icrası. Picikato 
ile anlatımı 
pekiştirilir. 

7.  
Bölüm 
(saz) 

DM 
 
Sonraki 
söze 
geçerke

4 
4’lük, intro  
moderato 

Keman, 
Bağlama, 
Viyola 

Ritimde ve 
ifadede coşku 

Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti

Söze giriş için 
önce keman ve 
ardından 
bağlama kısa bir 
melodiyle yol 

                                                
78 “Sürgün müzikleri adlandırılmasında bazı terminolojik kelimeler eksikliği hissedildi ve KSN 
Akademisyenlerine danışıldı. Bu uluslararası Akademik Network’da Michael CHYET tarafından 
Stranên Sirgûne ve Stranên Mişextiyê olarak tavsiye edilen isimlerdir.  
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n La# yê                gösterir. 

8. 
Bölüm 
 
(söz) 
(melodide 
röprizli, 
sözler 
değişken) 

DM 5 
8’lik, söz 
girişi 

Solist, 
bağlama 
keman ve 
ritim sesi 
duyurulu
r.  

Üzgün, aileye 
duyulan özlem 
duygularıyla 
özgürlüğü isteme 

Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti
yê                

Nizamettin 
Ariç, telefon 
konuşmalarında
n derlediği 
sözlerle burada 
çaresizliğini ve 
umudunu dile 
getirir. 

9. Bölüm 
 
(saz) 
 
röprizli 

DM 3 
4’lük ve 
auftaktlı  

Bağlama Bağlama ile 
arasaz, röprizli 

Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti
yê                

2. söz için 
arasaz bağlama 
ile yapılır ve bu 
defa konuşacak 
Ariç’in 
annesidir. 

10. Bölüm 
(söz) 
 
(röprizli) 

DM 3 
4’lük ve 
auftaktlı  

Keman, 
Viola, 
Kontrbas 
Bağlama 

Keman, viola 
polifonik ve düet 
yöntemini 
kullanan anlatım. 
Röpriz oktavdan 
yapılır. 
Solist üzgün, 
haykırarak ve 
ağlar gibi. 

Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti
yê                

Soliste bağlama 
ve keman eşlik 
eder. Bu defa 
konuşan Ariç’in 
annesidir ve 
dönmesini ister.  

11.  
Bölüm 
(saz ve söz 
düeti) 
 
(röprizli) 

DM 
 
 
 
 

4 
4’lük, intro  
moderato 

Bağlama 
ve solist 
düeti 
aynı ölçü 
ve ritimle 
yapılır.  

Ritimde ve 
ifadede coşku.  
Birgün gelecek 
(Rojek Tê) 
sözünde umutlu 
coşkulu anlatım.  

Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti
yê                

Anafikirin 
geçtiği 
bölümdür.  

12. 
Bölüm 
(söz) 
 
(röprizli) 

Uşşak 
makam 
doğaçla
ma 

Serbest  Bağlama  Ariç burada hem 
umudunu hem de 
çaresizliğini 
bağlamanın 
sesiyle anlatmaya 
çalışmıştır.  En 
sonundaki 
bağlama  

Stranên 
Sirgûnê 
 
Stranên  
mişexti
yê                

Eserin adının ve 
konudaki 
anafikirin 
geçtiği yerdir. 

 

Nizamettin Ariç’in metronoma bağlı kalmadığı ve tempo değişiklikleri ile ezgiyi 

monotonluktan kurtardığı dikkat çeker. Ariç bu okuyuş tarzına dengbêjî tekniğinden 

dolayı aşinadır ve belleğinde mevcut olan bu teknikle Batı müziği çok sesliliğini 

bütünleştirerek sunar. Bağlama ve keman seslerinin sentezi sözlerdeki “ayrılık, 

gurbet, özlem, umut, bekleyiş” anlamlarıyla birleşir ve bu kelimeler diasporanın 

içerdiği anayurda özlem, aidiyet, kimlik ve kökene sahip çıkma anlamlarıyla örtüşür. 

Dayê Rojek Tê Ariç’in süregelen hayatı ve müziğini anlatan en başat eseridir.  

3.4.5. 1988, Kurdistan 
1988 yılında Almanya’da Teyra Müzik plak şirketi tarafından çıkarılan ve sekizinci 

albümü olan Kürdistan (Ek C.12- C.13) Ariç’in artık müzikte dramatik ve resitatif 
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anlatımı en doygun bir şekilde gösterdiği albümüdür. Çünkü Halepçe katliamını79 

anlatan Ku De Çûn ve Zîne tamamen bir dengbêj geleneği okuma şekline örnektir. 

Müzik anlatıma yol gösterici olmuş, sazların desteği ile de ifade güç kazanmıştır. 

Kaset içeriği çizelge  7.1’deki gibidir. 

Çizelge 7.1 “Kürdistan” Kaset içeriği 

Eserin Adı Yöresi Kaynak  Söz Müzik/ Aranje 

Kürd* 1988 Kürd* Feqiyê Teyra - (F. Teyra) N. 
Ariç  

Ku De Çûn Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

Feqiyê Teyra Şahînê Bekirê 
Soreklî 

(F. Teyra) N. 
Ariç 

Em 
Azadîxwazin 
 

Botan ve Serhad 
Bölgesi 

Feqiyê Teyra Cigerxwîn (F. Teyra) N. 
Ariç 

Zîne Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

N.Ariç 
(İmprovizasyon) 

Şahînê Bekirê 
Soreklî 

(F. Teyra) N. 
Ariç 

Welat Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Feqiyê Teyra Feqiyê Teyra (F. Teyra) N. 
Ariç 

Sêtero Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

Feqiyê Teyra  Feqiyê Teyra (F. Teyra) N. 
Ariç 

Hesîko Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

Feqiyê Teyra Feqiyê Teyra (F. Teyra) N. 
Ariç 

Kenê Li Ser 
Bîrê 

Ağrı/Serhad 
Bölgesi 

Feqiyê Teyra Şahînê Bekirê 
Soreklî 

(F. Teyra) N. 
Ariç 

1988 yılında yaptığı fakat 1989’da çıkardığı Kürdistan çalışmasında Nizamettin Ariç 

Halepçe katliamını müzikle resmeder.  

Halepçe katliamı kürtlerin hayatında acı bir olaydır. Daha önce de Kürd* ile ilgili müzikal 

deneyimlerim olmuştu fakat bu albümde daha yoğun oldu ve müzikle anlatmak istedim. 

Bunu çeşitli çalgılar ile yapmaya çalıştım. Kaval kullanmayı tercih ettim ve o kuş ve kanat 

seslerini kaval ile duyurmak istedim. Gaz havadan ağır olduğu için daha çabuk çöktü ve 

insanlar kuş gibi daha yükseklere uçmak istediler fakat zavallı insanların kanadı yoktu ve 

öylece öldüler. Kuşları bir sembol olarak kullandım ve o ruhi durumum bu müziğe yansıdı. 

İnsanlar böyle olaylar karşısında nasıl konuşuyorsa ben de müziğimle konuşuyorum ve bu 

olayların utulmaması için uğraşıyorum. Çünkü ben de halktan biriyim ve bunları dile 

getirmekten çekinmem. Sanatçı halktan ve olanlardan kopuk olmaz eleştirisini müzikle veya 

eseriyle dile getirmelidir (Ariç, 2012) 

                                                
79 Halepçe Katliamı: İran-Irak Savaşı esnasında, Saddam Hüseyin'in, 1986-1988'de Irak'ın kuzeyinde 
Kürtlere karşı düzenlettiği El-Enfal Harekâtı adlı isyanı bastırma operasyonunun bir parçasıdır. 16 
Mart 1988’de 6 bin 357 kişi zehirlenerek ya da yanarak öldü, 14 bin 765 kişi ağır derece yaralandı 
WHO’nun raporuna göre bu kimyasal saldırı, günümüze kadar 43 bin 753 kişinin ölümüne, 61 bin 200 
kişinin de sakat kalmasına sebep oldu. (www.bianet.org)  

http://www.bianet.org/
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Kürdistan çalışması Ariç’in siyasi bakışının müziğine yansımasıdır. Müziğin 

siyasetle içiçe olabileceğini fakat hiçbir ideolojinin malzemesi olmaması gerektiğini 

bir çok kez dile getiren Ariç, bu kasedindeki eserleriyle bir anlamda kendi siyasi 

duruşunu da sergilemiştir. Özellikle Welat, Em Azadîxwazin, Ku de çûn eserleri 

“Vatan, biz özgürlük istiyoruz, nereye gittiler” anlamlarıyla Kürtlerin içinde 

bulunduğu durumu ve isteklerini dile getiren belirgin sözlerdir. Ariç o yıllarda 

yaşanan Halepçe katliamından ve olumsuz gelişmelerden etkilenmiş ve böyle bir 

albüm çalışması yapmaktan kendini alamamıştır.   

Kürdistan albümündeki çoğu bestesi birçok kişi tarafından görsel ortamlarda fon 

müziği olarak kullanılmıştır ve bu kullanımlar Nizamettin Ariç’in bilgisi ve izini 

dâhilinde olmamıştır80 

3.4.6. 1990, Tut Elimden Düşmeyelim (Hazal Gelin) 
Albüm, Almanya’da Gema Müzik ile “Tut Elimden Düşmeyelim” (Ek C.14) 

Türkiye’de ise  Göksoy Plakçılık tarafından “Hazal Gelin” (Ek C.15) olarak 

çıkmıştır. Türkiye’deki yapımcılığını Kamil Gök’in üstlendiği albüm Türkçe’dir ve 

çeşitli yörelere ait türküler içerir. Ariç, Kürdistan albümünden sonra bu albümü 

çıkararak, bir anlamda kardeşlik, barış, insancılık yönlerini anlatmaya çalışır. Tut 

Elimden Düşmeyelim/ Hazal Gelin içerisinde birkaç türkü dışında repertuar aynıdır.  

Ben bu kasette Türkçe ile hiçbir problemim olmadığını, barıştan yana bir insan olduğumu, 

dillerin biz Kürtler için bir zenginlik olduğunu kendi çapımda altını çizmeye çalıştım. O 

dönemler PKK ile Türkiye Cumhuriyeti arasında problemlerin yaşandığı dönemdi ve hatta bu 

yüzden bazı Kürtler tarafından “Biz senden böyle bir dönemde Kürtçe beklerken sen Türkçe 

kaset yapıyorsun” diye eleştirildim. Fakat benim için diller problem değil çeşitliliktir ve 

müzik de bunu anlatan en güzel yoldur. Ben Türkçe de biliyorum eserleri zaten daha önce 

Türkiye’de okumuştum. Tamamen halk müziğinden oluşan bu kasedim müzikal olarak fazla 

özellikler içermese de benim hayatımda önemli bir albümdür. Çünkü Kürtler normalde 

Türkçe söylemekten de dinlemekten de rahatsız olan bir halk değildir, fakat bazı Kürt 

sanatçılar genelde anadillerinde çalışmalar yapıyorlar doğal olarak onlardan beklenen de 

budur (Ariç, 2012).   

