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Kulturarv er et komplekst og diffust begrep særlig i forhold til statløse folk og grupper som aldri fikk
muligheter for bevare sin kulturelle produksjon og som hadde stor betydning dem. Derfor er kulturarv et
sårbart begrep hos ulike folkegrupper. Enkelte kulturminner er helt uerstattelige og er unike fordi de
representerte ofte den eneste historiske referanse. Derfor angriper statene ikke bare menneskene selv
de angriper deres kultur produksjonen også. I denne sammenheng jeg skal komme med noen
eksempler:
Helt siden år 1071 har kurderne som nasjon stått overfor trusselen om tilintetgjørelse. Det var da
tyrkerne for første gang "sprengte" døra til Anatolia.
De opprinnelige beboere, kurderne og byzantinerne, ble beseiret i Malazgirt. For kurderne ble det
begynnelsen til en oppsplittet eksistens. Press utenfra og et ønske om å beskytte seg, førte til at
kurderne isolerte seg og ble et lukket samfunn.
I 1639 ble Kurdistan delt mellom det ottomanske og det persiske riket ved lov. Dette var de to sterkeste
rikene i området og de ønsket å bruke Kurdistan som en buffersone mellom seg.
Nærmere 300 år senere, etter den første verdenskrig, fulgte en ny deling. Avtalen mellom de allierte og
tyrkerne i 1923 besluttet at Kurdistan skulle deles i fire. Kurdistans deling og den stadige presset fra
andre språk og kulturer, og undertrykkelsen skapte forhold som hemmet hele den kulturelle utviklingen i
Kurdistan.
Man fikk verken opprette nødvendige kulturinstitusjoner eller utgi bøker, avviser eller tidsskrifter. Det var
umulig for forfattere og andre intellektuelle å skape en kulturell atmosfære hvor de kunne nå, og innvirke
på sitt folk.
Kurdisk identitet kan defineres som en statløs og splittet identitet, med utgangspunkt i fire
hjemlandstilhørigheter forankret i landene Iran, Irak, Tyrkia og Syria. Den komplekse politiske
situasjonen gjør at kurderne er omgitt av politiske agendaer og aktiviteter på ulike nivå både nasjonalt
og internasjonalt..
Karakteristisk for den statløse kurdiske etnisk identiteten er fravær av kulturelle institusjoner i form av
museum, bibliotek eller arkiv som bevarer og formidler kulturen. Dette kommer av at de ikke blir definert
som en legitim nasjon av de omkringliggende statene Tyrkia, Syria, Iran og Irak også det internasjonale
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samfunn. Når rammene for formilding av tilhørighet og identitet mangler, finner den etniske nye
strategier for å markere og mobilisere sin identitet.
Mangelen på et eget geografisk territorium har gjort det vanskelig for kurdere å skape en dialog omkring
spørsmål som angår deres kulturarv, monumenter og kulturell konservering. For det andre har det vært
vanskelig å samle profesjonell kompetanse, som kan bevare og formidle. Per i dag har kurderne
mobilisert sin identitet gjennom opprettelsen av kulturelle og politiske organisasjoner. Den tette
ideologiske tilknytning til politiske parti i hjemlandet Kurdistan, har gjort det vanskelig å presentere den
kurdiske kulturen ut fra et ikke- ideologisk ståsted.
Kurdisk kulturarv har røtter i en av verdens eldste kulturer - Mesopotamia. Gjennom tidene har den
kurdiske kulturarven vært utsatt for store påkjenninger som krig og indre stridigheter, undertrykking,
fremmedgjøring og fornekting, samt en svært effektiv assimileringspolitikk. Mye av den opprinnelige
kulturarven har gått tapt, er forsvunnet eller har blitt ødelagt på annen måte. Det finnes utallige
eksempler på at verdifulle og uerstattelige kurdiske kulturminner også i dag står i ferd med å gå tapt
som følge av politiske vedtak i de respektive fire statene der kurdere bor.
I dag er det en langt sterkere bevissthet hos kurdere når det gjelder spørsmål knyttet til kurdisk historie
og kultur. Kulturarv er blant annet en sosial innretning. Alle disse tingene blir derfor deler av en kulturarv
først når de betraktes og behandles som kulturstoff som bevares og føres videre.
Splittelse av folket, mangelen på et lovfestet geografisk rom, medfører at dialogen omkring
kulturspørsmål knyttet til kulturarv, kulturminne og kulturvern mangler kontinuitet, og ivaretaking av
kulturarven viser seg å være desto mer komplisert. Av samme grunn har det vist seg vanskelig for
kurdere å samle den faglige kompetansen på høyere nivå når det gjelder spørsmål om kultur og
kulturvern. Manglende forskning for å sette fokus på hvordan kurdisk kulturarv kan overleve,
videreføres og videreutvikles under slike marginale betingelser.
Fordi den politiske situasjonen for kurderne er komplisert, har kultur- og kulturformidling hatt svært
dårlige betingelser. Et viktig identitetsprosjekt for kurdiske forskere og intellektuelle i dag er å fokusere
på og arbeide for det de selv oppfatter som sin kulturelle egenart, kulturhistorie - sin kulturarv, i stedet
for å bruke krefter på å forsvare den overfor andre. Med dette utgangspunkt kan kurdisk kulturarv ikke
skilles fra folkets nasjonale identitet som begge er tett knyttet til den langvarige kurdiske
frigjøringskampen i alle deler av Kurdistan. Utvikling og tilbakegang for kurdisk kultur kan sies å være
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relatert til frem- og tilbakegangen for den nasjonale frigjøringskampen. Kurdisk kulturarv er også
påvirket av politiske forhold. Denne blandingen av kulturarv, politikk og identitet henger sammen med
folkets historie.
Den manglende kunnskapen om de kurdiske gjenstandene gjør det vanskelig å systematisere og
katalogisere dem under riktig kategori, med det har også betydning i formidlingen av gjenstandene.
Gjenstander blir kategorisert etter regional og nasjonaltilhørighet eller i tilknytning til en verdensdel eller
religion (Islam). Kurdiske gjenstander blir foreksempel kategorisert som Iranske, Irakiske, Tyrkiske og
Syriske gjenstander, eller mer generelt gjenstander fra Mesopotamia (eksempel fra British Museum).
Påfugl
Dersom du søker på Kurdistan på COMPASS, som er British Museums digitale samlinger av
gjenstander, får vi frem denne påfuglen. Teksten forteller oss at påfuglen kommer fra Iran, og kan
dateres til det 1900 århundre etter Kristus. Videre går det frem av teksten at påfuglen er et symbol på
skjønnhet og nytelse i den Islamske verden, og blir derfor katalogisert under avdeling for Islamsk
gjenstander. Påfuglen har tvert imot en religiøs symbolsk betydning som tilhører kurdernes opprinnelige
religion Èzidi før islam.

