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PÊŞGOTIN

Eşkereye ku çar hukûmetên koledar yên ku Kurdistanê di navbera
xwe de pişk kirine û her cûre hovîtî bi serê kurdan ve anîne û tînin .;

kuştin, zîndan, lêdan, sêpî, neyistan û gelek wehşetên mexof yên din ki-
rine perçeyek ji jiyana Kurdan a rojane. Herweha wan dijminên rûreş
zimanê Kurdî yê bi hezaran sal bi vir ve ku Kurd pê dipeyivin, xas-
ma hukûmeta Tirk, qedexe kirine û heyînên Kurdan ên nivîsî tev şewi-
tandine û ji holê rakirine. Di şûna wê de ziman û çand û tore û folklora
xwe bi Kurdan dane hînkirin. Hemû tiştên Kurdan yên pîroz û giranbi-
ha ji folklorê, toreyên kevnare yên mîrata bav û kalan medeniyet, hi-
kumdarî û sazûmanên Kurdan bigre heta xwoya nijadî, govend û
dîlan û leyztikên zarûkên Kurdan jî, di nav barbarî û wehşetên xwe de
temartine, veşartine û tune kirine.

Lê belê herçiqasî dijminan li hember dîrokê hewqasî rûreşiyên giran
û fedîkariyên dijî mafên mirovahîyê kirine û li hember demokratiyê jî
gunehên herî mezin kirine. Lê neteweyê Kurd dîsan jî bi her rewşa hal
ê xwe di wan demên re§ û tarî de û di bin têçûnên xerab de çi bi qe-
lem, çi bi çek û çi jî bi peyvê be li ber xwe daye, serîhildaye serê xwe
hîç ji dijminan re netewandiye û ta bi roja îro jî li ber xwe dide. Ew ê li
ber xwe jî bide ta ku axa bav û kalan ji bin lingên qrêj û gemar bifilite.

Herwekî diyar e, piraniya nivîskar û rewşenbîrên Kurd, ji berê ve bê-
tir helbest, xezel, beyt û qesîde nivîsîne. Ev ti§t eşkere ye kesên ku tiş-
tên weha dinivîsin yan ji ber evîn û kêfa xwe , yan jî ji ber kul 0 derdên
li nav hinavên xwe dinivîsin. Lê heçî Kurdin tucarîrojeke xweş,
ruyekî geş, jiyaneka bê derd, dilekî rihet û hêsa nedîtine. Ji lewra jî
wan hewqas helbest û xezel nivîsîne. Çimkî çaxê kela nava meriv radibe,
çi ji ber xweşiyê û çi ji ber reşiyê meriv yan bi ken yan jî bi girî kela wê
difûrîne. Lê gotineka pêşiyên me heye: "Girî, ne karê mêrane" Sedem jî
ev e, ku piraniya nivîsarên kurdî helbest in!

NIMÛNE JI GENCÎNEYA ÇANDA QEDEXEKIRÎ
Ev hêj nû derdikeve holê û pêşkêşî xwendevanên Kurd dibe. Pirtûk ji
du zaravayên kurdî -kurmancî û dimilî- pêk hatîye. Bêguman gelek ni-
vîskar û rewşenbîrên Kurd hene, ku bi zaravayên din jî nivîsîne. Herwe-
ha yên ku xwerû bi zimanên biyanî jî nivîsîne gelekin. Lê mixabin me
birî û çare nebû, ku em nav û nîşanên wan digel navên pirtûk û berhe-
mên wan tev kom bikin û di vê pirtûka xwe de binivîsin.
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Ji xwe lipaka nivîsandina navên hewqas nivîskar û beyankirina hewqas
berhem û pirtûk, ne karekî hêsan e ku di cildek pirtûk de bêtin civan-
din. Bi hindikî be jî hin pirtûk derheq wan nivîskaran de û bi wan zara-
vayan hatine nivîsandin. Lê ji ber hovîtî û wehşeta hikûmeta Tirk, bi
zaravayê Kurmancî û Dimilî pir kêm pirtûk hatine nivîsîn. Lewra pira-
nîya nivîskar û rewşenbîrên ji van herdu zaraveyan ku hebûne jî, Hukû-
metê ew ji holê rakirine û berhemên wan tune kirine. Lê tekûtûk
pirtûkên ku ji ber şapa hovîtiyê filitîne jî, bi destên kurdên dilovan hati-
ne veaşartin û ew ta roja îroyîn mane. Piraniya van berevokên me jî, hi-
nek ji bermayiyên wan dema ne ku filitîbûn.

Piştî ku ez ji ber hovîtiya Cunta Faşîst a Tirkiyê sax filitîm, di dawiya
sala 1984 an de revîm hatim û li Ewrûpayê bi cî bûm. Lê ji ber îjkencey-
ên ku di 178 rojan de h min hatibûn kirin, ez nexweşekî bêhal bûm. Ji
hingê ve, ez ji aliyekî ve li Nexweşxana Xaça Sor Beşa îşkencedîtan
hem tedawî dibûm û ji aliyê din ve jî, min bi hin riyên sergirtî bi welêt re
pêwendî kir, da ku hin destnivîsan berdest bikim. Ji wê demê ve, bi saya
çend heval û dostên dilovan, gelek destnivîsar û şerîd ketin destê min û
min ev kar domand.

Di nav destnivîsarên berhevokên me de, ku tev helbest û beyt û qesîde
ne, navên gelek nivîskar û helbestvanên Kurd digel nivîsarên wan he-
bûn. Hinek nav jî hebûn, me ew hê nû seh kirin. Nexwe, eger lêko-
lîn û lêgerîn li nivîsarên bi zaravayê Kurmancî û yê Dimilî bêtin kirin,
dê gelek derkevin holê.

Ev nivîsarên berhevokên me, hemû destnivîsar in û hinek jê, berê bi
tîpên Erebî hatibûne çapkirin. Piraniya wan nivîsa bi destên Mele
Ehmedê Q. ne, ku wî ji zû ve ew civandibûn û dîsa bi tîpên Erebî nû
kiribûn. Jmara berhevokan li dora 250 rûpelî heye û piranî fotookpî ne.
Di nav wan de, çend şerîd jî hene. Ez sipasiyên xwe bi dilgermî, xasma
ji Mele Ehmed re û ji wan dost û hevalên perwer re ji bo wê alîkariya
bêhempa û bi nirx kirine pêşkêş dikim..

Ev nêzî pênc sala ye, xebata min li ser vê pirtûkê domandiye. Lê belê
bi zehmetekî pir û giran çi ji ber nexweşîya min be û çi ji ber desten-
giyê be, ez qewî êşandim. Lê kîn û rika min a li hember dijminên Kurdi-
stanê û bi hindikî be jî bicihanîna berpirsyariya deynê neteweyê Kurd li
ser min, zêdetir ez ber bi fedakariyeke bi dilxwazî ji bo amadekirina vê
pirtûkê dehfandim. Û di vî karî de çiqas ku xebata min ber bi pêş ve
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diçû, ez di warê psîkolojî de xweş dibûm û her ku diçû, baweriya min jî
bi min zêdetir dibû.

Ev pirtûka NIMÛNE belgeyeke, ji wan kesên ku li ser nivîskar û
helbstvanên Kurd ên di zaravayê kurmancî û dimilî de lêkolîn dikin û
digerin. Çimkî tê de hinek nav hene, ku hîç nehatine bihîstin û hinek
helbest hene ku li tu deverê çap nebûne.

Berê me wan nivîsarên berhevok hemû ji tîpên Erebî wergerandin tî-
pên Latênî. Herweha peyvên di şerîtan de jî daxistin nivîsê û navê xwe-
diyê her helbestek ê li ser nivîsî. îcar di hin deverêran de ji ber ku
nivîs rengîn bûn, di kaxezên fotokopiyê de nedihatin xwendin. Ew deve-
rên wisa bi niqutan kiişkirî ne, yan jî bi lênêrîna mercekê bi gumana
xwendina rast di nav kevanekan de hatine nivîsîn.

Piştre me derheq jiyana wan nivîskaran de lêkolîn kir û li bin navê her
nivîskarî bi kurtî di derbareya jiyana wî de nivîsî. Kîjan pirtûk, kîjan ko-
var, kîjan rojname ku tarîxa jidayikbûn û mirina kîjan nivîskarî di der-
bareya jiyana wî de bi çi rewşê nivîsîye, li gor wan çavkaniyan me ew
tarîxên cuda yên newekhev li pey hevdu bi kurtiya çewabûna jiyana ni-
vîskaran, digel beyankirina rûpel û cild û hejmarên wan çavkaniyan ni-
vîsîne.

Pirtûka NIMÛNE, ji tarîxa 1010- an ji Elî Herîrî dest pê dike û heta
dema niha digel navên çend nivîskarên h jiyanê jî, li gor tarîxa jidayik-
bûna wan bi rêzê agehdarî dide. Lê mixabin me derheq jiyana çend ni-
vîskaran de, tu belgeyên nivîsî bi dest nexistin. Tenê navên wan û hin
helbestên wan hatine nivîsandin. Bicîkirina navên nivîskarên demtarî,
me li gor gumana xwe, di navbera yên demxuya de bi cî kirine.

Lê mixabin çend nivîskarên menşûr, wek Evdirehîm Rehmiyê Heka-
rî, Qedrîcan, Kemal Badilî, Mele Smaîiê Bazîdî ûhwd nchat nivîsîn.
Lewra me di derbareya jiyana wan û ya berhemên wan de tiştekî peyda
nekir.

îcar ev çend nivîskarên sax ku navên wan û rewşa jiyana wan tê de
hatine nivîsîn, me bi hinekan re bi telefon û name pêwendî kir û me bi
çend nivîskaran re jî şexsî hevpeyvîn çêkir. îcar çi agehdariyên ku der-
heq wan de hene, li gor beyankirina wan, serpêhatiya wan û navên pir-
tûkên wan hatine nivîsandin.

Ev pirtûk ji du beşan hatiye amadekirin. Yek, Beşa Dimilî ye û ya din
Beşa Kurmancî ye.
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BEŞA DTMILÎ: Di vê beşê de behsa nivîskarên ku bi zaravayê dimilî
nivîsandine he\c. Lê gelek nivîskar û rewşenbîrên ji vî zaravayî hebûne
û hene, piraniya wan bi kurmancî yan wekî din pirtûk nivîsîne. Me na-
vên kesên wisa, nexist vê beşê.

BEŞA KURMANCÎ: Kesên ku bi zaravayê kurmancî pirtûk nivîsîne,
pir in. Çi li Kurdistana başûr, çi li Kurdistana bakûr û çi jî li Yekîtîya
Sovyetê. Lê di vê beşê de tenê navên nivîskarên ku ji Kurdistana Bakur
in û navên çend nivîskarên ku bi koka xwe ji wir in û ew bi xwe li deve-
rên din jiyane yan dijîh, cî gjrtine. Ev beş jî li sê paran pişk bûye û her
pişkek bi tîpekê, yanî bi A, B û C nîşankirî ye.

Pişka A: Ji nivîskar û helbestvanên kevn û ji kesên welatparêz ên şp-
reşger pêk hatiye.

Pişka B: Ji helbestvanên olî û pesndana şêxan pêk hatiye. Yanî hemû
helbest û qesîdeyên ku di vê pi§kê de ne, bi naveroka xwe yezdanî ne û
hinek jî pesnê şêxan didin.

Lê tiştê ku bala meriv dikişîne ser; nikla van ristên yezdanî, edebîbûna
wan, lihevxwarina bêje û hevokan di warê kite û qafiyeyan de û rewan-
tiya wan, ji yên di pişka "A"yê de xweştir in.

Pişka C: Tev helbest û bêjokeyên efare ne, ku li virû wir bê ku xwe-
diyê wan k_§ bin di şerîtan de hatine gotin. Ev pişk bi naveroka xwe,
dibe du-sê par. Lê dîsan jî tevde yezdanî ne, yan jî ji wê babetê ne. Hi-
nek jê pesnbêje (medhîye) ne, ku ji aliyê derwêşan (dewrêş) ve li ser
Mihemed Pêxember û sehabiyên wî hatine derxistin.

Ez ji bo kutakirina vê pirtûkê pir dilxweş û §ad im, ku bi xebateke min
ya dirêj û bi alîkariya dost û hevalan ev berê meywe yê şêrîn derket
holê û pêşkêşî xwendevanên Kurd bû. Herweha bi umîd û bawer im
herçiqas ku ev karê me hindik be jî, dê hin tîrêjên bi şewq bide ziman û
çanda kurdî û wê xwendevanên me pê ji nivîskar û edîbên xwe agahdar
bibin û hem jî pirtûkxana Kurdistanê dewlemend dibe.

01 08 1989

Zeynelabidîn Zinar
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MELAEHMEDÊXASÎ

Yek ji şairên Kurd ê bi zaravê Dimilî û herî bi nav û deng, Mela
Ehmedê Xasî ye. Li gor agahdarîya kovara Hêvî (Hejmar 4, îlon 1985,

rûpel 75, bi zaravê Dimilî) ew di sala 1863 an de li Hezanê ji dayik
bûye. Li gor hin rîwayetan, ew di sala 1950 de çûye dilovanîya xwe!
Navê bavê wî, Mele Hesen e û ji eşîra Xas e.

Li gorî gotinan, bapîrê M.Ehmed ji Bîngolê koç kiriye û çûye U Heza-
nê cîwar bûye.

M.Ehmed, pêşî xwendina xwe di medreseyên li Kurdistanê de kirîye û
xwendina olî xwendîye, heta ku xwendina Rêzê kuta kiriye. Destûrna-
meya xwendinê, ji Hecî Brahîm Efendi yê miftîyê Dîyarbekir wergirtiye.

Xasîyê nemir bi herdu zaravên Kurdî -Kurmancî û Dimilî- herweha
bi zimanê Farisî û Tirkî jî dizanibû. Lê belê wî nivîsarên xwe piranî bi
Dimilî nivîsîne. Gelek helbest bi Kurmancî û Erebîjî ristine.

Nivîskarê hêja ji ber welatparêzîya xwe, di dema kutaneka sazûmana
Siltan Evdilhemîd de ji Kurdistanê hatiye cîhêlkirin û li Girava Rodosê
di bin çavdêrîya mecbûrî de maye.

Melayê Xasî demeke dirêj li Hezanê (Lice) maye û ciranê Şêx Selîmê
rêçika Nexşebendî bûye. Malbata Şêx bi zaravê Kurmancî dipeyivin. Lê
xelkê Hezanê bi Dimilkî (Zaza) dipeyivin.

Mixabin, di wê demê de Şêx Selîm hevalbendê Dijmin bû. Mela
Ehmed jî welatparêzekî germ bû. Ji ber wê yekê, navbera wî û Şêx timî
dubendî bû. Lê dîsan jî Melê Xasî, hîç jê pixav nekiriye û bê tirs û bizd
li welatparêzîya xwe heta dawiya jiyana xwe domandîye.
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Pirtûka Mela Ehmedê Xasî ya ku îro li Kurdistanê bi nav û deng e,
"Mewlidê Nebî" ye. Bi tevayî 18 beş û 378 beyt in. Rêz, bi yazde kiteyan
dikişin û qafîyeya her du rêzên beytan jî bi yek tîpê ne. Herweha eynî
wek Mewlûda Mele Ehmedê Bateyîye.

Çimkî cara yekem bi zimanê Kurdî (Kurmancî) Mewlûda Batê hatîye
nivîsandin. Di pey wê de, çi mewlûdên ku ji alîyê nivîskarên Kurd ve ha-
tine nivîsîn jî, tevek li gor rew§ û pêveçûna Mewlûda Batê hatine çêki-
rin.

Mamosteyê nemir Cegerxwîn di helbesta xwe ya bi navê "Hozan û
Şairên Kurd" de, li ser Melayê Xasî weha gotîye:

Melayê Xasî Mewlûda Zazî
Bi zarê Zazî çêkirîye, ne Tazî
Cengnama Kurd û Ermen nivîsî
Wek agir berdî me diîsî

Ev e li vir diyar bû, ku Melayê Xasî ji xeynî Mewlûdê pirtûkek bi navê
"Cengnama Kurd û Ermen"iyan jî nivîsîye.

Çewa ku Cegerxwîn gotiye "... ne Tazî", yani ne bi zimanê Erebî ye.
Bêguman, wê ew jî bi zimanê Kurdî be.

Lê belê di dema feqîtîya min de, min li deverekê bihîztibû, ku ew
Cengname bi zaravê Dimilî ye. Em bi umîd in, ku wê rojekê ew pirtûk
derkeve holê û di warê çanda zaravê Dimilî de rêçeke xweştir diyar
bike!

Mewlûda Melayê Xasî, cara pê§î di 25 ê Adarê sala 1315 (1898) an
de, li Dîyarbekir di çapxana "Lîtografya"yê de çap bûye û 400 jmar
derketine. Di van salên pa§î de jî, nivîskarê Kurd Malmîsanij ew ji tîpên
Erebî wergerandîye tîpên Latênî. Lê mixabin heta niha jî bi tîpên Latê-
nî wek kitêb li çapê neketîye. Bes wî derbarê Mewûdê di kovara HÊVI,
jmar: 4, rûpel: 75-97 an de nivîsîye û wê daye naskirin.

Belam di nivîsara Mewlûdê ya bi tîpên Latênî de, kêm û zêdebûna ki-
teyan di hin malikan de heye. Çewa ku me li pê§ jî gotiye, lazimê xwe tê
ku rêz bi yazde kiteyan bikişin.

Ev e me hin jêderk ji kovara Hêvî girtin û li jêr nimûneya Mewlûda
Melayê Xasî nivîsî, pêşberê xwendevanan kir:
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Ez bi bîsmîllahî Wtîda kena
Raziqê 'aman û xasan piya kena

Rebbî hemd û şukrî ancax to rî bê
Kîbr û medh û fexrîpêro to rî bê

Çende rey bê ma sewabê hemdê ma
Labelê nêrê hîsaban çendê ma

Hemd û şukrê to eda qet nêbenê
Mf!..s.?.r.R.r£Çtf. n zanê vînenê
Wazenê ger ma xelasîyya temam
Vatişêma eşşelatû wesselam
Rebbena lew lem yekun lutfun 'emîm
Evne Xasîfî'l- Sîratî Musteqîm?

Nivîskarê bi nav û deng, di van herdu malikên li jêr de, tarîxa kutakiri-
na nivîsandina Mewlûda xwe li gor hisabê Ebcedê (Cemel) nivîsîye.
Dema ku nivîskar Malmîsanij ew Mewlûd wergerandiye tîpên Latênî,
wan malikan jî pişkaftiye û reqemên 790, 449, 62, 5, ÎO: yani tarîxa
1316 (1898) derxistiye. îcar li vir dîyar bû ku, Melayê Xasî li dor 90 salî
berê, wê Mewlûdê bi zaravê Dimilî nivîsîye. Malik ev in:

Fîsittîn we 'eşrîn we selasin mîne'l-mîat
We elfîn hîlalen be'de hecrî Muhemmedîn

Fe lemma erade kullû şehîdeynî
Fe eşhedtû hetmen hahuna babe ebcedîn.

'USMAN EFENDIYO BABIJ

Yek ji şairên Kurd ê ku bi zaravê Dimilî nivîsîye 'Usman Efendîyo
Babij e. "Bab" navê gundê wî ye û grêdayê bi Swêregê ve ye.

Di zaravê Dimilî de, dema ku "-ij" (-ic, -iz) bi paşîya navan ve tê grê-
danê, wî navî dike xeysetnav. Di zaravê Kurmancî de jî, "-î" wî karî dike.
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Babij e. "Bab" navê gundê wî ye û grêdayê bi Swêregê ve ye.
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Mesela, Şêx Seîd ji Pîranê ye. Jê re tê gotin Şêx Seîdê Pîranî. Ger bi Di-
milî bê gotin, "Şêx Seîdo Pîranij" e.

Mixabin derbarê ji dayikbûna 'Usman Efendîyo Babij de, tarîxeke
dîyar bi dest me neket. Lê belê li gor agahdarîya kovara Hêvî (Jmar: 4,

îlon 1985, rûpel: 98, bi zaravê Dimilî), ew di sala 1932 an de çûye dilo-
vanîya xwe. Û berî dilovaniya xwe, li Swêregê miftî bûye. Babij, di sala
1903 an de bi zaravê Dimilî mewlûdek nivîsîye û bi navê "Biyîşê Pêx-
emberf jî bi nav e.

Nivîskar di sala 1906 an de ji bo liçapxistinê Mewlûda xwe hinartiye
Dîyarbekir. Lê mixabin ji ber nikarbûna xwendina tîpan, li çapê neke-
tîye. Piştî Meşrûtîyetê, qaymeqamê Puturgê (Qeza Meletyê) Faîz Beg
Bedirxanî, ew Mewlûd di sala 1908 an de birîye Stenbolê, da ku çap
bike. Lê belê li wir jî, nehatîye çapkirin. Piştre Celadet Elî Bedirxan, ew
Mewlûd di sala 1933 an de li Şamê çap kiriye. Mîr Celadet di paşîya wê
de, weha nivîsîye: "Min ev Mewlûda ha li ber nivişta Mela Mihemed
Nezîr, kurê Hecî Brahîmê Dêrşewî nivîsand. Celadet Elî Bedirxan,
Şam, 2 Tîrmeh 1933".

Nivîskarê Kurd Malmîsanij wê Mewlûdê, wek ya Melayê Xasî, ji tî-
pên Erebî wergerandîye tîpên Latênî û di kovara Hêvî (Jmar: 4, 1985,

rûpel: 98-110) de weşandiye. Lê mixabin heta niha jî bi serê xwe, bi tî-
pên Latênî wek kitêb derneketîye.

Mewlûda 'U.Efendîyo Babij, bi tevayîya xwe heşt be§ in û 196 beyt in.
Bi kite û qafîyeyên xwe, wek Mewlûda Melê Bateyî ye. Yanî, rêz bi
yazde kiteyan dikişin û qafîyeya her du rêzên her malikê jî bi eyni tîpê
ne. Lê belê di nivîsara wê ya bi tîpên Latênî de, di hin malikan de kêm
û zêdebûna kiteyan peydadibe.

Ev çend malikên li jêr, me ji kovara Hêvî jêderk kirin û nimûneya
Mewlûda 'Usman Efendîyo Babij ji xwendevanan re nivîsî:

Bi namê Hûma ez do kena îbtîda
Xaliqê nê 'erd û azmîn yad kena

Bibo 'efû gunayê ma vêrdo
Gunehkarey ki 'emrêxo di kerdo
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Selewatî biwanîn rirtd û bolî
Biresnênpeydê may resûlî
Jew hîkayet qal keran to rê bira
Qedrê Mewlûdî bizan ti ci ra

Sûka Bexdadîmiyan di bî cenên
Zeydê cey nêdîbî kes erbabê dîn
Hem viraşdoxê kitabêxasekî
Lajê muftîdê ke'andê Sêwrekî

Yanî 'Usman Es'ed ûtiey qijî
Lajê Hac Eyûb EfendîBabijî

Ey û lajîpêr û pîrbanê verî
'Efkerî ti merdimanê ey berî

O ki nuşte kerdo no Mewlûdê ma
Cenneto 'edn û miyandê ci,dîca

A dinê û na dinê di dînecat
Kam ki wendpêxemberî rê esselat

MIHEMED ELÎ EWNÎ

Yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd ê bi nav û deng, M.E1Î Ewnîye. Li
gor agahdarîya Tarîxa Kurdistan (r: 8) a di nivîsara bi sernavê "Derbarê
wergêrê pirtûkê ji Kurdî bi Erebî M. Elî EwnT de, ew di sala 1897 an
de li Swêregê ji dayik bûye û di sala 1952 an de jî li Qahîre çûye dilova-
niya xwe. Navê bavê wî Evdilqadir Ewnî yê kurê Mihemed Elî Axayê
eşîreka Dimilî (Zaza) ya li herêma Swêregê ye.

Her çiqas em pê agahdar nebûne, ku Ewnî bi zaravê Dimilî pirtûk an
wekî din ti§t nivîsîne. Lê di kovara Hawar de, bi bernavkê "Lacê (law)
Henê" hin nivîs bi Kurmancî weşandine. Lê li gor ku ji nivîsên wî tê za-
nîh Ewnîbinivîsandinabi zaravêDimiîjîlipikiye.
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Belam bavê Ewnî ji ber ku miftiyê Swêregê bûye, wî despêka xwendi-
na xwe pêşî li medresê kiriye û xwendina olî xwendiye. Pi§tre ew ji bo
bipişvebirin û şareza û pisportiya di xwendina xwe de, çûye Misrê û di
Uniwersîteya EL EZHER de, xwendina dozde salan di şeş salan de, bi
rada yekemîn kuta kiriye. Di pey kutakirina xwendinê de, wî hê bêtir bi-
riya xwe daye ser kar û barên welatparêzî û şixuliye.

Piştre Ewnî xwestiye ku vegere Kurdistanê û di qadê de bixebite. Lê
Dewleta Osmanî destûra vegerê nedaye wî. îcar ew bi temamî li wir di-
mîne û li kar û barên xwe didomîne heta dawiya jîyana xwe.

Ewnî ji xeynî lipeyçûna karên siyasî, herweha li ser karên çandî û zi-
mên jî pir xebitiye. U bi malbata Kamûraniyan re pêwendiyên germ da-
tîne û li wir şuhbeyeka XWOYBÛNê vekirine.

E. Ewnî pir kar û xebatên bêhempa li Misrê kirine, gelek belge û ni-
vîsên derbarê Kurd û Kurdistanê de kom kirine û ŞEREFNAME ji zi-
manê Farisî wergerandiye zimanê Erebî û pirtûka M.Emîn Zekî Beg a
bi navê TARÎXA KURD û KURDISTAN ji Kurdî wergerandiye zima-
nê Erebî. Û cilda diduyan a ku navê wê DEWLET û EMARATÊN
KURDÎ ye, dîsan jî Ewnî wê ji Kurdî wergerandiye zimanê Erebî.

Ji pirtûkên E.Ewnî, tenê Tarîxa Kurdistan a ku ji Kurdî wergerandibû
zimanê Erebî û piştre jî, KOMAL di sala 1977 an de, wê ji Erebî werge-
randibû zimanê Tirkî li nik me heye. Pirtûk, 225 rûpel e.

ŞÊX SELAHEDDÎN

Ev nivîskar û rewşenbîrê Kurd, ku bi zaravê Dimilî pirtûk nivîsîye,
herweha şpreşgerekî bi nav û denge jî û li Kurdistanê pir hatiye naski-
rin. Şêx Seaheddîn kurê Şêx Seîdê Pîranî ye û navê diya wî Emîne ye.

Li gor peyivandina Ş.Silhedîn, ku di dadgeheke Tirkîyê de peyivî bû û
pi§tre jî kovara BERHEM, wê peyvê di jmara xwe ya îlon 1988/3, rûpel:
30-32 de weşandiye ku: Silhedî di sala 1326 an de li Erzeromê ji diya
xwe re bûye.

Eger ev tarîx hicrî be, dike 1908 ê mQadî.
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Lê belê li gor agahdarîya nivîskarê Kurd Malmîsanij, ku di pirtûka
xwe ya bi navê "Kurt Milliyetçilixi ve Dr. Abdullah Cevdet", rûpel: 120
de nivîsîye: Şêx Silhedîn di sala 1910 an de hatiye dinê û di sala 1978 an
dejî çûye dilovanîya xwe.

Lê ji îfadeya wî ya di Dadgehê de dîyar dibe, ku tarîxa Malmîsanij
rastir e. Çimkî Silhedîn bixwe weha gotiye:"Dema ku Şoreş bû, ez 15

salî bûm..."

Piştî temartina Şoreşa 1925 an, a bi serokatîya Şêx Seîd, kurê wê yê
piçûk Silhedîn jî, nema karibû U Kurdistanê bisitire. Piştre ew jîji welêt
dertê û diçe îranê. Pa§îji wir diçe Kurdistana Başûr û U wir cîwar dibe.
Û li wir Xwendegeha Herbiye dixwîne, heta kuta dike.

Piştî gelek xebatên Silhedîn ên siyaysî li Kurdistana Başûr, piştre ew
di 29.9.1929 an de şûnde vegeriye Kurdistana Bakûr û heta roja di-
lovaniya xwe, çi eşkere û çi jî nediyar ji bo azadî û serxwebûna Kurdi-
stanê xebitiye.

Herweha ji xeynî xebata Şêxê nemir a bêhempa di welatparêzîyê de,
ewî bi zaravê Dimilî û bi tîpên Latênî pirtûkek jî nivîsîye. Navê pirtûka
wî BEYATNAME ye û di sala 1977 an de ji çapê derketiye.

Ev nav li gor pêxeberdana bi zaravê Dimilî (Zazakî) ye. Di zimanê
Erebî de "bey'et" bi mana "soz-peyman" e. Li gor zaravê Kurmancî navê
wê dibe Peymanname.

Li gor gotina kek Malmîsanij ku ji min re gotibû, Beyatname bi nave-
roka xwe agahdarîya olî û perestinî dike, nemaze di rêçika şêxantiyê de,
rê mşanê merivan dide.

KOYO BERZ

Yek ji nivîskarên Kurd ê bi zaravê Dimilî KOYO BERZ e. Ew di sala
1949 (Li gor gotina wî: 1951) an de, li gundê Mextelê ji diya xwe re
bûye. Gundê wî, grêdayê bi bajarê Swêregê ve ye.

Ev nivîskarê hêja, destpêka xwendina xwe ya pê§î li dibistana gundê
Anazo (Buyukova) bi zimanê Tirkî kirîye. Di dema wî de, li gundê wan
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dibistan tunebû. Wî li Anazoyê heta sinifa çaran xwendîye û paşê
çûye li Swêregê di dibistana "Şair Ibrahîm Rafet" de lê domandîye. Pi-
ştre dibistana navîn xwendiye û di pey de lîseke pîşeyî kuta kiriye.

Pi§tî kutakirina xwendina Lîsê, wî ji ber tîna jîyana aborî koçê bajarê
Edenê kiriye. Pi§tî ku li wir bi cî bûye, di Teknîkîya Çandinîyê (zîra'et)
de dest bi kar kiriye.

Belam ev nivîskarê Kurd, hêj di dema zarûktîya xwe de lawekî pir
hêja û jîr bû. Herweha ji bo xebata azadî û mafên gelê Kurd li Edenê jî,
di nav refên karkeran de ciyê xwe digire û di Sendîqeya Karkeran de
dixebite. Di pey demekurtekê de, ew di "GES-ÎŞ" (Gaz,elektrik,sû i§le-
ri) ê de dibe sekreterê malî. îcar hê bêtir bi rêça sendîqevaniyê U hem-
ber koledaran û U hember çîna serdest li §erê azadiyê dom kiriye.

Lê belê ji ber kar û xebatên Koyo Berz, Hikûmeta Tirk semaxê nake û
pir nerihet dibe. Û ew gelek car tê girtin, polîsên dewleta koledar pir lê
zordestî û îşkence dikin

Koyo Berz di sala 1977 an de du caran, di sala 1978 an de ducaran û
di 1979 an de jî sê caran tê girtin. Lê piştî 12 ê Êlûna 1980, çewa Gunta
Faşîst a Tirkiyê ku tê ser hikim, îcar ew ji alîyê Cuntê ve pênc caran tê
girtin û gelek îşkenceyên hov ên mexof lê dikin. Piştre wî davêjin hevsê
ûcezadikin.

Pi§tî ku K.Berz tê berdan, dikeve rewşeke wisan xirab de, ku nema
êdî dikare U welêt bisitire. Di pey de ew ji bêmecaUya xwe, di sala 1986

an de dertê derve û dest bi jîyana U welatên dereke dike.

Nivîskarê hêja herdu zaravên Kurdî, Kurmancî û Dirnilî, herweha bi
zimanê Tirkî û Swêdî dizane. Ew di jiyana penaberiyê de, U ser çand û
folklora Kurdî kar dike û bi zaravê DimUî çîrok û helbest û folklorê di-
nivîse.

Niha pirtûkeka wî ya çapkirî bi navê "Na Xumxum a" (Stockholm,
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MALMÎSANU

Yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd ê bi zaravê Dimilî û Kurmancî,
Malmîsanij e. Wî destpêka xwendina xwe U herêma xwe kirîye, doman-
diye heta ku lîse kuta kiriye. Piştre U Enqerê, U xwendina biUnd doman-
diy ûbeşeke unîwersîtê kuta kiriye. Piştî kutakirina Unîwersîteyê,
Malmîsanij vegeriye Kurdistanê û di dibistanên navîn û lîseyan de U dor
heşt salan dersdarî kiriye. Di wê navê de herweha wî ji bo azadî û
serxwebûna gelê Kurd jî, karên giranbiha kirinene. Xasma di warê zi-
man û çanda Kurdî de, pir xebat û kirinên bi nirx kirine.

Piştî 12 ê Êlûna sala 1980, ku Cunta Faşîst a Tirkîyê sazûmana xwe
vegirtiye, Malmîsanij jî mîna gelek keç û lawên Kurd, nema karibû U

Kurdistanê bimîne. Ew jî ji welêt dertê derve û diçe U welatên Ewrû-
payê cîwar dibe.

Dema ku fersenda wîçêdibe, pêre pêre U Frensayê dest bi xwendinê
dike û di Unîwersîteya SORBONê de beşa Zimanê îranî "Etudes Irani-
enne" dixwîne.

Piştî demekê, Malmîsanij ji wir çûye Swêdê. Û U Swêdê jî, dest bi
xwendinê kiriye û xwendiye.

Ev rewşenbîfê Kurd, ji xeynî herdû zaravên Kurdî (Dimilî û Kurman-
cî) zimanê Tirkî û Farisî û Frensî û Swêdî dizane. Herweha zanîna wî di
zimanê Erebî de jî heye.

Destpêka xebata Malmîsanij a U ser ziman û çanda Kurdî, hê ji sala
1974 an ve çêbûye. Pêşî, pirtûkeka ku U ser tarîxa Kurdistanê hatibû ni-
vîsandin, di sala 1977 an de wergerandiye zimanê Tirkî. Herweha di hin
kovar û rojnameyan de, U ser folklor û çanda Kurdî nivîsîye û gelek hel-
best jî ristine.

Malmîsanij hêj dema ku U welêt bû, dest bi nivisandina ferhengeka
Dimilî-Tirkî dike û hazirî dike da ku U çapê bixe. Lê piştî ku ew U Ew-
rûpayê bi cî dibe, îcar di wî warî de hê bêtir xebata wî berên zêde dide.
Ew hin pirtûk dinivisîne, hin pirtûk ji Tirkî werdigerîne Dimilî, ji Farisî
werdigerîne Tirkî, ji Soranî werdigerîne Tirkî û hem jî di gelek kovar û
rojnameyan de, bi awayên curbecûr derbarê Kurd û Kurdistan de me-
qale û şiroveyan diweşîne.
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Pêşî emê U vir, ji xwendevan re pirtûkên Malmîsanij binivsînin:
- (Li vir, me navê pirtûkeka ku bê destûra wîbû, nenivîsî)

- Ferhenga Dimilî-Tirkî: Nivîsandina wê di sala 1984 an de U Parîsê
kuta bûye û di meha pêşî sala 1987 an de jî, U bajarê Uppsalayê (Swêd)
ji atfyê weşanxaneya Jîna Nû ve U çapê ketîye. Bêjeyên Dimilî li gor rêza
elfabeyê U pêşî ne û bêjeyên Tirkî jî U hember wan nivîsandî ne. Pirtûk
bi tevayîya xwe 431 rûpel e û U dor 21 OOO î tê de bêje hene.

- Pirtuka bi navê "YuzyiUmiz Başlarinda Kurt MilUyetçiUgi ve
DrAbduUah Cewdet" (Welatparêzîya Kurdî ya di Serê Qirnê Me yê
Niha de û Tixtor Evdila Cewdet), bi zimanê Tirkî nivîsîye: Weşanên
Jîna Nû, Uppsala, 1986, 124 rûpel e.

- Pirtûka helbestan a bi navê "Herakleîtos". Tev helbestên bi zaravê
Dimilî ne û 20 helbest in, 53 rûpel e. Pirtûk di sala 1988, 12 ê Êlûnê

de U bajarê Uppsalayê ji alîyê weşanxaneya Jîna Nû ve U çapê ketiye.

- ("Li Kurdistana Bakûr û U Tirkiyê, ROJNAMEGERIYA KURDÎ
1908-1981"). Malmîsanij û Mehmûd Lewendî bi hevdu re, wê nivîsîne.
Pirtûk, bixwe lêkolînek e û tê de gelek fotoqopiyên kovar û rojnameyan
hene. Ji aUyê Jîna Nû ve, li Uppsala, Adar 1989 an de li çapê ketiye û
309 rûpe e.

Wekî din, hin ji wan kovar û rojnameyên ku meqale û nivîsên Malmî-
sanij tê de hatine weşandin ev in: Hêvî (Parîs), Devrimci Demokrat
Gençlik (Stenbol), Tîrêj (îzmîr), Armanc (Stockholm), Berbang
(Stockholm), Jîna Nû, Çarçira (Stockholm), Beyan (Bexdad), Hawkarî
(Bexdad), Ikibine Dogru (Stenbol), Tarîh ve Toplum (Stenbol), Sanat
87 (Parîs), Berhem (Stockholm).

Lê nivîskar di van weşanên ku me gotin de, ji xwe re pir navên cuda-
cuda bi kar anîhe. Hin ji wan bernavkên wî ev in: Malmîsanij, M.Mal-
misanU, Pankisar Zerteng, M.Brîndar, Roşan Barîçek, Dewij, M.Dewij,
Mehmet Pîran...
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A- Ev pişk ji helbestvan û nivîskarên kevn yên klasîk û ji
hinekên nû yên mîllî pêk tê.

ELÎ HERÎRÎ

Yek ji yên kevntirîn helbestvan û nivîskarê Kurd, EU Herîrî ye. Ew di
sala ÎOIO an de U gundê Herîrê hatîye dinê û di sala 1078 an de jî,
çûye dilovanîya xwe û U gundê xwe jî, di warga xwe ya daîmî de veşartî
ye. Lê belê derbarê dema jîyana Şêx E.Herîrî de, pir tarêxên ne wek
hev hene. Berê pê§î, emê hin jêderkên cuda - cuda ji xwendevanan re
binivîsin:

Pr. Qanadê Kurdo di Tarîxa Edebîyata Kurdî-1 de gotiye, ku: EU He-
rîrî "...U gundê Herîrê nehîya Şemdînan sincaqa Hekariyêda sala 400 ê
hicrî (yani sala 1009-1010) ji dayka xwe bûye û sala 470 hîcrê (yani
1078) çûye rehmetê û hema U wê derê jî hatîye" veşartin.

Dîsa Profesorê Kurd gotiye, ku: Aleksandir Jaba di pirtûka xwe ya bi
navê "Recuîl De Notîces Et Recîst Kurdes" de nivîsîye, gotîye ku "Şaîrê
Kurdan yê pêşîn EU Herîrî bûye" û "Dîwaneke Elî Herîrî ya şêran û
beytan U Kurdistanê da meşûr û merufe".

Dîsa jî Profesorê nemir gotiye, ku: Albert Sosîn di berevoka xwe ya bi
navê "Kurdîsche Samlungen (Peterburg, sala 1887, rûyê 275)" de helbe-
steka EU Herîrî çap kirîye.

Kovara Hêvîya Welêt jî nivîsîye, ku: "Elî Herîrî di sala 1009 de U

gundê Herîrê bûye. Herîr yek ji gundê Bidiîsê ye. Di dema wî de Mer-
wanî karbidestên welêt bûn û Diyarbekir ji xwe re kiribûn serekbajar" û
"...di sala 1079 de çûye dilovanîya xwe."
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Mamoste Cegerxwîn di Tarîxa Kurdistan-1 de nivîsîye, ku: Destpêka
Dewleta Merwanî di sala 374 (984 mQadî) ên hicrî de bûye û di sala 564

(1169-70) an de jî pelişîye.

Nivîkarê Kurd Ebdulreqîb Ûsiv di Dîwana Kurmancî de nivîsîye, go-
tiye: "Ez dibêjim ku EU Herîrî di çerxa ÎO. ê hicrî (16 ê muadî) de
jîyaye. Eger hinek temenê wî ketibe nav çerxa 11. jî, ne dûr e ku bi te-
menê xwe ji Melayê Cizîrî mezintir be". Û gotiye: "... ji ber ku Şêx
Ehmedê kurê wî, di sala 1048 ê hicrî de mirîye" (1638).

Herweha mamoste E.Ûsiv gotiye, ku: EU Herîrî U derveyê Kurdistanê
mirîye û gora wî ne U welêt e.

BaziU Nikitin di pirtûka xwe ya bi navê "Kurtler" (Çapa Ozgurluk
Yolu, rûpel 489, bi zimanê Tirkî) de gotîye: Folklora Kurdî ya dewle-
mend, çi dibe bila bibe divê ku nê jbîrkirin û di ciyê xwe de ye jî, ku dî-
roka vî miletî ya nivîsî pir bi dûr dikeve. Çimkî hêj di serê qirnê nehan
de, U Şemdînan EU Herîrî bi Kurdî nivîsîye û Dîwana wî heta bi roja îro
jî, bi destnivîs e.

Nivîskarê navdar M. Emîn Zekî Beg, di Tarîxa Kurdistan de nivîsîye,
gotiye ku: EU Herîrî di nav salên 1010-1077 an de U gundê Dêr-Herî-
rê jîye. Hevdemê eynî qirna hozanê îranî yê navdar Firdewsî bûye. Dî-
wana wî bi hêsanî tê famê û bi uslûb e. Helbestên wî nazik û rewan û bi
evînî ne (Tarîxa Kurdistan, Weşanxaneya Komal, Temûz 1977, bi zima-
nê Tirkî).

Belê, nav û dengê EU Herîrî U Kurdistanê gelek belavbûye. Ew bi
navê "Şêx EUyê Herîrê" tê naskirin. Pir kes, helbest û gotinên wî jber di-
zanin. Xasma mele û feqe, di civat û caxiyan de jê bi xwe§î dipeyivin û
pesnê wî didin.

Lê belê îro di Kurdistanê de, agahdariya me bi dîwaneke ku bi navê
EU Herîrî be, tune. Lê bi devikî, helbest û gotinên wî pir digerin.

Di nav destnivîsarên berevokên me de, du bend holbestên EU Herîrî
derketin. Lê ew pê§î, di Dîwana Kurmancî de hatibûne weşandin. Û
yek ji wan jî, pêştirê di Tarîxa Edebîyata Kurdî-1 de hatiye weşandin. Û
me wan çapên cuda rûqalê hevdu kirin, newekhevî di nav wan de hebû.

Em di wê bawerîyê de ne, eger ku lêkolînek U Elî Herîrî çêbibe, wê
pir ti§tên wî yên ku di tarîyê de mane, diyar bibin.
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nê Tirkî).

Belê, nav û dengê EU Herîrî U Kurdistanê gelek belavbûye. Ew bi
navê "Şêx EUyê Herîrê" tê naskirin. Pir kes, helbest û gotinên wî jber di-
zanin. Xasma mele û feqe, di civat û caxiyan de jê bi xwe§î dipeyivin û
pesnê wî didin.

Lê belê îro di Kurdistanê de, agahdariya me bi dîwaneke ku bi navê
EU Herîrî be, tune. Lê bi devikî, helbest û gotinên wî pir digerin.

Di nav destnivîsarên berevokên me de, du bend holbestên EU Herîrî
derketin. Lê ew pê§î, di Dîwana Kurmancî de hatibûne weşandin. Û
yek ji wan jî, pêştirê di Tarîxa Edebîyata Kurdî-1 de hatiye weşandin. Û
me wan çapên cuda rûqalê hevdu kirin, newekhevî di nav wan de hebû.

Em di wê bawerîyê de ne, eger ku lêkolînek U Elî Herîrî çêbibe, wê
pir ti§tên wî yên ku di tarîyê de mane, diyar bibin.
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Ji hebestên Elî Herîrî, benda pêşî 16 malikên çarkok in. Rêz bi heşt
kiteyan dikişin û qafiyeya asasî "...t" ye. Lê diyar e, ku hin maUk ji vê
bendê kêm in. Lewra ku navê hozanê nemir di dawîyê de tune.

Benda diduyan, neh malikên çarkok in. Rêz bi heşt kiteyan dikişin û
qafîye "...e" ye.

BEND: 1

"Du qesîdeyên sêxEIÎHerîrT

Dilê mehzûn kefaret bit
Kîîmşeb taze mîhman têt
Bi mizgînî besaret bit
Kîmîhman canê canan têt

Kîmîhman canê canan e
Li ser çehvê me mihvan e
Bi mala cumleyêxan e
Kîşahê cumleyêxan têt

Were ey sahidê şêrîn
Ji isqa te dil êxsîr in
Bi can menzilgehê mîr in
Telebkarê kîsultan têt

Telebkarin dîlarayim
Medîm yarin bu wê şa yim
Li bejna eferîn daîm
Sîyehmar lê bi colan têt

Sîyehmaran kire seywan
Li cotê şubhetê cîran
Ku xas û 'am bibûn heyran
Li cîran enberefsan têt

Du zulfên enberefşan in
Du le'lên şekeristan in
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Eqîq û dur û mercan in
Li hewza Abiheywan têt

Ecêb berk e merari tê
Li seddê qewsê tarî tê
Sîyehpencên xumarî tê
Ji mexmûran du aslan têt

Ji mexmûran tu mexmûr î
Bi cibhet Eqreba jor î
Tewafa Beytime'mûr î
Li burcan xwîn bi seyran têt

Eqarib hat û bê hed hat
Li wê burca zeberced ha
Vibala qewsê eswed hat
Li telbê mahîtaban têt

Li hîva kewçirîn kamil
Vi ehlan ra nehistin dil
Ûcumle da sefên suribil
Li hindavêgulîstan têt

Gulîstana xwedareste
Li çar etrafdilan xweste
Binefş û nêrgizan meste
Cinisrîle'l û reyhan têt

Reyahîn sosin û werd in
Li Şêx Elyêxenbferd in
Werestê ehmer û zerd in
Hero sed car di efxan têt

Ji efxanan nemayim têr
Du'agoyê tu ez bê vir
Bibîte ser du esleh dir
Heta vî qasidx can têt

Bibîne rûsemalînê
Were hinda vibalînê
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Ji dest ahan û nalînê
Çi rengferyadji esman têt

Biferyad û bi hawar e
Ji dest ahan min ew kar e
Me lazim bendeyîjar e
Ji seyîdê çiferman têt

Seyyêdê heq nezer vê ra
Di iqlîman 'elem gêra
Qutara gewheran vê ra
Ji nêv kana bedexşan têt

BEND: 2

Dîsaji nû isqa berî
Pur enderûn in ateş e
Zulfa muzeyen enberî
De'wa digelxala reş e

Xala li dêmê dilreva
Sed rûh û can im bin feda
Sotimgeloçûm tênema
Terkêm kirin eql û heş e

Eql û hişim bûne esîr
Dinya ku geh geh tête bîr
Dêm subheta bedra munîr
Zulfaji werdê bînxwes e

Werdan ji nêv zulfan derîn
Şu'la binefsê tê werin
Bala û qeda eferin
Her ban li ser marê res e

Dîsanê hey têt û diçit
Ihyayê emwatan dibit
Wechan mudam nûrjê diçit
Dêm subhetê şem'a geş e
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Şem'a şebistanan ew e
Werda gilîstanan ew e
Sirê di bostanan ew e
Şoxa Heriri dilgeş e

Ecêb letîfû cindîye
Ezman nizane,Romîye
Agehji isqbazan nîye
Mest û xumar û serxwes e

Serxwesê cama serbetê
Dêm şubhê şem 'a zulmetê
Horya di baxê cenetê
Serdarê çendîn mehweş e

Mehwes ku westan sefbi sef
Ew hate der Mîsri di kef
Wan got:"Elîyo la texef
Me b'mordinê qewîxweş e

MELE EHMEDÊ BATEYÎ

Yek ji nivîskar û helbestvanên Kurd ên kevnare, Mele Ehmedê Bateyî
ye. Li gorî gotinan, navê wî yê asasî Mele Hiseyn e. Lê me nezanî, ku ka
çima bi navê Ehmed hatiye navdarkirin.

Mele Ehmed, bi gundê xwe yê Batê hatîye navdarkirin. Lewra ku jê re
tê gotin Mele Ehmedê Batê (Yan jî Bateyî).

Pr. Qanadê Kurdo nivîsîye, ku A. Jaba gotîye, û herweha Mîr Celadet
EU Bedirxan jî di HAWARê de wisa nivîsîye, ku: Mele Ehmedê Batteyî
di sala 1417 an de U gundê Batê ji diya xwe re bûye û di sala 1491 ê de
jî çûye dilovanîya xwe.
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Lê kovara HÊVIYA WELÊT (r: 65) nivîsîye, ku Melê Batê di sala
1465 an de çûye dilovaniya xwe.

Û nivîskarê bi nav û deng M.Emîn Zekî Beg jî, di Tarîxa Kurdistan de
nivîsîye ku: Melê Batê di nav salên 1417-1495 an de jîye û ji Batêya grê-
dayê bi Hekariyê ve ye. Navê wî yê rastî Ehmed e, bi rada edebî ya di-
duyan Dîwan û Mewlûdeka wî, du pirtûk hene. Mewlûda wî, A. Von Le
Coq (1903 - BerUn) û pi§tre di sala 1906 an de U Misrê Kurdîzade
Ehmed Ramizê Licî çap kirine (Tarîxa Kurdistan, weşanxaneya Komal,
Temûz 1977, rûpel: 181 - bi zimanê Tirkî)

Melê Batê, bi esl û koka xwe, ji eşîra Ertûşîyan e. Ew Eşîr, di navbera
Hekarî û Wanê de cîgir e. Lê gundekî din jî bi navê "Batê" li hêla Mi-
dyadê heye. Û hin kes dibjin ku: Mele Ehmedê xwediyê Mewlûda Kur-
mancî ji vê Batê ye, ne ji Batêya Hekariyê ye!

Vê hozanê dilovan ê granbiha nêzî 500 salî berê, bi zimanê Kurdî
(Kunnancî) ji mere pirtûk û helbest nivîsîne. Pirtûka wîya herî bi nav û
deng, ku her kes dinase Mewlûda Kurmancî ye. Belê tê gotin, ku dîwa-
neke wî jî heye. Her çiqas ku ew dîwan îro U holê nayê dîtin jî, lê gelek
helbestên wî hene û bi zargotinî têne gotin û di nav xelkê de digerrin.

Gelo wê ew helbest ji dîwana ku dibêjin bin, yan wê yên derveyê wê
bin? Lê dibe ku ew dîwan, berî ku bi pirtûkî derkeve, ji hevde ketibe û
helbestên wê teko teko belavbûbin!

Çewa ku me U jor got, berhema Mele Ehmedê Bateyî ya herî bi nav û
deng, dîyar e ku Mewlûda Kurmancî ye. Mewlûd heta niha pir caran û
U gelek deveran, di demên cuda cuda de -bi tîpên Erebî- U çapê ketîye.
Lê cara pê§î, me wê ji tîpên Erebî wergerande tîpên Latênî û di sala
1987 an de, ji aUyê Roja Nû ve U bajarê Stockholmê hate çapkirin. Ew
çapa me ya bi tîpên Latênî 19 beş, 582 beyt û 63 rûpel in.

Ev çar bend helbestên Batê ku me U jêr nivîsîne, di nav destnivîsarên
berevokên me de derketin. Lê mixabin ji bo ku ew fotoqopî bûn, U hin
deveran nedihate xwendin. Ji ber wê yekê, me ew ciyên wisa niqut da-
nîn. Hem jî, me wan beytan bi rawşa di nivîsara bi tîpên Erebî de, bi
Latênî nivîsîn.
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Belam, nikla xwendina van helbestan pir xweş e. Hemû bi kêş û qafîye
ne û rêz hemî bi kitejmar in. Di çend ciyan de, hin rêz bi zimanê Erebî
hene. Me wan bi nimre kir û di dawiyê de Kurmancîya wan nivîsî.

Benda pêşî, heft malikên pêncok in. Rêz bi 14 kiteyan dikşin û qa-
fîyeya asasî "...n" ye. Bateyî, vê beytê U ser Mihemed Pêxember gotîye.

Benda diduyan, pênc malikên pêncok in. Rêz bi 15 kiteyan dikişin û
qafîyeya asasî "...t" ye. Mîna ku wî vê hebestê, U ser evîndareka xwe goti-
be.

Benda sisiyan, 39 malikên çarkok (çarîne) in. Me vê bendê bi "a" û "b"
kire du cî, lewra ku qafiyeya wan ne yek e. Lê belê naveroka herdukan
jî, mîna hev in û U ser Mihemed Pêxember hatine gotin. Rêz bi heşt ki-
teyan dikişin, di beşa "a" de qafîyeya asasî "...ê" ye û di be§a "b" de jî,
"...r" ye.

Benda çaran, heft malikên pêncok in. Rêz bi 15 kiteyan dikişin û qa-
fîyeya asasî "...u" (tu) ye. Hozanê hêja, vê helbesta evînîyê di pêncîsalîya
xwe de gotîye. Mîna ku ew bûbe evîndarê keçeke Suryanî û U serê goti-
be, wisa ristiye. Lê belê wî, Keçê ji xwe re çardesalî hesibandiye.

BEND: 1

"Çend qesîdeyên Mela Hiseynê Bateyî r.l."

Ey ne'tê tu ez 'erşî heta ferşê sehî ra
Eypertewê nûra te cehangeste munîra
Ey Seyyîdê alem bikeperwayê esîra
Ey tacê serê şahan û sultan û emîra
Qed kane lekelfezlu lekel cûdû kesîren (1)
Ursîlte îlelxelqî besîren we nezîren

Tahal tu resûlê Melikê 'erşê 'ezîm î
Der behrê cemalê tu tenê durra yetîm î
Lûlûsîfet î der sedefê behrê Kerimî
Ehsentir î ez Yûsifê siddîq ê helîmî
Ma kane leken'nasu şebîhen we nezîren (2)
Ursîlte flel xelqî beşîren we nezîren
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Ey serwerê dîn,mehbetê ayatê mukerrem
îsmê te li hindî suhûfan bûye mufexxem
Lutfa te seyatîn ji sema kime mureccem
Ger dê tu nebûya,nedibû çerxê mu'ezzem
Tûbatîmen esfeqte lehû kunte mucîren (3)
Ursîlte îlelxelqî besîren we nezîren

Ey le'lê lebet 'ezmê remîmî dikit ihya
Coşan û xuroşan jifiraqa te ne derya
Berşewqa ruyê tu bûye sergeşte Sureya
Herçî ku bi şer'a te 'emeldar e di dinya
Kanet lehum-ul xuldu heriren we seriren (4)
Ursîlte îlelxelqî besîrem we nezîren

Fexra melekan padîsehê text ê Medînê
Yek lehze giha erşêxeraman bi mesînê
Neh çerxêfelek bo te ne sergeşte evînê
Xelkê ku neênit bi te îman û yeqînê
Têk bûne xesaret we seyeslewne selren (5)
Ursîlte îlelxelqî besîren we nezîren

Baranê selatan ji Xweda subh û 'esîya
Ber Seyyîdê muxtar ê resûlê 'Erebîya
Ber al û we eshabê Hebîb ê qeresîya
Siddîq û çi Farûq û çi 'Usman û Elîya
Kanû lekefîd'dînî mulnen we nesîren (6)
Ursîlte îlelxelqê besîren we nezîren

Ey Seyîdê alem senedê nûra hîdayet
Hêvî dikitin em ji te ey sedrê risalet
Mehrûmî negêri me ji dîwana şefa 'et
BATÊ bi cehennem 	 roja qîyamet
Qed kunte lehu semme şefî'en we zehîren (7)
Ursîlte îlelxelqê besîren we nezîren
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BEND: 2

El wefayî wesla canan xemzîdara min nehat
Ya tu qelbê asiqan î,gulnîgara min nehat
Mam di qeyda derd û daxan xemgusara min nehat
Subhe nabit wê şevê dengê menara min nehat

Derd û dax im,bê qerar im,bê bihar im,bê çîmen
Bê hebîb im,bê tebîb im,hem xerib im bê weten
Şubhê Yaqûbîji işqa Yûsifê gulpîrehen
Mûnisê derd û xeman im sakinê beyt-ul hezen
Tar û mar im,întîzar im,sehsiwara min nehat

Pertewa şem'a cemalî,min disojit dem bi dem
Iştîyaqazulfûxalan têkkirim deryayêxem
Dame berpêçafîraqê,weslê qet nakit kerem
Ma mededkarê me bit "înna Fetehna" subh û dem
Weme,sotim ateşê dil,şehriyara min nehat

Şubhemestan im weku dîwane ez dîwaneser
Badeoş im,pirxuroş im,bêyîhoş im derbider
Hesret û hicrin keser mehbûb û xeyrin bîn'nezer
Bîlfîraqê lî'ttelaqî bê sikûn in ta seher
Xwabê nûşîn ba ezîz im,dilnîgara min nehat

Meclisa bê saz û hey-hey,min nevêt naçimeyê
Bê defû bê çeng û bê ney,min nevêt naçimeyê

Bezmeya bêyara BATÊ min nevêt naçimeyê
Bêfîraxetyara BATÊ 'eşwekara min nehat

BEND: 3

A
Muhemmed seyyîdê alem
Şefî'ê roja mîzanê
Çiraxa dîdeyêAdem
Xwedanê wehy û Furqanê
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Xwedanê wehy û Tenzîlê
Bi eqlam û bi tehwîlê
Qelem da nesxa Incîlê
We ma Tewrat dixeclanê

Çi Incîl û çi Tewrat in
We mensûx in we mulxat in
Bi wan navan musemmat in
Hukum çû kenzê Rehmanê

Bi hukmê Seyyêdê mirsel
Nebîyyê axir û ewwel
Betal kir dîneha mucmel
Bi ayatê bi Qur'anê

Bi ayatê bi tewhîdê
Ji tesrifê û temcîdê
Şeva xurrem ji tewlîdê
Senem hûrbûn dipûtxanê

Nigûnserbûn senem aciz
Ji tewlîda gula qirmiz
Bi Kisrayîgiha mu'ciz
Tezelzul kefte Eywanê

Bûye mizgîn li diyayê
Şukufte werdê re'nayê
Ji baxê îstefeynayê
Qureyşî eslê însanê

Qureysî bû penahê dîn
Xwedanê sureyê Yasîn
Şivanêgodekê nûrîn
Melek hatin difermanê

Melek hatin bi te'cîlî
Du şeq kirsîne Cibrilî
"Elem neşreh* di Tenzîlê
Dikit tewdîh û tibyanê
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Xwedanê text û "Lewlak" e
Seyarê hefti eflak e
J'erşê ta merkeza xak e
Ji bo wîhate kêsanê

Ji bo wî çêbû ev alem
Nebî bû,hêj heriAdem
Di exbarê weku xatem
Çiraxa ehlê îmanê

Çiraxa ruhnîya ummet
Ji bo te çêbû evxilqet
Fetahê dergehê cennet
Emîrê sedrê dîwanê

Emîrê textê 'uqbayê
Siha wîdarê tûbayê
Xwezî carek li dinyayê
Bidîta min di wê anê

Di wê anê û hînê bû
Dilêm muştaqê dînê bû
Li dergahê Medînê bû
Resûlê Hasimî kanê?

Resûlê Haşimî sabir
Hemis Taha hemis hasir
Dil û canê me bû agir
Ji nar û pêtê hîcranê

Çi nar û pêtî da ser me
Evîna te qewîgerm e
Du çavanpê bikim surme
Ji toza Rewzê astanê

Ji toza wê derazînê
Dikimferyad û nalînê
Xwedê çêkit di wê hînê
Wîsala lutfû îhsanê
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Wîsala Seyyîdê ehbab
Xwedanê mînber û mîhrab
Muyesser bûn li min esbab
Mi can avête meydanê

Mi can badafîdayê te
Tenim xaka serayê te
Zeban weqfa senayê te
Dilê min ebdîfermanê

Dilim qendîlê Rewzê bit
Lebim mîzabê Hewzê bit
Ji ehlê sidq û fewzê bit
Ez im muhtacê xufranê

Du alempêkve muhtacê
Ji bo wî hate îxracê
Şeva ew çûye Mî'racê
Çixulxul kefte Eywanê

Çixulxul hate ez Xebra
Sedayê Gunbedaxedra
Kî "Subhanel'lezî esra"
Ji Qudsê hate Dîwanê

Ela (ey) Seyyîdê sefwet
Tu roja heşr û pirfitnet
Bibêjit ummetê "ummet"
Fekende ser wê çewkanê

Fekende ser bîya derbey
Dikim hêvîji mîrihey
Şefa'etkîjiboBATEY
Bide berzillê sîwanê

B
Hilo rabe Ebu 'l Qasim
Hilo ey qasidê ekber
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Hilofexra benîHaşim
Hilo rabe tu yî rehber

Hilo ey seyyîdê atem
Hilo ey mefxerêAdem
Ji Rewzê ra bibîxatem
Ji nav wê merqeda enwer

Ji nav wê merqeda nûrin
Hilo TahOyhilo Yasîn
Ji dûrisotin em miskîn
Hilo mehderçîyê mehşer

Hilo carek di hînê da
Ku da nûr çit di Çînê da
Heta kengê d'Medînê da
Nîqab posî nîqabê l'ser

Nîqab ûperdeya vê-
Li mehcûran dem û gavê
Ji zehmet lê bikin avê
Şefa'et kîji bo mehder

Tu yîxwahê şefaatî
Siviksaz î,munacat î
Hilo nûra hîdayat î
îmamê mescid û mînber

îmamê enbfyan îtu
Li Qufanê xwedan îtu
Yeqînem xweşşivan î tu
Şivanê ummetêyekser

Sivanê esherê gulbav
Hilo ey nêrgiza têrav
Xedenga 'esweyêpirtav
Bike ez kîsewa 'enber

Xwedanê qabeqewseynê
Li ser çavên me ne'leynê
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Bite, eydatyê serwer

Tuyîda'îhebîbul'lah
Fîraqêsotin em wellah
Terehhem ya Hebîbel'lah
Li mehcûran hilo binger

Hilo carekji wêxakê
Seyarê heftî eflakê
Belê sultanê "Lewlak"ê
Tuyîey saqîyê Kewser

Elaya eyyuhes'saqî
Xwedanê 'ehd û mîşaqî
Hilo swarê li Boraq î
Herepêş Xaliqê ekber

HerepêşîXwedayê me
Rehîm û rehnumayê me
Şefa'et ke xetayê me
Li dîwanê bike mehder

Bike mehder li dîwanê
Di roja heşr û mîzanê
'Efû kin meji 'isyanê
Nebin şermende,ey serwer

Di roja heşrêpir hey-hey
Hezaran pey H seryekpey
Bi koma ra biya BA TEY
Xwedan bexsî bi rewbogzer

BEND: 4

Subh û êvarê şeva teri şemala kêyî tu ?

Leyletulqedr û Berat in nûra mala kêyî tu ?

Çîçeka baxê îrem şoxbejn û bala kêyîtu?
Bo Xwedê kî bêje min kanê şepala kêyî tu ?

42

Bite, eydatyê serwer

Tuyîda'îhebîbul'lah
Fîraqêsotin em wellah
Terehhem ya Hebîbel'lah
Li mehcûran hilo binger

Hilo carekji wêxakê
Seyarê heftî eflakê
Belê sultanê "Lewlak"ê
Tuyîey saqîyê Kewser

Elaya eyyuhes'saqî
Xwedanê 'ehd û mîşaqî
Hilo swarê li Boraq î
Herepêş Xaliqê ekber

HerepêşîXwedayê me
Rehîm û rehnumayê me
Şefa'et ke xetayê me
Li dîwanê bike mehder

Bike mehder li dîwanê
Di roja heşr û mîzanê
'Efû kin meji 'isyanê
Nebin şermende,ey serwer

Di roja heşrêpir hey-hey
Hezaran pey H seryekpey
Bi koma ra biya BA TEY
Xwedan bexsî bi rewbogzer

BEND: 4

Subh û êvarê şeva teri şemala kêyî tu ?

Leyletulqedr û Berat in nûra mala kêyî tu ?

Çîçeka baxê îrem şoxbejn û bala kêyîtu?
Bo Xwedê kî bêje min kanê şepala kêyî tu ?

42



Dêm tdtêb e,zulfî hasî,şerhê halê kêyî tu ?

Dîlbera gerdensefîqî danuwa durr a Eden
Nazik û mewzûnletîfî,nexlîya selwa çemen
Gullîbas î,gulqiyas î,gulenî,gulpîrehen
Ahuya desta Tetarê,rehzena eskaXeten
Horiya baxê bihistê çavxezala kêyîtu?

Qîblegaha asiqan î,şengela ebrûzirav
Hate burca şanusînê sed melayik çûn silav
Dax û kovana evînê soti canê min tevav
Extera subha setd î,repihana tabetav
Fulfula Hindûsitanê zulf û xala kêyî tu ?

Ew çi dêm e şahebax e,gulşena dar-ul qerar
Sed hezaran nal û awazên (di) bulbul çarkenar
Helqepê da best û hatin 'eqreb û îlan û mar
Nêrgiza sehlaşepal î,asimîna murxîzar
Lebxemûşê meyfiroşê dêmpeyala kêyîtu?

Pencî salî,şehlewendê keftime çaha resed
Min nizanî çerxîdêm e tê heye burca esed
Çengelek avête dil kun kir li min,dad û meded
Qelbekîhişk û sefalîn min divêt can tê ebed
Şah li textê dîlberêfîkr û xiyala kêyî tu ?

Sefhe kêsa katibê xeybê ji nûra Layezal
Xalek e wa l'gerdenê mislê berê res mah û sal
Sed hezaran rukbe hacî tên tewafa zutfûxal
Netrik û şetri û îlan dane ber bayê şemal
Laubalî çardehxal î,çardesala kêyîtu?

Şehkitêb e min divêt behsê mehebbet bît'teman
Sed tilism û sihri tê da pêkve Suryanî meqam
"Ebced"a isqê mixwend û eqlî wenda kir û mam
Horiya baxê bihiştê tûtîya tawusxeram
Xeyri BATÊpadîsaha min delala kêyîtu?
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Rêza diduwan di her heft malikên bi zimanê Erebî, eynî ye. Bitenê me
wê di cara pêşî, mane kir.

1- Bêguman qencî û cwanêrî U nik te pir heye. Tu, bi bal xelkê ve ji bo
pêagahdarkirina bi xweşî û tevgera bi ihtîyah hatî hinartin.

2- Mîna te û di §ûfê te de, hîç kes nebûne.

3- Peyva xweş ji wî kesî re be, ku te lê şefqet û mikafatê kir.

4- Bû ji wan re di bihiştê de textê ji hevrîşim.

5- Tev bûn xisar û wê bigîjin alava êgir.

6- Bo te bûne piştek û alîkar di dîn de.

7- Semme: Di zimanê Erebî de bi gelek maneyan tê: Jehrî, U wir, baq-
ek giya, pi§tre, jar, û hwd. Lê Bateyî weha dibêje:

Da ku Batê nekeve dojeyê, tu (Yanî Mihemed Pêxember) jê re bibî
piştek û mehdertiya wî bikî.

MELE EHMEDÊ CIZÎRÎ

Yek ji helbestvan û nivîskarên Kurd ê bi nav û deng, Mele Ehmedê
Cizîrî ye. Ew di sala 1570 de,U bajarê Cizîra Botan ji diya xwe re çê-
bûye û di sala 1640 î de jî, çûye dilovaniya xwe û U nav Bajêr di bin qu-
beyeka Mizgefta Sor de ve§artî ye.

Navê wî yê asasî, Şêx Ehmed e. Navê bavê wî Şêx Mihemed e û ji e§îra
Bextîyan e. Lê navê wî yê menşûr, Melayê Cizîrî yan Melê Cizîrî ye.
Bernavkê wî yê menşûrtir, ku wî di helbestan de ji xwe re bi kar aniye,
NÎŞANÎ ye. Herweha "Mela" û "Melê" jî, di hin helbestên xwe de gotîye.

Melê Cizîrî, serê pê§î destpêka xwendinê U nik bavê xwe kirîye. Di
pey de U Hekariyê, U Amêdîyê û U Dîyarbekrê xwendîye. Heta tê gotin
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navî Mele Taha destûrnama xwe wergirtiye. Û pi§tre U gundê Sirba me-
letî kirîye.

Di pey meletîya U Sirbayê de, ew çûye U bajarê Heskîfê (Hesenkê)
ders daye feqîyan û U wir destûrname daye gelekan.

îcar piştî ku Mela ji Heskîfê çûye, U bajarê Cizîrê cîwar bûye û heta bi
dawîya jiyana xwe dersdarîya Mizgefta Sor kiriye. Herweha dest bi nivî-
sandina eseran kiriye, gelek pirtûk nivîsîne û beyt û helbest nivîsîne.

Belam ji roja wefata Melê heta bi û*o jî, gora wî ji xelkê Kurd re war-
geya armanc û ramana ye. Hergav xelk diçin ser wî tewaf dikin û dax-
waza gihaştina mexsed û armancên xwe jê dipên.

Ango lazimê xwe nayê, ku em U vir derbarê Melayê Cizîrî de zêde bi-
nivîsin. Çimkî piranîya Kurdan, ji nêz ve wî dinasin û jê re radiwestin.
Heçîka ew, serbilindiya me ye û wek tava rojê ye li asîmanê Rojhilata
Navîh diçirise. Herweha Cizîrî pîrê hozanvaniya Kurdî ye, lewra ku
bûye qada lêkolînê, ji gelek gerok û lêkolvanên biyanî re jî.

Derbarê dilovanîya Melê de, hin tarîxên cuda cuda hene. Çewa ku Pr.
Qanadê Kurdo di Tarîxa Edebîyata Kurdî-1, rûpel 90 de nivîsîye, go-
tiye ku: Aleksandir Jaba gotîye Melayê Cizîrî "... di tarîxa pêncsed û çi-
Uda (1145-6)" çêbûye û "... di tarîxa pêncsed û pêncî û §e§ merhûm bûye
(1160-1161)"

Dîsa U gor Profesorê Kurd: "Edebyatnasê Kurd Eladîn Secadî U kitê-
ba xwe 'Mêjûyê Edebê Kurdî da dinivîse, ku 'Melayê Cizîrî di sala
1407 da hatîye dinyayê, di sala 1418 da mirîye".

Û Pr. gotiye ku: "Wezîrê Nadirî dinivîse, ku Melayê Cizîrî di sala
llOl hatîye dinyayê, di sala 1169 mirîye".

M.Emîn Zekî Beg di Tarîxa Kurdistan de nivîsîye ku: Tarîxa jiyana wî
(m.Cizîrî) her çiqas rast ne k_§ e jî, lê meriv kare qebûl bike ku di qirnê
şeşan ê hicrî de jiye. Û E.Zekî gotiye: Dîwana wî di sala 1904 an de U

Berlînê hatiye çapkirin (Tarîxa Kurdistan, weşanxaneya Komal, Temûz
1977, rûpel: 181 - bi zimanê Tirkî)

Kovara Hêvîya Welêt jî, di rûpela 65 an de nivîsîye, ku: "Melayê Cizîrî
di sala 1002 an de U Cizîrê hatîye gêtîyê (dinê)".
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De lêbelê, dema ku min û heval M. Emîn Narozî di sala 1986 an de
Dîwana Melê wergerande tîpên Latênî, di beşa destpêkê malika şeşan
de, U gor hisabê Ebcedê (Cemel) tarîxa dayikçêbûna wî derket, ku 980
(1570) ê yê hicrî ye. Jxwe pir kesan, tarîxa dUovanîya wî bi helbesteka
Feqîyê Teyra rast dêrandine, ku 1050 (1640) ye (Dîwana Melayê Ci-
zîrî, Çapa Latênî, rûpel: 21-22)

D.N.Mackenzie jî, herweha tarîxa mirin û jidayikbûna Cizîrî, bi 1570-
1640 î diyar kirîye û di "Mela-ê Cizîrî and Faqi Tayran, Şêxê Sen'an,
Feqê Teyran, Weşanên Roja Nû, Stockholm 1986 rûpel 26" de nivîsîye.

Pirtûka Melê ya herî navdar, Dîwan e. Ev yek diyar e, ku heta niha 13

caran U çapê ketîye. Her çapek jî, bi navê yê ku çap kirîye bi nav e. Ça-
pên wê ev in, ku me U jêr nivîsîn:

1- Dîwana Ehmed Mihemed Zivingî.
2- Dîwana Taha Ebabekir.
3- Dîwana Maî.
4- Dîwana Fon Martîn Hartman.
5- Dîwana Bexda (EU Ewnî).
6- Dîwana Evdiselam Mûrad Nacî.
7- Dîwana Mihemed Şefîq Ervasî.
8- Dîwana Hewlêrî.
9- Dîwana Mistefa Qeredaxî.
ÎO- Dîwana Sadiq Behaedîn.
11- Dîwana Hejar ( bi şerha zaravê Soranî).
12- Çapa Bênav. Ew çap di nav salên 1980-85 de U Tirkîyê derketîye

û xwediyê wê ne kifş e.
Ev çapên ha U jor, tev jî di çaxên başqe û U deverên cuda cuda, her-

weha bi tîpên Erebî derketine.
13- Çapa Latênî: Ev Çap, gi§t bi tîpên Latênî ye. Çewa ku me U pêş jî

got, min û heval E.N. me bi hevdu re wergerandibû tîpên Latênî û
"Çapa Bênav"jî pê re, herdu bi cidekî, dabû çapkirin.

Ev du bend helbestên Melayê Cizîrî ku me U jêr nivîsîne, di nav dest-
nivîsarên berevokên me de bûn. Lê belê ew di Dîwanê de tune ne. Ew
herdu bend, berê di Dîwana Kurmancî de jî, bi destên Evdilreqîb Ûsiv,
U Iraqê, hatinbûne weşandin. Lê di nav herdu nivîsaran de, hin cudayî
dîyar dibe
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Benda pê§î, deh malikên çarkok in. Rêz bi he§t kiteyan dikişin û qa-
fîyeya asasî di rêzên çaran de "...n" ye.

Benda diduyan, 15 beyt in. Rêz bi 14 kiteyan dikişin û qafîyeya asasî
"...e" ye.

Bendeke sisiyan jî heye, lê ew bi navê "Texmîsa Mele Yasîn" e. Ew U
pey "Bend:2" tê. Pênc malikên pêncok in û rêz bi 16 kiteyan dikişin.