Her iki kaset kapağı incelendiğinde Ariç’in; Değirmenin Bendine, Derdim Çoktur, 

Siyah Zülfün Tellerine, Ben Bu Dağın Ağacıyam, Şu Diyarı Gurbet Elde gibi 

klasikleşmiş türküleri seslendirdiği görülmektedir. Çizelge 8.1’de görüldüğü üzere; 
                                                
80 Bkz. 
http://www.youtube.com/results?search_query=Nizamettin%20Ari%C3%A7%20K%C3%BCrdistan
&sm=3 
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sıralama her iki kasette farklı olduğu için Tut Elimden Düşmeyelim’e göre yapılmış, 

parantez içinde ise Hazal Gelin sıralaması verilmiştir. Tut Elimden Düşmeyelim 

albümünde olan Değirmenin Bendine ve Giderim Van’a Doğru Hazal Gelin’de yerini 

Karanfilem Desteyem ve Hazal Gelin türkülerine bırakmıştır. 

Çizelge 8.1 Tut Elimden Düşmeyelim/ Hazal Gelin Kaset içeriği 

Eserin Adı Yöresi Kaynak  Derleyen Rep. No, 

Derleme Tarihi 

A1.Değirmen 
Başında (B1) 

Erzurum Mehmet Şaban 
Ataman 

Neriman Tüfekçi 994- 14.3.1958 

A2.Yalvarıram 
Gel (A1) 

Azerbaycan S:Reynal 
Cabbarzade, M: 
Cihangir 
Cihangirov 

 - - 

A3.Değirmenin 
Bendine 

Keskin Selman Çoker 
Hacı Taşan 

Muzaffer 
Sarısözen 

561- 

A4.Derdim 
Çoktur (A5) 

Erzincan Aliekber Çiçek Can Etili 3185- 

A5. Şaha Doğru 
 Giden Kervan 
(A6) 

Erzincan/Tercan Hıdır Ersoy Ahmet Yamacı 1546- 

A6. Ben Bu 
Dağın (A3) 

Urfa Ahmet Yılmaztaş 
 

Yavuz Tapucu 1203- 

A7. Siyah 
Zülfün Tellerine 
(B6) 

Urfa/Siverek Sakıp Çepik Muzaffer  
Sarısözen 

581- 

B1. Giderim 
Van’a Doğru 

Van - - - 

B2. Şu Diyarı 
Gurbet Elde 
(B2) 

Kayseri/Sarız Âşık Nesimî 
Çimen 

İhsan Öztürk 2836- 

B3. Üç Kız Bir 
Ana (B4) 

Kars/Sarıkamış Kurbani Kılıç Muzaffer 
Sarısözen 

Müzik/ Aranje 

B4. Men 
Demiren 
Sevirem Seni 
(B3) 

Azerbaycan - - - 

B5. Karanlık 
Gecede (B5) 

- Kaplani Ünal Günsay - 

B6. Çorabı 
Çektim Dizime 
(B7) 

Van Özdemir Akşener Muzaffer  
Sarısözen 

526-1950 

B4. Karanfilem 
Desteyem 

- - - - 

 



79 

3.4.7. 1991, Ahmedo Ronî 
Dokuzuncu albümü Ahmedê Ronî Ariç’in 1991’de yaptığı ve daha önce söylediği 

eserlerin yeni bir düzenleme ile piyasaya sunduğu bir albümdür. Ses plak tarafından 

Türkiye’de çıkarılan bu albüm diğer yandan Aydınlığım/Ahmedo Ronî (Ek A.3-A.4) 

olarak Güner Plak tarafından da çıkarılmıştı. 

Özellikle Yılmaz Güney’in Yol filminde yer alan Ahmedê Ronî, (Ek C.16- C.17) bu 

albümde Ariç’in sesi ve düzenlemesiyle Türkiye’de yapılan Kürt Müziğinde yeni bir 

devir açmış oldu. Yıllar önce 1979’da Ağrı’da tutuklanmasına ve ardından beş ile 

onbeş yıllık bir hapis cezasına çarptırılmasına sebep olan Ahmedo Ronî eseriyle çıkan 

albümün, Türkiye’de değişik versiyonları kopyalama yöntemiyle yeniden çıkartıldı. 

Nizamettin Ariç de kürtçe yasağının kaldırıldığı 1991 tarihine, sürgün edilmesine 

sebep gösterilen Ahmedo Ronî adlı eserin olduğu kasedini çıkararak kendince 

damgasını vurmuş oldu. Albümün bu anlamda önemi olduğu söylenebilir.  

90’lı yıllarda kürtçe isimlerle kasetler çıkmaya başladı. Fakat bazı plakçılar yine de 

endişeliydi. Mesela Ses Plak kürtçe KA 1988 adıyla benim Kurdistan adlı albümümü çıkardı. 

Ve daha sonraki albümler için ise benden siyasi olmayan eserler söylemem için baskıda 

bulundu. Ben çok fazla ticari bakmıyordum duruma ama yasağın kaldırılmış olması beni 

mutlu etmişti elbette ve Ahmedo Roni kasedini yaptım. Bu kaset Türkiye’de birkaç defa 

çıktı. Çoğu kasetlerim gibi o da benden izin alınmadan değişik firmalardan değişik isimlerle 

çıkarıldı. Türkiye’de yaşamadığım için de zaten haklarımı savunamıyordum. Diğer yandan 

kasetlerim kaçak çıkmış olması elbette bana zarar vermiştir, fakat ben bundan rahatsız 

olmadım. Çünkü bu şekilde özellikle Suriye Kurdistanı’nda kaset kopya edip satan ve bunu iş 

eden esnaflar vardı ve o insanlar bundan ekmek kazanıyordu, dolayısıyla bu yüzden 

hoşgörülü olmaya çalıştım (Ariç, 2012). 

Nizamettin Ariç’in de belirttiği gibi 1991’den itibaren kürtçe yasağının 

kaldırılmasıyla birlikte özellikle Kürtçe kasetler yapılmaya ve satılmaya başlandı. 

Fakat bu Kürtçe kasetler genelde Şivan Perwer, Civan Haco gibi ülkeden sürgün 

edilen Kürt sanatçıların çalışmalarıydı. Henüz çok yeni olan bu gelişme ülke içinde 

yaşayan Kürt kökenli sanatçıları tedirgin etmiyor değildi. Dolayısıyla Türkiye’de 

Kürtçe müzik piyasasında yurtdışında kasetler yapan fakat ülkeye giremeyen 

sanatçıların kasetleri satılmaktaydı. Bu çelişki plak şirketlerinin de işine yarıyordu 

şüphesiz. Çünkü bu sanatçıların ülke sınırları dışında olması onların fazla masraf 

yapmadan kazanç sağlamasına imkân veriyordu. Kürt kökenli sanatçılar için, yasağın 

kaldırılması sevindirici olsa da kendi halkı tarafından dinlenebilmekten başka kârı 

olmamıştır. Ahmedo Ronî kasedinin içeriğine değinmek gerekirse, Çizelge 9.1’de 



80 

görüldüğü gibi tamamı Kürtçe’dir ve eser isimleri hem Türkçe hem de Kürtçe 

yazılmıştır. 

Çizelge 9.1 Ahmedo Ronî Kaset içeriği 

Eserin Adı Yöresi Müzik/ Aranje 

Amcam Kızı 
Lê Dotmam  

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Nizamettin Ariç  

Evlerinin Üstü 
Serê Malan  

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Nizamettin Ariç 

Aydınlığım 
Ahmedo Ronî 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Nizamettin Ariç 

Gel Gülüm 
Gulê Vore Vora 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Nizamettin Ariç 

Hele Gülizar 
Ha Gulazer 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Nizamettin Ariç 

Anam anam  
Daye Daye 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Nizamettin Ariç 

Göç Eyledi 
Malan Barkir 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Nizamettin Ariç 

Gönül 
Ay dil 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Nizamettin Ariç 

Düzgüno 
Bave Duzgîno 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Nizamettin Ariç 

Oy Oy 
Lorke Lorke 

Anonim 
(Gelerî)/Derleme 

Nizamettin Ariç 

 

3.4.8. 1993, Wêneyên Xewnan (Images Dreams) 

Nizamettin Ariç’in onuncu albümü olan Wêneyên Xewnan (Uykunun Fotoğrafları) 

(Ek C.18-C.19) 1993 tarihlidir. İngilizce İmages Dreams olarak da adlandırdığı bu 

albüm Ses Plak ve Teyra Müzik ortak yapımıdır. Soundtrack (film müziği) niteliği 

taşıyan albümde “İmages Dreams (yedi adet), Farewell Theme, The Flight” ve 

Klamek Ji Bo Beko (Beko İçin Bir Şarkı) filminin müziği olan Film Theme With 

Dengbêj Kerem81 olarak adlandırdığı eserleri vardır (Çizelge 10.1). Ariç bu 

albümünde çoğunlukla çalgı seslerine yer vermiş, anlatımı kendi icra ettiği; Mey, 

kaval (bilûr), zurna, tar, divan, bağlama (tenbur),cura ve dijital bazı seslerle 

desteklemiştir. Diğer batı sazları olan gitar; Carlo Domeniconi, Çello; Mathias, 

                                                
81 Dengbêj Kerem: (1922-1977). Dengbêj Kerem’in nüfus kayıdında adı Kerem Kılıç, doğum yeri İran 
olarak geçmektedir. Kerem 16 yaşindayken Parsîn’in bu günkü adiyla Karayazı olan ilçesine gitmiş ve 
orada Mustafa Xello Heyran’ın yanında dengbêjlik dersleri almıştır. Kerem’in kılam ve destan 
repartuvarı çok geniştir, kılamlara, onların konularına son derece hakim ve kürt toplumunu nerdeyse 
tüm aşiretleriyle çok iyi bilen biriydi (Avcı, 2011).  
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Perküsyon ve diğer ritim sazlar; Olaf Taube tarafından icra edilmiştir. Ariç diğer 

albümlerine oranla bu albümünde daha fazla yabancı müzisyenlerle çalışmış, Batı 

Müziği ses sitemi ve orkestrasyona yoğunluk vermiştir. Albümdeki eserlerde dikkat 

çeken detay koma sesler ile Tanpere82 seslerin uyumudur. Synthsizer83 seslerini 

çoğunlukla pad sesiyle yani “dem tutma” şeklinde sunan Ariç böylece müziklerin ard 

seslerini de boş bırakmamıştır. 