Påfugl i stål, British Museum

4

Serefname

Et annet problem gjelder innhenting av dokumentasjon vedrørende politisk ladet kulturarvmateriale.
Materiale som avdekker eksistensgrunnlaget, eller som fungerer som en historisk referanse til kurdisk
etnisk identitet. Et eksempel på dette er det historiske verket Serefname som ble skrevet på 1500 tallet
(1597), av den kurdiske prinsen Seref ad-Din Han al-Bitlisi (1543-1599), og som er et produkt av lang
tids forskning. Hvordan Serefname ble brakt til England har vi imidlertid ingen kunnskap om.
Orginalmanuskriptet ble oppbevart ved Bodleian Bibiliotek ved Universitetet i Oxford, under
registreringsnummer 312. Kilder forteller at verket senere skal ha blitt overført til British Museum.
Manuskriptet ble senere overført til British Library. Til tross for at en kilde bekrefter dette, mener
konservator at det ikke finnes noe orginalmanuskript. Han sa følgende:
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”It is doubtful whether the original manuscript of Sharaf Khan's Sharafnamah exists anywhere. The
Library has four copies, none of which date from any time close to the author's lifetime, which is
undated but probably early 19th century.” (kurator for persisk og tyrkiske samlinger).
I seinere samtaler avkrefter han at verket har noe med kurderne å gjøre. Han sier at verket er skrevet
på persisk, og beretter historien om folk i Midtøsten, og ikke kurderne spesielt. Dette eksempelet viser
at det er en sterk forbindelse mellom kulturarv og politikk, og at stater får en legitim eiendomsrett til
kulturen innenfor statens geografiske grenser.
Hasankeyf