BEND: 1

"Sê qesîdeyên Melayê Cizîrî. Di Dîwanê de nîn in"

Ey dil were weqt û mecal
Da kin senaya hindîyan
Ebdal bibin hem laubal
Dîsaji dest wan xemrîyan

Dîsaji dest wan sorgulan
Pircan ji xalafulfulan
Perdeji tayê sunbulan
Bend bûm bi dava bendîyan

Bend bûm bi dava enberin
Şahaji binperda berin
Rengê sîyah jê ku birîn
Da bête cengê cundîyan

Da bête ceng û herb û şer
Zulfan ji qewsê bê weter
Têk daxwurên Turk û Teter
Deng tête nêva sitîyan

Sotime dêm ez bûm mudam
Çûneji dest eql û wefam
Mecnûnî ez sehrameqam
Dil kefte zarê efîyan

Efa li ser wa silsilîn
Reşmarji durcan kemilîn
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D'berda binêr baxê gutîn
Daîm xiyala hebsîyan

Mehbûs im ez zindanqefes
Şahaji min girtin hewes
Zaxaji dêm rengê weres
Mexlûqji miskê cismîyan

Mexlûqji misk rengê cesed
Dendan û lêv le'l û bered
Bê wa nîye ew reng çu qed
Di mexrib û di şerqîyan

Nîne di serq ew rengzeri
însanek e mislêperi
Mewla ji nûrê afiri
Natêtji wê din wesfîyan

EHMED mebe cewr û cefa
Tu terk meke emrê îla(h)
Lew aqîbet wê bin fena
Bigre teriqa şertyan

BEND: 2

îroji cemala te dilê min bi birin e
Ellah çi hebîb î,çi tebîb î,vêkewîne

Mislê te ne Adem û ne îbrahîm û ne Nûh
Yûsufbite mehbûb û li Yaqûbîşêrin e

Xeyri te nehin der sedefê behrê wicûdê
Lew lazime em qesdê bikin rahê Medîne

Gava ku tu hatî bûye ruhnayî li her ca
Êdî me nedîzulm û xerabî veşirin e

Ger dê tu nebuya nedibû çerxê bedayîr
Sergeşteji sewqê te,tenê ne melekîne
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Carek tu nezer ke minê mistdn ê xerib e
Berde me ji hebsê, û ji zindanê derine

Mî'racê digel kes nebûyî sedrê risalet
QasidjiXwedê bo teye Cirilê emîn e

Bo-Bekr û Umer herdu ji huba te dinalin
Meqtûlji fîraqa te çi Osman û Elîne

îsmê teye mektûbe digel îsmêXwedayî
Çend muznib û 'asî bi wî navîxefiri ne

Fehmê min e qasir û neşim wesfê eda kim
Meddah ji tu ra Xaliqo hindî melekî ne

Daîm ji xiyala te me sed nale di dil da
Lewraji mîsala te çu sorgul me nedîne

Zalim vesêri kufrê nema qet di dinê da
Cennet bi wê remzê xemilîn hor û peri ne

Şems û qemerê şûleji ruyê te vedabû
Ya mûm ji te bû mûm û şemalêji ayîn e

'Eksêji ruhnê te şeb û rojan we dixwazin
Hindîku henexemleyê mîfat û ayîne

Carek tu sefa'et ke bi navê xweji bo min
Lewra ku MELÊ xeyri te îmdadî çunîne

MELEYASÎNYUSRÎ

Ev benda U jêr "Texmîs"a Mele Yasîn Yusrî ye, ku bi helbesteka Me-
layê Cizîrî re ristiye. Texmîs bi mana pêncok e. Ev yeka han di nav ho-
zanan de bi vê rewşê tê bikaranîn: Hozanek pê§î sê rêz beytên xwe
dinivîse û di pey de jî, du rêz ji beytên hozanekî din dinivîse. Bi vî away,
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ji wê maUka pêncrêz re tê gotin "texmîs". Yan jî, hin caran, hinek hozan
çar rêzên xwe dinivîsin û di pey de rêzeka hozanekî din dinivîsin.

îcar xwedivê ku beytên hozanê nûnivîsî û beytên hozanê kevn tev bi
yek niklê bin û kê§ û qafîye û kiteyên wan mîna bin hevdu, yanî U hevdu
bixwin.

Belam ev texmîsa U jêr,U gor rewşa nivîsara wê ya bi tîpên erebî dide
xwîyakirin, ku di her maUkê de wê çar rêz yên Mele Yasîn Yusrî bin û
wê ya dawî jî, ya Melê Cizîrî be. Lê belê di maUka herî dawîn rêza sisîy-
an de navê "Yusrî" tê û di rêza pêncan de jî navê "Mela" tê. îcar me ne-
zanî ka di vê texmîsê de çend rêzên pê§î yên Mele Yasîn in û çend rêz ji
pa§ ve yên Melê ne.

Lê ji xeynî vê pêncoka li jêr, dibêjin ku Mele Yasîh gelek helbest û ti§-
tên din jî nivîsîne. Lewra carekê feqîyekî wî bi navê Salih gote min, ku
wî tesfîreke Quranê jî, bi zaravê Kurmancî nivîsîye.

Yusrî, bernavkê Mele Yasîn e. Ew meleyekî pir jêhatî û zanayekî bi
ser xwe re bû. Merivekî nefspiçûk û beşervekirî û bi kêf bû, xelkê ji xe-
berdana wî pir hez dikir. Herweha wî temenê xwe bi dersdana feqîyan
re bihurandiye û bi esl û azbata xwe ji eşîra Badika ye. Lê belê ew gelek
salan bi meletî U gundê Sergewra maye. Lewra ku jê re dibêjin "Mele
Yasînê Sergewrî".

Mele Yasîn ji Tirkîyê re eskerî nekiribû. Icar ew ji esker û cendirman
pir ditirsiya. Dema ku hinek Kurdên esker ên Tirkiyê jî ku bi iznê, ji
eskerîyê dihatin malên xwe û ew çav bi wan diket, hema direvîya û diçû
xwe di nepeniyan de vedişart. Serpêhatiyeka wî ya men§ûr heye, weha
dibêjin:

- Carekê, belafireka Tirkîyê hatiye bi ser gindê wî re bihurîye. Çewa
ku Mele Yasîn çav pê dikeve, hema §a§ika xwe ji serê xwe dike û dixe
bin ebaya xwe vedişêre. Hinek jê, sedemê veşartina §a§ikê dipirsin. Ew
dibêje:

"Ne, we zilma van Romîya nedîtîye! Hem şaşik qaçax û hem jî ez qa-
çax û eskerên Tirk ji jor ve min dibînin! Lê ku hema peya bûn?"

Mele Yasîn, bi gumana min, di paşiya sala 1971, yan jî di serê sala
1972 an de miriye. Dema ku ew mir, temenê wî U dor 90 saU hebû.
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Bend: 3

"Texmîsa seydayê mele Yasîn Yusrî ber xezelê Melayê Cizîrî"

Senaberqa tecellayî li can û dil ekis daye
Li ser şem'ê sîfetperwane min zû can û dil daye
Ji zewqa badeya camê hiş û eqlê mi wenda ye
Ji neş'a badeya saqî dilê mecrûhî şeydaye
Ji sewqa dîtina saqî demîr û dil mucella ye

Nezer carek bide sofî bi çavê min ku dûrbîn e
Li nazê dîlber û yarê sîfethori ku min dîne
Bi vê seyê w sulûk û ta'etê saqîmexapîne
Were sofîmusulman be bi saqîsecde bîne
Ku sûret mezherê zat û sîfatê Heqte'ala ye

Bike teqwîmî dityekta be der sir û 'elanî da
Sebir kin ber cefayê dil di vê seyra me'anî da
Ji ne'leyna qedemê der di isqa cewheranî da
Dilî er tê meke gazî cewaba "Lenteranf da
Ji berfikrê di Mûsayî dilê min Tûrisînaye

Dilo ger te dibê carekji tenzîmatê ekwanî
Bikî seyrê di etwarê heqîqet seyrê rûhanî
'Urûc kî tu li eflak û semayê ilm û irfanî
Bixwaze gewhera işqê bi terka emrê nefsanî
Eger cuz'ekji me mayeyeqîn neqşê Heyûla ye

Buhar e weqtê seyranê ku nesrin ûgulê geş tên
Were ey 'endelîbê dil sedayê bulbulan xwes tên
Mebe mehzûn çu YUSRÎlewperi mestane û wes tên
Seher her ro li meyxanêxerab û mest û serxwes tên
MELA uzrê te meqbûl e ku dîlber mahîsîma ye
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FEQÎYÊ TEYRA

Yek ji hebestvanên Kurd ê herî bi nav û deng û kevnare Feqiyê Teyra
ye. F.Teyra di rêça hebest û xezelan de, rêçekê vekiriye û nikla wî zen-
gilê Kurdistanê ye. Welatê me, pê xemiU ye. Eger em çiqas pê bipesi-
nin, di cî de ye û heta bi niha jî nilşên Kurd bihayê wî nedanê.

Feqe Mihemedê Teyran, di sala 1590 î de ji diya we rebûye û di sala
I66O î de jî çûye dilovaniya xwe. Li gorî gotinên di nav xelkê de, navê
bavê wî Şêx Evdie ye. Û bi esl û koka xwe, ji Miksa Hekariyê ye.

Bêguman di warê edebîyta Kurdî de, F.Teyra wek Hîva Çardeşevî ye
û U taqê asîmanê Rojhilata Navîn diçirise. Herweha wî mora xwe U

çand û folklora Kurdî xistîy û rewşentir kirîye. Ev nêzî 330 salî ye heta
bi roja îro jî, di her civat û caxîyên Kurdan de, jê tê peyivandin û xelk
hebest û meselok û serpêhatîyên wî ji hevdu re dibêjin. Ew, ji guhdaran
re wisa nêz tê dîtin, eger yek ku hay ji dema jiyana wî nibe, jêwetirê ku
ew di nêz de, yani çend sal berê mirîye, pirî ku xelk rojane jê dipeyivin.

Navê vî helbestvnê Kurd ê rastî Feqe Mihemed e. Hin kes jî dibêjin
ku Mihê bûye. Lê belê di nav gelê Kurd de, navê wî yê herî menşûr
Feqîyê Teyra ye. Lê wî di helbestên xwe de, navê "Mîm û Hê, Xoce,
Muksî" hersêkan jî, bi kar anîye.

Sedemê navdarkirin wî bi "Teyra" ev e: Tê gotin ku, wî bi zimanê teyr
û trûdan zanibû. Lewra ku jê re gotine Feqîyê Teyran.

Belam derheq jidayikbûn û dilovanîya wî de, pir tarîxên ji hev cuda
hene û meriv U rastîya wan dikeve gumanê. Hin ji wan ev in, ku me U jêr
nivîsîn:

M.Emîn Zekî Beg di Tarîxa Kurdistan de nivîsîye ku: Feqiyê Teyra U

Makûyê di nav salên 1307-1357 de jiye. Ji xeynî helbest û xezel û bey-
tan, du pirtûkên wî bi nvê "Serpêhatya Şêxê Sen'anT û "Qewlê Hespê
Reş" jî hene (Tarîxa Kurdistan, weşanxaneya Komal, Temûz 1977, rû-
pel: 181 - bi zimanê Tirkî).

Pr. Qanadê Kurdo nivîsîye ku: Aleksandir Jaba gotiye, Feqiyê Teyra
di sala 702 (1375-76) ê hicrî de hatîye dinyayê.
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Kovara Hêvîya Welêt, nivîsîye ku: "Feqîyê Teyra: Di sala 1302 de
bûye û 1375 de jî çûye dilovanîya xwe".

Lê belê hin taîxên eşkere U holê hene, ku Feqî bixwe di hlbstên xwe
de gotine: Dema ku wî û Melayê Cizîrî U ser hevdu helbest gotine, Feqî
gotîye: "Zanin meddahê kê me, di hezar û yek û sihan?"

Eva bi vê yekê diyar dibe, ku Feqiyê Teyra di sala 1031 (1621) an de
sax bûye.

Beyta diduyan jî, ew e ku wî di §îha Melayê Cizîrî de gotîye. Tarîxa di
wê mlikê de jî, dike 1050 (1640)

Belgeyeke pêbawe ev e, ku Feqî di dawîya vê benda U jêr de ku, me
wê bi navê "Bend: 6" nîşan kiriye, gotîye: "Hezar sal çil û yek çûne". Ev
tarixa 1041, eger hicrî be, dike 1631 ê mîladî.

Eva bi van tarîxan, newekheviya wan tarîxên ku me U pêş behs kirin,
derket holê.

Lê Tixtor N.Mackenzie di pêşgotina pirtûka Şêxê Sen'anî de nivîsîye
ku, Feqîyê Teyra di sala (1000-1070) 1590 î de çêbûye û di sala
1660 î de jî mirîye. Û Kovara Roja Nû jî di jmara 16-1987 de, mîna
Dr.N.M. nivîsîye.

îcar ew tarîxên ku Feqî di nav helbestên xwe de (li gor hisabê Ebced)
gotine, hemû jî di nav tarîxa 1590 û 1660 de cî digirin. Ji ber wê yekê,
ev tarîxa Mackenzie bêtir ber bi rastîyê ve pê tê pêbawerkirin.

Pr. Qandê Kurdo di pirtûka xwe, Tarîxa Edebîyata Kurdî-1, rûpel 71

de nivîsîye, ku:
- Pêşî §êr û helbestên Feqîyê Teyra, U Rûsîstanê hatine weşandin.

Herweh gelek U nav xelqê belav bûne û çend pirtûk û kitêbên wî, yên ku
em navê wan dizanin, ev in U jêr: 1. Şêxê Senan, yan jî Şêxê Senaniyan
di sala 1030 da nivîsîye.

Ev e ev gotina Pr. Qand jî dîyar dike, ku Feqîyê Teyra di sala 1030
(1620) de, sax bûye.

Çewa ku me U pêş jî got, pêxeberdana ji Feqîyê Teyra di nav gelê
Kurd de hergav û her roj çêdibe. Demekê, ez U gundekî Vartoyê bûm.
Li wan gundên deredor serpêhatîyeka Feqî û jinekê weha digotin:

- Jinikek di riya xwe re derbas dibe, lê mînabûye zerîyeka bihi§tê, pirî
ku rind û spehî bûy. Dema ku ew Feqiyê Teyra dibîne, kenê xwe pê
dike. Tunebê serusînçê Feqî jî ne zahf lihevhatî bûye. Jinik pê dikene û
jê bêzî dike. Pa§ê Jinik dibêje "Wî U min kurê, ev çi tor meriv e!"
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Hin kesên U wir, jê re dibêjin "Keçê hi§ be! ev Feqiyê Teyra ye!"
Jinik jî, mîha ku ji xwe pir razîbûye. îcar hê bêtir dikene. Hema di wê

gavê de Feqî U ser wê helbestek derdixe, dibêje:

Herê şoxê herê şengê
Kembersistê li navtengê
Mataditerake
Qêewbitepake?

Tunebê ew Jin, bûka melê gund bûye. Dema ku Feqiyê Teyra U serê
ew helbest dibêje, hinek pê re dienirin û dibêjin: "Feqî, Feqî kuro tu çi
dibêjî! Ne, ew bûka mala Melê ye!"

Dema ku wisa jê re dibêjin, Feqe dîsanê li helbesta xwe didomîne û
dîsa ji Bûka Melê re weha dibêje:

Şxwe bûka mala Mela ye
Xelqê jî di kunê gaye
Ewjîhatiye
Û bela xwe U Feqî daye

De îcar ev çîroka ku me li jor got, eynê wê U herêma Reşkotan bi
awayekî din tê gotin. Ew jî ev e:

- Rojekê Feqiyê Teyra ji jina xwe dixeyide û radibe terkeserî dinê
dibe diçe. Û ew U xwe ad û wahd dide, heta ku kal nebe, venagere mala
xwe. Feqî diçe û sal û zeman bi ser ve derbasdibin. Demek tê, êdî Feqî
kal dibe, rihê wî dirêj dibe û fîq-spî dibe wek kinanik. Û hêj radibe diçe
mala xwe.

Dema ku Feqî digîje mal. ne jina wî wî dinase, ne jî gundî û ciran...
(Li gor hinek rîwayetan dibêjin, ku heta ew hatiye jina wî mêr jî kiribû.)

Dema ew digîje ber derê mala xwe, dibîne ku jina wî U devê derî rû-
ni§tiye û hevîf dike grêk, da ku bibe U tendûrê nan bipêje. Û ew jî U kê-
leka jina xwe rûdine. Lê ji wê wekirê ku gerokek e û U parsê digere.
Jinik diçe ku ardû bibe tendûrê, dibêjê:

- Kalê gerok, bi kerema xwe tu hay ji grikên hevîr bimîhe, heta ku ez
hatim!

Feqî dibêjê:
- Herêêê herê! Dema ku ez can bûm, ez melhema dilan bûm! Lê

dema ku ez bûm kalê pîr, min kirin notirvanê girikên hevîr!
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Li ser wê peyva Feqî, ew û jina xwe §er dikin. Jinik pir xeberên bêrê jê
re dibêje. Feqî jî dibêjê:

Herê şoxê herê sengê kembersistê li navtengê
Ma kî di te rake, qê ew bi tepak e?

Belam ew gotina wî, pir U zora jinikê diçe û herdû U wir şer dikin û
xelkê Taxê tev Uwan kom dibin, dibînin ku kalekî gerok ji jina Feqîyê
Teyra re wan çêr û pêçariyên pîs dibêje. Ew jî pê re qirên dikin, dibêjin:

- Gerokê Kal, ma tu fedî nakî, ku ji bûka mala §êx Evdile re wisa dibê-
jî!

Pi§tre Feqî weha dibêje:
- Jxwe bûka mala Şêx Evdile ye, xelkê jî di kuna wê gaye, ew jî hatiye

bela xwe U Feqîyê Teyra daye.

Piştî wê yekê, hêj wî nas dikin, ku ew Feqîyê Teyra bixwe ye.
îcar ji vê serpêhatiya wî, dibêjin ku navê bavê wî jî Şêx EvdUe ye.

Ev neh bend helbestên Feqîyê Teyra ku me U jêr nivîsîne, bi sernavê
"Tevayîya helbestên evîndarê rast Feqe Mihemedê Teyra", di nav dest-
nivîsarên berevokên me de derketin û tev destnivîsa bi tîpên Erebî bûn.
Me jî ew tev wergerandin tîpên Latênî û pê§kê§ê xwendevanan kir:

Belam hemû helbestên Feqîyê Teyra bi kitejmar, kê§ û qafîye ne û ki-
teyên hemû rêzên di tevê bendan de jmartî ne û her yekê bi nikleka tay-
betî rewan e. Me U ser her be§ekê "Bend: 1, Bend: 2..." heta bi benda
nehan nimre nivîsîne. Herweh me U ser hemû bendan, di nav kevanekê
de, bêjeyek-dido ji navê girt û jê re kire sernav.

Benda pê§î, deh mlikên çarkok in û rêz bi he§t kiteyan dikişin. Ji xeynî
maUka pê§î, di tevan de, her sê rêzên ewU bi yek tîp qafîye ne. Lê qa-
fîyeya asasî di rêza çarn, di hemûçkan de "...a" (da) ye.

Benda diduwan, 33 malikên çarkok in. Di teva de sê rêzên pêşî he§t,
rêza çaran jî heft kite ne û qafiyeya asasî "...z" (ez) ye. Lê belê di hin
maika de rêza çaran heşt kite dertên!

Benda sisiyan, Feqî U ser şîna Mele Ehmedê (Hiseyn) Bateyî gotîy.
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Li gor gotinên dîrokbêjên zargotinî: Melê Batê, di serê zivistanê de ji
Hekariyê çûye ku here Miksê. Mixabin di rê de firtone û bager lê ra-
bûye û jîyana xwe wenda dike. Feqî jî, ev xezel U ser §îha wî ristiye.

Lê belê hin kes dibêjin ku: Ew helbest, a Melê Batê bixwe ye. Dema
ku Bateyî di rê de ji serman miriye, la§ê wî di nav berfê de heta biharê
maye. Piştre ku berf dihele, hêj dibînin. Ango ew helbest jî, pê re dîtine.

Ev benda sisyan, zela nebû ku ya Feqî ye, yan a Batê ye. Lê ji ber ku
di nav destnivîsarên berevokên me, di nav hebesên Feqîyê Teyran de
bû, me jî, wê U vir nivîsî!
Rêza destpê ka wê helbesta ku me got, ev e:

"Ji çiryapasî û pêda, Melayê Bateyî kanêT
De îcar ji vê peyvê tê zanîn, ku wê yekî din U ser Batê gotibe, ne wî U

ser xwe ev tişt gotibe. Lê pirên nivîskaran gotine, ku Melê Batê bixwe
wê helbestê nivîsîye!

Ev bend, yazde malikên çarkok in û rêz bi heşt kiteyan dikişin, qa-
fiyeya asasî jî di rêzên çaran de "...ê" ye.

Benda çaran, Feqî U ser avê gotîye. Li gor gotinan: Carekê çûye ser
Çamê Mûradê. Çem jî, ji Kopê (Bulanik) heta ku digîje Deşta Mûşê, U

herdu kevîyan çîyayên kaşerêz cîgir in û cîgeha wî jî pir teng e, serejêr e
û §îp e. Av wisan gur û zirp dikişe, ku di kêm deveran de bihor hene.
Dema ku Feqî çav bi wê Ava gur ketîye, hema U ber rûniştiye û "Ey av û
av..." gotiye.

Lê belê di malikeka U dawîyê de, wî behsa "Ava Mezin" kirîye. îcar U

vir pirsek tê holê. Gelo ava mezin kîjan çemê Kurdistanê ye, heta ku wî
ew nav gotîye?

Belê, U rojavayê herêma Botan, ebreka bi navê "Navro" heye. Di wê
nîvdeştê de çemê Dîcle, çemê Xerza (Ridwan), çemê Başûra û çemê
Bota digîjine ser hevdu. Berî ku çemê Dîcle bigîje ser wan, U wê tang-
avê, jê re dibêjin "Ava Mezin". Wekî din, U Kurdistana Bakûr çemek bi
navê Ava Mezin tune. Gelo ma wê Feqî ew helbest ne U ser Ava Mezin
(Dîce) gotibe?

Lê, U gor gotina mamoste Evdilreqîb Ûsiv, çewa ku di Dîwana Kur-
mancî de nivîsîye: Feqîyê Teyra rojekê çûye Finikê û U ser qeraxê Çemê
Dîcle rûniştiye û ew helbest, mîna ku ew û Avê bi hevdu re bipeyvin,
gotiye.

Dîsa mamoste dibêje, ku: Xelkê Miksê dibêjin, wî U ser Çemê Miksê
gotiye. U niha jî, ji wê gola ku Feqî U serê ew helbest gotiye, dibêjin
"Gera Feqiyê Teyran.
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Ev benda ku me got, çend malikên wê di pirtûka Terîxa Edebîyata
Kurdî-1 de jî hene. Lê belê di navbera wan de newekhevîyeke pir, e§ke-
re tê xwîyakirin.

Ew destnivîsa ku me U vir nivîsî 33 çarkok in, bi kêş û qafîye ne û rêz
bi heşk kiteyan dikişin, qafiyeya asasî jî "...ê" ye.

Benda pêncan, tê gotin ku Feqî U ser şîna Melayê Cizîrî gotîye. Roje-
kê ew çûye Cizîrê, ku Cizîr ji mirina Melê re §îna re§ vegirtîye û Feqî wê
helbestê gotiye.

Herweha tê de U gor hisabê Ebced (Cemel), tarîxa dilovanîya Melê jî
dîyar dike. Gotîye: "Heft 'eyn û lam ji hev bûn cuda, şîn û girî dîsa tê
da!"

îcar gelek kurdnas û kurdoloxan vê malikê pi§kaftine û jê, tarîxa dilo-
vaniya Melayê Cizîrî ku 1050 (1640) ye, dendstine holê.

Lê belê ev destnivîsa me, eynî wê maUkê bi awayekî din nivîsîye. Ev e
Ujêr:

"Lêvên di le'lîn û şeker
Kêm bûn ji wan durr û xeber
Sed ah û kovan û keser
Heyft "'eyn" û "lam'çûn hicretê

Heyf, "'eyn" û "lam" bûne cuda
Şîn û girin dîsa te da
Em razîne b'emrêXweda
Heçîji dergahê te tê"

Belam heta niha jî, çi kesên ku vî ti§tî ji xwe re kirine kar, bêjeya "Heft
'eyn û lam"ê U gor hisabê Ebced pişkaftine û jê tarîxa mirina Melê der-
xistine. îcar ev bêjeya "Heyf jî, tarîxeke cuda dîyar dike. Me ew pişkaft,
tarîxa 1218 (1799) jê derket. Ev tarîx jî, rika tarîxa 1050 (1640) dike.
Ji bo vê girîngîya han, hêvîdar im ku zana û lêkolên di vî karî de, vê
yekê jî, ji ber çav bi dûr nexin!

Ev bend, 21 malikên çarkok in û rêz bi heşt kiteya dikişin, qafîyeya
asasîjî, di rêzên çaran de "...ê" ye.

Benda §eşan, U ser rewşa oU û mirinê hatîye gotin: Dem ku yek dimire
û dikeve gorê, xwedivê ku sermîyanek pê re hebe. Herweh tê de qala
mewsimên salê jî tê kirinŞ dema ku dibe payîz û ruwê dinê diçilmise, av
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kêm dibin û serma çê dibe... Bend bi tevayî 79 malikên çarkok in û rêz
bi heşt kiteyan dikişin, qafîyeya asasî jî "...e" ye.

Benda heftan, Feqî U ser bUbilekî gotîye. Qaşp wî û BUbU, mîna du
kes bin û U hemberê hev rûrûştibin û U ser hevdu gotibin, gotiye. Feqî,
tê de, dixwaze ku Bilbil ji evîna gulan vegere. Lê Bilbilê maUkxirab, ca-
rekê ji gulên sor re bûye evîndar û dest jê bernade.

Me vê bendê, bi rewşa di nivîsara bi tîpên Erebî de, bi tîpên Latênî
nivîsî: Rêza diduwan, U pêş rêza U pêşiya xwe cî digire. Rêza sisiyan, U

bin rêza pê§î ye û rêza çaran jî U qarîşê (a sisiyan) wê cîday e. Bi vî
awayê ku me got, U xwendina wê tê domandin.

Benda heştan, heşt maUkên çarkok in û rêz bi he§t kiteyan dikişin, qa-
fîyeya asasî jî ""...b" (xerab) ye. Lê di Tarîxa Edebîyata Kurdî-1 de 15

maUkin.

Benda nehan, Feqî U ser Xwedê gotîye. Rewşa nivîsara wê ya bi tîpên
Erebî, mînabû rew§a nivîsara benda heftan. Me vê jî, wek rewşa berê
nivîsî.

BEND: 1

(ÇIYA ANÎ LI DEŞTÊ KIR)

Ji rengê dîlbera hori
Gul û reyhan li min peyda
Zerifa seng niha bori
Şeveq dabû di rewzê da

Şeveq da erd û esmanî
Li min dîlber tu astanî
Dixwim sondê bi Subhanî
Zileyxa bû di Misrê da

Tu çêtiri j'Zuleyxayê
Nehin wek te di dinyayê
Dixwim sondê bi Tahayê
Munewwer bû di nûrê da
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Erebî, mînabû rew§a nivîsara benda heftan. Me vê jî, wek rewşa berê
nivîsî.

BEND: 1

(ÇIYA ANÎ LI DEŞTÊ KIR)

Ji rengê dîlbera hori
Gul û reyhan li min peyda
Zerifa seng niha bori
Şeveq dabû di rewzê da

Şeveq da erd û esmanî
Li min dîlber tu astanî
Dixwim sondê bi Subhanî
Zileyxa bû di Misrê da

Tu çêtiri j'Zuleyxayê
Nehin wek te di dinyayê
Dixwim sondê bi Tahayê
Munewwer bû di nûrê da
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Munewwer bû di nav nûrê
Kemer dabû li ser sûrê
Ji rengê dîlbera horê
Dilê min tîrekê lê da

Li min da tîrekî dijwar
Serê tîrê di dil çû xwar
Dema ku ez dikim hawar
WetdMecnûn di deştê da

Wekîmecnûn dimînim ez
Fena bilbil dixwînim ez
Heta kengê bimînim ez
Di hebs û hem di zîndanê?

Di hebs û hem di zîndanê
WekîYûsufliKen'anê
Geloya Reb dîlberkanê?
Neçarmame di vê rê da!

Dikim hawar dewa lê kî
Ku bê carek derman lê kî
Welê bejnê tu zahir kî
Bibînim ez di cîlwê da

Bibînim bejn û balayê
Zerifa şeng û latayê
Nehin wek te di dinyayê
Di Tebriz û di Şamê da

Şukurj'bo te ewî çêkir
Çiya anî li deştê kir
Dema ku min nezer lê kir
Meşî ew çû di xelwê da
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BEND: 2

(QELEM NAYÊ BI SER)

îroji dest husna hebîb
Sergeste û heyran im ez
Min işq û mehbet bûn nesîb
Sewdayê sergerdan im ez

Esqê gelek sewda kirin
Bê mal û bê mewda kirin
Nûra çira wenda kirin
Mûsayê 'îmran im ez

Mûsa ji dest husna bi nûr
Şêrinîya xalên di hûr
Secde bire ber kohê Tûr
NêzMremzê wan im ez

Remzê ku dê dîlber bikin
Carek bi çesman seyr bikin
Dê kohê Qafker ker bikin
Mecrûhêpirkovan im ez

Min ah j'dest kovan û qehran
Min sebir nayêt li sehran
Şubhetê mewcên di behran
Qulzemê 'Umman im ez

Qulzem û behr in di hev tê
Agirê isqê ku keftê
Dê bisojit şubhê neftê
Min dîyepêzanim ez

Min dîye mihbet çi reng e
Suhtime dojapereng e
Min mudam diljê bi heng e
Bi nalîn û efxan im ez

60

BEND: 2

(QELEM NAYÊ BI SER)

îroji dest husna hebîb
Sergeste û heyran im ez
Min işq û mehbet bûn nesîb
Sewdayê sergerdan im ez

Esqê gelek sewda kirin
Bê mal û bê mewda kirin
Nûra çira wenda kirin
Mûsayê 'îmran im ez

Mûsa ji dest husna bi nûr
Şêrinîya xalên di hûr
Secde bire ber kohê Tûr
NêzMremzê wan im ez

Remzê ku dê dîlber bikin
Carek bi çesman seyr bikin
Dê kohê Qafker ker bikin
Mecrûhêpirkovan im ez

Min ah j'dest kovan û qehran
Min sebir nayêt li sehran
Şubhetê mewcên di behran
Qulzemê 'Umman im ez

Qulzem û behr in di hev tê
Agirê isqê ku keftê
Dê bisojit şubhê neftê
Min dîyepêzanim ez

Min dîye mihbet çi reng e
Suhtime dojapereng e
Min mudam diljê bi heng e
Bi nalîn û efxan im ez

60



Nalîna teyrû tiyûran
Kalîna çeng û bilûran
Xulxulîn d'qesr û qisûran
Bilbilê xweşxwan im ez

Bitbil im daîm dixwînim
Ezyeqîn ez te dibînim
Dîn bidim sewda dimînim
Serxweş û sukran im ez

Te serxweş û ebter kirim
Te j'illeta rengzer kirim
Te sotim û ker ker tdrim
Te agirû buryan im ez

Agir û pêta di dil da
Me'niya daxa ku hilda
Ew kîtab naçit du cilda
Hafizê medhan im ez

Hafiz û medh ûpesindan
Ruhniya mehbûb û rindan
Bêhîsdb werbûn difindan
Sotîyê bê can im ez

Sotime qetpêt û nar ne
Kustime derb lê dîyar ne
Min demek sebr û qerar ne
Nexweşêpurjan im ez

Nexweşê reng lê nemayê
Dest li serfalê nihayê
Wan digot "ji çavgihayê"
Kustfyê 'eynan im ez

Kuştime herdu 'uyûnan
Yengfyêt nisbetji "nûn"an
Radikit ew qetl û xwûnan
Girtfyêzîndan im ez
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Ginî me,însafdi mîr ne
Qazîyû muftî vibîr ne
Qeyd tdrim kespê xebîr ne
Bendeyê hîcran im ez

Mam di bendafirqeta te
Canfidayêxizmeta te
Da bibînim rehmeta te
Newbedarêxanim ez

Newbedarê qullehê xwe
Dergevanê dergehê (xwe)
Bîne bîrû agehêxwe
Tûleyê astan im ez

Tûleyê dergahêyar im
Şev û rojan newbedar im
Westayê der întîzar im
Çavriyê sultan im ez

Çavriyê sirra lipêş im
Meqseda ez lêfinêş im
Hicreta Yûsif dikêpm
Ye'qûbê Ken'an im ez

KorebûYe'qûbjidînê
D'perdeya daxa evînê
Gerdibên, "Vekebirinê"
Hewceyê Luqman im ez

Wan digot, "Luqman tebîbe"
Gote min xef 'endelîb e:
"Şafîyêderdahebîber
Pê bawer û îman im ez

Sond dixwim sa'id û destan
Kevir û sîlêt li bestan
Min bixwe l'cerhan bi bestan
Bê rahet û asan im ez
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Aşiqan rahetîkêm e
Agir û pêta dilê me
Çend hezar medhan dibême
Mûhîtê esman im ez

Xwezî min sed ser hebûna
Sed hezar devpê ve bûna
Ew hemû l'medhê te bûna
Hêj bi wan nuqsan im ez

Ez gezo zer bûm ji qehrê
Dê devik çibkitji behrê?
Yan du çav çibkin ji sihrê?
Bêdîtina 'eynan im ez

Sed hezar çav min divîna
Bayefdperde hilîna
Xet û xal min têr bidîna
Işq e qûtê canim ez

Her kesê isq tê eser kit
Sedhezarperdan di berkit
Hemuyan dê ker bi ker kit
Tazîyû 'uryan im ez

Perde çû ez mame tazî
Dil,sira mehbûb dixwazî
Min tbadet işqibazî
Bê mey û meyxan im ez

Xaneya bade û mey tê
Muxnîyû hem çêng û ney tê
Min ji isqan hey e hey tê
Serxweş û sukran im ez

Serxweşê ava Heyatê
Meclisa reqs û sema tê
Dê çikim b'sewm û selatê?
Bi kûze wfincan im ez
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Ew meyê gerdendirêjan
Şîşe û wan baderêjan
Min nema hiş li nivêjan
Li deftera dînan im ez

"Mîm û Hê" eqil vider da
Sicleya isqê û derda
Lew qelem nayê bi ser da
Me'fuwêxufran im ez

BEND: 3

(MELAYÊ BATÊ KANÊ?)

Ji çiryapasî ûpêda
Melayê Bateyî kanê?
Sefer kêsa bi Muksê da
Li ser weqtê zivistanê

Jivistanê evêyolê
Evê beryê evê çolê
Mijê avête daholê
Xunavê girte Zozanê

Xunavêgirte nesrina
Cemed çêbû li Solîna
Geriyame li esmîna
Perişan im ji talanê

Perisan im di hingûri
Ji Comerza gula Jori
Mecalê berçila bori
Zeri nayêne seyranê

Zeritên û dfyarnabin
Cu şêl tê da sitar nabin
Çu cundî tên siwar nabin
BûyetarîUGolanê
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Bûye tari û zutmat e
Sir û serma ji nû hate
Yeqîn Kanûn eda hate
Binêrin dax û kovanê

Binêr daxa me ixsîra
Xezal zer bûn rezê mîra
Çi bayek da eva 	
Rihan barin li eywanê

Rihan barin bi deştê da
Semûmê bayekî lê da
Gula reş çû di hewzê da
Hejandin katereyhanê

Hejandin kate(reyhan e)
Ji baxan barkirin çûne
Sipîndar semixûn bûne
Vewestayîji hejyanê

Vewestayîji ber tirsê
Bi deh roja giha Miksê
Li wî dê şefeq 	
Digel berfê û baranê

Ewê Muksa bi ewsafe
Berû tê da qewîzafe
Divêtin ... serafe
Bi înan û bi kêsanê
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BEND: 4

(EYAVÛAV)

Ey av û av, ey av û av
Ma tu bi esq û mehbet î?
Mewc û pêlan davê belav
Bê sekne û bê rahetê!

Bê rahet û bê sekneyî
Yan aşiqê baxêxweyî
Yan şubhetê qelbê me yî?
Ji işqa kînatebitê?

Ji isqa kî tê û têyî?
Heta kengê bê û bêyî?
Bo min bibêj heyran kêyî
Da ez bizanim heybetê?

Da ez bizanim vê surê
Ji hindikîyan jipiri
Ji manîya vêgurgurê
Ji kê ra d'fd vê ta'etê?

Ta'et dikîbêpa û dev
Çendî dikî çûna li hev
Dengê te tê bi roj û sev
Zikrê dikî bi haletê

Ji kê ra d'kîzikrê bi hal?
Qet gujgujê nakî betal!
Tesbîhê min reht î, 'emal
Lew şev û rojan xew netê

Lew şev û rojan bêxew î
Ji mehbetê I'hev ditewî
Çi sebeb e qet nahewî?
Ji emrê kê bi lez ketê
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Ji emrê kî teyî bi lez?
Sewdaser î teşbîhê ez
Ji kê ra dikî çûna bi le?
Vê serqutan û xizmetê?

Xizmet dikîbêpa û dest
Çendî dikî çûna guhest
Ba xwe nekîgavek celest
Daîm diçîdengê te tê

Dengê te tê bi roj û sev
Ta'et dikî bê qelb û dev
Peyda dibitjê mewc û kef
Şêrin ji rengê qudretê

Rengê tejêyar tête bîr
Geh geh diçî tesbîhê tîr
Nagîjne te kesek bi seyr
Meyla hebîbj'çûna te tê

Lazim te mehbûbek heye
Yan meyl û mensûbek heye
Yan dost û metlûbek heye
Lew bê lîbas û keswetê

Lew bê lîbas û tazîyê
Vê seyr û reqs û gazîyê
J'kêra dikî sehbazîyê
Remzê di xwe îşaretê?

Remz û suran vêkra dikî
Tu tesbîha j'kê ra dikî?
Hemyan ji Xwedê ra dikî?
Girtî di behra xefietê

Girtî di vê behra denî
Qet nanivî nasetdnî
Reh şubhetê qelbê min î
Ji mihnetan û zehmetê
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Zehmetpirê mihnetkeşê
Lê nazikê teb'etxwesê
Bê ruh li erdê dimesê
Bê dest ûpatu j'kû ve tê?

Bê dest ûpaû çeng û per
Ev mewc û pêl û fetl û ger
J'kê ra dikî ev ger û xer
Natdbeyana 'illetê?

Vê illetê beyan bike
Bes vê surêpenhan bike
Carek H min (beya)n bike
Da seh bikim ez qissetê

Da seh bikim ez meselê
Cuzekji behra ewelê
Bîna (bike vê) menzelê
Dewran û çerx û xîfetê

Ewxîfeta alem di nav
Ji berketa wêfeyz û gav
Min hem temenna kirji av
Ji maneya heqîqetê

J'heqîqeta çar cewheran
J'me'rifeta 'enasiran
Ponhan nekir']yarû biran
Qet kes nema I'wîhaletê

Pirsa FEQÎbi cînebû
Lewra di Quranê hebû
Ersê Xweda li ser te bû
Ey av gelo bîra te tê?
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X
Avê digo:- Feqî rabe
Bê tedbîr û emel nabe
Ji halê te dê çewa be?
Ji kî ra d'kî vê suhbetê?

Ev reng dibê ava zelal:
-Borin li min çend mah û sal
Qet kes nekir ev reng sual
Heta niha vê saetê!

Heta gihame vê demê
Carek nebû d'nêv alemê
Evdekji pista Ademê
Pirs kirji ehwalê setê

Kanîdizên setjê diçin
HindîXwedê da îns û cin
Qet kes nekir evpirsji min
Ji eribîya û ummetê!

Feqî digo: - Ey av we bûn
Pêxemberan aqil hebûn
Qet hewceyêpirsa nebûn
Wan zanibû vê hikmetê!

Ji huceta cara ewul
Peyxemberan zanîn suxul
Eyb e li bal ehlê eqil
Teftêş bikin me'rîfetê!

Avêgot:
-Kanîdizên şetjê diçin
HindîXwedê da îns û cin
Qet kes netdr evpirsji min
Ji 'ulemayê ummetê
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Feqîgot
-Ew alim in, ezfeqe me
Serserfyek 	
Ez hewceyêpirsa te me
Li min bike tu şefqetê

Ava Mezin firfir meke
Zikrê bikefexrê meke
Ehlê Xwedê aciz meke
Bese bide min ezyetê

Ava Mezin li hev şêwiri
Pêlapêşj'Feqe iniri
Dav dav li Feqe 	
Ku bavê dyarê zulmetê

Gava Feqe xwe têkdida
Pêlapêsxwe li stû dida
Feqe girt û l'erdê dida
Go:"Her bimre l'xisaretê!"

BEND: 5

(HEYF! 'EYN Û LAM ÇÛN HICRETÊ)

îro werin lazim werin
Cîran û xelkê hêsetê
Hûn rayekê li min bikin
îro qewîgiryê me tê

îro qewîj'mi têgirin
Sosin li mêrgan xeyirin
Sed heyfa lêvê sekerin
Êdî venaxwin serbetê
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Lêvên di le'lîn û şeker
Kêm bûn ji wan durr û xeber
Sed ah û kovan û keser
Heyf! "'eyn û lam" çûn hîcretê

Heyf 'eyn û lam bûne cuda
Şîn û girin dîsa te da
Em razî neb 'emrêXweda
Heçîji dergahê te tê

Heçî ditdt ew Mîr dikit
Xêr û §eran teqdîr dikit
Daxan li qelban ... dikit
Suhtim bi narêfirqetê

Suhtim bi nar û agiri
Vêfanfyê em j'ev kiri
Hetaxwesin 	
Dost çûye çerxa adetê

Eman adet bê aman e
Wan melek mehbûb revane
Can di nêv axê nihan e
Êfelekbê.	

Eyfelekê bê wefa yê
Te çira muhlet nedayê?
Yar di nêv axêgihayê
Eyfelek bê mirwetê

Nazik û mehbûb ciwanik
Qamet û bejna ziravik
"Kullu sey'în" dê bin halik
Ji xeyri şahê qudretê

Her bi canjceyrê wî nabin
Ewhemîaxû tûrab in
Çûye mala zulmetê
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Zulmeta tari û kûr e
Meqbera nav li qubûr e
Ji hanfyan Yarî dûr e
Qebr e bendafirqetê

Meqbera mehbûb di nêv e
Min muqîm çav man bi rê ve
Çirayek nanîji wê ve?
Dîn tdrim vê hikmetê

Min heyfli cotê sorgulan
Zulfê muqîm li ser milan
Danîne nav ax û hilan
Êdîbikêdimulfetê?

Min heyfa reyhanê di reş
Kansorgul û werdê di ges
Kêm bûn bi wan bihnê dixweş
Nîşan û xalê cebhetê

Nîşan û xalêfulfutîn
Min heyflizulfa kagulîn
Hatin ku em jê dest hilîn
Hêj nagirin em 'ibretê

Pasî wan xal û nîsanan
Qet nayê bihna rihanan
Ji mihnetê ês û janan
Tên ji narêfirqetê

Firqeta wê her bi derb e
Daîma êsan û kerb e
ÊkuaXzanîci 	
Min ji xewfan xew netê

Min sevan xew lê tunîne
Bagerû êşan nihîn e
Daîma têtin girin e
Mam li ser kes ew netê
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Kunbeta.	
Meqbera têdaku yar e
Te li min hermandxpar e
Çîçekaji destan ketê

Çîçekakanîûavlê
Şpşinadmmxunaylê
Dê temam kim suhbetê

"Mîm û hê" sairtdpak e
Her kesê b 'ruh bû ji make
Hemfyan dê ewfena ke
Ewî sahê qudretê

BEND: 6

(DILORABE)

Dilo rabe dilo rabe
Veke çavan ku êvar e
Nezano bes di xew da be
Bi newmê ra mebeyar e!

Lixwe sêrin meke newmê
Li nefsa xwe bike lewmê
Neçe nezîtd vê qewmê
Qewî ewfê'l ejcesar e

Dilo newma mejê behs e
Beyana xefletê nehs e
Ne hişyarigelek tehs e
Me nêvxewn e ku murdare

Bese rabe ji vê xwabê
Wetd bapîr wetd babê
Em jî dê biçne tûrabê
Jibalbaxûwe ferwar e
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Binêre bax û ferwar e
Binêre çerx û ruzgar e
Li te roj hate êvar e
Te ne eql e,ne hişyar e

Eger eqlî were cengê
Bibêj nefsê heta kengê
Tu xafil bî bi vê rengê?
Eya kalê ne guhdar e

Çu wê sisit î,çuwê kehlê
Dixweyek car neda muhlê
Mebe xergûş di nêv dehlê
Seyad dê bête madar e

Seyad dê bêt û te rakit
Nebêj nayê,nebêj nakit
Mecal e ew bi xewxa kit
Binêr carek çi hawar e

Binêr carek çi bangîn e
Ji newmêxwe bi hiş bîne
Dinê qetl e, dinêxwîn e
Dinêgerdûn û ruzgar e

Dibarin tîrjigerdûnê
Jixew rabe demek rûnê
Tu natirsîji êtûnê?
Li bin te agir û nar e

Di nêv narê, di nêvpêtê
Li sersêlêxewa kê tê?
Ecelgurg eyeqîn bê tê
Te nefikr e ne efkar e

Tu vanfikran cira nakî?
Te navê xwe ji xew rakî!
Ku hêvarhat Çipeyda td?
Heyamê mest û xumar e
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Xewa aetbê. 	
Meçepalde li ser balgî
Xewabî çi qewî 'ar e

Xewabî çi qewî kûs e
Me ne nav e ne namûs e
Dikana min qewîrûs e
Dibêjin Xoce qerzdar e

Dibêjin Xoce bê debr e
Di me'nî da dukan qebr e
Tijî toz e tijîxebr e
Seleb teng e tijîmar e

Tijîmare, tijîmûre
Qewî teng e qewî kûr e
Ji ... qebrê mebin dûr e
Li wê mal e,li vir war e

Bûyepayîz li van waran
Xizam wesyan binê daran
Ji min çi d'kin gelîyaran
Li mêrgan bûye xesare

Xezam zer bûn ji xesari
Sefa natdn di vî wari
Ji bersermê û asari
Hewayê zer tdrin dar e

Xezam zer bûn ji sermayê
Revî rewneqji dinyayê
Jipas av ku heşîn nayê
Ne şeytan ma,ne enhar e

Neman enhar li vî wari
Dibên kêm bûn setê cari
Çunînin bo texemxwari
Gelo bedr e di buhar e?
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Buhar bori û av kêm bû
Hezaran bax li ber çêm bû
Payîz hato û gul tên bû
Wesandin belk û ma xar e

Nepelçim ma,ne sorgul ma
Ne reyhan ma,ne sunbul ma
Ne hevri ma, ne hevdil ma
Ne hevalê wefadar e

Ne hevriman ne heval man
Ne sosin man ne al-al man
Ne al-alê sfyahxal man
Tenê min heyfli wan xwar e

Tenê min heyfli wan tistan
Li beybûnê liba miştan
Xweda ev reng ne abûştan
Ji asmînê di qamdar e

Ne asmîn man,neyasmîn man
Ne zozanê di rengîn man
Negoyînê dixwesxwîn man
Ne nîsan û ne adar e

Dilo borin di nîsanê
Hewayê wan mehan kanê?
Bûyepayîz li zozanê
Ne kanî man ne cûbar e

Di cûbaran giya ter çû
Letifû nazika her çû
Wetd bayê kelemper çû
Dilo ev ba çi dijwar e

Li me bayê tdre gazî
Zizampêça berevrazî
Mûqîm ev as li vîsazî
Reşandin sunbula xar e
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Dibarin arji asmanê
Ji doma çerx û dewranê
Girrê avête reyhanê
Bixwûr nayêji Bulxar e

Ji Bulxarê di reng dayê
Ji mexmûrê dipêçayê
Qumas kevn e bikêr nayê
Ji wê hîmê ku eybdar e

Ji wîhîmê culûsanê
Dibexçfya di reş kanê
Gul û nêrgiz û reyhanê
Li mepertal dibû sar e

Li mepertal kete avê
Kefa behrê kete navê
Sfyah mexmûr li ber tavê
Sipîbûrengêrûbare

Spî nûre ji hidayat e
Re$ reng e ji zulmat e
Şukur şev çû û roj hat e
Xwedêxessal û qessar e

Xesalî nerm kirin şûştin
Li ber tavê bi dom histin
Xwedê ev reng ne ayûştin
Şukurdar in ji Cebbar e

Şukurdar in ji vê halê
Hewayê lewleba salê
Weşandin belkji al-alê
Me ne reng ma ne xussar e

Me ne reng ma,ne taqet ma
Me ne xew ma, ne rahet ma
Me ne bîn ma, ne sîret ma
Hemî borin,dinê sar e

77

Dibarin arji asmanê
Ji doma çerx û dewranê
Girrê avête reyhanê
Bixwûr nayêji Bulxar e

Ji Bulxarê di reng dayê
Ji mexmûrê dipêçayê
Qumas kevn e bikêr nayê
Ji wê hîmê ku eybdar e

Ji wîhîmê culûsanê
Dibexçfya di reş kanê
Gul û nêrgiz û reyhanê
Li mepertal dibû sar e

Li mepertal kete avê
Kefa behrê kete navê
Sfyah mexmûr li ber tavê
Sipîbûrengêrûbare

Spî nûre ji hidayat e
Re$ reng e ji zulmat e
Şukur şev çû û roj hat e
Xwedêxessal û qessar e

Xesalî nerm kirin şûştin
Li ber tavê bi dom histin
Xwedê ev reng ne ayûştin
Şukurdar in ji Cebbar e

Şukurdar in ji vê halê
Hewayê lewleba salê
Weşandin belkji al-alê
Me ne reng ma ne xussar e

Me ne reng ma,ne taqet ma
Me ne xew ma, ne rahet ma
Me ne bîn ma, ne sîret ma
Hemî borin,dinê sar e

77



Dinê mehd e û malok e
Dinê le'b e û leyzok e
Çi zanin tifl û zarök e!
Felek çerx e û dewwar e

Felek çerx e û dewran e
Mîsalê mewcê behran e
Me'asê ehlê şeytan e
Dinê dewr e û dewwar e

Dinê qenc e ji mêra ra
Eceb mulk e ji şêra ra
Ku ava kin ji xêra ra
Eceb mulk e û aqar e

Dinê qenc e tijîşêr bin
Ji xêra ra di xweş mêr bin
Ne mislê min di bêkêr bin
We bê kesb û we bê kar e

Eya bê kesb û bêxîre
Yeqîn eqlê te teqsîr e
Teya cwan da biyapîr e
Tu destjê berde sehhar e

Diloya pîr bi kêr nayê
Eger eql î û zanayê
Mebe yoldasê dinyayê
Ne yoldasek wefadar e

Dinêjcelqno bikîmaye?
Belê qenc e û mezra ye
Ji xêra ra Xwedê daye
Xebatkar bin ku ev car e

Du cara nayî dunyayê
Celaba xweş heroj nayê
Bigir qûtê xwe zanayê
Niha ew qût dibe çare
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Tu qûtêxwe niha çarke
Zewada axretê kar ke
Bi lez bîne ûzûbarke
Ku hêja sûk û bazar e

Dinê şehr e dinê sûk e
Dinêpîr e,ne nûbûk e
Heçî mêrê kuewsûke
Ku rê girt û nesîb xwar e

Te evxwarin hemîyekser
Nedayî qet tu kes mefer
JiAdem ta bi Pêxember
Veşartin cumle yekcar e

NeAdem ma û ne Şîs ma
Ne Nûh ma û ne Idris ma
Ne Yûnus ma,ne Circîs ma
Ne Eyyûbê birindar e

Ne Eyyûb ma,ne Yehya ma
Ne Harûn ma,ne Mûsa ma
Ne Meryem ma,ne îsa ma
Ne Ehmed ma,ne çaryar e

Ne 	 ma
Ne eshabê di xemxwar ma
Ne alimê di hisyar ma
Ne calisê wefadar e

Ne Calînûs û Suqrat ma
Ne Talînûs û Buqrat ma
Ne Zulqemeyn û Mifat ma
Ne Cumcum ma,ne Exbar e

Ne Eflatûn û Luqman ma
Ne Dawud û Suleyman ma
Ne Fir'ewn û ne Haman ma
Ne sultanê di kubar e
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Ne Cemsîd ma,ne Cam-Cem ma
Ne Qeyserma,ne Hatem ma
Ne Usman ma, neXatem ma
Ne malxwar ma,ne serkar e

Ne serkar ma,ne ser ... ma
Ne voldas ma, 	

Ne Harût û ne Marût ma
Ne Talût û ne Calût ma
Ne Azer ma,ne Nemrût ma
Di axê mane xusar e

Ne xalib ma,ne mxlûb ma
Ne Talib ma,ne metlûb ma
Ne ewladê di Yaqûb ma
Kefa behrê Yûnus xwar e

Dinêpîr e û me'lûl e
Ew epêxwar û milxwûl e
Ûpiştqor e sîfetxûl e
Qewî tehl e rengheftar e

Di heftaran û lebsor e
'Ecûzkevn e û devkor e
Hevûreng e heŞnpor e
Heçî vêk e, ewîxwar e

Heçîvêkis ewîxwarin
Eger alim di kubbar in
Hemîji bo te xemxwar in
Eya 'ewrê te xwînxwar e

Tu wîxola beyabanê
Heçîxelkê te dxkanê?
Tu .... bû di vêxanê
Ne sultan ma,ne xwendkar e
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Ne xwendkarêxwedantext man
Ne kubarêxwedanbext man
Ne kufarêxwedansext man
Ji wê îsa ku neyar e

Dinê ewbûku îsa dî
Bi şiklê wê nebû razî
Telaq dabû li ber qazî
Denanî sert û hefsar e

Bi wê sondê mepêxwari
Bi sernadim tu hefsari
Tu evpîs î,tu ev 'arî
Te ne setd e,ne dîdar e

Dinê bûka Ebûcehl e
Li nik ma amfyan nehl e
Bi eqlê aqilan tehl e
Li nik îsa ku murdar e

Dixwim sondê bi bab Adem
Bi Incîlê kefendadem
Êdî meylê bi te nadem
Te ne ehd e,ne iqrar e

Ruhê îsa Xwedê kestdr
Dinê nasî û jê bes tdr
Mucerred bû xwejê hifz tdr
Di nêvxelkêxwe 	

Keşêeçi \e.kesêrnerd e
Divê meyla xwe jê berde

Dinê mehd e,dinê mak e
Dinê tin e,dinêxak e
Bi ewladan ebed nake
Ew e bê rehm û dijwar e
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Ew e bêrehm û bînteng e
Heroj herb e,heroj ceng e
Di malê xwe ... ev reng e
Ne dilsoj e, nexemxwar e

Ne dilsoj e,ne dilsoj e
Ji vî bayê di rengdoje
Bi van halan ker û gêj e
Belawat û sehê har e

Belawat û sehê dîn e
Dinê kevn eji mêjîn e
Heroj derd e heroj kîn e
Ne meyldar e,ne gusdar e!

Heroj koç e,heroj çûn e
Ji dor ma hilgirê kon e
Bi bal qebrê ku dajone
Li wêger boş kir îzhar e

Li wê ger bos ewê tê da
Heroj carek binêrpê da
Ku razana di axê da
Dixamûşê dibî car e

Di xamûsê di razayî
Çira dengekji wan nayî
Di axê mane wendayî
Ji wan fikran FEQÎjar e

Ji wan fikran heq e jar bin
Heta kengê ne hişyar bin
Tirsim bimrim gunehkarbin
We bê tewbe,istixfar e

Heroj carek bibê tewbe
Di ber hêj ku nehat newbe
Dilo hişyari,bêxew be
Ne heval ma,ne serdar e

82

Ew e bêrehm û bînteng e
Heroj herb e,heroj ceng e
Di malê xwe ... ev reng e
Ne dilsoj e, nexemxwar e

Ne dilsoj e,ne dilsoj e
Ji vî bayê di rengdoje
Bi van halan ker û gêj e
Belawat û sehê har e

Belawat û sehê dîn e
Dinê kevn eji mêjîn e
Heroj derd e heroj kîn e
Ne meyldar e,ne gusdar e!

Heroj koç e,heroj çûn e
Ji dor ma hilgirê kon e
Bi bal qebrê ku dajone
Li wêger boş kir îzhar e

Li wê ger bos ewê tê da
Heroj carek binêrpê da
Ku razana di axê da
Dixamûşê dibî car e

Di xamûsê di razayî
Çira dengekji wan nayî
Di axê mane wendayî
Ji wan fikran FEQÎjar e

Ji wan fikran heq e jar bin
Heta kengê ne hişyar bin
Tirsim bimrim gunehkarbin
We bê tewbe,istixfar e

Heroj carek bibê tewbe
Di ber hêj ku nehat newbe
Dilo hişyari,bêxew be
Ne heval ma,ne serdar e

82



Emê lipey wan hevalan
Yeqîn dê biçne wan malan
Hew ca razên di wan çalan
Heta bê ser 	 xwar e

Emê biçin heval mînin
"Mîm û Hê" bîraxwe bînin!
Fatihan jê ra bixwînin

Li "Mîm û Hê"gelek çûne
Gelek sal û felek çûne
Hezar sal çil û yek çûne
Ji hicra Nebyê muxtar e

BEND: 7

(BILBILÊ SEWDA)

Feqî dibêje bulbul: "Tu bulbulek sewda yî
Işqa gulê mecaz e Gulyarek bê wefa yî
Dostek ebed bixwaze Qet lê nebitfenayî
Işqa mecaz tu terke Ev sormecalîpey bî
Tu yarê wuha der ke Alim bi ilmêxeybî
Tu carek lê nezerke Daîm ebed her hey bf

Bulbul dîsa xeberda: "Qismet cara ewil bû
Asiq bûme li werda Masoqa min sorgul bû
Ez lew dikêsim derda Birina minhergulbû"

Feqî dibêjî bilbil: "Ey murxêfehmbe'îde
Te xwes bi derda eqil Xiyal numa tewhîd e
Pasayê. 	 Tu mehbetê bi wî de
Kesê ku heqnenasî Maye di xefletê da
Geryaye kor û asî Ebed di zulmetê da
Fe yu 'xez bi newasî Melûl di heyretê da"
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Feqî dibêje bulbul: "Tu meqsûdê nizanî
Ewa te j'pêşve sotî Fidakerihûcanî
Ewxezala te gotî Tewhîd epir me'anî
Tewhîdji ilmê hal e Alim didin tefsîrê
Meyla te wê li bale Bi mil diditxebîrê
Nizam te kîxiyal e? Tu bigre dilbigîrê"

Bulbul dibê bi zar e: "Mi hêdî sal gehiştî
Kamil dibû bihar e Li baxan gul rawestî
Biskuftî belgê dar e Heram li min niviştî
Nivist li min heram in Daîm dixulxulim ez
Ji derdan hal giha min Bi mislê bulbul im ez
Evînê "kaf û "lam" in Mûqîm bi dil im ez
Serdarê dilkulan im Bi êş û jan û daxan
Ji terhê sunbulan im Dixwînim xweş li baxan
Asiqê sorgulan im Lew digiri qijlaxan
Ji werdan ez bi êş im 	 ez
Mulariman dikêşim Kuştiyê 	 ez

Bulbul dibê awazan : "Xerab carek xwîyakir
Bes bêje si'r û sazan Ateş li min te rakir
Tu mede vir û bazan Te ra nîne çu agir
Te ra nîne çu pêt e Çewa tu pur 'ezab î
Daîm dengê te tête Kifş e tu halxerab î
Yeqîn te yek divête Saetek hêdî nabî "

Bulbul 	 "Pur bibînim buharan
Mecrûhek bê tebîb im Di van leyl û neharan
Ji dosta xwe xerib im Ji isqa hindîyaran
Kesê ku girtîyarek Bi dilyekêperestî
Bi şev eger bi roj im Ez murxê nîvhezar e
Bi dilyXwe şibhê doj im Têk bûme pêt û nar e
Ji huba gulan disojim Mi lew nayêt qerar e"
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BEND: 8

(EYDÎLBERÊ)

Ey dttberê ey dîlberê
Wê nadka dêmqemerê
Qametjimûm ûfenerê
Wêran ez im malim xerab

Ey dîbera gerdenletif
Wey nazika qametelîf
Qametji reyhana zerif
Wêran ez im malim xerab

Ey dîlbera bejinzirav
Dêm şûşeya tijîgulav
Wey esmera tilîzirav
Wêran ez im malim xerab

Ey dîlbera gerden ji 'ac
Wey nazika mislê zucac
Qametji reyhana mizac
Wêran ez im malim xerab

Ey dîlbera qelemmîsal
Wey nazika dêmîşepal
Işq û mehebet min li bal
Wêran ez im malim xerdb

Ey dîtbera dêmîzerê
Feryadji destê kederê
Cufekji ava Kewserê
Wêran ez im malim xerab

Subhan ji şahêzulcelal
Wey nazika sahibcemal
Ji xwendinê tdrim betal
Wêran ez im malim xerab
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Subhan ji şahê bi tenê
Xalekji xala gerdenê
Ez dîn tdrim berdam dinê
Wêran ez im malim xerab

BEND: 9

(PESNDANA XWEDÊ)

Ellah çi zatek ehsen e Zêde letîfû qadir î
Mexlûq hemî neqsê tene Vêkra di hemyan fikiri
Hemd û sena laîq te ne Ê 'ersê e'zem çêkiri
'Erşê 'ezîm ê ekber e Ji neh qerar û merkez î
Ew kursîya Heq li ser e Bê çerx û gerdûn nabezî
Heq wahid e, witr û fer e Bênewmî baxvanê rez î
Baxê ku baxvan bête ber Erdek heye ew lê nebî
Dara ku enqa çîte ser Belgek heye sî lê nebî
Kîj'nimetekda kitxeber Ya Reb derêfeyzê vebî
Serçeşmeya feyzê çiye? Hatî lîsanê 'arifan
Ew nûrekî rehmanîye Darihte qelbêxaifan
Jê semeyek da MUKSÎye Lew bûm nedîmê taifan
Bûme nedîm,bûme herim Min işqikî dijwar heye
Kêfê dikim serfa 'ezîm Min hêj meyapêrar heye
Minetji Rehman û Rehîm Min mîrekî setar heye
Ew mîr kerim û satir e Xweshakim e di barxwe da
Herçî bike ew qadir e Ew sani'e bê îbtîda
Xelqno ne dûr e,hazir e Ew wahid e,bê bab û da
Wahidyek e,nêji kes e Ferxende ye ne ji erxekî
Ewyekji amê re bes e Muhtac nehin balferxekî
Ustadê asê etles e Neh çerx di nava çerxekî
Bê te çi me? ez ne ez im Rûh û rewana min tu yî
Ez hişkedar im,ne rez im Xemr û rihana min tu yî
Bê te neşim gavek bezim Çûn û sekana min tu yî
Bê te mirar im,meyit im Qetbêji ser mirate ye
Ez kustfyê natebîb im Behra qulûban te heye
Xelqno bi Qurana ezîm Hercî dibêjim her we ye
Ma ez dibêm vê gotinê Bê te zeban bêgotin e
Kîneku mana bibinê? Zahir û batin sakin e
Ew qîl û qalê didinê Têkj'bal te ne,ne j'bal min e
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Mi hewl nehin quwet nehin Mi sewt û ezman bi teye
Mi zehr û ezman qet nehin Dest ji te ye, çengji te ye
Mifikr û hem himet nehin Ruh bi teye,rah bi teye
Avek mehîn im kemter im Min cerg û dil bûne birin
Sewda û dîn û ebter im Pabendê vê nefsa le'in
MUKSÎyêjarû bedtirim Fe'rhem nîxeyrerrahimîn

FEQE REŞID

Yek ji hebestvan û nivîskarên Kurd, Feqe Reşîdê Hekarî ye. Sed heyf
û mixabin derheq jîyana wî de agahdarîyeke bi nivîs diyar tune. Herwe-
ha dema jiyana wî jî, di tarîtîya dîrok de temartî maye. Tenê pirtûkeka
wî ya bi navê "Sirmehşer" di destên me de heye. Wekî din em laqê tu
berhemên wî yên din nebûn. Û U ser wê jî, ne pêşgotin û ne jî paşgotin
heye. Lê tenê U ser ruwê wê ye pê§î ev nivîs heye: "Dibêjin ji koçerê He-
karîya ye".

Mamote Cegerxwîn di helbesta xwe ya bi mavê "Hozan û Şayîrên
Kurd" de, van her çar rêzên U jêr, derbarê Feqe Reşîdê Hekarî de goti-
ne. Ewjîevin:

"Yetd dî dibêjine wîFeqe Reşîd
Di zarê kurdîfêris û egîd
Niviştek wî heye bi navê Sermehşer
Zarokên kurdan dixwînin ezber"

Pirtûka Sirmehşer, bi naveroka xwe wek eqîdê ye. Lê zêde qala hatina
îsa pêxember a di dawîlêhatina dinê de dike, ku tê û U Şamê bi Decal re
şerî dike. Piştî kuştina Decal, ew sazûmana şerîeta Mihemed pêxember
sererast dike, heta ku dinya bi temamî xira dibe û heşir radibe, ji her
kesî hîsab tê pirsîn û pira sîratê tê vegirtin.

Pirtûk ji 24 beş û 556 beytan tekûz e. Her sernavek U ser babeteka
cuda hetiye nivîsîn û di wî warî de agahdarî dide. Lê hinek ji wan beşan,
qala rawestina U hember mafê mirovan û parastina heqên madî-manewî

87

Mi hewl nehin quwet nehin Mi sewt û ezman bi teye
Mi zehr û ezman qet nehin Dest ji te ye, çengji te ye
Mifikr û hem himet nehin Ruh bi teye,rah bi teye
Avek mehîn im kemter im Min cerg û dil bûne birin
Sewda û dîn û ebter im Pabendê vê nefsa le'in
MUKSÎyêjarû bedtirim Fe'rhem nîxeyrerrahimîn

FEQE REŞID
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dikin. Xasma lêmêzekirina sêwîyan zêdetir şîret dike. Dibêje ku: Ew
aUkarîya bi sêwiyan re xêr û xweşîyeka pir zêde digîjîne xwedîyê xwe.

Piraniya helbestên pirtûkê bi yazde kiteyan dikişin, tev bi kê§ û qafîye
ne û hinek jî çarkok in (çarîne), rêz bi heşt kiteyan dikişin. Qafîyeya
asasî tune, lê di beytan de qafîya her du rêzan bi yek tîpê ye.

F.Reşîd di destpêka beşa vê pirtûkê ya dawî de weha gotîye:
"Ey Feqî tarîxê benda te temam."
De îcar ji vê rêzê tê zanîh, ku wê tarîxa kutakirina nivîsandina pirtûka

xwe gotibe. Mîha Melê Cizîrî çewa ku tarîxa jdayikbûna xwe û hin tarî-
xên din bi hisabê Ebcedê (Cemel) di Dîwana xwe de beyan kirine. Û
Feqîyê Teyra jî, di hin helbestên xwe de, hin tarîx gotine. Eger eva
F.Reşîd jî ji wan babetan be, û ku em tarîxa nivîsandina Sirmehşerê ji
bêjeya "tarîx"ê reqem bigirin, dike 1211 ê hicrî (1793). Na eger em ji he-
voka "Benda te temam" bigirin, tarîx dike 938 (1528)

Lê eger em yekê ji van tarîxên U jor ji xwe re rast bidêrin, U gor dîtina
min, wê ya pê§î rastir be. Çimkî F. Reşîd di malikeka xwe de weha go-
tîye: "Ela ey Feqîyê sanî, heta kengê bikî dewran?."

Ji vê gotina wî tê zanîn, ku wî jî mîna Feqîyê Teyran, xwe bi "feqe"tîyê
navar kirîye. Herweha bi bêjeya "sanT (duwem) eşkera dibe, ku wî xwe
ji Feqiyê Teyra re , feqiyê duwem hesibandîye. Çimkî Melayê Cizîrî jî,
xwe ji Şêxê Sin'anî re bi §êxê diwem navdar kirîye. Çewa ku Melê gotîye
"Di işqê Şêxê Sanî me". Çimkî di evînê de Şêxê Sin'anî (Mela), bi "şêxê
yekem" (Ş.Senanî) hatîye navdarkirin.

Lê îcar tarîxa jdayikbûn û dilovaniya Feqîyê Teyra jî, ku rastirîh pê
guman tê kirin ev e: 1590-1660

Ev tiştê ku me U jor got, berê di nav helbestvan û evîndaran de xuyekî
belavbûyî bû, ku yekî xwe bi yekê U pêşîya xwe, bi nav dikir û xwe jê re
dikir duwem, yan siyem û hê bêtir. Xasma ji helbestvan û milûk û sUta-
nan, pir kes navên hevdu U xwe dikirin û xwe bi navên hev navdar diki-
rin.

Pirtûka Sirmehşer, cara pêşî di 26 ê Adara 1984 an de bi destê mele
Ehmedê Qoxî hatiye nivîsîn. Ji xeynî vê, Qoxî U ser pirtûka Mele Xelîlê
Sêrtî ya bi navê Nehtilenam §erhek nivîsîye û navê wê kiriye REHBE-
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RÊ EWAM. Piştre ew herdu pirtûk bi yek cildê U devereka nediyar çap
kirine.

Pirtûka Sirmehşer di sala 1986 an de gihabû destên me. Û me wê bi
temamî ji tîpên Erebî wergerandibû tîpên Latênî û dabû Komela Yekî-
tîya Demokratên Kurdistanê ya U Elmanyaya Rojava, da ku çap bike.

Ev çend malikên U jêr, me ji Pirtûkê jêderk kirin û pêşberî xwendeva-
nankir:

"Eya ey waizê we'zê
Xwe hişyar ke i vê lehzê
Me borandin bi vê terzê
Ji hed zêde geek însan
Wan tdrin maêyetîman her telef
Lew bûye îro li wan agir elef
Wan ji xelqê ra digotin purxeber
Lew td îro bûne riswa serteser
Ev ew in hebû li nik wan şahidî
Weqtê de'wayê digotin "me nedî"
Şahidî dane bîla heq wan heman
Ewdibûn şahid bi derew herzeman
Wan kirin hîle di nav kod û sehîn
Kêm tdrin dirhem H huqqe d'gel mêzîn
Bibin guhdar ku ez bêjim,temasa tdn bi qelb û can
Yekayek tev beyan kim ez,bibînin hûn ecaîban
Ey Feqî tarixê benda te temam
Heq te'ala mexfîret kefîl qiyam

Min nivîsî ev kîtab leyl û nehar
Lewji bo îxwanê dîn rayadîgar

EHMEDÊ XANÎ

Bêguman ji nav her neteweyekî di pîşeyekê de bi rindî û çakî, deme-
dem merivekî ji adetê der dertê holê. Û ew netewe hergav bi wî kesê
xwe dipesine û serbilindiyê dike. îcar ew kesê xariqulade yê Kurdan jî,
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Ehmedê Xanî ye. Xaniyê Kurd îcar ne tenê di pîşeyekê de, herweha di
gelek pî§e û §êwr û tevgeran de, xasma ji bo azadî û serxwebûna Kurdi-
stanê kiryarên bêhempa kirine. Ta ku ew ji aUyê gelê xwe yê dilsoj û
bindest ve, bi navê "Rêberê Kurd" hatiye navdarkirin.

Her çiqas di îro de Neteweyê Kurd ne dewet be jî, lê belê di dilê her
kurdekî bi hiskirin û evîna Xanî dagirtî ye û pê dipesine, heta roja da-
wîn a jiyana xwe jî, Kurd wî jbîr nake.

Belê yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd, herweha helbestvanê bi nav û
deng, Ehmedê Xanî ye. Ew di sala 1651 an de ji diya xwe re bûye û di
sala 1707 an de jî, U Bazîdê çûye dilovaniya xwe. Navê bavê wî Ilyas e û
ji eşîra Xanîyan e û bi esl û koka xwe ji Hekariyê ye.

Belê Tarîxa jdayikbûna Xanî, çewa ku wî bixwe di Memozînê (Mem û
Zîn) de gotîye, di sala "1061" (1651) ê hicrî de hatiye dinê. Lê belê hin
nivîskar û dîrokvananê alecî û biyanî, tarîxên ji hev cuda derheq Xanî
de nivîsîne. Hin ji wan ev in, ku me i jêr nivîsîn.

Basflî NQcîtîn di pirtûka xwe ya bi navê "Kurtler" (r:489) de gotîye, ku
Ehmedê Xanî di sala "1591 ê de U Hekariyê çêbûye û di sala 1652 an de
jî, U Bazîdê miriye".

M.Emîn Zekî Beg di Tarîxa Kurdistan de nivîsîye ku, Ehmedê Xadî
di sala 1592 an de li Bazîdê ji diya xwe re bûye û di sala 1653 an de jî
miriye. Û gotiye pirtûka wî ya Nûbar pê§î di sala 1676 an de çap bûye.
Lê U têbiniya wê jî weha nivîsîy: Jiyana Xanî di nav salên 1000-1065
(1591-1654) de tê gumakirin, lê tarîxa mirina wî ne kifş e.

(Tarîxa Kurdistan, weşanxaneya Komal, Temûz 1977, rûpela 182 - bi
zimanê Tirkî)

Evdilreqîb Ûsiv jî di Dîwana Kurmancî behsa hozanê Kurd Mîna de
nivîsîye, ku: Xanî di sala 1119 ê koçê de mirîye (1610 ê mîladî).

Û Kovara Hêvîya Welêt jî, weke B.NOdtîn nivîsîye, ku: "Ehmedê Xanî
di sala 1591 de U gundê Basîtê bûye." û "...Besît di navbera Bidlîs û Cizî-
rê de ye".

Çewa ku tê gotin, Eşîfa Xanîyan serê pêşî U herêma Hekariyê dima.
Lê belê hinek tarîxzan dibêjin, ku E§îra Xanîyan di sala 1562 an de, xwe
bi koçemalî ji wir guhaztiye, çûye U hêla Bazîdê cîwar bûye.
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E.Xanî U Kurdistanê bi navê "Rêberê Kurd" hatîye navdarkirin. Ji ber
ku wî jiyana xwe ji bo azadî û serxwebûna welêt, bi gorî kiriye. Xasma
di warê rêça zimanê netewî de, wî bingeheke asasî daniye, xîm ras kiriye
û mîna kon vegirtîye.

Vî rêberê me, di çardesaUya xwe de, dest bi nivîsandina bi zimanê
Kurdî kirîye û dema ku salên wî gihane 19 an jî, alaya serxwebûnê hil-
daye û pêşkêştî ji Doza Kurdî re kirîye. Lewra ku di maUkeka xwe de
weha gotîye:

"Ez çar û neh û şeş bûm, min tekye bi balîn da"

Rêberê me yê nemir, U pa§ xwe ji me re sê heb pirtûkên bi nirx diyarî
hiştine. Yek pirtûka wî NUBAR e. Çewa ku wî bixwe tê de nivîsîye, ni-
vîsandina wê di sala 1094 (11 adar) an de (1683) kuta kirîye. Dema ku
Nûbar nivîsîye jî, temenê wî 33 sal bûye.