Albümün bir diğer özelliği de elektronik müzik üzerine geleneksel sazların yanında 

dengbêj okuma tekniğini de adapte etmiş olmasıdır. Dengbêj Kerem’in sesinin yer 

aldığı albümde Kürt Müziği ve Batı Müziği sentezi hissedilmektedir. Albümdeki 

eserlerden Film Theme With Dengbêj Kerem’de Dengbêj Kerem’in okuduğu bir 

kilam, haberlerden derlediği konuşmalar ve bir insan konuşmasıyla yaşanılan olayı 

dramatize eder. Ariç; sazların sesine ve dramatik anlatıma ağırlık vererek, sözün 

çoğunlukla önde olduğu Kürt müziğine farklı bir kadraj ile bakmıştır. Bu 

bakımlardan Wêneyên Xewnan Ariç’in müzikal albüm diskografyasında yenilik teşkil 

eder. Diğer yandan Nizamettin Ariç’in bu çalışması yine bir yaşantının ürünü ve 

müziğe yansımasıdır. 

Wêneyên Xewnan benim Almanya’da en sıkıntılı dönemlerime rastlayan kasedimdi. Hem 

Kürd*’ın durumu hem burada yaşadığım olumsuzluklar o kasedimdeki müziklerime yansıdı. 

Bu kasette sözden çok müzikle anlatmak istedim duygularımı. Kürtlerin kendi içlerinde 

olduğu sıkıntılar, birlikte hareket edememeleri birbirlerine destek olamamaları ve dolayısıyla 

bu sıkıntıları benim de ruh halimi etkilemiş bu kaset de bu duyguları anlatmıştır. Ben her 

zaman çalgı müziği yapmayı sevdim ve yaptım. Hatta bütün albümü enstrümental yapmak 

istedim, hatta insan seslerini efekt olarak kullandım (Ariç, 2012). 

Çizelge 10.1 Wêneyên Xewnan Albüm İçeriği 

Eserin Adı Müzik/ Aranje 

İmages Dreams 
(4.30)  

Nizamettin Ariç  

İmages Dreams 
(8.52) 

Nizamettin Ariç 

İmages Dreams Nizamettin Ariç 

                                                
82 Tanpere Sistem: Bir oktavda (sekiz ses arasında) 12 yarım sese bölünmesine denilir. Türk 
Müziğinde iki tam ses arası dokuz komaya (1.4.5.8.9. komalardan) bölünürken Batı müziğinde iki tam 
ses aralığı (4,5. komadan) ikiye ayrılır. (Daha geniş bilgi için Bkz. Yavuzoğlu, N. Türk Müziği 
Teorisi, 2010).     
83 Synthsizer: Türkçe kelime anlamı "sentezleyici"olan bu cihaz elektriğin sesini yani elektronik sesi 
birtakım frekans değerlerini değiştirerek sesi sentezleyen yani yorumlar. Yeni seslerin üretilmesini ve 
müziklerde kullanılmasını sağlayan bir tür ses üreteçleridir. Günümüzde çoğu stüdyoda kullanılır. 
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(5.56) 

İmages Dreams 
(4.52) 

Nizamettin Ariç 

İmages Dreams 
(3.21) 

Nizamettin Ariç 

İmages Dreams 
(1.22) 

Nizamettin Ariç 

Film Theme 
With Dengbêj 
Kerem (4.29) 

Nizamettin Ariç 

Farewell 
(2.50) 

Nizamettin Ariç 

The Flight 
(2.48) 

Nizamettin Ariç 

İmages Dreams 
(1.59) 

Nizamettin Ariç 

 

3.4.9. 2002, Kurdish Ballads I-II 
2002 tarihli iki CD’den oluşan Kurdish Ballads albümü (Ek C.20-21-22-23), 

Nizamettin Ariç’in uzun bir aradan sonra, yapımı Teyra Müzik’e ait olan önemli 

çalışmalarından biridir. Çünkü Kurdish Ballads’da, (Çizelge 11.1) bir önceki albümü 

olan Wêneyên Xewnan’daki müzikal strüktürünü daha da geliştirmiş, bu defa çalgı 

ve söz unsurlarını aynı oranda uygulayarak müzikte dramatizasyon örneklerini 

sergilemiştir. Nihayetinde müzikal belleğinde sahip olduğu dengbêjî tekniğini de 

kendi sesiyle sunarak, özellikle Türkiye’deki Kürt müziğinde başlayacak olan yeni 

çalışmaların öncüsü niteliğinde eserler yapmıştır.  Kurdish Ballads öz olarak Ariç’in 

yorumunu en iyi ifade eden çalışmasıdır. Çünkü müzikal içerik ve sözlerle Ariç’in 

kökenini, kullandığı Batı sazları ve adlandırmasıyla da sürgün olarak gittiği 

Almanya’da değişen kültür çevresinin etkilediği Diaspora Kürt Müziği tarzını ortaya 

koymuştur.  

Kurdish Ballads albümü dengbêj sanatıyla bağlantı kurmaya çalıştığım ve hazırlık aşaması 

uzun sürdüğü için bu kadar gecikti. Kendi kendime “dengbêj sanatı ve batı müziği formunu 

sentezleyebilir miyim” sorusuyla yola çıktığım ve denemeler yaptığım albümümdür. Söz 

alarak Batı müziğine uyması mümkün değilmiş gibi görünse de başardığıma inanıyorum. 

Önceleri eski sözleri kullanmayı denedim, fakat modern müzik üzerinde pek uygun olmadı. 

Bu yüzden yeni sözler bulmaya özen gösterdim. Toplumsal konulara değinen güncel sözleri 

seçmeye çalıştım (Ariç, 2012). 

Nizamettin Ariç her albümünde olduğu gibi yaşadığı dönemlerde etkilendiği ve dile 

getirmeye gerek duyduğu konuları Kurdish Ballads’da yoğun bir şekilde 
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kullanmıştır. Albümde dikkat çeken bir diğer husus köken olarak Türkçe veya Kürtçe 

olmayan ballad kelimesini kullanmaya gerek duymasıdır. Ballad, Latince dans etmek 

anlamına gelen ballare kelimesine dayanmaktadır. Kısa ve ard arda gelen ve bir 

konuyu anlatan balladlar kendi devrinde popüler olan şarkılar için kullanılan bir 

isimdir. Araştırmacılar; balladı özellikle Orta Çağ’ın sonlarından bu yana tüm 

Avrupa’da bilinen kısa ve öz fakat kendi içinde bir kompozisyona sahip eserler 

olarak tanımlarlar. İçerisinde dramatik diyalog, stanzaic84 ve sürekli tekrarlanan 

anlatımı akıcı hale getiren lirik pasajlar balladların genel özellikleridir. Başlangıçta 

anonim olan bu dans şarkıları 14.yy’dan sonra İngilizce dili ve kültürünü çağrıştıran 

yapısını kaybetmiş kendine has bir müzikal yapı olarak yer almıştır. Bazı çevirilerde 

yanlış kullanılan ballad Fransızca’da ballade85 İngilizce’de;  ballad, Provençal86 

dilinde oyun müziği ile yani balar ile söylenen müziklere balada, 18 ve 19. yy’da 

Almanca’da ballade, İtalyanca ballata, Latince’de ise yine dans ederken söylenen 

şarkı veya şiir ballare ya da ball olarak adlandırılır. Nizamettin Ariç’in bu kelimeyi 

neden seçtiği şöyle açıklar. 

Burada yaptığım müziğin ne tür olduğunu batılı müzisyenlere anlatmada sıkıntı çekiyordum. 

Çünkü onlar dengbêj tarzı ile okuyuşu anlamada ve söylemede güçlük çekerken, ballad ismi 

ile adlandırdığımda daha net anladılar ve bu isim onlar tarafından da kabul gördü. Ki zaten 

esası hikâye anlatmak olan ballad ve dengbêj sanatı birbirine benzer. Biz her ne kadar 

doğuda yaşasak köken olarak batılı bir milletiz. Bizim dilimiz Avrupa dillerinin bir 

parçasıdır. Ayrıca batı müziği ve çok sesli müzik tüm insanların kullandığı dil olmuştur. 

Bugün Çin dahi çok sesli müzik öğreniyor ve yapıyor. Onca yıl geri kaldık her şeyden 

buralara gelmiş yerleşmişken neden uzak olalım? (Ariç, 2012). 

Kurdish Ballads konu olarak hem toplumsal hem de Kürt tarihinde önem arzeden 

olay ve kişilere işaret eder. Örneğin; kadının toplum içindeki yerini anlatan Êyşane 

(Eyşê- Jiyana Jinek Kurd), Kürt edebiyatında önemli bir isim olan; Ehmedê Xani, 

Selahaddin Eyyûbî’yi anlatan Miro bu eserlerden birkaçıdır.  

 

 
                                                
84 Stanzaic: Şiirlerde bazen bir bölümü oluşturan, iç kafiyesi bulunan uzun kıtalardır. Nakarat da 
denilebilir. http://dictionary.reference.com/browse/stanza  
85 Ballade: Fransız Müziği’ nin 14 ve 15. Yy da görülen  formes fixes dedikleri ( diğerleri rondeau ve 
virelai dir ) 3 şarkı ve şiir türünden biridir. Ortaçağın standart Fransız balladlarında metin veya şiir 
içinde hep aynı kafiye düzeni vardır ve stanzalar 3 çeşittir. Bu balladlar stanzalar ile biter. Her stanza 
bir öncekini izler, yani; I-I-II, II-II-III... gibi. 
86 Provençal: Fransa’ nın güneyinde bulunan Provans ilinde bulunan halkın konuştuğu bir Latin 
dilidir. http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/ijsl.2004.037  ( 12. 11.2011 ) 

http://dictionary.reference.com/browse/stanza
http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/ijsl.2004.037
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Çizelge 11.1 Kurdish Ballads Albüm içeriği  

Eserin Adı Söz Müzik Aranje 

Êyşane 
(Eyşan isim) 

Shahin B. Sorekli Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Miro 
(isim) 

Shahin B. Sorekli Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Dersim Seyid Qazi Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Seyrane 
(isim) 

Keremê Kor 
(Dengbêj Kerem) 

Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Âmed 
(Diyarbakır) 

Shahin B. Sorekli Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Zînê  
(isim) 

Shahin B. Sorekli Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Medres Çêkır 
(Ehmedê Xani) 

Pir Rizgar  Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Ey Xabur 
(Ey Habur) 

Cîgerxwîn Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Ahçik 
(isim) 

Keremê Kor 
(Dengbêj Kerem) 

Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Hêvî -1 ( Saz 
Müziği ) 

Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Bê Mal Dune  
(Evsiz Dünya) 

Keremê Kor 
(Dengbêj Kerem) 

Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Hêvî -2 ( Saz 
Müziği ) 

Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

                                                                                                                                                                                   

Ben sadece etkilendiğim şeyleri müziğime yansıtıyorum. Bu yeri gelince tek sesli de olur çok 

sesli de. Ve efektler kullanmayı seviyorum. Otantik müziği sevsem de dinlesem de tek sesli 

ve tekrarı çok olan müzikler, donanımım ve tecrübemden dolayı bana yeterli gelmiyor. Bence 

nağmeler değişik olmalı, aranağmede diğer kıtada değişiklik yapılmalı. Hep aynı bölgede 

dolaşmamalı. Yapılan eserin yelpazesi geniş olmalı. Ben özellikle kurdish ballads da bunu 

yaptım. Tekrardan uzak kalmayı, olursa da değişik varyant olarak müzikal tekrar yapmayı 

denedim. Çünkü benim dünyamda değişiklik ve çeşitlilik var. Bu benim müziğe karşı 

entelektüel bakışımdan kaynaklanıyor. Benim hayatım nasıl ülkeler arası değişiklilkerle 

törpülendiyse müziğim de o doğrultuda çeşitlilik kazandı (Ariç, 2012).  