Et dagsaktuelt og svært omdiskutert eksempel på systematisk ødeleggelse av kulturarv er Tyrkias
gigantiske vannprosjekt, Illusi- demningen, der den eldste kurdiske byen Hasankeyf - et uerstattelig
kulturminne, vil bli dekket av vannmasser om tyrkiske myndigheter får det som de vil. Hasankeyf er en
av de eldste bosettingsområder i Kurdistan.
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I mangel av nasjonale kulturverninstitusjoner, representerer områder som Hasankeyf viktige symbol- og
referansepunkt for kurdisk identitet. Ikke bare materiell kulturarv rammes, et stort antall mennesker blir
drevet fra sine opprinnelige boområdene uten kompensasjon og byggingen av dammen medfører
alvorlige inngrep i miljøet. Det er sporene av disse verdifulle kulturminner som om kort tid kan
oversvømmes av vann. Hasankeyf står i dag – heldigvis – på UNESCOs World Heritage List. Dette
betyr ikke at Tyrkia vil beskytte den.
Kurdisk Folklore som vernestrategi i kulturarven (immateriell kulturarv)
Når kurderne aldri har fått muligheten å danne institusjonene som skal ta vare på deres kultur
produksjonen, har utviklet sin egne overlevelse strategier som gjennom blant annet muntlig fortellinger
og folklore. Disse tradisjonene har gjennom tidene hatt en sentral betydning i utformingen av en kurdisk
kulturell identitet. Særlig betydningsfull har fortellingene vært for kurdere som ikke har hatt mulighet til å
utvikle sin egen skriftlige fortellertradisjon.
Sagn og eventyr kan regnes som de mediet kurderne har kunnet uttrykke sitt språk på en autentisk
måte uten for mye påvirkning av fremmedord. De unike med fortellingene er også den tidløse kunnskap
som formidles i form av kurdernes levesett, mentalitet og væremåte. Den kurdiske folklore kan deles inn
i dyrefortellinger, religiøse fortellinger, og opprinnelses sagn. Det finnes også eventyr og sagn i form av
kjærlighetshistorier og sagn om helteskikkelser.
Kurderne har en rik folklore tradisjon der både mennesker og dyr tildeles unaturlig krefter og
egenskaper. I fortellingene beskrives menneskets nære relasjon til naturen og samspill med dyrelivet.
Bjørner, rever, bever og vegetasjon blir fremstilt som intellektuelle vesener med sofistikerte liv og
æreskoder, som fullt ut er i stand til å forstå menneskets språk og livsverden.
Muntlig forteller tradisjon har hatt stor betydning i bevaringen og formidlingen av kurdisk kulturell
identitet. I mange områder har publikasjon på kurdisk vært forbudt. Kurderne har derfor vært nødt til å
finne andre formidlingskanaler i Kurdistan så vel som i diaspora.
Kurdisk musikk har en unik rolle som formidler av kurdisk kultur. Som en konsekvens av at kurdisk
språk ble bannlyst fra offentligheten i de kurdiske provinsene, var man nødt til å finne alternative kanaler
for å kommunisere egen kulturell identitet. Alt fra historiske kronikker, dikt og litterære verk blir uttrykt
ved hjelp av musikken, og på den måten blir kulturen lettere å huske.
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Kurdisk musikk er primært en anonym form for folkemusikk. Omstendighetene rundt musikkens
opprinnelse og utvikling er svært vanskelig å dokumentere. Opprinnelig ble musikken komponert av
kvinnen som et uttrykk for hennes triste og ulykkelige følelser. Musikken ble også brukt til å formidle
tragiske begivenheter.

Sangene ble ikke skrevet ned men overført muntlig fra generasjon til generasjon. Dette gjør at mye av
den opprinnelige teksten fortsatt er bevart. Melodien derimot har hele tiden vært utsatt for forandring og
fornyelser. Dette gir et fritt spillerom til musikeren når det gjelder å tolke og formidle sangene til sitt
publikum.
Det nomadiske liv har hatt stor innflytelse på det kurdisk kulturelle livet, spesielt har det påvirket den
kurdiske musikken. Sangene til nomade gjeterne når de skulle reise tilbake til fjellene, eller feire at et
nytt lam ble født har også i dag en spesiell betydning for kurdisk musikk. Skillet mellom nomade kulturen
(fjellene) og kulturen til de fastboende er også tydelig formidlet i musikken. Mens musikken til fjellfolket
bruker instrumenter som etterligner vind, som for eksempel det kurdiske instrumentet
På grunn av den viktige rolle krig og frihetskampen har i kurdernes liv finnes det er stort antall episke
sanger. Ulikhetene mellom nomadene og de fastboende synliggjøres i hvilke navn de gir sangene.
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Kurdisk mynter og vikingtid

En viktig del av kurdisk diaspora har vært å knytte det til erfaringer av kulturmøteprosesser. Som kurder
i Norge og som kulturforsker har jeg selvsagt hørt og lest om vikingene. Men ikke så mange nordmenn
vet at det har vært samarbeid mellom kurdere og nordmenn i fortiden. Et eksempel på et kulturmøte
mellom vikinger og kurderne, var vikingenes handelsforbindelser i Midtøsten. Det har blitt funnet kurdisk
marwandiske mynter både i Norge, Sverige og Danmark. Det største av disse funnene har vi på Gotland
der det er funnet omlag 90 Marwandiske mynter. Det finnes også indikasjoner på at det har vært
vikingtokt i 943 Berdas Port, som på kurdisk betyr kurdernes port.. Det er også hentet dokumentasjon
om sosiologen Fredrik Barths (1953) arbeid i Kurdistan, Fritjof Nansens reisebeskrivelser og
misjonærarbeid som ble gjort i de kurdiske områdene. Slik dokumentasjon utvider vår kunnskap om
Kurdistan og Mesopotamia generelt, og den kulturelle dynamikk som har eksistert i dette området.
Til slutt vil jeg si at gjennom historien har kurderne aldri fått mulighet til å organisere eller
kartlegge sine historiske referanser, eller å danne sine egne institusjoner. ABM (arkiv, bibliotek
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og museum) – slike ord, eller institusjoner har aldri eksistert hos kurderne, heler ikke i dag.
Kurdistan er et uberørt område når det gjelder forskning og dokumentasjon arbeid.
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