Ya din, pirtûka herî bi nav û deng MEMOZÎN (Mem û Zîn) e. Xanî
wê di 44 saliya xwe de nivîsîy.

Ya dîtirkê jî, EQÎDE ye. Hin kes dibêjin ku, dîwaneke wî jî heye. Lê
mixabin îro roj nexwiyaye.

Mîr Celadet EK Bedirxan bi navê Herekol Ezîzan, di Hawarê jmara
33 an de nivîsîye, ku: "Ehmedê Xanî U ser coxrafyayê pirtûkek nivîsîye"!

Memozîna E.Xanî, ji gelek pispor û kurdoloxan re bûye qada lêkolîn
û lêgerê û pir caran jî hatîye çapkirin. Lê cara paşî, di sala 1968 an de bi
tîpên Latênî, hem bi kurdîya xwe û hem jî bi wergera bi zimanê Tirkî U

Stenbolê, bi destên mamosteyê kurdzan M.Emîn Bozarslan hatiye çap-
kirin.

Nûbar jî, pir caran hatîye çapkirin. Cara pa§în, me wê wergerande tî-
pên Latênî û bi nivîsara wê ya bi tîpên Erebî re, di sala 1986 an de, ji ai-
lyê weşanxaneya Roja Nû ve U bajarê Stockholmê hatiye çapkirin.

Ev maUka U jêr, jêderka ji Memozîna Ehmedê Xanî ye, ku wek nimû-
ne ji xwendevanan re nivîsî:

Ger dê hebûya me îtifaqek
Vêkra bikira me înqîyadek
Rom û Ereb û Ecem temamî
Hemyan ji me ra dikirxulamî
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Nûbar jî, pir caran hatîye çapkirin. Cara pa§în, me wê wergerande tî-
pên Latênî û bi nivîsara wê ya bi tîpên Erebî re, di sala 1986 an de, ji ai-
lyê weşanxaneya Roja Nû ve U bajarê Stockholmê hatiye çapkirin.

Ev maUka U jêr, jêderka ji Memozîna Ehmedê Xanî ye, ku wek nimû-
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Belam U Kurdistanê di nav mele û feqîyan de, gelek helbest û qesî-
deyên Ehmedê Xanî hene. Dibe ku ew dîwana wî, ya ku dibêjin hebû,
berî ku çap bibe, ji hevdaketibe û helbestên wê U nav xelkê belav bûbin.
Lê eger fersen çêbibe û lê bête gerandin, di wê bawerîyê de me, ku wê
ji helbestên Xanîyên efare dîwanek tekûzbibe.

Ev her heşt bendên U jêr, destnivîsa bi tîpên Erebî bûn, ku bi aUTcarîya
hin Kurdên welatparêz, ji nav mele û feqîyên U Kurdistanê hatibûn ci-
vandin û ji me re fotoqopî hinartibûn. Lê mixabin di hin deveran de hin
bêje û tîp nehatin xwendin. Ji ber ku ew dever, bi qelema rengî hatibû-
ne nivîsandin. Me, U ciyên wisa niqut danîne.

Benda pê§î, 17 beyt in. Rêz bi 14 kiteyan dikişin û qafîyeya asasî "...a"
(da) ye

Benda diduyan, şeş malikên çarkok (çarîne) in. Lê di tevan de rêza
dido û çar nîvrêzk in, yên pêşî û yên sisiyan bi 14 kiteyan in, lê tevê nîv-
rêzkan bi §e§ kiteyan in û qafîyeya asasî "...r" ye.

Benda sisiyan, yazde malikên çarkok in û rêz bi he§t kiteyan dikişin,
qafîyeya asasî "...P ye.

Benda çaran, pênc beyt in, rêz bi yazde kiteyan dikişin û qafîyeya asa-
sî"...n"ye.

Benda pêncan, pênc malikên çarkok, rêz bi 15 kiteyan dikişin û qa-
fîyeya asasî di rêzên çaran de ""...e" (ye) ye.

Benda şeşan, §e§ malikên §eşkok in, rêz bi 15 kiteyan dikişin. Di tevê
maUkan de rêza pênc û şeş, lêvegera U bendê ye û qafîyeya asasî di wan
de "...ê" ye.

Benda heftan, 15 malikên çarkok in, rêz bi he§t kiteyan dikişin û qa-
fîyeya asasî di rêzên çaran de "...ê" ye.

Benda heştan, pênc malikên çarkok in. Di her pênc maUkan de jî,
rêza pêşî bi zmanê Erebî ye, rêza din bi zimanê Farisî ye, rêza dîtirkê bi
zimanê Tirkî ye û rêza dîtira dîtirkê jî, bi zimanê Kurdî ye. Rêz bi 15 ki-
teyan dikişin û qafîyeya asasî di rêzên bi zmanê Kurdî de "...1" ye.
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BEND: 1

"ÇEND QESÎDEYÊN ŞÊX EHMEDÊ XANÎ q.s.n

Neqqasê ezel rûyet ser neqşekîzêrin da
Berkarê di destan bû sersefhe ku tezyîn da

Tezhîbêji refşan bire ser lewheyê isqê
Resma ezelîkêşa neqşêxwe ne'alîn da

Dîbace ku însa tdrfihriste ku îmla kir
Cildekîji 'enasirbit 	 lîn da

Wan sade roxan migî işqê ku temenna kir
Xetatîji husnilxet semeqşekî zêrin da

Etfal û melek hatin westa ne di bostanan
"La îlme lena" gotin,"Ebced" bixwe telqîn da

Ma secde tenê min bir ber sûretê mehbûban ?

îblîsî nebir secde lew maye di nefrin da

Ez çûme derê dêrê min dîtîku Rûhîllah
Têkda di musewwer bûn hetta vinihalîn da

Wan cumle "Ene'l Heq" got,min "Wahidê Mutleq" got
Saqî bixwe ez girtim camek meyê nosîn da

Meynotf û serxwes bûm fîlhalî musewwes bûm
Ez ÇAR û NEH û ŞEŞ bûm,min tekye bi balîn da (1)

Herçî kume bîrpê kir hingî mi nezer lê tdr
Seyrek mi li Leylê tdr lewra mi dil ûdînda

Min dî hîveke pertewsa ye di me zahir da
Mimtdn hemîpertew da em mane di temfdn da

Ew bû ku Zuleyxayê wê dîtî di Yûsufda
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Mecnûn dî di Leylayê,Ferhadî di Şêrin da

Mîsbahê ebed min dî îro vediqendîlê
Genca ezelîbû ew,min dîdigil û tîn da

Canaj'cemala te wan dî der sûretê xûban
Şeyx û welî û sofî derzikrêxwe ahîn da

Mefrûri bî ger sofi mebe munkirêxûban
Kurdx çi tesewur kit seyra ku di dewrin da?

Şahid tuyîez zahidê mehbûbperest im ez
Bê şahidîmin nalem şeyxê me ev ayîn da

Cananê te ey XANÎ çînanî di xwe jî tê
"H*a nuqte li bin danî,filhalî di mizgîn da (2)

BEND: 2

Ez çûme derê meykedeyê subheyekêzûd
Min dîtyekê esmer
Qamet bi mîsal şubhetê cilnar û du keysûd
Manendê du ejder

Çîn-çîn dimesin biskê li sergulsenê bîxar
Manendê du şehmar
Geh geh dixwisin zulfê li ser qewsê du ebrû
Manendê du sehper

Mahê mutereqîb e meger mezher û î'caz
Carek bite sed naz
Halê me tefehus bike bêje ku "feqîro
Azer bo me xemxwir"

Ku min nizanî wextê seher çi bû te da min
Ey serwîqeda min
Go:"Ma tu nizanîçiye min da tefeqîro?
E'teytu ke Kewser!" (3)
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Hindx me kirin hor û peripey de temasa
Hasa weku hasa!
Kengê dibine layyiqê nîzareyê ebrû ?

Ey dilîmeke bawer

Bariji derê meykedeyê min meke bawer
Ey Seyyîdê Muxtar
Saqfyî gote wî "eshedu bîllah ku îro
Xanî bûye xemxwif
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BEND: 3

Ez çûme baxê sorgulan
Wextê sehergahan bixef
Min dîsedaya bilbilan
Dagirtibû her çar teref

Sewta hezarû qumriya
Dengê ribab û muxnîya
Teşbîhê bezma bengîya
Hevdengê hev bû çeng û def

Manendê mest û serxwesan
Ez çûme bezma mehweşan
Ebrilkeman û çavreşan
Cerg û dilê min kir hedef

Penkanê cerg û dilperi
Ten bûye sindoqa beri
Sedeqji husna êperi
Hêja li min bû kerb û kef

Hêja li min bû kerb û kîn
Zahirxezeb batin kenîn
Lêxemzeyek da min nehîn
Eqlê me dîsa kir telef

Dîsa hebîba çavbelek
îhsan digel min bû gelek
Lewra digel zulfê xelek
Ebrû me dîtin qist û lef

Şetriyê qişt û zulf û xal
Hemyan li ser ruxsarê al
Vêkra hebûn ceng û cîdal
Leşker dihatin sefbi sef
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Sef-sefme dîn vêkra bi ceng
Hindek Hebeş hindek Fireng
Yekyek reşandin wan xedeng
Vêkra hebûn wan lafû lef

Vêkra hebûn de'wa û şer
Der bûn li min tîr û teber
Ker ker kirin qelb û cîger
Rihtin ji dil xwîna bi kef

Rihtin gelekxwîna dilan
Şehmarê zulfê ser milan
Bê rehm û mest û qatilan
Mey xwa ji fîncana sedef

Wan meyxwiran ebterkirim
Bê qewet û bê dil kirim
Wellah ji dil ker-ker kirim
XANÎbese ah û esef!

BEND: 4

Mi dî neqşek ji neqsê neqsibendan
Vekir qeydek di min yekyekji bendan

Li min kon bû riya Ke'ba wîsalê (4)
Ji kulê qameta balabilindan

Min sed hêvîheye dîsaji seyyad
Mi eza ke ji qufl û qeyd û bendan

Kuşada dil di bû ma ra muyesser
Dilê min ma digel miskê kemendan

DilêXANÎ eger çi gencexan e
Şukur qet kes nego, "Xanî bi çendan!" (5)
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BEND: 5

Zahidê xelwetnuşîn pabendê tdrdarêxwe ye
Tacirê rehletgozîn derbendê dînarêxweye
Asiqê dîlberhebîn dilbemdê dildarêxweye
Da bizanî her kesek bê subhe xemxwarêxwe ye!

Bê 'emel tu j'kes meke hêvî 'etaya hîmmetê
Bêxerez nakêşitin qet kesji bo kes zehmetê
Kes nehin qet hilgirit barê te ew bê ucretê
Gerçîîsa bit ew êfikra ker û barêxweye! (6)

Hûşîyar be da netd umrêxwe bêhasil telef
Lew ku naditfayîde mal,genc û ewlad û xelef
Maceraya Xudr û dîwarêyetxmî bû selef
Vîzemanî her kesek mîmarê dîwarêxwe ye! (7)

Canezerdetu bipêla weh ku waqiêşewaş!
Ger nebîtin iltifatê mewceyê debr û meas
Cundîyû rumbazêFaris naditin canê belas
Saeta serbazî hêvî wîji serdarêxwe ye!

XANÎya zayî' meke umrêxwe ey nadanebes
Bê teleb nabîji isqê behremend ey bilhewes
Mesani'ê mutleq nîne îltifatek wî bi kes
Lutfû îhsan ji ewî derheq telebkarêxweye!

BEND: 6

Ey derêxemha li tenha ew li şemsa xawerê
Xan û man têkda zulûmatpatfwê dêmenwerê
Pistî lêvê wê venaxwim mutleq ava Kewserê
Min nevêt dinya bi carekpasî wê sîmaperi
Ger bizanim ez di heşrê da nebînim Dîlberê
Cennetê dê çi bitdm pê wer bikim xagusterê (8)

Sed muxabin çû ji ba min ew hebîba çavbelek
Ah û efxanê di min daîm diçûn hetafelek
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Mam di qeyda dax û derdan pasî wê zufa xelek
Hem jiferyadê di min aciz dibûn îns û melek
Ger bizanim ez di heşrê da nebînim Dîlberê
Cennetê dê çi bikim pê wer bikim xagusterê

Hicretayarê biha tim şubhêfenda şuledar
Ketme halê ihtîraqê j'ihtîraqê bûme nar
Ez wicûdek bê wicûd im suhtime têkda xubar
Min nevêdinya bi carekpasê wîçavêxumar
Gerbizanim ez di heşrê da nebînim Dîlberê
Cennetê dê çi bikim pê wer bikim xagusterê

Ger di hîna ez wefat bim bête ser min Ezreîl
Mujdeya Xuldê bidit min hem digel wî Cebreîl
Xudr û îlyas tev bibîtin ewji bo min ra delîl
Dê bibêjim "Min nevêtin Xuld û Kewser,Selsebîl"
Ger bizanim ez di heşrê da nebînim Dîlberê
Cennetê dê çi bitdm pê wer bikim xagusterê

Van du misraan kitabet kim li belgê kaxetê
Da bi destêxwe bikêşim ew di hîna hezretê
Wesfê halêxwe bibêjim ez di wextê hicretê
Ger bizanim ez di heşrê da nebînim Dîlberê
Cennetê dê çi bikim pê wer bikim xagusterê

Ji wê mehrûmî dibî ey bê edeb.ey bê hîcab
Ev qezayê Bariye razî bibe ey malxerab
"înna lîllah" tu bibêjeji te ra her ew sewab
Ger bizanim ez di heşrê da nebînim Dîlberê
Cennetê dê çi bitdm pê wer bikxm xagusterê

BEND: 7

Dilo carek xwe hişyar ke
Hilo da çin bi seyranê
Bi carek bes xwe bêpar ke
Were seyra gulîstanê

Gutîstana ku sorgul tê
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BEND: 7

Dilo carek xwe hişyar ke
Hilo da çin bi seyranê
Bi carek bes xwe bêpar ke
Were seyra gulîstanê
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Semen,nisrin û sunbul tê
Hezar-bilbil bi xulxul tê
Di hîva mahê nîsanê

Difesla çardeyê nîsan
Me dîbû dîlberek dîsan
Di dil da meş'elek îsan
Mi can da subhêperwanê

Me dil da dîlberek sade
Letîfûşêxû begzade
Ji qeydan kirme azade
Nihanîbirme dîwanê

Nihant xelwetek da min
Ji le'lan şerbetek da min
Bi weslê suhbetek da min
Kirim bende difermanê

Jifermanê ku asiq bit
Di daxwazê murafiq bit
Divê her dem muwafiq bit
Wetd Şeyxê di Sen'anê

Wekî şeyxê ku xadir bit
Lifermanê ku nazir bit
Bi emrê dostê kafir bit
Bisojit suhfê Qufanê

Bisojit suhfê mektûbê
Bi emrêyarû mehbûbê
Dema dil dim bi metlûbê
Didim ez dîn û îmanê

Bila dîlber mecazî bit
Ji rengêpês e tazî bit (9)
Bila sofî ne razî bit
Bimînit ew di hîrmanê

NebêfSofi qewî dîn e
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Wetdxuffasê miskîn e
Li ber wî roj çi rengîn e
Çu nabînitji 'umyanê

Dilê wî kor e, e'ma ye
Li ber wî dergeh dadaye (10)
Ji weslê dûr bûye maye
Nehistin bête dîwanê

Di dîwana ku qerqeftê
Di nêv bezma 	 tê
Melaîk sed hezar seftê
Ez im ê hate meydanê

Ez im serxweşji wê camê
Ez im sewda di nêv amê
Ez im enqa ketim damê
Bi zulfan ser ....danê

Bi zulfan hate serxalan
Binefs û werd û al-alan
Dil û canê me evdalan
Dibin herdem bi talanê

Bi talan ku du sed ser çûn
Hezaran genc û gewher çûn
Dilêm sedpare ker ker çûn
Tu XANÎbes ke efxanê!

BEND: 8

"ÇARGOŞEYA EHMEDÊ XANÎ q.s." (11)

Fate 'umrifî hewa keya hebîbî kulle hal
Ah û nalem hemdememşpd derfiraqet mah û sal
Gerbenim kanim dilersin çokden olmiştir helal
Dîn û ebter bûm ji isqê min nema eql û kemal
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Entefikrifîfuadî ente riXhîfil cesed
Leskerêxemha yê to mulkê dilem wîranîkerd
Dadegeldim isq elinden îsterim senden meded
Wan Tetaran bimeyexma eql ûdînû mulk û mal

Tale xemmîzade hemmî şa'e sirrifil mela
Teşneyê camê wîsatem çun şehîdê Kerbela
Yokse sen dxwane oldun nîce halim ey dila
Yaji nû ve işweyek da min hebîba çavxezal

Bîte hîcranen hebîbî leste mînnî alîmen
Her dem ez derdêfîraqet xafilî ez halê men
Can û dilden erzîkildim halimîcanane ben
Erzîhala min tu xafil qet nepirsî erzîhal

Hel lena mîn nî'meti wesl-îl hebîbî mîn nesîb
Ûfitadem ber derit bîçare sergerdan xerib
Derdimiz çöklitdsinden oneyoq hîç birtebîb
Ey tebîbê min,dewayê derdêXANÎher wîsal!

1- Ji vê peyva Xanî, ku gotîye "Ez çar û neh û §e§ bûm, min tekye bi
balîn da" tê gumankirin ku, wî di nozdesaUya xwe de berpirsyarî kiriye.
Eger ne wisa be, gelo wê çi qesd kiribe?

2- Ev tîpa "h" ku Xanî di helbestê de gotîye, di elfeba Erebî de ew e,
ku di şiklê "cîm" û "xê" de ye û bê niqut e. Dema ku Xanî "Ha, nuqte U
bin danî..." ew tîp dibe "c". Yanî tîpa "cîm"ê, ya ku di efeba Erebî de ye.
Gelo wê Xanî ji vê yekê çi qesd kiribe?

3- "E'teytu ke Kewser". Yanî, min Ava Kewserê da te.

4- "Li min kon bû...". Ji vê hevokê du mane dîyar dibin. Yek: Amac ji
"kon"ê, yanî riya gihaştmê ku wek kon xwar bibe, da ku meriv zû bigîje
devera ku diçê. Ya din: Dibe ku "kon" bi §aşî hatibe nivîsandin, rastîya
wê "kin" be!

5- Peyva Xanî, ku gotiye "Şukur qet kes nego: Xanî bi çendan!" îşare-
tê ser hin kesan dike, ku xwe difiroşin dijmin û bi gelê xwe re §er dikin.

102

Entefikrifîfuadî ente riXhîfil cesed
Leskerêxemha yê to mulkê dilem wîranîkerd
Dadegeldim isq elinden îsterim senden meded
Wan Tetaran bimeyexma eql ûdînû mulk û mal

Tale xemmîzade hemmî şa'e sirrifil mela
Teşneyê camê wîsatem çun şehîdê Kerbela
Yokse sen dxwane oldun nîce halim ey dila
Yaji nû ve işweyek da min hebîba çavxezal

Bîte hîcranen hebîbî leste mînnî alîmen
Her dem ez derdêfîraqet xafilî ez halê men
Can û dilden erzîkildim halimîcanane ben
Erzîhala min tu xafil qet nepirsî erzîhal

Hel lena mîn nî'meti wesl-îl hebîbî mîn nesîb
Ûfitadem ber derit bîçare sergerdan xerib
Derdimiz çöklitdsinden oneyoq hîç birtebîb
Ey tebîbê min,dewayê derdêXANÎher wîsal!

1- Ji vê peyva Xanî, ku gotîye "Ez çar û neh û §e§ bûm, min tekye bi
balîn da" tê gumankirin ku, wî di nozdesaUya xwe de berpirsyarî kiriye.
Eger ne wisa be, gelo wê çi qesd kiribe?

2- Ev tîpa "h" ku Xanî di helbestê de gotîye, di elfeba Erebî de ew e,
ku di şiklê "cîm" û "xê" de ye û bê niqut e. Dema ku Xanî "Ha, nuqte U
bin danî..." ew tîp dibe "c". Yanî tîpa "cîm"ê, ya ku di efeba Erebî de ye.
Gelo wê Xanî ji vê yekê çi qesd kiribe?

3- "E'teytu ke Kewser". Yanî, min Ava Kewserê da te.

4- "Li min kon bû...". Ji vê hevokê du mane dîyar dibin. Yek: Amac ji
"kon"ê, yanî riya gihaştmê ku wek kon xwar bibe, da ku meriv zû bigîje
devera ku diçê. Ya din: Dibe ku "kon" bi §aşî hatibe nivîsandin, rastîya
wê "kin" be!

5- Peyva Xanî, ku gotiye "Şukur qet kes nego: Xanî bi çendan!" îşare-
tê ser hin kesan dike, ku xwe difiroşin dijmin û bi gelê xwe re §er dikin.

102



6- Eger yekî qelemşpr U ser vê bendê binivîse, wê ji her malikeka wê
pirtûkek derê. Hêvîdar im, ku xwendevan bi balkêşî lê binêre û tê de
kûr bifikire. Çewa ku Xanî gotîye, eger meriv mîna îsa pêxember, pêx-
ember be jî, dîsan jî meriv ewuî fikra kerê xwe û fikra barê xwe dike!

7- Xanî gotiye ku: Eger tu ji xwe re nebî hoste û dîwarê xwe ava nekî,
ma wê kî ji te re, dîwarê te çêbike?

8- "Cennetê dê çi bikim pê wer bikim xagusterê". Bêjeya "xaguster", bi
mana xwetf, bi mana rengê cûn û bi mana wêrane û xirabe tê. Belam ev
rêz bi du awayan tê manekirin.

a) Eger ez dflbera xwe nebînim, dê ez çikin ji bihiştê. U eger di bihi§-
tê de bim jî, ezê wê bikim wêran.

b) Ez ê ji dflbera xwe re bihişteke şaneşîn çêbikim.

9- "Ji rengê pêşe tazî bit": Pê§e, navê kermêşê ye. Lê bi Kurmancî
"mirmirk" jî tê gotin. îcar di destnivîseke din de weha ye: "Ji rengê libsê
xazî bit" e.

ÎO- "Li ber wî dergeh dada ye", di destnivîseke din de weha nivîsîye: "

Ji 'umyanê vepaşmay e" (Yan jî "ji 'umyanê ve paş maye"). Amac jê, yanî
di tarîtiyê de maye.

11- Ev beşa çarkok, (yan jî çarîn) çewa ku me U pêş jî got, di her maU-
kê de, rêza pê§î bi zimanê Erebî ye, ya diduyan bi zimanê Farisî ye, ya
sisiyan bi zimanê Tirkî ye û ya çaran jî, bi zimanê Kurdî ye. Ji maUka
destpêkê heta bi ya dawî, bi rêzê, şjroveya rêzên biyanî ev in, ku me U
jêr nivîsî:

- Ya evîndara min, bi her away ve temenê min bi evîha te fewitî. Axîn
û nalînên di min, ji cudabûna ji te ya bi meh û sala ne ku hergav bi min
re hevdem in. Lê eger ku tu xwîna min divêyî, jxwe ji zû ve ji te re rewa
dêraye.

- Amaca di qelbê min de, tu yî. Rihê di gewdeyê min de, dîsa jî tu yî.
Leşkerê te yê xeman, dUê min wêran kirin, ji te alîkarî divên, çimkî ji
destên evînê bi hewar im.

- Ji ber xemê min ên dirêj û evîna zêde ya bi re§î, sirên min ên tije bel-
avbûn. Ez, mîna şehîdên U Deşta Kerbelayê, ji gihaştina camê re, tihn
im. Yan jî, tu dîn bûyî ey dU? Wê rewş çewa be?
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- Ji min re, bi dûrketina evîndarê zanîn tune. Ji derdê cudabûnê, timî
ez ji xwe bêageh im. Min bi dU û can rewşa xwe, ji canê re, pê§ber kir.

- Bo min xweşî ye, nesîbê gihaştina evînê! Bêçare û sergerdan ketim
ber derê te. Ji pirbûna derdê me re, tixtor hîç tune.

ŞEWQÎ

Ev helbesta vî hozanê ku bi navê Şewqî navdar e, di paşîya helbestên
Ehmedê Xanî de bû. Honandina vê bendê, wek honandina "Çargoşpya
Ehmedê Xanî" ye. Hem bi kite û bi jmara rêzên xwe, hem jî bi nikl û
dengê xwendina xwe U gor wê çêbûye. Herweha rêza pê§î bi zimanê
Erebî ye. Ya din bi zimanê Farisî ye. Ya sisiyan bi zimanê Tirkî ye. Ya
çaran jî, bi zimanê Kurdî ye.

Ev Hozanê han, di paşiya benda xwe de ev gotîye: "... Şewqîyê Xanî-
neseb"!

îcar ew, bi vê yekê dide dîyarkirin ku, ew ji azbata Ehmedê Xanî ye.
Lê mixabin, me derbarê wî de agahdarîyekê peyda nekir.

Me şiroveya rêzên biyanî yên vê benda U jêr, U gor sira maUkan, U tê-
biniyê nivîsî:

"ÇARGOŞEYA ŞEWQÎ" (1)

Hubbuke efna şebabîya hebîbîfî te'eb
Işqê to begdaxtê canem der cefa û tab û teb
Eql û hûşem qalmedx sebr û qerarem gîtti hep
Sotimej'daxafîraqê lew dinalim roz û şeb

Qed medafll hecri umriya hebîb iltifbîna
Mandeem bîyar û bîxemxwarê der renc û 'ena
Gormîşem bîrgun wîsalin neylerim genc û xîna
Ger nebînim dîlberê min bo çi ne nav û leqeb?

Leyse lîl ussaqî meqsûdun sîwa weslîl hebîb
Zarezoyê weslêgul basedfixanê 'endelîb
Dîlberin weslî dîler asiq 'ela rexmîl reqîb
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Xeyri wesla dîlberê aşiq çu dînakit teleb

Qale lî: "mîn eyne cî'te?", qultu: "mîn şehril fîraq!"
Goftê: "Kalayê to?", goftem: "Derd û mîhnet îstfyaqr
Soyledî: "Derman?", dedim: "Weslin!",dedî: "Mecnune baqr
Talibê wesla mi dîsabir bitin sahibedeb

Munzu edlaxalîq-ul erwahîruhîfil cesed
Narê isqem der dilê sûzan nîhade ta ebed
îsterim meqsudimî senden îlahî qil meded
Da bibînim rûyê dxtber bê hîcab û bê neseb

Rebben'exfîrzenbe men naca ke bîl qelbîs'selîm
Kirdîgara rehmê kon ber bendeyêpîr û seqîm
Fezl û îhsanin dîler bîçare qûlin ya Kerim
Da bifezlaxwe 'efû kx ŞEWQÎyê Xanî-neseb

- Ya hebîbê! hiskirina ji te, xortaniya min di ezyetê de kir tune. Evîna
te, rihê min di tab û cefayê de şewitand. Aqil û hişê min neman, semax
û qerara min tevek çûn.

- Bêguman temenê min di dûrbûnê de bihurî. Ya hebîbê, ronahiya
xênî bitefîne. Ez di renc û ezyetê de, bê dost û xemxwir mame. Min gi-
haştina te rojekê dît. Ez ê ji mal û gencîneyan çi kim!

- Ji dilketya re, ji xeynî gihaştina evîndaran wekî din hîç amac tune.
Zarezar û fîxana bilbil, ji bo gihaştina gulê ye. Aşiq jî gihaştina dflberê
divê, U ser nefreta reqîba.

- Gote min: "Tu ji kur hatî?", min got: "Ji bajarê cudabûnê!"
Got: "Malê bazirganiya te?", min got: "Derd û mihnet û iştiyaq!"
Got ku: "Lê derman?", min got: "Gihaştina te!"
got: "Li dino binêre!"
- Işareta xaUqê rihan di laşê min de nêz e. Agirê evînê di dilê min de

heta ebedî danîye. Ez merama xwe ji te dixwazim, ya Xweda mededê
bike.

- Ya Xwedê! U gunehên ê ku bi te ve zarî dike, bibore. Ya Xwedê!
rehmê li bendewarê pir nexweş bike. Kolê te yê bêçare, xwe§î û qenciyê
divê, ya Yezdan.
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ŞERÎFXANÊ ÇOLEMÊRGÎ

Yek ji helbesrvan û nivîskarên Kurd, ŞerîfXanê Çolemrgî ye. Mixabin
me derbarê vî nivîskarê hêja de, agahdariyekê bi dest nexist. Tenê U gor
gotina nivîskarê nemir M.Emîn Zekî Beg, ew ji xelkê Çolemêrgê ye û di
sala 1693 an de ji diya xwe re çêbûye, di sala 1748 an de jî çûye dilova-
niya xwe.

Lê belê nivîska wekî din zêde U serê tiştekî din nenivîsîye. Ev jî gotiye
ku: Ji mala Mîrê Bidlîsê ye, bi Kurdî û Farisî gelek helbest ristine (Tarî-
xa Kurdistan, weşanxaneya Komal, rûpelê 181 -bi zimanê Tirkî)

MELEXELÎLÊSÊRTÎ

Yek ji hozan û nivîskarên kurd ên bi nav û deng, Mele Xelîlê Sêrtî ye
û bi esl û azbata xwe ji Hîzanê ye. Navê bavê wî, Mele Hesen e û di sala
1753 an de U Hîzan hatiye dinê û di sala 1843 an de jî, U Sêrtê çûye dUo-
vanîya xwe.

Lê belê pirtûka bi navê "Osmanlî Muellîflerî" nivîsîye ku: Ew, di sala
"1257" ên hicrî (1841) de wefat miriye.

Mele Xeulê Sêrtî, U Kurdistana Bakûr bi navê "seyda" (dersdar) ha-
tiye binavkirin. Ji ber ku, wî pirê jiyana xwe bi dersdana feqîyan re bi-
hurandîye. Ji xeynî wê yeka, wî gelek pirtuk û berhemên giranbiha ji me
re U paş xwe diyarî hiştine. Jmara pirtûkên ku wî bi xwe nivîsîne, niha 25

heb in. Herweha meriv dikare bêje ku, ew di çaxê xwe de nivîskarekî
bêhempa bûye.

Lê belê wî piraniya pirtûkên xwe bi zimanê Erebî nivîsîne. Lê me ne-
zanî, ku çend heb ji wan pirtûkan bi zimanê Kurdî ne. Ji nav hemîyan
niha tenê "Nehcilenam" di destên me de heye û bi Kurmancîyeka vekirî,
bi helbestkî nivîsîye.

Pirtûka Nehcienam, 22 sernav in û jmara beytên wê 271 in. Hemû bi
kê§ û qafîye ne, rêz bi yazde kiteyan dikişin û her du rêz jî, bi yek qa-
fîyeyê ne. Herweha qaUbê kite û qafiyeyên wê jî, mînane yên Mewlûda
Melê Batê.
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Berhem û afirandinên vî nivîskarê Kurd ê nemir, niha ku U holê hene
evin:

1- Tebsîret-ul Qulûb
2- Tefsîretu Axir îla Sûretî-1 Kehf
3- Mînhacû Sittet
4- Tesîsu Qewa'îd-ul 'Eqaîd
5- Dîyau Qelbî-I 'Urûfî (menzûm)
6- Şerhu Ela Menzûmetî-1 Şattîbîyyetî Fît'tecwîd
7- Mehsûl-ul Mewahîbî
8-MuxUs
9- Kîtabu Fî UsûH-1 Fiqhî
ÎO- Kîtabu Fî Usûlî-1 Hedîs
11- Zubdetu Ma Ffl Fetawa El Hedîsîyye
12- Muxteser
13- Nebzetu Mîn-el Mewahîb-fl Medenîye
14- Nehculenam Ffl 'Eqaîdî (menzûm)
15- Nehculenam Bî Luxet-fl Kurdîye (menzûm)
16- Şerhu Elel Qesîdet-îl Mehzîye
17- Rîsaletu Sexîf
18- îzhar-ul 'Usûn
19- El Qamûs-ul Sanî
20- îsaxocî
21- Rîsaletu Ffl Mecazî Wel îstfare
22- Rîsaletu Ffl Adab-fl Behsî Wel Munazere (menzûm)
23-RîsaletuFflWe'zî
24- El Mentûq-ul Zumrûdîye (menzûm)
25- Mewlûd (menzûm)

Di sala 1986 an de, me Pirtûka Seydayê Mele XeUl Nehcilenamê ji tî-
pên Erebî wergerandibû tîpên Latênî û di sala 1988 an de jî, ji aUyê
"Weşanên Kurdistan"ê ve, tevî nivîsa wê ya bi tîpên Erebî, U Stockhol-
mê (Swêd) hatiye çapkirin.

Ev çend malikên U jêr, me ji pirtûkê jêderk kirin û bo xwendevanan
nivîsîn:

Tu guhdêre nutq û beyana fesîh
Ji bo ferzu'eynan e merdê meUh
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Di Luqman û îskenderi lec meke
Ne pêxember in wê Inadê meke
Li esmanê heftîye cennet niha
Cehennem li bin erdêye herwiha
Kelamê di zêde kelamê betal
Xusûmet di heqan mîra û cîdal

Bi sun 'et xeberdan û fehs û dujîn
Litiştanê lanet bixelqê kenîn
Duezmanîyû xeybet û medh û zem
Nemamî herifî kirin dem bidem
Tu dermanê hirsê qena'et bizan
Jj n}ehşûdî ra bêje medh û duan
Tu malêji xwe zêde telbe meke
Disolan de cehdê li sebrê bike
Mirovê ne mehrem tu têkil mebe
M!iÇ.?J* 9*a *H'e P*rnr mebe
Heçî qenciya ku tu xalis bitd
Ewe êji bo xwe muheya dikî
Ku qencîkete qelbê te lez bike
Xerabîji şeytarifya, wê meke
Eda ke heçî ku li ser te hebî
Çi heqêXwedê bit,çiyê ademî
Eger dewlemendek qewî şakir î
Çikî tu jifiqra digel sabiri?

Ji bo te gelek ew terzî çêtir e
Welêkin bi hedêxwe derve mere!
Ew e nefê ezmanê te ey zekx
Kucarek bixwînîbi wî 'ilmekî
Ji bo xwe hevalanîpeyda bike
Jibo xwarinê, pasî destpê bike
Li serzadê rûne bi terzek edeb
Piyê rastê rake û razîne çep

Ne razê, nepal de, dema xwarinê
Nebêhiş be ba fexr û purxwarinê
Heçî hate ber te tu pê razî be
Gelek talibê tiştêxweştir mebe
Ji ewel ve sar ke,kelakel mexwo
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//' nav hidîjorêfiraxê mexwo

Serêxwe mebe serfiraxê ticar
Tu bêterzfyê qet meyîne diyar

Heçî ku li ber te hebî wî bixwo
Li ber hemnegnê xwe zadê mexwo

Piçûk çêke luqman û qenc hel bike
Nezer balî luqma hevalan meke
Heta ku tu luqma ewil hel nekx
Nezerne tu luqma duyîçêbikx
Ji mêhvanî ra nê edeb pirtir e
Jibote çi bêjim ji heddê der e
Jifêkî tu birhê bide ê sêrin
Jibpte dewa in wetdhingivîn
Heçî ku me gotî bi dil guh bidê
Eyçher riya te emanê medê
Xetîlî ku ev terz bida'et nebû
Welê ew bifermana Exêxwe bû

SELÎM SILÊMAN

Hozan û nivîkarekî Kurd ji yên kevnare Selîm SUêman e, ku di sedsa-
Uya 16-17 an de jiye. U gelek helbest û destan bi zaravê Kurmancî nivî-
sîne.

Belam U pirtûkxana Lenîngradê, di nav destnivîsar û pirtûkên Kurdî
de, yên ku AJaba bi xwe re hanîbûn Pêtirburgê, destnivîsareka Selîm
SUêman a bi navê "Ûsiv û ZUeyxa" hatiye dîtin.

Profesorê nemir Qanadê Kurdo di pirtûka xwe ya bi navê Tarîxa Ede-
bîyata Kurdî-1 de nivîsîye, ku:

"AJaba nivîsîye, ku Selîm Sulêman hevdemê Şeref-xan Bitlîsî bûye
(XVI-XVII), şayir û dengbêjê mîr-Şeref mîrê Xîzanê (Hîzan-nm)
bûye".

Pr. ê Kurd nivîsîye û lê domandiye:
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- Ji xeynî vê yekê, em tiştekî zêde di heqê S.SUêman de nizanin, ne
kifş e ku ew kîjan salê û U kur ji diya xwe re bûye. Lê wî di paşiya her
be§ên Destana xwe ya bi navê "Usib û Zelîxa" de navê xwe nivîsîye, ku
ewji mîrê Hîzanê re dfl bûye:

"Selîm dîlmen Sulêman im
ÊsîrêMîrêXîzan im"

Û dîsa Pr. gotiye:
- AJaba nivîsîbû ku, Selîm SUêman Destana xwe ji zimanê Farisî, ya

ku Camî nivîsîbû wergirtiye. Lê M.B.Rûdenkoyê U hember wê gotinê
nivîsîye û îsbat kiriye, ku Selîm SUêman ne ji Destana Camî ku bi zima-
nê Farisî nivîsîbû, wergirtiye. Ne jî, ji serpêhatiya "Yûsuf û Zuleyxa" ya
Fîrdewsî hildaye. Lê belê destaneka din jî bi navê "Usiv û ZUeyxa" U So-
vyetistanê hatiye dîtin. Ew a Xaris Bidlîsî ye. Tê gotin ku wî Destana
xwe, ji ber ya Selîm Silênam wergirtiye û bi Kurmanciyeka zelal nivîsîye.

Pr.Qanadê Kurdo, di eyni Pirtûka xwe rûpel 122 de, U bin navê Xaris
Bidlîsî çend rêz ji Destana Selîm Silêman nivîsîne û gotinên herdukan
bi hev re rûqal kiriye. Lê me ew çend rêzên S.SUêman, ji pirtûka wî jê-
derk kir û anîn U vir ji xwendevanan re nivîsî:

Ema bi sedat û bi envan
Behsê bitdn em ji Pîrê Ken 'an
Ev rengji axretê di mezheri
Yûsifbi cemal bûye meşhûri

Xwûna xweji bo mêra beyan ke
Teqrir bitce li me 'eyan ke
Yaqûb hebû keçetd xebersaz
Wextêjipider bihîst ev raz
Beyt bi me ra koh û destan
Reh şibhetê teyrefd bihiştan
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XARIS BIDLÎSÎ

Li gor agahdariya Pr.Qanadê Kurdo, di pirtûka wî ya bi navê Tarîxa
Edebîyata Kurdî-1 rûpel-122 de: Xarisê Bidlîsî di sala 1758 an de ji diya
xwe re çêbûye. Lê tarîxa mirina wî ne kifş e. (Dibe ku navê wî Haris be
û bi §aşî Xaris hatibe nivîsandin. Çimkî "Haris" U Kurdistanê navekî bel-
avbûyîye).

Profesorê me nivîsîye, ku:
- Li gor agahdariyên AJaba û M.B.Rûdenkoyê, Harisê Bidlîsî du heb

destan nivîsîne. Yek, Destana Ûsiv û ZUeyxa. Ya din, Destana Leyl û
Mecnûn.

Rûdenkoyê dibêje ku, U nav qirnên 17-19 an, di medreseyên U Kurdi-
stanê de, ew destana Xarisê Bidlîsî ya bi navê "Usib û ZeUxa" bi dersîtî
dihate xwendin. Çimkî zimanê Destanê pak û rind bû û xweş dihate
fêmkirin.

Dibêje ku: Serê ewU Destana Ûsiv û ZeUxa, Selîm Silêman nivîsîbû.
Pa§ê Xarisê Bidlîsî ew destan bi Kurmancîyeke vekirî û zelal dinivîseŞ
bêjeyên biyanî ji nav avêtine û xistiye şûfê xeberdana zargotinî.

M.B.Rûdenkoyê nivîsîye, ku Xarisê Bidlîsî destana xwe ya bi navê
"Leyl û Mecnûn" di sala 1758-59 an de,U ser daxwaza keçeke Kurd nivî-
sîye. Pirtûk 740 çarxan (çarkok) in û 14 beş in. Bi kurtî navê beşan ev
in: Keykawus ji Xwedê di'a dike ku kurekî bidê, Destpêka evîntiya Ley-
lê û Mecnûnî, Mirazxwaz naxwazin ku sêra civîha wan dîyar bibe, Mec-
nûn bi çolê dikeve, Mecnûn diçe Ke'bê (Mekke), Xwezgîntiya bavê
Mecnûnî, Xwezgîntiya îbn Selam, Naufal xwe di nav ra dUce, Mêrkirina
Leylê, Mecnûn dîsa bi çplê dikeve, Leylê û Mecnûnî hevdu dibînin, Mi-
rina dê û bavê Mecnûnî, Mirina Leylê û Mirina Mecnûnî.

Belam ew gotina Pr. Qanadê Kurdo, ku gotiye Xarisê Bidlîsî di sala
"1758" an de çêbûye û gotina Rûdenkoyê ku gotîye, Xarisê Bidlîsî de-
stana xwe di sala "1758-59" an de nivîsîye, bi hev re dUcevin tersiyê (?)

Li gor gotina Pr. bi kurtî çîroka Leylê û Mecnûnî weha ye:
- Mecnûn, kurê dê û bavekî belengaz î şerpeze bûye û cUl ketiye Leylê.

Pi§tre dixwaze ku jê re bixwazin. Leylê jî, keça maleke dewlemend û
navdar bûye. Diya wî diçe xwezgînî. Lê dê û bavê Leylê, wê nadin. Diya
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Mecnûnî radibe bi şûnde vedigere mala xwe û bi nepakî di buwara Ley-
lê de, ji kurê xwe re galegal dike, da ku kurê wê jê veki§e û jê hezneke.

Di pey wê yekê de, Mecnûn ji malê dertê, diçe ser kaniya Sindcan -
yan jî kaniya Masabulê (Dibe ku Sincan be,navê gundekî ye U nêzê
WeysUqeran)- ku hergav keç diçin wir avê tînin.

Mecnûn, U ser wê Kaniyê Leylê dibîne û herdu bi hevdu re dikevin xe-
berdan û galgalan heta ku dibe êvar, roj U wan diçe ava. Carek ji nedî
ve tê bîra Leylê, ku U malê ji bo avê U benda wê ne. îcar xwedivê ku ew
zû rabe here malê. Lê Mecnûn wênakê bernade. Piştre Leylê U ber
çpka wî rûdine û bi hevdu re dikevin kêf û henek û laqirdiyan.

Serê Mecnûn U ser çpka Leylê ye û xirmaşê xewê dibe. Leylê jî, hema
yek û dido nake, radibe morflca xewê dixe guhê wî û diçe. Û Mecnûnê
xewar mîna ku têkeve binê heft behran di xewê de dimîne.

De lê belê, dema ku Leylê digîje malê, dibîne ku mala bavê wê ji wir
barkirine çûne zozên. Hema ew jî, U pey şppa wan dikeve, bi lez û bez
diçe digîje Koçê.

Lê tebat û hedana Leylê hîç nayê. Lewra ku Mecnûn U ber Kaniyê di
xew de maye. Û êdî Leylê, qenim nikare bi şûnde jî vegere.

Piştre Leylê dibe mîna dêlegureka har û kî dibîne pirsa Mecnûn jê
dike. Lê ji kî pirs dike jî, kesek salixê Mecnûn jê re nade.

îcar U gor gotinên çîrokbêjan, Teyrek ji hêla Kaniya Sindcad ve bi
hewa dikeve difire û bi ser koça mala bavê Leylê ve tê. Leylê, jê, pirsa
Mecnûn dike. Teyr dibêje ku: Mecnûn U ber Kaniyê di xew de ye û çivî-
kekê di nav porê wî de ji xwe re hêlîn çêkiriye, têjik jî denristine, qur û
qamîş û gU û giya jî di nav porê wî de §în bûne û hevdu girtine.

Di pey wê agahdariyê de, Leylê radibe xwe ji Koçê didize û bi şûnde
vedigere, diçe ba Mecnûn û wî ji xewa evînê §îyar dike. Bi şiyarldrinê
re, ew xwe dihelêqe stuwê Leylê û herdu hev hemêz dikin, bi hevdu re
kêfxweş dibin.

De tunebê, birayên Leylê tev lê digerin û her yekê, bi deverekê ve
diçe. Çend heb jî bi §ûnde vedigerin tên ser Kaniyê û bi wan ve derdike-
vin, ku wanê U cem Mecnûn e.

Ew çax Leylê ji wan pir ditirse û berzûrê Xwedê dibe dua dike, ku
Xwedê wê û Mecnûn bike du teyr, da ku bifirin bi asîman kevin herin
xwe ji wan xelas bikin.
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Di wê gavê de, Xwedê daxwaza Leylê tîne cî. Û hema carekê ji nedî
ve herdu dibin her yekê teyrek û bi asîman dikevin difuin.

Tê gotin ku: Niha jî, Leylê û Mecnûn salê du caran, carek di biharê
de û carek jî di payizê de hevdu dibînim!

Belê, dema AJaba di nav salên 1848-1866 an de, hin destnivîsên kur-
dî, piranî jî yên bi zaravê Kurmancî ku bi dest xistine û wergerandine tî-
pên Latênî, di wergerandinê de pir şaşî çêbûne. Xasma di helbestan ew
tişt de pir tê xwyakirin. Çimkî tertîba helbestan (qesîde) di warê qafîye
û kite û jmara wan de, eger şaşî kêm-zêde çiqas hindUc be jî, pêre-pêre
meriv pê dihise. Dema ku meriv wan hebestan dixwîne, kêm rêz hene di
vî warê me gotî de, ku mîna hevdu bin.

îcar ji wê yekê diyar dibe, kes yan kesên ku ew hebest wergerandine
tîpên Latênî, yan Kurdî rind nizanibûn, yan ji xwendina bi tîpên Erebî
re ne rind zana bûne. îcar ji ber ku destnivîsa asasî U holê tune, kî ku
radibe wanakan tevlî wan şaşîyan dinivîse û belavdike.

Bêguman ev tiştên wisa, dibin sedemê şaşiyên girîng ji nivsên me re di
demepêşê de, û wê bi hezarsalan dom bike!

Ev malikên U jêr, ji Destana Xarisê Bidlîsî ne, ku pê§î Pr.Qanadê
Kurdo bi dest xistibûn û di Pirtûka xwe ya Tarîxa Edebiyata Kurdî-1 de
weşandibûn. Me wan jêderk kirin û ji xwendevanan nivîsî:

Ema bi sedat û bi envan
Behsê me dikin ji Pîrê Ken 'an
Ev rengji lawê wî di mezhûri
Ösiv bi rindxzehfbû meşhûri

Xwînaxweji bo mêran beyan ke
Tu bibêjeji mi ra li min eyan ke
Yaqûb wîhebû qîzekepak
Wextêji bav bihîst ev dak
Beyt bi me ra çfya û destan
Tesbîhê teyrekî bihistan

Ev malikên U jêr jî, ew in ku Xaris U ser daxwaza keçekê ristine:
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El qise di vê bihara dilhêz
Ez bûm li nîvêyekê dilawêz
Rûniştim û ez lipencereyê
Fitdrîme seharê û hewayê

Niga mi dî deri tdşqbû
Şemsekjinîvêmînellah bû
Ji ewel va silam û merheba tdr
Pirsa me fdr û dilê mi şa fdr
Rûnist û bi leb kerem mesref
Exbar û qise tdrin mesref
Esraftdrin jiber tdlamê
Behsa me gihîşte vê meqamê

Ku şê'rû wezin çixweşkilam in
Meqbûl cem'êxas û 'am in
Nasil li me tdr kelam teklîf
El hal û teslefek bi tesîf
Pirsîme wê miraz û meknûn
Got:Tercimatdji Leyl û Mecnûn
KurcU tu ziringî da bizanin
Lew em çi bi Farisî nizanin!
Ne mumtdn e eşq bit nihanî
Henek hebitin heye 'eyanî
Şagirt di hucrêpê biyek bar
Bi cumle ji hal bûne xeberdar

Ev sêr niha eşkera bû
Cî-cîgeriya û belabû
Xeybetqewîji bo etbê
Agah fdrin diya HebWê
Wêabctiyaefîfûsalih
Wextê ku bihîstine ev tirane
Hal hal giri rûy gil seri
Serbend biri û ser heltdri
Rabû bixezeb ve hate Leylê
Ber fdrbû qehr misalê sêlê
Rûnişt ber li layê qîzê
Gotê ku:Lewend bi temîzê
Hala mi bihîztiye ciwabek
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Aşiq li te bûye sabek
Hikmet ne ew e,tu jê sa bî
Asiq tdrbû ya dil kuta bî

Ey doxtera min,eva çi kar e?
Ev karji bo te zêde ar e
Ferz eji te ra hub û perde
Rûyê te kesek bibîne derve^
Bifce te heyn hezar asiq
Aşiq bona te ne layiq

Te namûs û nisfli me bi ba fdr
Loma Ereba li me rewa fdr
Derzê te bibine belfd ar e
Biksîne di çavê litar e
Min bed bitd dê biçîjîxanî
Bê nav benî di nêv zemanî
Êdîmeçe Mektebê tu caran
Çûna te niha qewîmubaran
Êdî tu biçîji mal bi derva
Teyrok te bibarin bi ber va
Dê bêje bav û xizm û maman
Xwûna te vexwin bi tas û caman
Keç ar û heya ne tek berayê
Ya qenc eweew nebin ji dayê
Yanî fcur bin,bilindser bin
Pista bi her dera xeber da
Ar û edeba xwe wê bi der da
Gewher bikevit destê xakan
Dê tcu bitdtin bi miqtebapan
Ya bê heya û serm in û xamûş
Nav çadir û pêçeka serpûs
înkarfya Leylêji eşqê baweriya
Dayê mana tdriye wê Mektebê

Leylê fcu bihîstin ew kelam e
Go: Dayêji te ecêb dimam e
Ev terz xeber çi bi hale
însafbike çi qîl û qal e
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Leylê setdnî çadira xwe
Ev reng e xiste xatîra xwe
Ku carek biçe lay Mecnûn
Kanê bi çi hal e ew cegerxwûn

MÛRADXANÊ BAZÎDÎ

Yek ji nivîskar û helbestvanên Kurd, Mûradxanê Bazîdî ye. Mixabin
me derbarê wî de agahdarîyeka zêde peyda nekir. Tenê nivîskarê bi nav
û deng M.Emîn Zekî Beg di Tarîxa Kurdistan de U serê çend rêz nivîsî-
ne. Ew jî weha gotiye:

- Mûradxan di sala 1772 an de ji dayik bûye û di sala 1832 an de jî
çûye dUovaniya xwe. Ew bi esl û koka xwe, ji Bazîdê ye. Hin qesîde û
xezel û beytên wî bi dest ketine. Lê Dîwana wî bi temamî nehatiye bi-
destxistin.

Lê belê eynî pirtûk di têbiniyê de jî weha nivîsîye:
"Li gor hin çavkaniyan, salên jiyana Mûradxanê Bazîdî 1150-1199

(1737-1784) in".
(M.Emîn Zekî, Tarîxa Kurdistan, weşanxaneya Komal, Temûz 1977,

rûpela 182 - bi zimanê Tirkî)

MELE MEHMÛDÊ BAZÎDÎ

Yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd ê bi nav û deng û welatparêzê dis-
oj, herweha yek ji peyrewên Ehmedê Xanî, Mele Mehmûdê Bazîdîye.

Li gor gotina M.B. Rûdenkoyê, ew di sala 1797 an de U Bazîdê ji day-
ik bûye. Lê belê derheq dflovanîya wî de tiştek nenivîsîye. Lê çewa ku
gotiye:

- Di nav koleksiyona Aleksandir Jaba de pirtûkek bi navê "Adet û Ru-
sûmatnameya Ekradîye" ku nivîsa Bazîdî bûye hebû. Mele Mehmûd, di
nav herêmeka zana û gelperest de guiaye û gelek baş zimanê Erebî, Tir-
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kî û Farisî jî zanibûye û alimekî têr zana bû. Bazîdî di xortanîya xwe de
U xwendegeha Bazîdê xwendiye, paşê çûye derve bo xwendinê geriye.
Dema ku wî xwendina xwe kuta kiriye, bi şûnde vegeriye hatiye Bazîdê
û U wir ders daye feqîyan.

Bazîdî U ser edebîyat û giramatflcê, folklor, dîrok, etnografya û adetên
Kurdî gelek tişt nivîsîne. Lê xebata wî ya girîngtir U ser giramatflca zi-
manê Kurdî bûye. Navê wê pirtûka wî jî dexle ye (Nîverebî û nîvkurdî),
bi navê "Rîsaleyê Texfetunexlan Fî Zimanê Kurdan" e. Herweha di gi-
ramatflcê de, wî ji pirtûka Elî Teremaxî birî û tîna xwe sitendiye.

Konsolosê Rûsî A. Jaba, dema ku U Erzeromê M.Mehmûd dîtîye,
Melê ji bo zanistiya Kurdîjê re pir alîkarî kirîye, da ku AJaba koleksi-
yona xwe dewlemendtir bike. U wî ji pirtûkxana xwe bixwe gelek pirtûk
danê û pir jî berhemên xwe yên şexsî, jê re diyarî kirine.

Belam ew pirtûka ku Rûdenkoyê behs kiriye, min wê di sala 1987 an
de,U pirtûkxana bajarê Stockholmê-Swêd, ya bi navê "Stockholms
Stadsbîblîotek HuvudbîbUoteket" de dîtibû. Ew çap bi navê "Adetên
Kurdistan" di 5.7.1963 de, ji aUyê "Yekîtîya Nivîskarên Tarîxî U rex
Akademîya Zanistî ya Yekîtîya Sovyet" ve hatîye sazkirin û di "Çapxana
Vêjeyî ya RojhUat-Moskowa" de jî çap bûye.

Bi kurtî naveroka wê ev e: Jiyana eşîrên Kurd û sazûmana feodaU, ra-
bûn û rûniştina wanŞ pî§e, zewac, bawerîya bi §êx û zîyaretan û bi ti§tên
betal, bûna bûyerên bêsebeb, hevkuştina bo netişt û pir tiştên din... Pir-
tûk 53 rûpel e û U ser ruwê pê§î wêneyê cotyarekî Kurd heye, ku bi du
ga û nîr û halet cotê xwe dike. Di Pirtûkê de tişta herî bîrkêş, ku bala
meriv dikişe ser ev e: Nivîskarê dUovan bêtifaqî û hefsûdîya gelê xwe ya
di wê demê de weha aniye ber çavan û gotîye:

"... Û ehlê Ekrad eger xwecih eger Kurd û eger Rewend, qewî zêde
hakimperest û axaperest in. Zêde îtaata hakiman û mîr û axan dikin.
BUanê hakimêd wan Fileyek jî bibitin êdî zêde îtaat dikin, lakin ji hem-
cinsê xwe dexsê (bêzî-nefret NM) dikin. Bi înad û kîn û qederet in.
Eger ji cinsê wan yekê jê re bibine hakim û axayêd wan îcarî ewî qebûl
nakin û îtaata wî nakin. Elbette fesadîyekê peyda dikin..."

Rojnameya Kurdistanpress, di jmara xwe ya 58 (4) 26.10.1989, rûpelê
9 an de, di bin sernavê "Xebat û Jiyana Mele Mehmûdê Beyazîdf de vê
agahdariyên U jêr daye:

Di sala 1986 an de U Moskvayê pirtûkeka Mele Mehmûdê Bazîdî ya
bi navê Tewarîxê Qedîmî Kurdistan" bi zimanê Rûsî hatiye weşandin.
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Di pêşgotina wê de U ser jîyana wî bi dirêjî hatiye nivîsîn. Hin ji xebatên
wî yên giranbiha ev in:

Bazîdî bi peşniyara AJ. gelek berhemên Şerefxanê Bedlîsî ji Farisî
wergerandine Kurdî. LêkoUha wî U ser ziman û çanda Kurdî U Bazîdê û
U Tebrîzê berdewam kiriye. Gramera zimanê Kurdî nivîsîye, pirtûka Şe-
refxanê Bedlîsî "Pirtûka Dîroka Kurdistan a Kevnare" cildê pê§î ji Fari-
sî wergerandiye zimanê Kurdî û wekî din hin berheman ji Tirkî û Farisî
wergerandine Kurdî. kêm car U bin nivîsar û wergerên xwe, navê xwe yê
rastî nivîsîye. Wî ji xwe re navê "Feqîf Mehmûd Efendî", "Hecî
Mehmûd Efendf bi kar anîne.

Mele Mehmûd, U Bazîdê bûye serokê medreseyê û paşî U Erzeromê
mamotetî kiriye. Herweha ew bi serokên serluldanên Kurdî re têkilî ki-
riye û bala Osmaniyan jî jê venekişiye û di nav xelkê de pir xwedîqedr û
xwehezkirî bûye.

Dîyar bû, ku Mele Mehmûd U gor birî û baweriya xwe, bi hindikî be jî,
şûna Ehmedê Xanî dagirtiye. Lê eger di demepêşê de U ser wî lêkolîn
bête kirin, bêguman wê hê bêtir kiryarên wî yên bi nirx û rûmet diyar
bibin.

Hêvî dikim serê xwendevan neêşe, U vir bûyerekê beyan dikim:
Berî 1980, U ser tixûbê Tirkiyê û Sûriyê, kurdekî serbaz (yûzbaşî) ê

cendirmeyên Tirk hebû. Nijda wî di şevekê de, U hin merivan ras tê. Ew
û Cendirme bi hevdu re şer dikin. Cendirme yekî ji wan qaçaxan dîl di-
girin û dibin qereqola xwe.

Piştre ew Serbazê Kurd îfadeya wî digire. Lê belê ew meriv, pirî ku ji
xwe bêhêvî dibe, dikeve rewşeka pir xirab û bi Serbazî ve zarezar dike,
da ku wî berde.

Mîna ku dilê Serbaz jî, pê dişewite û bi Kurdî jê re dibêje:
- Kuro, ma te fîhêt nedikir, ev tivinga delal bi te re, hewqas jî bi te re

fişek hene, te xwe dîl xiste destên esker?

Dema ku Serbaz bi Kurdî pê re dipeyive, ew dibêjê:
- Wffi! ev tu jî Kurd î? Ê heke min zanibûwa, minê cendirmeyên te bi

rêzê tevan gulebaran bikirna!

Serbazjîdibjê:
- Erêêê! ez dizanim, ezê jî U ser wan bûma!

118

Di pêşgotina wê de U ser jîyana wî bi dirêjî hatiye nivîsîn. Hin ji xebatên
wî yên giranbiha ev in:

Bazîdî bi peşniyara AJ. gelek berhemên Şerefxanê Bedlîsî ji Farisî
wergerandine Kurdî. LêkoUha wî U ser ziman û çanda Kurdî U Bazîdê û
U Tebrîzê berdewam kiriye. Gramera zimanê Kurdî nivîsîye, pirtûka Şe-
refxanê Bedlîsî "Pirtûka Dîroka Kurdistan a Kevnare" cildê pê§î ji Fari-
sî wergerandiye zimanê Kurdî û wekî din hin berheman ji Tirkî û Farisî
wergerandine Kurdî. kêm car U bin nivîsar û wergerên xwe, navê xwe yê
rastî nivîsîye. Wî ji xwe re navê "Feqîf Mehmûd Efendî", "Hecî
Mehmûd Efendf bi kar anîne.

Mele Mehmûd, U Bazîdê bûye serokê medreseyê û paşî U Erzeromê
mamotetî kiriye. Herweha ew bi serokên serluldanên Kurdî re têkilî ki-
riye û bala Osmaniyan jî jê venekişiye û di nav xelkê de pir xwedîqedr û
xwehezkirî bûye.

Dîyar bû, ku Mele Mehmûd U gor birî û baweriya xwe, bi hindikî be jî,
şûna Ehmedê Xanî dagirtiye. Lê eger di demepêşê de U ser wî lêkolîn
bête kirin, bêguman wê hê bêtir kiryarên wî yên bi nirx û rûmet diyar
bibin.

Hêvî dikim serê xwendevan neêşe, U vir bûyerekê beyan dikim:
Berî 1980, U ser tixûbê Tirkiyê û Sûriyê, kurdekî serbaz (yûzbaşî) ê

cendirmeyên Tirk hebû. Nijda wî di şevekê de, U hin merivan ras tê. Ew
û Cendirme bi hevdu re şer dikin. Cendirme yekî ji wan qaçaxan dîl di-
girin û dibin qereqola xwe.

Piştre ew Serbazê Kurd îfadeya wî digire. Lê belê ew meriv, pirî ku ji
xwe bêhêvî dibe, dikeve rewşeka pir xirab û bi Serbazî ve zarezar dike,
da ku wî berde.

Mîna ku dilê Serbaz jî, pê dişewite û bi Kurdî jê re dibêje:
- Kuro, ma te fîhêt nedikir, ev tivinga delal bi te re, hewqas jî bi te re

fişek hene, te xwe dîl xiste destên esker?

Dema ku Serbaz bi Kurdî pê re dipeyive, ew dibêjê:
- Wffi! ev tu jî Kurd î? Ê heke min zanibûwa, minê cendirmeyên te bi

rêzê tevan gulebaran bikirna!

Serbazjîdibjê:
- Erêêê! ez dizanim, ezê jî U ser wan bûma!

118



ELÎ TEREMAXÎ

Yek ji nivîskarên Kurd ên dilsoj û bi nav û deng, EU Teremaxî ye, ku
bi nesir pirtûk nivîsîne. Lê mixabin derheq jdyUcbûn û dUovaniya wî de,
me tarîxeka bi nivîs peyda nekir. Tenê pirtûkeka wî di dest me de heyeŞ
di rêça giramatflcê de zimanê Erebî bi Kurdî (Kurmancî) beyan dike û
qayde û tertîba rastpeyvandinê di rêça zanistiyê de dinivîse.

Bêguman xwendina wê pirtûkê, ji kesên xwendevanên Umê Nehwê re
pir dibe alflcar. Bi tevayî 32 "Fesl" (beş) e. Her beşeka wê rewşa tertîbe-
ka giramatflcê cuda beyan dike û mînakan ji zimanê Erebî û Ferisî û
Kurdî tîne ber hev, wan bi hevdu re rûqal dike û dide zanîn. Pirtûk 26
rûpele.

Mamoteyê hêja û zimanzanê Kurd Tixtor Marûf Xeznedar, amadeki-
rina ji lêkolîn û bo sernivîsan di sala 1981 an de, U Bexdayê di çapxana
"Dar-ul Zeman" de, pirtûkek bi navê "Destûrê Zimanê Erebî bi Kurdî,
EU Teremaxî Sedey Hevdemî Zayîhê" çap kiriye. Ji rûpela 29 an heta
dawîyê jî, pirtûka EU Teremaxî ku bi navê "Haza îbaretu EU Teremaxî,
Haza Kîtabû Serfa Lîsanê Kurdî" cîday e.

Kovara HAWAR di jmara 33, r: 13 an de nivîsîye ku: "... Jaba dibêje
ku Kurmancan heta hezarê hicrî ilmê dîn û şerfetê bi zimanê Erebî dix-
wendin. Piştî hezarî, meleyek bi navê EU ji gundê Teremaxêji qeza
MUcsê rabûye û ji ber (bo) xwendinê çû heta Bexdayê. EU di medresên
Bexda, Behdînan û Soran de xwend."

Etfyê Teremaxî pi§tî ku vegerîya welatê xwe rabû di gundê xwe de
medreseyek ava kir û bi zimanê Kurmancî kitêbeke tesrîfê çêkir û dersa
feqehên xwe bi Kurmancî got. Hêdî hêdî (ew kitêb-nm.) U Kurdistanê
belav bû."
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Dîsa U gor agahdarîya Xeznedar, ew pirtûka EU Teremaxî " Destnûsî
jimare (c 1958) î amûjgelî rojhilatnasî Akademîyey Zanistî Sofîyet U sa-
ley 1274 h. 1857-1858" de, mele Mehmûdê Bayezîdî daye AJaba. Ewî jî
ew pirtûk bi xwe re biriye Rusyayê.

Dr.M. lêkolîna xwe dirêj kiriye, lê mixabin hîç tarîxekê ji bo EU Tere-
maxî nenivîsîye.

Bazfl Nikîtîn di pirtûka xwe ya bi navê "Kurtler", rûpel: 511 (Ozgurluk
Yolu Yayinlari) de nivîsîye, ku AJaba di nav salên 1848-1866 an de U

Erzeromê qonsolostî kiriye.

Nivîskarê bi nav û deng M.Emîn Zekî Beg, di pirtûka xwe ya bi navê
Tarîxa Kurdistan de, nivîsîye ku:

"Etf Termukî: Di sedsala Hicrî IV. de jîye, U Termukiya di navbera
Hekarî û Makûyê de ji dayik bûye. Pê§iya pê§î wî gramatflca Kurdî nivî-
sîye. Pirtûka wî ya meselokên Kurdî û helbestên wî U Frensayê Kamû-
ran û Marauenitte wergerandine frensî. Her çiqas Ansiklopediya
îslamê behsa hin weşanên wî yên din jî kirine, lê negihan destên me û
navên wan jî nehat zanîn. (Tarîxa Kurdistan, weşanxaneya Komal Te-
mûz 1977, rûpel:180 - bi zimanê Tirkî)

Gelo ev EUyê ku M.E.Zekî Beg behs kiriye, wê ne EU Teremaxî be?
Yan dibe ku di wergerandina bi zimanê Tirkî de bi §aşî "Termukî" hati-
be nivîsîn û ew bixwe ye!

Me vê nivîsa U jêr, ji rûpela pê§î ya pirtûka EU Teremaxî jêderk kir û
bo xwedevanan nivîsî:

" Tu bizan! Ey mufredê muzekerê muxateb, ku ji bo tayîfa Ekradan ra
jî, lazim e ku bi zimanê Kurmancî ew ji Umê Serfê bizanin. Lewra bîna û
asasa hemû ilman U ser Umê Serfê ye.

Ilm, hesêb ke wekû mêzîn e ji bo Uûmêd mayî ra finûnêd bi ilmê Serfê
têne wezinandin, ku dirist û xeletiya wî Umî û xeberdana wî kelamî rast
û dirst bibe.

Lewra weku tiştek neyête wezinandin kesek temam û kêmasiya wî, ni-
zane. Bes wekû ha ye, wacib e mirov ilmê Serfê bizane, da tekelim û xe-
berdana rast û dirist bibe.

Bê ilmê Serfê, kelam dirist nabî. Lewra lazim e ku tu wed'a xeberdanê
bizanî. Mesela: Mufred (tek) û tesniye (cot) û cem'an (pir) ferq bikî û
bizanî. Û xayib (nehazir) û hazirî jêkdu cuda bikî. Û muzeker (nêr) û
muenes (mê) ji hevdu veqetînî, ku heta xeberdan rast û dirist bibe.
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Mesela: Eger tu nizanî bi lefza mufredê û digel tesniye û cem'ê xeber
bidî, kelamê te xelet dibî û cehla te me'lûm dibe.

Ev Umê Serfê di hemû kafêd lîsanan da heye û îcra dibe. Ema ê ku
niha ji bo me lazim e, zimanê Kurmancî ye. Lakin lazim e ku be'zek zi-
manê Erebî û Farisî mîsalan bînin. Lewra ev Umê Serfê bi esl û îbtîda di
zimanê Erebî da bûye û elfazêd ku lazim e ji boyî ilmê Serfê, elfazêd
Erebî ne.

Mesela: Lefz, fê'l, îsm, herf, fa'U, mefûl, îsmufail, îsmumefûl, zemîr.
Êdî gelek elfazêd Erebî hene, ku elbete lazim e ew elfaz di ilmê Serfê
da bêne zikirkirin bUanê serfa Farisî û Kurmancî jî bitin ji bo vî sebebî.

Zikrê serfa Erebî û Farisî û Kurmancî digel yekudu hatiye kirin..."

121

Mesela: Eger tu nizanî bi lefza mufredê û digel tesniye û cem'ê xeber
bidî, kelamê te xelet dibî û cehla te me'lûm dibe.

Ev Umê Serfê di hemû kafêd lîsanan da heye û îcra dibe. Ema ê ku
niha ji bo me lazim e, zimanê Kurmancî ye. Lakin lazim e ku be'zek zi-
manê Erebî û Farisî mîsalan bînin. Lewra ev Umê Serfê bi esl û îbtîda di
zimanê Erebî da bûye û elfazêd ku lazim e ji boyî ilmê Serfê, elfazêd
Erebî ne.

Mesela: Lefz, fê'l, îsm, herf, fa'U, mefûl, îsmufail, îsmumefûl, zemîr.
Êdî gelek elfazêd Erebî hene, ku elbete lazim e ew elfaz di ilmê Serfê
da bêne zikirkirin bUanê serfa Farisî û Kurmancî jî bitin ji bo vî sebebî.

Zikrê serfa Erebî û Farisî û Kurmancî digel yekudu hatiye kirin..."

121



MELE ÛNISÊ HERQETÊNî

Yek ji zana û nivîskarên Kurd ên bi nivîsara nesir, Mele Ûnisê Herqe-
tênî ye. Herqetên, yan Erqetên navê gundê wî ye. Lê mixabin me der-
heq wî de agahdariyeka bi nijvîs peyda nekir. Tenê Kovara Hawar
derheq wî de weha nivîsîye:

"Jê re melayê Herqetinî jî dibêjin, xuya ye ku Erqetên an Helqetên
gundê wî ye. Vî melayî daye pey EU Teremaxî û kitêbên tesrîfê ("Serf '

nm.) ZIRÛF Û TERKIB bi zarvê kurmancî nivîsandine..." (Kovara Ha-
war, sal: 9, hejmar: 33, rûpel: 13)

Lê belê Mînorskî di Ansîklopedîya îslamê de gojtiye ku: "Mele Ûnisê
Helqetênî di sala 1200 ê hicrî, 1785 ê zayinê de, çûye ser heqîya xwe."

Mihemed Merdûxî Kurdistnaî U Merdûx de dibjêje ku, mele Ûnis: "Li
sedê duwazdemîn ê hicrî de mirîye." Û didomîne: "Herdu tarîx yektirîn
hev digrin. Xwediyê sê berheman e di zanistiya Serfê: da, ku bi zimanê
Kurmancî TESRîF Û ZIRÛF Û TERKÎB nijvîsîne" (LêkoUha Dr. Ma-
rûf Xeznedarî, Çapa Bexda rûpela: 27)

Ev hersê pirtûkên U jor ku me navê wan nivîsîn bi jtîpên Erebî û biza-
ravê Kurmancî hatine nijvîsandin. Ew, qayde û tertîba gramatîkîka zi-
manê Erebî bi zaravê Kurmancî beyan dikin. Bêgûman çi feqîyên ku di
medreseyîn li Kurdistanê de dixwînin, pêwîst e ku pê§î, yanî berî xwen-
dina Umê Nehwê, wan pirtûkan bixwînin. Çi kesê ku dixwîne jî, hemûç-
kan jiber dUce. Dema ku dersdar dersa feqe dide, pê§î dersa ku feqî
roja berê xwendiye, lê gudarî dike. Eger ku feqî dersa xwe rewa kiri-
be, hêj dersa wê rojê dixwîne.. Ekene dersdar ew roj dersa feqî nade û
dibijê "Here dersa do jiber ke, paşê were dersa îro bixwîhe".

Belam min bi xwe pirtûkek binavê TESRîFa Mele Ûnis nedîtîye. Lê
belê Tesrîfa Kurmancî ya Mele EU pirtûkek heye û feqa wê dixwîne.
Min bi xwe di şûna vê de EWAMILA bi zimanê Erebî xwendîye, piştre
hêj ZIFÛF û TERKIBA bi zaravê, yanî ew herdukên Mele Ûnis xwen-
din. Gelo wê M.Merdûxî ne bi §a§î navê TESRÎFÊ gotibe?

ZIRÛF bi tevayiya xwe 10 rûpel e û TERKÎB ji 40 rûpel e. Di hin de-
veran de peyvên Erebî di nav feqeyan de Zirûf û Terqîb bi dersîtî jî
têne xwendin, lê ji ber ku derheq nijvîskarê wan de, di wan de hîç
agahdarî tune kêm kes dizanin ku ew, pirjtûkên Mele Ûnis (Yûnus) in.

Ev çend rêzên U jêr, me ji rûpela destpêka Zirûfê jêderek kir û ji
xwendevanan re wek nimûne nivîsî.
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"Tu bizan! hingî eşyayê di dinyayê da hene zerf e, yan xeyrê zerf e.
Zerf jî munqesimê U du qisman e: Zerfê heqîqî, yan zerfê mecazî. Zerfê
heqîqî, hilûla halekî ye di mehelê xwe de, wekî niha zeman û mekan
dijbêjî.

Zerfuzeman: îbaretê ji yewm (roj) û leylan (şev) e, hem ji mayê weku
yewm û leyl jê têne terkîbkirin. Wekî niha saet û lehze û lemhet (ji
lehzê kêmtir -nm) û an û sîne ne. Hem ji mayê weku ji yewm û leylan
têne terkîbkirin, wekî niha usbû (hefte), §ehr (meh), sene (sal) ne.

Zerfumekan: Ibaretê ji wê firaxa weku meşxûl cUkit wê cismek bi key-
fîyet. Û ku eger meşxûl nekit, dê bimînit xaU. Wekî niha daxflê kûzê ye
ji bo avê..."

Pirtûka TERKIB jî, bi naveroka xwe ji babetê Zirûfê ye. Lê belê ew
zêde U ser qaydê girametîkê di warê nivîsandin û xeberdana rast de
agahdarî dide. Yanî di hevokekê de bêjeya ku dibe kiryar, kirdar cî, ze-
man xeyset û hwd beyan dike. Ev çend rêzên li jêr, me ji rûpela destpê-
kê jêderk kir û nivîsî:

"Tu bizan! du mezheb carkî bûne di terkîba "Bismfllah"ê da: Mezhebê
Besriyan, Mezhebê Kûfan. Li Mezhebê Besriyan cumleyê fê'U ye, U

Mezhebê Kûfiyan cumleyê îsmê ye.
Ema U nik Mezhebê Besriya, "B" a amilê lefzê sema'î, herfek ji hirûfê

care wadi'ê wed'a wê kiriye ji bo musahebe, yan ji bo mulabese, yan ji
bo îstran..."
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PERTEW BEGÊ HEKARÎ

Mixabin heta niha derbarê Pertew Begê Hekarî de, tarîxeke sererast
nehatiye peydakirin. Her çiqas gelek nivîskar û rewşenbîran U ser wî ni-
vîsîne jî, lê derheq jdayUcbûn û mirina wî de tiştek nehatiye nivîsîn.
Tenê nivîskarê Kurd M.Emîn Zekî Beg di Tarîxa Kurdistan, rûperê 182

an de (Komal 1977, bi zimanê Tirkî) nivîsîye ku, P.Beg di sala 1806 an
de miriye.

Mamoste Sadiq Behaedîh, helbestên Pertewî yên destnivîs civandine
û di sala 1978 an (1398) de Dîwana wî U çapxaneya "Dar-ul Huriyef'ê
çap kiriye.