3.4.9.1. Êyşane (Eyşê- Jiyana Jinek Kurd) eserinin söz ve müzikal analizi 
Êyşane (Eyşê- Jiyana Jinek Kurd) Kurdish Ballads’ın Cd-1 de ilk eseridir. Sözleri 

Şahin B. Sorekli’ye bestesinin de Nizamettin Ariç’e ait olduğu bu ezgi konu 

itibariyle kadının toplum içindeki konumunu gözler önüne serer (Çizelge 11.2). Eşi 

ve köylüler tarafından bir erkek çocuk dünyaya getirilmesi beklenen bir annenin ve 

dünyaya gelmesi beklenmeyen Eyşan’ın hiç de mutlu olamadığı ve sonunda 
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hastalıktan öldüğü hayatı dramatize edilmiştir bu ezgiyle. Eyşan, annesinin utancıyla 

doğmuştur ve kendisiyle aynı kaderi paylaşan annesinin sevgisiyle büyür sadece. 

Hayatı boyunca zor işler yapar, erkek çocuklarıyla oynar, erkek çocuk gibi yetişir 

fakat yine de sevilmez ve kız olduğu sadece evlendirilip başlık parası alındığında 

akla gelir.  

Çizelge 11.2 Êyşane (Eyşê- Jiyana Jinek Kurd) Kürtçe ve Türkçe Sözleri 

KÜRTÇE TÜRKÇE 
berf li derva dibariye, diné sar bû Dışarıda kar yağıyor, dünya soğudu 
gur li serê kêş dıqîriya gelek har bû  Kurtlar sersem gibi azgınca bağırıyorlar 
di xanî ki kelpîçinde çirakî zor şewq dida Kerpiç evlerde çıralar zor ateş alıyordu 
nalînek zirav dihati der û di şevreşê de gecenin karanlığını nazik, ince bir ses adeta deldi 
di heliya ebenin elinde 
zaroke kûrd dihate jihan Kürt bir çocuk dünyaya geldi 
bê doxtor bê derman be kû zanibe çima doktorsuz dermansız, nedenini bilmeden 
lê lê çima, çima?                                                                                             le le neden, neden? 
Binijkekê ve dengê dergûş hate guhan Bebek kokusuyla birlikte bir beşik sesi geldi 
pîrika gund zarok radikir ser destan Köyün en yaşlısı çocuğu eline aldı ve havaya 

kaldırdı 
tu bi xêr hatî keça şêrîn qîza ciwan Hoş geldin; Güzel, şirin kız, merdin kızı hoş geldin 
lê daiykê serî rakir, hêsir ji çavan dibariyan annesi kafasını kaldırdı ve gözlerini kaçırarak 

baktı 
ew li benda lawekî bû bekliyordu ki erkek olsun 
dilê xwe şa kir neh mehan Gönlünü bu yüzden hoş tutmuştu dokuz ay 
waye fedîkar derket rebenê bu zavallı fedakar yavru dünyaya geldi 
pir şerm dikir ji mêrê xwe Kocasından çok utandı 
ji gundiyan, lê, lê,  çima, çima                   köylülerden de, le le, neden, neden?                                                                 
bi tenê ma demeki dayik Anne yalnız kaldı, kimseyle konuşmadı 
û destbêkir bilorîne elindeki bebegine bakarak ninni söylemeye başladı 
rakev keça min razê navê te eyşane uyu güzel kızım senin adın Eyşan' dır 
"rakev" "uyu" 
rakev keça min razê navê te eyşane   uyu güzel kızım uyu, senin adın Eyşan' dır 
Eyşan tuyî sibê mezin bibe Sen yarın büyüyeceksin 
herî ber berxan û karan e kuzulara oğlaklara gideceksin 
bila xortên gund bibêjin Köyün güçlü kuvvetlileri diyecekler ki 
o cesur yürekli bir kızdır ew keça zor ciwane 
bibe qîzek jîr zana    Söyleyin onlara aşağı köydeki kızdır 
xudan nav û deng û şan e Allah’ tan gelen bir şan ve ses ile 
le le Eyşan le le Eyşan  
Eyşan û hevalan lîstin bi ax û kevir Eyşan ve arkadaşları taş ve toprak ile oynarlardı    
derbaskirinyek kiras roj û mehên pir günlerini aynı elbiseyle geçiriyorlardı 
ne pirtûk dîtin ne pênûs ne bir kitap ne bir kalem 
ne fêkî xwarin ne şekir du rojan birçî yekê têr ne meyve yediler, ne şeker bazen aç bazen tok 
eyşo derbaskir Eyşan büyüdü 
bi heyşt salan gotin eyşo êdÎ melîz tev zarokan altı yaşında dediler ki” artık oynama arkadaşlarınla 
” jivir Û şûn ve, karê teye mezin bike xuşk û 
biran” 

"senin yerin ve işin kardeşlerine bakmaktır" 

duwazdeh salîn porêvê veşartin oniki yaşına geldiğinde saçını kapattılar 
li wê kirin kiras û xeftan bir kaftana soktular 
sibê eyşo tepik çê dikir sabahları tezek toplardı 
dû nîro jî diçû qirşan öğleden sonra tarlada çalışmaya 
zivistanî dibû kevanî havîni ket ber palê kışın hizmetçi olurdu, yazın da hamallara yardım 
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ederdi 
dixevitî pir dikir kar, lê xêr nedihat wê malê çok çalıştı ama yine de o eve hayırlı olamadı 
lê lê eyşo tu dibî bûk “L ele Eyşo, gelin olma yaşın geldi” 
rojekê gotin pîr û kale Dedi bir gün köyün yaşlıları, dedeleri 
wek hespeke firotin wek ebdekî kirin malê aynı satılacak at gibi eve kapattılar 
çarde salîn eyşo bû bûk Ondört yaşına geldiğinde gelin oldu 
panzde salîn bû diya salê onbeş yaşında ise anne,  
lê lê, eyşanê le le Eyşane 
le le Eyşan û salên bi derd û kulan avis bû 
şiyan 

O sene dertten kederden gücü kuvveti de kalmadı 

ro nedîye eyşanê Gün yüzü görmedi Eyşo 
dayika duwazdeh zariyane  oniki çocuk annesi Eyşan 
dido ji wan bi sorika mirin, sisê bi emrê çel 
rojkî 

iki tanesi kızamıktan öldü, üçü eceliyle 

diğerlerini büyüttü di heb  jî xwedî kir ji van 
bi nanê cê û germiya riji bazen aç bazen ise dökülmüş çorba ile                           
payiz çû hat zivistan sonbahar gitti kış geldi 
li derva dibariya berf û baran dışarıda kar ve yağmur yağıyor   
dîsa harbibû gur li çiyan kurtlar yine dağlarda ulumaya başladılar 
di şevreşiyê de zarok digiryan gecenin karanlığında çocuklar ağlamaya başladı 
jinek nexweş jinek nexweş dikır hise kıran hasta kadın, kadın hasta,  sessizce inliyordu 
dîsa bê doktor bê derman yine doktorsuz ve dermansız 
rohilat ew birin tirban   gün doğumunda mezarlığa götürdüler 
xwendin li ser du pel quran ve iki takım Kur' an okudular      
yekî ban kir birisi çağırdı                                                                                             
lê lê eyşoooo, lê lê eyşo qurban le le Eyşan, Eyşan gurban olduğum 
le le Eyşan, çend, salî, çûye xango kaç yıl boşa geçti 
lê lê eyşo, çend salÎn çû ax goran                                                                                            kaç yılın boşuna ah ah ederek Eyşan 
lê lê, eyşo, eyşo… lê lê, eyşo, eyşo… 

Êyşane adlı eser, resitatif okuma, dramatizasyon ve toplumsal bir gerçeği anlatması 

bakımından, Kürt müziğinde geçen ve Türkçe uzunhava anlamına gelen lawik, 

sermeqam formuna uymaktadır. Aynı zamanda bazı yerlerde annenin bebeğini 

uyuturken kendi dertlerini de dile getirdiği ninni formu olan loriye de örnek 

gösterilebilir (Ek C.24). Dengbêjler tarafından da çokça seslendirilen lawij, meyan, 

serhawa ve lawikler Nizamettin Ariç’in sesi ve düzenlemesiyle yeni bir tarzla 

sunulmuş, ballad formunun anlatım tarzı ile de bütünleşmiştir (Ek C.25). Çizelge 

11.3’te de görüldüğü gibi müzikal bakımdan incelendiğinde; Êyşan’da  metronom 

sazda ve sözde değişiklik gösterir.  

Çizelge 11.3 Êyşane (Eyşê- Jiyana Jinek Kurd) eserinin Müzikal Analizi 

Bölü
m 

Ton Metronom      Saz       İfade       İsim     Notlar 

1. saz Dm  85    Keman 
   Akordeon 

Ritmik başlayıp sonu 
puandorglu, giriş 
bölümü 

                   

1.söz   Dm Serbest ritimli, 
resitatif 

Keman, piyano ped 
Solist 

Resitatif 
Dramatik 

 Lawik, 
Kılame 
Merani 

   

2.saz Dm 
Dominant altı 
Sol ile başlanıp 

 75 Keman, çello, 
akerdeon, bağlama 

Ritmik ve ifadeyi 
röprizleyen bir anlatım 
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dominant üstü 
sib ile ara 
verilmiş 

2.söz Dm Serbest resitatif  Keman, piyano ped  
Solist 

umutsuz, 
sorgular gibi 

Lawik, 

serhawa 

 

3. saz  Dm Bu defa bir 
oktav altı 
dominant 
altından 
başlanmış karar 
sesine 
dönülmüştür. 

 90 Bağlama, 
keman,çello,piyano 
ped 

Ritmik  
Ve dramatik 

  

3.söz Dm  Serbest ritimli, 
resitatif  

Kaval,mey 
bağlama, 
Keman, piyano ped 
Solist 

Hüzünlü, umutsuz 
fakat sevecen 

Lawik, 
serhawa 
ve lori 

 

4.saz Gm 2/4 

110 

Keman, bağlama 
Piyano,çello,akord
eon 
 

Staccato ve dizonans 
seslerle ifadeyi 
kuvvetlendirme 

 Haykırışa 

ve siteme 

gidiş 

4.söz Dominant 
derecenin oktavı 
üzerinde meyan 

Resitatif, 
Dramatik 
Ballad 

Bağlama dem 
Kilise çanları 
Shaker, solist 

Sitem, haykırış 
Umutsuz ve kızgın 

 Nizametti
n Ariç 
burada 
yorumun
u dengbêj 
tekniği 
ile 
yansıtır. 

