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Şeyhmus Diken

Diyarbakır suriçinde doğdu. Liseye kadar olan eğitimini 

Diyarbakır’da Üniversiteyi Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 

tamamladı Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN 

Yazarlar Örgütü Türkiye Merkezi’nin Diyarbakır Temsilcisi’dir.

Şiirsel metinlerden oluşan 13 şiiri Amerika Birleşik Devletleri’nin Los 

Angeles şehrinde yaşayan Dîyarbakırlı Ut sanatçısı Yervant Bostancı 

tarafından bestelenip “Taşlar Şahit” ismiyle müzik cd’si yapıldı. 

“Diyarbekir Hikâyeleri” oyunu İmgesel Düşler Tiyatro Topluluğu 

tarafından oyunlaştırıldı.

Yayımladığı kitaplarından bazıları Fransızca, İngilizce, Almanca, 

Bulgarca ile Kürtçeye çevrildi.
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Dağın Tutsağı  
Ejderhanın Nefesi

Ben diyeyim on binler, siz deyin yüz binler yıl 

önce! Hayır, eksik söyledim, bilmem kaç milyon yıl 

önce henüz adı konulmamış bir dağ varmış. Dağın 

yakınındaki şehri kuranlarsa henüz dünya yüzüne 

gelmemişmiş. Çağlar ve de çağlar öncesinde, o dağın 

böğründe, gürlediğinde sesiyle yeri göğü birbirine 

katan, yeri göğü birbirine katmak ne kelime, bununla 

yetinmeyip ateş kusan bir ejderha yaşarmış. 

Hikâyemize konu olan, işte o çok eski dağın ej-

derhasının öfkesidir.

Ejderhanın kusan öfkesi ve her daim soluduğu 

kapkara nefesi, her defasında dağın onlarca kilomet-

re çevresini ve dört yanındaki ovayı yangın yerine 

çeviriyormuş.

Böylesine koca bir tehdidin ve her defasında ye-

niden başlayan hayatların, ne zaman tekrar sonlana-
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cağını bilmeden yeni hayatlar kurmanın belirsizliği, 

dağın çevresinde yaşayan insanları, güç ve kudretle-

riyle doğaya hükümlerinin geçmesi mümkün olduğu 

çağlarda oturup karar vermişler. 

Dağın eteğindeki köylerin en cesur ve gözükara 

delikanlıları bölge halkının huzurunda söz birliği 

etmişler. Ejderhaya dersini vermek için Mêrgemîr de-

dikleri zirveye, dağın doruğuna çıkmışlar.

Kapkara bir dev görünümündeki ejderhanın derin 

uykuya yattığını görmüşler, arada bir homurdandığı-

nı duymuşlar, nefesinin dağın tepesindeki delikten 

dışarı çıktığında kızılca kıyamet koparan yakıcılığını 

hissetmişler.

Gençler dağın yakınındaki demir ve bakır yatak-

larının binlerce yıldır işlendiği mekânlarında önce-

den hazırlayıp doruğa taşıdıkları kocaman halkaları 

olan zincirleri, dağın tepesindeki baca şeklindeki 

oyuktan dağın böğrüne sarkıtmışlar. 

Sonra inmişler ejderhanın inine. Yıllardır uy-

kusuna yatmış olan ve ne zaman uyanıp öfkesini 

kusacağına ancak kendisinin karar vereceği uyuyan 

devi ustalıkla bir güzel zincirlemişler. Daha sonra da 

ejderhanın nefesinin yükseldiği zirvedeki deliği koca 

kaya parçalarıyla, günler süren emekle kapatmışlar. 

O günden sonra Mêrgemîr Tepe’nin yakınından 

geçenler, dağın derinliklerinden uğultu ile inilti arası 

gelen boğuk sese kulak kabarttıklarında, o sesi kor-

kuyla duyar olmuşlar.
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Ejderhanın nefesi ve kusmuklarından silme ova-

ya yayılan ateş topları ve ateş dereleri yıllar sonra 

kapkara taş yığınlarına dönüşmüş. 

İşte o ejderhanın nefesinin ve kustuklarının ateş 

söndükten sonraki kapkara taşlaşmış hali nedeniyle 

dağa Karacadağ adını yakıştırmışlar. 

O gün bugündür o öfke kusan ejderhanın böğ-

ründe hapis olduğu dağın adı Karacadağ’dır.
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Dağın Yâreni Şehir

Uzun yıllar sonra o taş yığınlarının arasında en-

vai çeşit bitki, çiçek kendiliğinden göğermiş. Meşe, 

dardağan, alıç, menengiç, yabaniarmut, dişbudak 

ağaçları ile geven, safran, düğünçiçeği, papatya, kan 

damlası, yılanyastığı, hardal, sütleğen ve elbette ken-

ger bitkileri. Hele bunlardan düğünçiçeği ile kenger 

ilkbaharda dağın eteklerinde tarlalar büyüklüğünde 

göğerirmiş.  

Sonra ejderhanın nefesinin ve öfkesinin bir blok 

tabaka gibi dağın yakınındaki ve dağ kadar eski ne-

hirle buluştuğu noktada insanlar bir şehir kurmuş. 

Şehrin etrafını ejderhanın kustuklarının taşlaşmış 

halinden oluşan sur duvarları ile örmüşler. Başka şe-

hirlerden gelenler şehre girebilsinler diye sur duvar-

larına dört yöne açılan dört kapı açmışlar. Sur burç-

larının dış cephesini şehrin çevresindeki ormanlarda 
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yaşayan aslan, kaplan, boğa, yılan, akrep, yengeç ve 

çeşit çeşit bitki ve ağaç figürleriyle nakış nakış sur 

taşlarına işlemişler. 

Sur duvarları ile nehir arasını da ejderhadan yıl-

ların hıncını alırcasına bağlık, bahçelik ve bostanlık 

yapmışlar.

Günlerden bir gün; o eski ve öfke kusan dağın, 

zincirlerle bağlı ejderhasının, dağ kadar eski nehrin 

ve dağın ejderhasının öfkesinin oluşturduğu taşlar-

dan yapılmış şehrin bulunduğu bölgeye daha önce 

hiç yolu düşmemiş bir gezginin yolu düşmüş. 

Gezgin, şehre yaklaştığında sur duvarlarının dı-

şındaki ekili alanda, henüz ürün vermiş patlıcan tar-

lalarını görmüş.

“Eyvah!” demiş. “Burada anlaşılan bana çok iş 

düşecek. Bunca patlıcan yetiştiren ve tüketen bir 

diyarda herhalde asık suratlı, özellikle de mide şikâ-

yetleri olan çokça insanla karşılaşmam benim için 

sürpriz olmayacak.”

Gezgin gün öğlene devrilende şehre kuzey ya da 

batı kapısından girivermiş. 

Yol boyu gördüğü ve selamlaştığı insanlar, güler 

yüzlü ve neşeli insanlarmış. Fiske vursan kan dam-

layacak gibiymiş al yanaklarından. Şaşırmış gezgin! 

Bunca yılın bilgi, görgü ve biriktirdikleri, boşuna 

mıymış ne!

“Hayrola da görelim bakalım,” deyip o taş yurdu 
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