Birêzkirina helbestên Dîwanê, wek ên Dîwana Melayê Cizîrî neŞ tev
bi kê§ û qafiye û U gor tîpên elfebaya Erebî li pey hev rêzkirî ne. Her-
weha 30 heb sernav in û tê de §e§ heb "Tesdîs" (şeşkok) hene. Tev, 238
rûpel e.

Lê mamoste Badîn dibêje ku, Mihemed EU Ewnî gotiye: "Dîwana
Pertew Begê di sala 1221 ê hicrî, beramberî sala 1806 ê mfladî de, ha-
tiye nivîsandin'. Û dibêje: 'Ew şagirdê Melayê Cizîrî jî bûye'. Ev peyva
wî, pêbawer e. Çimkî Dîwana Pertew Begê jî, U gor Dîwana Melê te-
kûzkirî ye".

Dîsa dibêje: "Mmamoste Eladîn Secadî di kitêba Mêjûyî Edebî Kurdî,
bergê yekem da, bi rex hejmara 74 ê ve gotiye: 'Şah Pertewê Hekarî, U

1806 ê da dîwaneka destnivîs nivîsîye".

Mamoste di pêşgotina xwe de gotiye, ku: Tti§tek ji jiyana Pertew Begê
dîyar tune û serpêhatîya wî, ne kifş e. Lê dîsa gotiye: Tarîxnasên Kurd
Emîn Zekî, Necmedîn Mela, Mehmed EU Ewnî û Eladîn Sicadîn jî nivî-
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sîne ku, Pertew Begê Hekarî Dîwana xwe di sala 1221 (1806) ê hicrî de
nivîsîye. Gotiye:

Cara pê§în helbestên Pertew Begê Hekarî, sala 1944 di kovara "Den-
gê Gêtî Teze" de û di "Dîwana Kurmancî" (06.07.1970) de û di sala
1971 de jî, di kovara "Nûserî Kurd" de hatine weşandin.

Gotiye: Ûsiv Evdilreqîb jî, di Dîwana Kurmancî de U ser Pertew Begê
Hekarî, hinek ti§ nivîsîne. Lê belê mînane ku wê ew gotinên wî, ji ras-
tiyê dûr bin û tê de hinek helbestên wî jî nivîsîne.

Pr.Qanadê Kurdo di "Gramatflca Zimanê KurdT de nivîsîye ku, Per-
tew Begê Hekarî di sala 1808 an de, bi zaravê Kurmancî nivîsîye. Û Pr.
U gotina xwe didomîne:

"... bi fdcra min Pertew Beg ji binemala mîrêt Hekarî bûye, ji ber vê bi
navê Şa-Pertew navdar e, ji mala camêr xweşmêrê balber û xêrxwezda
hatiye dinyayê, ji dayika xwe bûye û mezin bûye, cî û wergêd ew tê da
mezin bûye, ciyê siri§t, rengîn, deşt û çiya, gol û havîngê û zozan bûye.
Ew cî warê zanist û torê kilasîkî kurdî bûye, U wira rabûne gelek meri-
vêd pispor, zana, gelek mêrêt Kurd xasma li sedsaUya 14-19, zanayêt
wek EU Teremaxî, Etf Herîrî, Feqê Teyran, Melayê Batê, Ahmedê
Xanî, Ismayil Bayzêdî, Mûradxan, Şerefxan, Siyapûş, Ebdulselam Babî
û gelekê din jî ji vê wergehê rabûne û dûmayî kirina wan, berheviya îş û
karê van mêrêt navdar U nav xelqê Kurd da li Hekariyêda belav bûbû.
Kêm û zêde Pertew-beg haj nivîsarêd wan hebûye û bi xwe ji binemala
xwendkar bûye". (Tarîxa Edebiyata Kurdî-1, rûpel:128-136)
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Mamoste Cegerxwîn di helbesta xwe ya bi navê Hozan û Şairên Kurd
de, U ser Pertew Begê Hekarî weha gotiye:

Pertewêjîr hozanê Hekari
Xoşxanê wî wek dur û mirari
Yetcane gewher in mane bêrûmet
Kurdno bes e, xîret e rabin sedxîret!

Ev du bend helbestên Pertew Begê Hekarî, ku me U jêr nivîsîne, di
nav destnivîsarên berevokên me de bûn. Lê di dawiya sala 1988 an de,
mamoste Reşp Zflan Dîwana wî bi xwe jî da min. Û heta bi dawiya Si-
bata 1989 an, karê wergerandina ji tîpên Erebî kuta bû.

Benda pê§î, neh beyt in, rêz bi yazde kiteyan dikişjn û qafîyeya asasî
V (dîsa) ye.

Benda diduyan, nîvco bû, sê beyt tenê ne. Ew jî rêz bi pazde kiteyan
duci§in û qafiyeya asasî "ê" ye. Lê ev bend di Dîwana Pertew de, heft
beyt in. U me bi wan re rûqal kirin, di navbera wan de hin newekhevî
heye. Piştî vê benda nîvçp, me ew be§a di Dîwanê de jî, U jêr nivîsî.
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Bend: 1

"Du Qesîdeyên Pertew Begê Hekarî"

Me dil bû agir, û nîran e dîsa
Cegerjê taze min buryan e dîsa

Nesim êdî ewan derdê di bê hed
Bikêsim lew bi derb ûjan e dîsa

Ne bûme ezji weslê berxurê kam
Xuyaye wêji nû behran e dîsa

Ji xeyri daxêxem, nîne dewayek
Ku ser da derdê bê derman e dîsa

Diê min kaseya serpopdar e
Tijî derd û xem û kovan e dîsa

Li singê dit hero sed şûşeyê 'ehd
Ji nû qaîm dikitpeymane dîsa

Perisan im ji wê zulfa perisan
Bipêç û helqe wek davan e dîsa

Dilê min lew li ateş çun sipend e
Li rûyan xalê eriber dane dîsa

Venapursit çiye halê te PERTEW
Wuha bê sebr û bê saman e dîsa
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Bend: 2

Ez nizam bîlllah ji vî derdê xwe ra dermanetd
Her dibînim derd û kovanajcem û hicranekê

Şem'û 'ariz bêtepêş û dil bibîn heta seher
Dê bibînî sebrekê,aramekê,samanekê

Bes nfye her dil te xwûyê Pîrê Sin 'anî mesel
Bendê benda kafirê bê dîn û bê îmanekê
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Benda di Dîwanê de ev e:

"JIDENGÊY"

Eznizanim bîllah vî derdê xwe'r dermanekî
Her dibînim derd û kovana xem û hicranekî

Şem'a û 'arizê bînepês di dilî da bi beyn heta seher
Dê bibînî sebretd aramekî samanekî

Bes rifye ey dil tu xweyêpîrê Sen'anî-mesel
Bendê benda kafirê bê dîn û bê îsanekî

Çavresa cadûsîfet ew sahira pirmekr û fen
Çepnî bendê vî dikit heryek biyek 'inwanekî

Wêji zilfû xalê anî dam û dane bo dilan
Da bikit heps û qefes her lehze sergerdanekî

'Iswe û terz û eda û xemze û fikr û negeh
Wê cûda heryek nihan tavête dilpeyganetd

Pertewî murxê dilê te ger bi tirs min diye
Wê di destê şerhekê gêsûxesê bê canekî
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SÎYAHPOŞ

Yek ji helbestvanên Kurd ên bi nav û deng, Siyapoş e. Herweha hel-
best û xezelên di wî bi zargotinî U nav xelkê digerin û jê tê peyivandin.
Lê sed heyf û mixabin navê wî jî mîna navê gelek nivîskar û helbestva-
nên Kurd ên din, di şevereşa dîrokê de temartî maye. Heta niha ne ni-
vîskarekî Kurd û ne jî yekî biyanî tîrêjeke ruhniyê bernedane ser û U

serê agahdarîyeke pêbawer ne nivîsîhe. Tenê Pr. Qanadê Kurdo di Ta-
rîxa Edebîyata Kurdî-1 de, çewa ku me got derbarê wî de bi kurtî hinek
nivîsîye û helbesteka wî jî weşandiye. Wê helbestê jî, ji pirtûka Kamûra
Bedirxan a bi navê "Fêrbûna Zimanê Kurdî" wergirtîye.

Di nav destnivîsarên berevokên me de, pênc bend helbestên Sîyapoş
hebûn. Lê di kutaneka hinek ji wan de navê "Sewadî" û navê "Suweyda"
derbasdibe. Lê di sernavê U pêşî de, nav bi "Siyapoş" e. îcar me nezanî,
ka ew nav yên wî ne, yan navên hin kesên din in! Gelo dibe ku Sewadî û
Suweyda du kesên din bin?

Li jêr me ew her pênc bend bi rêzê nivîsîn û piştre jî, ew benda ku di
Tarîxa Edebîyata Kurdî-1 de ye (r:139) nivîsî.
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Benda pê§î, 13 malikên çarkok in, rêz bi heşt kiteyan dikişin û qa-
fiyeya asasî "...1" ye.

Benda diduyan, neh beyt in, rêz bi 15 kiteyan dikişin û qafiyeya asasî
"...a" ye.

Benda sisiyan, 16 malikên çarkok in. Di her malikê de, sê rêzên pê§î
bi heşt û rêzên çaran bi heft kiteyan dikişin, qafiyeya asasî di rêzên ça-
ran de "...n" ye.

Benda çaran, sê beyt tenê ne û rêz bi 14 kiteyan dikişin, qafiyeya asa-
sî "...ê" ye. Lê diyar e ku hin malik jê kêm in.

Benda pêncan, neh beyt in, rêz bi 15 kiteyan dikişin û qafîyeya asasî
"...ê" ye.

"Çend Gofteyên Siyahpoş"

BEND: 1

îroji destê dîlberê
Pir bû li min fikr û xiyal
Bedhal kirim dêmenwerê
Wextê fcu min dî ew xezal

Wextê fcu min dî ew letîf
Qametji reyhana xefîf
Min dî dixalê da nezîf
Têtin ji min sed nalenal

Têtin ji min sed ahûzar
Bo qameta şubhê çinar
Min bê wê qet nîne qerar
Daîm ji wê bejna delal
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Bejna letifa enwer e
Qamet bi mislê erer e
Mişkatê nûra Ekber e
Jê tê bixûra Zulcelal

Jê tê bixûra Wehdetê
Selwa bilinda qametê
Sedra ji sun 'a qudretê
Sed heyfbeld bû çavxezal

Ew çavxezala çavxumar
Resmarji burca mane xwar
Avête dil zehrekxedar
Dêmxawera ebrûxîlal

Ebribdlala çavbelek
Nîne bi şibhê wê melek
Lê dîn dibûn asiq gelek
Xala hebîbapircemal

Xala hebîba dêm bi nûr
Eqlê me kir sewda ji dûr
Nayêji destê min huzûr
Eceb letîfe ew delal

Eceb letife cundîye
Ezman nizane Kurdîye
Ageh ji uşşaqan rifye
Mest im jixemra Layezal

Mest im jixemra mahîtab
Ciwanletifa nûsebab
Pir bûn li min cewr û îtab
Reşmar li burcan bûne dal
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Resmar li burcan êwirin
Bilbil li baxan xulxulîn
Kafir li halê min girin
Ji mehbeta durra delal

Qelbêm kire sed ahûa
Qet min nedîzewq û sefa
Zêde li min cewr û cefa
Perwaneyim ez bê mecal

Perwaneyê sem 'an ez im
Der ateşê sûzan ez im
Wellah xeyalane ez im
Têtin selam şeng û sepal

BEND: 2

Ey hebîba qelb û rûhê min qerara canê ma
Çi dibit carekxuyabitger tu bîmêvanê ma?

Bê li ser çavê me rûnê nezere l'qelbê me ye
Ez xulam û kemterin im hertu yî sultanê ma

Qelb û dil mecrûhê 'eyn û eswedî burhê te ne
Nîne bê cama meyekxet melhem û dermanê ma
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Sed wefdîsa û Eflatûn û Calînos hekîm
Çareyê derdê me nakin,bê tuyîLuqmanê ma

Tûrê Sînaya dilê min daîma 'eişê te ye
Ehdeyê çil roj temam tdr Mûsayê îmranê ma

Çav li riya te tcu fcar kir Yaqûbê Beytulhezen
Qet nema êdxxuyabit Yûsifê Ken 'anê ma

Qet nema Hudhudxuyabit j'Belqîsa mesken-Seba
Pê muferreh bit Suleyman mutmeîn bit canê ma

Ez esîrê qeyd û bendê zulfû zencîra te me
Qet nema êdxxuyabîtin meh û tavanê ma

Zulfû xalan mahê rûyan, ey Siyahpo^ ...

Qorqarim ben qehriolsin çadir û sîwanê ma

BEND: 3

Eyfelek dîsa te tcul tdr
Derd û êşanê di min
Mislê bilbil meyla gul kir
Zar û efxanê di min

Serbeta lefz û kelaman
Wê di nêv tasa û caman
Dane cumle xas û aman
Cam ûfincanê di min

'Enberûbihnabixûrê
Mefela Sîna û Tûrê
Menbe'a ava tehûrê
Têtji zozanê di min

Subul û reyhan bi cos in
Subhegahan pirxuros in
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Etles û dtba dipoşin
Bax û bostanê di min

Saqfyê ava Heyatê
Şemsîwech û lebnebatê
Ey dilo carek nehatê
Hor û xxlmanê di min

Helqetê zulfê di yarê
Durrûyaqûtê 	
Şubhetê tava Terarê

Zulfîkafû helqedalan
Hindîyû Zengî û xalan
Her teref wan bir bi talan
Sebr û samanê di min

Ey dilo dildarêyaran
Esmer û zerringuharan

Bê mîsal û bê 'edîl in
Gerçî bê rexbet zelîl in
Xweş li halê min delîl in
Beyt û eywanê di min

Geh geha ew eskera ne
Her di nêv amê bela ne
Mislê rojêpir cela ne
Xal û nîsanê di min

Mulkê Misr û burc û eywan
Bax û cennet hor û ridwan
Ev sema û mah û sîwan
Text û dîwanê di min

Kofîya berqe' bi ser da
Sunbul û rêsî di berda
Kîji derdê min xeberda
Dax û kovanê di min
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Er 'eqîq û durr û gewher
Incîyû elmas û cewher
Le'lû yaqûtê di ehmer
Tên ji seylanê di min

Koh û sehra kesk û al in
Çîçek û reyhan bixal in
Ey dilo rabe mecal in
Geşt û seyranê di min

EySEWADÎbesbibêje
Qisseta işqê dirêj e
Berfû baranê dirêje
Ewrê nîsan ê di min

Ey SUWEYDA her digotî
Qelb û dil her dem disotî
Şubhetê narê kevot î
Re's û eyanê di min

BEND: 4

Ya Reb çi eceb mame li wê hisn û cemalê!
Ew dêmzeri û surperi û ebrûhîlalê

Çîn-çîn ji xwe berdane sfyahzulfê mu 'ember
Marên di reş cumle dikine 'ezmê qîtalê

Wekî bedra munewwerxetê reş lê. 	
Bê surme sîyah in,bixwe çav subhêxezalê

BEND: 5

Ez nizanim ev çi sûret bû mi dî der cameyê?
Şubhê sem'ê suhtî qelbim her wekîperwaneyê
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Wayêweyla suhtî qelbim ez kirim mest û cunûn
Lew mi qesd e secde bim ber saqiyê meyxaneyê

Me qebûlexemr û saqî,dêr û zinar û senem
Me nevêt seccade û ewradê wek sedaneyê

Ez nizanim tu li kû yî leyleya ebnayê tey?
Şubhê Mecnûnê zemanî malikê wêrane yê

Ey hebîba ger cehennem da bibit,tu dane bî
Sed qesem dê biçme nêvda ez bi qesda daneyê

Ez çi çar kim,kîji derdê min xeber de hey hewar!
Ezji kîpirs kim nizanim menzila cananeyê

Şem'ê canim dûridest im menzila min zulmet e
Ezjikêgazin bikim bînî semala xaneyê

Xwezya mi b'roja wîsalê da vexwim zulfa herir
Lew fcu zulfan ta bi ta tdm ez,misalê şaneyê

Asiqê sadiq eweyêku di riya dîlberê
Ger ewî bînin bi ker ttin,neşkînitpeymaneyê

DÎLBEREK MIN DÎ

Dîlberek min dx bi çavan Sed elîfpabûsî bû
Agirek berda hinavan Şem ' û derfanosî bû

Şem ' û ruhnfya zîlamê Agirek berda di 'amê
Zilfû xalên di temamê Qeyd kirin mehbûs bi damê
Şerbeta şêrinkelamê Terkî min nedit midamê
Sed şikir îro selamê Kir H min taze xulamê
Şerh û teqrirê îslamê Fikr û teswîrê kelamê
Reng û etwanê di camê Sibhetê tawûsî bû

Sibhetê çavê di rengê Qewsê ebrûyê di bengê
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Mirarê txra xedengê Zilf û xal û xinçerengê
Kes nedî qet wî çi rengê Nexşê Maçîn û Firengê
Qet nema qet wî çi rengê Hikmeta Têmûrulengê
Sivdera mêrê di cengê Şêr û mexmûr û pilingê
Sed hezaran wek bi şengê Hikmekî Kawûsî bû

Min qebûl e hikmetê rindan Serxweş û sûretlewendan
Lê çi bêjim qewl û bendan Ketme tora le'l û xendan
Zehmetek wan pir bi min dan Kefse, bîm wekgaz û sindan

MACIN

Yek ji helbestvanên Kurd ên ku di tarîtîyê de mane, Macin e. Û navê
wî U Kurdistanê pir kêm tê sehkirin. Mixabin dema jiyana wî hêj rind
ruhnî nebûye û me derbarê wî de tiştekî bi nivîsî peyda nekir. Tenê di
nav destnivîsarên berevokên me de helbestek bi navê "Qesîdeya Macin"
derket. Ew jî, ti§tê girîng tê de, ku bala meriv dikişe ser ev e:

NUd û rewşa helbesta Macin, jmara kiteyên rêzan û qafîyeya di rêzan
de ku "tu" ye, mînaye wê helbesta Mele Ehmedê Bateyî, ku me wê bi
"Bend:4" nîşan kiriye.

Diyar e ku ewU tevê §air û hozanan her yekê, yekî U pêşiya xwe, ji xwe
re dikirin wek rêber û teqUdê wî dikirin. îcar ka gelo Macin xwe teqtfdê
wî kiriye, yan Melê Batê xwe teqlîdê wî kiriye?

Dema ku Kurdoloxên me U vê yekê bikolin, bêguman wê di vê meseê
de tiştekî bi dest bixin.

Belam ev helbesta destnivîs, pê§î di Dîwana Kurmancî de hatiye we-
şandin. Nivîskarê Kurd Evdilreqîb Ûsiv jî, tiştekîber bi çav U ser Macin
nenivîsîye. Tenê weha gotiye: Macin: "... bi kêmasî berî 209 salan niha
hebûye". (Dîwana Kurmancî di 6.7.1970 de çap bûye)

îcar me wan herdu nusxeyan, rûqalê hevdu kirin. Lê newekheviyeka
zêde di navbera wan de tunebû.

Me ev pêncoka Macin wek rew§a di nivîsara bi tîpên Erebî de, U jêr
nivîsî. Bend bi temamî heft malik in, rêz bi 15 kiteyan dikişin û qafîyeya
asasî "... u" ye.
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"QESÎDEYAMACIN"
"Şairefd mahir e, lê nenas e"!

Sorgula xunçedehen naziknîhala kêyîtu?
Mehwesa dilpîrehen sox û sepala kêyîtu?
Gulruxa sîmenzeqen fikr û xiyala kêyîtu?
Ahuya desta Xeten mişfdnxezala fcêyîtu?
Nadfca sîmasemen qenc û delala kêyîtu?

Ew çi dêm e,ew çi rû ne,ew çizulfe,ew çixal?
Ew çi gulbaxê gula ne,ew çi husn e bê mîsal?
Ew çi ebrû ne ci qews in,ew çi "nûnln renghîlal?
Ew çi mujgan in çi tîr in,ew çi elmas in bi qal?
Qatilêxwînrêz û xwûnxwirpir qîtala kêyîtu?

Ew çi badam in siyah in,ew çi çav in xemzerîz?
Ew çi reyhan in di seng in,ew çi zulfin musfdbîz?
Ew çi Hindû ne sfyehdil,ew çixal infitnexîz?
Ew çi lêv in rûhîperwer,ew çi 'unnab in ezîz?
Lebxemûşê,badenoşê,laubala kêyî tu?

Ew çi bejn e,ew çi qamet,ew çi qed e dilruba?
Ew çi exbar in te canan,ew çi durr in pirbuha?
Ew çi narin û tuninc in,ew çi sêv in sînecan ?

Ew çi mehtab in binagoş,ew çi subh e nûrfeza?
Ruhnfya samafîraqê şem 'ê mala kêyîtu?

Horiînê xemrevînê dilnû^nê dilferib
Bêqisûrê hemçû hûrê,nûrê Tûrêpifecîb
Eswesazê,serfîrazê,dilnewazê dilşekîn
Şehlewendê,Iebjiqendê,sem tbendê pirxerib
Sînesojê,dilfirûjê .mehcemala kêyî tu?

Ew çi 'acîrengzucac e,ew çi nûringerden e?
Ew çi durca le'lîgûn e canrewan tê mesken e?
Ew çi destên rengxenayî riştina xwîna me ne?
Şubhê te mehbûb û xûb ma qe di dinyayê hene?
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Cebherojê, qelbisojê, qedsemala kêyî tu?

Ew çi dilbend in muselsel,ew çi zincîr in kezî?
Ew çi mehyûs in,ci ala kesk û sor û qirmizî?
Netrik û îlan û setri têk li dêmê tewuzî
Dê bi mes carek tu serwa min were seyra rezî
Da bi qurbanê te bit MACINjcezala kêyîtu?

MÎNA

Yek ji helbestvanên Kurd ên ku dema jiyana wî di gerîneka dîrokê de
temartî maye û heta bi niha jî rind eşkera nebûye, Mîha ye. Ev yeka han
jî dide eşkerekirin, ku dijminan gelek car berhem û nivîsarên Kurdî ji
holê rakirine û şewitandine. Lewra ku îro derbarê Mîna de tiştek bi ni-
vîs U meydanê naxwiyê, ew demtarî maye û di nivîsaran de U serê tiştek
tune.

Tenê mamoste Evdilreqîb Ûsiv sê bend helbestên vî helbestvanê
Kurd di Dîwana Kurmancî de çap kirine û hin tişt U se wî, bi gumana ji
rastîyê dûr, nivîsîne. Lê dibe jî, ku gotinên wî di ciyê xwe de bin! Bi kur-
tî E.Ûsiv weha gotiye:

"... van helbestên han jî, min ji wê keşkola bi destnivîs wergirtiye", "...

di navbera nivîsandina wê destnivîsê (1181 ê hicrî),(1767-68 nm) û miri-
na Ehmedê Xanî de 61 sal hene."

Belam dUovaniya Ehmedê Xanî, di sala 1707 ê mfladî de bûye. Lê ev
tarîx bi guman e! îcar eger nivîsandina Keşkolê 61 sal berî mirina wî be,
dêmek U dor salên 1645-50 wê Keşkol hatibe nivîsandin. Û Mîna jî ka
çiqas sal U pê§iya wê bûye?

Eger di vî warî de lêkolîh bête kirin û eger ew 61 sal bi rastî bin, wê
derheq dema jiyana Mîha de ruhniyek xuya bibe!

Di nav destnivîsarên berevokên me de, sê bend helbest bi sernavê "Sê
qesîdeyên Mîna, şairê zana" derketin. Ew hersê jî, di sala 1970 de U

Kurdistana Başûr di Dîwana Kurmancî de hatibûne weşandin.
Tiştê ku bala me pir kişand ev e: Helbestên destnivîs û helbestên di

Dîwana Kurmancî de eynî-eynî ne. Çimkî di benda destnivîs a bi navê
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"Kes nîye îro..." de, hin kêmayî ji maUka sisiyan û pêncan heye. Eynî ew
kêmayî, ne kêm û ne jî zêde, di ya di Dîwana Kurmancî de jî heye. îcar
ev ti§t tê gumankirin ku, yan E.Ûsiv ew helbestên Mîna yên di pirtûka
xwe de ji ber van helbestên destnivîs ku niha di dest me de ne wergirti-
ne, yan jî ew kesê ku van helbestan nivîsîne, wî wan ji Dîwana Kurmancî
jêderk kirine!

Her çiqas ev tiştê ku me got bi wî awayî tê gumanakirin jî, lê dîsa jî, di
navbera herdu nivîsaran de, bi hindikî be jî, hin newekhevî heye.

Helbestên Hozanê Kurd Mîna ev in, ku me U jêr nivîsîn:
Benda pêşî, 15 malikên pêncok in. Rêz bi 15 kiteyan dikişin û qafîyeya

asasî "...r" ye. Me nivîsandina vê bendê, wek nivîsandina wê ya bi tîpên
Erebî çêkir.

Benda diduyan, heşt maUkên pêncok in. Rêz bi 15 kiteyan dikişin û
qafîyeya asasî "...n" ye. Me ev jî, U gor rewşa wê ya di nivîsa bi tîpên
Erebi de mvisi.
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"Sê qesîdeyên Mîna, şairê zana"

BEND: 1

Metle'ê wechê hebWa min sefeqjê hate der
Rewneqê da Kohê Qafalem munewer bû ji ber
Her kesî wê saetê vêra bi dil bikra nezer
Damuiêtin têk wucûda wîjipa taferqê ser
Lew me dayê îltifat paşî mejê kirbû hezer

Lew mejê tdrbû hezer tirsam bi sojit ew bi hal
Ew tecelaya cemala sûretapurxet û xal
Yan ji ber narêfiraqa dîWerê be'del wîsal
Lew newêram ez bibînim dîlbera şox û sepal
Man ji bo min hesret û nalîn û efxan û keser

Sed tceser min jê di dil nalîn ji ber tên bê hîsab
Lewji bernarê evînê cerg û mêlak bûn kebab
Qet nema bêtin ji sîna xebxebêyek qitre ab
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Yan ji hewza gerdena zer bête seylabê hubab
Bête ser narê dilê min,da nesojîtin ceger

Min ceger da sotinê,çi b'kim ku min nayêji dest
Lew tcu serxwes im ji cama şerbetê roja "Elest"
Hate seyra qametê îlan jixemrê bûn di mest
Çûme seyra ebleqan,wan ejderan qelbê me gest
Dil reva bir dîWerê dîsaji min weqtê seher

Lew seher dil birji min bê hea\vi min ra bû evîn
Zahiri çeşm û xezeb bû,batinîhub û kenîn
Kes nebû alim bi sirra me li ser rûyê zemîn
Lew tcu min "Qalubela" mihbet vi wê ra bû evîn
Herji tsnîfê cemalê sed kîtab in min jiber

Min ji ber ilmê cemal e,lew dibêjim nukteyan
Min wucûd têk "'llmê Hal" epurji "Qewl" û "Sîxe'yan
Sefheya lê "sad" û "dal" e, merkezêd wan nuqteyan
Min difdr bê hed mutalejesl û babêdxemzeyan
Lew mudam her dil bi nal e,mehbetê dil kir bi ker

Mehbetê dil mubtela kir,mame bê dil ezxerib
Agirê isqê bîna kir.pêtiyan da dil 'ecW
Eql û me'rifet reha kirjem'eya husna hebW
DîWerê cewr û cefa kir,lew bi min xweş in reqW
Heq bi hubê dil cela kir,lew me dil mesrûr e her

Lew me dil mesrûrê hal e, daîma jê têt xuroş
Nazika gerdenşemal e,hate metle' perdepos
Wê li ser destipeyale,gote min "wer mey binos"
Ew meya mexmûreal e,min vexwar ez çûm ji hos
Lew dilî tê sed melal e,geh cehîm e, geh seqer

Ew dilê şubhetcehîm e, daîma cewsen kelîn
Xemzeyêtyara qedîm e, sedxedeng lê dan nihîn
Lewmidam ezpur giri me,min qewîtêşin birin
'Eqrebêt ser helqe'mîm " e, deq li xalêtfulfulîn
Xemrfyên enbersemîm e gerdena zerrehgudez

Gerdena zer rehguzar e,rêbuwara xemriyan
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Şitriyû belk û guhar e,hemrefîqêt rêsîyan
Têk û vêk dahatnexwar e,silsilîn lêk alfyan
Sunbulan girtin tcenar e,sef vibestin efîyan
Ser milam her lê bihar e,kesk ûşînû sor û zer

Kesk û şînû sor û zer tên rêşîyû belk û guhar
Cebhetê sunbul viser tên,subhê çokanan dixwar
Ew digelxalan vesirtin,efîyan girtin kenar
Ce'deyên eswed di ber tên,têkji bala têne xwar
Daîma weqtê seher tên,yankiyan tîrjê biper

Yantdyan tîrjê dibarin,têne qelban rast û çep
Cumle serpeykan dibarin,pur bi êşan in 'eceb
Wan kemankeş asîkar in, Turk û Gurcîn û Ereb
Asiqan tcovan dîyar in,lew dinalin bê edeb
Ew elem nayên veşarin gerji 'eynan bêt eser

Pur eser kir wan 'uyûnan, lewzeîfûzertdrim
Ma bi şimşîrêfîraqê kustim û ker-kerkirim
Ez di çara hicr û hîrmana evînê werkirim
Bê dil û sem ' û beser hêlam û çû, ebter tdrim
Mam di tora dawîyê werbûm nesim jê biçme der

Ez neşim xelqo! reha bim,lew qewî heyran im ez
Bendê sebrengîn diho(ni)m,kuştxyê 'eynan im ez
Mam dimedhêt wan sîfatan,bulbulê xweşcwan in ez
Serxweş û mest û xerab û bê ser û saman im ez
Dîlbera ebrûkeman dil daye ber tîra Qecer

Min nema dilya îlahîher tu min rizgar bitd
Min ji bada isq û sewqê serxwes û hişyar bikî
Min fîdaya xakîpaya Ehmedê muxtar bikx
Hem di nîva asîtana Mustefa şadar bikî
Da tcu MÎNA subhê Qitmîri bibîte xatcê der

BEND: 2

Kes nfye îro xeber tdt xizm û xemxwarên dx min
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Da di hawarê mi bên yar û wefadarên di min
Min nevêt kespê bizanit xeyri sirdarên di min
Her kes ê îro bibînit çeşm û xubarên di min
Ew dizanit nukteyê wan qewl û goftarên di min

Mezhebê işqê qedîm e,kî disit te'wîl bike?
Her kesê lê bipêçî gerdenê sêrêpel bike
Lew beyana wê hedîsê cahilek mucmel bike
Dê bitdn pîrêxerabatê meger ew hel bike
Waiz û mufiînizanin beyt û es'arên di min

. ye warên di min

Hûn werin xelqo li dû min sehrezayê cadeyim
Salikê rahê heqîqetpeyrewê dilsadeyim
Meywxir û mest im meger meddahê eslîzadeyim
Ez tcu îro serxweş im xelqo ne mestê badeyim
Kes nizanit wê sirê îlla megeryarên di min

Ew ewê sirrê dizanit, ê ku yarê kustî bit
Yan bixwûna wan hebWan dest û bazû riştîbit
Yan xwe sîla ba cunûnî eql û dîn ramistî bit
Yan megeryekser bi badê dest Ii eqlê şûştî bit
Wer ne,her aqil nehin waqifbi esrarên di min

Zahida Kurdi'riyayîpakyekî ez can û dil
Da bibî havalê Kurdî koç û koçbarên di min

Çendzeman umrim bixefîet bêtîişqim ra buhar
Min bi nadanî teleb kir çû ji destmin rûzîgar
Şulcr û minnetpasî wê işqê di dil da ... qerar
Baxikim çêtdrji esrarên di işqê meywedar
Darê Tûbayê dibêm şaxek li wan darên di min
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Baxikim çêkir li erkanên di işqêpur usûl
Daîma teyr tê dixwûnin her bi bang û kûlekûl
Her kesê cîranê min bî ta ebed nabit melûl
Min bi ustadê liboyî bulbulî kerdem qebûl
Daîma gul her disojin bax û gulzarên di min

Ev benda ku bihurî her çiqas kuta bû, lê navê hozanî di dawîya wê
de nehat. Ji vê yekê tê zanîn, ku wê hin malik jê kêm bin. Çimkî di da-
wiya benda pêşî û ya paşî de navê "Mîna" heye. îcar xwedivê ku di vê de
jî hebûna!

BEND: 3

Ey çehreperi dil meji isqa te kebab e
Daîm jifiraqa te,me can her bi ezab e

Perwanemîsal in û ji huba te bi reqs in
Ezman tezen û qeW û ceger çeng û rebab e

Sewqa te li nik ehlê dilan behrê 'emîq e
Sed sukrê tcu dil min di wê deryayê hebab e

Seyê dikirin cumlexewasên di me'anî
Bo eslê gewher xwe sedefîbûye nîqab e

Mecmû'di wê deryayê serasîme digerhin
Heyran û perişqn dilî sermest û xerab e

Meqsûd tcu bibînin te bi çehvên te beserpûs
Husna te bikin seyr û nebit cismê hîcab e

Perda beşeri dê biçit ayînesîfet kin
Madem tu nekîlê nezerê şubhêxurab e

Wesfên di cemala te nişim qetxwe eda kim
Lew meseleyek husnê te wahid du kîtab e

Têk kewn û mekan ûrozû şeb alemê cism e
Êk ilmê Ehed sirrê "ElesCfehmê cewab e

Berqekji cewaba te eger bête zuhûrê
Dêhey bibin emwatîhemû bên vixîtab e
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Cennetji gulîstanê cemala te hebWê
Gulxunçeyek e girtiji bihna te gulab e

Ma nînin wekû min te du sed tûleyê dergah ?

Mehrûm ji çi nîm e,ji me ra ev çi xudab e? (1)

Carek bi tcerem min vê huzûrê tu bixwûne
Da ser binehim ber qedemê şubhîkîlab e

Geh geh tu bi ne'lên dixwe çehvên me vimale
Çendan tcu segê tcoyê te me,lê td sewab e

Nusbet me divêt em vi te din gerçî bi seg bin
Madem ji gedayê 'etebê bêne hîsab e

Hêvî ditdm min ji deri qet neçivîfî

Ya Reb bi heqê zat û sîfat û kutubên xwe
MÎNAyî li zikê Heremê kfye turab e

(1)- Nîm: Di Farisî de bi mana "nîv" e. Di Erebî de bi mana a) kinca
nerm a bi pirç, b) xew, rewşa xewê.

Xudab: Di Erebî de bi gelek maneyan tê, hin ji wan ev in: Boyaxkirina
bi hineyê, derketina şîhayiyê ji erdê, kutabûna şînayiyê ji erdê, yanî rût-
bûna di payizê de.

SADIQ

Mixabin derbarê jiyana vî hozanî de, em laqê nivîsarekê nehatin.
Tenê di nav destnivîsarên berevokên me de, helbestek bi navê "Qesî-
deya Sadiq" hebû. Ew helbest herweha berê di Dîwana Kurmancî de jî
hatibû weşandin.
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Belam EvdUreqîb Ûsiv di Dîwana Kurmancî de nivîsîye, ku: Wî vê
helbesta Sadîq ji Keşkola Destnivîs wergirtiye. Gotiye: " Ev Keşkola
han di sala 1181 ê (1767 ê mfladî) hicrî de, ji aliyê yekî nenas ve hatibû
nivîsandin". Lê belê wekî din tiştekî zêde U ser Sadiq nenivîsîye, tenê vê
helbesta wî çap kirîye.

îcar me vê helbesta destnivîs û ya di Dîwana Kurmancî de rûqalê hev-
du kirin. Di hin deveran de newekhevî hebû, lê ne bi awayê ku mane bê
guhartin.

Helbest bi naveroka xwe U ser evînê yeŞ weke ku hozan dU ketibe ke-
çekê û bi nikleka xwe§ a bi teqU helbesta xwe ristiye.

Temamiya vê helbestê, 26 maUkên çarkok in. Rêz bi heft kiteyan diki-
§in û qafiyeya asasî "...e" ye. Ev e ku me U jêr nivîsî:

"Qesîdeya Sadiq"

Xelqna werin bibînin
Çi husneke tcemal e!
Heyran jidil bimînin
Li sun 'ê Zulcelal e

Sun 'a Xwedê weh dayî
Sefhe ji nûr danyayî
Enber li ser tcêşqyî
EbriX û xet û xal e

Xalêd şubhê eriberê
Dêm herwekû qemerê
Ez têr nabim j'nezerê
Min qet naçitj'xiyal e

Min qet naçitjibîr e
Zulfêd siyeh herir e
Li ser bedra munîr e
Dagirtibû hîlal e

Ebrûhîlala îdê
Ebleq şubhê nahîdê
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Dêm herwekû xorsîdê
Cebhet meha kemal e

Cebhetmeha tevav e
Rûsorgula xunav e
Rihan hatne hindav e
Nesrinan davêpal e

Nesrinan cûqid best e
Min nêrayî behwest e
Eqil min çû ji dest e
Heyran kirim derhal e

Heyran bûm ez li dînê
Sotim derdê evînê
J'xwe nakim hêvyajînê
Li min kêm meh û sal e

Mushefa xet û xalan
Metnê)i"lam"û"dalan"
J'berzehmeta mutalan
Kesê nakit mutale

Ji çavan xwûn dibari
J'dest ebleqêdxumari
Wetdavêtêcari
Bê weqt û bi mecal e

Wesfêd di nazenînan
Medhê di surşêrinan
Wek dur û yasemînan
Dibêjim er 'emal e

Gerden sîsa nebatê
Lêv şerbeta heyatê
Ezpê dibim necatê
Ji derdêpur melal e

Lêvêd şubhê nebatê
Ez nadim bi heyatê
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Ji husna but û latê
Bi min cah û celaî e

Husna teya hebWe
Dilê min jêxerib e
Ya'llahtub'tdnesWe
Dest biditin wîsal e

Husna teya dilxwahe
DîWer lebsê sîyah e
Bi min Kebetul'lah e
Tewafbikxn her sal e

Baxê ku her buhar lê
Sunbul û lalezar lê
Çend kulîlkêd bi xal lê
BuWulî nalenel e

Dêmîxalêd di hûr lê
Enya zulfêd şutûr lê
Rewneqa kohê Tûr lê
Mehbûbe bê mîsal e

Mebûb e, bêhemtaye
Qamet selwWala ye
Gêsûşeva yel daye
Gerden bixwe şemal e

Gerden şem'a kafûrê
Perda li serji nûrê
Rewneqê da vi Tûrê
Tecela kir cemal e

Tecela kirbû carek
Husna xwe ya mubarek
Ehsenellah tebarek
Çi şems e bêzewal e

Zulfên di şehlewendan
Biskên mehbûb û rindan
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Existme qeyd û bendan
Berdane veh muhal e

Çavê di şox û sengan
Xemzê di dil Firingan
Dil davê berxedengan
Xwûnvexwarin helal e

Mehbûba dilnewazan
Bilinda serfirazan
Alem qir fdr bi nazan
Qet nabêjit webal e

J'Misrê bînin xeracê
J'Hindê bitdn taracê
J'Romê bistinin (bacê)
J'bo xemleya delal e

J'Hindê bibin talanê
Bikrin kxlê Subhanê
Jbo çehvêd şehsultanê
Dema bîtin sersal e

Dê çend bibêjî SADIQ
Jiesrarû deqaiq
Evan wesfên di laiq
Ji husnaya delal e

BEKIR BEGÊ ERZÎ

Ev hozanê han jî, mîha gelek nivîskar û helbestvanên Kurd, bi navê
gundê xwe yê Erzê hatiya navdarkirin. Lê mixabin me derbarê jiyana wî
de tiştekî bi nivîs peyda nekir. Tenê di nav destnivîsarên berevokên me
de, helbestek bi sernavê "Qesîdeya Bekir Begê Erzî" hebû.
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Ew helbesta Sadiq Begê Erzî, di sala 1970 de U Kurditana Başûr di
Dîwana Kurmancî de hatibû weşandin. Lê belê EvdUreqîb Ûsiv derheq
wî de, hîç tiştekî şrove nekiriye. Tenê U bin navê wî ev helbest nivîsîye.
Gotiye ku: Gundê Erza dikeve Rojavayê Bamerna ku girêdayê bi Amê-
dîyê ve ye.

Me vê helbesta destnivîs û ya di Dîwana Kurmancî de rûqalê hevdu
kir. Di navbera wan de newekheviyeke ku bala meriv bikişe ser, tune
bû. Ev benda destnivîsa me, 15 malikên çarkok in. Lê ya di Dîwana
Kurmancî de, 13 maUk in. Yani du maUk ji paş ve kêm in û navê hel-
bestvan jî, tê de tune.

Rêzên hemû malikên vê helbesta destnivîs bi he§t kiteyan dikişin û
qafiyeya asasî "...û (:w)" ye.

"Qesîdeya Betdr Begê Erzî"

Bi derkeftim lemasa kim
Tu yê roj î l'dinê dabû
Xiyala dîWerê nakim
Medînatdm ku peyda bû

Medînatdn ji îhsanê
Hilîn perda derizanê
Ji burcê hate eywanê
Muqabil hat û westa bû

Muqabil hat û rawesta
Du xadim dest li ser desta
Lipêşjî dxWerê westa
Hilat roja l'dinê dabû

Hilat roja wekû wextê
Binêrin talih û bextê
Durust rûnişt H ser textê
Sîfethorê Xwedê dabû

Sîfethorê melekxwû bû
Elîfbejnûperirûbû
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Keşîde "nûn" û ebrû bû
Berêxwe wê bi min dabû

Berêxwe da bi min carik
Hilîna Xadimê çarik
Me dît hiWÛ ji wê narik
Çifcû zêra sefeq dabû

Şefeq dabû me qenc dîtin
Guhar û berben û tit in
Muxalifnew' û texlît in
Muresse' cumle lê dabû

Muresse' teyr û qemçî ne
Rex û rex belg û rêşî ne
Hemîzêr û merari ne
Li ser enyê temenna bû

Li ser enyêyekayek tên
Lîta û belg û netrik tên
Li sîmayê mubarek tên
Bi wê sûret muheyya bû

Bi wê sûret muzeyyen bû
Şerab û pak û rewşen bû
Wekû baxê bi cîmen bû
Du zulfan secde kêşabû

Du gêsû bûn di secdê da
Sera ew bû di bendê da
Hewayê carekî lê da
Hejandin zulf, û ta-ta bû

Hejandin zulfû sunbul bû
Wekû baxê qerenful bû
Di wê rojêji balayê
Ji rubarê vegeryabû

Vegeryabû ji rûbari
Dev û lêva şetdr bari
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Du gêsû bûn sfyehtari
Wefcû îlan vehona bû

Vehona bû bi çengala
Binêr toqê çiqas mala
Dur û gewher bi misqala
Çu cara kes nekêşabû

Pesîman in qewîgêj im
Gelek wesfan neşim bêjim
BEKIR me'lûlefd j'mêj im
Kul û cerhan mîhuda bû

MENSÛR GERGAŞÎ

Mixabin tarîxa jdayikbûn û mirina Mensûr Girgaşî jî, wek a gelek hel-
bestvan û nivîskarên Kurd ên din ne eşkera ye. Lê belê ev diyar e, ku ew
bi eslê xwe ji herêma Bota ye û di demekê de ji wir çûye Kurdistana Ba-
şûr U Girgaşê bi cî bûye.

Li gor gotina mamoste Eladîn Secadî: Mensûr, hevdemê Mele Ehme-
dê Betayî ye. Çewa ku Evdilreqîb Ûsiv di Dîwana Kurmancî de nivîsîye,
gotiye ku: Di navbera Mele Ehmedê Batê û Mensûrê Girga§î de helbe-
steka mûnazere hatiye gotin. Lê dîsa dibêje: "... em nizanin kîjan salê ji
diya xwe bûye, kengê miriye û jiyana wî çewa bûye. Em eva han tenê di-
zanin, ku 209 sal berî niha bûye."

Belam tarîxa jdayikbûn û dilovaniya Melê Bateyî, ku pir kes gumana
herî bêtir ber bi rastiyê ve dikin ev e: 1417-1491. îcar eger herdu hev-
dem bin, gotina ku Evdilreqîb Ûsiv gotiye "... 209 sal berî niha bûye", ji
wê tarîxê re pir kêm e. Çimkî ji tarîxa nivîsandina Dîwana Kurmancî
(1970), heta bi mirina Melê Bateyî U dor 480 salî, zeman derbas bûye!

Di nav destnivîsarên berevokên me de, helbesteka Mensûrê Girgaşî jî
hebû. Wînakê ew helbest U ser xweşî û rindiya biharê ristiye. Gelekî
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xwe§ honaye nikla wan U hevdu aniye û tê de navên gul û çîçek û §î-
nayiyan pir gotiye. Girgaşî bi awayekî wisan rind û xwe§ sazkirî ye, ku
meriv ji xwendina wê têr nabe. Dema ku meriv lê difikre û wê bihara ku
wî bi helbesta xwe ava kiriye tîne ber çavên xwe, dinyaka bêkêmayî,
ango bihareka bê qisûr, §eng û şox ji meriv re tê avakirin. Herweha ber-
gê bihişta Yezdanê dUovan bi xwe jî, ji bihara Mensûr Girgaşî re nabe
mizgîn,

Ev helbesta Girgaşî, herweha berê di Dîwana Kurmancî de jî hatiye
weşandin. Me wan bi hevdu re rûqal kirin. Lê belê ez di vê baweriyê de
me ku, eva destnivîs ji ya di Dîwana Kurmancî de rastir e. Çimkî eva
me, rêzên malikên wê bi heft kiteyan dikişin û ji xeynê du-sê maUkan,
qafiye jî U hev dixwin û rewan in. Lê di Dîwana Kurmancî de, malik pir
jihevdaketî ne û newekhevîtîya kiteyan nexweşîyeke giran daxistiye navê
û rêzên wê jî, ne rewan in.

Me vê helbestê, U gor rewşa wê ya di nivîsara bi tîpên Erebî de, bi tî-
pên Latênî nivîsî. Xwendina wê weha ye: Pi§tî xwendina rêza despêkê,
U rêza U qari§ê wê tê domandin. Di pey de, U rêza U bin rêza despêkê û
U ya U hemberê wê... Qafiyeya asasî, di maUkan de tune.

"QESÎDEYA MENSÛRÊ GERGAŞÎ"

Subhan ji sahê Bîçûn Çi buharek keskûn e
Qadirê "Kun fe yekûn" J' erdan derbûn 'uyûn e
Kohîsarê di mehzûn Bi izna wî vebûne

Kohîsar viderkeftin Hîlalan ser hilîne
Di nêv tcevran verestin Beyan bû erdê şîn e
Tevriji bin derketin Kêri bibûn rengîn e

Muneqqeş bûn cWal e Jipalal û beybûnan
J' dengê re'dê buharê Wê hilat kêrestûn e
Wê nazil bû celalet Beyaban tezyîn bûne

Tezyîn bûn tcöh û sehra Bi lutfa Zulcelalî
Ehmer bûn deşt û çfya Bi kulîlkên buhari
Yeqîn xelatê îla(h) Jbo dunyayê hinari
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Subhan ji sahê Bîçûn Çi buharek keskûn e
Qadirê "Kun fe yekûn" J' erdan derbûn 'uyûn e
Kohîsarê di mehzûn Bi izna wî vebûne

Kohîsar viderkeftin Hîlalan ser hilîne
Di nêv tcevran verestin Beyan bû erdê şîn e
Tevriji bin derketin Kêri bibûn rengîn e

Muneqqeş bûn cWal e Jipalal û beybûnan
J' dengê re'dê buharê Wê hilat kêrestûn e
Wê nazil bû celalet Beyaban tezyîn bûne

Tezyîn bûn tcöh û sehra Bi lutfa Zulcelalî
Ehmer bûn deşt û çfya Bi kulîlkên buhari
Yeqîn xelatê îla(h) Jbo dunyayê hinari
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Xel'etê sor û zer bûn Hinariji bo gelûk e
Kohîsar munewer bûn Murxan li ser çîk-çîk e
L 'murxîzarê di rengîn 'Endelê likelik e

Spehî bibûn murxîzar B ' kevy û kanyê d'buharê
Muneqeş bûn cûyWar Têtin dengê 'endelê
Bi sosin û binefsan Bi nêrgizê d'xumarê

Temam kemilîn dunya Bi zîneta buharê
Kebtcê di mewtiçiya Wêtjorda hatin xwarê
Dê xeberdim j'hemîya Hin dbo medhê adarê

Nîsan bi letafet e Bi tcevî û kanîye
Kêri bûne cenet e B 'qudreta rebanîye
Çi xeltcê bê Wret e Dana bi nîvşahîye

Şahî w sefa û surûr Ew sabit in d'buharê
Çiya geriyan d'me'mûr Di nevşêt cuyWarê
Zahir bû cumle mestûr Di mehapas adarê

Cûyebar û bax- bostan Kamil bûbûn tevav e
Şehlûl û 'endelWan Meşyane hatne nav e
Cewab bibne reqWan Wa l'nêrgiza xunav e

Nêrgiza bişkoj daye Sosina hemxuroş e
Lale dipur cefa ye Sunbul bi qebapoş e
Buharekî e'la ye Sosun zêrê guroş e

Sosun di nav baxan da Zor digirin xunavê
Nêrgizê ser,çiqan da Qedeh pur bû ji avê
Sîmen wereq nîşqn da 'Eksî li neqsê avê

Neqiş kirin cûyWar Bilacû werda exder
Senuber û gulbuhyaz Kulîlkê di mu 'enber
Gulsilîl û lalezar Nîsanokên di ehmer

Ehmerê sor ê tari Daxa li ruyê lale
Zerefsen bû xumari Sebnem lê bûye jale
Wereçîn bûn buhari Bi qurmiz şînûale
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Qurmiz û şin û sefid Mulebes bûn kohîsar
Keskî seraser demîd TeyWe bûn cûyWar
Fedlekepak e se'îd Mufereh bûn mundzar

Mufereh bûne zînî Terazin e dibin xweş
Pak xemilîn bi sînî Kesk ûzerûalû reş
Pîvazî û yasemîn Gêrik gêran muneqes

Neqasîgêra qelem Resan d'şebreza sîne
Gerdena wekû 'elem Ji bin befrê hilîne
Beybûn bibûn der qedem Lazimêt êk dimîne

Beybûnokê d'nîhalan Jê tê bîna mu 'enber
Gerden ji rengpeyalan Dirêj in miskê ezfar
Nezer da ev cWalan Mukemelbûnsorûzer

Sor û zerê semawî Çiya kirin 'iyan e
Bi narincî û mawî Kulîlk kirin beyan e
Du meh diçû musawî Xelas bibû nîsan e

Di vê meha nîsane Bûne selatîn cebel
Dihat mehagulanê Roj hat ji Burca Hemel
Xwes bû weqtê seyranê Dunya bûye mukemel

Dunya bûyepejrtlne Terazin bû dîlara
Biemrê'kafû "nûn'e Werandin 'eribersara
Bi etrê şahî bûne Çîmen li wan nezara

Nezar ku bûne xara Bi roj ku bûne etles
Reşqndin enber sara Ji zêr camê musedes
Di mexrib û sehara Viezman hate exres

Exres ku endetî bûn Kebkê di kohîsaran
Di subha ewelî bûn Êvaran car û baran
Şehlûl û 'endelW bûn Bilakotka beyaran

Belkotk û 'endelî Purji neqşê selîm in
Dxwînin subha ewelî D'zikrê şahê 'elîm in
Subhê gulê buWulî E 'aşiqê nesîm in
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Nesîm bi weqtê seher Dixsête l'teyWatan
Sike li dxmaxê esfer Êk e ji mûcîzatan
Bi tcesfcê nivîsî mexder Tuxra serê beratan

Tuxra fcu zer nîsan kir Dav buWulê mabdrab
Seba enberfesan kxr Mînayî reng da cewab
Gulêxunçe 'eyan tdr Bi hal û xefda cewab:

Ez sorgula bi naz im Me mestcen sehnê bax e
Sed car ku ez mecaz im Dilê tev tînim dax e
Keşfa cemîê raz im Meftûhê her dîmax e

Dîmadsewt e buWul Ji bihna min dinalin
Çîçek û terh û sunbul Hindîzeher li bal in
Av û hewa di daxil Dbezma lîsanê hal in

B 'lîsan halê tuyûr in Seyrangeha nexmesaz
Lale kevî di hûr in Zînet li baxê mecaz
Enber 'ud û tcafûr in Tawus û zax û sehbaz

Şehbazê emrê Ehed Felek kirin neyîîgun
Danyaferşê zumerred Reqem kirin "kaf û "nûn"
Nuqteyê "Ma la 'eded" B' nexme mayeştehûn in

Bi nexmeyê tesbîhan Viezman tên tuyûr e
Ji exres û fesîhan Pakî dibit zuhûre
Ji Mûsa û Mesîhan Dal bixwe MENSÛR e

ŞÊX NÛREDÎNÊ BIRÎVKANÎ

Nivîskarê Kurd Evdilreqîb Ûsiv di Dîwana Kurmancî de nivîsîye, ku:
Şêx Nûredîhê Birîvkanî di sala 1205 (1795) ê hicrî de U gundê Birîv-
kan hatiye dinê û di sala 1288 (1867) ê hicrî de çûye dilovanîya xwe û U

Birîvkanê jî hatiye veşartin. Navê bavê wî Şêx Evdflcebar e, bi esl û
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koka xwe ji bajarê Xelatê ye. Hêj bapîfê wî Şêx Şemsedîn, ji wir koç ki-
riye çûye U Başûrê Kurdistanê di gundê Birîvkan de bi cî bûye.

Şêx Nûredîn, di rêçika Qadirî de, §êxekî bi nav û deng bû. Lê belê bê-
tir, ew bi welatparêzî û bi helbesrvanî dihate nazkirin. Herweha vî nivîs-
karê Kurd ê welatparêz pir tişt bi zimanê Kurdî nivîsîne û bi zimanê
Erebî jî gelek nivîsîye.

Herweha Mihemed SaUh Ibrahîm Şepûl jî, di pirtûka xwe ya bi navê
"Jînawerî Zanayî Kurd U Cflianî îslametî", rûpel: 780 de, U ser Şêx Nû-
redînê Birîvkanî pir nivîsîye û vê helbesta wî ya ku me wê bi "Bend:2"
nîşan kiriye jî, di pirtûka xwe de weşandiye.

Ev du bend helbestên Şêx Nûredîn, di nav destnivîsarên berevokên
me de derketin. Herweha berê ew di Dîwana Kurmancî de jî hatibûne
weşandin. Me ew rûqalê hevdu kirin, lê newekheviyeke pir hindik di
navbera wan de peyda dibû.

Benda pêşî, dozde beyt in. Rêz bi yazdeh kiteyan dikişin û qafiyeya
asasî "...p" ye.

Benda diduyan, dozdeh beyt in. Rêz bi 16 kiteyan dikişin û qafiyeya
asasî "...t" ye.

Herdu helbestên Şêxê me yê dilovan ê nemir, ev in ku me ji xwende-
vanan re U jêr nivîsîn:

" Du qesîdeyên şêx Nûredxnê Birifkanî"

BEND: 1

Rast û çep tir dane canî rast û çep
Qewsê weştûzê tcevanî rast û çep

Bê dil û însafû zalim fitnexîz
Sîne xirbal kir nihanî rast û çep

Ez dixew da bûm mi dî bêmurwetan
Rête canê min nîsqnî r&st û çep
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Tîr û rum dil ma di navê heîqereng
Min bi ehwalî nizanî rast û çep

Erd e diUew wê dibarit her li ser
Şubhê qetrê asîmanîrast û çep

Xem ji min nahilgirit lew hucetan
Lêk tetcebur tên behanîrast û çep

Lê me her dewran e subhê guljenê
Em li dewra baxWanîrast û çep

Vê cefayê her H nefsa xwe ditdt
Besyek in bêsek,ne sanî,rast û çep

Ez birindarê kevan ê malhelek
Ev Zuleyxayê zemanî rast û çep

Lê bila NÛRÎfida bit her tenê
DîWerê bînim dixanîrast û çep

Ehmedê muxtar e dîWer Nûriya
Kamîrad û kamiranî rast û çep

Cergê îtûnî te tdr amancê tir
Şubhetê Şêxê Yemanî rast û çep

BEND:2

Te divête te bi rengê meh û xorşdê celî bit?
Her lijengarê sifir cewher û gewhefemelî bit

Bi celîsê mezfyê kevnî H xwepêçe xemûyê
Da ku xessalê tefekkur te bisotin ne belî bit

Ne belî bitji teyek reng û ne nasêji tu resmî
Ins û wehşetji te ra waris û hemzar û welî bit
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Sed û pencdhî sewahid fcu li bin cêbê tdrasê
Te li her ca bi 'iyan şahidina muhtemelî bit

Hefedê qaz û qulingan bewkulê sîh û xezalan
We li kohanê çi ko bin,te meqamek cebelî bit

Tûtê rûhîji kebabet ca li her kehfû hefaran
Xwe bi ser besta zîra'ê avji 'uzran û gelî bit

Xelweta dilji te rengîn nebitin,eynî nîfaq e
Ger di dil em hemî exyar û muberra û xelî bit

Text û hikmet weh dibînim di binê çah û li ser çil
Qismetêjê bitdri sewmî'e dê çah û çilîbit

Pîr û ustadî çi hacet bi Elî-heyderi hestin
Şev û rojanji te rapîrêxwedawendîElîbit?

Meh ûsalûşevû roj û dem û gavê ez hemî 'emr
Me biwarin bixesaret,ta vikengê hezelî bit?

Wekû tiflan ji xurûri bi dinê aqilî ne em
Rûsîyah in ji Xwedê weqt e me şerm û xecelî bit

Xelweyek celwe ji NÛRÎya me nedî safî bibit
Celweya xiwefiran sêv e ji vê bedrê celî bit

MALBATA ŞÊX HESENÊ NÛRANÎ

Ji berê û pêş ve ye, ku pir malbatên xweneda, zana, rewşenbîr û welat-
parêz U Kurdisanê hebûne û hene. Herweha ji wan re xwendin û ders-
dana û ronakkirina zanistiyê bûye pîşeya herî giranbiha û lê meşandine.
Çi di warê siyasî û çi jî di warê belavkirina xwendin û zanînê de, tiştên
ku ji wan hatiye kirine. Ew malbatên wisa, timî ber bi pê§ ve çûne û U

gor şertên dewr û dema xwe, xwe nû kirine, ber bi pê§ ve çûne û timî
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pêşkêştiyê ji gelê xwe yê bindest û belengaz re kirine. Yek ji wan malba-
tên wisa jî, malbata Şêx Hesenê Nûranî ye, ku bi gundê xwe yê Axtepe
hatîye navdarkirin.

Belê Şêx Hesenê Nûranî, bapîfê Malbatê ye. Ew yek ji şêxên bi nav û
deng di rêçika Nexşebendî de bû û di herêmê de xwedîqedr û giranbi-
hatiyeka pir mezin bû. Di pey wî de, çi kesê ku ji Famflê rabûye, hê bê-
tir bi bal welatparêziyê ve, xasma di warê nivîsandina bi zimanê Kurdî
de gavên mezin bi pêşvetir ve avêtiye û qelemşpriyeke bêhempa pir me-
zin û granbiha diyar kiriye. Gelek kes ji wan bi zaravê Kurmancî, her-
weha bi zimanê Erebî jî pirtûk nivîsîhe.

EwU emê U ser şêx Evdirehman û pirtûkên wî, di pey de U ser birayê
wî Mihemed Can, piştre U ser Şêx Kerbela û di dawiyê de jî, U ser Şêx
Eskerî binivîsin. Da ku xwendevanên Kurd ên dilovan, wê Malbata çak
û rind nas bikin û bi hindikî be jî, ji berhemên wan feyde bibînin.

a) ŞÊX EVDIREHMANÊ AXTEPÎ

Şêx Evdirehmanê Axtepî,U gor beyana di pêşgotina -bi zimanê Erebî-
pirtûka wî ya Rewdneîmê de, sala 1270 ê (1850) hicrî, U gundê Axtepe
di Şeva Êvara înê de, Roja 30 yê meha Rebrulewelê ji diya xwe re çê-
bûye, û di sala 1326 an, 16 ê Adara Romî (1910-29 Adara mfladî) de jî,
çûye dilovanîya xwe.

Lê belê U gor beyana Kovara Xortên Şpreşger En Demoqrat (Dev-
rimci Demokrat GençUk Dergisi) jmara 5-6 Heziran 1978, rûpel:14, ew
di sala 1905 ê Meha Sibatê de U Diyarbekir çûye dUovaniya xwe.

Belam dema ku Şêxê bi nav û deng wefa kiriye, gelên Kurd ên wefa-
dar çardara wî li ser dest û milên xwe ji Diyarbekrê hilgirtine û birine
heta bi gundê Axtepe, wî U kêleka bavê wî veşartine .

Şêx Evdirehman despêka xwendina xwe, pêşî di xwendegeha bavê
xwe de U gundê Axtepe û U nik bavê xwe kiriye. Piştre çûye U Kurdista-
na Başûr di hin xwendegehan de xwendiye, heta ku xwendina xwe kuta
kiriye. Pi§tî dUovaniya bavê xwe, ew bi şûnde vegeriye Axtepe û U §ûna
wî di Xwendegehê de ders daye feqiyan. Heta ku birayê wî Mihemed
Can U Şamê xwendina xwe kuta kiriye û hatiye wir. îcar piştre Ş.Evdi-
rihmên dersdanê spartiye bira û xwe daye ser nivîsandina pirtûkan, bi
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zimanê Kurdî didu û bi zimanê Erebî jîdidu, çap pirtûk nivîsîne. Wî U

wî karê granbiha, heta bi dawiya jîyana xwe domadiye.

Ş.Evdirehman di helbestên xwe de, piranî beraavkê RÛHÎ ji xwe re bi
kar aniye û hin car jî xwe bi "Şemsedîn" navdar kiriye. Vî hozanê bi nav
û deng, U pey xwe ji me re çar pirtûkên hêja diyarî hiştine. Pirtûkên wî
ev in, ku me U jêr nivîsîne:

REWDNEÎM: Pirtûka herî mezin e û xwerû bi zaravê Kurmancî ye.
Tev rîwayetên kevnare ne, ku bi helbestkî U ser jiyana MUiemed pêxem-
ber gotiye. Nemaze tê de rewşa çûn û hatina wî ya nik Xwedê (Mfrac)
beyan dUce. Lê belê di nav wan helbestên olvanî de, Şêxê me hin car qe-
lema xwe dike §ûr û pê ct% dibe ser Tirk û Ereb û Farisan jî. Tê de 35
beş hene, babetê her be§ekê jî cuda ye û 4531 beyt in. Wek kêşa Mew-
lûda Melê Bateyî, malikên Rewdneîmê jî tev bi yazde kiteyan dikişin û
rewan in, bi kêş û qafiye ne. Her du rêz, bi eyni tîp qafiye ne.

Şêx Evdirehmanê Axtepî, çewa ku wî bi xwe di helbestekê de beyan
kiriye, pirtûka xwe ya Rewdneîm di sala 1302 (1884) ê hicrî de nivîsîye.
Û heta bi nUia jî, du caran U çapê ketiye.

Cara pê§î, di sala 1966 an de bi destên mele Ehmedê Qoxî U çapê di-
keve. Lê bi derketinê re dewleta Tirk dest datîne ser û nahêle U nav xel-
kê belav bibe.

Cara din jî, di 12.03.1986 an de bi destê mele Zeynulbidînê kurê mele
Remezanê Amedî (Diyarbekir) U çapê dikeve. Herweha wî U serê §er-
hek jî nivîsîye û malikanên wê bi zimanê Erebî mane kirine.

Ji herdu çapên Rewdneîmê, niha her yekê nusxeyek di dest me de
heye. Çapa Qoxî 240 rûpel in û ya Amedî jî 534 rûpel in.

Belam helbestên Rewdneîmê bi kurmanciyeke pir zelal û hêsa, hatine
nivîsandin. Herweha di nav wan de gelek peyvik û bêjeyên Kurdî yên
kevnare hene bi zarekîşêrîn û bi nikleka pir xwe§ U pey hev didomînin.

Di sala 1988 an de, Ez û heval M.Emîh Narozî, me bi hevdu re Rewd-
neîmê ji tîpên Erebî wergerande tîpên Latênî. Lê mixabin ji ber îmka-
nên aborî heta niha jî U çapê neketiye.

DÎWAN: Ev pirtûk bi navê "Dîwana RûhT hatiye naskirin. Rûhî, ber-
navkê §êx Evdirehman e,ku di helbestan de bi kar aniye. Wî, vê di sala
1293 ê hicrî (1876) de nivîsîye. Bi tevayî 28 beş in û 471 maUk in, tev bi
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kê§ û qafiye ne û kiteyên wan bi jmar in. Her beşek U ser jmareke kifş bi
kiteyan dikişe û hin pêncok jî tê de hene.

Ev pirtûk cara pêşî, di yazdê Gulanê sala 1980 de bi destê mele Zey-
nulabidînê Amedî hatiye çapkirin. Piştre, me jî (Ez û M.Emîn Narozî)
di sala 1988 an de, wê ji tîpên Erebî wergerande tîpên Latênî û di eyni
salê de jî, weşanxaneya "Jîna Nû" di meha Êlûnê de U bajarê Uppsalayê
çap kiriye.

KÎTABU KEŞFÎ'ZZELAM: Ev pirtûk xwerû bi zmanê Erebî ye, U

ser fikrên baweriya cuda yên di ola îslamê de hatiye nivîsandin û 35 rû-
pel e. Li heta niha jî çap nebûye. Fotoqopiyê orijînala pirtûkê, yani ya
destnivîsa Şêx Evdirehman bi xwe, di dest me de nusxak heye.

KITAB-UL EBRÎZ: Şêx Evdirehman, vê jî bi zimanê Erebî nivîsîye.
Li ser eyişandin û îsbata Quranê, ku pirtûkeka asîmanî ye û ku ji aliyê
Xwedê ve, ji Mihemed pêxember re hatiye hinartin, beyan dike. Pirtûk
81 rûpel e û heta niha U çapê jî neketiye. Fotoqopiyê vê jî, ya destnivîsa
nivîskar bi xwe, nusxeyek di dest me de heye.

Ev çend malikên U jêr, me ji xwendevanan me re, ji Rewdneîmê jê-
derk kirin û U jêr nivîsîn:

Xetim ke tu jê meclisa şairan
Bjrast û Hîcaz û Seba,îsfehan
Ji ussaq û sîgah û ne rûzê bak
Xetimke tu jê meclisa etrinak
Eger çi bi zahirperişqn in em
Welêkin di batin de sultan in em

Xwedanleşker in em bi ceyş û heşem
Hemî eskerê me sifûfê di xem

Hezerkeji hukmê me ey heftfelek
Te yetcser bikin xwîn bi şubhê şefeq
Xisûsaji bo RûhfyêAxtepî
Zfyade bi tcerb î,bi fdn î,çep î
Ez im Evdirehmanê sahibhuner
Şehînşqhê multcê suxen serteser
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Xwedanfezl û sihr û fcelam û edeb
Şehê şqirê Kurd û Rom û Ereb

Elemdarê iqtîmê si'r im temam
Mufewezji bo min re nezm û kelam

Ku bigrim di destêxwe rim û qelem
Ji nezmê li alem bilind fdm 'elem

Ji tesîra enwarê vêxameyê
Beyan kim gelekxarîquladeyê
Ji van qesdê min nîne erz û huner
Welê da li dunya bimînit eser

Ku Turk û Ecem qet nebên caretd
"Nehin Kurdî sair di misraetd*

Bizanin ku şairji Kurdan hene
Ji 'uşşaqê Turk û Ecem zêde ne

Welê bêxwedan in nehin me reîs
Ku meqbûlîbin nik wîşi'rêselîs

Mejîger hebûya xwedanek çunîn
Guhemas û qîmetşunas û emîn

Ji Kurdan gelek şairê sihridar
Bi nexme dihatin wetd mûsîqar

Welê çun me dîtin fcu em bê kes in
Ji bêçarefd kes bi me nahesin

Ev çend malikên U jêr, jêderkên ji Dîwana Şêv Evdrihmên in:

îd e, tceyfû sdhîye nêvxas û amêxulxul e
Yekyekan aşiq li ser sorgul mîsalê buWul e
Nîne der qelbê me bestek çunkî mecrûhî kul e
Bê tebW im,bê tebW im,bê tebW im,bê tebW
Subhê îd e,her kesek dergeştê sehra rengereng
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Ser me ez xem cem T bûne leşkerê Rom û Fireng
Der binê narêfîraqê keftime bêyar û seng
Ezxerib im,ezxerib im,ezxerib im,ezxerib
Turk û Tacik û Qeçer bermilkê dil anîn hucûm
Pev bipey saet bi saetxaretê Kurdan ditdn
We'z û nesîhet kxn bitce
Teqrirê bes gotin bike
Wesfê hebWa min bike
Da çêbitin der dil eser

Da çêbitin der dil tereb
Turk û Ecem,Rom û Ereb
Guh din bi qanûnê edeb!
Ser ah û fcovan û fceser
Der daîreya işqê çu merkez di mfyan im
Hemware cînan im
Medhûsê serab û meya işq im bi helatî
Sergeşte û dxn im

Feryad û fîxanê me di çerxê eser kir
DîWer fcu nezer kir
Ey dil mebefarix nefesek ezxemê talî
Sewdqyê cebîn im
Ji dil daxwazêyarê me
Qewî mexmûrê badê me
Muridê saz û badê me
Biîxlasê temennayê
Bi qurban bimji bona çeşmê sehla qametayekta
Di her wext û di hergavan di nîva sar û sermayê

b) ŞÊX MIHEMED CAN

Şêx Mihemed Can, di herêma xwe de zêde bi navê şêxantiyê nehatiye
navdarkirin. Ji ber ku ew alimekî gihaştî û zanayekî dagirtî bûye, pir jî
ders daye feqî û şagirtan. Ji ber wê yekê ye, ku wî xwe U şêxantiyê neki-
ribû xwedî.
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Çewa ku me U pêş jî got, M.Can U Şamê xwendîye û di pey wergirtina
destûrnama xwendinê de, hatiye Axtepe û U §ûna kekê xwe yê Şêx Evdi-
rehman ders daye feqiyan.

Lê mixabin em, derheq jdayikbûn û dilovaniya wî de û qederê hebûna
berhemên wî fêr nebûn. Tenê agahdariya me, bi pesnbêjeka (medhiye)
wî heye, ku U ser Rewdneîma kekê xwe Şêx Evdirehman nivîsîye. Çewa
ku wî maUka dawîn de bi hisabê Ebcedê (Cemel) gotiye, di sala temam-
kirina Rewdneîmê de, yani di sala 1302 (1884) ên hicrî de nivîsîye.

Herweha ew Medhiyeya M.Can, di paşiya Rewdneîmê de jî hatiye
çapkirin. Tev 40 beyt in, bi kê§ û qafiye ne û rêza bi yezde kiteyan diki-
§in. Qafiyeya her du rêzên beytekê jî, bi yek tîpê ne.

(Di wan de, heçflca bêjeyên "ez" ji Farisî ne. Di Kurdî de, bi mana "ji-
jê" ne). Pesnbêja Şêx M.Can ev e, ku me bi temamî U jêr nivîsî:

Bîsmîllahî el rehmanî el rehîm
Hemdê bêhed bo Xwedawendê kerim

Sed tehfyat û selat û sed selam
SerResûl ûalû eshaban temam

Paşê Bîsmîllah û hemd û testfye
Guh bidin herçîku ev Nez dxtiye

Nezmekî bê hed letife,hem delal
Der şemaîl nîne hemta û mîsal

Nezim fdrye ŞemsedînêAxtepî
Der şemaîl û di Mî'racê Nebî

Danfye îsmê ewê "Rewdinnetm"
Ev hedfye daye wîRebê kerim

Ger bibêjim wesfê nazim Şemsedîn
Qet nehin şubhê wî der rûyê zemîn

Ne bi 'ilm û ne fcelam û ne edeb
Nîne hemtayê wî derRom û Ereb

Rûhî ye,Iê ruhê min deranû hîn
Ebdurehman,"Rûhî"ye, hem Şemsedîn
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Şemsê tehqîqî di nav ehlê 'ulûm
Alimêwextê li etrafeş nucûm

Xaseta der vî 'ulûmê şairi
Qabilê sihr e beyan û mahiri

Xame ger bigre bide nezn û nîzam
Şubhetê dur dane dirjîne tcelam

Nîne wek wî ne niha nû ne beri
Nabe qabil 'Escudxû 'Ensuri

Arifye nezm ev tdtaba nazenîn
Çêtir e ez dur û yaqût û semîn

Lêji wê her beyteke sêrinkelam
Ew dihêje mulkê alem bit'temam

Musteheq e bê nivîsandin bi nûr
Der bihiştê ser ruxê wîldan û hûr

Ev tcelam der vîzemanî mûciz in
Cumle însan ez şebîheş aciz in

Şubhetê şemsê ku bê nisfê nehar
Ruhnfya wê daye dinya çarkenar

Wehbîye ev, nabe ba eql û huner
Misrak hêja mulkê alem serteser

Rewze ye maê wê subhê Selsebîl
BaxWan qenc e fcu bîtin Cibreîl

Lê i wê her bend û feslek bêguman
Rewzwyek Ridwan e bêşbhe bizan

Şubhetê Tûba ye bê qîl û xeber
Beyt û elfazin wetdxûsn û semer
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Qenc e her beytekji vê durdaneyê
Bê nivîsandin li bergê Sîdreyê

Cibreîl bîtin muderis derfelek
Vê bi dersî bêje bo cumle melek

Çend hebin qismê melek der asîman
Subh û êvaran bifdn wurdêzeban

Ne mubalexe difdm beltdkêm in
Çuntd medhê şqhêfexrê alem in

Behsa Mî'raca Muhemed Mustefa
Hem şemaîlê şqhê sahibwefa

Hingî tê de bû mukerer îsmê Şah
Nik mepir meqbûltir e ez şems û mah

Çendxbo RÛHÎhebin zenbêgiran
Ev necat e bo wî bê reyb û guman

Zenbê alem deynî alîtd sehîn
Vêjî,deynî alfyê dî în çunîn

Zenbî, wê rabin hewa tesbîhêper
Ev dimîne her li erdê wek hecer

Ev necat e bo wîRÛHÎ bayeqîn
Hinde tê de medhî tdr Şahê Emîn

Ger nebin nazim jifêlan yek sewab
Ev xelas ebowîez cumle 'ezab

Hinde tê de medhê Fexrulmurselîn
Bû beraet evji boyîŞemsedîn

Xatcê tû bigri U halêxwe xerab
Dê biçî texlîs bî ez herşr û hîsab

Nîne der destê teyek e'malê qenc
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Tu biçî derbas dibî ez cumle renc

Qet nehin e'malê te ey bê edeb
Hêvfya xwe tu mebir ez rehma Reb

Ger netdt rehmê li te şahê Wedûd
Dê bibî tehqîq di dozex nar û dûd

Tu Muhemed Can 'efû tdeyXuda
Ez HebWê xwe metce xatd cuda

Xafdya tarixa Nazma mu'teber
Hatî der cewherji deryayê huner

Şêx M.Can terixa nivîsandina vê berhema xwe, di rêza pa§î de U gor
hesabê Ebcedê (Cemel), weha nivîsîye. Me jî wan tîpên di elîfba Erebî
de, ku bi hesabê Ebcedê dibin reqem, tevî reqemên wan U jêr nivî-
sîn:

_

I

o

J

<2

i
_

j

«1

j
_

I

I

jt

0
J

h:5
a:l
t:400
d:4
r:200
c:3
w: 6

h:5
r:200
z:j:7
d:4
r:200
y:10
a:l
a:l
h:5
n:50
r:200

Civana van reqemên U jor, dike 1302. Îcar eger ku ev tarîx a hicrî be,
dikel884ê mfladî.
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c) ŞÊX MIHEMED KERBELA

Ev şêxê me yê helbestvan û nivîskar, herweha mêrxasê bi nav û deng,
di sala 1303 (1885) ên hicrî de, U gundê Axtepe ji diya xwe re çêbûye û
di sala 1358 (1939) an de jî, çûye dUovaniya xwe û U gudê Axtepe di
wargeya xwe ya timî de dimîne.