5.saz Dm 130 Keman, bağlama 

dem piyano ped 

Forte ve kararlı   

5.söz Dm Serbest 
Resitatif, 
konuşarak 

Bağlama,keman 

Solist 

Hüzünlü, umutsuz, 
sitemkar 

Lawik, 

serhawa 

Nizametti
n Ariç bu 
bölümde 
konuşara
k 
hikayeyi 
anlatır 

6.saz Dm  85    Keman 
   piyano 

Ritmik başlayıp sonu 
puandorglu, giriş 
bölümü 

 1. 
bölümün 
aynısıdır, 
Ariç 
burada 
müzik ve 
konu 
tekrarı 
yapar. 

6. söz Dm tonuna, 
dominant üstü 
ses Sib ile 
başlanmıştır 

Serbest, resitatif 
 

Keman, piyano ped 
Solist 

Dramatik, hüzünlü Lawik, 

serhawa 

Êyşan ile 
annesinin 
mutsuz 
geçen 
hayatı 
müziktek
i röpriz 
ile 
benzetilm
iştir. 

7.saz  130 Keman, bağlama 

dem piyano ped 

Forte ve kararlı  Bitiş 

 

Kompozisyona ve anlatıma başlayan bölüm giriş bölümüdür ve hikâyenin başıdır. Bu 

bölüm sakin ve metronom olarak da yavaştır. Lawikin ileride bir hikâyeyi 

anlatacağının habercisidir. Müziğin ve kullanılan sazların desteklediği sözlerde kışın 

o soğuk yüzünü ve korkutucu kurt sesleri ile çöken gecenin karanlığını kesen ince ve 

yumuşak bir sesin geldiğini söyler. Bu Êyşan’nın sesidir. Nizamettin Ariç kelimeleri 
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anlamlarına göre vurgulayıp anlatımı sesiyle desteklemiştir. Örneğin; Dışarıda soğuk 

hava olduğunu söylerken piano başlarken kurt seslerinin geldiğini söylediğinde forte 

bir şekilde vurgu yapar. Yine Êyşan’ın, büyükler tarafından evlendirilmesine karar 

verildiği sözlerin bulunduğu yani 4. Sözde; Nizamettin Ariç burda Re minör tonunun 

meyan kısmında Tonun 4. Derecesi olan dominant altı sesin yani Fa’ nın oktavına 

çıkarak haykırışını ve sitemini belirtircesine sesini kullanır. Bu derecelerde tonun 

seyrini kelimelerle bütünleştirir, bazı yerlerde de kızgın fakat umutsuz bir ifade ile 

karara döner. Tonun bitişi ya da karar sesini de sözle lê xêr nedihat wê malê  yani 

çok çalıştı ama yine de o eve hayırlı gelmedi sözüyle bitirir.  

Ariç 6. Bölümde müziği 1. Bölümle tekrarlarken aslında Êyşan’ın kaderinin 

annesiyle paylaştığı ortak kaderden bahseder. Êyşan hastalıktan ve bakımsızlıktan 

kaybetmiştir hayatını, annesi de erkek beklerken kız çocuğu dünyaya getirmenin 

utancıyla hayata küsmüştür, tek dayanağı kızı olmuştur sanki. Ariç; toplumsal bir 

gerçeği Sorekli’nin sözleriyle Kürtçe dili ve müziği ile ballad adı altında 

örneklendirilmiştir. Ariç bu bölümde Êyşan’ın ölümünü ve ardından yakılan ağıdı 

kendi sesi ile tiyatral bir anlatıma dönüştürmüştür. Sanki ardından annesi ağlıyor gibi 

ses tonunu kafa sesine çevirerek kadın sesi aralıklarını ustalıkla kullanıp dengbêjlerin 

kullandığı anlatım tekniği ile seslendirmiştir87.  

3.4.9.2. Ehmedê Xanê adlı eserin müzikal ve söz analizi 
Kurdish Ballads CD 2’nin ilk eseridir. Söz ve müziği Nizamettin Ariç’e ait olan bu 

eser Strane awaz yani ölçülü beste olarak değerlendirilebilir (Ek C.26). Ariç bu awaz 

ile Kürt edebiyatında önemli bir yeri olan şair Ehmedê Xanî88’yi anlatır. Sözlerine 

bakıldığında aslında bir meth etme görülmektedir (Çizelge 11.4).Ariç; Onun şairlik 

yönünü bir ekol olarak işaret edip, Kürt sanatçı ve şairlerine yol gösterici olduğunu 

söyler. Aynı zamanda Ariç Ehmedê Xanî’ye duyduğu özlemi Mem û Zîn seni arzular 

(çağırır) cümlesiyle dile getirir.   

                                                
87 Bu bilgiler, yazarın henüz yayınlanmamış ve 2011 İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İndividual 
Research Top. Music Yüksek Lisans dersi için hazırlamış olduğu  Nizamettin Ariç ve Kurdish Ballads 
Albümü Hakkında Bir İnceleme yazısından alınmıştır. 
88Ehmedê Xani’nin doğum tarihi, kendi eseri olan Mem u Zin de gösterilmiştir. Ehmedê Xani Hicri 
1061(M.S.1651) tarihinde Doğubayazıt’ta doğmuştur. Şair, Alim, Bilgin, Kürt Dil Uzmanı, Filozof, 
Öğretmen, Pedagog, Saray Katibi vb gibi kimlikleri bulunan Xani’nin, Babası Şeyh Elyas, dedesi 
Eyaz, büyük dedeside Rüstem’dir. Xani, onun soyadı gibidir. Bu iki nedenden kaynaklanmaktadır. 
Biri yerleşim alanı bağımlılığı diğeri de mensup olduğu aşirettir. Xani aşiretine mensup olan 
Ehmed’in şöhreti olunca Xani soyadıyla anıldı. 
http://www.ehmedexani.org/index.php?page=xani&op=read&id=13 (12.01.2012:00:48) 
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Çizelge 11.4 Ehmedê Xanê adlı eserin Kürtçe ve Türkçe Sözleri 

KÜRTÇEKürtçe TÜRKÇE 
Medres çêkir li nava çiya Medrese(okul) kurdu dağların arasında 
Xanî gula nav şaîra Xanî’dir şairlerin gülü 
Medres çêkir li nava çiya Medrese(okul) kurdu dağların arasında 
Xanî gulan aw evliya Xanî’dir evliyaların  gülü 
Xwedayê me nezer lêda Tanrinın lütfuyla  donandı 
Xeberiya ehmedê xanê Hawar ya Ehmedê Xanî  
Hivzam vekir vî zemanî Hafızamı açtı bu devirde 
Te li Bayezîdê mekan danî Sensin Bayezîde mekan kuran 
Şeve rojê ez a dinım Gece gündüz inilerim  
Rû cîhanê te nabînim  Göremiyorum seni cihanda 
Eşqa te ye li me karkir  Senin aşkın bizi sardı  
Wekî bilbil li me azarkir  Bülbül sesiyle uyardı 
Hivzam vekir vî zemanî Hafızamı açtı bu devirde 
Te li Bayezîdê mekan danî Sensin Bayezîde mekan kuran 
Meqamê te pir hevraz e Makamın yücelerdedir 
Şev û rojê dikim awaze  Gece gündüz okurum 
Mem ûz Zînê te dixwaze Mem û Zîn de arzular seni 
Hawar ya Ehmedê Xanî  Havar ya Ehmedê Xanî 
Hivzam vekir vî zemanî Hafızamı açtı bu devirde 
Te li Bayezîdê mekan danî Sensin Bayezîde mekan kuran 
Meqamê te li serê rê ye  Makamın yol gösterir 
Li me bû axiriya dewrê ye Geldik devrin sonuna çattık 
Yasax bûn beytê Xanî ye Yasaklandı Xanî’nin şiirleri 
Hawar ya Ehmedê Xanî  Havar ya Ehmedê Xanî 
Hivzam vekir vî zemanî Hafızamı açtı bu devirde 
Te li Bayezîdê mekan danî Sensin Bayezîde mekan kuran 

 

Çizelge 11.5’te görüldüğü üzere tempo (metronom), saz ve söz bölümlerinde 

farklılık göstermektedir. Bu da Ariç’in diğer eserlerinde yaptığı; saz ve söz 

bölümlerinde farklı tempolar kullanma özelliğini hatırlatır. Stranda anlatımı sona 

doğru tempoyu düşürerek dramatize eder. Bazı bölümlerde özellikle Te li Bayezîdê 

mekân danî (Sensin Bayezîde mekân kuran) cümlesinde resitatif anlatımı tercih 

etmektedir. Doğu Beyazıt’ da yaşadığı ve mezarı orada olduğu için Ariç bu bilgiyi 

konuşarak vurgular. Bu tarz bilgilendirici ve açıklayıcı özellikler hem Dengbêjlik 

geleneğinde hem de ballad formunda karşımıza çıkar ve bunlar genellikle konuşma 

yani resitatif şeklinde yapılır. 
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Çizelge 11.5 Ehmedê Xanê adlı eserin Müzikal Analizi                                                                   
Bölüm Ton Tempo Saz İfade İsim Notlar 

1. saz 
Bm, F ve C 

altere sesleri 
vardır, Bm 
olmasına 
rağmen E 
dominant 
üzerinde karar 
vermektedir. 
Bu da Bm’ ün 
5. perdesidir. 

C 

: 95 

 

Bağlama, viola, 
çello ped, söze 
gidişte mey, 
mey ile beraber, 
bendir 

Önce bağlama ile 
başlanmıştır. Viola ve 
çello karar seslerinde 
bağlamaya eşlik eder 
yapar. Balabanın 
başladığı gelişme 
bölümüne bendir de 
eşlik eder ve sözün 
geleceğini hatırlatır. 
Bu bölümde bağlama 
da dem tutar. 

Strane 
awaz                

Ariç, giriş 
sazında 
hikâyeyi 
melodi ile 
özetler. Ton 
Bm olmasına 
rağmen karar 
E üzerinde 
yaparak 
değişik bir 
aranje yapar.  

1.söz   Bm 5/8 

  :170 

 

İnsan sesi, 
viola, çello ve 
bağlama, ped. 

Ritime uyulan fakat 
çoğu yerde resitatif 
anlatıma dayalı bir icra 

Strane 
awaz                

Yapılan 
röprizler 
isimlerin 
değişikliği ile 
vurguyu 
sağlar  

2.saz Bm,  

çıkışta armonik 
Bm, inişler 
melodik Bm 
yapılmaktadır. 

C 

: 95 

 

Ana melodi 
bağlama ile icra 
edilir, bendir ve 
ped eşlik eder,  

Bağlama ve bendir 
melodik yürüyüşlerle 
temel melodiyi tekrar 
ederken, bağlama söze 
doğru melodinin bir 
oktav altına geçer, ve 
buradır.  