Şêx Kerbela, kurê Şêx Evdirehmanê Axtepî ye. Lê ew bi şêxîtiyê qewî
nehatiye navdarkirin. Di nav xelkê de, jê re MUiemed Kerbela, yan jî
Kerbelayî tê gotin. Herweha alim û zanayekî gihaştî bû. Xasma di warê
zanîn û dersdana feqiyan de, şûna bavê xwe dagirtibû.

Sed heyf û mixabin M.Kerbela nezewî bû. Li paş xwe ne kur û ne jî
qîz hiştin û kurdûnde ji dinyayê koça xwe bar kir û çû. Wî, mîrata xwe
tenê du heb pirtûkên granbiha ji nefşên nûhatî re diyarî hiştine

Li gorî gotinên xelkê, M.Kerbela ji mîrata bavê xwe Şêx Evdirehman
jî, ji xwe re tenê pirtûk hUdane. Wekî din, mal û milk ji xwişk û birayan
re hiştîye. Ji ber wan xeysetên wî yên rind û gihaştina wî ya zêde, di nav
xelkê de nav û deng dabû. Herweha bi hunermendî, zanyarî, rewşenbîrî,
helbetvantî û welatparêziyê jî menşûr bûye. Ew, di Umê Erebî û Farisî
de pir zana bû, wek zimanê xwe yê netewî dizanibûn.

M.Kerbela di Şerê SerhUdana Şêx Seîd de pir yarmetî kiriye û pê re
alaya azadiyê hildaye. Piştî fetisandina Serluldanê (1925), Hikûmeta
Tirk wî jî bi hin serok û berpirsyarên Dozê re biriye neyistanê (nefî) û
wî U bajarê Uşakê xistiye bin çacdêriya mecbûrî. Lê piştî demekurtekê,
wî ji wir hinartiye bajarê Edenê.

Di sala 1927 an de, piştî ku Roma Reş lêborandina gi§tî beyan kiriye,
M.Kerbela jî vegeriye gundê xwe. Lê mixabin ew U beyabanê pir
zehmetî û zorê dibîne û nexweşîneke bêderman hildide. Ew nexweşî, lê
pir tîn dike û bi salan didomîne, heta ku dibe sedemê mirina wî. Li gorî
gotinên xelkê, Kerbela di ber sekerata mirinê de weha gotiye: "Ez sin-
doqeke devgirtî hatim û devgirtî çûm!"

Vî welatparêzê mêrxas, U paş xwe du heb pirtûkên granbiha ji me re
diyarî hiştine. Yek dîwanek e û ya din jî ferhengokeka Kurdî-Farisî ye.
Wî ew Ferheng di sala 1912 an de nivîsîye. Her çiqas pirtûk bixwe fer-

170

c) ŞÊX MIHEMED KERBELA

Ev şêxê me yê helbestvan û nivîskar, herweha mêrxasê bi nav û deng,
di sala 1303 (1885) ên hicrî de, U gundê Axtepe ji diya xwe re çêbûye û
di sala 1358 (1939) an de jî, çûye dUovaniya xwe û U gudê Axtepe di
wargeya xwe ya timî de dimîne.

Şêx Kerbela, kurê Şêx Evdirehmanê Axtepî ye. Lê ew bi şêxîtiyê qewî
nehatiye navdarkirin. Di nav xelkê de, jê re MUiemed Kerbela, yan jî
Kerbelayî tê gotin. Herweha alim û zanayekî gihaştî bû. Xasma di warê
zanîn û dersdana feqiyan de, şûna bavê xwe dagirtibû.

Sed heyf û mixabin M.Kerbela nezewî bû. Li paş xwe ne kur û ne jî
qîz hiştin û kurdûnde ji dinyayê koça xwe bar kir û çû. Wî, mîrata xwe
tenê du heb pirtûkên granbiha ji nefşên nûhatî re diyarî hiştine

Li gorî gotinên xelkê, M.Kerbela ji mîrata bavê xwe Şêx Evdirehman
jî, ji xwe re tenê pirtûk hUdane. Wekî din, mal û milk ji xwişk û birayan
re hiştîye. Ji ber wan xeysetên wî yên rind û gihaştina wî ya zêde, di nav
xelkê de nav û deng dabû. Herweha bi hunermendî, zanyarî, rewşenbîrî,
helbetvantî û welatparêziyê jî menşûr bûye. Ew, di Umê Erebî û Farisî
de pir zana bû, wek zimanê xwe yê netewî dizanibûn.

M.Kerbela di Şerê SerhUdana Şêx Seîd de pir yarmetî kiriye û pê re
alaya azadiyê hildaye. Piştî fetisandina Serluldanê (1925), Hikûmeta
Tirk wî jî bi hin serok û berpirsyarên Dozê re biriye neyistanê (nefî) û
wî U bajarê Uşakê xistiye bin çacdêriya mecbûrî. Lê piştî demekurtekê,
wî ji wir hinartiye bajarê Edenê.

Di sala 1927 an de, piştî ku Roma Reş lêborandina gi§tî beyan kiriye,
M.Kerbela jî vegeriye gundê xwe. Lê mixabin ew U beyabanê pir
zehmetî û zorê dibîne û nexweşîneke bêderman hildide. Ew nexweşî, lê
pir tîn dike û bi salan didomîne, heta ku dibe sedemê mirina wî. Li gorî
gotinên xelkê, Kerbela di ber sekerata mirinê de weha gotiye: "Ez sin-
doqeke devgirtî hatim û devgirtî çûm!"

Vî welatparêzê mêrxas, U paş xwe du heb pirtûkên granbiha ji me re
diyarî hiştine. Yek dîwanek e û ya din jî ferhengokeka Kurdî-Farisî ye.
Wî ew Ferheng di sala 1912 an de nivîsîye. Her çiqas pirtûk bixwe fer-

170



heng e,lê wek NÛBARa Ehmedê Xanî, bi kê§ û qafiye û kite, bi hel-
bestkî nivîsîye. Tê de U dor 1350 heb bêje hene. Navê wê, bi mana riya
(papûr) piçûkan e. Lê mixabin heta niha jî, U çapê neketiye.

M.Kerbela di destpêka wê de gotiye ku: Fergengokê "Ji bo etfal û ew-
ladê di Kurdan" nivîsîye. Û gotiye:

"Wefd wê NEWBEHARa Şeyxê Xanî
Esasê wêji bo etfalan dariî"

Kerbelayî Dîwana xwe jî, di sala 1914 an de nivîsîye. Piştre melayekî
bi navê Z.Ç. wê Dîwanê bi destxetê xwe, ji nû ve bi tîpên Erebî nivîsîye
û di 1980 de çap kiriye.

Ji herdu pirtûkên wî, her yekê nusxeyek fotoqopî bi atfkariya hin bira-
derên welatparêz gihan destên me û me ew herdu jî wergerandin tîpên
Latînî, dane we§anxaneya Jîna Nû, da ku çap bike.

Ev çend malikên U jêr, jêderkên ji Dîwana M.Kerbela ne, ku me wan
ji xwendevanan re wek nimûne U jêr nivîsîe:

Turkê tazî iswenazî serwînazî serfiraz
Çîlweşazî remz û razS der dilê hişyari tê
Selahedxnê Eyûb î,weya Perwîzê Şêrin î
Nizanim şahê îran î,weyaxud mîrê Kurdan î?
Nema carek terehum kî,heta tcengê cefakari?
Nema taqet qesem bîllah,bes e ev namusulmanî!
Xemzeyê şehla'uyûnê Turfdtaz
Hacim in ez Turkê tazî el eman
Ev sewda li min barekgiran e
Ezpîr bûm isqa min hêj cuwan e
Barekgiran e dilnatuwan e
Baxê dil wê fcund tê da dixwîne
Ev sewda bo min mirin nejîn e

Ji bo min digrin însan û melek
Cin û teyr û heywan,erd û felek
Dûr fcetme ya Reb ji çeşmê belek
Baxê dil wê fcund tê da dixwîne
Evsewda bo min mirin nejîn e
Herji îhsana te dayî
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Şerbeta şehd û sîfayî
Da esîrê Kerbelayî
Bûxelas ez qeyd û bendan
Peripeyker dîlberek min dî di camê da 'eyan
Lewji min efxan û nalîn herdiçin ta kewkeban

d) ŞÊX MIHEMED ESKERÎ

Di warê çand û folklora Kurdî de, yek ji nivîskarên hêja û giranbiha
Şêx Eskerîye. Ew di sala 1316 an (1898-1899) de U gundê Axtepe hatiye
dinê û di sala 1952 an de çûye dilovaniya xwe, U gundê Çolê jî di war-
geya xwe ya timî de veşartî ye. Ew jî kurê Şêx Evdirehmanê Axtepî ye û
piçûkê birayê xwe M. Kerbela ye.

Eskerî destpêka xwendina xwe, pê§î U nUc bavê xwe di xwendegeha
Axtepe de kiriye. Di pey dUovanîya bavê de jî, U nik birayê xwe M.Ker-
bela xwendîye. Û Û di hin deman de U Hilerê (Çêrmûk) û U Bîrsinê
(EgU -Dîyarbekir) jî bi matftî maye.

Di nav salên 1964-1968 an de, dema ku bavê min U gundê Bîrsinê me-
letî dikir, mala me û mala zarûkên şêx Eskerî cînar bûn. Cînartiya me bi
hevdu re pir xwe§ dibfliurî. Du heb kur û du heb jî keçên wî hene. Navê
kurê wî yê mezin Kerbela ye, navê yê piçûk jî Evdirehman e.

Şêxê me yê hozan û nivîskar, U paş xwe du heb pirtûkên hêja bo me
diyarî hiştine. Yek DÎWAN e, ya din jî IQDÊ DURFAM e. Iqdê Dur-
fam jî wek Dîwanê helbest in, lê bi naveroka xwe çîrokên Kurdî ne.
Yanî çîrokên Kurdî bi helbestkî nivîsîne.

Helbestên pirtûkê, tev bi kêş û qafîye ne û bi yazde kiteyan dikişin.
Her du rêzên maUkan jî, bi yek tîp qafiye ne. Jmara wan, 2584 heb in.

Şêx Eskerî, wê pirtûka çîrokan, bi daxwaza kurapê xwe Behcet nivî-
sîye. Wî di sala 1938 an de U gundê Bîrsinê dest bi nivîsandina Iqdê
Durfam kiriye. Lê piştî ku ew dest pê dike, kurmamê wî dimire. Ew jî,
dest ji karê nivîsandina pirtûkê berdide.

Piştî ku demek dirêj bi serve derbasdibe, birayê wî M.Kerbela û hinek
dostên Malbata wan, diçin cem û lê doza kutakirina Pirtûkê dikin. Ew jî
bêçare dimîne û xatirê wan digire, dîsa dest bi nivîsandina pirtûkê dike,
heta sala 1942 an û kuta dike. Dema ku Eskerî dest bi nivisandina bi zi-
manê Kurdî kiriye, temenê wî 39 sal bûye.
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Şêxê nemir di wan demên teng û tarî de ku "Komar"a Tirkîyê, Kurdi-
stana Bakûr wêran dikir, bizav kiriye û di şûna şûr de xameya rengîn
hejandiye û ji me re çîrok nivîsîne. Lê mixabin ji bêçareyî heta vê gavê
yek ji wan jî çap nebûye. Lê meleyek bi navê Z.Ç. di sala 1980 de, her
yekê ji wan nusxeyek bi destxetên xwe dîsa bi tîpên Erebî, ji nû ve nivî-
sîye.

Fotoqopîyê herdu pirtukên Şêx Eskerî, bi alîkariya hin biraderên we-
latparêz gihan destên me. Me wan herdukan jî, ji tîpên Erebîwergeran-
din tîpên Latînî. Me Dîwançeyê da weşanxaneya Jîna Nû û îqdê
Durfam jî da Çapxaneya APC Tryk, da ku U çapê xin.

Nivîsara pirtûka Iqdê Durfam a bi tîpên Erebî 203 rûpel û tev 13 beş
in. Her du rêzên maUkan jî bi yek tîp qafiye ne û bi yazde kiteyan diki-
şin. Çîrok ji beşa heftan dest pê dikin û heta beşa dawiyê, kuta dibin.
De lêbelê bi awayekî wisan xwe§ hatine gotin, dema ku meriv wan dix-
wîne, meriv navê ku dev jê berde U ser derwêşekî û lawikekî sêwî û qi-
jikekê û roviyekî hatine nivîsandin, heta ku digîje ser nêçîrvanekî û dawî
lêtê.

Me van çend malikên U jêr, wek nimûne ji Iqdê Durfam jêderk kirin û
ji xwendevanan re U jêr nivîsîn:

Dizanim vîzemanîpare nake
Ji vî derdê mi re kes çare nake

Gelek şêrin e ev ezmanê Kurdan
Dfrixa! me ji destyekcari berda
Pesindîde nîne Kurmancîye saf
Xuva ye ne huner tev gotin û laf
Hîkayeçêkirin ba nezm û es'ar
Gelekzor e me xame nade îş'ar
Dikim hêvî bi şefqet lê nezer din
Kerimane bi rehmetjê xeber din
Seferber bû gelek ruhber hîlak bûn
Eyêman jî,ji ber dilçatdçak bûn
Xela çêbû wusan xelqê nikari
Heta gostê sehan hinka dixwari
xxx
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Meger dWÛ penîrê taze û ter
Licem wî bêfcesê bêpa û bê ser
Yetimê dil tijîpur hesret û derd
Ji girye w zariyan bûye wetd erd

Niyet kir tcu bişo dest û ser û çav
Ku belkî hintd hênik be dil û nav

Ku pista xwe ewî da nan û penîr
Ser û çavêxwe wîşûstî wuha têr

Qijalêfirseta xwe dît û çapik
Reyandt ewpenîrê nîk ê Lawik
Bi diqet ku nêri rovî li darê
Wetdyarê nezer de rûyêyarê

Di dev 'ekû de dîpenîrê taze
Wejd berfa Çîyayê Elcewaz e
Xwe wenda tdrgo:"Aya ev çi hal e
Geloxewn e dibînim,yan xeyal e?"
Xwe rakêşaji hev tdre du-sê qat
Gelekgirêz û devşûtikji dev hat

Guhê xwe mûç tdr û çavê xwe zûzand
Xwe danî,rabû û dîsexwe teland
Ji keyfa re wuha avek bi dev ket
Ji.heşret agirek der dil bi hev ket
Û cama dev tedx avête kêça
Çûûhatû xwe kir tdlor û pêça
Çu ev reng û eda dîtî qijalik
Vebû dil wêji bo rûbahê salik
Ekû dx rilbeh çû penîri tev xwar
Ohem dane ruwapirgotinê sar
Welê sala me ya romî hezar e
Ûhem sê sed û pencîyû çar e

Ji marda wê çûye şeş ro wuha tam
Xelas bû xatima vê IQDÊ DURFAM

174

Meger dWÛ penîrê taze û ter
Licem wî bêfcesê bêpa û bê ser
Yetimê dil tijîpur hesret û derd
Ji girye w zariyan bûye wetd erd

Niyet kir tcu bişo dest û ser û çav
Ku belkî hintd hênik be dil û nav

Ku pista xwe ewî da nan û penîr
Ser û çavêxwe wîşûstî wuha têr

Qijalêfirseta xwe dît û çapik
Reyandt ewpenîrê nîk ê Lawik
Bi diqet ku nêri rovî li darê
Wetdyarê nezer de rûyêyarê

Di dev 'ekû de dîpenîrê taze
Wejd berfa Çîyayê Elcewaz e
Xwe wenda tdrgo:"Aya ev çi hal e
Geloxewn e dibînim,yan xeyal e?"
Xwe rakêşaji hev tdre du-sê qat
Gelekgirêz û devşûtikji dev hat

Guhê xwe mûç tdr û çavê xwe zûzand
Xwe danî,rabû û dîsexwe teland
Ji keyfa re wuha avek bi dev ket
Ji.heşret agirek der dil bi hev ket
Û cama dev tedx avête kêça
Çûûhatû xwe kir tdlor û pêça
Çu ev reng û eda dîtî qijalik
Vebû dil wêji bo rûbahê salik
Ekû dx rilbeh çû penîri tev xwar
Ohem dane ruwapirgotinê sar
Welê sala me ya romî hezar e
Ûhem sê sed û pencîyû çar e

Ji marda wê çûye şeş ro wuha tam
Xelas bû xatima vê IQDÊ DURFAM

174



Ev çend malikên U jêr, ji Dîwana Şêx Eskerî ne:

Ditirsim negîjî tu Kebe-Hec
Riya te diçe nêv Turkê Tetar
Ji îman e hubba weten derxeber
Welê fexrê dîn koçer e ew bi war
Di derya bel durr û gewherpir in
Welêkin selamet heye der kenar
Şêrinbar in ev gotinê tebdrû
Çudarq. sebir tebc e, şêrin e bar!
Teyrêji hevalêxwe cuda me dixeribî
Mflak û cîgerpar eji hîcrana hebWî
Ev nehr û pir ûrêû çiya, wadî û bostan
Bêyar û hevalan H me bûn xesb û nehWî/
Nikanm destîjê berdim çikupurehsen e, lêkin
Binazîhem sitemkare, nizanim ev çi de'waye?
Eman sed el eman ey Eskeriyek dem nebe xafil
Ji bezmayara ehsen, hem şeraba alîpurmaye

EHMED RAMIZÊ LICÎ

Yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd, Ehmed Ramizê Licî ye. Lê mixa-
bin me derheq jdayikbûn û dUovaniya wî de tarîxeka nivîsî peyda nekir.
Tenê nivîskarê Kurd Malmîsanij di pirtûka xwe ya bi navê "Kurt Mfltfy-
etçitfgi ve Dr. AbduUah Cewdet", rûpel: 44-50 de, bi zimanê Tirkî vê
agahdariya U jêr nivîsîye:

-Di despêka sedsala 20 î, de yek ji welatparêzên Kurd Kurdîzade
Ehmedê Licî ye. Ew di sala 1904 an de çûye Misrê û U wir penabertî
kiriye. Herweha di xwendegeha Ezherê de xwendiye û di karên siyasî
de bi Jonturkan re pêwendî daniye. Dema ku Ramiz U Misrê bûye, di
sala 1324/1906-1907 an de Mewlûda Mele Ehmedê Bateyî -Bi zaravê
Kurmancî- çap kiriye. Li ser rûpela pa§î ya Mewlûdê weha nivîsîye:

"Hemd û senayên pir ji Xwedê re be, ku çapkirina Mewlûda Kurman-
cî U min hêsan kir, sflav U Pêxemberê me û tevek pêxemberên din û sha-
biyan be. Vê carê bi niyet im ku pirtûk û kovaran çap bikim û
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biweşînim. Ji bo fezflet û qenciya xwe, yan ji bo xîret û namûsa miletê
xwe, pirtûkên Kurdî yên ku di dest we de hene, hêvî dikim ku dê hun ji
min re bişînin, da ku ez jî çap bUdm. Piştre -ê ku bişîne- bi nusxa esfl re
çend nusxe jî, dê bo wî rêkim.

Adres: Kurdîzade Ahmed Ramiz
Bîrewaqî Sade'l-Ekrad bi'1-Ezher bi- Misir.

Li gor agahdariya kek Malmîsanij, piştî ku Ramiz ji Misrê vegeriye, U

Stenbolê bûye berpirsyarê "Kurt Teavun ve Terakki Cemîyetryê û her-
weha yek ji hîmdarên "Kurt Neşxi Maarif Cemîyeti"yê jî bûye. Eynî
qasê, ew dibistana ku Komela Maarifê U Stenbolê vekiribû, Ramiz tê de
bûbû berpirsyar (Midûr) jî.

Zinar SUopî (Qedrî Cemfl Pa§a) gotiye, ku:
- Di sala 1908 an de bi serokatiya Mirkatibzade Cemfl Beg, ji aliyê

"Kurt Teavun ve Terakki Cemiyeti"yê ve bi xebata Xelîl Xeyatf û Rami-
zê Licî Rojnameya Kurdistan çap dibû û belavkirina U nav xeUcê jî, wan
dflcir.

Herweha dîsa Z.SUopî gotiye, ku: Ramiz çar pirtûk bi zimanê Kurdî
nivîsîne û wî bi xwe jî, wan pirtûkan xwendiye.

Û dîsa gotiye: Ramiz di dawiya jîyana xwe de U Şamê di nav Kurdên U

"Taxa Kurdan" maye û U wir jî çûye dUovaniya xwe.

Navên pirtûkên Ehmed Ramizê Licî ev in ku me U jêr nivîsîn:
1-XetayaSelefûXelef
2- îxtara Dîcle û Firat û Gaziya Hawara Mabeyna Nehran
3- Paşvemana Kurdan û Kurdistan
4- Hîmayekirina Maarif û Hîmayenekirina Maarif.

Ji xeyni van her çar pirtûkên Ramiz, min ji xelkê herêma Lice bi-
hîztîye, ku pirtukeka wî ya bi navê REŞBELEK jî heye. Lê kek Malmî-
sanij di pirtûka xwe de behsa navê vê nekiriye!

Ramizê nemir di sala 1330 (1914-15) de U Stenbolê di çapxaneya
AMED de, Dîwançeya Dehrî ya bi zimanê Tirkî jî çap kiriye. Dehrî,
bernavkê nivîskarekîye, ku ji Daxistanê bû. Navê nivîskar ê rast, Husey-
în Kamî ye û wî di sala 1912 an de U hember zordar Tel'et Pa§a di nav
refên "Huriyet ve îtUaf Partisi"yê de jî xebat kiriye.
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Ji xeyni van her çar pirtûkên Ramiz, min ji xelkê herêma Lice bi-
hîztîye, ku pirtukeka wî ya bi navê REŞBELEK jî heye. Lê kek Malmî-
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refên "Huriyet ve îtUaf Partisi"yê de jî xebat kiriye.
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Ji bo çapkirina Dîwançeya Dehrî, Ehmed Ramizê Licî dane dadgeha
"Dîwanê Herb" û di sala 1911 an de wî hinartine bajarê Kastamonu ney-
istanê (sirgûn).

R.Licî di sala 1330 (1914-15) de, pirtûka Dr.Şerafedîn Mexmûmî ya
bi navê "Heqîqeta Hal" jî, ku bi zimanê Tirkî ye, çap kiribû. Lê ew pir-
tûk cara pêşî di sala 1897 an de U Parîsê çap bûbû.
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MÎR CELADET ELÎ BEDIRXAN

Bi rastî jî, U vir xwenavê ku U ser Mîr Ceadet Etf Bedirxan zêde binivî-
sim. Çimkî wî §êrê mêrxas bi her away ve, tu kêmasî di xebata ji bona
biserketina gelê Kurd û rizgariya Kurdistanê ji xwe kêm nehiştiye. Ev
rewşenbîr û nivîskarê Kurde, eynî mîna bû Hîva Çardeşevî U asîmanê
banî û ji her Kurdekî bîrewer ve jî dihate xwiyakirin. Lê ji bo ku ev pir-
tûka me hê bêtir bi nirx û rûmet bibe, emê derbarê Celadet de bi kurtî
çend peyva ji xwendevanan re U jêr binivîsin.

Mîr Celadet Etf Bedirxan di sala 1897 an de li bajarê Stenbolê hatiye
dinê. Lê belê hin çavkanî dibêjin, ku : Ew di 26.04.1893 de ji diya xwe
re çêbûye û di roja 15.07.1951 ê de jî, li nêzî Şamê U gundê Hêcanê
çûye dUovanîya xwe.

Celadet Etf, neviyê Mîr Bedirxan Paşa ye û kurê Emîn Etf Bedirxan e,
ji famfla Ezîzan in. Kalê wî di sala 1842 an de piraniya herêmên Kurdi-
stanê ji bin vegirtina Osmaniyan dendstibû. Paşî di sala 1848 an de, leş-
kerên xwîhrêj ên Osmanî, birî ji leşkerên Kurd distînin û dîsan
Kurdistanê vedigirin.

Lê belê Malbata Bedirxaniyan çek ji destên xwe bernadin û bi Dijmin
re şerê azadiyê dikin. SerhUdana bi serokatiya Hiseyn û Kenan di sala
1879, di pey de jî Serhildana bi serokatiya Medhet û Emîn Etf Bedirxan
di sala 1889 an de, dest pê kiribûn.

Bavê Celadet Emîn Etf Bedirxan, welatparêzekî bêhempa û dûrdîtî
bû. Ji bo amaca serxwebûna welêt, zarûkên xwe tev dabû ber xwendinê.
Dema ku Mîr Celadet ji diya xwe re çêbûye, malbata wî U Stenbolê di
bin sekna mecbûrî de bû.

Ew Malbat, tekoşer û zêde-zêde niştîmanperwer bû. Her çiqas di bin
destên SUtan EvdUhemîd de dfl bûn jî, lê dest ji xebata bo rizgariya
Kurdistanê bernedidan.

Mîr Celadet, xwendina xwe ya despêkê û ya navîn U Stenbolê kuta ki-
rine. Piştî ku ew mezin bûye, di nav tevgera "Tirkên Ciwan" de U hem-
ber împeretoriya Osmanî tekoşîn daye. Pi§tre Malbata wî, bi destê
SUtan EvdUhemîd tê sirgûnkirin û U Yemenê cîwar dibe. Di pey avêtina
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S.Evdilhemîd ji text de, Celadet di sala 1908 an de vegeriye Tirkiyê û
di Şerê Cîhanê yê Pê§î de, bi nîşana serbaztiyê, di Eniya Qafqasê de cî
girtiye.

Piştî biserketina Şoreşa Mistefa Kemal, hikûmeta Tirk a nû, hemû
heyîn û mafên neteweyê Kurd ji holê radike û zimanê Kurdî jî qedexe
dike. Herweha serok û berpirsyarên Doza Kurdî jî tev, yên ku dikujin,
yên ku ji welêt bi dûr dixin û yên ku davêjin zîndanan ji holê radike.

Di sala 1922 an de, Kematfstên Tirk fermana bi dardakirina Emîn Etf
Bedirxan û hersê kurên wî jî dendstine. Piştî wê yekê, Emîn Etf Bedir-
xan û kurê xwe Sûreya bi hevdu re çûne Misrê û li wir bi cî bûne. Û Ka-
mûran û Celadet jî bi hev re çûne Ewrûpa û li Elmanya bi cî bûne.

îcar M.Celadet U Elmanyayê xwendina bUind dixwîne, heta ku kuta
dike û dîplom doktoriya hiqûqê werdigire. Pi§tre, ew di 1925 an de çûye
Misrê. Û demekurtekê U wir maye, ji wir çûye Libnanê. Heta bi sala
25.08.1930, U wir maye û piştre çûye Şamê û U wir bi cî bûye.

Ew çax, axa Sûriyê di bin vegirtina dewleta Frensayê de bû. Celadet jî,
U wir dest bi kar û xebata siyasî kiriye û herweha di nav Xoybûnê de jî
cî girtiye. Lê di eynî wê salê de, Şoreşa Agirî bi serokatiya îhsan Nûrî
Paşa alavê ge§ kiribû. îcar ew ji bo atfkariya SerhUdanê, vegeriye Kurdi-
stana Bakûr. Lê mixabin berî ku ew bigîjê, Komara Tirkiyê, Şore§ vemi-
randiye. Û dîsanê Celadet bi şûnde ziviriye, çûye Şamê.

Mîr Celadet Elî Bedirxan, ji xeynî zimanê xwe, bi zimanê îngUîzî û Fi-
rensizî û Elmanî û Tirkî û Yûnanî û Erebî û Farisî jî rind dizanibû. Lê
dîsa jî, bêtir wê giraniya xwe dabû ser zimanê Kurdî. Destpêka xebata
wî U ser zimên, di sala 1918 an de çêbûbû. Û ji bo elfabeya Kurdî, wî tî-
pên Latênî bi kar anîbû. Her çiqas rewşenbîrê hêja Xelfl Xeyalî, elfa-
beya Latênî berî Celadet bi kar aniye jî, lê daxistina piratflcê cara pêşîn
Celaldet kiriye.

Belê ji bU ku Celadet berpirsyar û xwediyê kovara HAWAR û RO-
NAHÎyê bû, berhemên wî yên dîtirkê jî ev in:

1- Elîfba Kurdî (Bi tîpên Latênî)
2- Rêzimana Kurdî
3- Ferhenga Kurdî Bi Hemû Lehçên Navxwe
4- Rêzana Elfabeya Kurdî
5- Rûpelnine Etf"abê
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6- Dîbaca Mewlûda "Biyî§a Pêxember"
(Bi zaravê Dimitf-Mela Ehmedê Xasî)

7- Dîbaca Nivêjên Êzîdiya
8- Mektûb Ji Mistefa Kemal Paşa re
9- Ji Mesela Kurdistanê
ÎO- Edirne Sukutunun îçyuzu

(Ruye Esasîye Roxandina Edîrne)
11- Doza Kurdî

(Mîr Celadet vê pirtûka xwe di sala 1930 de bi zimanê Frensizî, U

ser navê "Dr. BUec Şêrgo" belavkiribû.)

Belam weşanxaneya JÎNA NU, 28 jmarên kovara RONAHÎyê civan-
diye û di 1985 an de U Uppsalayê (Swêd) çap kiriye. Kovar, ji 1 ê Nîsa-
na 1942 an domandiye û yekcaran sekiniye, dîsa domandiye heta 1 ê
Adara 1945 an. Ew jmar tev bûne yek Pirtuk û 586 rûpel e.

Kovara HAWARê jî, ji jmara 1-15 ê Gulanê 1932 an heta bi jmara 9-
30 yê Êlûna 1932 an, Mehmed Bekir ew civandine û di meha Gulana
1987 an de U Stockholmê çap kiriye. Ew jî tev bûne yek pirtûk. Wî, hin
nivîsarên di Hawarê de ku bi tîpên Erebî bûn, wergerandine tîpên La-
tênî û kiriye du be§. Yek nivîsara eslî ye, ya din jî nivîsandina wî ye. Ev jî
125 rûpel e.

Mihemed Bekir di pêşgotina xwe de nivîsîye, ku wê jmarên Hawarê
10-16 jî, bike cUdê diduyan û jmarên 17-23 jî bUce cUdê sisiyan û U

çapê bixe.
Jmarên Hawarê ji 24-57 an, berê Hemreş Reşo wan civandibû û di

sala 1976 an de jî U Elmanyayê çap kirbû.

Di kovara Hawarê de, gelek rewşenbîr û nivîskar û hozanên Kurd ên
bi nav û deng, nivîsarên xwe weşandine. Hinek ji wan, ev in ku me na-
vên wan U jêr nivîsîne:

Celadet Elî Bedirxan, Dr. Kamûran Bedirxan, Rewşen Bedirxan, He-
sen Şêxmûs-Cegerxwîn, Qedrî Cemfl Pa§a, Dr. Nûredîn Zaza, Osman
Sebrî, Qedrîcan, Mistefa E.Botî, Ehmed Namî, Hesen Hişyar, Lawê
Fendî, Bişarê Segman, Re§îd Kurd, Nêrevan, Goran, Tewfîq Wehbî,
EvdilxaUq Esîrî, Şakir Fetah, Havindê Sorî, Lawikê Kurd, Pîrot û hwd.
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Dr.KAMÛRAN ELÎ BEDIRXAN

Yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd ên bi nav û deng, Dr.Kamûran Etf
Bedirxan e. Ew di sala 1895 an de ji diya xwe re çêbûye û di roja
07.12.1978 an de jî, U Parîsê çûye dflovanîya xwe. Wî jî, mîna bav û ka-
lên xwe û gelek caran jî, bi birayê xwe Mîr Celadet re, ji bo azadiya
Kurdistanê bêwestabûn xebitiye û heta bi rqja ku çvên xwe ji dinya jîh-
dar girtine jî, nesekiniye. Xasma di warê çanda Kurdî de, wî asasekî
zexm vegirtiye. Bi hindikayî be jî rêça zimanê Kurdî -zaravê Kurmancî-
di nivîsandina bi tîpên Latênî de, sererast kiriye.

Ev şêrê bi nav û deng, xwendina xwe ya bilind di Fakulta Hiqûqê de U

Stenbolê kuta kiriye. PLştî ku Kematfstên xwînrêj, fermana şeniqandina
wî û bav û herdu birayên wî dane, ew û birayê xwe Mîr Celadet bi hev-
du re çûne Elmanyayê. Dema ku Celadet kovara Hawar û Ronahî xisti-
ne weşanê, Kamûran di herdûkan de jî, bi zimanê Frensizî û Kurdî pir
cûre nivîsar, şrove û meqale weşandine. Lê piştî ku Kamûran çûye Bê-
rûdê, îcar U wir kovareke bi navê ROJA NÛ xistiye weşanê. Herweha
wî ji Kurdên belengaz ên bêkes re, mamostetiya bi zimanê Kurdî jî ki-
riye.

Piştî ku U Bêrûdê xortên Kurd ên nûhatî gihane, Kamûranê nemir
dîsa bi şûnde vegeriye Ewrûpa û di xebata navnetewî de ferqazên zêde-
tir avêtine. Ew, di sala 1950 de U Unîwersîta Sorbonê, bûye mamosteyê
zimanên Rojhilatê û herweha mamostetiya beşa zimanê Kurdî jî kiriye.
Pi§tre di sala 1954 an de zewiciye û niha kurekî wî heye.

Eserên Dr.Kamûran Etf Bedirxan, ev in ku me U jêr nivîsîne:
1- Elfabeya Kurdî
2- Elfabeya Min
3- Rêzana Zimanê Kurdî
4- Ferhenga Kurdî
5- Zimanê Mader (Dê)
6- Destpêka Xwendinê
7- Parçeyên Bijarte
8- Xwendina Kurdî
9- Tefsîra Kur'anê
10- Dersên Şerîetê
11- Çarînên Xeyam
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tir avêtine. Ew, di sala 1950 de U Unîwersîta Sorbonê, bûye mamosteyê
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Eserên Dr.Kamûran Etf Bedirxan, ev in ku me U jêr nivîsîne:
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3- Rêzana Zimanê Kurdî
4- Ferhenga Kurdî
5- Zimanê Mader (Dê)
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9- Tefsîra Kur'anê
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12- Proverbes Kurd
(Gotinên Pêşîyan bi Lucy Paule Margerîtta re, Parîs 1937)

13- Helbestên Kurdî
14- Der Adler Von Kurdistan

(Eyloyê Kurdistanê-Kurdîstan Kartali,
Bi Herbert Ortel re, Bertfn 1937)

15- Berfa Ronahîyê
16- Helbestên Kurdî bi Fransizî
17- Gramatflca Kurdî bi beyankirina Tirkî,1959.

(Binêre U Turkçe Izahtf Kurtçe Gramer,
Ozgurluk Yolu Yayinlari", çapa duwem hezîran 1986)

CEGERXWÎN

Mamoste Cegerxwîn di sala 1903 an de U gundê Hesarê ji diya xwe re
çêbûye û di roja 2.10.1984 an de jî, U bajarê Stockholmê (Swêd) çûye
dUovanîya xwe. Li ser qewîtîya mamosteyê nemir, Federesyona Kurd a
U Swêdê laşê wî yê giranbiha biriye bajarê Qamîşlo. Gelê Kurd jî dema
ku bi mirina wî hisiyaye, nûna lehîya bUiarê xelk ji çiyan û getfyan ve
berjêrî De§tê bûye û bi merasimeke pir giran, bi qerebalixeke pir zêde,
laşê wî yê pîroz di nav baxçeyê xaniyê wî de veşartiye.

Veşartina la§ê Cegerxwîn di wê devera ku wî qewîtî kiribû de, bê gu-
man wî bi niyeteke bi zanîn wê qewîtîyê kiribû. Çimkî wî bi binaxkirina
laşê xwe U Qakîşlo, pawantiya tixûbê Başûr ê Kurdistanê spartiye ser
mUên xwe.

Navê Cegerxwîn ê asasî Şêxmûs e. Serê pêşî jê re digotin "Mele Şêx-
mûsê HesarT. Lê belê ew bi kok û azbata xwe, ji Bêkendê ye. Gundê
Bêkend U quntara çiyayê GurdUan U başûrê Misircê (Kurtalan) cî digir
e. Navê bavê wî Hesen e, navê bapîrê wî Mihemed e, kurê Mehmûdê
kurê Etf ye. Navê diya wî jî Eyşan e.

Belê Cegerxwîh temamiya temenê xwe, ji bo azadî û serxwebûna
Kurd û Kurdistanê xuricandiye. Xasma di warê nivîsandina pirtûkên bi
zimanê Kurdî de, karên giranbiha kirine û bêqedar helbest nivîsîne. Wî
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U bin gelek rist û nivîsarên xwe, "Mûsahesen- Cîgerxwîn, Mûsa Hesen
Cegerxwîn" nivîsîye.

Peyvika "Mûsa", di nav peyvika "Şêxmûs" de heye. Peyvika "şêx" dera-
niye U tîpa "s", "a"yek zêde kirîye û navê "Mûsa" ji xwe re ji nav navê xwe
yê Şêxmûs afirandiye.

Lê belê her kû dem bi pê§ ve çûye û kezeb U Mûsa bûye xwîn, îcar di
nav xelkê de, ew bi "Cegerxwîh" hatiye navdarkirin. Lê di nav mele û
feqiyan de jî, bi navê "Seydayê Cegerxwîn" hatiye pênavkirin. Û gundiy-
ên Kurdistanê jî, jê re tenê "Cegerxwîn" yan jî "Seyda" dibêjin.

Belam U Kurdistanê PeyvUca "seyda"ji gelek kesan re tê gotin. Lê di
van salên dawî de, ew nav nemaze U Kurdistana Bakûr, tenê ji Ce-
gerxwîn re bûye navekî menşûr. Yanî dema ku U civatekê "seyda" bê go-
tin, her kes tê digîje, ku xwediyê wî navî Cegerxwîn e.

Berî Şerê Cihanê yê pê§î, malbata Cegerxwîn ji Hesarê çûye Binxetê û
U Amûdê bi cî bûye. Hêj ew zarûk bû, dêwbavê wî mirine û ew U nik
xwa xwe Asê maye. Bi sêwîmana xwe Cegerxwîn pir şerpezetiyê dibîne,
belengaz dibe, rêncberî û şivantî û gavantiyê dike. Pi§tre di hijdesaUya
xwe de dest bi xwendina otf kiriye û ji bo xwendinê li gelek deverên
Kurdistanê geriye, xwe bi kûrayî berî nav civatên gel daye û herweha di
nav xelkê de doza serxwebûnê belav kiriye, xasma bi helbestên xwe xel-
kê ji xewa nezanînê şiyar kiriye. Di sala 1928 an de jî, destûrnameya
meletiyê wergirtiye.

Lê belê Cegerxwîn, kudandina U dioza serxwebûna welatê xwe, ji me-
letiyê girîngtir dêrandiye. Êdî, wî §a§ û tizbî avêtine û dest bi şerê U
hember dijminan û kedxwiran kiriye, herweha bi qelemşorîyeka pir hêja
alaya keskesor bUind kiriye û gelek pirtûkên giranbiha nivîsîne. Lê pirê
wan, helbest û mer§ û xezel in.

Bêguman helbest û ristên Cegerxwîn, her yekê mîna dînamêtekê U

Kurdistanê teqiyane û kesên razayî ji xewê §îyar kirine. Heta wisa tîn û
germî kirine, ku kesên wek miriyan jî veciniqandine.

Di nav salên 1962-63 de, bavê min U gundekî Varto (Mû§) meletî di-
kir. Li ruk wî U dor 25 heb feqî hebûn. Ew feqî tev, mîna dersên xwe
helbestên Cegerxwîn jî, jber dikirin. Xasma ew helbesta: "Ey Kurdên U

dor §ax û çiyan deşt û newalan..." heta ku bûbû qajikê (bemşt) di devên
gundiyan tev de jî.

183

U bin gelek rist û nivîsarên xwe, "Mûsahesen- Cîgerxwîn, Mûsa Hesen
Cegerxwîn" nivîsîye.

Peyvika "Mûsa", di nav peyvika "Şêxmûs" de heye. Peyvika "şêx" dera-
niye U tîpa "s", "a"yek zêde kirîye û navê "Mûsa" ji xwe re ji nav navê xwe
yê Şêxmûs afirandiye.

Lê belê her kû dem bi pê§ ve çûye û kezeb U Mûsa bûye xwîn, îcar di
nav xelkê de, ew bi "Cegerxwîh" hatiye navdarkirin. Lê di nav mele û
feqiyan de jî, bi navê "Seydayê Cegerxwîn" hatiye pênavkirin. Û gundiy-
ên Kurdistanê jî, jê re tenê "Cegerxwîn" yan jî "Seyda" dibêjin.

Belam U Kurdistanê PeyvUca "seyda"ji gelek kesan re tê gotin. Lê di
van salên dawî de, ew nav nemaze U Kurdistana Bakûr, tenê ji Ce-
gerxwîn re bûye navekî menşûr. Yanî dema ku U civatekê "seyda" bê go-
tin, her kes tê digîje, ku xwediyê wî navî Cegerxwîn e.

Berî Şerê Cihanê yê pê§î, malbata Cegerxwîn ji Hesarê çûye Binxetê û
U Amûdê bi cî bûye. Hêj ew zarûk bû, dêwbavê wî mirine û ew U nik
xwa xwe Asê maye. Bi sêwîmana xwe Cegerxwîn pir şerpezetiyê dibîne,
belengaz dibe, rêncberî û şivantî û gavantiyê dike. Pi§tre di hijdesaUya
xwe de dest bi xwendina otf kiriye û ji bo xwendinê li gelek deverên
Kurdistanê geriye, xwe bi kûrayî berî nav civatên gel daye û herweha di
nav xelkê de doza serxwebûnê belav kiriye, xasma bi helbestên xwe xel-
kê ji xewa nezanînê şiyar kiriye. Di sala 1928 an de jî, destûrnameya
meletiyê wergirtiye.

Lê belê Cegerxwîn, kudandina U dioza serxwebûna welatê xwe, ji me-
letiyê girîngtir dêrandiye. Êdî, wî §a§ û tizbî avêtine û dest bi şerê U
hember dijminan û kedxwiran kiriye, herweha bi qelemşorîyeka pir hêja
alaya keskesor bUind kiriye û gelek pirtûkên giranbiha nivîsîne. Lê pirê
wan, helbest û mer§ û xezel in.

Bêguman helbest û ristên Cegerxwîn, her yekê mîna dînamêtekê U

Kurdistanê teqiyane û kesên razayî ji xewê §îyar kirine. Heta wisa tîn û
germî kirine, ku kesên wek miriyan jî veciniqandine.

Di nav salên 1962-63 de, bavê min U gundekî Varto (Mû§) meletî di-
kir. Li ruk wî U dor 25 heb feqî hebûn. Ew feqî tev, mîna dersên xwe
helbestên Cegerxwîn jî, jber dikirin. Xasma ew helbesta: "Ey Kurdên U

dor §ax û çiyan deşt û newalan..." heta ku bûbû qajikê (bemşt) di devên
gundiyan tev de jî.

183



Cegerxwîh ji xwefamiya xwe heta bi roja ku çavên xwe ji dinya ronik
girtine, bi her away şerê ji bo azadiya Kurdistanê kiriya û bi şev û roj te-
koşîn daye. Belê ew roja qirna bîstî bû, U asîmanê Kurdistana jihevde-
ketî. Em çiqas pê bipesinin û serbilindiyê bikin, di ciyê xwe de ye.
Çimkî di dinyayê de kên kes hebûne û hene, ku karibin mîna wî hewqas
pirtûk binivîsin. Çimkî ji me re U pa§ xwe U dor 50 heb pirtûk diyarî
hi§tine. Ji wan 18 heb ên ku heta bi sala 1988 an çap bûne û U nav xelkê
belavbûne. Li dor 25 heban jî, hê neçapkirî mane. Û hinek pirtûkên wî
jî, niha wenda ne.

Herweha Cegerxwîn di warê çand û zimanê Kurdî de, defîneyeka bê-
qedar bû û berê dayîna wî, ji me re bû sermiyanekî bê jmar.

Ev eşkera ye ku xelkê Kurd, Cegerxwîn ji nêz ve dinase. Hewceyê ku
U ser wî zêde binivîsim jî, hîç nake. Tenê daxistina nav û berhemên wî di
vê pirtûkê de, ji bo pîroziyeke zêdetir e. Pêşî emê ji xwendevanan re,
wan pirtûkên mamosteyê nemir ku çapkirî ne U jêr binivîsin:

1- Dîwana Yekem, Brûsk û Pêtî, Sûrîya 1945

2- Cîm û GulperîjÇîroka Yekem, Sûrîya 1948

3- Dîwana Duwem, Sewra Azadî, Sûrîya 1954

4- Reşpyê Darê.Çîroka Duwen, Sûrîya 1956

5- Gotinên Pêşîyan, Sûrîya 1957

6- Destûra Zimanê Kurdî, îraq 1961

7- Ferheng Perçê Yekem, îrak 1962

8- Ferheng, Perçê Duwem, îraq 1%2
9- Dîwana Siyem, Kî Me Ez, Libnan 1973

ÎO- Mîdya û Salar, Libnan 1973

11- Dîwana Çaran, Ronak, Swêd 1980
12- Dîwana Pêncan, Zend Awista, Swêd 1981

13- Dîwana Şeşan, Şefaq, Swêd 1982

14- Dîwana Heftan, Hêvî, Swêd 1983

15- Tarîxa Kurdistan-1, Swêd 1985

16- Dîwana Heştan, Aşîtî, Swêd 1986

17- Tarîxa Kurdistan-2, Swêd 1987

18- Folklora Kurdî, Swêd 1988

Lê belê gelek pirtûkên Cegerxwîn ên neçapkirî jî mane, ku nUia hinek
ji wan U ber çapê ne û hinek U nik zarwên wî di bin parastinê de ne û
mixabin hinek jî wenda ne. Me ji kurê wî kek Azad Cegerxwîn hêvî kir,
da ku navên wan pirtûkên neçapkirî jî, bide me. Em jê re pir sipas di-
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kim, ku daxwaza me pêk anî. Lê berî me, Redeksyona Kovara Rqja Nû
jî, navên wan pirtûkên neçapkirî, jê daxwaz kiribû. Kek Axad, di
27.12.1985 an de bi nameyekê jê re dabû gotin. Piştre Roja Nû, navê
wanakan di jmara 1987-15 de we§andibû.

Pirtûkên neçapkirî ev in, ku me U jêr nivîsîne:

1- Dîwana Nehem
2- Tarîxa Kurdistan 3 û 4

3- Awa û Destûra Zimanê Kurdî (nûkirî)
4- Ferhenga Kurdî 1 û 2 (nûkirî)
5- Çîfoka Jîhdarîya Min 1, 2 û 3
6-FolkloraKurdî2û3
7- Hozan û Navdarên Kurdistan
8- Şerha Dîwana Melê Cizîrî
9- Şerha Dîbaca Ehmedê Xanî
ÎO- Hespê Ristvanên Kurdistanê
11- Gotinên Pêşîyan 1 û 2 (nûkirî)
12- Hesenê Mûsê (çîrok)
13- Kuştina Xortekî îranî Li Bertfhê (werger)
14- Kurd, Mînorskî (werger)
15- Dewleta Mehabad (werger)
16- Tarîxa Mala Şedad (werger)
17- Tarîxa Kurda Li Yemenê (werger)
18- Kurd û Kurdistan Nikîtîn (werger)
19- Çîroka Şoforê Qamyona Sor
20- Çîroka Xecê û Siyamend
21- Tarîxa Şoreşa Kurdistana Iraq (wendabûyî)
22- Rapora Mifetişê Umûmî Li Tirkîyê (werger)

Ji bo nimûne, me ew helbesta Cegerxwîn a bi navê "Hozan û Şairên
Kurd" ji xwendevanan re U jêr nivîsî:

Xortên Kurd hozanên welatê te
Ev in, rabûneji şax û latê te
Li Seyda guh bidêri, ez bêjim
Çend dilopan ji xamê birêjim:

Heryek e Seyda Melayê Boti
Di xweşxanê da evîndari digotî
Ji Kurda ra wî çêkirye yek dîwan
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Di belaxetaxwe da wek Quran.

Yetd dx heye rêberê Kurd eJCanî
Di xwesxanê da Fîrdewsê Sanî
Wî çêtdryeji Kurdan ra Dîwan
Lê temaşe tdn Kurdno sed eman
Ma ne bes e Nûbar.û Mem û Zîn?
Gazîdikin bizarê sêrin û qêrîn!

Yetd dî heye Feqiyê Teyran
Li şolan her dem giriiye seyran
Bi rastimurxê di benda evîn
Bi Kurdî dibê bi zarê şêrin.

Yetd dt heye seydayê Sfyapoş
Di welatê me da çerxa gerdos
SEYFULMULÛKçîroka vîmerdî
Li Misrêye,lê bi zarê Kurdî.

Yek mewlana Xelîlê Sierdî
Swarê hspê kêmweşê Kurdî
Niviştek bi navê Nehcelenam
Bi zarê Kurdx,lê]i bo xas û am.

Yek mewlana Selîmê Hîzan e
Kurdperwer û mezin ûrêzan e
Wî di berKurdan da xwe da kuştin
Çendxwesxan bi şûna xwe va histin.

Yefd dx dibêjne wîFeqe Reşîd
Di zarê Kurdîfêris û egîd
Niviştekwîheye bi navê Sirmehşer
Zarokên Kurdan dixwînin ezber.

SexEvdirehman e ewjiAxtep
Hawir lê daye geh rast û geh çep
Niviştek çêfdr wî Rewduneîm
Çîrokên kevnare û gotinên qedîm.

Melayê Batê bi zarê durdî

186

Di belaxetaxwe da wek Quran.
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Mewlûdek nivîsandiye bi Kurdx
Siwarefd çeleng e ew serdar
Şêrê laxer berdaye bê hefsar.

Pertewêjîr hozanê Hefcari
Xweşxanê wî wek dur û mirari
Yefcane gewher in mane bê rûmet
Kurdno bes e xîret e,rabin sedxîret!

Melayê Xasî Mewlûda Zazî
Bi zarê Zazî çêkiriye,ne Tazî
Cengnama Kurd û Ermen nivîsî
Wek agir berdî me, diîsî.

Hozanetdjîr û zana Bêdari
Bi zarê Kurdx tim ditdzari
Axawikêxweşxanê wîkevnar
Ji Bêdarê gelekjar û bê dar.

Hozanefd hêja ye Birivkanî
Di serê wî da xweşxanê fcariî
Murxê şahîn e di baxê evîn
Li xunçê gul girtiye fcemîn.

Mîr Mihêye hozanefd Miksê
Li ser Sînem dibêje û dipirsê
Sota ye ewji ber derdê evîn
Digri û dinalî li hawar û sîn.

Yetd dx heye Seydayê Licî
Xwesxanêxwe wî fdme du cî
Pesn û dijûna ditce ew wek min
Dostê şêxan û ji wan ra dijmin.

Yefd dx heye Yûsifê Kenanî
Di rasti da wek Yûsifê Sanî
Şi'rek çêfdriye li ser Şemsidîn
Feqeh jiber dixwînin wek Yasîn.

Ger te serbestî divêtin, yan azadxxwaz îjidil
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Xwes H ser Cûdî diîsim, agirê cengê me ez
Ewrefd tari bi him-him têji dxwanên di min
Pêtiyû ar û birûsk im, wer di nav tavê me ez

Dijminê çarser li min hawîr vedanepenc û rav
Şêrekî zincîr li gerden her di nav ravê me ez
Ez Cegerxwîn in, ne dîn im, dîn riya ez tê de me
Marfdsîme, Kurdperest im, her di nav madê me ez

MELE HESENÊ KURDÎ

(SEYDAYÊ HIŞYAR)

Yek ji rewşenbîr û têkoşer û nivîskarên Kurd, Mele Hesen e. Li gor
agahdariya kovara Hêvî jmara 5/5 1986 an, Mele Hesnê Kurdî di sala
1907 an de U Serdê ji diya xwe re çêbûye û di roja 14 ê Elûna 1985 an
de jî, çûye dUovaniya xwe, U nav Cebanê DUGIR U Kurdistana Sûrî ha-
tiye veşartin. Gundê wî Serdê, U navbeyna Hênê û Lice dimîne.

Mele Kurdî, hêj di zaroktiya xwe de U doza Kurdî şiyar bûye û ji bo
azadiya Kurd û Kurdistanê xebitiye. Dema Şoreşa Kurd a bi serokatiya
Şêx Seîd ku dest pê kiriye, ew 16-17 satf bû. Wî bixwe jî, di nav Şpreşê
de bi çekdarî cih girtiye.

Lê piştî têkçûna Şoreşê, Mele Kurdî di sala 1927 an de dfl ketiye de-
stên Hikûmeta Tirk. Di pey dana ceza û mana wî qederek di girtîgehê
de, wî cfliêlê bajarê Nigdeyê kirine û di bin çavdêriya mecbûrî de U

neyisyanê maye.

Kurdiyê nemir di sala 1928 an de bi efwa giştî ya hikûmeta Tirk, vege-
riye Kurdistanê. Lê pêre-pêre çûye gUiaye Şoreşa Agirê û di nav refên
Kurd ên çekdar de, Şerê Azadiyê kiriye. îcar pi§tî têkçûna vê Şoreşê jî,
neçar maye û çûye Kurdistana Sûrî, U wir bi cî bûye.

Ji ber wan xebatên welatparêzî û rewşenbîrî û mêrxasiya Mele Hese-
nê Kurdî, ew di nav xelkê me de bi navê Seyday hatiye binavkirin. Çim-
kî, wî jiyana xwe di oxira Kurd û Kurdistanê de gorî kiriye.
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Mele Hesen dema ku ew tê Sûrî, dibe endamê rêxistina Xoybûnê.
îcar ew bi bi rêxistinî xebata azadiyê dike. Herweha di warê ziman û
çand û folklora Kurdî de jî karên bêhempa kirineŞ di kovara Hawar û
Ronahî û Çiya de p_ nivîsar û helbest bi navê Hesenê Hişyar weşandi-
ne.

Mele Kurdî di sala 1956 an de bi hin xortên welatperwer re, komela
Civak-Kultur dadimezirîne. Komel pir karên bi nirx kirine û pirtûka
Nûrî Dêrsimî ya bi navê "Dêrsim TarîxT û pirtûkeka din a bi navê "Bi
Riya Qaçaxçiyan", ya dîtirkê jî bi navê "Jenosîd" ku bi zimanê Tirkî û
îngUîzî û Frensizî bû, çap kirine.

Piştre Hesen Kurdî û Nûrî Dêrsimî û Rewşen Bedixan, ev hersê rew-
şenbîr û nivîskarên kurdperwer bi hevdu re, rojnameyek bi navê
"Wijdan" weşandine. Wekî din wî kovarek bi navê "AgahT ji dendstiye.

Seydayê Kurdî, di nivîsareka xwe de ji kurdan re weha gotiye:
"Ger em nexwînin dê ewrên re§ û tarî, mij û dûman her U ser esmanê

Kurdistanê bin, û emê rojên xwe§ nebînin û her U bin Ungê neyaran bi-
bin gêrik (mûrî-nm.) û mirî. Lê dîrok serxwebûn û serfiraziyê dixwaze û
ji bo pêkanîna vê em xwedî dest û ling, çav û gav in, kêmasiyên me ne-
zaniya me ye."

Antropologê Holandî M.Martîh Van Bruinessen lêkotfna xwe ya U ser
Şoreşa Şêx Seîd ku kiribû, piranî wî agahdarî ji Mele Hesenê Kurdî gir-
tibû û di pirtûka xwe ya bi navê "Agha, Shaikh and State" de U serê nivî-
sîye.

Li gor agahdariya kovara Hêvî, Seydayê Hişyar 18 heb pirtûk nivîsîne.
Lê mixabin heta niha jî çap nebûne. Mixabin tu çareyek nibû, ku em
pirtûkên wî bibînin û ji wan çend nimûne U vir bo xwendevanan binivî-
sin.

OSMAN SEBRÎ

Yek ji helbesrvan û nivîskarên Kurd, herweha rewşenbîrê bi nav û
deng Osman Sebrî ye. Ew di sala 1905 an de U nahiya Narincê hatiye
dinê. Gundê wî grêdayê bi qeza Kolik (Kehta) û wflayeta Şermensûrê
(Adîyeman) ve ye. Bavê wî rîsipîyê e§îra Mirdêsa bû û di sala 1915 an
de çûye dUovanîya xwe. Di pey dflovaniya bavê xwe de, apê wî Şukrî lê
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xweytî kiriye û wî daye ber xwendin. O. Sebrî di sala 1922 an de U Sten-
bolê xwendegeha bUind "Ruştîye" kuta kiriye. Piştre dest bi kar û barên
ji bo azadiya Kurdistanê kiriye û ketiye nav gelê xwe, bi xortên zana û
pêşketî re U pey Dozê kudandiye.

Herdu apên O.Sebrî yên dUovanên welatparêz (Şukrî û Nûrî) hevaltî
bi Şpreşa Şêx Seîd re kirine. Lê mixanin piştî vemirandina agirê Şoreşê,
hikûmeta Tirk di sala 1925 an de, herdukan jî U Diyarbekir bi Sêpiyê ve
daleqandiye û Osmên jî, hinartiye neyistanê (nefî) û heta bi dawiya sala
1928 an di Girtîgeha bajarê Denizlê de dfl maye.

Piştî ku O.Sebrî tê berdan, dîsanê wî di sala 1929 an de U Meletyê di-
girin. Lê ev şpreşgerê mêrxas, xwe ji destên Dijmin fUitandiye û reviye,
di 24.11.1929 an de xwe U Tixûbê Tirkiye-Sûriye xistiye û çûye Binxetê.

Piştî ku ew ji Kurdistana Bakûr derkeketiye, hê bêtir xebata wî ya bi
rêzanî berên zêde daye û didomdiye, heta bi rqja îro jî dom dike (1989).

Bi hindikayî ev U dor 50 satf ye, ku O.Sebrî temenê xwe ji bo azadî û
serxwebûna Kurdistanê dixuricîne. Ne ku tenê di warê siyasî de, herwe-
ha xebata wî di warê çand û folklora Kurdî û nivîsandina bi tîpên Latênî
de jî pir bi pêş ve çûye, heta ku dersa zarûkan bi zimanê Kurdî daye û
gelek kiryarên bêhempa kirine.

Ev diyar e, ku pêşiyên me gotine: "Dara azadiyê bi xwîhê tê avdan!"
Osmên jî, ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê dozde caran bi destên dijmi-
nan hatiye girtin û temenekî dirêj di navbera çar dîwaran de bUiuran-
diye. Herweha çar caran jî hatiye neyistankirin (sirgûn) û pênc caran jî
daxistine bin rûniştina mecbûrî de.

Ji xeynî wan kar û xebatên bêhempa û bi rûmet ku O.Sebrî kirine,
herweha ew nivîskar û hozanekî pir bi nav û deng e jî. Hêj ew di nav sa-
lên 1932-1945 an de bû, di gelek kovar û rojnameyên Kurdî de nivîsar û
helbest û xeber nivîsîne û weşandine. Ji ber wê giranbihatî û mêrxasiya
wî, di nav gelê Kurd de bernavkê "apo" ji xwe re qezenc kiriye.

Di sala 11.03.1981 de, Hemre§ Re§o piraniya helbestên O.S. kom ki-
rine û bi navê APO U Elmanyaya Rojava çap kiriye. Herweha weke
Hemre§, Dr.Nûredîn Zaza jî pêşgotinekê ji wê Dîwana wî re nivîsîye.
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Dîwan tev 160 rûpel e û 69 seraav in. Nivîskar U bin her helbesteka
xwe, tarîxa nivîsandina wê jî nivîsîye. Ew tarîx, ji 31.12.1932 an heta bi
tarîxa 10.05.1978 an jî, di pirtûkê de hene.

O.Sebrî, çewa ku me U jor jî nivîsî, jiyana wî bi şeqûdeq bUiuriye. Wwî
gîyana xwe di ber neteweyê Kurd de bi gorî kiriye. Ev Kalê me yê bîna
xortekî ciwan î jîr, perçeyek ji dîroka Kurd e. Serên me bi apên wisa
timî bUind e, eniya me vekiri ye û em bi wan dipesinin. Kesên wisa, hêja
ne ku navê wan di rûpelên Dîroka Kurdistanê de bi avzêrê bête nivîsan-
din.

"Jiyana Dîrokrêzî ya Osman Sebri" ev e U jêr, ku me ji Dîwana wî wer-
girt û ji xwendevanan re nivîsand:

1905- Li gundê Narincê tê dinê
1915- Bavê wî diçe dUovaniya xwe
1922- Xwendegeha "Ruştîye" kuta dike
1928- Heta dawiya vê salê di Girtîgeha Denizlê de maye
1929- Li Meletîyê wî didin Dadgeha Cengî
1930- Vedigere Kurdistana Bakûr
1930- Wî dişînin neyistanê U Reqa
1930- Diçe atfkariya Şoreşa Agjrê
1930- Meha dehan xweveşartin di nav Inizan de
1930- Dawiya salê derbasî îraq

ji bo xwe bighîne Birkoyê Celalî,Şpreşa Agirê.
1931- Meha gulanê U MûsU û Bexdayê di girtîgehan de
1931- Meha şeşan reva nav Bedewîyan U TUelqedê
1931- Meha yazdan heta sala 1935 dûnöstina U Amman û Filistîhê
1935- Direve nav eşîra Berazan,tê girtin û du mehan di Girtîgehê de

dimîne
1936- Dûrxistina U Girava Madagaskar (Afrîqa)
1937- Vegerandina Lubnanê
1938- Vegerandina Şamê
1928 Heta sala 1941 di "Nadî Selehedîn" de dersa zarûkên Kurd dide
1941- Di payizê de direve Kurdistana Bakûr
1942- Heta sala 1943 di kovara HAWARê de bi Celadet Bedirxan re

dimîne
1944- Heta sala 1949 memûretî dUce,bi destê Wezîrê Hindirû ji kar tê

avêtin
1956- Danîna hîmê PDK-Sûrî
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1960- Heta sala 1962 di Girtîgehê de
1962- Heta sala 1963 U Bêrûtê
1963- 23.5-31.12.1964 Girtîgeh
1%9- 14.6 dUceve nav Kurdistana Bakûr
1972- Heta sala 1973 U Şamê di Girtîgehê de
1974- Heta niha U Şamê di bin çav de dijî.

Ev çend malikên U jêr, me ji Dîwana Mamoste O.Sebrî jêderk kirin û
U jêr bo xwendevanan nivîsî:

Ho gelê min ê reben û nezan û kor!
Nizanim,ev çipîsî û bextresîye?
Holêbinavçavê te de hatîye..
Bi erd û ezman,bi navêXwedê
Nizam bi çi rûy dibêjim Yadê
Min tu hêlayî dilfcul û xemwar
Jilewreîro sermende rûsar
Lawê gelê min,bes tu maye qels û nivisti
Di warêxebat,ji bo welat geletd sist î
Bêgane mayeji mafê gel,ma tu naêsî?
Ez Kurdetdpiçûk im
Divêt bibim şoreşger
Welatêxwe azad tdm
Diwêrê de bidim can
Kovara meya nû îro hêvfya welat e
Armanca we ya serbesti azadxfelat e
Dê wek royê ronak bitce dinya me ya tari
Bipeyy û nivîsarên hêja wefdmirari
Qelsan li çavên hev nihêrin nefedakar bûn
Ji rûmet bêpar bûn
Dawî vegerin xwe avêtin bin darêxurtan
Wekkerê bi kurtan
Xwarzê divê zanibîji Xwedê nabin gazin
Li ser reya gazinan em çi karin bixwazin ?

Gazin karê qelsan in,tu ne qels î dizanim
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DÎCLE Û FIRAT

Nizam bû çiqas bê dxlêxwe dûri welat im
Ji dil û kezeb evîndarê Dîcle û Firat im
Ev çem ji Batcur dadxkevin wek du rehên jîn
Yek ta Bîrecik,yê dx diçe nav diyarê Zîn
Melê Cizîri îlhama xweji wî çemî distand
Gelek mirari dipervanên Dîcle de civand
EhmedêXanîjî serefd ava wî vexwar
Li ser nivîsî serencama Memê birindar
Feqfyê Teyran,Melê Batê pir şairên çak
Hespên xwe bezandin di saxa vî çemê çalak
GerDîcle bixwe tcaniya zanîn û evîn bû
Firatpêgera gelek şêrên pençebixwîn bû
Di qada rûmet û mêrariî her bê hempa bû
Herdem ji bo herpesnekê hêja û seza bû
Min hêvî heye Dîcle-Firat barê me rake
Di warê ziman li Rojhelatxelkê me şa ke
Zimanê me yêpasdemayî çîçkî bide pêş
Va ye ji bo wî sipasên xwe ez dikim pêşkêş

(Ev helbest ji bo kovara
"Dîcle-Firaf'hatibû nivîsîn 1%3)

MELE EHMED MEHMÛD NAMÎ

Yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd, Mele Ehmed Mehmûd EvdUa ye.
Lê wî di nivîsar û helbestên xwe de, ji xwe re beraavkê "NamT bikar
aniye. Ew di nav gelê Kurd de, bi navê "seyda" (dersdar) hatiye navdar-
kirin. Bêjeya seydatiyê gelek bi nirx û gjranbiha ye. Dema ku merivek bi
wî navî hate navdarkirin, tê wê manê, ku ew kes di nav xelkê de pir
hezjêkirî ye.

Seydayê Namî di sala 1906 an de U gundê Erbetê, nêzî bajarê Nisêbî-
nê hatye dinê û di sala 1975 an de jî, U bajarê Qamflo çavên xwe ji dinya
jîndar girtine.
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Seydayê bi nav û deng, hêj zarûk bûye dêwbavê wî mirine û ew sêwî
maye. îcar U gor gotina wî bixwe, dema ku diya wî miriye, qewîtîya wî, U

Meta wî kiriye. Gotiye: "Ehmedo bê xwendin mehêlin."

Li ser temînîya Dê, Meta wî, wî biriye Binxetê, da ku bide ber xwendi-
nê. Pê§î wî U nUc Şêx Brahîm ê U gundê TUşpîf xwendiye. Pi§tre U cem
Şêx Ehmedê Xiznayê U xwendina xwe domandiye, heta ku kuta kiriye.
Û bi şûnde vegeriye gundê TUşeîr, U wir bûye mele.

Dema ku Seydayê Namî melê Gund bûye, pêwendiyên wî û Mîr Cela-
det Elî Bedirxan bi hevdu re çêbûne. Herweha wî di kovara HAWAR û
RONAHI de jî, gelek nivîsar weşandine. Bi wê tîna welatparêziya wî,
gundê Tilşeîr bûye wargeya xwendin û zanînê û lê hoçka welatparêziyê
ava bûye. Heta ku wî U wir dibistana keçan jî vekiriye.

Lê belê bi vekirina Dibistana Keçan re, Mele Namîbûye nîşangeha tîf
û rimên şêx û meleyên kevneperest û êrîş kirinê. Lê wî hîç ji wan pixav
nekiriye û U kar û xebatên xwe domandiye.

Li gorî gotinan, Namî kurê gavanê gund anîye xistîye Dibistanê, da ku
bixwîne. Lê gavanê belengaz nevaye ku kurê wî bixwîne. Divabû ku
kurê wî jî mîna wî bibe gavanek. Û bi Melê jî nikaribûye. îcar pir lê nifir
kirine û hema rûmştiye ji ber tîna wê "zordesti"ya xwedinegiravî ku
Mele Namî lê kiriye, ji xwe re giriyaye.

Namiyê nemir ji me re U paş xwe sê pirtûn diyarî hi§tine.
Yek "Dîwana Rista" ye, ku di sala 1986 an de U bajarê Stockholmê bi

navê "Daxwazname" ji aUyê ROJA NU ve hatiye capkirin. Di pirtûkê de
21 sernav hene û 54 rûpel e.

Lê belê U gor gotina Namî bi xwe, gelek ji helbestên wê wenda bûne û
hatine qetandin. Piştre wî hinek ji wanên ku xelkê jber kiribûn, kom ki-
rine û ji nû ve nivîsîne.

Pirtûka diduwan, "Agirê Sînema Amûdê" ye. Ku di roja 14 ê Çêriya
Paşî, sala 1960 î de U bajarê Amûdê agir bi Sînemayê ketibû. Ew roj,
serokê dibistanan fermanê dabû ku şagirdên piçûk ên bajêr tev herin
Sînemê. Da ku ew pere, ji bo atfkariya Cezayîrê bê hinartin!

Li gor çewa ku Namî nivîvîsîye, xaniyê Sînemayê §ûna 170 kesan
bûye. Lê ew roj 500 heb zarûkên Kurd ketibûnê de! Bi destpêka filîm
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re, teqîneke mezin çêdibe û nav xênî tev dibe alav û gurîya êgjr û banê
Sînemê bi ser zarûkan ve ditepe.

Hezar carî mixabin di wê rojê de 280 heb ciwanên Kurd ên nûhatî, ji
serxwebûna Cezayîfê re bûne qurban. Lê zarûkên mirî, ne ew 280 tenê
bûne. Di pey de jî, pirên birîndaran mirine.

Weşanxaneya JÎNA NÛ di sala 1987, meha Êlûnê de, U bajarê Upp-
salayê, ew pirtûk ji çapê derxistiye û 82 rûpel in.

Pirtûka sisiyan, ferhengoka Kurdî-Erebî ye û bi navê KOZAR e. Lê
belê heta niha jî nehatiye çapkirin.

Ev çen malikên U jêr, me ji Daxwaznameya Seydayê Namî jêderk kirin
û ji xwendevanan re U jêr nivîsî:

DILÊJAR ÛXEMGÎN

Dilo jaro ji xew rabe ji derdê miletêxemgîn
Xebatêpir bitdn îro bi serbesti bibin zengîn
Me Tacdîn û Çetco nînin xeberdarê me bê Gurgîn
Bi top û balefir rabin li zozanê dilêxemgîn

Erê xortê ciwan,pirsê li dapîra xwe qet nakî
Welatê me gelek rind e eger carek temasa kî
Li hawîrê cîhan meyzêxerita wêxuya nakî!
Mixabin miletê Kurd î welatê me bibêxemgîn

Ditirsim ey weten bimrim nebînim bextiyaritu
Li bin pencê neyaran tim bi ah û nal û zari tu
Bi wêxwîna şehîd û xazfyan rêntin,dfyar î tu
Binûsin ya li ser qebrim "weten xemgîn* û min xemgîn

Şev û rojan bi ahîn î,tu bes natdji van nala
Çi mikrob e li canê te ku dewra wê du sed sala?
Here nik Nafizê Kurdx bijijk e ew bi ehwala
Welatê me heta kengê bi vêjanê dê bîxemgîn?

Gelek milet bi vîderdîketin lê wan hebûpisyar
Xebat û xwendinê zû-zû nezanê wan tdrin hisyar
Bi mêranî bixwendari welatêxwe fdrin serdar
Bi daxwaza xwe dilsa bûn ji bil me kes nema xemgîn
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Hewar û gazîyet dûr in ne me zêr e ne me zor e!
Nezanî çendx dijwar e ji wê xwestir tenê gor e!
Heyîn bo me çi hêja ye ? ne arvan ene jî dor e!
Hezar Yameltd û Xanî di vê rê de mirin xemgînl

Xebata bêsupas vêkre bifdn Kurdê cîhan alem
Wefd dilpaqij î, bo meyefdtijî divê her dem
Bi vî terzî welatê me dizanim dê bijî an dem
Bedirxan û Selahedxn şehîdên me nebin xemgîn!

Çiqa derdêXwedê dane îi hember wîhene derman
Dibistana bilec çêkin hebisxana bifdn wêran
Nemaze xwendinêpir fdn ji bo me her ev in derman!
Bijî her dem welatê min weke Namî nebe xemgîn!

Ev helbesta U jêr, Namîyê nemir di 30 yê êlûna sala 1932, di kovara
Hawarê hejmara 9 an de weşandîye. Me ew jêderk kir û bo xwendeva-
nan nivîsî:

Min dî nihnîfd hilbûbû ji Damas
Şefeq dabû Cizîrê w erdê Qafqas
Berê Birca Belek lêpirsfyar bûn
Min gotî wan fdpênc herfê hawar bûn
Nedî Namî li nav Kurdan yetd mêr
Ji bo çapa HAWARê çêbikîzêr
Silavê gewheranî le'l û durr
Ji ber Kurdê Cizîrê hedfye rêfdr
Tu xweş hati Hawarê ser serê min
Te sohtican û cergê dijminê min
Ricûkar im ji mîrêxwe Celadet
Wetenperwerxwedanê text û dewlet
Tu rojnamafd Kurdî bo me çêfd
Serê salê bi herfên nû verêfd
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EhmedNamî
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ELÎ SEYDO GORANÎ KURDÎ

Yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd ên ku ji Kurdistanê der, Etf Seydo
Goranî Kurdî ye. Ew di sala 1908 an de U bajarê Emmanê (Urdun) ji
diya xwe re çêbûye. Lê bi esl û koka xwe, ji Deşta Gewran a ku di nav-
bera Diyarbekir û Erxenê de ye. Navê E§îra wî, Eşîra Dodikan e û navê
gundê wî jî Lexerê ye.

Belê, U gor beyana derheq jiyana E.Seydo di pirtûka wî ya "Qamûsa
Kurdî-Erebf' de, bi zimanê Erebî ku nivîsî ye: Di sala 1880 de, kalê wî
bi leşkerên Osmanî re çûye Urdunê û U wir bûye qaymeqam. Herweha
gelek wezîfeyên îdarî yên din jî kirine. Çewa ku nivîskar gotiye, di dema
kalê wî de, tevê parastina Osmaniyan ji Kurdan bûye.

E.Seydo di sala 1916 an de, U Emmanê dest bi dibistana pêşî kiriye û
bi zimanê Tirkî xwendiye (Nivflcar gotiye, Tirkan dixwest ku tevê xelkên
U wir bikin Tirk). Pi§tre di sala 1920 î de çûye dibistana Îngilîzî ya li ba-
jarê Qudsê, ku bi navê "Xwendegeha Metran Gobat" navdar bûye. Piştî
wê, dîsa li wir çûye dibistana "Rewdet-ul Mearîf el WetenT û lîse kuta
kiriye.

îcar di pey kutakirina Lîseyê de, E.Seydo çûye Unîwersîteya Emerî-
kan a U Bêrûdê, beşa Siyasî-îqtîsadî xwendiye. Wî di 22 ê Hezîranê sala
1928 an de jî, wê xwendegehê kuta kiriye.

Mamoste Etf Heyder Suleymanê Erbflî, yek ji hevalên E.Seydo bûye,
ku di Xwendegehê de bi hev re xwendine û qefla xwendevanan a pêşî jî
ew bûne, kuta kirine.

Piştî ku Seydo Xwendegehê kuta kiriye, di lîseyeka Emmanê de bûye
mamosteyê dersa îngflîzî. Piştî pênc salan, ew hatiye vebuhtfldrin ji
"MecUsa Teşrfîye ya Urdun"ê (Çêkirina riyan) re. Û di sala 1938 an de,
bûye midûrê Lîseya bajarê Kurkê. Di eynî salê de bûye midûrê Liseya
bajarê SUtê, bajarê ku pêşî bavê wî lê maye. Piştre ew bûye midûrê Lî-
seya bajarê Erbidê û di 1940 î de jî, bûye midûrê Lîseya Emmanê.

Pi§tî du mehan, Etf Seydo bûye Sekreterê Ewel di Wezareta Derve de
û wî hinartine bajarê Cîddeyê. Ew U wir maye heta bi sala 1946 an, ku
Urdun bûye dewleteka serbixwe. îcar ew U wir bûye Sefîrê Dewletê. Pi-
ştre U Enqerê, U Şamê, U Yemenê û U Siudîerebîstanê sefaretî kiriye,
heta ku di sala 1%3 an de teqawid bûye.
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Lê belê Etf Seydo, hêj di dema sefaretiya xwe de dest bi nivîsandina bi
zimanê Kurdî kiriye û pirtû nivîsîne û hinek jî wergerandine zimanê
Erebî. Pê§î emê li jêr pirtûkên ku Seydo nivîsîne navê wan bêjin û piştre
jî yên ku wergerandine binivîsin:

1- Ji Emmanê Heta Emadiye. Di sala 1939 an de U Qahîre çap bûye.
2- Ji Te'tfmatên Qonsûla Urdunî.
3- Qamûsa Kurdî-Erebî.
Ev ferhengeka han, bi zimanê Erebî bêjeyên Kurdî beyan dike. Pir-

tûk, 670 rûpel e. Li Çapxaneya Şirketa RqjhUata Navîn, di Nîsana 1985
an de U bajarê Emmanê (Urdun) çap bûye.

4- Loristan. Çapa diduyan jî derketiye.
5- Gera Li Yemenê Di Dema îmam Ehmed De.

6- Ji Bo Delalî û BUindiya Kurda. Ji zimanê îngUîzî wergerandiye.
7- Gera Dana Şimîtê Emerflcî. Ji zimanê îngilîzî wergerandiye.
8- Komara Mehabad. Mîrze EgUton. Ji zimanê îngUîzî wergerandiye.
9- Kurd. Tomas Bo. Ji zimanê îngilîzî wergerandiye.
10- Gel§a RojhUata Tirkiyê. M.Emîn Bozarslan. Ji zimanê Tirkî wer-

gerandiye.

Dr. NÛREDÎN ZAZA

Yek ji nivîskar û rewşenbîrên Kurd, Dr.Nûredîh Zaza ye. Ew di sala
1919 an de U bajarê Madenê (Paxirmaden) hatiye dinê û roja 7 ê Çiriya
Pê§î sala 1988 an, saet di 6.30 de U nexweşxaneyeka Lozanê, ji ber nex-
weşîna qanserê çavên xwe ji dinya jîndar girtine. Di pey dUovaniya ni-
vîskarê dilovan de, bi daxwaza malbata wî û bi beşdarbûna hinek heval
û hogirên wî yên perwer, roja 11 ê eynî mehê, la§ê wî bi merasimeke
şîndar birine û sipartin Goristana Lozanê.

Nivîskarê bi nav û deng, Dr.Nûredîn Zaza zaroktiya xwe U Kurdistana
Bakûr bihurandiye. Ew, piştî vemirandina agirê Şpreşa Şêx Seîd, bi
kekê xwe Dr. Nefiz re çûye Binxetê (Sûrî). Hêj ew di çaxê xortaniyê de,
wî ciyê xwe U nav tevgerên welatparêz girtiye û ji bo doza azadiya welêt
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kudandiye. Herweha di kovara Hawarê û Ronahî de jî, nivîsar weşandi-
ne.

Lê nivîskarê hêja, piştî Şerê Cflianê yê diduyan, çûye Swîsê û di Za-
nîhgeha Lozanê de xwendina xwe ya bUind kuta kiriye û di Pedagojiyê
de doktora xwe U ser "Herikana personalîst di Ramana FUozofê Firensî
Emanuel Monnier" daye.

Zaza di dema xwendina xwe de, Komela Xwendevanên Kurd U Ewru-
payê ava kiribû. Piştre ji wir çûye Sûriyê û bi hinek welatparêzên kurd-
perwer re, PDK-S dadimezirîne. Lê ew ji ber xebatên welatparêzî di
RojhUata Navîn de, ketiye zîndanên Sûrî, îraqê, Urdunê û Lubnanê.

Piştî ku Zaza ji girtîgehan rizgar bûye, di sala 1%9 an de dîsa bi şûnde
çûye Lozanê û U wir zewiciye.

Vê carê wî hê bêtir di pêwendiyên broqratî, demoqratî û qelemşoriyê
de kar û xebatên bêhempa kirineŞ di gelek radyon û televizyonan de U

ser rewşa Kurdistanê peyiviye û di hin rojname û kovarên biyanî de jî
nivîsîye. Lê wî giraniya xwe ya bêtirîn daye ser nivîsandina zimanê Kur-
dî. Herweha ew yek ji hîmdarê Enstîtuya Kurdî ya Li Frensayê jî bû.

Berî dUovaniya nivîskarê dUovan bi salekê, wî dest bi wergerandina
Memozîna (Mem û Zîn) Ehmedê Xanî bi zimanê Firansizî kiribû. Her-
weha bi Kurmancî "Memê Ala" û "Şerê Azadfyê jî çapkiribûn. Pirtûk,
bi navê "Destana Memê Ala" bi jmara 07, sal 1973 derketiye û 148 rû-
pele.

Tixtorê me yê dUsoj di sala 1982 an de jî, bi Firansizî "Ma vîe de kur-
de" (Jiyana Min a Kurdî) ji çapê dendstiye. Ev pirtûk U Ewrûpayê den-
gekî pir mezin dide û tîneke giran vegirtiye.

Dr.Nûredîn Zaza, ji bo xwendin û nivîsandina zunanê zUcmakî
daxuyanîyeke weha ji gelê xwe yê bindest ê zimanqedexekirî re belavki-
ribû, xasma ji kurdên Kurdistana Bakûr re gotibû:

GELÎ KURDAN!
HEKE HUN NAXWAZIN JI HEV TAROMAR Û WUNDA BI-

BIN, BERÎ HER TIŞTÎ ZIMANÊ XWE BIXWÎNIN Û BIDIN
XWENDIN!

LÊ HEKE DIXWAZIN XWE NAS BIKIN Û XWE BIDIN NASKI-
RIN Û HEZKIRINŞ Û BI HEVALTÎ Û DOSTANÎYA MILETÊN
DIN RA PEŞ VE HERIN Û BI RÛMET Û SERBILIND BUÎN,
DÎSA ZMANê XWE BIXWÎNIN Û BIDIN XWENDIN!

Dr. Nûredîn Zaza
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XELÎFE ÛSrv7

Yek ji nivîskar û helbestvanên Kurd, ê herî mêrxas û bi bizav Xetffe
Ûsiv e. Lê mixabin me tarîxa jdayikbûn û mirina wî peyda nekirin. Tenê
U gor gotina Dr.Nacî Kutlay, ew di nav salên 1960-63 an de miriye.
Navê wî yê asasî Yûsuf Toçuoglu ye û U Kurdistana Bakûrê, bi navê
"Xelîfe Ûsiv" hatiye navdarkirin.

Xetffe Ûsiv, di wê dema ku Komara Tirkiyê U Kurdistana Bakur şerê
sar ji bo helandina kurdayetiyê dikir de, dest bi welatparêziyê kiriye û
bi zimanê Kurdî, lê bi tîpên Erebî pênc heb pirtûk nivîsîne. Herweha bi
welatparêziya xwe gelek meriv di wan demên tarî û re§ de, ji xema tirsê
şiyar kirine. Wî, bi awayekî têgUûştî, bi zanîneke berfire, ew pirtûk bi
zaravê Kurmancî nivîsîne.

Herweha Xelîfe, di warê nivîsandina bi zimanê Kurdî de ji çarflca di-
duwan a sedsala 20'î, nivîskarê rada yekem e û qelemşprekî bi nav û
deng e. Navê Pirtûkên wî eve ne: l-îr§ad-ul Ibad, 2-Kîtab-ul Feraiz, 3-
Tufet-ul AmUîn, 4- Teqrîz, 5-Xutbe.

Ji van her çar pirtûkên Xelîfe ya herî navdar, îrşaduUbad e. Bi tîpên
Erebî û bi zaravê Kurmancî hatiye nivîsîn. Naveroka wê, xwerû U ser
meseleyên eqîdê, §ax û perên olîtîya di rêçika îmamê Şafiî de ji peresti-
niyê, û hinek qayde û tevgera xwendina bi tecwîdî ya Quranê ye. Pitûk
di sala 1960 ê mfladî, 1375 ê romî, 1389 ê hicrî de U Enqerê di "Çapxa-
na Nûr" de hatiye çapkirin. Tê de 59 sernav hene û 343 rûpel e.

Kîtabulferaiz, di warê olî de parvekirirna mîratê U warisên kesê mirî
beyan dike. Herweha ew jî, bi tîpên Erebî û bi zaravê Kumancî nivîsî ye
û bi tevayî 57 rûpel e. Ev pirtûk jî, di sala 1%0'î de U Enqerê di eynî
çapxanê de U çap ketiye.

Lê belê ev nusxa di dest me de, di hin deman de çaxê ku ji ber esker û
polîsên Tirk veşartine, îcar mişkan hawîdorê rûpelên wê kurisandiye û
ji ber kifikê jî rengê wê re§ bûye. Lê hersêkên din bi dest me neketin.
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duwan a sedsala 20'î, nivîskarê rada yekem e û qelemşprekî bi nav û
deng e. Navê Pirtûkên wî eve ne: l-îr§ad-ul Ibad, 2-Kîtab-ul Feraiz, 3-
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Erebî û bi zaravê Kurmancî hatiye nivîsîn. Naveroka wê, xwerû U ser
meseleyên eqîdê, §ax û perên olîtîya di rêçika îmamê Şafiî de ji peresti-
niyê, û hinek qayde û tevgera xwendina bi tecwîdî ya Quranê ye. Pitûk
di sala 1960 ê mfladî, 1375 ê romî, 1389 ê hicrî de U Enqerê di "Çapxa-
na Nûr" de hatiye çapkirin. Tê de 59 sernav hene û 343 rûpel e.

Kîtabulferaiz, di warê olî de parvekirirna mîratê U warisên kesê mirî
beyan dike. Herweha ew jî, bi tîpên Erebî û bi zaravê Kumancî nivîsî ye
û bi tevayî 57 rûpel e. Ev pirtûk jî, di sala 1%0'î de U Enqerê di eynî
çapxanê de U çap ketiye.

Lê belê ev nusxa di dest me de, di hin deman de çaxê ku ji ber esker û
polîsên Tirk veşartine, îcar mişkan hawîdorê rûpelên wê kurisandiye û
ji ber kifikê jî rengê wê re§ bûye. Lê hersêkên din bi dest me neketin.
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Pirtûka Xutbe, çewa ku diyar e di rojên înan de tê xwendin. Ew jî bi
zaravê Kurmancî nivîsî ye. Di şûna xwendina xutbê bi zimanê Tirkî, ev
Kurmancî dibêje.

Belam U ser van herdu pirtûkên Xelîfe yên ku U nUc me ne, nivîsarek
weha heye: "Te'tff: 156" , "Ebdulah îbnî Mehmûd el Neqşebendî". Belê,
nivîskar ji ber qedexekirina zimanê Kurdî navê xwe yê rast nikaribû ku
binvîse. Lewra ku wî navê "Mehmûd" U ser pirtûkên xwe nivîsîye. Mixa-
bin her çiqas wî nikaribûye navê xwe yê rast U ser pirtûkên xwe binivîse
jî, lê U hawîdorê "156" , ev tîp nivîsîne: "y, w, s, f !

îcar dema ku meriv wan tîpan tîne ber hevdu, navê "Yûsuf derdixin
holê û ew reqem bixwe jî, U gor hisabê Ebcedê (Cemel), ew her çar tî-
pên navê wî bi xwe ne.

Ev helbestên U jêr, di pêşî û paşiya herdu pirtûkên Xetffe de bûn. Wî,
van ji pirtûkên xwe re, mîha pêşgotin û paşgotin nivîsîne. Lê belê bi na-
veroka xwe, ew pir hêja ne û meriv pir kûr difikirînin. Me ew helbest tev
wergwrandin tîpên latênî û her yekê sernavek jî U ser danî:

EY NEZANÊ TÎPÊN EREBÎ JI WE RE MIZGÎN

Ey umîyê ku hûn bi Erebî nizanin
Ji we ra mizgînîye ger hûn bizanin

Kî wê bixwînejipêr û cana
Wê bibefeqiyekî xebîr û zana

Bi tewfîqa xelaqê erd û asîmana
Bi cahê şefî'ê cumle îns û cana

Sed hezar selat,selam herzemana
Li ser wî û al,eshaba her wext hîn-ana
(Rûpelên destpêka îrsadulWad û KTeqriz)

Ev malikên U jêr, hozanê hêja di buwara wan §êx û pîrên derewker û
mafparêz de nivîsîye. Çewa ku ew, xelkê me yê nezanê nexwenda dixa-
pînin û malên wan dixwin. Xetffe ji wan dipirse û wan riswa dike.
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ŞÊXÊN DEREWKER
Gerçîmeriz û nexweş û malûl ûdîne
Evî dînî,îman bi der daye,agah ji halxwe nîne

Agah ji Xwedê nîne,cahil û nezan e
Ew ne hefdm e,tu wîyeqîn qatil bizane

Ewî divê, Xwedê bide we sed derd û belayê
Heta ku malê we bixwin bi kîzb û îftirayê

Wî divê her roj sed mumin xwedanbela bin
Malê wan bixwin,pê bikenin mesrûrû sa bin

Mereza we, jixwe ra mal û dewelet dizanin
Korêxwînxwar in, gercî însan xwîyanin

Rizqê wan calibê belayê mumina ne
Şerê wan xirabtir e ji yê seytan û cina ne

Kesê fcu xwîn û gostê wîji rizqê heram be
Tu, wellahî,ji qebûla duayê wîbêguman be

Dibêjin: "Navê me şêx e,em difdn du'ayê
Derhal em didine mereza her enwa'ê sîfayê"

Du'aû şêxîtibi ehlêXwedaye
Nekû layiqê bi 'asîû cahil û heramxwiraye

Şêx ku bi şev qaîm nebe,bi roj saîm
Çêtir in ji wî fcelb û xinzîr û behaîm

Şêx ku mexseda wî daîm dinya be
Ew ne şêx e, wellahî kêmtirêji sa ye

Şêxê tcu mexseda wî rahet û xwarin û xwab e
Wellahîn wetd keWê şivanî nabe

Şêx ew in emel ditdn ji bo 'uqbayê
Ne ew in bi wî navî dixwin cîfeyê dinyayê
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Şêx ew in daîm ji Xwedê ditdn ricayê
Hifza wan bikejixefiet û dinyayê

Şêx ew in daîm dikin îta'et
Talî û zatdr in her wexx%saet

Şêx ewinşevû roj di xizmeta Xweda bin
Delîlêji bo umeta Mustefa bin

Şex tcu her wext nebitin talî û zakir
Xwedê bide wî 'ezab û zebanî û agir

Wexta tu ne salikê mesleka salihan î
Bizane tu xesafil û xizmetçiyê şeytan î

Tu fcu ne salikê mesleka ewliyayî
Fîfewn î, netce de'wayê Mûsayî

Emelê Ebucehil li nik te mehbûb efaiq
Dawa Muhemmedtji bo te nîne laiq

Sed hezar selat û selamê her zeman
Li ser wîûalû eshaba her wext,hîn,an
( îrsad-ul îbad,rûpel:323 )

CAHILÎ Û NEZANÎ
Çi fcesê evê ni'metê bibîne,înkar bitce
Xwedê wîmehrûm û rûsiyah,sermîsar tce

Ey çavtcor û qeWreş û tari
înkara şefê neke bi tdzb û hîlekari

Lewra îrikara şefê tcufr e, xayet bela ye
Derd û elemek bê derman û dewaye

Gerçî sermayedari muhtac nîn in
Ê bê sermaye qet mislê wê nabînin
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Ey fcesê muflis êkute sermaye nîne
Qena cehdê bike, ewê bi detxwe bîne

Ger terkê bitdewêji devî,zimanî
Heyata te telefbibe bi cahilîû nezanî
(KFeraiz rûpela destpêkê)

ALIMÊ JI XWE RAZÎ Û BÊMAF
Ey kesê ku hûn ummîû nezan in
îhsanekji Xwedê ger hûn bizanin

Gerçîne muhtacê wê ne,alim û zana
Lakin zanîna wêferz eji bo cahil û nezana

Bi ilmêfexr netce ey tcesê alim û zana
Fexr ew e tedbîrê bitdji bo cahil û nezana

Wan hişyarbifdn heta dînêxwe nas bifdn
Ji cehlê û zelaletê ewan xelas bikin

Egerxwendfyê ku nav "mela" ne
Bi eceb tekebbur ew mubtela ne

Bi tanê îstihzayî bihana
Manê dikin ji tatîmê cahil û nezana

Ewê digel ilmê bimrin herin fenayê
Wan ehl û etba'ê ummî dê bimînin H dinyayê

Ger te divê riyazên xwe qenc bizanî
Bi sehl,bê mesrefbi terzek erzanî

Ewel bixwîne Quranê e'zem ji ezber
Pasî li pey ÎRŞAD-UL ÎBADê çendper

Teriqa heq wêji te re xuya be
Çi ta'etê bitd wê meqbûlê Xweda be
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Ne îrşad-ul Îbadet beltd ew dewa ye
Ji bo mereza cehlê eceb sîfaye

Lewra ji şefê têdadu hezar mesail
Yêxwendx,)i teriqa musteqîm nabitin mail

Kurmancîye sêrintireji şetdr
Xwezfya bi wî kesî tcu zanî hem,ji ber kir

Çi kesê qenc bixwîne lê nezer ke
Ewê helal heram ji hevdu ferq ke

Paşî hubba zanînê li wî eser tce
Erfcanê wudû ' û xeslê temamen jiber tce

Hem wê erkanê sinet ê nimêja mubarek
Wê bizane azan,îqamet,tesbîha bi carek

Wê bizane nimêja cema'et, herdu îda
Wê dixesl û nimêja meyita da bibe alim û seyda

Hem wê bizaneferza zetcat û sewmê
Paşi layiq e bibe îmamê qewmê

Hem wê bizane erfcan û adabê nîtcah
Xwedê bide wî necat û ferz û hem felah

Hem wê bizane halê dehîyye û 'eqîqeta sebîyan
Cenet meskenê wî be di nêv hor û xilmanan

Hem wê bizaneyê helalji enwa'ê heywan
Ji ekla heram men'ê bitce cahil û nezan

Eger mesailê wê temam qenc bizane
Heq ekuew alim,ne cahil û nezan e

Lewraferman kirfye hezretî Pêxember
Şefî'ê 'asfya roja qfyamê mehser.
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"Ji wextapiçutd derzemanê mehdê
Heta qebrê kespa ilmê bikin bi lez û cehdê!"

Gerbêjin, "Kurmancîye,ne fesîh û letife"
Haşa! xalis manayê şefa serife

Ji sefê qet mxsedfesahet nîne
Beltd 'emel û silûka teriqa dîn e

Ger hûn qebûl bitdn ya heq weha ye.
Weme, cewher li sûka beqala bêbihaye!

Ji bo mianidan faîde ew e,ne gotin
Li sûtca miriska deve nayêfirotin
( Kîtab-ul Feraîz,rûpel:56)

MUNKIRÊ FETWAGO

Ey kesêxeybî,tu ne guhdirêj î
Ma tu fetwa ji xekê ra bi Erebî dibêjî?

Ya tu fehm dikîji hurûfê Erebî bi qencî
Paşêji wan re teqrirdifdbi kurmancî

Nebêje qailê wê bê bîza'etfeqîr e
Hingiv jî,ji mêşek zeîfpur heqîr e

Yaxayet alim î, muhtac nîn î
Yaxayet ehmeq î,mecnûn-dîn î

Xwezîya wexta tu ditd îtirazê
Ezjîhazir bûma wê wextê lehzê

Teyê bidyaji min ecaxb îcabet
Heta qîyamet bimayî sermî û xicalet

Meger kor î,bi Kurmancî nizanî?
Çend kîtab gotine Ehmedê Xanî:
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YUSUF Û ZULEYXA, MEM Û ZÎN
NÛBIHARafesîh bi elfazê sekerin

Nizanîtu NEHCILENAMa celîle
BiKurmancîte'lîfaMelaXelîle?

Ne! Şeyxê Batê xwedanqeWê munewwer
Bi Kurmancîgotiye MEWLÛDA PÊXEMBER

Gerçî Kurmanciya me nefesîh e
Fehma manayêji wêxayet melîh e

Wegeme tu bêje wan cewabê
Xwedê alim e bi heqîqet û sewabê

(K.Feraiz, rûpel:57)

MELE NAÎF (SEYDAYÊ TÎRÊJ)

Yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd, Mele Naîf e. Li gor agahdariya di
pêşgotina Dîwana XELAT de, ew di sala 1923 an de U gundê Necim,
ku grêdayê bi Qamîşlo ve ye hatiye dinê. Navê bavê wî Heso ye û ji E§î-
ra Bûblaniyê ye.

M.Naîf despêka xwendina xwe ya pê§î, di medreseyên otf de kiriye û
xwendina Nehwê, Şerîetê, Tefsîrê û hwn xwendiye. Lê her ku roj bi ser
ve bihurîne, bîrewer bûye û dest ji xwendina kevnare berdaye û çûye di
dibistaneka Sûrî de U xwendina nû domandiye.

Mele welatparêzekî dilsoj e, kurdperwerekî giranbiha ye û derbarê
Kurd û Kurdistanê de gelek helbest û merş û beyt ristine. Di sala 1937
an de, ew ketiye rêxistina Xoybûnê û ji bo azadiya welêt bêwesta kar ki-
riye. Hêj di wan salan de ew bi atfkariya mamosteyê nemir Cegerxwîn
fêrî xwendin û nivîsandina Kurdî ya bi tîpên Latênî bûye û tê de mahir
bûye. îcar ji ber zîrekî û jîrbûna wî, wî ji xwe re beraavkê TÎRÊJ wer-
digtiye. Lê di nav gelê Kurd de, bi navê "Seydayê Tîrêj" tê naskirin.
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YUSUF Û ZULEYXA, MEM Û ZÎN
NÛBIHARafesîh bi elfazê sekerin

Nizanîtu NEHCILENAMa celîle
BiKurmancîte'lîfaMelaXelîle?

Ne! Şeyxê Batê xwedanqeWê munewwer
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(K.Feraiz, rûpel:57)
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Belam îro kêm kes hene, ku navê wî yê rastî dizanin. Bêguman helbe-
stên wî mîna tîrêjên rojê xwe bi ser şax û geUyên Kurdistanê yên re§ û
tarî ve berdane û wan deverên tarî ruhnî kirine.

Seydayê Tîrêj di sala 1952 an de, dîwana xwe ya pê§î ku navê wê XE-
LAT e daye çapê. Lê mixabin Koledar dest daniye ser. Wî û Xelata wî
bi hevdu re girtine. Ji ber wê yekê, pirtûk U nav xeUcê belav nebûbû. Pi-
§tre pir-hindin dîsanê dide çapkuin. Lê U serê ne tarîx heye û ne jî de-
vera ku lê çap bûye kif§ e.

Dîwana Xelat ji du beşan pêk hatiye, "Evînî" û "Xweşxwan". Tê de 73
sernav hene û 182 rûpel e

Pi§tre Tîrêj pirtûkeka serpêhatiyan nivîsîye. Lê mixabin me derheq
wê de agahdaiyeka zêde peyda nekir.

Dîwana diduyan ZOZAN e û nivîsa bi deqtflo ye, U dor 80-90 rûpetf
heye û 33 sernav tê de hene. Lê mixabin heta niha jî U çapê neketiye.

Dîwana sisiyan jî, destnivîsa wî bixwe ye û nav U serê tune. Tê de 59
sernav hene û 230 rûpel e.

Ev Dîwana bênav û ya Zozan, min ew herdu jî U cem hevalekî dîtine û
gelek ji helbestên wan xwendine.

Me ev çend malikên U jêr, ji dîwana Zozan jêderk kirin û ji xwendeva-
nan re li jêr nivîsî:

Rojekji rojên bihara rengîn
Ez diçûme ser çiyayê Metin

Çiyakî bilind hemî ber û dar
Li jêrê Çiyêgelî û zinar
Mi çar goşê dinê tevda
Giham berperê azmana
Ji bo işq û evîna dil
Digeryan ez li dermana
Hezar heyfû mixabin, lêlêyarê nemayê
Di nêv destê neyaran, tu ket heyr û belayê

Li ser singa te ya gewr bi setrencê dilîzin
Lîskeyan û bend û baz bixurtitên semayê
Zîz bû li min şeva res
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Kanê soza teyarê,
Ew civînê te da min
Li bin dara hinarê?

Ev çend malikên U jêr, me ji Dîwana Sisiyan a ku hê bê nav e jêderk
kirin û ji xwendevanan re U jêr nivîsî:

Di wextê kevin de heyamê berê
Li bajarêAmed hebû yek meri

Bi navê Ciwan ew bi nav û bi deng
Xwedîgurz û mertal ûşûrû tifeng

Nêçîrvanê wehs û teba bû Ciwan
Liçol û çiya bû bi roj û şevan
Bê ser û ceng û xebatpêşmergê me
Nabî azad ev welatpêsmergê me!
Ey welat ez canfedayê dest û zozanê te me
Canfedayê av û dehl û bax û bostanê te me
Ey keça Kurd rabe serxwe,tu çima bêrûmet î?
Titi dinyayê binêre, tces nemaye raketî!
Ey welatê mêr û gemas, rêberê Kurdan î tu
Rêçenas û jîr û mêrxas, serwerê xortan î tu

DILAWERÊ ZENGÎ

Yek ji helbestvan û nivîskarên Kurd, DUawerê Zengî ye. Ew niha sax
e dijî û U bajarê Amûdê rûdine. Lê mixabin me derbarê wî de agahda-
riyeka nivîsî bi dest nexist.

Tenê em bi du heb pirtûkên wî agahdar in. Yek dîwana helbestan e û
navê wê PÊDARÎ ye. Wî vê pirtûka xwe di sala 1985 an de bi tîpên La-
tênî U çapê xistiye û wêneyên tê de U gor rewşa naveroka helbestan ji
aUyê Wênesaz B.Karoj ve hatine çêkirin. Pê§gotina wê jî, ji aUyê Sey-
dayê Tîrêj ve di 22.06.1985 an de hatiye nivîsîn.

Helbestên pirtûkê hinek beyt in, hinek çarkok (çarîne) in û hin maUk
jî heştkok in. Kêş û qafiye û rewanbûna wan pir xweş e û U hevdu sere-
rastkirî ne U hev dbcwin. Tev, xweşxan û remzerûşan û welatperwerî û
evîhî û aşîtî û derheq jîna hov û teban û dîrokî ne.
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Lê mixabin çewa ku derbarê nivîskarî de tiştek nehatiye nivîsîn, her
wisa navê weşanxanê jî nenivîsî ye. Di pirtûkê de 47 seraav hene û 146

rûpel e.
Pirtuka din a werger Mem û Zîna Ehmedê Xanî ye, ku Zengî wê ji tî-

pên Erebî wergerandiye tîpên Latênî û di 12.03.1984 an de çap kiriye û
213 rûpel e.

Ev çend malikên U jêr, me ji dîwana Pêdarî jêderk kirin û U jêr nivîsî:

Mizgîn li te be Cegerxwînê Kurdî
Seydayê nemirzana û rêber
Warê tu lê bû, nemayexalî
Di pey te îro maye Dilawer
Herhebin, herhebin bo welat tim hebin
Pêşmergê canfida, ser bi gori te bin
Nistîmanê Kurdî rabin
Dem li we bûye dereng
Tev siyar bin serfîraz bin
Destbidin rext û tifeng
Min û jînê me dest da hev
Bi bext û peyman û sozê
Ji bo aştî bi dilnermî
Bihey re em bifdn dozê
Ey agir agir, kafcête çêfdr?
Bi guv-guv û ba seri te rakir
Bi kustin ûşertu çi dibînî?
Ev daxwaza te, tu çi dixwînî?

MELE HUSEYN (Seydayê Kele§)

Yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd, Mele Huseyn e. Li gor agahda-
riya mamoste Cegerxwîn ku di pêşgotina Dîwana wî de nivîsîye: Navê
bavê wî Mihemed e, navê bapîrê wî Huseyn e, navê bapîrê bavê wî jî
Keleş e û navê diya wî HeUmeya qîza Brahîmê mele ye. Lê wî, xwe bi
navê bapîrê bavê xwe Keleş navdar kiriye. Û ji ber granbihatî û welat-
parêziya wî, ji aUyê xelkê ve bernavkê seyda jî jê re hatiye dayîn, jê re
Seydayê Kele§ gotine.
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Mele Hiseyn, di sala 1930 de U gundê Bizgurê (Nisêbîn) ji diya xwe
re çêbûye. Hêj temenê wî U dor he§t salan bû, bavê wî miriye û bi xwişk
û birayên xwe ve sêwî mayeŞ jiyaneka pir zor î xirab dîtiye û perrçaniye-
ke mezin û dijwariyeke bê qedar bi xwedflcirina wan re derbas kiriye.

M.Hiseyn despêka xwendina xwe, pê§î U gundê Xatfd, U nflc Mele Ev-
direzaq kiriye. Piştre ew U gelek deveran geriye û di pir medreseyan de
xwendiye. Lê dawî dest ji xwendina otf berdaye û di sala 1951 ê de çûye
cem mamostê nemir Cegerxwîn û di kar û barên welatparêzî û şpreşgerî
de şixutfye.

M.Huseyn serê pê§î di nav Partiya Komûnîst a Sûrî de xebata bi rêxis-
tinî kiriye. Lê her ku çûye, têgihiştiye ku Partî, ji doza Kurdî re ne rast
dimeşe. Ew jê veki§iye û çûye di Partiya Demoqrat a Kurdî de ciyê xwe
yê asasî girtiye û ji bo serxwebûn û azadiya Kurdistanê kar kiriye.

Ji xeynî kar û xebatên M.Huseyn ên şpreşgerî, wî ji bo çand û folklora
Kurdî jî karên bêhempa kirine. Kar û kirinên Melê, kêfa heval û hogi-
rên wî pir aniye.

Seydayê Keleş di sala 1958 an de dest bi nivîsandina rist û helbestan
kiriye. Ristên wî, gelek jê qUasflc in û bi kêş û qafiye û kitejmar in. MaU-
kên helbestên wî rêz û nîvrêz, beyt, çarkok (çarîn) in û hinek pincok jî
hene. Herweha tîn û gulfa wan dişûfe yên mamoste Cegerxwîn.

Niha em tenê bi dîwaneka Seydayê Keleş a çapkirî agahdar in. Lê me
nezanî ka hinek pirtûkên wî yên din jî hene yanena.

Dîwana Keleş a pêşî, ku navê wê "Em û Dijmin" e, di sala 1986 an de
U Stockholmê ji aUyê weşanxaneya Roja Nû ve U çapê ketiye, 210 rûpel
e û 81 sernav tê de hen. Naveroka wê bi §e§ awayan hatiye sazkirin:
Rengê Welatparêzî, Rengê Şpreşî, Rengê MUetperwerî, Rengê Evînda-
rî, Rengê Govend û Hûrizî û Pestê Sivik û U ser bûkan...

Ev çend maUkên U jêr, me ji rûpelên cuda-cuda yên Dîwanê jêderk
kirin û ji xwendevanan re U jêr nivîsîn:

Kurdistan tevya meye
Ji bo çi çarperçeye?
Bo çi dijmin têdaye?
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Vêna qebûl nakin ebed!
Bê leşker bêxeber ev nebin ev nebin em çi ne?
Tev tcul û tev tceder ev nebin em çi ne?
Bê Cizîr bê wezîr ew nebin em çi ne?
Ê nebin ev nîşan dijmin û dijmin e!
LiKurdistanê tev hev nabin qîma me nayê!
Herê Kurdo divê rabe çima zanatiyê nake
Bi navêxwe divê banke çima serbestiyê nake
Jjbîst melyonê însana mayek hozaniyê nake?
Va ye zincîr me qetandin tev, em li zîndana neman
Serbilind bûnpartîzan tev, şûr û rimbazê meye
Seydayê Cegerxwîn tu buha ûpirdelal î
Wek zêrê zelal î
Pesnê te bidim ta ko hebim lêji her alî
Wek sêrê şepal î
Hêvîmeji Bariku em êşa te nebînin
Sed salî bibînim
'(Em:)
Ez tim bi şerefdivêm bilind bim
Ez baş û hêja divêm tcu rind bim
Serbest û xwendê bajar û gund bim
Ronîfdm li milet wefdfind bim

(Maldar.)
Wujdan me navê, ne bext û îman
Pera dixwazim, çibkim ji nîşan
Ez tim dixwazim bibim bazirgan
Milet dixwazim bibîperisan

(Em:)
Rêtca te qebûl nakin tu cara
Tim şas dimesin, rêtca we xwara
Hûn tevde hemî dûvê neyara
Zulma we giha her cih û wara
Ziravê ha ziravê
Ziravê û ziravokê
Enya te gewr û boz e, şêrinê delalokê
Va ye li te min doz e, şewqa te wefdrokê
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MÛSAENTER
Yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd ên bi nav û deng, Mûsa Enter e.

U gor hevpeyvîna rojnameya ADIMLAR "27 Agostors-9 Eylûl 1989,

Jimar: 17 Rûpel: 14" ku pêra kiriye, niha (1989-8) temenê wî U dora 70-
72 salan heye. Dêmek ew di salên 1918-20 î de, U gundê Zivingê "Sttflê"
ji dîya xwe re çêbûye.

Em bi çawabûna destpêka xwendina Enter nizanin. Lê wî di sala
1937-an de U Edenê Lîse xwendîye. Ew çax ji bo serê serhUdana Dêrsi-
mê U wir hatîye girtin. Pi§tre Enter di sala 1941-ê de çûye Stenbolê U
wir, wî, Yusif Azizoglu, Mustefa Remzî Bucak, Zîya Şerefxanoglu û Ta-
hir Bucak bi hevdu re Cemîyeta "Xelasbûna Kurdistan"ê avakirine. Ew
çax Enter dest bi xwendina Fakulteya Edebîyatê kirîye. Wî sala 1956-an
de U Diyarbekir rojnameyek bi navê "Yurt" (Welat) dendstîye weşanê.
Ew çax tê de pirtûka xwe ya Helbestan pê bi pê weşandîye. Pi§tre di
sala 1959-an de hatîye girtin û bi doza "49'lar Davasi" (Doza 49-an) ha-
tîye cezakirin hetanî sala 1960-î di girtîgehê de maye. Piştî derketinê
Enter pêre pêre rojnameya "Dicle û Firat" xistîye weşanê. Lê belê
dijmin nehiştîye ku ew U dom bike. Dîsan di sala 1%3-an de hatîye gir-
tin. îcar ew vê carê bi doza "23-ler Davasi" (Doza 23-an) hatîye gune-
barkirin.
Enter vê carê jî, ku ji girtîgehê hatiye berdan, di sala 1%5 an de U

Mêrdînê serbixwe ketiye HUbijartinê û U dor 7-8 hezarî ray girtine. Lê
belê ew bi wan rayan, neketiye Parlementoya Tirkiyê.

Di sala 1971 an de, dema ku Cunta Faşîst a Diduyan U tirkiyê rabuye,
mina ku Mûsa Enter jî her û her endamê girtîgehê be, dîsa wî girtine.
Vê carê jî, wî bi Doza DDKO gunebar kirine û heşt salan ceza werdigi-
re.

Birastî ev rewşenbîrê Kurd çi di warê siyasî, çi di warê çandî û çi jî di
warê tevgera civakî de hîç nesekiniye, bi bawerîyeka zêde ya ji xwe ba-
wer û bi kîndoziyeka gran, ew U pey doza gelê xwe ajotiye.

Belê di îro de, her kurdekî welatparêz wî dinase û ji wî û ji kesên mîna
wî re hurmeta xwe pê§kê§ dike, xasma kar û xebata Enterê Kurdperwer
teqdîr dike.

Çimkî Mûsa Enter hêj di zarûktiya xwe de bi doza Kurdî şiyar bûye û
her ku salên wî hevraz çûne, hê bêtir ji bo azadî û serxwebûna Kurdista-
nê gavnên fireh avêtiye. Nemaze di nav çîna xwendevanan de, herwe-
ha di nav xelkê U gundan û karkeran de bi rewşeke zanîn û kurdperwerî
meşiye. Lewra ku hewqas hatiye girtin û rçkenceyên giran jî dîtine, hîç
pixav ji Dijmin nekiriye û fikra jiyana xwe ya taybetî daye tatfyê, bêwes-
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tan U pey dozê kudandiye. Heta ku rojnameyeka Tirkî, hêj di sala 1953
an de ku U bajarê Odenû§ê derdiket, pir pesnê wî daye û U serê gelek
nivîsîye.

Lê mixabin di dema wî de kurdên şiyar ê rewşenbîr, pir kêm û hindik
bûne. Çewa ku me U jor jî nivîsî "Doza 41 an" û "Doza 23 an" jî didin
diyarkirin, ku di wan deman de welatparêzên Kurd U Kurdistana Bakûr
bi jmarên belî bûne.

Enter, ji xeynî wan xebatên siyasî û bi girtin û îşkenceyên ku lê bûne
re, herweha di warê nivîsandina Kurdî de jî, doza Kurd û Kurdistanê bi
Dijmin daye ramîdan û sê heb pirtûk nivîsîne. Ji pirtûkên wî, tenê me
Ferhenga Kurdî-Tirkî dîtîye. Lê belê gelek heval û dosanê ku herdukên
din jî dîtine, derheq wan de agahdari dane me.

Pirtûka Enter a bi nav û deng Ferhenga TUcî-Kurdî ye, ya din bi navê
"Birîna Reş" e, ya dîtirkê jî bi navê "QimU" e.

Qimil yan "qumbU", kêzikek e ku U ser simbilên genim datîne, dema
ku hêj genim firflc e U şîrika wî dimije û tene pûç dike. Lê dema ku ebû-
ra wan tê û bi ser zadên şîn ve digire, ew sal zad pûç dibe û nangranî
çêdibe. Mûsa Enter jî Dijmin bi qinul şûfandiye û wî navî ji pirtûka xwe
re kiriye nav.

Ferheng, di sala 1%7 an de, U Stenbolê, di çapxaneya "Yeni Mat-
baa"yê de çap bûye. Tê de U dor 11.000 îbêje hene û 168 rûpel e.

Nivîskar di paşiya pirtûkê de, hin tiştên grîng nivîsîne. Di dîmenekê
(tablo) de diyar kiriye, ku di tarîxê de Kurdan sê cûre elfabe bi kar anî-
ne. Yek, elfabeya berî îslamê. Didu, elfabeya piştî îslamê. Sisê, di sedsa-
la bîstî de elfabeya Latênî. Herweha wî bi xwe, di Latênî de elfabeyê bi
32 tîpan bi kar aniye.

Enter U ser Ferhenga xwe pêşgotineka pir kin nivîsîye. Me jî wê ji
xwendevanan re, bi rewşa nivîsandina wî, U vir nivîsî:

"Min ev ferheng di sala 1%3 yanda, U Enqerê, di bendexana mamakê
î leşkerî da, di khunca "î" da nivîsî.

Di rêzkirina ferhengê da, hevalê minî bendexanê xorte hêja xwende-
varê avairaza bilind ji hevlêrê (ErbUê) Cemal Alemdar, pir arflcarya
min kir. Ez aşîkare spazî wî dikim.

Gelekî di zorî, ne xwe§î û tuneye da min ev ferheng nivîsî. Li ber çava
ferhengek kevn nînbû û bi serda jî ez de bendexanê, qul û qulêra da
bûm. Ji ber vê yekê, wê kêmaî û ne U rêyê min hebin. Ji xwe ferheng, bi
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jînêra dighin û distewin. Ev ferhengêd xelkê î pêşda, 10-15 caran hatine
çapkirm û de her carê da kêmaî û ne U rêzî û ne U rêyên wan, rast kiri-
ne.

Go ez mam sax, yan xwedyêddin, hey bi caran ji nûda emê vê ferhen-
gê çap bikin.

Wekîdin jî ez bahwer dikim ku ev ferheng, ji welatyên min î Tirkiyê ra
sûde (fêdeye). Ji nêzflc va zanim go bi nulyona velatî ji ber go ji zimanê-
hev nizanin, bir kuUn.

Bi vê ferhengê û bi pey vê da a go ezê çap bikim (Ferhenga Tirkî-
Khurdî) go piçkokî kulêd wan sivik bibin, ezê pir bxtiyar bibim. Zanîne-
kî vekirîye go mirov bi zarê hev nizanibin, hînî hev nebin.

4.7.1%7
Stambol-Sûadîye
Mûsa Anter"

Mûsa Enter li ser rûpelekê ji weha nivîsîye:
"Ez vê Ferhengê, hevalê min î go par U ruhayê hat şpMdkirin, FAÎK

BUCAK ra çîyarî dUcim."

M.EMÎN BOZARSLAN

Yek ji rewşpnbîr û nivîskar, herweha zimanzanên Kurd, M.Emîn Bo-
zarslan e. Ew di 15 ê Êlûna sala 1934 an de U gundê Eqro hatiye dinê.
Gundê wî grêdayê bi qeza Lice û wflayeta Diyarbekir ve ye. Navê bavê
wî Mele Mehmûd e û navê diya wî jî Eyşa ye.

Ev rewşenbîrê Kurd, hêj di dema xortantiya xwe de dest bir doza we-
latparêzî kiriye û U nav xelkê Kurd geriye, gelekan şiyar kiriye û bi dozê
daye serwextkirin. Herweha wî tim têkUîyên xwe, dan û stendinên xwe
bi kesên gundî û belengazan re kirine. Ji ber hindê, ew bi rewş û jiyana
gelê Kurd qenc dizane. Xasma di warê peyvandina herêmên cuda cuda
de, bi meselok û leqemok û serpêhatî û çîrokên ku di Kurdistanê de
hene pir zana û serwext e.

M.Emîn ji ber wê bîr û baweriya xwe, xwestiye ku kul derdên gelê xwe
bi nivîs bîne zimên. Ji ber wê yekê, despêka nivîsandina wî hêj di sala
1%0 î de bi zimanê Tirkî bûye. Piştî ku wî du pirtûk bi zimanê Tirkî ni-
vîsîne, vê carê di sala 1%8 an de dest bi nivîsîna bi zimanê neteweyî ki-
riye.
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Di pey wê xebata M.Emîn ya bêhempa de, hikûmeta Tirk wî ji xwe re
talûke dîtiye û gelek car wî gitiye, îşkenceyên giran lê kirine. Herweha
çiqas tiştên ku nivîsîbûne jî, polîsan dest danîne ser, pirtûk û afirandi-
nên wî tev birine û şewitandine. Yek ji wan pirtûkên wî Dîwana Melayê
Cizîrî bû, ku potfs û eskerên Tirk dest danîbûne ser û biribûn. Lê ew hîç
ji bizava xwe daneketiye û U ber xwe daye. Pi§tre ew hê bêtir, di wan çax
û demên mexof ên reş de, U kar û barên xwe şidiye û U nivîsandinê do-
mandiye.

Mixabin demeke pir xirab bi ser Bozarslan ve hatiye, ku êdî wî ji ber
xwînxwarî û zordestiya dijminê hov nema karibuye ku U welêt tebatê
bike. Wî jî, mîna gelek rewşenbîr û zanayên Kurd, felata xwe di derketi-
na ji welêt de dîtiye û di dûwayiya sala 1987 an de derketiye, çûye U

Swêdê bi cî bûye.
Vê carê ji nivîskar re dinyaka nû ya bê poUs û eskerên Tirk ava bûye.

Êdî wî bi temamî û bê kêmasî jiyana xwe bexşê Kurd û Kurdistanê ki-
riye, xasma U ser nivîsîna bi zaravê Kurmancî §ev û roj xebitiye. Gelek
pirtûk nivîsîne û hmek jî wergerandine tîpên Erebî û ji zimanê Erebî jî
hinek wergerandine zimanê Kurdî çap kirine pê§kê§ê xwendevanên
Kurd kiriye.

EwU emê pirtûkên ku Bozarslan ji despêkê ve wergerandine û yên ku
wî bixwe nivîsîne, navên wan ji xwendevanan re pêşkêş bikin:

1- Islamiyet Açisindan Şeyhlik-Axalik (Ji AUyê MisUmantiyê ve Şêxîtî-
Axatî). Weşanxaneya Toplum, Enqere, 1964, rûpel: 172. Pirtûk bi zima-
nê Tirkî ye.

2- Dogo'nun Sorunlari (Gel§a RjhUatê), çapkirina wî bixwe, Enqere,
1966, rûpel: 206. Pirtûk bi zimanê Tirkî ye.

3- Alfabe (ya Kurdî), çapkirina wî bixwe. Çapa pê§î: Stenbol, 1968.

Çapa diduyan: Swêd, 1980. Çapa sisiyan: Swêd, 1988, 64 rûpel.
4- Mem û Zîna Ehmedê Xanî, weşanxaneya Gûn, Stenbol, 1968, rû-

pel: 544. EwU ji ji tîpên Erebî wergerandiye tîpên Latênî, paşê jî ji Kur-
dî wergerandiye Tirkî û U hember her rûpeleka Kurdî, eynî rûpel a bi
zimanê Tirkî bi cî kiriye.

5- Şerefnameya Şerefxanê Bedlîsî, weşanxaneya Ant, Stenbol, 1971.
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7- Merwanî Kurtleri Tarihi, weşanxaneya KoraL StenboL 1975, rûpel:
242. Nivîskar, vê pirtûka dîrokê ku di sedsala XII an de ji aUyê Ibn-ul
Ezreq El-Fariqî ve bi navê "Tarîxu Meyafarqîn we Amed" (Dîroka
Farqîn û Amedê -Diyarbekir) hatibû nivîsîn, cUdê wê yê pê§î wergeran-
diye zimanê Tirkî.

8- Mehabad Kurt Cumhuriyeti (Komara Kurd a Mehabadê). Bozar-
slan di 17.12.1975 an de, wê ji zimanê Erebî wergerandiye zimanê Tirkî.
Weşanxaneya Koral, 1976, rûpel: 2%. Ev pirtûk, nivîskar û dîplomatê
Emrflcî William Aegleton Jr. U ser Komara Mihabadê nivîsîbû û di sala
1%2 an de çap kiribû. Piştre Bervedêr (Ebûqat) Circîs FethuUa wê
wergerandiye zimanê Erebî û di sala 1972 an de, U Bêrûdê çap kiriye.

9- "Anarşistler", çapkirina wîbixwe, 1977, rûpel: 43
ÎO- Kurtçe-Turkçe Sozluk (Ferhenga Kurdî-Tirkî), weşanxaneya

Çira, StenboL 1978, rûpel: 400. Pê§î, Yûsuf Ziyaeddîn Pa§a di sala
1894 an de, bi navê "El-Hedîyyet'ul-Hemîdîyye fPl-Luxet'U-Kurdiyye",
bi Kurdî-Erebî nivîsîbû. Bozarslan wê ji tîpên Erebîwergerandiye tîpên
Latênî û Erebiya wê jî, wergerandiye zimanê Tirkî. Bi wî awayî, pirtûk
bûye ferhenga Kurdî-Tirkî.

11- Meyro, çîrok, weşanxaneya Çira, StenboL 1979, rûpel: 138.

12- JÎN: Kovara Jîn, di salên 1918-1919 an de ji aUyê "Kurdistan Teatf
Cemîyetî" (Komela Pê§ketina Kurdistanê) ve U Stenbolê bi Kurdî û Tir-
kî, bi tîpên Erebî dihate weşandin. Kovar, heta bi 25 jmaran jî derdUce-
ve û piştre tê girtin.

îcar U Swêdê M.Emîn Bozarslan U ser kovara Jîh dixebite. Ew kar her
çiqas karekî pir zor û giran bûye jî, lê domandiye heta ku kuta kiriye.
Pê§î hemû jmarên wê ji tîpên Erebî werdigerîne tîpên Latênî û her
pênc jmaran dike cUdek. Herweha, ew orîjînalên jimareyan ên bi tîpên
Erebî jî digel wergeranên wan ên bi tîpên Latênî çap dike. Hem jî, hin
nivîsarên Kurdî werdigerîna Kurdiya nû û hemî nivîsarên Tirkî jî werdi-
gerîne Tirkiya nû

Ev e U jêr, kronolojiya her pênc cUdên kovara Jînê bi herdu be§ên
xwe:

CUdê Pê§î: Weşanxaneya Deng, Uppsala, Kanûna Paşî 1985, rûpel:
422.

CUdi diduyan: W. Deng, Uppsala, Çiriya Paşî 1985, rûpel: 270.
CUdê Sisiyan: W. Deng, Uppsala, Çiriya Pê§î 1986, rûpel: 325

CUdê Çaran: W. Deng, Uppsala, Çiriya Pê§î 1987, rûpel: 275
CUdê Pêncan: W. Deng, Uppsala, Çiriya Pê§î 1988, rûpel: 286
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Pirtûkên Bozarslan ên di babetê meselokên lawiran û çîrok û pêke-
nok û leqemokan de jî, ev in U jêr:

13- Mîr Zoro, Weşanxaneya Invandrare, Boras, 1981, rûpel: 75

14- Gurê BUûrvan, W.învandrare, Boras, 1982, rûpel: 69
15- Kêz Xatûn, W.învadrare, Boras, 1982, rûpel: 76
16- Serketina Mişkan, W.Deng, Uppsala, 1984, rûpel: 85

17- Pepûk, WJDeng, Uppsala, 1985, rûpel: 66
18- Melayê Meşhûr, W.Deng, Uppsala, 1986, rûpel: 98 (digel "peşkê-

§Tyê)
19- Masiyên Bejî, W.Deng, Uppsala, 1987, rûpel: 85 (digel "pêşkê-

§î"yê)
20- Ji Dînan Dîntir, W.Deng, Uppsala, 1988, rûpel: 64

Belam jmara pirtûkên ku heta nuia M.Emîn Bozarslan nivîsîne û wer-
gerandine, 20 heb in. Birastî îro kêm kes hene, ku karibin bi tena serê
xwe vî karê hewqas giran di demeke hewqas kin de û di bin wan §ertên
giran de pêk bînin. Ez di wê baweriyê de me, ku gelê Kurd kesên weha
hîçjbîrnake.

MELE ZAHID

Yek ji nivîskar û helbestvanên Kurd Mele Zahid e. Çewa ku wî bixwe
di paşiya pirtûka xwe ya bi navê "Herdubat" de bi zimanê Erebî nivîsîye:
Ew di sala 1935 an de U gundê DêrsUê ji diya xwe re çêbûye. Navê bavê
wî Mele Hadîyê kurê Mele Mihemedê Endarîye.

M.Zahid hêj zarûk bûye, diya wî miriye. Temenê wî gihaye he§t salan,
dest bi xwendina otf kiriye. Despêka xwendina wî, ewU U Başnîqê U cem
Mele Remezan bûye. Piştre çûye U ruk Mele Ehmedê miftiyê Farqînê
xwendiye. Di pey de U cem Şêx Mihemed Seîdê Cizîrî domandiye. De-
mekê wî U Kurdistana Sûrî U bajarê Amûdê U nUc §êxên Xeznayê jî
xwendiye. Lê pa§î vegeriye cem Şêx Usivê Sewrî (Mêrdîn) û U cem
xwendiye heta ku xwendina xwe kuta kiriye, jê destûrnameya xwe wer-
girtiye.
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M.Zahid piştî wergirtina destûraamê, di sala 1959 an de vegeriye Lice
û U wir heta bi sala 1%9 an ders daye feqiyan. Lê paşî mala xwe ji wir
biriye Dîyarbekir.

Di sala 1988 an de ez bi meleyekî bi navê Seyid Brahîn re peyivîn, ku
ew û Mele Zahid hevalên hev ên feqetîyê bûn. Wî, derheq M.Zahid de
pir tiştên ji edetê de digotin. Ji gotinan: Mele Zahid di feqetiya xwe de,
bûbû evîndarê keçeka Cinî. Ew û Keçê qa§o timî hev didîtin û danu-
standina wan berdewam bû. Ji wê demê ve ye, ku Mele Zahid dest bi
nivîsandina helbestan kiriye. Digot ku, wî gelek helbestên xweş ristine.
Lê belê di wê derheqê de tiştekî nivîsî U nUc Seyid Brahîm tune bû.

Niha pirtûkeka Mele Zahin U nUc me heye, navê wê HERDUBAT e.
Lê bi naveroka xwe, mewlûda Mihemed Pêxember e.

Çewa ku diyar e, serê pêşî Mele Ehmedê Bateyî mewlûda Kurmancî
nivîsîye. Di pey wî de, gelek mele û nivîskarên Kurd, bi gelek zaravayên
Kurdî, wek Mewlûda Batê, mewlûd nivîsîne. Mele Zahid jî, eynî wê
Mewlûda Batê ji bêjeyên biyanî (Erebî,Farisî) bêjing kiriye û ango bi
Kurmanciyeka zelal nivîsîye. Lê belê ew U ser rukl û deng û rewşa qa-
fiye û yazdekitetiya di Mewlûda Batê de Upikiye.

M.Zahid di malikeka pirtûka xwe de weha nivîsîye:

"Seydayê Batê digel vî Zahidî
Pesnê Mewlûdê bi Kurmancî didf

Zahid vê pirtûka xwe di sala 1973 an de U Diyarbekir nivîsîye û bi alî-
kariya E. TatUci jî, di sala 1978 an de U Stenbolê di çapxaneya "Bayrak-
tar Matbaasi"yê de bi wênekêşa nivîsa destxeta wî ya bi tîpên Erebî U

çapê xistiye. Lê di malikeka xwe de weha gotiye:
"Bû hezar û heyştê û çar sêsed e"
îcar eger ku ev tarix a hicrî be, dike 1964-65 ê mfladî. Her çiqas U pêş

gotiye "1973" jî, ji vê diyar bû ku wî ev pirtûk di sala 1964-5 an de nivî-
sîye.

Mewlûda Mele Ehmedê (Huseyn) Batê, ew nusxa ku me wergerandi-
bû tîpên Latênî û weşanxaneya Roja Nû jî di sala 1987 an de çap kiribû,
19 be§ û 565 beyt in. Lê eva Mele Zahid 22 be§ û 667 beyt in. Digel bey-
ta tekrar a di paşiya hemû be§an de, dikin 689 beyt.
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Me vê mewlûdê û ya Bateyî rûqalê hevdu kirin. Belam guhartin û cu-
dabûneka pir zêde di navbera wan de heye. Herdû mewlûd tenê bi
koka xwe digîjin hevdu.

Berî niha bi salekê, kurdperwek bi navê Hecî, vê pirtûka Mele Zahid
dabû min. Û min wê ji tîpên Erebî wergerande tîpên Latênî û da çapxa-
neya "Apeck-Tryck Forlag"ê da ku çap bike.

Ev çend maUkên U jêr, me ji rûpela pêşî ya Herdubatê jêderk kirin û U

jêr nivîsîn:

Pesnêpir bona Xwedayê alemîn
Ew Xwedayê daye mepir keremîn

Em fdrine umetek b 'xêr û ber e
Pêgirtyê wî Muhemed Pêxember e

Ew xwedayê xweyê mulkêpir mezin
Me musulman tdrye tev hev mêr û jin

Daye me îman bi Qurana şêrin
Em tdrine umeta Muhemed emîn

SEBRÎ BOTANÎ

Yek ji rewşenbîf û helbestvanên Kurd, Sebrî Botanî ye. Li gor
agahdariya di pêşgotina Dîwana wî ya bi navê DILISTAN de, ku wî bi
xwe nivîsîye: Ew di sala 1936 an de ji diya xwe re çêbûye. Û despêka
xwendina Botanî, pê§î di medreseyên otf de bûye, U gundê Sêgirka
xwendiye. Lê piştî demekurtekê Botanî dest jê berdaye û çûye di dibi-
staneke resmî de xwendiye. Piştî xwendina sê salan, wî dev ji Dibistanê
jî berdaye û ketiye nav kar û barên siyasî ji bo azadî û serxwebûna Kurd
û Kurdistanê xebitiye.

Şexsiyeta Botanî, bi xwe merivekî pir henekçî û bi kêf e. Dema ku me-
riv nivîsarên wî dixwîne, meriv xwe ji ken ranagire. Wî serpêhatiyeka
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- ... min "Qurana xwe nêvî kir, ji Seydayî hêvî kir ku me hîn ke nivîsê
xêra xwe dê binvîsê. Seydayê Xwedêkuştî, kar bazbend û nivi§tî, aşiqmi-
rîşk û qrû§ dem û gavê §erfiroş. Hema bi nav "mela" bû, rastî derd û
bela bûŞ çav U hêk û sabûnê heta roja rabûnê (mirin-nm). Dersên tirsê
digotin, bê agir em disotin. Ewî xwedênehi§tî dar, feleqe U destî. Her
hejand û rahejand heta jê hat veweşand, patUc U min herişand dUê min
pê lerizand. Wî dU bi kes nedisot, dar rakir û hat got:.."

Hê ji sala 1944 an ve ye, ku Botanî dest bi nivîsandina helbestan kiriye
û gelek beyt û rist nivîsîne. Di sala 1946 an de dema ku ew ketiye Girtî-
geha MûsUê, tê de hê bêtir helbest û mer§ û §iir nivîsîne û girtiyên di
wir de wan jber kirine. Belam ji nivîsên Botanî diyar dibe, ku wîjiyane-
ka pir zor î xirab bUiurandiye. Herweha piştî ku ew ji Girtîgehê derke-
tiye, di sala 1957 an de U Zaxoyê ji xwe re dikan vekiriye.

Lê hêj di serê pê§î de U dor 25-30 perçe helbestên Botanî ku wî nivî-
sîbûn, wenda bûne. Piştre, ew U wendabûyên xwe digere, ya ku U nav
xelkê dibîne tîne, gelek ji wan kom dike û bi hinekên din re, du heb dî-
wan U çapê dixe.

Û di nav salên 1%2-1973 an de, bi alflcariya hin xortên şpreşger gelek
ji helbestên wî derketine derveyê welêt û di hin kovar û rojnameyan de
hatine weşandin.

Botanî ji xeyn bi welatparêziya dilsojî, herweha ew bi rojnamevanî jî
di nav gelê Kurd de hatiye naskirin. Gelek nivîs û şiroveyên wî, di hin
rojname û kovarên kurdî yên U Kurdistana Ba§ûr de hatine weşandin û
helbestên wî di nav xelkê de bûne stran ji aUyê dengbêjan ve di civat û
caxiyan de têne gotin.

Belam niha U nUc me du heb dîwanên Botanî hene. Lê dibêjin ku hi-
nek dîwanên wî ên din jî hene. Bes çap bûne, nebûne em pê nizanin.
Herdu dîwan evinkumeli jêr nivîsîn:

1- Şîn û Şadî, çapxaneya "El Edîb El Bexdadiye", Bexdad, 1979, rûpel:
264, seraav: 52. Pirtûk bi tîpên Erebî hatiye çapkirin û di paşjya wê de
ferhengokeka bi Kurdî-Erebî jî heye.

2- DUistan, çapxaneya "El Hewadîs", Bexdad, 1984, rûpel: 78, seraav:
24. Ev Dîwan jî digel fergokeka xwe ya Kurdî-Erebî çap bûye.
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Ev herdu dîwanên Botanî ku me gotin, ji aUyê Serbest Zaxoyî ve hati-
ne wergerandin bi tîpên Latênî û di sala 1988 an de U Stockholmê
(Swêd) çap bûne. Lê mixabin wergêr Xazoyî ew herdu ji ber sedemên
aborî kirine yek pirtûk.

Ev çend malikên U jêr, me ji rûpelên cuda-cuda yên herdu dîwanên
Botanîjêderk kirin û ji xwendevanan re U jêr nivîsîn:

Ne bêçav im, dibînim
Ne bêhis im, dibînim
Hizirtij û dûrbîn im
Kengê ez gunehkar im ?

Memê reben evîndar bû
Betco rabû jehir tê kir
Bi tdna reş vekolabû
Dizîndana Cizîrê fdr
Vê carêjîji min birin
Navê rêvî kirin "serbaz"
Li ser tcavlê evîna min
Hezar tcundok kirin "serdar"
Dîlberayarjê biyanî
Kanîka derd û ziyanî
Her erê me her erê
Eyfîncana rev û ravê
Şerbeta xwîn û xunavê
Soz bit êdî reş neposim
Fîncana qehrê nenosim
Gelo bo çi evjîyan
Tev bûye jan û ziyan ?

Kesêbaşe, lipase
Lipês wîrêlû kas e!

(Mûsil 1957)

Zengezeng e zengilê min, xweş hawar û gazîye
Awaza vê zengezengêji ferhenga Qazîye

Her wetcu berq û birûskêxwe gihand çerxafelek
Sed û xweş bo vî dilê min ku min dî Kurd bûne yek
Herbijîbijîbijî, çeka destêmin bijî
Astîku hat cîhanê, çefca min lorilori!
Bo çi delal
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dxsaevgul
maye zîz?
Ew bihara gesxemilî
dîsa li me
tdrpayîz!

KEMALBURKAY

Yek ji rewşenbir û nivîskarên Kurd, Kemal Burkay e. Ew di sala 1937

an de U gundê Dirban hatiye dinê. Gundê wî, U Rojavayê Kurdistana
Bakûr di herêma Dêrsimê de ye. Dema ku Burkay ji diya xwe re çê-
bûye, ew çax bi serokatiya Seyîd Riza, U wir Şerê Azadiyê Udarketî bû.
Burqay jî wek zarûkên herêmê, bi teqîna berUc û bombeyên Dijmin ve-
ciniqiye û ji zarûktiya xwe şiyar bûye.

Bavê Burqay, gundiyekî feqîr bû. Û U gundên herêmê, dersdariya za-
rûkan dikir. Vî bavê dilovan, bi wê belengaziya xwe neh zarûk xweyî ki-
rine. Lê çar heb jê, hêj piçûk bûne ji nexweşînê mirine û yek jî, di
xortaniya xwe de miriye.

K. Burkay destpêka xwendina xwe ya dibistanê, pêşî U gundê Canik
kiriye û U gundê Dirhan jî, kuta kiriye. Pi§tre wî U Akçadaxê dest bi
xwendina bilind kiriye û xwendegeha bi navê "Koy Enstîtu" (Enstîtuya
Gundane) kuta kiriye. Piştî kutakirina Enstîtuyê, Burkay U xwendina
dadgehî (Hiqûq) domandiye heta ku kuta kiriye û destûrnameya berve-
dêrtiyê (Ebûqat) werdigire.

Burkay hêj di destpêka Xwendegehê de bû, dest bi kar û barên siyasî
dikeŞ derbarê raw§a gelê Kurd û ya karkeran de bi xurtî §iyar dibe. Lê
pê§î ew di nav Partiya Karkerên Tirkiyê de cihê xwe digire. Belam dî-
san jî, tîna rizgariya Kurdistanê lê germiyeke zêde dike. Û ji bo rizga-
riya gel, hem ji bo sosyalîzmê dixebite. Heta ku di sala 1974 an de
PSKT (Partiya Sosyalîst a Kurdistana Tirkiyê) hatiye damezirandin û
Burkay tê de bi cî dibe. Herweha ew yek ji hîmdarên wê ye jî.

De lêbelê ji ber kar û barên siyasî gelek car Burkay ji atfyê Dijmin ve
hatiye girtin û lê îşkenceyên xedar kirine, gelek jî di girtîgehan de raketî
maye.
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Herweha ev ronakbîrê Kurd, ji xeynî kar û xebatên xwe yên siyasî, di
warê çand û folklora Kurdî de jî, pir karên giranbiha kirineŞ gelek çî-
rok û helbest û serpêhatî bi zimanê netewî nivîsîne û gelek nivîs û şro-
veyan U ser rewşa Kurdistanê, di dem û tarîxên cuda de, herweha di
cuda-cuda kovar û rojnameyan de weşandine. Û gelek pirtûk jî werge-
randineKurdî.

Lê ji ber sedemên siyasî, Burkay nikariye ku wan pirtûkan bi navê xwe
yê rast binivîse û bi tiin navên din çap kirine.

Destpêka nivîsandina KJSurkay hê ji sala 1%0 î ve, pêşî bi zimanê
Tirkî bûye. îcar piştî sala 1972 an, ku ew derketiye derve, çûye U Ewrû-
pa bi cî bûye û heta bi sala 1974 an maye, fersenda xwe bi kar aniye û
hînê xwendin û nivîsandina Kurdî jî bûye. Piştre îcar wî giraniya xwe
daye ser nivîsandina bi zimanê netewî û lê dimandiye.

Bêguman ji bU dozvanê doza Kurdî, herweha ji ber wan kar û xebatên
Burkay ên giranbiha di warê nivîs û ziman de, ew di nav gelê Kurd de
hem bi nivîskartî û hem jî bi helbestvantî hatiye dêrandin. Ji xeynî zima-
nê xwe yê netewî, Burkay zimanê Tikî, IngUîzî û hinek jî zimanê Elmanî
dizane.

Belam çewa ku me U pê§ sedemî got, mixabin Burkay pir hindik car
navê xwe yê rast di rojname û kovaran de jî U bin nivîsarên xwe nivîsîye.
Herweha wîjî, ji xwe re timî cuda-cuda bernavk bi kar anîne. Hin ji wan
bernavkên wî ev in: Baran, Celal Aladax, Xidir Mûrad.

Hin ji kovar û rojnameyên ku nivîs û meqale û şroveyên Burqay tê de
hatine weşandin ev in: Yenî Akiş, Sesimiz, Dengê Komkar, Roja Nû,
Roja Welat, Ozgurluk Yolu (Riya Azadî), Çira, Yeni Toplum, VarUk,
Yarina Dogru, Papirus, Vatan, EzUenler, Ronahî û hwd.

Pirtûkên çapkirî yên K.Burqay, ev in:
1- Yaşamin Otesinde (Li wî aUyê jiyanê), roman, bi zimanê Tirkî sala

1974 an, di rojnameya VATAN (Welat) de U Enqerê hatibû weşandin.
Bi kitêbî çap nebûye.

2- Prangalar, helbest, bi zimanê Tirkî, Enqera, 64 rûpel.
3- Turkiye Şartlarinda Kurt HaUcinin Kurtuluş Mucadelesi (Di Rewşa

Tirkiyê de Tevgera Rizgariya Gelê Kurd), bi navê "Xidir Mûrad",lêko-
tfn, weşanên Ronahî, 1973, Ewrûpa (Di sala 1978 an de çapa diduwan
derket), 200 rûpel.
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4- MiUi Demokratik Devrim (Şpreşa Neteweyî ya Demoqratî), lêko-
tfn, bi zimanê Tirkî, weşanên Ronahî, Ewrûpa, 1973.

5- Helbestên Kurdî (piranî fabU û werger), weşanên Ronahî, Ewrûpa,
1974.

6- Dêrsim, helbest, bi zimanê Tirkî, Tolum Yayinlari, 1975, Enqe-
ra,112 rûpel. Di eynî salê de, duwemîn car U çapê ketiye.
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2- Di sala 1979 an de, pirtûka helbestên nivîskarekî Kurd ê U Sovyetê
Eskerê Boyflc, a bi navê "KutfUcên Çiya" dîsa bi bernavkê "Baran" ji
Kurdî wergerandiy zimanê Tirkî û U çapê xistiye.

3- Şivanê Kurd, Ereb Şemo. Kemal Burkay, wê ji Kurdî wergerandiye
zunanê Tirkî û herweha bi Kurdiya wê re, weşanxana Riya Azadî, di
sala 1977 an de U Stenbolê çap kiriye.

Belê nivîskarê hêja Kemal Burkay, gelek broşurên siyasî bi navê xwe
û hin jî bê nav nivîsîne û belavkirine. Lê mixabin gelek pirtûkên ku wî
nivîsîbûn û hiinek jî ku wergerandibûn, ketine destên polîs û leşkerên
Tirk û hinek jî, di rev û girtinên wî de wenda bûne.

Nivîskarên wiha, ji bo kar û barên wan ên bêhempa, hêja ne ku bi xe-
lata azadiyê bêtin perûkirin.

MELE MEHMÛDÊ DÊRŞEWÎ

Yek ji rewşenbir û nivîskarên Kurd, Mele Mehmûd Findî EbduUahê
Dêrşewî ye. Lê belê di nav xelkê de, tenê bi navê Mele Mehmûdê Dêr-
§ewî tê navpêdan. Mixabin me tarîxa jdayikbûna wî bi nivîs peyda nekir.
Tenê U gor gotina Serbest Zaxoyî ku rind wî dinase, niha (1988) temenê
wî U dor 50-52 salan heye û bi kok û azbata xwe ji gundê Dêrşewa ku
girêdayê bi Şirnex ve ye.

Malbata Dêrşewî, ji berepê§ê ve ye ku welatparêz û Kurdperwer e. Ji
ber wê yekê, hêj ew ji piçûktiyaxwe ve bi fikra welatparêzî mezin bûye û
ji bo azadî û rizgariya Kurd û Kurdistanê xebitiye.

Belam hikûmeta Tirk, ji ber xebatên wî yên welatparêzî, lê gelek tade
û zordestî kiriye. Ji ber wê yekê, ew di sala 1%1 ê de piştî hatina Cunta
Pê§î a Tirkiyê, dest ji gundê xwe berdaye û çûye Kurdistana Başûr U

hêla Badînan bi cî bûye, herweha di nav Şoreşê de jî ciyê xwe girtiye.
Dêr§ewî di pey Peymana 11 ê Adara 1971 ê de, U Amêdiyê çûye med-

reseyeka otf û di 73-74 an de kuta kiriye û destûrname wergirtiye. Pi-
ştre, ew U bajarê Zaxo bûye waiz. Lê di pey dUovaniya Mele Ehmed
Berzanî de, îcar Dêrşewî U wir bûye melê resmî.

Mixabin Mele Dêrşewî, ji ber xebatên xwe yên siyasî ve di sala 1979

an de ji aUyê hikûmeta Baas a Faşît ve hatiye girtin û gelek îşkenceyên
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hov ên kirêt û zordestî lê hatiye kirin. Û pi§tre wî xistine Girtîgeha Ker-
kûkê.

Ev rewsenbîrê Kurd, ji xeynîxebata siyasî ji bo azadiyê, herweha gira-
niyeka xwe daye ser xebata çandî jî, û bi zaravê Kurmanvî pirtûk nivîsî-
ne. Lê belê xebateka wisa bi nirx û hêja, ku kêm kes wê xebatê kirine.
Belê Dêrşewî mîrata bav û kalên me, ku bi sedsala ye bêxwedî û xwe-
dan U holê maye, lê xweyî derketiye û bi hindikî bejî, ji devê rovî û çeqe-
lan deraniye. Û gotinên pêşiyan kom kirine yeko-yeko §irove kirine û bi
navê "Mi§taxa Çiya Ji Gotinên Pêşiya" pirtûkek çap kiriye.

Lê me nezani ka hinek pirtûkên wî yên din jî hene yanena. Tenê min
carekê wê pirtûka wî ya bi tîpên Erebî ku U Iraqê çap bûbû, dîtiye. Pi-
ştre Serbest Zaxoyî wê.ji tîpên Erebî wergerandiye tîpên Latênî û di
sala 1989 an de U bajarê Stockholmê çap kiriye.

Ev çapa pirtûkê ya bi tîpên Latênî 275 rûpel e û tê de 867 gotinên pê-
şîyan digel nivîsara şiroveyên xwe hene.

HISEYN YIDIZ (D.ÎZOLÎ)

Yek ji rewşenbîr û nivîskarên Kurd, Hiseyn Yidiz (Stêr) e. Lê gor
agahdariya wî bi xwe, ku ji me re bi nameyekê hinartibû, ew di 8.3.1940
î de U gundê Hulmanê ji diya xwe re çêbûye. Navê bavê wî Bapîr e, navê
diya wî Sewlê ye û ji Eşîra îzolan e. Di eşîrê de ji famfla wan re "Mala
Xeloyê Heyto" tê gotin. Û ji dê û bavekî, pênc bira ne. Gundê Hulman
girêdayê bi qeza Mazgirê (Dêrsim) ve ye û U dora 50 î matf, tê de mal-
bat hene.

Belam heta niha jî Hiseyn di weşanên xwe de, ji xwe re bernavkê "De-
lflo" û paşnav jî, navê eşîra xwe ya îzolan bi kar anîne. Yani xwe bi
D.îzolî navdar dikir .

Lê belê U gor gotina îzolî, ew ji Çiyayê Qerejdaxê (Diyarbekir) hatine
U wir bi cî bûne. Lê me sedemê hatina wan ji Diyarbekrê fam nekir, ka
gelo hikûmeta Osmanî wan cîhêl kiriye, yan ji ber hin sedemên din hati-
ne herêma Dêrsimê?

Mixabin di dema jdayikbûna nivîskarî de -weke niha- herêma Dêrsi-
mê di bin xwînxwariya "Komara" Tirkiyê de di§ewitî. Leşkeriya Tirk ew
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dever wêran kiribûŞ kevir U ser kevir nehiştibûn. Dêrsima rengîn bi
gund û qezayên wê ve tevek kiribûn kavUê kayê û kundên kor U ser wan
kavUan dixwendin.