Strane 
awaz                

4/4’ lük 
ritimin bendir 
ile yapılan 
vuruşları 2. 
Söze 
yaklaşılacağı 
zaman 
senkoplarla 
değiştirilir. 

2.söz Bm 5/8 

 :170 

 

İnsan sesi, 
viola, çello ve 
bağlama, ped. 

Ritime uyulan fakat 
çoğu yerde resitatif 
anlatıma dayalı bir icra 

Strane 
awaz                

Yapılan 
röprizler 
isimlerin 
değişikliği ile 
vurguyu 
sağlar  

3. saz  Bm,  Em’ e 
modulasyon 
yapılıyor. 

C 

: 95 

 

Ana melodi 
bağlama ile icra 
edilir, melodide 
değişiklik 
balaban ile 
yapılır bağlama 
dem tutar. 
Bendir ve ped 
eşlik eder,  

Bağlama ve bendir 
melodik yürüyüşlerle 
temel melodiyi tekrar 
ederken, bu defa 
balaban Em tonuna 
modulasyon yapar. 

Strane 
awaz                

4/4’ lük 
ritimin bendir 
ile yapılan 
vuruşları 2. 
Söze 
yaklaşılacağı 
zaman 
senkoplarla 
değiştirilir. 

3.söz Bm 5/8 

   :170 

 

İnsan sesi, 
viola, çello ve 
bağlama, ped. 

Ritime uyulan fakat 
çoğu yerde resitatif 
anlatıma dayalı bir icra 
vardır. Ritimden 
çıkılmadan 
puandorglarla bu 
ifadelere yer 

Strane 
awaz                

Yapılan 
röprizler 
isimlerin 
değişikliği ile 
vurguyu 
sağlar  
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 verilmiştir. 

4.saz Bm, çıkışlar 
tonun alt 5. 
Derecesi ile 
yani Mi başlar, 
röprizde C 
diyez almadan 
yani melodik 
olarak iner. 

2/4 

: 60 

Saz iki 
bölümden 
oluşmaktadır. 
İkinci 
bölümde 
meno mosso 
yapılarak 
ritim 
yavaşlatılır ve 
ardından 
metronom 
q::90 olur. 

Bağlama, 
balaban, yaylı 
sazlar gitar ve 
ped. Söze 
gidişte balaban 
sesi daha 
yukarıda 
duyurulur, 
bağlama ve 
bendir eşlik 
eder. 

Burada her saza 
konuşma ve cevap 
hakkı verilmiştir. Bu 
da balladın enstrüman 
ile yapılmış halidir. 
Yani enstrümanlar da 
resitatif özellik 
gösterir. 

Strane 
awaz                

Ariç ballad 
formunu 
burada 
enstrümanlara 
da 
yansıtmıştır. 
Yani çalgılar 
melodinin 
içinde belli 
bir ritimle 
değil konuşur 
gibi icra tarzı 
gösterir. 

4.söz Bm 5/8 

   :155 

 

tempo düşer.  

 

İnsan sesi, 
viola, çello ve 
bağlama, ped. 

Anlama bağlı olarak 
temponun düştüğü 
gözlenir. Üzüntülü ve 
umutsuz bir ifade 
vardır. Puandorglar ile 
kelimelere vurgu 
yapılır. 

Strane 
awaz                

Son söz ve 
aynı zamanda 
anlam olarak 
da sonucu 
ifade eder.  

5. saz Bm tonunun 
dominant sesi 
(E) ile karar 
verilir.  

2/4 

: 90 

 

Bağlama, 
balaban, yaylı 
ailesi, bendir, 
ped. 

Balaban tonu ve 
melodiyi özetleyerek 
bitirir. Fakat tonun 3. 
Derecesi yani 
mediantta kalarak 
stranın başına 
dönüyormuş gibi bir 
kalış yapar.  

Strane 
awaz                

Ariç; bu 
bölümde 
melodiyi 
balabanı 
kullanarak 
özetler. Diğer 
ezgilerinde 
gördüğümüz 
mediantta 
kalışı burda 
da yapar. 

 

Kurdish Ballads Ariç’in diğer albümleri gibi Türkiye’de satılmadı. Çünkü Ariç’in 

imkânlarının kısıtlı olması sebebiyle az sayıda basmış olması, albümün Türkiye’de 

tanınamamasına sebep olmuştur. Albüme ulaşmak bu sebeple da kolay olmasa da 

bazı ilgili dinleyicilerin eline geçmiştir. Bu dinleyiciler de Ariç’in dediğine göre 

müziğe akademik olarak bakan, ya da çoğunlukla yabancı dinleyiciler idi. Albüm, 

adındaki hem “Kurdish” hem “Ballads” kombinasyonu dikkat çekmiş olabilir ve 

dinleyicisine de bu şekilde ulaşmış olabilir. Diğer yandan bu iki CD’lik albümü 

Türkiye’den Kalan müzik tek bir cd olarak çıkarmak istemiş ama Ariç eserlerin 

tamamının kesintisiz olarak çıkmasını istediği için  az sayıda da olsa kendisi 

çıkarmayı uygun bulmuştur (Ariç, 2012).  

3.4.10. 2011, Azadî 
2011 tarihli Azadî (EK B.24-B.25) Almanya’da Teyra Müzik Türkiye’de ise Kalan 

Müzik ortaklığı ile çıkmıştır. Özgürlük anlamına gelen Azadî’nin müzik 
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yönetmenliğini yine Ariç kendisi yapmıştır. Albümün müzikal bakımından içeriği 

incelendiğinde; bu defa ritim ve ölçüye dayanan bir yapı görülür ve kısa ezgiler 

seçildiği gözlenir. Ariç Kurdish Ballads’daki dengbêjî okuma şeklinden ziyade bu 

albümde daha kısa melodili ve sözlü eserler seslendirmeyi tercih etmiştir. Azadî’de 

Kurdish Ballads’daki gibi uzunhavaya dayalı ve dramatik tarzda eserlere yer 

verilmemiştir (Çizelge 12.1). Nizamettin Ariç’in bağlamalarını kendi çaldığı 

albümde, keman; Gerdur Gunnarsdottir, Çello; Itay Khen, Kontrabas; Jörg Potratz, 

piano; Guido Raschke, Trompet; Frank Rraun, Gitar; Ian Moya, Alexander Zerning, 

perküsyon ise Ömer Avcı tarafından icra edilmiştir. Konu bakımından albümde; yine 

yurda özlemin yanında bu defa, aşk, sevgi, barış gibi konular da işlenmiştir.  

Benim müziğim popüler değildir, ben daha çok sanat yapmaya çalışan bir müzisyenim. Önce 

bir proje düşünürüm ondan sonra da o proje etrafında çalışmaya başlarım. 2011 yılında 

çıkardığım Azadî albümü her anlamda özgürlüğü dillendiren bir albümdür. Dile, ülkeye, eve, 

özgürlüğü dile getiren bir albümdür. Bu özgürlük kavramı sadece müzikte değil resim şiir 

alanında da yapılmakta, ben de müziğimle yapmaya çalıştım. Özellikle Kürt sanatçılar bu 

kavram üzerinde yapıtlar yapmıştır. Özgürlüğe hasret o kadar büyüktür ki yapıtlarına konu 

olmuştur hep. Ben özellikle Feriqe Yusuf’un şiirlerinden çok etkilenmişimdir. Kendisi 

Yezidi’dir. Yezidi Kürtleri Müslüman Kürtlere oranla kültürlerine çok daha düşkündürler. 

Çünkü onlar hem Yezidilikleri hem de Kürtlükleri ile ezilmiş bir halktır. Dolayısıyla onlarda 

özgürlüğe hasret daha fazladır. Bu da beni çok etkilemiştir. Azadî de bu bakımlardan 

etkilenerek ortaya çıkardığım bir albümdür. Azadî Türkiye’ de Kalan Müzik ile çıkan bir 

albümdür. Şu an Türkiye’de albüm satışları çok iyi olmasa da insanların ilgi duyduklarını 

öğrendim. Aynı zamanda bu albüm TTNET müzik sitesinde bulunuyor (Ariç, 2012). 

Çizelge 12.1 Azadî Albümünün İçeriği 
Eserin Adı Söz Müzik Aranje 

Ez Şahim Delalamin 
(Ben şahım güzelim) 

Ferike Usiv Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Çiyayêd Mine 
(Dağlarım) 

Eskere Boyik Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Dil ji min bir  
(Kalbimi çaldın) 

Ferike Usiv Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Gozel 
(Güzel) 

Ferike Usiv Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Kilam evda ra heval-
hogire 
(Kilam insanın 
arkadaşıdır) 

Eskere Boyik Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Na! (Hayır) Ferike Usiv Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Qîzka Govendê Eskere Boyik Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 
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(Halay Kızı) 

Serê sala serê meha 
(Yıl başları, ay 
başları) 

Ferike Usiv Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Zarotiya me 
(Çocukluğumuz) 

Eskere Boyik Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

Azadî Eskere Boyik Nizamettin Ariç Nizamettin Ariç 

 

3.5. Almanya’da yaptığı diğer çalışmalar 
Nizamettin Ariç Türkiye’de başladığı film çalışmalarına Almanya’da hem yapımcılık 

hem de film müziği besteciliği olarak devam etti. 

Kürtçe Filmler: 

Kilamek ji bo Beko (15 uluslar arası ödül kazanır, 1991), Agirê Newroz (Kısa film)  

(2006) 

Bestelediği Film Müzikleri: 

Dilan (Erden Kıral - 1987), Komitas (Don Askarjan -1988), Düğün (Ismet Elçi - 

1989), Kilamek ji bi Beko (Nizamettin Aric - 1991), Şero (Huner Selim - 1992), Der 

Junge, der nicht Sprechen wollte (Ben Sambogaard - 1995), An Gesicht der Wälder 

(Peter Lilienthal - 1996), Hukukculuğumdan utanıyorum / Diyarbekir (Kahraman 

Yavuz) Agirê Newroz (Nizamettin Aric - 2006), Hoppet ( Peter Naess - 2008). 

Nizamettin Ariç ayrıca, birçok filmin müziğinde mey, kaval, bağlama çalmış, sesi ile 

de iştirak etmiştir. Dünyanın her tarafında çok sayıda konulu film, belgesel film, TV 

dökümantasyonları, TV programları ve şiir CD’lerinde Ariç'ın müzikleri 

kullanılmaktadır.  

Yeni Beste ve Video Klipleri;  

• Roboskî  

Beste, aranje, yönetmen: Nizamettin Ariç. 

• Êşa Rojava  

Solistler: Mizgîn Tahir & Nizamettin Ariç 

Söz: Nezir Palo, Beste, aranjör, yönetmen: Nizamettin Ariç. 