Belê çewa ku nivîskar U ser ruwê pirtûka xwe nivîsîy: Gundê wî pir ca-
ran ji aUyê hikûmeta Tirk ve hatiye hUwe§andin. Cara pa§î di sala 1938
an de bi erdê re yekere bûye û gundî tev bi çpl û çiyan ve revîne, çûne
xwe U nav §ax û geUyan, di §keft û zaxên di bin erdê de ji ber singuyên
Tirko nepenî kirine. Lê di sala 1939 an de dema ku HUcûmeta Tirk "Lê-
borîna Tevayî" ('Efû) beyan kiriye, dîsa ew gundî zivirîne warga bav û
kalên xwe û kavUên ketî, deverên şewitî ji nû ve ava kirine û gundê Hul-
manê yê wêrankirî xwe§ û §ên kirine.

îzotf despêka xwendina xwe pêşî, U gundê xwe di dibistana Tirkî de
kiriye. Pi§tre ew çûye li bjarê Aksaraya Nigdeyê dibistana "Koça§ Ziraat
Okulu"yê (Dibistana Koçaş a Çandinî) de sê salan xwendiye. Di pey de
ew ji bêçariya xwe çûye Dibistana Leşkerî ya Tirkiyê xwendiye, şe§ me-
han U Antakya (Hatay), şeş mehan U Eskîşehrê û du salan jî U Enqerê
xwendiye û bi dîploma "Jandarma Ast. Sb."ê hatiye vebuhtflurin U

Alayiya Cendirman a U Farqînê
îzotf bi xeysetê serdarê cendirmeyên Tirk, ji havîna 1959 an heta bi

havîna 1%2 an li Farqînê maye. Piştre bi eynî wezîfê, wî hinartine Swê-
regê. Lê pi§tî çar-pênc mehên wî ku U Swêregê kuta bûne, ji ber Uvandi-
na wî ya bi welatparêzî ku U Farqînê eşkera bûbû, vê carê ew ji aUyê
generalan ve ji bo parastina tixûban hatiye hUbijartin.

Tunebê genralên Ordiya Tirkiyê, biryara kuştina îzolî dabûn. Lewra
ku dê wî bişandina ber Tixûb, ji bo ku ji wan re kuştina wê hêsantir
bibe. Lê ew zû bi dek û dolaba wan dihise û naçe parastina Tixûb. Pi-
ştre wî ji Swêregê cîhêlê bajarê Yozgatê kirine.

Piştî ku îzotf çûye Yozgatê, sekna xwe di leşkertiya Tirkiyê de talû-
keyeka pir mezin dîtiye û tf çareserkirina xwe geriye. Pi§tre jê re tf hev
hatiye û di roja 19.12.1%3 an de ji welêt derketiye, çûye li Holandayê bi
cî bûye û dest bi jiyana penabertiyê kiriye.

Temenê îzolî hêj li dor dozde salan bû, ji gundê xwe bi dûr ketiye. Lê
di hijdesaUya xwe de ew bi welatparêziyê şiyar bûye û dest bi doza gelê-
rî kiriye. îzotf nivîsîye ku "Di wê salê de M.Berzanî vegeriyabû Kurdi-
stanê". (Berzanî di 16.04.1959 an de ji Sovyetê gihabû Lîmana îraqê).
Lê belê şiyarbûna îzotf ya zêdetir, dema ku wî li Farqînê kar dikir, çê-
bûye. Çimkî ew U Farqînê cînarê Mele EvdUkerîmê bi nav û deng bûye
û gelek tîna peyv û galegalên Melê, lê çêbûne.
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Nivîskarê hêja îzotf, di nameya ku bo min hinartibû de weha nivîsîbû:
"Hîç nezewicîm, di halê tenêtî û tunetiyê de ji bo hebûna dinyayê jî tu

planekî min nebû. Lê kurdayetiyê bi domdarî ez bi jiyînê ve grêdam.
Geh serbUind û geh serşûr dibûm, lê min rêgaya xwe hîç neguhêzt. Ger
carek din bême dinyayê û ji min bipirsin, bê guman bêjim ko: 'Ez dîsa
Kurd ûn".

Belam dema ku îzolî li welatên Ewrûpî, heta ku der û dorên xwe nas
kiriye û fêrê zimanê biyanî bûye, zehmeteke pir dîtiye, tengasî û sixletê
kişandiye. Lê piştre ew fikiriye ku ferhengeke Kurdî binivîse, da ku nif-
şa nûhatî bi hindikayî be jî, wek nifşa wî di fêrbûna zimên de zorî nebî-
ne. Çimkî weha gotiye: "Ferhengçêkirin asan nîne, barekî giran e û
gelek kend û kosp û astengî tê divê. Lê hebûneke kêm ji tinebûnê çêtir
e..."

Dîsan jî gotiye ku: "Xebata min U ser vê pirtûkê gelek dirêj e. Ta sala
1966 diçe. Mela EvdiUcerîm SUîvî zarê Kurdî di dilê min de germ kiribû.
Biryareke rastî ji dU, he§t sala berê hat" û U peyva xwe didomîne:

"Ez kirêkarekî fabrîqê U derveyî welêt, min U xwe îsbat kir ku, U êva-
ran, serê heftê, dema valahiyê, her car çend rûpel bêne nivîsandin, mi-
rov pirtûkekî wisa pêk tîne. Gava bêjim: Naveroka vê 20 OOO bêje,
4000 hezar biwêjên Kurdî û nêzî 12 OOO bêje yên be§î TirkîŞ legel
lêkolîn U ser dûgelên dinyayê û rêzimanî, giringiya vê xebatê berçav
dibe..."

Ferhenga îzotf bi tevayiya xwe çar be§ in. Ya pê§î, Ferhenga Kurdî-
Tirkî ye û 244 rûpel e. Ya diduwan, "Agahdarî Li Ser Dûgelan" e û 17

rûpel e. Ya sisiyan, Ferhenga Tirkî-Kurdî ye û 114 rûpel e. Ya çaran jî,
Rêzunana Kurdî ye û 28 rûpel e. Pirtûk, tev 413 rûpel e.

Birastî, dema ku meriv bala xwe dide ser Ferhengê, sazkirina pirtûke-
ke ewqas rûpel, ne karekî hêsa ye. Kirina karekî wisan ji aUyê merivekî
tenê ve, biriyeke zahf û tîneke zêde divê. Ji ber wê xebata îzolî, hêja ye
ku em spasiyên xwe pêşkêşê wî bikin û pîroziyan lê bibarînin.

Bi kurtî danasîna beşên pirtûkê:
Be§a pê§î: Pêşî nivîskar rûpelek pêşgotin hem bi Kurdî û hem bi Tirkî

nivîsîye. Piştre du rûpel û nîv, dîsa bi Kurdî û Tirkî rewşa xwendina wê
beyan kiriye. Di pey wê de jî "Kurtebêjên Ferhengê" nivîsîye. Yanî ew

229

Nivîskarê hêja îzotf, di nameya ku bo min hinartibû de weha nivîsîbû:
"Hîç nezewicîm, di halê tenêtî û tunetiyê de ji bo hebûna dinyayê jî tu

planekî min nebû. Lê kurdayetiyê bi domdarî ez bi jiyînê ve grêdam.
Geh serbUind û geh serşûr dibûm, lê min rêgaya xwe hîç neguhêzt. Ger
carek din bême dinyayê û ji min bipirsin, bê guman bêjim ko: 'Ez dîsa
Kurd ûn".

Belam dema ku îzolî li welatên Ewrûpî, heta ku der û dorên xwe nas
kiriye û fêrê zimanê biyanî bûye, zehmeteke pir dîtiye, tengasî û sixletê
kişandiye. Lê piştre ew fikiriye ku ferhengeke Kurdî binivîse, da ku nif-
şa nûhatî bi hindikayî be jî, wek nifşa wî di fêrbûna zimên de zorî nebî-
ne. Çimkî weha gotiye: "Ferhengçêkirin asan nîne, barekî giran e û
gelek kend û kosp û astengî tê divê. Lê hebûneke kêm ji tinebûnê çêtir
e..."

Dîsan jî gotiye ku: "Xebata min U ser vê pirtûkê gelek dirêj e. Ta sala
1966 diçe. Mela EvdiUcerîm SUîvî zarê Kurdî di dilê min de germ kiribû.
Biryareke rastî ji dU, he§t sala berê hat" û U peyva xwe didomîne:

"Ez kirêkarekî fabrîqê U derveyî welêt, min U xwe îsbat kir ku, U êva-
ran, serê heftê, dema valahiyê, her car çend rûpel bêne nivîsandin, mi-
rov pirtûkekî wisa pêk tîne. Gava bêjim: Naveroka vê 20 OOO bêje,
4000 hezar biwêjên Kurdî û nêzî 12 OOO bêje yên be§î TirkîŞ legel
lêkolîn U ser dûgelên dinyayê û rêzimanî, giringiya vê xebatê berçav
dibe..."

Ferhenga îzotf bi tevayiya xwe çar be§ in. Ya pê§î, Ferhenga Kurdî-
Tirkî ye û 244 rûpel e. Ya diduwan, "Agahdarî Li Ser Dûgelan" e û 17

rûpel e. Ya sisiyan, Ferhenga Tirkî-Kurdî ye û 114 rûpel e. Ya çaran jî,
Rêzunana Kurdî ye û 28 rûpel e. Pirtûk, tev 413 rûpel e.

Birastî, dema ku meriv bala xwe dide ser Ferhengê, sazkirina pirtûke-
ke ewqas rûpel, ne karekî hêsa ye. Kirina karekî wisan ji aUyê merivekî
tenê ve, biriyeke zahf û tîneke zêde divê. Ji ber wê xebata îzolî, hêja ye
ku em spasiyên xwe pêşkêşê wî bikin û pîroziyan lê bibarînin.

Bi kurtî danasîna beşên pirtûkê:
Be§a pê§î: Pêşî nivîskar rûpelek pêşgotin hem bi Kurdî û hem bi Tirkî

nivîsîye. Piştre du rûpel û nîv, dîsa bi Kurdî û Tirkî rewşa xwendina wê
beyan kiriye. Di pey wê de jî "Kurtebêjên Ferhengê" nivîsîye. Yanî ew

229



bêjeyên ku di nivîsaran de pir caran tên nivîsandin, rew§a nivîsandina
wan a bi kinatî beyan kiriye. Mesele: "Bot: Botanflc", "KYSS: Komarî
Sovyetî Sosyatfstî Federal", "Larî: Lêkerê arflcar", "SB: Serbajar", "NY:
Neteweyên yekgirtî..." û hwd.

Bêjeyên Kurdî weha rêzandekirî ne: Bêje, U gor rêza tîpên elfebayê bi
rêz U pey hevdu ivîsîne. Li hember wan jî, eynî bêje tirkiya wan hatiye
nivîsandin. Ji hin bêjeyan re, bikaranîna di terîman de jî nivîsîye. Mese-
la: "Adar N.m. Mart ayi. 'Adar e, dew U dar e". Ew tîpên ku U ber bêjey-
an in jî, xeyset û zayendeya wan kif§ dikin. Mesela: Tîpa "n", yani "adar"
nav e dîyar dike û tîpa "m", yani bêjeya "adar" mê ye.

Be§a diduyan: Agahdariyên gelemperî derbarê dinyayê û ruwê wê de
... Yani dinya ji % çiqas av e û çiqas bej e, mezinayiya parzemînên
(qit'e) dinê, navê herêman û paytextan, mezinayiya dewletan, sazûmana
dewletan û baweriyên otf, ku di nav neteweyan de hene û hwd dinivîse.

Beşa sisiyan: Pê§î bêjeyên Tirkî hatine nivîsîn û eynî bêje, kurdiya wan
dinivîse. Rewşa nivîsandina vê jî, mîna nivîsandina beşa pêşî ye.

Be§a çaran: Pê§î elfebaya Kurdî, cûreyên jmaran, bêjeyên guhêrker,
paşdanîkên bêjeyan, hevdeng, hevmane (sînonîm), zayende (mê-nêr),
afirandina bêjeyan û gwd beyan dike. Yanî rewşa di warê gramatflcê de
bi fireyî dinivîse.

MEHMÛD BAKSÎ

Yek ji rewşenbîr û nivîskar û rojnamcvanên Kurd, Mehmûd Baksî ye.
Ew di sala 1944 an de U Sibhîyê ji diya xwe re çêbûye. Navê bavê wî
Mele Zekî ye û nav diya wî jî Behya ye.

Mehmûd Baksî, di sala 1951 ê de U BismU dest bi dibistanê kiriye.
Pi§tre di sala 1952 an de U Bedtfsê lê domandiye û di sala 1956 an de jî
U Hawêl (Bayikan) kuta kiriye. Piştre dest bi Xwendegeha Mamostetiyê
ya ku U Erxenê ye kiriye û di sala 1%3 an de kuta kiriye.

Baksî di dibistanan de mamostetî nekiriye, lê di pey vegera wî ji eske-
riyê de, U Batmanê di Turk-Petrolê (TPAO) de şixuUye. Herweha di

230

bêjeyên ku di nivîsaran de pir caran tên nivîsandin, rew§a nivîsandina
wan a bi kinatî beyan kiriye. Mesele: "Bot: Botanflc", "KYSS: Komarî
Sovyetî Sosyatfstî Federal", "Larî: Lêkerê arflcar", "SB: Serbajar", "NY:
Neteweyên yekgirtî..." û hwd.

Bêjeyên Kurdî weha rêzandekirî ne: Bêje, U gor rêza tîpên elfebayê bi
rêz U pey hevdu ivîsîne. Li hember wan jî, eynî bêje tirkiya wan hatiye
nivîsandin. Ji hin bêjeyan re, bikaranîna di terîman de jî nivîsîye. Mese-
la: "Adar N.m. Mart ayi. 'Adar e, dew U dar e". Ew tîpên ku U ber bêjey-
an in jî, xeyset û zayendeya wan kif§ dikin. Mesela: Tîpa "n", yani "adar"
nav e dîyar dike û tîpa "m", yani bêjeya "adar" mê ye.

Be§a diduyan: Agahdariyên gelemperî derbarê dinyayê û ruwê wê de
... Yani dinya ji % çiqas av e û çiqas bej e, mezinayiya parzemînên
(qit'e) dinê, navê herêman û paytextan, mezinayiya dewletan, sazûmana
dewletan û baweriyên otf, ku di nav neteweyan de hene û hwd dinivîse.

Beşa sisiyan: Pê§î bêjeyên Tirkî hatine nivîsîn û eynî bêje, kurdiya wan
dinivîse. Rewşa nivîsandina vê jî, mîna nivîsandina beşa pêşî ye.

Be§a çaran: Pê§î elfebaya Kurdî, cûreyên jmaran, bêjeyên guhêrker,
paşdanîkên bêjeyan, hevdeng, hevmane (sînonîm), zayende (mê-nêr),
afirandina bêjeyan û gwd beyan dike. Yanî rewşa di warê gramatflcê de
bi fireyî dinivîse.

MEHMÛD BAKSÎ

Yek ji rewşenbîr û nivîskar û rojnamcvanên Kurd, Mehmûd Baksî ye.
Ew di sala 1944 an de U Sibhîyê ji diya xwe re çêbûye. Navê bavê wî
Mele Zekî ye û nav diya wî jî Behya ye.

Mehmûd Baksî, di sala 1951 ê de U BismU dest bi dibistanê kiriye.
Pi§tre di sala 1952 an de U Bedtfsê lê domandiye û di sala 1956 an de jî
U Hawêl (Bayikan) kuta kiriye. Piştre dest bi Xwendegeha Mamostetiyê
ya ku U Erxenê ye kiriye û di sala 1%3 an de kuta kiriye.

Baksî di dibistanan de mamostetî nekiriye, lê di pey vegera wî ji eske-
riyê de, U Batmanê di Turk-Petrolê (TPAO) de şixuUye. Herweha di

230



"Batman Gazetesfyê (Rojnameya Batman) de jî bi zimanê Tirkî meqa-
le û şirove weşandine.

Despêka rojnamevaniya Baksî di sala 1%6 an de bûye. Wî, di nivîsa-
rên xwe de timî rewşa welêt û gelê xwe yê belengaz bi sergirtî aniye zi-
mên û rûpelên Rojnamê xweşreng kiriye. Bi wê yekê, bala Serokê
Petrolê zêde kişiye ser û mana Baksî di Petrolê de talûke dîtiye. Piştre
wî, di sala 1%8 an de ji karê petrolê avêtiye.

Piştî avêtina Baksî ji kar, ew çûye Stenbolê U wir bi cî bûye û heta bi
sala 1970 di sendîqeya karkeran a bi navê DISK de ji bo parastina
mafê karkeran U hember petronan serhUdan kiriye û xebitiye. Herweha
di hin rojname û kovaran de jî nivîsar weşandine û U wir du pirtûk nivî-
sîne û çap kirine.

Piştî wan kar û xebatên Baksî yên bêhempa, hikûmeta Tirk awirên tûj
danê û wî rind xistiye ber çav û herdu pirtûkên wî qedexe kiriye. Piştre
hinek heval û xêrxwazên wî, wî agahdar kirine ku mana wî U Tirkiyê dê
bibe sedemê pûçkirina jiyana wî. Piştre ew di meha Tebaxê sala 1970
de ji welêt derketiye çûye U Elmanyaya Rqjava bi cî bûye. Pi§tî deme-
kurtekê ji wir çûye Elmanyaya RojhUat U bajarê BerUn maye. Di pey
yazde mehanên ku U wir mabû de, bi alîkariya hin kurdên welatperwer,
di 25 ê Gulanê sala 1971 ê de çûye Swêdê. Heta nUia jî, Baksî U wir jiya-
na xwe ya penaberî didomîne.

Baksî U Siwêdê gelek karên giranbiha, nemaze di warê rojnamevaniyê
û xebata navnetevî de kirine. Herweha ew di sala 1971 ê de bûye enda-
mê Komela Nivîskarên Swêdî û di sala 1977 an de bûye endamê Kom-
ela Rojnamevanên Swêdî û yê Komela Rojnamevanên Navnetewî û di
sala 1981 an de jî bûye endamê PEN kulubê. Baksî ji xeynî zimanê Kur-
dî, zimanê Tirkî û îngilîzî û Swêdîjî dizane.

Ev nivîskarê Kurd, çi U welêt û çi jî U dervê welêt, di gelek rojname û
kovaran de nivîs weşandine. Navê hinek ji wan ev in:

Batman Gazetesî, Ant, Turk Solu, Cumhûriyet, î§çî-Koylu, Kovara
Diskê, Dagens Nyhete, Aftonbladet, Folket î Bfld, Arbetaren, ETC,
Nydag, Svenskadagbladet, Gynstan, Berbang, Komkar, Roja Nû, Kur-
distanpress û Hêvî. Ji xeynî wan jî, ew di gelek radyon û televîzyonan de
U ser rew§a Kurd û Kurdistanê peyivîye.
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Pê§î emê ji xwendevanan re bibUyografya pirtûkên ku Baksî nivîsîne û
dever û salên çapên wan binivîsin.

1- Mezra Bota, roman, Dost Yayinlari, Stenbol, 1%9, rûpel: 140, bi
zimanê Tirkî.

2- Şadî AlkUiç Davasi, serpêhatî, May Yayinlari, StenboL 1970, rû-
pel: 350, bi zimanê Tirkî.

3- Vatandaş Hakki, çapxaneya Rotha Stein, Berlîn, 1970, rûpel: 160,
bi zunanê Tirkî.

4- Turkiyede Kurt Sorunu, weşanxaneya Brûsk, Stockholm, 1971, U

dor ÎOO rûpetf, bi zimanê Tirkî.
5- Kurt Tarîhî, weşanxaneya Brûsk, Stockholm, 1972, U dor 150 rûpe-

tf, bi zimanê Tirkî.
6- Den Kurdîska Frogan î Turkiet (Pirsegrêka Kurdan U Tirkiyê), we-

şanxaneya Oktober, Stockholm, 1974, rûpel: ÎOO, bi zimanê Swêdî.
7- Smo Slavar (Koleyên Piçûk), weşanxaneya Immigrand Institutet,

Stockholm, 1975, U dor 130 rûpetf. Pirtûk du ci ye, pê§î nivîsara bi zi-
manê Swêdî, pi§tre nivîsara bi zunanê Tirkî.

8- îsveç-îsveç Dedikleri, Sorun Yayinlari, Stenbol, 1976, rûpel: ÎOO,
bi zimanê Tirkî. Ev pirtûk di eynî salê de bi Swêdî jî çap bûye: Horro
Du, Immigrant Institutet, Stockholm, 1976, rûpel: 120.

9- îhsans Barn, weşanxaneya Raben Och Sjogren, Stockholm, 1977,
rûpel: 32, bi Swêdî. Ev pirtûk, cara pê§î bû ku bi wêneneyan derket û U

dibistanên Swêdî ji zarûkan re bi dersîtî dane xwendin. Piştî salekê jî
kurdiya wê tê çapkirin: Zarûkên îhsan, eyni weşanxane û bajar, 1978,

rûpel: 30. Herweha bi zimanê Danîmarqî jî çap bûye.
ÎO- Zozan, eyni weşanxane û bajar, 1978, rûpel: 32, bi zimanê Swêdî.

îcar Pi§tî salekê kurdiya vê pirtuka zarûkan çap dibe: Zozan, Invand-
rarforlaget, eyni bajar, 1979, rûpel: 32. Ev pirtûk bi zimanê Danîmarqî
û Norveçî jî çap bûye.

11- Hesen Axa, Raben Och Sjogren, Stockholm, 1979, rûpel: 130, bi
Swêdî. Di vê pirtûkê de heft çîrok hatine nivîsandin û bi zimanê Danî-
marqî jî çap bûye.

12- Mehmûd û Êlin Clason, Kurdistan, Arbetar Forlaget, Stockholm,
1979, rûpel: 260, bi zimanê Swêdî.

13- Hana (Keçeka Suryani), Roben Och Sjogren, Stockholm, 1981,rû-
pel: 32.

14- Kudistan TarUunde Qanuşlo KatUami, Forfattaresbokmaskîn,
Stockholm, 1981, rûpel: 140, bi zimanê Tirkî.

15- Hêlin, Arbetar Kultur, Stockholm, 1983, rûpel: 130, bi zimanê
Swêdî. Piştî salekê kurdiya vê pirtûka roman jî çap dibe: Hêlîn, bi Kur-
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4- Turkiyede Kurt Sorunu, weşanxaneya Brûsk, Stockholm, 1971, U

dor ÎOO rûpetf, bi zimanê Tirkî.
5- Kurt Tarîhî, weşanxaneya Brûsk, Stockholm, 1972, U dor 150 rûpe-

tf, bi zimanê Tirkî.
6- Den Kurdîska Frogan î Turkiet (Pirsegrêka Kurdan U Tirkiyê), we-

şanxaneya Oktober, Stockholm, 1974, rûpel: ÎOO, bi zimanê Swêdî.
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11- Hesen Axa, Raben Och Sjogren, Stockholm, 1979, rûpel: 130, bi
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dî eynî weşanxane û bajar, 1984, rûpel: 120. Herweha bi zunanê Danî-
marqî jî çap bûye.

16- Şivanin Sevdasi, weşanxaneya Hunermendên Kurdistan, Elmanya,
1984, rûpel: 115, bi zimanê Tirkî.

17- The Kurdish Voice (Şivan Perwer), Sydney-Avustralya, 1986, rû-
pel: 150, bi zimanê IngUîzî.

18- Gundikê Dono, roman, Orfeus Bokforlag, Stockholm, 1988, rûpel:
HO.

Ji xeynê van pirtûkên ku me U jor nivîsîne, hin çîfok û nivîsên Baksî U

ser çanda Kurdî di hin pirtûkên biyanî de, xasma yên ji bo dersa zarû-
kên biyanî û Swêdî, ku di dibistanên Dewletê de bi dersîtî dixwînin, ha-
tine çapkirin. Navê hinek ji wan pirtûkan ev in ku me li jêr nivîsîne:

1- Schweden Heute Ein Lecebuch, Elmanyaya Rojhilat, bi zimanê El-
manî.

2- Klarsiprok (Zimanê Zelal), bi zimanê Swêdî.
3- Social Och Fanuljekunskap, bi zimanê Swêdî.
4- Rodaboken (Pirtûka Sor), bi zimanê Swêdî.
5- Vuxen Svenska Lesebok, edebiyata dinê, bi zimanê Swêdî.
6- Sprokbygget (îskeleta Zimên), edebiyata Swêdî.

Nivîskarê hêja Mehmûd Baksî, senaryoya hin piyes û tiyatroyan jî ni-
vîsîye. Hin ji wan di radyonan de hatine we§andin û hinek jî tyatro leyiz-
tine. Navên ên tyatro ev in ku me U jêr nivîsîne:

1- Malmostadstîater, Turk Po Burk (Tirkên Genî) 1978, Swêd.
2- Shansen PiknUcteater, 1979, Swêd.
3- KuUTkên Newrozê, Govendvanên XeUcê (HaUc Oyunculari), bi Kur-

dî-Tirkî, 1984.

Navên ên pyes ku di Radyona Siwêdî de bi zimanê Swêdî hatine we-
şandin ev in:

a) Pero, b) îhsan, c) bav kî ye, d) Zozan, e) Hêtfn.

Hinek fflim ku di televizyona Swêdî de bi zimanê Kurdî û hinek jî bi
zimanê Swêdî hatine ramîdan ev in:

1- Zozan, xazfîlm, sê proxram, 1979, bi Swêdî.
2- Welatê me Kurdistan, 1984, bi Kurdî.
3- Kî ne Em? 1984, bi Kurdî.
4- Zozan, sê proxram, 1986, bi zaravayê Kurmancî û Soranî.
5- Kaniya DUa, 1988, bi Kurdî.
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Belê ji sala 1966 an ve heta bi niha, kar û kirinên Mehmûd Baksî yên
ku me bi çav dîtin û yên ku wî bi devkî gotin, ev bûn ku me tf jor nivîsî-
ne. Bêguman pêkanîna hewqas kar û îşên grran, ne karekî hêsa ye. Lê
wî fedakariyeka bêhempa kiriye û van xebatên hêja û bi nirx ji gelê xwe
yê bindest û belengaz re bêwestabûn kiriye. Rastî kesên hewqas xebat-
kar û jîr, hêja ne ku bi nîşana şerefê bêtin perûkirin û xebata wan nê
jbîrkirin.

MIHEMED UZUN

Yek ji rewşenbîr û nivîskar û hebestvanên Kurd, MUiemed Uzun (Di-
rêj) e. Ew di sala 1953 an de U Siwêregê ji diya xwe re çêbûye, navê
bavê wî Remezan e, navê diya wî Asiye ye û ji E§îra Mitf ye.

Mihemed Dirêj, despêka xwendina xwe ya pêşî U Siwêregê kiriye.
Heta ku dibistana despêkê û navîn û Enstîtuya Pîşeyî (Lîse) U wir kuta
kirine. Di sala 1973 an de jî, U Enqerê dest bi xwendina "Yuksek Teknflc
Ogretmen Okulu" (Teknflca BUind a Mamostetiyê) kiriye. Lê wî ji ber
sedemên siyasî ew kuta nekiriye, nîvco hi§tiye dest jê berdaye.

M.Dirêj ji bo ku U bajarê Siwêregê rûdinişt, herweha ew der ji berê
pêş ve ye ku di warê welatparêzî û §ore§geriyê de ciyekî bijare ye, hêj di
zarûktiya xwe de bîfbiriya welatparêzî kiriye û ketiye nav tevgerên civa-
kî û bi rêxistinî ji bo azadî û serxwebûna Kurd û Kurdistan şbculiye.
Xasma ew di "Siverek Kultur Sevenler Dernegi"yê (Komela Xwehizki-
rên Çandeyî ya Siwêregê) de kar kiriye.

Lê piştî ku ew U Enqerê bi cî bûye û di sala 1975 an de we§anxaneya
KOMAL bi serokatiya rew§enbîr û nivîskarê Kurd Orhan Kotan U wir
hatiye damezirandin, ew jî bûye berpirsyarê kovara Rizgarî. Jmara Ko-
varê ya pêşî, di roja Newrozê de sala 1976 an derketiye ruwê dinê û tîrêj
U de§t û çiyayên Kurdistanê belavkirme.

M.Dirêj di dema berpirsyariya xwe ya kovarê de, herweha dest bi ni-
vîsandina bi zimanê Kurdî jî kiriye. Lê, piranî helbest û şiir nivîsîne û
weşandine. îcar ji ber ku kovareka Kurdî U serekbajarê Tirkiyê nû dest
bi we§anê kiribû, bala çapemeniya Tirkiyê pir kişandiye û gelek car roj-
namevan çûne pê re hevpeyvîn kirine. Nemaze rojnameya VATAN û
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CUMHURIYET û YENI ORTAMê cî dane hevpeyvînên MUiemed û
berfire nivîsîne.

Lê dema ku U Tirkiyê Cunta Faşîst a Diduyan di sala 1971 ê de ra-
bûye, Mihemed Dirêj U Siwêregê bi 27 kesên welatparêz re hatiye gir-
tin. Pi§tre, wî birine û xistine Girtîgeha Leşkerî ya U Diyarbekir. Û ji
ber ku U Enqerê jî pir kar û xebatên siyasî kiribûn, îcar wî ji wir birine
xistine Girtîgeha Enqerê û di Dadgeha Cuntê de gunebar kirine.

Pişti dawflêhatina Dadgehê, Mihemed he§t salan ceza wergirtiye. Lê
ew di sala 1973 an de ji Girtîgehê hatiye berdan û Mehkema wî ji derve
dom kiriye. Lê îcar di pey berdana wî ji Girtîgehê de, wê gavê lêboran-
dina (efû) tevayî hatiye beyankirin û Mihemed jî, ji cezawargitinê fdi-
tiye.

Pi§tre dîsa, nivîskar di sala 1976 an de U Enqerê ji bo berpirsyariya
kovara Rizgarî hatiye g_tin. Vê carê ew neh mehan di Girtîgehê de
maye û hatiye berdan. Lê Mehkema wî domandiye. Pi§tre, di havîna
sala 1977 an de, dema ku dawî lê hatiye, nivîskar sê sal ceza wergirtine.

Belê, ji ber wan kar û xebatên welatparêzî, nivîskar dUceve rewşeka
nebaş û tu mefera xwe ji bo mana U welêt, ji destên dijmin nabîne. Û
berî cezagirtina sê salan, ew ji welêt derketiye çûye Ewrûpa û U Swêdê
daxwaza mafên penaberî kiriye û U wir bi cî bûye. NUia ew U Swêdê ye û
jiyana xwe bi neyistanî dibuhirîne.

Belam pi§tî bicîbûna MUiemed U Swêdê, îcar ew hê bêtir ji bo azadî û
serxwebûna Kurdistanê kar û xebat dike. Çi bi warê siyasî, çi bi warê
çandî û çi jî wekî din xebatên çak û rind kirineŞ ji 1979 an heta bi sala
1981 ê berpirsyariya kovara "Rizgariya Kurdistan"ê kiriye. Kovar bi zi-
manê Kurdî û Tirkî dUiate weşandin. Û bi bernavkê "Ferzende Baran"
di gelek kovar û rojnameyên Kurdî û biyanî de şirove, meqale û nivîs
weşandine.

Hin ji wanên Kurdî ev in: Kovara Enstîtuya Kurdî ya U Frensayê
HÊVI, kovara Federasyona Kurdî ya U Swêdê BERBANG û rojnameya
KURDISTANPRESS.

Belam piraniya nivîsên wî di kovar û rqjnameyên biyanê de hatine we-
şandin. Hin ji wan ev in: Dagens Nyheter, kovara Amnesty Bulten, roj-
nama Partiya Sosyal Demokratên Swêdî, Stockholstidningen, kovara
Komela Nivîskarên Swêdî Forfattaren, Svensk-Kurdisk Jurnalen û ko-
vara Wezareta Biyaniyan a Swêdî. Herweha nivîskarê hêja U ser rewşa
Kurdistanê deh program di Radyonê de û yek jî di Televizyona Swêdî
de weşandine. Û heta bi niha sê pirtûk roman jî nivîsîne.
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Pirtûkên Mihemed ên roman, ev in ku me U jêr nivîsîne:
1- TU, roman, Dengê Komal, Stockholm, 1984, rûpel: 220. Nivîskar

di sala 1982 an de dest bi nivîsandina wê kiribû.
2- Mirina Kalekî Rind, roman, weşanxaneya Orfeus, Stockholm, 1987,

rûpel: 135. Di sala 1984 an de, dest bi nivîsandina wê kiribû.
3- Siya Evînê, roman, weşanxaneya Orfeus, Stockholm, 1989, rûpel:

224. Destpêka nivîsandina vê jî, di sala 1987 an de bûbû.

Muiemed Uzun, herweha endamê PENKULUPê (Yekîtiya Nivîska-
rên Dinê) ye û endamê Enstîtuya Kurdî ya U Parîsê ye. Ji xeyni herdu
zaravên Kurdî (Kurmanî û Dinulî) ew bi zimanê Tirlcî û Frensizî û Swê-
dî û hinek jî bi IngUîzî dizane.

FIRAT CEWERÎ

Yek ji nivîskarên Kurd Firat Cewerî ye. Lê belê navê wî yê asasî N... e
û di sala 1959, yan jî sala 1960 î de, U gundê Balfisê hatiye dinê. Gundê
wî di Berriya Mêrdînê de, grêdayê bi Dêrika Çiyayê Mazî ve ye. Hêj te-
menê wî U dor sê-çar salan bû, malbata wî ji ber xizaniyê ji wir koç ki-
riye çûye U Wêranşehrê bi cî bûye. Bi demekurtekê şûnde dîsan ew bi
şûnde vedigerin hatine gundê xwe yê Balfisê û U wir mane.

Nivîskar, navê bapîrê bavê xwe ji xwe re kiriye paşnav û xwe bi Firat
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F.Cewerî dema ku U îzmîrê maye, nêrîna wî ya dinê bi temamî hatiye
guhartin. U jê re îcar hê bêtir hiskirina Kurdistanê çêbûye, pêşverûtî di
serê wî de cih girtiye û welatparêziyê jî tîneke germ daxistiye hinavên
wî. Piştre wî hem bi rojan kar kiriye û bi şevan jî, bi xortên şpreşger û
pêşverû re têkitf kirine û di warê zanistiyê de dixwîne. Di sala 1977 an
de, dema ku ew bi şûnde vegeriye Kuristanê, karê Cewerî U bajarê Ni-
sêrbînê tenê bûye xebata siyasî û U şerê Azadiyê domandiye.

Di sala 1978 an de, U Nisêrbînê komeleyek bi navê "Xortên Şpreşger
ên Demoqtan" ava bûye. Bi veldrinê re, Cewerî jîbûye serokê wê û heta
destpêka sala 1980 serokatiya wê Komelê meşandiye.

Di nav salên xebata komelayetî de, Cewerî hew tenê U ser rawşa Kur-
distanê helbest nivîsîne. îcar bi hatina Cunta Faşîst a Tirkiyê (Cunta Si-
siyan) re, ew di sala 1980 de ji Kurdistanê derketiye û çûye li Swêdê bi
cî bûye.

Dema ku Cewerî U Swêdê bi cî bûye, U wir dest bi xwendinê kiriye.
Wî, zimanê Swêdî, îngtfzî û salekê jî psUcolojî û pedagojiya zarokan
xwendine.

Cewerî, ew helbestên xwe yên ku U welêt nivîsîbûn, di eynî salê de, U

Swêdê gihandine hevdu û bi navê "Êrîş DUcin" li çapê xistiye. Piştre dîsa
wî gelek helbest nivîsîne û di sala 1981 ê de bi navê "Mezin Dibim" çap
kiriye. Û di sala 1983 an de jî, pirtûkeka helbestan a sisiyan û bi wêne, ji
bo zarûkan çap kiriye. Herweha Cewerî pirtûkeke çîrokan jî, di sala
1986 an de bi navê "Girtî" U çapê xistiye. Ew pirtûk Ji 346 rûpelan pêk-
hatiye û 16 çîrok tê de hen.

Ji xeynî vanakan, wî hin çîrok û helbest jî, di hin kovar û rojnameyên
Kurdî û biyanî de weşandin. Navê hin ji wan kovar û rojnameyan ev in:
Kurdistanpress, Hêvî, Berbang, Roja Nû, Kovara Hunerî û Edebî, Ma-
mostayê Kurd, Svensk-Kurdîsk Journalen, Broderskap û hwd.

Herweha Cewherî endamê redaksyona kovara Hêvî ya Enstituta Kur-
dî ya U Parîsê ye. Û ji sala 1987 an bi vir ve jî, endamê Komela Yekîtiya
Nivîskarên Swêdî ye.

Ev çend malikên U jêr, me ji pirtûka Cewerî ya bi navê ERÎŞ DIKIN
jêder kirin û ji xwendevanan re U jêr nivîsî:

Ne ker û kor im
Neyî çavsor im
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Welatparêz im
Min divê şoreş
Derd ûtculû tenayî
Va ye dîsa bû xwuyayî
Ji te dûr bûm te nedttim
Ewtibermin tim razayî
Dunêçîrhene
Yekya sêr
Yek ya tajî
Tajî dibeze
Li pey fdroşkê
Kîrosk dipirse
Jitajîrojkê:
-Hey lo... lo!
Loguhpêlo!
Bêaqilo tim j'xelkê ro
Ev beza te ya lipey min
Carek bipirs li halê min
Tu gost naxwî
Tim hesti
Tu jî wek min bindest î
Dejixwe re bifitdr
Bersîykê bidejidil
Bikotekûbizorê
Tu gel nakevin gorê
Bi kuştina zulmdaran
Gel naqelin tu caran
Ku tû here
Kuriyatepêkeve
Silavanlêke
Silavanjimin
Ji min silavan bibejê re
Silavên evîriî
Dilketi
Û bengîtîyê...
Silavên germ
Ji vir
Silavan bibe biWil
Silayênjidil
Piştipîr bûm

238

Welatparêz im
Min divê şoreş
Derd ûtculû tenayî
Va ye dîsa bû xwuyayî
Ji te dûr bûm te nedttim
Ewtibermin tim razayî
Dunêçîrhene
Yekya sêr
Yek ya tajî
Tajî dibeze
Li pey fdroşkê
Kîrosk dipirse
Jitajîrojkê:
-Hey lo... lo!
Loguhpêlo!
Bêaqilo tim j'xelkê ro
Ev beza te ya lipey min
Carek bipirs li halê min
Tu gost naxwî
Tim hesti
Tu jî wek min bindest î
Dejixwe re bifitdr
Bersîykê bidejidil
Bikotekûbizorê
Tu gel nakevin gorê
Bi kuştina zulmdaran
Gel naqelin tu caran
Ku tû here
Kuriyatepêkeve
Silavanlêke
Silavanjimin
Ji min silavan bibejê re
Silavên evîriî
Dilketi
Û bengîtîyê...
Silavên germ
Ji vir
Silavan bibe biWil
Silayênjidil
Piştipîr bûm

238



Gelîxortên nûhati!
Ez nû hîn bûm
Bûm nastdrê vî welati

Hûn nexapinl
Nebin wek mepêşxyan!
Vê sîreta min a bi gazin
Ne liyekî, li wegiyan.

ZÎWER DAX (Brîndar)

Yek ji nivîskarekên Kurd, Zîwer Dax e. Ew di sala 1%3 an de U gun-
dê Hatxê ji diya xwe re çêbûye. Gundê wî grêdayê bi Nisêbînê ve ye. Lê
hikûmeta Tirk, navê gund kiriye "Yandere".

Zîwer despêka xwendina xwe ya pê§î, U dibistana gundê xwe kiriye.
Piştre U bajarê Nisêbînê domandiye, dibistana navîn û tfse U wir kuta ki-
rine.

Belam berî salên 1980, dema ku U Kurdistana Bakûr xebatên bi rêxis-
tinî bi hêz û xurt dibin, Zîwer jî di nav de ciyê xwe gjrtiye û ji bo azadiya
Kurdistanê şixuUye. Lê belê demek bi ser ve hatiye, ku nema êdî ew ka-
ribû U welêt bimîne. Ew jî mîna gelek kurdên welatparêz ên şoreşger, di
sala 1980 de ji welêt derketiye û çûye Ewrûpa U Swêdê bi cî bûye.

Nivîskarê hêja Zîwer, U derveyê welêt jî, çi bi qelema xwe û çi jî, bi
saza xwe U şerê azadiyê domandiye û didomîne. Lê bêtir wî giraniya
xwe daye ser sazê û bi dengê têlan re, çi helbestên nijadî û çi jî kUam û
dflok û helbstên folklorî di şevan de, di pîrozkirina newrozan de, di da-
wet û civînan de û hwd dibêje. Ji bU vê yekê ew di hin kovar û rojna-
meyan de jî, bi navê "Brîndar" û "Reşadî" nivîs weşandine.

Navê hin ji wan weşanan ev in: Kulflk, Ni§tîman,Teko§în, Kurdistan-
press, Hêvî, Berbang, Svart-Vît (Bi zimanê Swêdî) û hwd.

Herweha, Zîwer du heb pirtûkên çîrokan jî nivîsîne. Yek bi navê
SORO ye û ya din jî, bi navê XANE ye. Nivîskarê hêja, ji xeynî zimanê
xwe, bi zimanê Tirkî, Elmanî û Swêdî jî dizane.
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Pirtuka Zîwer a bi navê SORO, di sala 1982 an de hatiye nivîsandin.
Bi tevayî 84 rûpel e û di eynî salê de jî, U Elmaniyaya Rqjava çap bûye.

Pirtûka bi navê XANE jî, di sala 1983 an de hatiye nivîsandin. Bi te-
vayî 179 rûpel e. Ew jî di eynî salê meha ÇUeya Paşî de, U Elmaniyaya
Rojava çap bûye. Herdu pirtû jî, tev çîrok în û parek ji çanda Kurdî ne.
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B- Helbestên Olî û Helbestvanên Pesindar ê Şêxan

MELE MIHEMED EMÎN HEYDERÎ

Yek ji helbestvanên otf û pesndarên şêxan, Mele Mihemed Emîn
Heyderî ye. Lê belê me derheq wî de agahdariyeke bi nivîs peyda nekir.
Tenê di nav helbesteka wî de rêzek bi zimanê Erebî nivîsî heye, ku
"Heyder" navê bavê wî ye.

Lê di dawiya sala 1988 an de, ez U welatekî Ewrûpa laqê meleyekî
bûm, ku navê wî Seyid Brahîm e û temenê wî U dor 60 salî heye. Ew û
Emîn Heyderî di xortaniya xwe de hevalên hev ên feqîtiyê bûne. Li gor
gotina wî ku ji min re got: Mele Mihemed Emîn Heyderî, bi esl û koka
xwe ji Serhedê ye û ji e§îra Heyderan e. Niha ew U gundê Bawernê (Ni-
sêrbîn) rûdine, temenê wî U dor 65 salan heye û xetffê Şêx Masûmê
Xeznayî ye.

Heyderî, di nav çîna olvanan de helbestvanekî bi nav û deng e, gelek
helbest ristine, şerît dagirtine û ew şerît U nav xeUcê belavbûne.

Di nav destnivîsarên berevokên me de, çar bend helbest bi navê Mele
Mihemed Emîn Heyderî derketin. Birastî nUda xwendina wan pir xweş
e û di warê edebî de jî gelek çê ne.

Û di nav şerîdên berevok de jî, helbestek bi navê HEYDERÎ hebû.
Lê wekî din di dengê di Şerîta me de agahdariyeke din nibû, ku xwediyê
wê kî ye. Meriv ji nikl û rew§a wê guman dikir, ku ew jî ya vî helbestvanî
ye. îcar ji ber ku belgeyekî nivîsî di destên me de tune bû, me wê helbe-
stê di nav pi§ka "C" (Efare) de nivîsî.

Benda pêşî, heft maUkên pêncok in. Rêz bi 15 kiteyan dikişin û qa-
fiyeya asasî "...î" ye.
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Benda diduyan, 17 beyt in. Rêz bi 15 kiteyan dikişin û qafiyeya asasî
"...î" ye.

Benda sisiyan, çar malikên pêncok in. Rêz bi 16 kiteyan dikişin û qa-
fiyeya asasî U vir jî "...î" ye.

Malikeka tenê ya şeşkok jî U pey vê bendê heye. Rêzên wê bi 15 kitey-
an dikişjn û qafiyeya wan "...e" ye. Lê ji wê pê ve, ji ber ku wekî din mîna
wê helbest tune ne, me nezanî ka ev ya wî ye, yan ji devereke din bi şa§î
ketiye nav de!

Benda çaran, he§t beyt in. Rêz bi 14 kiteyan dikişin û tê de qafiyeya
asasî tune, lê nikleka pir xwe lê heye.

Benda çaran bi taybetî U ser pesndana Hezretê Norşênî hatiye ristin.
Norşên, navê gundekî ye U Bakûrê Bidtfsê dimîne. Ew gundekî pir §ên û
ava ye û du tax eŞ yek bi navê Taxa Şêxa, ya din jî bi navê Taxa Kur-
manca navdar in. Lê belê U Kurdistanê pir gund bi navê Norşên hene.
Lê ev gund bi navê "Norşêna Mala Hezret" hatiye bi navkirin.

Navê Hezret ê asasî, Diyadîh e. Ew şêxekî pir navdar bû di rêçika
Nexşebendî de û destûra xetffetiyê jî dabû gelek kesan, yanî wan kiribû
şêx. Dema ku Mistefa Kemalê Tirk berî sala 1923 an hatibû Kudistanê,
ji bo "Mafê Kurd" bi Hezret re jî peyivîbû!

"Çend Qesîdeyên Mele Muhemmed Emînê Heyderî"

BEND: 1

Kebeya husn û cemalê ber kenarê Xeznewî
Hem bihişta îrem î,berqa buharêXeznewî
Fezl û îhsana Xwedê her dem dibarê Xeznewî
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Hemdj'Xwedê ra textê şêra der dîyarê Xeznewî

Hemdj'Xwedê ra ketme dewra sahê Norşên seyx Dîya
Bûm muridê ŞahêXeznaŞ serbilindê ewlfya
Yekji sultanê ewil bû,lêXwedê da talîya
Nefs û seytanê mi bimrin tertcê nadim bê riya
Pîrê hîkmetpurbiheybet tacîdarê Xeznewî

Ger dixwazî tu ji dest nefsêxelas bî,ey betil
Wer bibîne murşidê tcamil teriqa bê misil
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Ku bide adab û dersê wan rihet td qeW û dil
Da bi wens û suhbetê wan lezzetêxwes bîne dil
Min yeqîn e,te nedtne wek kubarê Xeznewî

Wer bi çavê min tu mêze, ka te wek wî dîtine?
Hem bi eyna dil binêre,wek wîşêrin hatine?
Ya bi eql û ilm û teqwa, wek wî suhbet gotine?
Awurê şêrin lixelqê can û dil tev suhtine!
Hesreta min suhbeta min çavxumarêXeznewî

Hesreta min ez bibînim rojê carek dîlberê
Cenneta min lezzeta min wesl û dîna dêmdurê
Şerbeta lêva bi min xwestirji ava Kewserê
Bejn û sorgula min bihnê dida wekîenberê
Dengê Ehmed cûye bê hed namîdarê Xeznewî

Pur kesa çûn û gihîştin dîtina şqhê hebW
Bûne teslîm lew ku dîtin ŞahêXezna sertebW
Her kesî lê dil rihet tdr,ez tenê mam dilkeW
Min b'zenna xwe digo "baş e*,mam j'hevala bê nesW
Bê nesW im,ezxerib im,hêvîdarê Xeznewî

Vê terîqa serheda xwes kir dîyarê Xeznewî
Pirgunehkar çûne tobê,bûne barêXeznewî
Hin gihane meqseda xwe dost û yarêXeznewî
Bes EMÎN maye perisan bendewarê Xeznewî
HEYDERê dîn mayexemgîn ustûxwarê Xeznewî

BEND: 2

Ellah nîgehdarê te bî,ey tacidarê Xeznewî
Perwerdîgaryarê te bî,ey sehriyarêXeznewî

Ey dîWera §ehlabeser,her demşêrin û durxeber
Ruhimfîda le'lê seker,sehdê bibariXeznewî

Ruh û heyata minfida sîmayê nûra Ehmeda
Xorsîdxwari şûle da, dar û dfyarê Xeznewî
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Xorşîdî dêma enwerijcala li dorê Musteri
Emlak û însan ûperibûn tewbedarê Xeznewî

Xal Musteri, dêmenweri û meta boya emberi
Peyxam ji dura rehberi,nûrin 'ezarê Xeznewî

Enber vedayî kagulanjceddeyn ji rengê sorgulan
Daîm di qelbê bulbulan, awurxumarêXeznewî

Masedê qutbê es'edî,çeşman di iqlîman nedî
Ey canfidayê Sermedî da şehsuwarê Xeznewî

Ew sehsuwarê dilpezîr,teb'ethelîmê bê nezîr
Şahê bi tuxra û serir bû xwendikarê Xeznewî

Bû qutb û xewsê cabigîr,berdan ji qewsan çendî tir
Bêdil kirin mîr û wezîr, ev reng e karê Xeznewî

Cotek direxsanê seîd şqndin wetdpeyk û berid
Anîn ji etrafan murin re 'dê buhar ê Xeznewî

Anîne rayê îns û can,murşid bi derbêxwe li can
Kamil kirin qismê nezan,sahê tebar êXeznewî

Ev nam û dengê bê rfya,ilm û teriqa sofîya
Qetrekji Norşêna Dfya,daket kenarê Xeznewî

îlahî hindê talibîn,mesrûr bikî wan salimîn
Elhemdu lîllah sacidîn bûn sermisarê Xeznewî

Ez qenc dizanim serwer î,meqbûl û mexsûs dîlber î
Kemterxulamê Heyderi dil tar û marê Xeznewî

Dil tar û marê Ehmed im,bêşekji her kes ez bed im
Welê li dora Merqed imjcewsê kubar ê Xeznewî

Kolê li Hîzanê ez im,keWê derizanê ez im
Ê ruh dizîndanê ez im,min hêvîdarê Xeznewî

Xwezya bibînim ezfeqîr,nûra teya bedra munîr
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Me'zûr bibînin ey emîr min bêqerari, Xeznewî

BEND:3

Mededya ŞahêXeznayê tu xews û şehperê weqt î
Bi te xwes bû buhar û mêrg,... û eriberê weqt î
Li ba te meîhema qeWa heyat û Kewserê weqt î
Xulamê bejn û bala te hezaran Qeyserê weqt î
Mededya Sahê Xeznayê xezîna cewherê weqt î

Ela ey Xeznewîxewsê zemanê reh	 talî
Te alem tev ji xew rakirji xafil te xwe da alî
Ku îrofitnepir çêbûn dikin feryadji vîhalî
Ku dxn dan û heram xwarin,hewar e ey şehê 'alî
Mededya Şahê Xeznayê tu yî serdefterê weqt î

Ji ber te'mêji vê zulmê nema wucdan di nêv 'amê
Kirin tertca riya heqê ratdrinfitne di îslamê
Ku hindî kî ji ber zulmê bikin hicret herin Şamê
Mededya SanêXeznayê tu qutb û serwerê weqt î

Ji ber te'mê heramîpur dibêjin *Qet me dîn navê"
Di zahir de rih û sas in,belê tiş nîne der navê
Tebedul tdme exlaq û 'eqîde, tevde dan navê
Nema kes tcare bêje wan "Xelas tce xweji vê navê"
Mededye ŞahêXeznayê emîr û rehberê weqt î

Nêrgiza bax û cinanan Xewsê alem e'zem e
Ezji ber le'l û seker taca tepur sermeste me
Madena ilm û teriqê ezfeqîr im hewce me
Pur gunehkar im zelîl im,ezgeda şermende me
Ez dexîl im bavê Me'sûm sailê bêçare me
Sed mededpîrê teriqet tcelbê dergahê te me

BEND: 4

"Di Medhê Hezretî Norşênî de"
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Xorsîdê munîr î tujcasma fcu Diyadtn e
Meqbûl û pezîr î tu,mehbûbekî şêrin e

Mehbûbê şekerxayî sultan î di vê rê da
Luqman îûîsayî, pasa yî di weqtê da

Pasayê li ser text î,sewket li tepîroz e
Razî me ji vî bexti,her îdeû newroz e

Her îd e û sersal e,umrê me muceded bû
Xweş bû li me ehwal e,îsê me museded bû

îşê me muhela kir,dîndara Diyadîn e
Qelbê me mucela kir.şahê tcu li Norşên e

Şahê ku li ser şahan,ad mehbûb e mehbûb e
Şehdayê sehergahan, dinya bi te me'mûr e

Me'mûr bit bi te mehbet,balayê sîmawerdan
Mensûbî bi te nisbet,kêmayîxwe cewher da

Lewh û Qelemê layiq îsmê te fdtabet tdr
îsmê te Diyadîn e mektûb e di Lewhê da

HECÎ FETTAHÊ HEZROYÎ

Yek ji hebestvanên Kurd, Hecî Fettahê Hezroyî ye. Mixabin me der-
heq wî de, agahdariyekê bi dest nexist. Di herêmê de ew aUm û edîbekî
bi deng bû û di meseleyên şerîetê de zanayekî gihaştî bû û pir jî ders
daye feqiyan. Herweha ew di rêçika Nexşebendî de salik bû jî. Lê di nav
xeUcê de bi navê "Seydayê Hecî Fetah" dihate naskirin.

Di nav destnivîsarên berevokên me de, du bend helbestên Hezroyî
hebûn. Lê belê ew nivîsar a wî be, ne ya wî be em nizanin û pir jî kevn
e.
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Hezroyî van herdu helbestên xwe, U ser Şêx Diyadînê ku bi navê
"Hezretê Norşên" tê naskirin ristine û di wan de, navê xwe bi "Fethî" ni-
vîsîye.

Li van helbestan, nikleka pir xwe§ heye. Lê naveroka wanŞ pesindîde
ye.

Benda pê§î, 24 beyt in. Rêz bi 14 kiteyan dikişin û qafiyeya asasî T ye.
Benda diduyan, neh malikên çarkok in û rêz bi yazde kiteyan dikişin.

Di her malikê de sê rêzên pêşî bi yek tîp qafîye ne, lê qafiyeya asasî di
rêzên çaran de "n" ye.

Bend: 1

Ya Reb çi ev seda bû da alem ev mîsalî?
Alemji berfena bû şah û wezîrû walî

Şah û geda û adînêv mehfelan û nadî
Bûn yek biyek munadxheryekji dil dinalî

GuWangê nalenalan awazê ehlê halan
Dagirtîgund û bajar dest û çiyayêxalî

Rafdrji xanedanan şehbaz û şahîzadan
Xefkirmeh û nicûman subhanê Zilcelalî

Yanîku sdhê Norşên neclê delal ê nûrin
Hem neclê necl ê nû în çun mulkê Layezalî

Fîlêfîraq û hîcran,rahiste Kebeya dil
Lem edrieyne rahet ebalet-ul wîsalî (1)

Lem yebqe mîn humûmî rûhî we zabe cismî
Fe'rrûhu kelxeyalî wel cîsmû fcel hîlanî

Herşeng û şoxê dehrêjat û menatê husnê
Hatin ji bo tesellî, lê dil nebû qe salî

Gul hat û go "gul im ez,her rengê rûyêyar im"
Min go "Belê! welatdn tca qed û qamê alî?"
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Serwîçîmenxeramê xwesqametek nîsan da
Min go "Bike teeddub! fca çavê mest û alî?"

Nêrgiz bi çavê mestan xwesqametek nîsan da
Min gotê "Bêzebanê! de ka lefzê wek lealî?"

Sosin temam zeban bûn da serhê raz û esrar
Min gotê "Bênisatê! Her çendîxwesmeqal î"

D' wan hutcmê keyfû îdan,van hakimê serafraz
Min gote wan delalan: "Ka ebruwê hîlalî?"

îdêgelek nîsan da, îdû nisat û sahî
Lê min ji dilfîxan da:"Kayara çavxezalî?"

Hasilji qîl û qalê,dil zêde pir melal bû
Dilzêdepir melal bû,hasilji qîl û qalî

Daxa di dil ticaran nakit tu tiştetdxweş
îlla sedaya bilbil,gava ji dil binalî:

Behsêji sorgula xwejiyar û dîlbera xwe
Ji remz ûrazû nazan xweş-xweş bitce bedalî

Yanîsehrih û can,murxê dil ê asfyane
Mahê semaya qeWan,mîrê melekmîsal î

Efrasîyabê mana,Eskenderê heqîqet
Darayê textê îrsad,serdefterê mewalî

Şêrê teriq û suhbet,neclê Şehê Hezan î
Seydayê Sanîyê ma,mehbûbê çardesalî

Wexta fcu bête cosê bîne dilan xiroşê
Suhbet bitce bi def-saz,merdane laubalî

Pêwendê can bi can bit,sed can li wî mecan bit
Bit sahî bête meydan,dê rabitin melalî
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Ya Reb bide dewamê, î'zaz û îhtîramê
Tûla beqa û muddet, sed salik ê celalî

Fethî eger bimire,berxakê asîtaneş
în sare za heyati,kanet bîla zewalî (2)

Bend: 2

Çi" sahek min hebû şêrin û sehbaz
HebW û dilntbayê rah û rimbaz
Biqurban bim,bi qurban bim,bi qurban
Bi qurban bim,bi qurban bim,bi qurban

Nedîmin wek wîyar û dilrubayek
TebW û dilnewaz û dilkusayek
Nebû wek wîji derdan ra dewayek
Bi qurban bim,bi qurban bim,bi qurban

Qesem bîllah di dewrana dinê da
Nebû wek wîdi Qafûqulzemêda
Dibêjim lew di herhîn û demê da
Bi qurban bim,bi qurban bin,bi qurban

Bi qurban bin ji bona bejn û bala
Bi heyran bim ji bona çeşmê şehla
Bi qelb ûruhû can û milk û mala
Bi qurban bim,bi qurban bim,bi qurban

Çira dar û beran pejmerde bûne?
Çira her kes di dil da merfd bûne?
J't hîcra dîlberan efserde bûne
Bi qurban bim,bi qurban bim,bi qurban

Ji hîcrana hebW a nazîdaram
Kete alem hewar û zarezaram
Dibêjim,ka şêrin û şehsuwaram?
Bi qurban bim,bi qurban bim,bi qurban
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Bi alem da sedaya suhbeta wî
Dilan hey kir cemala telheta wî
Hebû ma hezretek wek hezreta wî?
Bi qurban bim,bi qurban bim,bi qurban

Xeyala wîdema dem herXweda bû
Mirada wîji dil raha huda bû
Bi qelbê dost û yaran asîna bû
Bi qurban bim,bi qurban bim,bi qurban

Dîya bû ewji bona dîn û dunyet
Çira bû ewji bona milk û milet
Şîfa bû ewji bona dax û hesret
Bi heyran bim,bi heyran bim,bi heyran

1- Hinerê hêsayiya çûna ji bo gihaştinê tune, ji ber himûmatan gîyana
min nema, gewdê min heUya, rih U min bû mîha xewnerojk û la§ê min jî
hi§k e mina teht.

2- Eger bibe xwedîgiyan, bUa bêzewal be.

MELE MIHEMEDÊ LICÎ (SEYDAYÊ LICEYÎ)

Yek ji helbestvan û nivîskarên Kurd Mele Mihemedê Licî ye. Ew di
herêmê de bi navê Seydayê Licî hatiye navdarkirin. Seyda, di meletiya
xwe de û bi dersdana feqiyan menşûr bû. Çimkî wî jiyana xwe tev bi
dersdanê re bihurandiye. Herweha bi sofîtiya di rêçika Nexşebendî de
jî, pir germ bû û grêdayê bi şêxên Hezanê ve bû. Lê mixabin me derheq
jdayikbûn û mirina wî de, tarîxekê bi dest nexist.

Li gor gotinên xelkê, Seydayê Licî gelek ti§t bi zaravê Kurmancî nivî-
sîne. Herweha U gor gotina zmanzanê Kurd M.Emîn BozarslanŞ pirtû-
keka wî ya menzûm U ser Tecwîdê heye.

Wekî din me agahdariyeka bi nivîs peyda nekir . Tenê di nav destnivî-
sarên berevokên me de, helbesteka Seydayê Licî hebû. Wî, vê helbesta
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xwe U ser Xewsê Geylanî yê Sanî (duwem) ristiye. Çewa ku tê de jî dîy-
ar dibe, Geylan gundekî Hîzanê ye.

Belam kesên §êx ku bi xeyseta "xewsîtryê navdar bûn, U Kurdistanê
pir hebûne. Ew xewsana bi xewsê ewel, bi xewsê sanî û hê bêtir hatine
navdarkirin.

Mamoste Cegerxwîn U ser vî hozanê hêja, di malikeka xwe de weha
gotiye:

*Yek dî heye Seydayê Licî
Xweşxanêxwe wîfdme du cî
Pesn û dijûna dike ew wek min
Dostê sêxan û ji wan ra dijmin"

Ev bend helbest, bi navê "qesîde" hatiye navdarkirin û 20 malik in. Di
tevê maUkan de, rêza pêşî û ya sisiyan tam in û bi 13 kiteyan dikişin. Lê
rêzên diduyan û sisiyan nîvrêzk in û bi §e§ kiteyan diki§in. Me nivîsandi-
na wê, U gor rewşa nivîsandina ya bi tîpên Erebî nivîsî.

"Qesîda Seydayê Liceyî"

Ellah çi ecêb nazik û xedar deranî
Suhti bi wê canî
Neqqasê ezel neqşbe'îdek li wî danî
Heyri di wê Manî

Herçî ku j'isqê nebit ew me'denê enwar
Hem mexzenê esrar
Bêfayde dê wê biçitin umrêzemanî
Meqsûdê nizanî

Qesda teewegertu b'td îslaha nefsê
Mehfûz bîji hebsê
Rabe b'edeb meş ke bi nik şahê cîhanî
Geylanîyê sanî

Sondê dixwirim ez bi wan ebruhîlalî
Tu eynê cemalî
Qet nîne b' mislê te tebWê dil û canî
Qutbek di vê anî
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Her roj li ser banê xerabatê çi xwes tê
Ew hora bihiştê
Hergav b't usaqan didit raha cînanî
Her kirye cinanî

Xew nayête çavan ku bibînim ez d'xew da
Bedtalih ûpeyda
Xwes bext e ku dîlber veke berqe' b'eyanî
Dil şq ke nihanî

Her tces ku cemala te wêdîb' eyn û qlûba
Safîbûj'uyûba
Memlû be dilê wîji beyanî w meanî
D'gel seb'elmesanî

Wê tehtê kulnari veke dil tce kebabî
Derehdê sebabî
Mehbûbê zemanî

Ez kusti w mecrûhê ewan çeşmê du "sad" im
XaW ji mirad im
Carek tub'ser kuştiyê xwe ser de b ' rewanî
Ehyakewîcanî

Ez bendeyê naçar, setcê derge me her dem
Tu şah îsîfet-Cem
Camekji meya tel'etêxedên rumanî
îhsan ke tu can î

Xwes dîme ku dêm te wekî bedra munîr e
Hem nûra demîre
Luqmansîfet îxwes ditd emraz nihanî
Tu şahê zeman î

Tu sah î li Serhed heta Çîn û Beriye
Evxelqûberiye
Bîl cumlej' te dîtine esrarê me'anî
Tu behra me'an î
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Her lehze wetd kewkeba durri ku b' mes tê
Dilpirxweş û geş tê
Wexta weh fcu suhbet ditd tu pir 'elanî
Feyz tê wekî fcanî

Qitmîrisîfet ser li ber 'itbeyêyar im (1)
Her çenda nezan im
Lewyedribu bîs'sehmî'fitadî w cenanî
Li etwarê 'enanî

Tu sahibê Enfas û Qudus û Wawes î
Nasînenanasî
Tu mexzenê eltafçi zanit bi çi sanî
Ev munkir û şanî

Heryek ba meyked dike ew gest û guzar e
Der tcoh û dfyar e
Mecnûnsifet im terk tdrim amanl û amanî
Der isqa cuwanî

Her çend l' vê etrafê hebûn gelkî meşayix
Bûn bêper ûbêrix
Hînaji resûlan kire tesrifb' fceyanî
Ew qutbê heqanî

Hêjand Xwedêxewsetd der an di Hîzan da
Yek dîjînîşan da
Geylanîyê Sanîyê bi nam û bi nîşan
Rebanîyê meban

Xweszanîçi mimkin bitdm ez wesfbeyanî
Evxetûnîşqnî
Xwesdîlber canan îtu hem rûh û rewan î
Hem şehdezeban î

Ez tceWê derê şqhê resûlan, Hezan im
Her çendînezan im
Rehmê li Mihemed tdpeyda fd tu tcan î
Feyzê re tu kanî
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(1) Qitmîr, navê segê Eshabkehfan e. Hatiye gotin ku, wê ew kûçik jî
bi xwediyên xwe re here bihiştê. îcar di vir de hozan xwe bi wî Segî §û-
fandiye û îmdada xwe biriye nUc Şêxê xwe, xwe jê re kiriye mîna kûçike-
kî ku U ber derîzana wî be, da ku ew wî bi xwe re bibe bihiştê!

Mana rêza bi zimanê Erebî jî weha ye: ... lewra tu bi sintîrkan U dU û
can û laşê min, hawîdor lê dbd.

MELE EVDILMECÎD

Yek ji helbestvanên otf yên tesewufê, Mele EvdUmecîd e. Lê me der-
barê wî de agahdariyekê bi dest nexist û me nezanî ku ew ji kur e jî.
Tenê di nav destnivîsarên berevokên me de, du helbest bi sernavê
"Çend Kelîmeyê Mela Ebdulmecîd" hebûn.

Mecîd van herdu bendên xwe, li ser Şêx Eladînê kurê Şêx Ehmedê
Xiznayî ristine.

Benda pê§î, heft malikên pêncok in, rêz bi 15 kiteyan dikişin û qa-
fiyeya asasî di rêzên pêncan de "... a" ye. Lê di hemû maUkan de çar rê-
zên pê§î bi yek tîp qafiye ne. Û me nivîsandina wê, wek rewşa
nivîsandina bi tîpên Erebî çêkir.

Benda diduyan jî 14 beyt in, rêz bi 16 kiteyan dikişin û qafiyeya asasî
"...n" ye.

"Çend Ketfmeyê Mela Ebdulmecîd"

Bend: 1

Sed şukur bona Xweda bî,fedl û ni'met ...

Mursidê tcamil li Xezna bo murida hedye da
Payîtextê Neqsebendî wê li Xezna şûle da
Hem bifetha Lemyezel,sewqê li banêKe'be da
Serwerê minjehberê min,li te bê rehma Xweda

Ev şehê alîcenab, bo salitca ayîne bû
Pustiban û keştiban û qWlegah û Kebe bû
Dergehê lutfa îlahîpur li misfdnan vebû
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Merqeda Şahê li TtlmarûfSefa û Merwe bû
Serwerê min,rehberê min,li te bê rehma Xweda

Ersed-el xelqe cemî'enfîl cWalî welfelat (1)
'Ulwu hu fî îzdxyadîn fîl heyati wel memat
Teyyebellahu sera hû bî suyûlîn'nefehat
Rebbena metti'na bîhîfîl memad wel heyat
Serwerê min,rehberê min,li te bê rehma Xweda

Koremerd im pur 'elîl im dûredest im bê delîl
Lê bi hicra te birin e, dil birindar û tcelîl
Her dema tête xiyalê,tête dil narê Celîl
Cenneta bê te çijê kim,bê te çi b'fdm Selsebîl?
Serwerê min,rehberê min,li te bê rehma Xweda

Gerji dîdara te nazik zulfû xalê enberi
Gerji le'leynê mubarek bejn û bala er'eri
Gerji çesmeynê mubarek nezerek bê cegeri
Bi wuqûfa 'Erefê nadim bi qesda Heceri
Serwerê min,rehberê min,li te bê rehma Xweda

Madena cûd û sexayî,mushefa husn û cemal
Maîda ehlê sefa yî, wasilê baxê wîsal
Hudhudê erd û sema yî,kir bi emrê imtîsal
Mah û xursîdê semayî mezherê kenz-ul tcemal
Serwerê min,rehberê min,li te bê rehma Xweda

Kes nema mehrûm ji dîdara te nazik bê nesîb
Jê tenê Ebdulmecîdî dûr û mehrum û xerib
Ma bi teriha dil dipenca nefs û iblîsê reqW
Rûsfyahê bêumîda hate dergahê tebW
Serwerê min,rehberê min,Ii te bê rehma Xweda

Bend: 2

Çixorşîdê di alem da,çi mehbûbê bi dilşêrîn
Çi sultanê Semerqenda,li textê dil Elauddîn
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Çi rihber bû Xwedê rakxr,bi wî alem hemîsa kir
Xweda nûrek tecella kxrfi ber kohê Elauddîn

Bi îlhama bi destûrê,bi dîna narê wê nûrê
Bi Wadîeymena Tûrê,muqeddes bû Elauddîn

Bi qesda ... yefdê,ji bo Xews nusbetê berdê
Bibîn îsa li vê erdê,ji bo derda Elauddîn

Xwedaya Reb te nûr anî li Tilmarûfte kir kanî
TebWê rûh û hem can î b't nûril'lah Elauddîn

Çi rêzan e di vê rê da,ci Luqman e di dewrê da
Xweda rehmek lixelqê da,bi irsada Elauddîn

Dixewnê da ku hişyar e,li enfasêxwe hejmar e
Li dil der sîne guhdar e,bi zikril'lah Elauddîn

Kesê bête li dergahî,celîsê suhbeta Şahî
Cila bit dil wekî mahî,bi enzara Elauddîn

Di afaq û di eqtara,nedt ebda,ne ehrara
Di ilmê kesfê esrara,nezîrê seyx Elauddîn

Teleb kirmin biçim sewqê,binosim badeya isqê
Nema karim bikim mesqêji ewsafê Elauddîn

Bi wê bejnê bi balayêjcelîfê ŞahêXeznayê
Bi wê husna Xwedê dayê,kiri dîlber Elauddîn

Li tûlê asîtanêxwe,bipursîger HebW carek
Bizanim tcu ditdrehmê li mehcûran Elauddîn

Dil û mêlak bi talanê birimame 	
Di nîvê hebs û zindanê esîrê şeyx Elauddîn

HebWî Ebdulmecîd kuştî,di zîndaneyê histi
Difd şufcrê fcu rûnisti li textê dil Elauddîn
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1- îrşada tevê xelkê, di çiyan û deştan de dike. Mezinayiya wî, di jiyan
û mirinê de pir e. Xwedê seraya wî bi bînxweşê rind bike. Ya Xwedanê
me tu U dinê û U axretê tev me bigehînî wî.

MELE NECMEDÎN TENGIZARÎ

Yek ji helbestvanên otf û pesndarên şêxan, Mele Necmedîn e. Lê belê
me derheq wî de agahdariyekê bi dest nexist. Tenê di nav destnivîsarên
berevokên me de, li bin seraavê "Çend Kelîmeyê Mela Necmedîn Ten-
gizarî" sê bend helbest hebûn.

Belam Pr.Qanadê Kurdo di pirtûka xwe ya bi navê Tarîxa Edebiyata
Kurdî-1, rûpel: 128 de navek bi "Necimêdîn mela" (Mele Necmedîn) ni-
vîsîye. Gelo dibe ku ev Mele Necmedîn, ew be?

Tengezarî, helbesta xwe ya ku me wê bi "Bend:2" îşaret kiriye, li ser
Şêx Ehmedê Xiznayê ristiye. îcar jê tê zanîh, ku ew ne helbestvanekî pir
kevne.

Tengizar yan Tengezar, diyar e ku wê navê gundê helbestvanîbe. Yan
jî wê navê e§îra ku ew jê ye û dibe ku bernavkê wî be jî. Lewra gelek ji
helbestvanan her yekê ji xwe re bernevkekî di ristan de bi kar tîne û xwe
bi wî navî dide diyarkirin.

Benda pê§î, 20 beyt in. Rêz bi 14 kiteyan dikişin û qafiyeya asasî "...t"
ye-

Benda diduyan, neh malikên nehrêz in û rêz bi he§t kiteyan diki§in. Di
her malikê de he§t rêzên pê§î bi yek tîp qafiye ne. Lê qafa asasî di rêzên
nehan de "...ê" ye.

Benda sisiyan, heft malikên sêzderêz in û rêz bi 13 kiteyan dikişin. Di
her maUkê de dozde rêzên pêşî bi yek tîp qafiye ne û qafiya asasî di rê-
zên 13 an de, U vir jî "...ê" ye.

"Çend Kelîmeyê Mela Necmedîn Tengjzarî"
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BEND: 1

Gelî dost û hevala ehlê sewm û selatê
Dunyapîs e betala tces namîne I'heyatê

Dunyafd bêfaydeye,lewra mirin tê heye
îro-sib dora me ye,yekjê natd necatê

Mirin hat em xafi in,di ta'et de kasil in
B'Xwedê em bêaqil in,natdn cehd û xebatê

Ya ehlê vîzemanî,mala me çû mîratê
Dîn çû hê em nizanin,îman ku çû nema tê

Yetccar me devj'xwe ber(da),kanên ew hewzê wurda?
Wurdpêçan dan bi erda, zêde çi kêfa wan tê

Gelî ehlê teslîmê,çavnêri vê teqsîmê
We rê berda bi qîmê,giri li halê wan tê

Riya heqî me berdadnsaneti bi serda
Ji bo çarxetê erda,îman ketxeteratê

Li halêxwe binêrin civat tevjin û mêr in
Qîzê ku serbzêr in,nêvxorta difdn xebatê

Hin sofîjixwe razî,jin û qîzêsaqtazî
Bi hevdu nabin razî, b'hev ra çi tcefa wan tê

Xîret û namûs nema,heryek bi kêfa xwe ma
Êpîs dibê "çixema terfca sewm û selatê?*

Ey alimê ilmîdar,tdtêb xwendin bar bi bar
Mistca tdtêb tevde xwar, giri bi halê wan tê

Kitêbekê naneri,natirsî îman heri?
Ewqa tdtêbêpuriberdan çemêFiratê

Hinikmelayêgunda,şqssipî,kum di bin da
Ilmêxwe tdme winda j'bo xatirêyek latê
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Gelî bira mêze kxn,eger em tobe netdn
Ji qeWê safhûn nefdn,em tcetin berşapa tê

Tistek nema ku nehatdlm û emel tev hilat
Qenc çûn dorapîsa hat,wellah giryêMela tê

Kamilê ilm û emel, şef û teriq bûn efel
Mane serqot û guhbel,sebra Mela nema tê

Çi b'fdm ji milk û pera,eger nebînim esmera
Yek nêrina dxWera nadim biAva Heyatê

Ya Ellah û ya Kerim,sed car hezarya Rehîm
Ewladê şah ê helîm mehfûz bin j'her qfatê

Dûr bin j'ês û bela,bi duayê şêx û mela
Bihna reyhan û gula,herdem bide Welatê

Necmuddînê Tengizarji xwe difce zarizar
Ewladê şahê kubar ew bin gula civatê

Ji bo xwendina vê benda U jêr, hinek beyanê kim da ku xwendevan U

xwendina wê serwext bibin. Rewşa cîdana rêzan, çewa ku di nivîsara bi
têpên Erebî de bûn, me U vir jî wan eyni wisa nivîsîn. Dema meriv rêza
pê§î dixwîhe, dewama wê, rêza U hember wê ye. Piştre meriv vedigere
ser rêza U bin rêza destpêkê didomîne, heta bi dawiyê tev wisan in.