• Serê Kaniyê  

Söz: Ehmed Hüseynî, Müzik, aranjör, yönetmen ve montaj: Nizamettin Ariç. 

Solist: Nizamettin Ariç. 

Gitar: Alexander Zerning. 
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• Serê Kaniyê  

Solistler: Nizamettin Ariç & Berivan 

 Söz: Ehmed Hüseynî, Müzik, aranjör, yönetmen ve montaj: Nizamettin Ariç 

 Gitar: Alexander Zerning 

 Nizamettin Ariç, halen Almanya’nın Bonn şehrinde yeni projelerine ve 

konser programlarına devam etmektedir.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada, elde edilen veriler ve analizlerden yola çıkarak şu sonuçlara varılmıştır. 

Nizamettin Ariç Diasporada Bir Kürt Müzisyenidir. Nizamettin Ariç Türkiye’de 

yaşadığı dönemlerde Kürt kimliğini istediği ölçüde dile getirememiş Almanya’da ise 

özellikle müziğiyle bunu daha çok vurgulamıştır. Dolayısıyla Ariç; kendisine 

“bırakıt” olan diaspora kavramına sahip, lise çağlarında ise bizzat bu nosyona dâhil, 

Almanya’da ise diasporada yaşayan bir Kürt müzisyenidir. 

Nizamettin Ariç Kürt kimliğinden dolayı diasporada yaşamak zorunda 

kalmıştır. Nizamettin Ariç’in Kürt kimliği, hem mensup olduğu aşiretlerin, hem de 

kendi geçmişinde diasporada yaşamasına sebep olmuştur. Mütemadiyen devam eden 

yer değişikliklerine bakıldığında; Van ve Ağrı’ya göç etmede; aşiret ve akrabalardan 

kopmak istememe, Türkiye’de; Ankara’ya yerleşme daha çok doğuda baş gösteren 

ekonomik sıkıntılardan kurtulmaya çalışma sebebiyle olurken, Suriye’ye yapılan 

hareket de Almanya’ya transit geçişi sağlamıştır. Nihayetinde Almanya’ya göç 

etmesinin sebebi ise Türkiye’de etnik kimliğinden dolayı daralan yaşamını devam 

ettirmek içindir. Çünkü Ariç Kürt olduğu ve anadilinde müzik yaptığı için 

yargılanmıştır. Türkiye’den sürgün olarak ayrılmış ve diasporada yaşamaya mecbur 

kalmıştır.  

Nizamettin Ariç’in Türkiye’deki yaşamı dönemin Kürt müziğine uygulanan 

politikasına ışık tutar. Ariç’in lise ve gençlik dönemleri Türkiye’nin siyasi tarihi 

bakımdan günümüzde de aydınlatılmaya çalışılan 1980 darbesine denk gelir. Böyle 

bir ortamda gündeme hem bir müzisyen hem de bir Kürt olarak dâhil olan Ariç o 

dönemlerin bir anlamda tanığıdır. Sanatçıların yaptıkları eserler, albümler veya 

müzikler tarih çerçevesinden bakıldığında ait olduğu devri vazıh bir şekilde bizlere 

anlatmaktadır. Kullanılan teknolojik araçlardan sazlara, dilden melodik yapıya kadar 

her nevi malzeme yaşantıların müzikle ifadesidir. Dolayısıyla Ariç de bu miratlardan 

sadece bir tanesidir. Diğer yandan Ariç’in Kürt kimliği ve bunu dile getirmek 

istemesi, onu dönemin diğer “şahit” sanatçılardan ayırır. Çünkü Ariç, belleğinde yer 

eden Kürt müziklerini, TRT’nin mevcut “diğer kültür veya dillere sıcak bakmayan 
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tutumu” karşısında değiştirmiş, bir süre sonra pişman olarak yaptığının hata 

olduğunu ifade etmeye çalışmıştır. Bu pişmanlığı daha sonra onun yaşam rotasını 

çizecektir. Bu özellikleriyle Türkiye’de müzik yaptığı dönemlerde Kürt müziğine 

uygulanan politikanın aydınlatılmasında önemli bir isimdir ve Ariç Türkiye 

geçmişinde bir dönemi aydınlatır. Bu; “Kürt Müziğindeki Asimilasyon89”dönemidir 

ve Ariç müzikal yaşamıyla bu benzeştirme eylemini teyit eder.  

Nizamettin Ariç’in müziği değişen coğrafyalar üzerinde tarihsel bir değişkenlik 

gösterir.1980 ve sonraki yıllarda Ariç’in müziği, değişikliğe uğrayan coğrafya, 

kültür ve müziklere gün geçtikçe ayak uydurmuştur. Türkiye’de bulunduğu sırada 

yaptığı albümlerde hem içerik hem de müzikal strüktür olarak TRT’nin etkisi 

hissedilirken, Almanya’da yaptığı albümlerde Kürt kimliği ve kültürünü daha önde 

tutmaya çalışan bir Ariç görülür. Bunun sebebi olarak vatana duyulan özlem, baskı 

hissedilmeyen yeni ve yabancı bir ülke, aynı kökenden gelen diğer kişiler ve ortak 

amaçları gösterilebilir. Müzik tüm bu sebep ve amaçların notaya dökülmüş halidir. 

Ariç’in Doğu ve Batı topraklarına dağılan hayatı da onun yorumunu meydana 

getirmiştir.   

Bu argümanlar doğrultusunda akla Almanya’ya gitmesinin onun müzik kariyerine 

faydalı olup olmadığı sorusu gelebilir. Şüphesiz Ariç, yaptığı her albümde kendince 

yenilikler kaydetmiştir. Batı Müziği ile Kürt Müziği sentezini özümsemiştir. Aynı 

zamanda Batı teknolojisinin içinde olması ve bu modern ülke içinde yaşamasının 

kendisine pozitif etkileri olmuştur. Fakat unutulmaması gereken asıl detay Ariç’in 

Almanya’ya ne şekilde gittiğidir. Çünkü bu gidişi ona geri dönüşü imkansız zaman 

kaybına ve hayatında hiç silinmeyecek diasporik bunalımlara mal olacaktır.  

Nizamettin Ariç Türkiye’de geleneksel Türkçe sözlü halk müziği icra etmiş, 

Almanya’da ise bu anlayıştan uzaklaşan modern tarzda müzikler üretmeye 

başlamıştır. Türkiye’de yaptığı albümlerde halk müziğini geleneksel bir tarzda icra 

eden Nizamettin Ariç, Almanya’ya gittikten sonraki çıkardığı albümlerde bu 

anlayıştan kurtulamasa da gittikçe modernleşen bir müzikal yapıya doğru yönlenen 

çalışmalar yapmıştır. Albümlerde konu ve müzikal olarak varılan sonuçlar sırasıyla 

şöyledir: 

                                                
89 Toplum biliminde; Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür 
birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme (TDK). 
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Bêrîvan, Çem, Dilan ve Diyarbekir, Ariç’in anadiline alışma denemeleri yaptığı 

albümlerdir. 

1. Bêrîvan (1982); polifonik, ve başka sazlarla desteklenen aranje şekli ile hem 

bir tepki hem de yeniliğe attığı ilk adımıdır. Bu albüm Almanya’ya sürgün 

olarak gitmesiyle gelişen muhalif duruşunu ve “Ben Yetim” olarak Türkçe 

söz yazdığı “Le Dotmam”, Derde Kürdistan (Kürdistan’ın derdi) gibi eserleri 

Kürtçe okuyarak bir anlamda kendisine yaptığı özeleştirisini de içerir. 

2. Çem (1982); kasedinde Ariç’in piyano eşliğinde söylediği Ey Ragıp ve 

Bandierra Rossa’yı hem İtalyanca, hem Kürtçe hem de Türkçe söyleyerek, 

müziğin tüm dilleri birleştiren bir değer olduğuna dikkat çekerek, halkların 

farklı dillerle aynı düşünceleri anlattığına değinmeye çalışır. 

3. Dilan (1983); Ariç’in Türkçe olarak çıkardığı albümüdür ve bu albümle 

Türkçe dili ile bir problemi olmadığını anlatmaya çalışır.  

4. Diyarbekir (1984); önceki albümlerinde değindiği temalarla birlikte aynı 

zamanda müzikte sevda konularının da olduğunu kilamen dilanlar ile yer 

göstermeye çalıştığı albümüdür. 

5. Çiyayên Me (1985); Ariç’in, daha önce Türkiye’de kendisinin ve birçok 

sanatçının da seslendirdiği halayların Kürtçe olarak okuduğu albümüdür. 

Türkiye’de yaptığı TRT Halk Müziği tek sesli ve geleneksel sazlarla icra 

ettiği müzik yapısından kurtulamasa da, Almanya’da elde ettiği stüdyo 

teknolojisi imkanlarıyla duyumsal olarak farklılık gösterir. Bu albüm ile, 

Türkçe okunan halayların orjin olarak Kürtçe’den geldiğini anlatmaya çalışan 

Ariç, bir anlamda hem pişmanlığını dile getirmiş, kendince özürünü 

dilemiştir. Bu yönüyle de ilk olduğu için Türkiye’de yapılan Kürt müziğinde 

önem arzeder. 

6. Cûdî (1986); hem Türkiye’de hem de Almanya’da piyasaya sunulan albüm 

TRT’de yaptığı türkçe sözlü halk müziğinin hala etkisinin hissedildiği fakat 

Ariç’in değişik çalgıları kullanarak bu etkiden kurtulmaya çalıştığını 

göstermeye yöneldiği albümüdür. Bu albümde ilk defa çalgı dilini kullanarak 

Cudî Dağı ve etrafındaki halkın yaşamını çalgılarla anlatmaya çalışır.  

7. Dayê (1987; ilk defa Batı sazlarını kullanmaya başladığı albümüdür. Batı 

müzisyenleriyle de ilk defa çalışmaya başladığı bu albümde müzikal 
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düzenlemeler ve orkestrasyon da dikkat çeker. Bu albüm Türkiye ve 

Almanya’da yaptığı müziklerin geçiş albümüdür.  

8. Kurdistan (1988); Ariç’in müziğinde dramatik ve resitatif anlatımın 

hissedilmeye başladığı albümüdür. Halepçe katliamını müzikle anlatmaya 

çalışarak, o dönemde şahit olduğu bu olaya karşı üzüntüsünü ve tepkisini 

göstermeye çalışır.   

9. Hazal Gelin, Tut Elimden Düşmeyelim (1990); “Türkçe ile problemim yok” 

ifadesinin müzikal yansımasıdır. Kürdistan’ın ardından, halkçı ve halk 

dillerine olan saygısını ifade etmeye çalıştığı albümüdür. 

10. Ahmedo Roni (1991); 1991’de Kürtçe yasağının kaldırılmasına, Türkiye’den 

sürgün edilmesine sebep olan eseri okuyarak damgasını vurduğu albümüdür, 

bu açıdan önemlidir. Ayrıca ilk defa Kürtçe kelime ve eser isimleri yazılı 

olarak Türkiye’de çıkan albümdür. 

11. Wêneyên Xewnan (Images Dreams) (1993; Ariç’in  çalgı sesleri, Batı Müziği 

ve Dengbêj geleneğini sentezlenmeye başladığı albümüdür.   

12. Kurdish Ballads I-II (2002); Dengbêj geleneğinin, Batı Müziği sazları ve 

yapısıyla bütünleştiği, ballad tanımlaması ile de yabancı dinleyicilerine de 

ulaşmaya çalıştığı albümüdür.  

13. Azadî, (2011); özgürlük temasının yanında Ariç’in aşk, sevgi, barış ve özlem 

konularını işlediği albümüdür. Eserler uzunhava gibi içritimli fakat ölçüsüz 

değil, belli ölçü sayılarıyla bestelenmiştir. Ariç’in Türkiye’de Kalan Müzik 

tarafından çıkarılan ilk çalışmasıdır. 

Nizamettin Ariç kendisini bir farklılık bir yenilik olarak tanımlamaz. Nizamettin 

Ariç kendine has yorumu ve besteleriyle Kürt müziğinde önemli bir yer teşkil etse de 

çeşitli coğrafyalara yayılmış Kürt halkının yaptığı müzikler içerisinde bir yenilik 

değildir. Fakat bu karşılaştırma Türkiye genelinde sınırlandırılırsa onun müziği bir 

yenilik sayılabilir. Çünkü özellikle ikibinli yılların başında Türkiye’de çıkan Kürtçe 

albümler onun 1990’lı yılların ortalarında yaptığı albümlerin teknolojik (aranje, 

düzenleme) ve enstrüman olarak daha geliştirilmiş halidir. Aynı zamanda Ariç 

Türkiye’de bulunurken Türkçe sözlü Kürtçe ezgiler seslendirerek, Almanya’da 

bulunurken de bu eserleri Kürtçe sözlerle yendien söyleyerek ilk olmuştur. 

Almanya’ya gittikten sonra çıkardığı ilk albümler bu eserlerin Kürtçe olarak 

söylendiği ilk çalışmalardır. İlaveten Ariç Kürt müziği dengbêj tekniği ile batı 
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müziğini sentezleyen çalışmalar yaparak kendine has bir yorum ortaya çıkarmıştır. 

Bu yorum da yine Türkiye’de bir ilktir ve bazı yeni nesil Kürt müzisyenleri bu 

yönteme albümlerinde yer vermiştir. Fakat Ariç ülkesinde bu ilkleriyle 

tanınamamıştır, bu da diasporanın getirdiği bir yarar yitimidir.  

Nizamettin Ariç’in müziği her bakımdan mensup olduğu halkın yaşamından ve 

kültüründen öğeler içerir. Nizamettin Ariç müziklerinde mensup olduğu halkın 

folklorundan örneklere yer verir. Almanya’da yaptığı albümlerde bu misaller daha 

açıktır. Örneğin; “Cudî”de; Cudi Dağı’nda yaşayan Kürt halkının yaşamı, “Dayê”de 

sürgünde olan bir Kürt gencin annesiyle yaptığı telefon konuşmaları, “Kurdish 

Ballads”da bir Kürt kadının yaşadıkları acılar, “Ahmede Xani”de ise bir Kürt şairinin 

methi gibi.    

Nizamettin Ariç Kürt kimliğinin hiçbir zaman ideolojik bir unsur olmasını 

istememiştir. Yaşadığı kültür çatışması, yaşam mücadelesi gibi tüm olumsuzluklara 

rağmen Ariç Almanya’da müziği bırakmamak için çok çabalamıştır. Bulunduğu 

ortamın ve bağlantıda olduğu kişilerin ideolojik davranışlarından etkilenmemeye ve 

sadece müzik yapmaya çalışmıştır.   

Nizamettin Ariç özellikle Türkiye’de bir çok Kürtçe müzik yapan kişiyi 

etkilemiştir. Ariç’in yaptığı eserler özellikle Türkiye’de birçok sanatçı tarafından 

söylenmiştir. Bu isimler ve gruplar arasında; Aynur Doğan, Kardeş  Türküler, Hozan 

Beşir, Metin-Kemal Kahraman, Hasankeyf Orkestrası, Mizgin Tahir, Anadolu 

Quartet, Aziz Güzel, Collektif Medz Bazar gibi. Aynı zamanda onun eserleri birçok 

video klip, görseller ve sunumlarda fon müziği olarak da kullanılmaktadır. Diğer 

yandan Ariç bu durumdan gururla bahsetse de aslında emeğinin karşılığını 

alamaması bakımından yine bir hak yitimi söz konusudur ki bu da diaspora ve sürgün 

yaşamın zarar veren bir diğer sonucudur. Çünkü bu yüzden telif haklarını 

gözetememiştir. 

Nizamettin Ariç yaptığı müzikle herkese seslenmeye çalışır. Ariç yaptığı müzikle 

dil, din, renk farketmeksizin dinleyicisine ulaşmak ister. Bu yüzden çalgıların sesine 

çok önem verir. Dolayısıyla kendisi de bir çok sazı icra eder. Bu yönüyle müziğinin 

sanatsal olmasına özen gösterir. 

Kullandığı söz ve melodik yapıya dikkat etmiştir, tanpere sistem ile komalı sesleri 

birlikte kullanan denemeler yapmış, aynı zamanda dengbêj geleneğinden örnekleri 
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Batı müziği içerisine adapte eden çalışmalar bestelemiştir. Dengbêjî icrasının söz ve 

ses tekniklerini örnekleyen çalışmalarının yanında bestelerinde Dengbêj ses kaydını 

da kullanarak sentezler yapmaya çalışmıştır. Bu geleneğin resitatif ve dramatik 

anlatımını müziğinde kullanır.  

Dinleyici kesimi müzikle ilgili kişilerdir. Kürt halkı Ariç’i tanır fakat eserlerinde 

ritim olgusu fazla hissedilmediği için onu sadece konserlerinde dinlemeyi tercih eder. 

Ariç bu konuyla ilgili şunu söyler: 

Bizim Kürtler hep birlikte dans etmeyi halay çekmeyi çok sever, o yüzden benim müziğim 

onların sadece tarihsel birikimi ve dengbêjlik yönüne hitap eder, dolayısıyla sanıyorum beni 

daha çok eğitimli kişiler dinliyor (Ariç, 2012). 

Sonuç olarak Nizamettin Ariç Kürt müziğine farklı bir pencereden bakmayı 

sağlamıştır. Yaşamının geçtiği sınırlar onun yorumunu ortaya çıkararak şahit olduğu 

dönemi bize müzikal olarak resmeder. Hem Türkiye hem de Almanya’daki yaşamı 

ile dönemi tarihsel yönlerden tevsiğeden Ariç, aynı zamanda yaptığı albümlerde 

kullandığı sazlar ve düzenlemeler ile Dengbêjlik geleneği ile süregelmiş Kürt 

müziğinin Batılı bir tarzda dinlenmesini sağlamıştır. 

Şimdiye kadar kendisiyle ilgili yapılan ilk tez örneği olan bu çalışma; bundan sonra 

yapılacak yeni araştırmalara yönelik sadece bir başlangıçtı
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EK A ve altbölümleri 

4. Ek A.1 1980 Türkiye’den Göç Haberleri         

5. Ek A.2 1980 Türkiye’den Göç Haberleri     

6. Ek A.3 1990 Ahmedo Roni kaset kapağı       

7. Ek A.4 1991 Ahmedo Roni kaset içi      

8. Ek A.5 2012 Nizamettin Ariç, Hennef (Almanya)                                                          

9. Ek A.6 2012 Nizamettin Ariç Ve Ses Kayıt Stüdyosu, Hennef (Almanya)                        

10. Ek A.7 Nizamettin Ariç’in Babasının Babası Cevoyê Mısto 

11. Ek A.8 Kızıl Kürdistan Özerk Bölgesi 1923-29 

12. Ek A.9 Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Kürt Aşiretleri, Martin Sykes 

13. Ek A.10 1979, Telli Sazım LP                            

14. EK A.11 2013, Telli Sazım TTNET Müzik Portalindeki Paylaşımı                               

15. EK A.12 1979, Ben Yetim 

16. EK A.13  1984, Emrah Ve “Ben Yetim”         

17. EK A.14 1984, Emrah- II                          

18. EK A.15 1984, İbrahim Tatlıses “Ben Yetim”                                                                 
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20. EK A.17 1978-1996,  Şivan Perwer “Ey Ferat” kasedinde “Le Dotman” 

21. EK A.18 1979, “Bir Günün Hikâyesi”   

22. EK A.19  1980, “Kurban Olduğum”       

23. Ek A.20 1980, Nizamettin Ariç Ve Yılmaz Güney, “Moral Konseri” İmralı Adası 

24. Ek A.21 1979, Haftada 7 Gün Dergisi,  (N. Ariç Arşivi) 

 
EK B. 12 eylül 1980 MGK Bildirisi 

EK C ve Altbölümleri 

1. Ek C.1 1982, “Dîyarbekir” dış kapak     

2. Ek C.2 1982, “Dîyarbekir” (N. Ariç arşivi 

3. Ek C.3 1985, “Çîyayên Me”      
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4. Ek C.4 “Çîyayên Me” iç kapak   

5. Ek C.5 Çay İçinde Döğme Taş (Sayfa 1) 

6. Ek C.5 Çay İçinde Döğme Taş (Sayfa 2) 

7. Ek C.7 Yek Mûmik notası (Merwanî, C.2010) 

8. Ek C.8 1986, “Cûdî” albüm dış kapak 

9. Ek C.9 1986, “Cûdî” CD arka yüz (N. Ariç arşivi) 

10. Ek C.10 1996, Esmerim Biçim Biçim TRT Arşivi 

11. Ek C.11 Dayê Rojek Tê notası (Sayfa 1) 

12. Ek C.11 Dayê Rojek Tê notası (Sayfa 2) 

13. Ek C.11 Dayê Rojek Tê notası ( Sayfa 3) 

14. Ek C.12 1989, “Kürdistan” kaset dış kapak  

15. Ek C.13 “Kürdistan” iç kapak                                              

16. Ek C.14 1990, “Tut Elimden Düşmeyelim” 

17. Ek C.15 1990, “Hazal Gelin” kaset kapağı 

18. Ek C.16 1991, “Ahmedo Ronî” kaset dış kapak   
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24. Ek C.22 2002, “Kurdish Ballads II” dış kapak  

25. Ek C.23 2002, “Kurdish Ballads II” iç kapak  

26. Ek C. 24 Kürt Müziği’nde çeşitler. 

27. Ek C. 25 “Êyşane” eserinin notası. 

28. Ek C. 26 “Ehmedê Xanê” eserinin notası. 

29. Ek C 27 2011, “Azadi” dış kapak. 

30. Ek C.28 2011, “Azadi” iç kapak. 
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