BEND: 2

EyXeznewî şêrêXweda Hem pir sêrin d'wesfêxwe da
Ewel ku nav *Şêx Ehmed*a Heybetpilingê es'eda
Qet kes nebû d'rengê te da Egît û betlê serheda
Esîr fdrin şah û geda Ez bextê Me'sûmê te da

Mehrûm nekî'mi j' nisbetê

Ew nisbeta şêrinşerab Dîsa birjîn wê bê hîsab
Weqtê te hat,heyran de rab Nava me bû xwîn û edab
Car dx bide nutq û xîtab Şef û hedîs û hem tdtab
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Dîsa seraser bû xerab J'fitna Decalêpurkezab
Em pur tcetine zehmetê

J'fitna Decal tcorê le'în Her çer terefbûn qetl û xwîn
Dora me kafirzivirin Yekyekji me,wan didizîn
Qaçax tdrin dtnê mobîn Esîr in herçî muminîn
Nav û dilê wan bû birin Şûrê ziravji tcalan derin

Bixwaze ewd û nisretê

îmdad ke Rebê zulcelal Nebyê me şêrin û delal
Her çarXelîfêpur delal Sadat b'tdin wan erzîhal
Sewtek bide mislê Bîlal Da qet nemînin kes li mal
Bo me bibim ewpuşt û pal Qîrek bide qewmê zelal

Zahir bike şeri'etê

Zahir bike,med muhletê Lêpir bixwaze himetê
J'Xwedê û Nebyê umetê Decal bixwe vajî,b'detê
Alem birin helaketê Nayê qedar û wesfetê
Xusûs sedê şerietê Qurban çewa sebra te tê?

Mêrxasê roja qyametê

Mêrxas ûbetlû pêlewan Carek bigirgurzê giran
Lê de serê van kafiran Wek Elî w Hemzêpêlewan
Lê xe belê l'herdu milan Fidya te bin pîr û cuwan
Heyfa hilîn,eypozberan Roja te ye,şêrê zeman!

Ruhim fidayê qametê

Eyxas û am xwe kar bikin J'Rebê kerim îmdad bikin
Zirx û sîlahan saz bitdn Bi zalima herb rast bikin
Van dujminan I'hev behrbifdn Wanaji hev birr-birr bikin
Serya ji lasa qet bitdn Erdê ji xwînê sor bikin

Dora me ye kêfa me tê

Kêfa di navxas û ewam Pasa û mîr.şah û xulam
Girtin ewan rutb û meqam Ilm û teriqet bît'temam
J'Xeznewfyê axirzeman Nusbet belakir b 'tas û cam
Dinya ji bihnê bû xemam Lê ez tenê bêbihn dimam

Mame li hêvya rûyetê

Necmedînê esîrjeqîr Dersev û ro ahîn û qîr
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J'guneh û zenbêpur tcesîr Hêvî difdj'wechê munîr
Ew qed û qama bê nezîr Rehmê bitce em bêne bîr
Zail bitce mafld'demîr Hana te bê Rebê qedîr

Sebra me herb'navê te tê

BEND: 3

Esîryetîmê bê qerar
Rabe ji xew zû bib sfyar
HerMarûfa rengîn bixar
Dor merqeda Şahê tcubar
Yek gazî û qîr û hewar
Hatin me dujmin çarkenar
Talan birin bêpursfyar
Reskonê malê fdme xwar
Herçî esîran zarezar
Zaro man bêxwedx w sitar
Qêrin diçin qe'rel bîhar
Carek were ey şehsiwar
Binêre halê umetê

Şahêfeqîr û bêkesa
Em betlîn ji leyt û 'esa
Hana me wer êdî besa
QeWê me mîna ceresa
Nalîn ditce subh û mesa
Em tcetne weqtê teresa
Serqot û ehlê medresa
Dîn dan berkêr û meqesa
Xusûsa pîsê her kesa
Zem kime Beytulmeqedesa
Zahir bitce şfir û 'esa
Jê tce serê van teresa
Hilîne heyfa umetê

Binêre halê mumina
Herçi biçûk û mezina
Çi kal û xort qîz û jina
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Mane esîrnav dujmina
Çaralî dor me girtina
Sûrek qewî û qalina
Em ketne behrek bê bina
Melca teriq bo me nina
Em tev lixwe behrtdrina
Heryek dibê 'evya mina*
Qey emrê Rebê mezina!
Emêji kê tdn gazina?
Hêvya me Rebê izetê

Hêvya me Rebê ekbera
Daîm hewara me wera
Emir bidepêxembera
Çi ewlfya û serwera
Hewarhere tehtes'sera
Çar terefê behr û bera
Çiqa ehlê dirb û bera
Rabin bi şûr û xencera
Jê fdn serê van qesmera
Ew bûn belaj'dînê me ra
Lasa bilan wek bêderd
Heyfa dîn û serietê

Dîn çûye,ehlê xîretê
Em ketne weqtê huryetê
Şapek rabû l'şerietê
Wenda bû hukmê ayetê
Rehm nemaxeyrizulmetê
Em fcetne nîva zehmetê
Bin darê zor û ezyetê
J' qehra nema sebra me tê
Can û ceger agir tcetê
Ya Reb xwedanê heyetê
Zû ratce Mehdyê adetê
Şûrkêsê Nebyê umetê
Welah çiqa Ibejna te tê

Qama sêrin bejna delal
Ew qutb û xewsêpurkemal
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Ruhê mejê'r bî qtl û qal
Şêrinê Rebê zxlcelal
Ew Mehdfyê qewmê delal
Şef û teriqet tev li bal
Mehbûbê Rebê layezal
Ew manihê cehda betal
ŞêrêXwedaye bîl wekal
Her çar tcenar nîne heval
Serq û cunûb ers û şmal
Ew saqfyêxemra helal
Fexra reîsê umetê

MELE MÛSAYÊ MIZÎ

Yek ji helbestvanên olî û pesndarên şêxan, Mele Mûsayê Mizî ye. Mi-
xabin me derheq wî de tarîxekê bi dest nexist. Tenê di nav destnivîsarên
berevokên me de, helbestek U bi seraavê "Mela Mûsayê Mizî, di Mer-
siya Hezret da Gotiye" hebû. Û "Miz" jî, navê gundê wî ye, girêdayê bi
qeza Hawêl (Baykan) ve ye. Dema ku Hezretê Norşênî rehmet kiriye,
ew çax Mele Nûsa vê helbestê U ser şîna wî dendstiye.

Belam nikleke pir xweş di helbestê de heye. Herweha hunermendiya
hozanî tê de pir xwe§ diyar dibe. Bend heft malikên pêncok in û rêz bi
14 kiteyan dikişin. Lê rêzên pêncan di hemî matfkan de 13 kite ne. Di
her maUkê de çar rêzên pêşî bi yek tîp qafiye ne û qafiyeya asasî di rê-
zên pêncan de "...î" ye.

Helbestvan di matfka pêncan de gotiye: "Zeynan û Siyanis bûne qîble
di xemîsan". Ew herdu gund jî, U nêzîbajarê Hawêl dimînin. Di zemanê
Hezretê Norşên de, ew herdu gund ciyên zivistaniya wî bûne. Şêx di
çaxê germê de U gundê xwe yê Norşên dima. Çimkî ev Norşên U Serhe-
dê dimîne û di havînê de pir hênik e. Lê di zivistanê de jî, diçû deştê û U

wan herdu gunda rûdinişt, heta ku dibû bihar, dîsa diçû Serhedê. Goti-
na hozanî ku gotiye "bûne qîble", yanî ew herdu gund. "Di xemîsan" jî,
yani di rojên pênşeman de.

Amac jê ev e: Hezretê Norşên di rêçika Nex§ebendî de şêxekî pir bi
nav û deng bû. Belam cûreyek zikir heye ku şêx di nav mirîdan de dikin,
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navê wî "Tewace" ye. Tewace taybetî di rojên êvarên înan de tê kirin,
çewa ku Xutbe di rojên înan de dikin. Bi kurtî Tewace weha çêdibe:

Kesên tobedar, yanî mirîdên §êx roja pêncşemê di çaxê çêlekdanan de
tev U mizgeftê kom dibin, bi rêzê U ser çokan rûdinin, tev çavên xwe di-
gjrin û berên xwe didin qîble. Li gor tertîb û qaydê wê, çi kesê ku tê de
çavên xwe veke, wê çavên wî U dinê kor bibin. Piştî ku her kes bi wî
away ciyê xwe girt, îcar §êx tê dikeve nav wan û dest bi xwendinê dUce,
qesîdeyan dibêje û yeko yeko diçe ser wan, bi tepan li pi§ta wan dixe û
U ser wan tiştekî bi dengê bUind dibêje da ku ewên U wir tev seh bikin.

Bi piranî tiştên ku şêx di tewacê de U ser mirîdan dixwîne beyt û hel-
bestên bi zaravê Kurmancî ne û hin car ên bi zimanê Erebî jî dixwîne.

Piştî ku şêx U ser tevan dixwîne, derdikeve diçe der. Lê belê sofî bi
cezbe dikevin, digirîn dikin qîreqîr û hawar û ji şêxê xwe daxwaza xila-
skirina xwe ji agirê dojeyê dikin. De îcar kîjan sofiyê ku pir bigirî û xwe
zêde bi cezbe bixe, di nav ên din de ew sofiyekî safî û bihiştî tê qebûlki-
rin. Ji ber wê yekê hinek sofî pirî ku diqîrin û digrîn, U erdê dibin term
û bêhi§ dibin û xays dimînin heta ku ew roj bibbe êvar û gewrî U wan tê
girtin, dengê wan deraakeve.

Belam şêx U ser kîjan mirîdê xwe çi dixwîne, hem ew mirîd wê peyva
şêx jber dike û hem jî, gelek sofiyên din jber dikin. Jixwe ji şêx ve "dîyar
e" ku, kî aUxweda ye û kî jî gunehkar e! Ew U ser her sofî, U gor emelê
wî dixwîne. îcar ew kesê ku §êx tişta ne rind U serê dixwîne, piştre ew
kes di nav heval û hogirên xwe de dibe mîna gayê beş û her kes jê bêzî
dike. De lêbelê ji bo ku ew kesê "nerind" xwe di civatê de (di nav xelkê
de) bi qencî bide qebûlkirin, îcar tiştên gelek çewt di terîqetê de dike.
Heta hinek kesên wisa dertên, ku xwe U kufrê rast dikin.

Ev cûre zflcrê ku me U jor got, ez bixwe jî pir tê de hazir bûme. Ev hel-
besta U jêr jî, min di heft-he§tsaUya xwe de tev jber jî kiribû. Bi rastî ev
helbest di warê edebî de pir tiştekî hêja ye û mirov hunermendiya xwe-
diyê wê teqdîf dike. Lê mixabin di destnivîsê de çar rêz ji malika dawî,
di fotoqopiyê de deraeketibû.

"Mela Mûsayê Mizî di Mersiya Hezret da Gotiye"

Ger şêsti umur tdm û bimtnim li heyatê
Bêjim ji ewel dakulû derdê di sebatê
Nabit fcu xelas bin ji ewel ta sekeratê
HêvîjiXweda min bide sebrû qene'atê
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Minetji Xwedê ra ku ji bo min hewes î

Sê cari birindar bûme îsal di mehê da
Derba tcu ewel hati li nîva cegerê da
Sanî tcu dihati li umûma cesedê da
Salis ku dihatibûme evdal di dinê da
Zer bûmeji êsê wefdgula melisî

Şukurji Xwedê ra di zemanî netcu salek
Sê cari dihatî di mehê da netcu carek
Erdê me hemî bûn bi qidûma te mubarek
Herdem ku dibêjim ehsenel'lahû tebarek
Wechê te yê sêrin wekî dew'a semesî

Tîra tcu li can û cesedê min ewî daye
Tehqîqî me zanî fcu lê nayê tu dewa ye
Luqman û îsa bên bixwe lê nafdn şîfa ye
îlla bi wefdlê te tcu navê wîMelaye
Bîllahî mi navêtîji xeyri te tcesî

Zeynan û Siyanis bûne qWle dixemîsan
Qesdê dikirit wan çixerib û çi enîsan
Der weqtê lîqayê fcu ditdr we'z û hedxsan
Wellah tu dizanî tcu yetîmê te me dtsan
Deranê wefatê bo me ruh ûnefesî

Wellahî dibêjim siyemapistî selatan
Rehmê tu birêjî wekî qitrê meteratan
Ser asfyê mumin çi heyat û çi mematan
Meqberku tijîbin wetdbîrû qenewatan
Ger qehtî û xela ye ji bo me 'eles î

îsmê te ye Mûsa di zemanê denesî
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ŞÊX ELADÎN

Yek ji helbestvanên otf û pesndarên şêxan, Şêx Eladîn e. Lê belê me
agahdariyekê derbarê wî de bi dest nexist. Lê ji helbestên wî tê zanîn,
ku wê ew kurê Şêx Ehmedê Xiznayî be.

Di nav destnivîsarên berevokên me de, çar bend helbest bi navê "Şêx
Eladîn" derketin. Rêzên wan di nivîsara bi tîpên Erebî de pirkite ne û
maUk durêz in. îcar ji ber dirêjbûna wan, me U vir du bend kirin çarêz-
çarêz. Çimkî jê tê zanîn, ku pê§î jî wisa bûne û ew kesê ku paştre nivî-
sîye, wê wî ew durêz kiribin!

Ev kurterêz tev bi heşt kiteyan dikişin û di her maUkê de qafiyeya sê
rêzên pê§î bi yek tîpê ne. Lê di maUikan de diguhurin. Bes qafiyeya rê-
zên dawîn di tevê matfkan de yek tîp e. Her çiqas ew bi naveroka xwe U

ser olperestîyê ne jî, lê nikleke pir xwe§ di wan de heye û rewantiya wan
rind U hev dixwe.

Benda pê§î, 35 malikên çarkok (çarîne) in û rêz bi heşt kiteyan diki-
§in. Lê rêza çaran di tevê maUkan de heft kite ne û qafiyeya asasî "...d"
ye.

Benda diduyan, 15 malUcên çarkok in û rêz bi heşt kiteyan dUcişin, qa-
fiyeya asasî jî "...ê" ye.

Benda sisiyan, heft beyt in û rêz bi 16 kiteyan dikişin, qafiyeya asasî
"...e" ye.

Benda çaran, 19 beyt in û rêz bi 16 kiteyan dikişin, qafiyeya asasî "...a"
ye.

"Şêx Elaeddîh U halê zeman gotiye"

BEND: 1

Em zelîl in em feqîr in
Ya Resûlellah meded
Em esîr in pirheqîr in
Ya HebWellah meded

Derdê me derdekxedar e
Çarterefbûne neyar e
Hey hewar sed car hewar e
Ye Resûlellah meded
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fiyeya asasî jî "...ê" ye.

Benda sisiyan, heft beyt in û rêz bi 16 kiteyan dikişin, qafiyeya asasî
"...e" ye.

Benda çaran, 19 beyt in û rêz bi 16 kiteyan dikişin, qafiyeya asasî "...a"
ye.

"Şêx Elaeddîh U halê zeman gotiye"

BEND: 1

Em zelîl in em feqîr in
Ya Resûlellah meded
Em esîr in pirheqîr in
Ya HebWellah meded

Derdê me derdekxedar e
Çarterefbûne neyar e
Hey hewar sed car hewar e
Ye Resûlellah meded
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Derdê me derdek 'ecêb e
Sed hezar riîne mecW e
Ne dewa û ne tebW e
Ya HebWellah meded

Barê me barek giran e
Melce û me'wa nema ne
Me ne sebr û ne hedan e
Ya HebWellah meded

Efsehê ehlê lîsan î
Hefizê cumle Quran î
Tu resûlê îns û can î
Ya Resûlellah meded

Can û dil bûne birin e
Melhem û derman tunîne
Karê me sîn û girin e
Ya HebWellah meded

Rûreş in em sermikar in
Em bi nefsê qet nikarin
Tevde eyb û tevde 'ar 'tn

Ye Resûlellah meded

Xewfû tirsa me nemaye
Emelê me tev riya ye
Zulmeta qeWan xwfyaye
Ya HebWellah meded

Me ne şef û ne teriq e
Meneehwalne heqîqe
Me ne zewq û ne rehîq e
Ya Resûlellah meded

WacWatê şefê rabûn
Munfdrat tevde xwfya bûn
Pirsebeb şêx û mela bûn
Ya HebWellah meded
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We'z û îrsad natdn tesîr
Me ne serm e me ne etcsîr
Me ne qaid me ne tedbîr
Ya Resûlellah meded

Me ne dunya me ne dîn e
Kes bi ehwal me tunîne
QeW û dil bûne birin e
Ya HebWellah meded

'Edl û ta'et tevde rabûn
Zulm û 'isyan tevxuya bûn
Resm û ehwal tevfena bûn
Ya Resûlellah meded

Wey li wîrih biqusîne
Rih û simbêla b'metdne
Serzelûtxel wî bibîne
Ya HebWellah meded

Sofiyan ewrad hilandin
Aliman tev ilm mirandin
Radyo w telvizyon civandin
Ya Resûlellah meded

Kanê ew adab û te'lîm?
Kanê ew îxlas û teslîm ?

Tev bûne terfî û termîm
Ya HebWellah meded

Ya Rebî ev çi zeman e
Dostji keskîre nemane
Tevde bûne hîlevan e
Ya Resûlellah meded

Hercî sofî bûne zalim
Herçî alim bûne katim
Tev dibêjin "Dîn ne lazim"
Ya HebWellah meded
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Adet û exlaq nema ne
Qîz û pîrek bê heya ne
Bav û mêr bûne geda ne
Ya Resûlellah meded

Xîret û namûs nemaye
Paq û çeng û singxuyaye
Firqetapaqij nema ye
Ya HebWellah meded

Reqs û kerxane xuyabûn
Sînem û meqhî hidabûn
Meysir û meşrib didabûn
Ya Resûlellah meded

Ev çi kizb û çixiyanet?
Ev çi zulm û çi delalet?
Ev çi tefriq û edalet??
Ya HebWellah meded

Herçî mezlûm bûne mehdûm
Kîfeqîr e maye mehrûm
Herçîfadil mane mehmûm
Ya Resûlellah meded

Kengê carek em bibînin
Şûr li ser van bihejînin
Hukmê şefê dîse bi bînin?
Ya HebWellah meded

Dînê me dînek buha ye
Qaidê me Mustefaye
Canû maltdryefidaye
Ya Resûlellah meded

Husn û zenna me qewîn in
Şûrê şefê dem bibînin
Serfya dem bifirinin
Ya HebWellah meded
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Seneda mepirqewîn e
Rabê me rebek mu'în e
Ya Reb îmdadê bisîne
Ya Resûlellah meded

YaRebîtub'Mustefatd
Hukmêsefê pirzû ratd
Meji vîhalîxelas td
Ya HebWellah meded

Ez ELAUDDÎNê dtn im
Ya Rebî daîm hezîn im
Tevde derd im tev birin im
Ya Resûlellah meded

Ev zemanekpir xerib e
Barê me barek ecW e
Kanê şah,kanê hebW e
Ya HebWellah meded

Gerbibînim diheyatê
Hukmê Quranê dihatê
Dê bidim ruh dixelatê
Ya Resûlellah meded

Melceyê me Mustefaye
Himeta wîpurxuyaye
Karê me daîm wuha ye
Ya HebWellah meded

Ez dexîlê Xeznewî me
Şahê Taxî w neclê wî me
Ez nebim ar û eqîm e
Ya Resûlellah meded

Min ji berfiqr û bêçari
Hetime qesda dfyari
Bûm dexîlê el Dfyari
Ya HebWellah meded
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Min yeqîn tdr tevlî eyban
Vî dedtî netd yerman
Xatirê van çav û 'eynan
Ya Resûlellah meded

BEND: 2

Hewar û sed hewardar im
J't ber nefsê xerabmal 'tm

Ji wî Şahî recakar im
Mededya ŞahêXeznayê

Eya nefsê tu xedar î
Hevalek bê wefadar î
Çi heyal û we sehar î
Mededya ŞahêXeznayê

Eya nefsê hedan nayê
Me,dîn daye bi dinyayê
Di îmdada me fces nayê
Hewar e ŞahêXeznayê

Nefsêlçima weha difd?
Can û ceger tev hûr ditd
Bi qet kertdserjê ditd?
Mededya ŞahêXeznayê

QeW û dilim tdrye 'edab
Şîşek lê da tdrye tcebab
Zarin û efxan bê hîsab
Mededya ŞahêXeznayê

Zarin û efxan min neman
Hêstir di çavan de neman
Dilperiti halim neman
Hewar e Şahê Xeznayê

Tên û diçin her çar teref
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Top û tiving û nay û def
Canê ezîz tdrye hedef
Mededya ŞahêXeznayê

Eya qeWo birindaro
Feqîrojaro bêçaro
Esîrê destê neyaro
Hewar e ŞahêXeznayê

Teselut tdr li te seytan
Wî nefsê girtîye destan
Mecal nema bo te heyran!
Mededya ŞahêXeznayê

Birindar im dewa nîne
Çi bêhal 'tm tebW nîne
Ûmehbûs im hewarnîne
Hewara Şahê Xeznayê

Eya qeWo qeWê qasî
Tu mecrûh î qe napirsî
J't Cebbaritu natirsî?
Mededya ŞahêXeznayê

Mebe mexrûr bi dinyayê
Dinyapîs e bikêrnayê
Qelbê qasî rehm jê nayê
Hewar e ŞahêXeznayê

Dunyapîs e bêfaydeye
Kanê bav û xwedyê meye
Hem sadat û Nebyê meye?
Mededya ŞahêXeznayê

Di îmdada me bê Seyda
Digel wîsakinê Xeyda
Çi derdek bû li min peyda!
Hewar e sqhê Xeznayê

JifixanaELAEDDÎN
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Heywanê behra tevgirin
Cergê tiyûra bûn birin
Mededya ŞahêXeznayê

BEND: 3

Ne ez şêx im,ne ez qutb im,ne ezxews im,ne ez mursid
Welatdm ezyetimê Xezretêpîr ê li Xezna me

Ne ez Mûsa,ne ez îsa,ne ez Xudr û ne Ilyas im
Welakin ez şivanê Hezretê şah ê li Xezna me

Ne ez Rewd im,ne ez Ke'b im,ne ez Eswea\ne ez Meqdis
Welakin ez li berRewda Resûlullahîpir mame

Ne ez sûr im,ne ezgurz im,ne ez rimh im,ne mertal im
Welatdn ezyeqîndar im di destê Şah li Xezna me

Ne ez bax im,ne bostan im,ne gulzar im,ne reyhan 'tm

Welatdn ez cinanê Hezretê şah ê li Xezna me

Ne ez roj im,ne ez hîv im,ne ez necm im,ne misbah 'tm

Welakim ez kuleybê HezretêXews ê UXezna me

Ne ez hakim,ne ez sultan,ne ez mîr im,ne wezîr im
Welafdm ez xulamê Hezretê sah ê li Xezna me

BEND: 4

Ji wê roja dibû tali' ji Xeznayê nema mehrûm
Jixeyri wêxosava tcu dibî lazim hê rojê da

Nedîtin kes bi çavêxwe di vî weqtinezîrê tu
Jixeyrşexsên ku ehwalî dibînin ew difikrê da

Yeqîn fceW im, ji tceWa ezyeqîn îro gelekpîs 'tm
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Tu Necmuddînêkubrayîyeqîn îro di dewrê da

Merid im pur çi bêhal im yeqîn ser destê Luqman im
Ji ehwala xeberdar î tu, wek Şahê di Rewdê da

Tu wek Mûsa, tu wek îsa ji qeWan ra tu derman î
Helîfê Xudr û îlyas î, di tehsîla muradê da

Ne min mehbûb.ne min me'şuq,ne min metlûb û meqsûd e
Tu yî Kebe, tu yî es'ed, yeqîn îro di qesdê da

Esîrim ez,hezîn im ez,gelek îroperisan im
Dikxm qesda derizanê,Suleyman î di hukmê da

Feqîr 'tm ez,heqîr im ez gelek îro xerabmal im
Yeqîn zanim di vê dewrê tuyîHatem di cûdê da

Yeqîn qutb e, yeqîn xews e,yeqîn serdesti şêxan e
Wefdlê cem'a sadatan, muceddid bû di weqtê da

Bide mizgîn ji min îro bi wî Şahê li Xeznayê
Teriqa Hezret û Seyda tefewwuq kir di erdê da

Yeqîn wê ehda dewra wîjibîrnafdm ebed carek
Çiqa fcu tête serfikri dibim mecrûh di lehzê da

Nikarim ez hero carek bidim elfê hero barek
Yetd bînim yektzanim yetd bêjim di qeWê da

Eger cennet nebînim ez,ne bostana me qet navê
Hedeftuyî bide rûyî bidim ez ruh difidyê da

Ne ezxemkêsê wîldan im, ne ezxemkêşê nîran im
Bes e ez keWê sêran im, dizanim ez di hewşê da

Heta sax im bitdm hesret, tu caran ezjibîrnafdm
Heye carek bibînim ez te mehbûbî di erdê da?

Gelek îro ecebdar im ji wî sexsê tu dx carek
Ditd kêf lezzetê îro dipisti wê cemalê da
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Gelek mehrûqji ber Me'şûq, îlahî ev ELAEDDÎN
Wetdperwaneyê suhtî,yeqîn îro di isqê da

Xerib nîne gelek ez mam li ber destê ewî Şahî
Nezer tdrbû li alafan helandin tev di işqê da

Ev in derbê te Xeznawî li afaqan bûne meşhûr
Bifce rehmê li me tevda, esîr im ez di qeydê da

ŞÊX EVDILQADIRÊ SANÎ

Yek ji helbestvanên otf û pesndarên şêxan, Şêx Edilqadirê Sanî (di-
duyan) ye. Lê belê me derheq wî de agahdariyekê bi dest nexist. Tenê
ev pênc bendên U jêr, di nav destnivîsarên berevokên me de derketin.
Helbestvanî di paşiya her bendeka helbestên xwe de, navê xwe bi
"Ebdulqedîr" hUdaye.

Helbestvan di ristên xwe de gelek pesnê Şêxê Taxî daye. "Tax" bi Kur-
mancî navê beşek malên ji gund, yan ji bajar e. "Şêxê Taxê" yan "Xewsê
Taxf' ji Hîzanê bû. Ev nav, yan taxek ji bajarê Hîzan e, yan jî navê taxe-
ka gundekî Hînan e û dibe ku navê gundekî be jî. Wî Xewsî, xwe bi
Taxa xwe navdar kiriye û ew di rêçika Nexşebendî de, şêxekî pir mezin
bû û nav û dengê wî U Kurdistanê pir belavbûye.

Her çiqas helbestên EvdUqadir ên otf û sofitiyê ne jî, lê wî bi zaravê
Kurmancî pir xweş li hevdu anine û risrine. Ji helbestan diyar dibe, ku
ew zanayekî têr î tije bû û edîbekî ji qaUkê xwe der bûye. Hemû malikên
wî, tev bi kê§ û qafiye û kitejmar in. Helbest di vir de pênc bend in û
malikên di hemû bendan de çarêz-çarêz in.

Benda pê§î, 17 matfk in û rêz bi bi heft kiteyan dikişin, qafiyeya asasî
di rêzên çaran de "...ê" ye.

Benda diduyan, 24 maUk in. Her sê rêzên peşî di her matfkê de heşt
kite ne û rêzên çaran jî, herweha di tevan de heft kite ne, qafiyeya asasî
"e" ye.
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Benda sisiyan, 26 maUk in û rêz bi heşt kiteyan dikişin, qafiyeya asasî
"z" ye.

Benda çaran, 25 matfk in. Li vir jî rêz he§t kite ne û qafiyeya asasî "...î"
ye.

Benda pêncan, şe§ maUk in. Mixabin di destnivîsê de kêmayî hebû.
Ew jî, sê rêzên pê§î he§t û rêzên paşî heft kite ne û qafiyeya asasî jî "e"
ye.

BEND: 1

Ez asiq im dimînim
Heyrana Şeyxê Taxê
Sergeşte û hezîn 'tm

Sewdayê Şeyxê Taxê

Sewdaser im fenah im
Şermende û sîyah im
Pir nakes û gunah 'tm

Sultan e Şeyxê Taxê

Pur nakes im zelîl im
Bêçar û bê delîl im
Mecrûhekî 'elîl im
Luqman e Şeyxê Taxê

Nîne jiqismê xûban
Derman bikit qulûban
Safîbikituyûban
Kes mislê Şeyxê Taxê

Nûra Xweda xwfya bû
Kes li dinê nemabû
Wek dar û ber cema bû
L'dergahê Şahê Taxê

Wek dar û ber civîn in
Meymest û sufcrê dîn in
Cergê di wan birin in
Derman ke Şeyxê Taxê
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Nûra Xweda xwfya tdr
Ba zmanê hal nîda tdr
QeWan hemîfena fdr
Dîsa ku Şeyxê Taxê

Dîsa dilim biristî
B'tira evînê kusti
Axivt birin gehisti
Ber destê Şeyxê Taxê

Dîsa dilim weha kir
Derdê dilê min ra tdr
Min can û dilfeda tdr
Sermestê Şeyxê Taxê

Min can û dil birin e
Ji muhbet û evîn e
Kes xwes bike tunîne
Ji xeyri Şeyxê Taxê

Ji mihbetê te fcul fdr
Ates di dil de hil fdr
Mestûre kir sicil fdr
Serrafe Şeyxê Taxê

Serrafeyê dilan î
Hem baxê biWilan î
Bostanê sunbilan î
Reyhan e Şeyxê Taxê

Reyhan û bax û bostan
Cennat û 'edn û ridwan
Hor û peri û xulman
Qurbana Şeyxê Taxê

Hor û peri û wîldan
Emlafcê heft asîman
Tên suhbetê mudaman
Mîhmanê Şeyxê Taxê
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Tên suhbetê mudamî
Bi lezet û selamî
Da seh bifdn fcelamî
Fermana Seyxê Taxê

Da seh bikin duayê
Vê medh û vê senayê
Reqsê bikin semayê
Ser medhê Şeyxê Taxê

Ebdulqedxrê bê çar
Şermende û gunehkar
Hêvî ditdt û hem zar
îmdadji Şeyxê Taxê

BEND: 2

DîWerek min dî di xew da
Dêm wekî bedra seveq da
Ez tdrim dtwan û sewda
Ah gelo derman heye?

Dêm wetd bedra hîlal e
Şûleyej'hisn û cemal e
Nezerek bo min helal e
Min dîyefetwa heye

Nezerek da min HebWê
Kustime b'tira reqWê
Ah li halê min xeribê
Rûreş û sermendeye

Rûreş 'tm dûr im ji babê
Suhtime b'pşa kebabê
Dame ber cewr û itabê
Çi hîsab û madeye?

Ez nizanim çi hîsab e
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Şahidê min tu Xweda be
Ray li halê min qe nabe
Emr û fermana te ye

Ah li halê min feqîri
Rûsîyahî, min esîri
Dil tdre amancê tîri
Qatilê canê meye

Ezfeqîr 'tm bê nesW im
Pir dinalim dilkebW 'tm

Rûreş û mistdnxerib 'tm

Ketme ber dama teye

Ketme ber qeyd û du dabe
Kustime b'zecr û ezab e
Ez nizanim çi hîsab e?
Rehmê natdt sefqeye

Dil fdri amancê tiran
Qeyd kirim sibhê esîran
Şah û siltan û weztran
Hafdmê wexta xwe ye

Hakim î îro li wextê
Padîsah îhem H textê
Min divê talih û bextê
Qet nedî min fayde ye

Qet nedîminrewh û rahet
Pir didîmin cewr û mihnet
Elxfyas dergahê rehmet
Xewfû tirs û lerzeye
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B'lutfû îhsanaxweye

Lutfû îhsana te 'am e
Şermîzar im ez geda me
Min divê 'efwa temam e
Şan û xufrana te ye

Xwes divê efwa Mecîd e
Tulekê babê Seîd e
Ger bixwahî ew mirid e
Bîne Dîwana xweye

Bîne Dîwana bi hale
Dê bidim yek erzîhal e
Dîlbera min ruh li bal e
Çavsîyahim surmeye

Çavsîyah in surmelîne
Herdu ebni qelemîne
Min hebandî dilyeqîn e
Bejn û balayê teye

Bejn û bala te dibînim
B'can û dil te d'hebînim
Asiq im heyran dimînim
Şekl û sîmaya teye

Aşiq im heyran dimînim
Her dema ez te dibînim
Gahî sewda gahî dîn im
J'kerbê dîndara teye

Canfîdayê zilf û xalî
Hem şêrin îpircemal î
Xweşgiha hedê tcemalî
Halû esrarêteye

Xweşgiha hedê temamî
Nazenîn îezxulam î
Lebşêrin îxweskelam î
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Qed û qamet tammeye

Sahibê wechê munîr î
Bofeqîran destegîrî
Hêvîya Ebdulqedtri
Tûlê dergahê te ye

Ha ena 'ebdun beîd im (1)
Şermezar im namurid 'tm

Tu bixwûne ey seîdim
Wê li nikpîrê me ye

BEND:3

Feryadji destê DîWerê
Kustim bi derbaxencerê
Anîme ser kewna berê
Talan kirim bêmal im ez

Talan kirim bê mal tdrim
Isqa te ez bê hal kirim
J'hubba hebWa sar kirim
Çendîbibêm sukran im ez

Çendîbibim sewdaserim
J'ehda Xweda bê bawer im
Heta nebînim nawêrim
Her dilkujê rindan im ez

Rindan gelek ez kustime
Mecrûh li erdê histime
Metrûk û bê hal histime
Her talibê derman 'tm ez

Derman bike cerhan bi lez
Luqman bixwe bêtin bi bez
Biskê sfyah xalê gevez
Mecrûh kirim bê hal im ez
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Mecrûh tdrim bêhal ez im
Sêfîl û malwêran ez im
Şerkeste û heyran ez im
Dîwaneyê seyxan im ez

Dîwanetdpir dilkul im
Zer bûm ji rengê sunbul im
J'meyla evînê dihelim
Suhtim wefdmûman im ez

Suhtim wetdmûman gelek
Zilfê di zer biskê xelek
Ew nazifca teb'etmelek
Şehzadeyê heyran im ez

Şehzadeya zerrinkemer
Xalê di sorzilfê di zer
Biskê siyah zêr dane ber
Esîr û bendewar im ez

Zilfê di zer hat nav milan
Xalê di sor wek sorgulan
Kul fdr li min cerg û dilan
Ba zehmet û êsan im ez

Êşam ji te dêmenwerê
Ey nazifca sîmaperê
Mîsbah û nûrapencerê
Perwaneyê şem'an im ez

Mîsbah û nûra kulekê
Ew horîya meswerdekê
Çi b'kim bi dewrafelekê
Dûrkirji min,kovan im ez

Ew horiya meşxanimî
Subhan ji sahê alemî
Ew melek eyan ademî?
Her qayîlê medhan im ez
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Nuqsan dibêm medhan bi dev
Ew nazika sînesedef
Carek b'tdxta min bixef
Her girtîyê zîndan 'tm ez

Carek bidîta min temam
Ewnazika şêrinkelam
Şemsafelek,ez bûm xulam,
Veda ber e,dinalim ez

Ebrûhîlalan dîn tdrim
Wan awiran bengîn tdrim
Biyariyan ez hin kirim
Lew asiqêxûban 'tm ez

Yari bi min wê tdrgelek
Balabilinda wek melek
Tûncik li enyê kirxelek
Sefîl û sergerdan im ez

Sêfîl û pir zar û hezîn
Herdem dikim ah û enîn
îro bi min ra fdrye kîn
Ba hirqet û nalan im ez

îro bi min ra xweş nfye
Dêmxawera mîranîye
Nabim ji wê bêhêvîye
Her racfyê efwan im ez

Her racfyê efwa te me
Şayisteyê wecda te me
Gerçîgelek bêewle me
Lê bendeyê sahan im ez

Lê bendeyê sahêxwe me
Hersuhtîyê isqa te me
Şermendeyê ehda xwe me
Herxayîn û xezlan im ez
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Geh xayînê bêfayde me
Gek asiqê bejna te me
Geh canfîday canê te me
Ser ta qedem heyran im ez

Heyran dibim ser ta qedem
Şeyxê fcu ber daye Herem
Her car dimînim dem bi dem
Xweşbilbilê baxan im ez

XweşbiWilê Baxê îrem
Daîm dixwînim dem bi dem
Şeyxê ku çû Beyta Herem
Ba hsret û efxan im ez

Efxan dibêm ez bê 'eded
Gazî difdm navê Ehed
Dîlber bi min nabe meded
Her talibê derman im ez

Ebdulqedîrê bê guman
Herê dikit ah û fîxan
Ey Şeyxê Taxî el eman
Qitmîrê asîtan im ez (2)

BEND:4

Pîrê me Şeyxê Taxîye
Wellahî mutleqfanîye
Heyfe me agah jê rifye
Ya Reb derêfeyzê vebî

Heyfe me agah jê nebî
Şehzadeya mislê te bî
Bê hed bi rehm û şufqe bî
Ya Reb derêfeyzê vebî
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Şehzadeya mislê te bî
Heyfe me agah jê nebî
Canim fida canê te bî
Ya Reb derêfeyzê vebî

Canê me qurbana xwe ke
Me b'weslê dîdara xwe ke
Terka me evdalan metce
Ya Reb derêfeyzê vebî

Terka me îro tu netd
Dilgirtiyê dama xwe kî
Min setcê dergahêxwe fd
Ya Reb derêfeyzê vebî

KeWê li dergahê te me
Heyranê sehmarê te me
Zanî birindarê te me?
Ya Reb derêfeyzê vebî

Zariî, birindari ez im ?

Dilnal û pirzari ez im
Mehrûmê dtdari ez im
Ya Reb derêfeyzê vebî

Dil şqdê dîdarêxwe ke
Şufqê bi ahzarê mefce
Tertca wefadarê metce
Ya Reb derêfeyzê vebî

Seb xatirêpîrê te bî
Ma ra bi rehm û sefqe bî
Te nezerek l'halê me bî
Ya Reb derêfeyzê vebî

Tu nezerek I'halê me ke
Ne b'qewl û efalê me tce
Zêde li emsalê me tce
Ya Reb derêfeyzê vebî
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Lutfa te behrek bê hed e
Qitrek bi ebdalêxwe de
Destê me bigre bermede
Ya Reb derêfeyzê vebî

îrofeqîr im bêkes im
Jarû 'elîlûherezim
Bê te neşim gavek bezim
Ya Reb derêfeyzê vebî

Pîrek 'ezîm î,sah î tu
Sahibeta û cah î tu
Mistdn im ber dergahê tu
Ya Reb derêfeyzê vebî

Halêfeqîran çar bike
QeWê miri hisyar bifce
Wekpêt û nûr û nar bitce
Ya Reb derê sufqê vebî

Wekpêt û agir naretd
Hilke di dil da caretd
Dil gestiye sehmarekî
Ya Reb derêfeyzê vebî

Taxî çi seyxek ekrem e
Sultan û can û Hatem e
Mezûnê Xewsê E'zem e
Ya Reb derê rehmê vebî

TaxS çi seyxek hamid e
Sultan û can û murşd e
Miftahê babê Wahid e
Ya Reb derêfeyzê vebî

Miftahê babê ebedî
Min kes bi mislê te nedx
Deryadil î beydayed î (3)
Ya Reb derêfeyzê vebî
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Deryadil î,bê şek we yei
Çi d'tdji bo Xewsê te ye
Aza ke mistdnêxweye
Ya Reb derê rehmê vebî

Aza tce mistdnêxeta
Ey sahêpir cûd û 'eta
Ta çendî bêjim hesreta
Ya Reb derê sefqê vebî

Aza ke misktnêxwejî
Derman de mêlafca mejî
Dil ah û tcovana tejî
Ya Reb derêfeyzê vebî

Dil ah û fcovana tceser
Restim di xwînê ser bi ser
Xwezya bida min yek xeber
Ya Reb derê rehmê vebî

Kengê bidxta dîWeri
Dêm ayîna îskenderi
Bo min bidayek xeberi
Ya Reb derê şefqê vebî

Ebdulqedîri bê guman
Çendî ditdt zar û fixan
Rehmê ke eypîrê muxan
YaRebderêlutfêvebî

Dêm şûşe ye,zuhr e di nav
Nûra Xweda ye pir şifaf
Hor e,periye bêxîlaf
Ya Reb derêfeyzê vebî
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BEND: 5

Ezfeqîrek rûsfyah im
Sail im bêçare me
Min tunînepistû 'ewnek
Tûlê dergahê te me

Tûlekîb'ahînûzarim
Şah îtu,ez şermîzar im
Lutfê ke îro neçar im
Canfidê canê te me

Canfidê canê te me ez
DiWirindarê te me ez
Lew bi ahzarê te me ez
D'tlkul im pimale me

Dilkul 'tm pir nalenal im
Pirfeqîr im suûhal im
Aşiqê bejna delal im
Lew bi qîl û qale me

Asiqê bejna sepal im
Mestiyêxemra helal 'tm

Cismîdûr im,ruhlibal im
Kuştfyê sedsale me

Cismîdûrim ruh bi mh me
Suhtime te şubhê şehm e (4)
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(1) HA ENA 'EBDUN BE'ÎD IM: Ha ez koleyekî dûr im

(2) QITMÎRÊ ASÎTAN IM EZ: Qitmîr, navê segê Eshabkehfan e.
Hatiye gotin ku "Ew Seg jî, wê bi xwediyên xwe re here bihi§tê!"

Asîtan, bi mana derîzan û dergah û derçik e.

(3) DERYADIL î: DUê te wek deryayê ye. BEYDAYED î: Destê te
wek deştê ye.

(4) SUHITME TE ŞUBHÊ ŞEHM E: Te, min fenanî bez §ewitan-
diye.

MELE EHMEDÊ QOXÎ

Mele Ehmedê Qixî yek ji hebestvan û nivîskarên bi zaravê Kurmancî
ye, lê bi têpên Erebî dinivîse û bi piranî nivîsarên wî nesir in. Gundê wî
Qoxê, U navbera Diyarbekir û Bismilê dimîne. Lê me tarîxa jdayikbûna
vî nivîskarê hêja bi dest nexist! Ew di Umê Erebî û Farisî û Tirkî de za-
nayekî gihaştî ye. Ji xeynî kutakirina xwendina Ilmê Rêzê (New), her-
weha wî xwendegeha bUind jî U Tirkiyê kuta kiriye.

Ehmedê Qoxî ji salên 60'î û bi vir ve, pir karên bêhempa kirine. Ewî
di sala 1381 (l%l-62 M.) ê hicrî de, REWDNEÎMa Şêx Evdirehmanê
Axtepî ji nû ve nivîsîye û di sala 1%6 an de jî U çapê xistiye. Lê bi der-
ketina pirtûkê re, Hikûmeta Tirk dest danîbû ser û nehişt ku bUceve
nava xeUcê (Binêre U be§a navê Şêx Evdirehman).

Qoxî di 26 ê Sibata 1984 an de, U ser pirtûka rêberê me Ehmedê Xanî
ya bi navê EQIDE şerhek nivîsîye û bi navê REHBERÊ SANI, ji nû ve
U çapê xistiye.

Di pey de jî, wî di 26 ê Adara 1984 an de, U ser NEHCILENAMa
Mele Xelflê Sêrtî, şerhek nivîsiyeŞ herweha piraniya beytên Nehcilena-
mê mane kirine û bi navê REHBERÊ EWAM, ji nû ve U çapê xistiye.
Û di paşiya Nehcilenamê de jî, pirtûka Feqe Reşîdê Hekarî, ya bi navê
SIRMEHŞER jî deraniye. îcar dibe ku hin eserên wî yên din jî hebin, lê
meagahjênîne.
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Ev herdu pirtûkên ku Qoxî U ser wan şerh nivîsîbûn -Rêberê Ewam û
Rêberê Sanî- me ew ji tîpên Erebê wergerandin tîpên Latênî û dan
ç^pkirin, herweha me Sirmeh§erê jî wergerandiye û daye çepkirin. Lê
Rewdneîm, min û hevan E.Narozî bi hevdu re, wergerande tîpên Latênî
û bê çap dirnîhe.

Di nav destnivîsarên berevokên me de, tenê hebesteka Qoxî hebû. Ew
destnivîs, a Qoxî bi xwe ye. Ww bi vê qesîdeyê, pesnê Şêx Mihemedê
Erebkendî daye, xwevaya wî aniye zimên û wî bi serdarê "murşid û pî-
rên Amed" (Dîyarbekir) xeysetnav kiriye. Me jî ew helbest, U gor rewşa
di nivîsa bi tîpên Erebî de U jêr, ji xwendevanan nivîsî.

Bend, heft malikên pêncok in û rêz bi 15 kiteyan dikişin. Di tevê maU-
kan de her çar rêzên pêşî bi yek tîp qafiye ne û qafiyeya asasî jî di rêzên
pêncan de "...î" ye.

"Ehmedê Qoxî di Medhê Şêx Mihemedê Erebkendî da Gotiye"

Em hezar hemd û senaxwûn ebedî ne j'Xwedê ra
Ji cemala Semedt tirêjê nûrin b 'qedê ra
Li Erebkendê diîsî b 'delîl û senedê ra
Ê nabîne du çav ewr e bi êsa remedê ra
Lew tu serdefter î bo murşid û pîrên Amedî

Ger kemalê dîn û dinya te divê, her wî bibîn
Bi dil û can bibe teslîm û hîcabê melivîn
Şahê ser textê edalet di sexa girti kemîn
Hatem û Nosîrewan şagirtê wîbûn biyeqîn
Ê difermanê te bî,girtî heyata ebedî

Tu binê qutbê di nav ehlê dilan helqe didan
Her ....merkez e nêv seffê 'ewamê beledan
Lew hemî rehberê dîn in li emîr û li gedan
Bû heyîva nêv sitêra,Kewkeban sîwan veda
Ê li dîna te ne muştaq etfelahek wî nedî

Wer temasa nûrê safî tcu tecella ye binê
Li Erebkendê veda roj e diîsa li dinê
Kerem û lutfû kemalger we divê,zû biçinê
Bi dilê sade nezer din,bi edeb rû bidinê
Afîtab e di şuhûdê,we çi hacet senedx?
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Heq dizarit tu demî lazime em bibne xwelî
Birijin berqedema wî,wekîpolê zexelî
Li mepê deyne bi şefqet,ji me dil da bihelî
Me ji zengarêxerabî bike safî û celî
Da layiqê lutfê û tcerema bê 'ededî bî

Em telebdarê li dîdarê di her hîn û deman
Ji inayet nezera xwe me netd dûr û heman
Ez hilak im wemegêrimiji derahû xeman
Weme,ezxerqeyê behra elem û derd û xeman
Sed esefbo çi tu rû nadx ez ê bêmededî?

Sed emanet ey hevalo tu çeleng be lipiya
Da di nêv ehlê diyanet bî,ne dûrikeriya
Ne wekîEhmedê 'asî tcu ji ref ew qetîya
Lew bi keslanî esîr ma nêv gurê çpl û çiya
Me ji şahê xwe umîd ej'asîtan me der nedî

MELE HESENÊ QERENAZÎ

Yek ji helbestvanên otf û pesindarên şêxan, Mele Hesenê Qerenazî
ye. Lêbelême tarîxa çêbûna wî peydanekir. Belam ez wîji nêz
ve dinasim. Mele Hesen, yek ji salikên mala Hezret e (Şêxên Norşên) û
pir kal e temenê wî U dor 80-90 salan heye. Ew merivekî pir geriyayî,
zana û serwext e, devUken, xemrevîh û mirovperwerekî bêhempa ye.
Peyvên wî gelek xweş in, kêfa xeUcê pir jê re tê û bi azbata xwe ji gundê
Qerenazê ye.

Di sala 1983 an de, rojekê ez çûm serdana wî û em gelek peyivîn. Wî ji
min re, serpêhatiya xwe û Bedîuzeman (Mele Seîdê Kurdî) got. Dema
ku ew U bajarê îsparta eskerî dUdr, Hikûmeta Tirk ew çax Mele Seîd jî
anîbû wir sirgûnê. Piştî ku Mele Hesen pê dihise, hergav diçe serdana
Mele Seîd û bi hevdu re dipeyivin.

M.Hesen ji min re got, ku "Mele Seîd hergav ji min re serpêhatiya xwe
û Hikûmetê gUî dikir û zordestî û kotekiyên lê kiribûn, digot". Bi kurtî
peyva Mele Seîdê Kurdî weha bû:
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- Hikûmata Tirk, nahêle ku ez U Kurdistanê bimînim. Çimkî Tirk ji
me ditirsin û pixav dikin, lewra ku ew ronakbîrên Kurd U Kurdistanê
nahêUn! Ez U vir di bin çavdêriya mecbûrî de me û kî tê ruk min jî, lê jî
dibin notirvan!..

Di nav destnivîsarên berevokên me de, çar bend helbestên Mele He-
senê Qerenazî derketin. Bi naveroka xwe, hemû otf ne û U ser şêxan go-
tiye.

Benda pê§î, 16 malikên çarkok (çarîne) in û rêz bi heşt kiteyan diki-
şin, qafiyeya asasî "...ê" ye. Qerenazî, vê helbesta xwe U ser şîna Şêx Ma-
sûmê Mala Hezret ristiye. Û wî tê de, xwe bi xeysetnavê "Asî"
(gunehkar) navdar kiriye.

Benda diduyan, neh malikên çarkok in û rêz bi heşt kiteyan dikişin,
qafiyeya asasî "...a" ye. Helbestvan vênakê jî U ser §îna Şêx Maşûqê
Mala Hezret ristiye, dema ku Şêx çûye Hecê û U bajarê Medînê miriye.
Ş.Maşûq, şêxekî pir bi nav û deng bû, gelek mirîd lê kom bûbûn û rêçi-
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Ruhnik rewan bûn wek çema
Qet fces di halêxwe nema
Bû wek qfyama sa'etê

Lew "Neqsebendê sanV bû
Adab û irfan fcariî bû
J'dinya denî dilsafî bû
Wî tê neda qet qîmetê!

Daîm Xweda bû wîxfyal
Emyet neda wî milk û mal
Cûd û 'eta wî bê mîsal
Dûr bû ji te'n û minetê

Tum der hizûr bû bîlyeqîn
Wan suhbet û pendê sêrin
Mesrûr ditdr qeWê hezîn
Zail dikirherxefletê

Meclis bi wîpirxwes dibû
Dinya di çav me reş dibû
Narê mihebet ges dibû
Zewqek hebû nêv ta'etê

Weqtê dihat wek sahetd
Şêrinqed û durdanekî
Dîwan dibû wek baxefd
Tek bû di ehlê hikmetê

Kesrayê dewrana xwe bû
Hatemê dîwana xwe bû
Rostemê meydana xwe bû
Axxrji me tdrfirqetê

Dinya li me kir behra xem
Rihtin dilan tîr û elem
Dîwan û meydan û herem
Bûn kerbelayê hesretê

Sed hesret ûaxû enîn
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J'hicra hebWê xemrevîn
Ew rutcnê vî dînê mubîn
Nageh me dx lerze tcetê

Lerdxirabû ewjixîm
Dadên xisaretpir 'ezîm
Sofî w mela histin yetim
Xefbû di baxê cennetê

Heta hebim l'dewrafelek
Wan awirê çeşmê belek
J'wan ra bixwim axan gelek
Daîm bixwûnim rehmetê

Ya Reb bi heqê Taha td
Bi qedrêXews û Seyda td
Nûredîn cayêwîratd
Bi 'eyn û resm û adetê

Ûhem Hefîd û Mihyedîn
Me'el Emîn û Bedredîn
Bi wan hilkîçiraya dîn
Bi kibrita şeri'etê

Ku dxsa Hicre û Dîwan
Wereng e Baxçe û Meydan
Tijî bin j'alim û sêxan
Birêjin ilm û nisbetê

Ev asîyê bê kesb û kar
Daîm 'elîl û istûxwar
Hêvî dikej'Tirba Dîyar
îmdad werin der rihletê

BEND: 2

îro ji berzulmafelek
Dil bû bi êsan mubtela
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Wan nezerên çehvên belek
Dûr fdrji min sed merhela

Dûr bûm ji wê bejna letif
Wê heyeta pak û nezîf
MeşŞted tdri Keba şerif
Bêpîri man sofi w mela

J'wê meşhedê kirme xerib
J'wê zyaretê mam bê nesW
Min pistî wî navê edW
Der van dîyarê kerbela

Min kes nedx wek wî hekîm
Derman bikit qelbê elîm
J'eyban bitdtpak û selîm
B'cezba silûkê kit qela

Der emrê wîxweş bû hizûr
Der nezeran zewq û surûr
Axirkirin mehntm û dûr
Mam bê îmam weqtê sela

Xelqno werin cumle temam
Mêr û geda û xas û 'am
Em sîn bikinj'bona îmam
Lew bo me bû sebra dila

Dinya li min kir behrêxem
QeW û cîger tev bûn elem
Ger bidne min miltcê Ecem
Ev hizn û xem nab'tn bela

Subhan ji şahê Zulcelal
Ew nisbet û husn û cemal
Min dxnetice bû xiyal
Hiştim di nêv derd û bela

Ey Koçero dil sar mefce
Terka derêyaran metce
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Mewt û heyat nik wan yek e
Ew seyr dikxn her menzila

BEND:3

Felek îro bi çerxa xwe bi min ra pirxiyanet kir
HebWê ruh û canê min hilanî birji min xefkir

Ji min xeftdrhebWê min,tebWê da û derdê min
Zehîr û rehnumayê min,ji nageh rabû rihlet kir

Dizahirgerçîewxefbû,di batin teqdîra Heq bû
îrade qurba weslet bû, çû miskên baxê cennet tdr

Hefidê Sahê Norşên bû,dfyaa mes'ela dîn bû
Bifeyzê mislê barin bû,axir çû nav mefirqet kir

Bi qurban bim çi Me'şûq bû,çi sadiq bû,çi mesdûq bû
Bifethê xwe çi Farûq bû, wî alem sad û enwer kir

Ji bo derdan çi derman bû,ji qeWan ra çi Luqman bû
Li textê dil Suleyman bû,li Kebe sinkê ber ser tdr

Çi şehbaz bû di nêv bazan,çi dilxwaz bû bo dibcwazan
Herem kir berzexa razan,mu'elî bû xwe meshed kir

Nedîm wek wî di nêv rindan,di şehr û hem ne di gundan
Şêrintirj'hingiv û qendan,ji dinya fanî hîcret kir

Keramat û di me'nayê, di rayê w eql û danayê
Nedîm wek wî di dinyayê wî da yani muheyer tdr

Çixwes bûpêçeya wek tac,eba û cubbe û hempaç
Di sefa sahibê Mî'rac,wucûd wîzêrû zeber tdr

Heta roja bimînim sax,şev û rojan bibêjim ax
Min dil bûye fcebab û dax,qefes hîcranê ker-ker fdr
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Hesen bes kej'dema bori,reqîmîger tu ne dûr î
Bike dil cebheta Tûri,hevalî bo te we'dê tdr

BEND:4

Ya Resulellah resûlê Qureysîû medenî
SelwWaxê melekût î û gula her çîmen î

"Qabîqewseyl nezera "Wehdetsera-Lamekan"
Ji melek û îns û cinan xasî,tu bû yî tenî

Textê "Lewlak"ji evîna ezelî da te Xweda
Bi qedûma te senem bûn di cîhanêpêtcenî

Te nezer kir li semayêjê heybet kirbû hîlal
Hat îmanê bi tesdîqêxwes Melikê Yemenî

Rehmeten lîl alemîn bû hat cîhanê ey beser
J'mesx û xesfê hin xilas bûn hin bi îman bûn xenî

Mewlûda te Narê Faris,nehrê Sawe kir 'edem
Kullê esnam û melikan semiijîv bûn di dinê

Payîtextê te gehîst Eywana Kesra kirxerab
Dengji Kebê hat û go: "Pak bûm ji esnamê denê"

Mûcizê te der Sebawet heşff heyran kahinan
Payê te şên fdr di gavê hişfddaran 'elenî

Nîv esabi'ê te avek şubhê Kewser bû rewan
Têr vexwarin leşfcer û hem wan xeyûlê tihinî

Hêj tu derpistêpeder bû dê Yehûd hatin bi fdn
Kir hîlak narê semawî wan Cihûdê wesenî

Acizê cahil ci zanit mû qeder mewsûfXweda
Kaffyê wesfê te nayê medhê ezman û çenê
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Bê edeb hatim tewafa te eya nûra Xweda
Dê bixwim ah û enînan ta b'tcim nêv fcefenî

Ax û sed hesret dbêjim, min dîsa carek b'dxta
Bifdra surmeya çesman heriya wî wetenî

Asî û sermende me ey sahê alem destegîr
Kun şefî'en lî bî cahî nectxke el Hesenî

MELE ELÎYÊ FINDIKÎ

Yek ji helbestvan û nivîskarên bi nav û deng, Mele EUyê Findikî ye.
Lê belê bi piranî nivîsarên wî helbest in û gelekên wan jî otf ne, hinek jê
jî li ser pesindana şêxan nivîsîne. Herweha wî gelperweriya xwe jî diris-
tan de beyan kiriye. Lê mixabin me derheq ji dayikbûn û mirina wî de,
tarîxekê bi dest nexist. Bes ez bi guman in, ku ew di salên 60. de çûye
dUovaniya xwe. Niha pir kes U Kurdistanê hene, ku wî dîtine û ji nêz ve
jî bi jiyana wî dizanin. Ew menşûrê bi gundê xwe yê Findik e. Di mele-
tiya xwe de her çiqas menşûr bû jî, lê zêdetir bi navê seyidtîyê dihate
nazkirin. Yanî jê re digotin Seyîd EUyê Findikî.

FindUc, gundekî pir şên e û niha nahîye ye. Di demekê de, Findik war-
geya xwendin û zanistiyê bû, pir kesan U wir xwendine û aUm û zana û
pisporên giranbiha ji wir rabûne. Yanî di warê rew§enbîriyê de, ew der
çirayeka Kurdistanê bûye. Cîgira wê, di navbera Cizîr û Şirnex û DUiê
de ye û U ser keviya çemê Dîcle dimîne.

Di nav destnivîsarên berevokên me de, dîwançeyeke 48 rûpl derket.
Lê U ser ruwê wê yê pê§î sernav tune, tenê nivîseke weha bi zmanê Ere-
bî di paşiya wê de heye, Kurdiya wê ev e: "Nivîsandina Dîwana Seyid
EUyê Findikî di 11.5.1985, roja Şemiyê kuta bû".

Belê, di vê tarîxa ku bihurî de, merivekî navnediyar bi kerema xwe ji
nû ve, wî Dîwançeyê bi destên xwe û bi tîpên Erebî nivîsîye. Dîwançe,
bi granî ji bo ku naveroka wê derbarê otf ye, bêguman her kurdekî olpe-
rest pê agahdar e û gelek kes helbestên wê jber dizanin.
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Di çaxê feqîtiya min de, helbestên vê Dîwanê di nav xelkê de belawel
digeriyan. Min bixwe jî, hin ji wan ezbere dizanibû. Lê ev ji nêz ve ye,
ku min seh kir, kurê Seyid Etf yê ku miftî bû, ew helbestên belawela ci-
vandine û li derveyê welêt, pirtûkeka U dor 120 rûpetf, U çapê xistiye.

Mixabin me nezanî, ku S.Elî kengê Dîwançeya xwe nivîsîye. Tenê di
beşa 16, matfka nehan de tarîxek heye. Ew jî dema ku Fewzî Paşa, Şêxê
Xezna û Me'sûm hersê di heftiyekê de U pey hevdu mirine, ji bo wan
weha gotiye:

"Sêsed û şêst û nehêpisti hezari bû, Xweda
Dergehê baxê bihişta xwe li ber hersê vekirr

Ev tarîxa 1369 ku di vê matfka U jor de ye, eger hicrî be, dike 1949-
1950 î yê mfladî. îcar U vir diyar bû, ku Mele Elî van helbestên xwe pi§-
tî sala 1950 nivîsîne. Wekî din em bi pirtûkên wî ne agahdar in. Lê tê
gotin, ku wî gelek ti§t nivîsîne.

Lê belê pirtûkek bi navê Tesrîfa Kurmancî" heye. Herweha jê re
"Tesrîfa Mele Etf" jî dibêjin. Gelo ma wê ew pirtûk, ne ya vi Mele EUyê
Findikî be? Ji babeta wê pirtûkê, sê hebên din jî, bi zarvê Kurmncî
hene. ZIRÛF û TERKÎB herdu yên Mel Ûnisê Erqetênî n. Ya bi navê
SERFÊ LÎSANÊ KTJRDÎ jî, ya Etf Teremaxîye. Yan dibe ku navê her-
du Eliyan bi şa§î bi hevdu hatibe guhartin? (Binêre U navê Etf Teremaxî
û Mele Ûnis).

Her çiqas naveroka vê Dîwançeyê piranî derbarê otf û tesewufê de ye,
lê nivîskarê wê merivekê pir welatparêz bû. Çimkî di helbestên xwe de
pir êrîşê dibe ser mele û şêxên xwînmij û dolabker. Herweha ew pir ji
serbajarên koledarên Kurdistnê jî, gUî û gazinan dike. Dibêje:

"Xîlafû tev girav e dostiya me
Ji lewre em tcetin vê Enqerê daT

Mele EUyê Findikî, bi malikekê temenê xwe yê di dema nivîsandina vê
Dîwançeya xwe de, weha beyan kiriye:

"EIî umrê te bû pêncî
Li hisab te tu hê genc î
Ji lewre hê tu bê sênc î
Xudadarî, cixemdari
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Ev Dîwançe di zaravê Kurmancî de, di warê gramatflc û bêjeyan de
berhemeke pir hêja ye, bi zimanekî hêsa û zelal hatiye nivîsandin û kêm
kes hene ku jê fêr nebin. Lê belê çend matfk xwerû, yan jî nîvco bi zima-
nê Erebî ne. Me ew mane ldrin û di paşiyê de, bi Kurmancî nivîsîn. Û
me U ser her bendeka wê "Beş: 1,..." heta bi dawiyê nimre nivîsîh.

Ev Dîwançe bi tevayî 17 be§ û 329 beyt in. Rêzên hin beşan bi he§t, ê
hin beşan bi yazde û hinek jî bi 15 kiteyan dikişin. Di hemû beşên wê
de, qafiyeyên asasî di rêzên diduyan û çara de ne. Ev e U jêr Dîwançeya
Mele EUyê Findikî:

BÎSMÎLLAHÎRREHMANÎRREHÎM

BEŞ:1

Mefatlun mefatlun
Mefa'îlun mefa'îlun
Hezec salim musemmen bî
Çiqa xweş tê di nezmê da!

Etî rabe heta kengê
Tu xafil bî bê vê rengê
Biso qeWîji vê zengê
Here rê rast bi cadê da

Te bêfayde umur borand
Di qeWêxwe le'în rûnand
Heçîqenc e tejêfûrand
Rija tev çû bi erdê da

Dibîposman li vî umri
Dema tcu tu biçî,bimri
Heçî umrê te yê mayî
Biborine di tobê da
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Bike tobe bi qeWê saf
Eya bê eqlê bê însaf
Nefcû dtsa bitd îxlaf
Di vê soz û di ehdê da

Çiku tu pir ne guhdar î
Ditd tewbe bi sed zari
Ji subhê nabî êvarê
Tu têy car dî bi şûnêda

De tca rabeji vî halî
Nebe mexrûr bi vî malî
Venabîjê demekxalî
Diçî axir di qebrê da

Di dinyayê heçî rabin
Feqîr ûşêxû axa bin
Ji ber mimêxelas nabin
Di şerq û hem dixerbê da

Ela ey sahibê qesrê
Dema tcu tu biçîqebrê
Nizam çawa bifdsebrê?
Di wê toz û di xebrê da

Di wê toz û di wêxebrê
Dibînîbêhîsab qehrê
Çira hinde dikîxedrê?
Dibî rûreş di heşrê da

Di heşrê da dibî rûreş
Çewa hinde dibîkêfxweş
Di dunyayê dibî dilgeş
Di vê leb û di lehwê da

Di dunyayê te kêfpir fdr
Zulum-cewr û cefa pir fdr
Binêr ka te çi hasil fdr
Di vê resm ûdivêrê da
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Gelek tces tê de xirya ne
Dema çûn bûnepoştnan e
Feqet boriji destan e
Kesê çû nay bi sûnê da

Dinê miltcê fcesî nîne
Çiqa bêbext û xayîn e
Kesê guh bidyê ew dîn e
Xwe hinde berdide tê da

Elîtubêkesûjarî
Ji dest gunha birindar î
Hisaba menzela tari
Çira nafdji virpêda?

De bes raze wetdzava
Ji vê newmê vetce çava
Sivik bavêje çendgava
Da tu nemnî di heryê da

Çira hinde tu bêfikr î
Nizanî qeytu yê bimri
Li serxwe bihnekê bigri
Wetdyexsîrê hebsê da

Menêre ehlê weqtêxwe
Dinê bavêjji qelbêxwe
Bike dûrbîn di destêxwe
Binêre axretê tê da

Ji bo dinyayê tu reht î
Di emrê axretê şeht î
Bi qelbêxwe wetd teht î
Qe nerm nabî di we'zê da

Çi tam dît teji diyayê?
Ku hindx te tebat nayê
Ditdm nakin tu nay rayê
Te ra ketme belayê da
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BEŞ:2

Mefatlun mefallun
Mefatlun mefatlun
Hezec salim musemmen ke
De fca qelbê me ranatd

Elîrabe wiha nabê
Bi hîle wpîla çênabê
Umur bori mirin ha bê
Çira tedbîrekê nakî?

Ev e umrê te çil sal e
Te ne milk e nepertal e
Xwelî l'ser te qebir mal e
De ka tê kengêpeyda kî

Heval çûne tu paş mayî
Dikin gazî çira nayî?
Dibêjim tu ne zanayî
Ji lew guhdariyê nafd

Tu zanî ku tu rêdûr î
Gelo ma qey tu yê kor î
Heçî hat û ji te bori
Tu ranabî lezê nakî

De tca rabe tu bes raze
Xwepêk bîne gelek taze
Lipêş te kas û efraz e
Ji vê razanê yerm natd?

Murada me j'xewê ey can
Çewa gotîFeqyê Teyran
"Ew e herxefleta qeWan"
Netcu zahir tu me'na td!

Were tedbîr bitce tewbê
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Bi nefsê ra bike herbê
Ji destê te heta hew bê
Dekatu xwe xelas natd

Di eybêxwe bitce teftêş
Bi qeWêxwe bibe derwês
Di dinyayê bibe ser b-êş
Evî bari nitcar rakî

Egerdiya temamîle
Bibit milfcê te bê hîle
Ji xeyri cawekî ^le
Ji vîmilfdxilas natd

Bitce mîsal di eqlê da
Wekîxana devê rê da
Tu êvarê biçî tê da
Sibê rabî tu jê bar fd

Mefce xanî evêxanê
Binêra halê dewranê
Mihemmed Mistefa fcanê?
Hema em qet dirêj nafd

Selewat bê eded her dem
Bike hedye eya Erhem
Li wî,ku mislê wî efcrem
Te çênekrû tu çênatd

Dexîl 'tm ya Eb-el Qasim
Tu bêy îmdad û hewar im
Dema canêxwe bisparim
Ji cem min tu le'în ratd

Nehêlîmin bitirsînî
Bi hîle min bixapînî
Ji min îmanê bistinî
Kîxwe Iber digriyek bafd?
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Dinê ev reng e ev terz e
J'tnek bê soz ûbêerze
Gelek berdana wêferz e
Tu bê eql îxwejê natd

Eger ba kesfd ewyar ba
Ne hîlebaz û xeddar ba
Biwîraku wefadar ba
Gelo vêfikrê tu natd?

Biwîraku nefdryari
Nexwazej'wê wefadari
Çiku mislê wê serdari
Te seh nekr û tu seh natd

Ne heyfe hinde jê hez fd
Sebeb reztd weyapeztd
Ji uqbayêxwe bê hez td?
Eger ez bim tu vê natd!

Bitce serfê wetd mêra
Nehêle tu jixelkê ra
Bitce qencî û hem xêra
Dilêxemgîra pêşatd

Tu hindîpak û xweşmêr î
Li meydanê wefdşêr î
Di herdu dinya tu têr î
Li min gotin li tedatd

Dikim tewbeji ewzara
Bi hingîpelçimê dara
Ji min deyne ewan bara
Xuda wek me me ra natd

Eya Rebbî recakar im
Li dergahê te zarzar im
J't mêlatcê birindar im
Birina min tu derman td
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Eger çendan gunehkar im
Nezan û pur ne guhdar 'tm
Ji rehma te xeberdar im
Bi rehma xwe me dilşa td

Tu xeffarê zunûban î
Tu settarê uyûban î
Tu keşşafê kurûban î
Kîyeyêtuefûnafd?

Elîseh ke tu we'zêxwe
Nebe mexrûr bi lefzêxwe
Metce tiştê ne terzê xwe
Ji rihfŞasêfihî nakî?

Çiku gotin tenê nabî
Divêfêla texuya bî
Dikim nakin tu çênabî
Ezê bes kim tu bes natd

BEŞ:3

EKntneji vê qelqê
Bike sebrê bibîn zewqê
Menêre dewletaxelkê
Çiku pasê tu bêy nayê

Qena'et ke rihet ritne
Çirameqsed tepir bûne?
Bela ye malê dinyayê

Ezab e herheramê wê
Hîsab e her helalê wê
Nebî qet tu hevalê wê
Çiku dostanîjê nayê

Neyar e ewji bo dostan
Dema ku biçne qebristan
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Ewê Vxwe b'din bi du destan
Ku çû j'destê me,hey wayê!

Tu nanêri li maldara
Çiqa tcetne li bin bara
Ji subha heta êvara
Ditdn natdn tebat nayê

Ewê bar kin ji vî malî
Biçin qebrikxir û xalî
Dibin popnan bi sed halî
Heçî çû j'dest êdî nayê

Xwezî meb'wîku hişyar bî
Di emrê dîn de guhdar bî
Ne wek min sist û bêkar bî
Hema birhê bidî çayê

Elî diya gelekpîs e
Keça mel'unê iblîs e
Yeqîn axret diçîj'fds e
Kesêj'dil bigri diyayê

Nebe asiq li wêpîrê
Qe guh nedyêxwe nespêrê
Tu berde wê bibej'bîrê
Çewa ku qenca berdayê

Menêre ehlê vî wextî
Ku distînin hemînextî
Dikin l'hev hîle w bêbexti
Qe axret bîra wan nayê

Musulmanî bi dev nabî
Bi hirt û xirtê çênabî
Bibêj ew kes bila sa bî
Ku safî bîji riyayê

Elî dinya gelek baş e
J't wîratcu nebî sas e
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Lipêş rêkê,nedxpas e
Kesê ha bîXwedê dayê

Nixwe tu hindîpirpak î
Helalmalê tu peyda fd
Heçîbarêketiratd
Bidî bayê wefd fcayê

Heta tcengê tu yê bêjî
Etxlatdn tu napêjî
Heta dfyayê navêjî
Bizan qencîji te nayê

Heçî diyayê hezjê td
Bila sed bar kitêb çêtd
Şev û rojê di we'zê td
Diçit we'za wîber bayê

Ne ez sêx im ku we'zê fdm
Ne maldar im tcu xêrê tdm
Du-sê beytan ezê çêkin
Jixeyri vêji min nayê

Elîya Reb birindar e
Li dergahê te zarzar e
Li derdê wî bifce çare
Hilavêt beyreqa rayê

BEŞ:4

Elîpal de were rayê
Biso xwe j'ehlê dfyayê
Gelo ma qet te bîr nayê
Nedît te j'wan ji xeyrxwari

Egerzahir de ew dost in
Di batin de tenêpost in
Hemîyek fcêş û yek bost in
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Ji wan dûr be bi hisyari

Xweda bigre temam berde
Bila Vber te nebin perde
Nebêj ev qenc e,ev merd e
Heye tavyekji dijwari

Bi wî tavî neçe rê da
Tu hişyar beji virpêda
De tu nemnî di heryê da
Te hew dîj'nişkava bari

Hezarheyfe fcu dostanî
Ne safî bîj'dil û canî
Bûye b'hîle w duezmanî
Me cerbandxye sed cari

Me cerbandin gelêj'dostan
Ne sqgin%belêj'hostan
Bi zeng bûn, wek gilê bostan
Xeramweşhan bi hawari

Di vê dost l'ev bikin sebrê
Şerik bin l'xweşyê û qehrê
Heta fcu ew biçin qebrê
Eger ne hîç e ewyari

Belê xasêXweda mane
Wefadar in ne wek wa ne
Bizan Seydayefdj'wan e
Tu bawer nafd her dari

Belêpistî tu çeknas bî
Ji buxz û fdnê derbas bî
J'Xwedayêxwe re mêrxas bî
Nedî des nefsê hefsari

Heçî hefsar bidî nefsê
Muheqqeq ewtcesê b'tehsê
Ew êpasê biçî hefsê
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Belê hefsa reş û tari

Nebe teslîm ji nefsê ra
Xwe bişdîne wetdmêra
Bike ser û qêrin vêra
Şev û rojê heta kari

Heçî mehbûbê Seyda bî
Dikxrn hêvî fcu dilşq bî
Qîyamet ku li me rabî
Xilas bit ew biyekcari

BEŞ:5

EIî raze ji vê te'bê
Besej'vê lehw û vê le'bê
Bike safi tu her qelbê
Xudadar î çi xemdari

Bese j'bo te Xwedayê te
Di şûn bav û birayê te
Dirêj e macerayê te
Xudadar î çi xemdari

Ji bo wîger bibî safî
Ji bo te ew dibit kafî
Ji xeyrê wî bizan mafî
Xudadar î çi xemdari

Di vê wextêxweşt nîne
Hemî bêbextiyû kîn e
Tu jî wek min bicerbîne
Xudadar î çi xemdari

Me cerbandin ji xelkêpir
Heta dost û bira û kwir
Heçîgotin temam bûn vir
Xudadar î çi xemdari
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Eger ewelji te hes kin
Ewê dêpasfyê bes kin
Vtr û bêbextîyê kes tdn
Xudadar î çi xemdari

Elî umrê te bû pêncî
Li hisab te tu hê gênc î
Ji lewra hê tu bê sênc î
Xudadar î çi xemdari

Bi lez tu qesda Seyda ke
Bi tobê sêncekê rake
Di wê da qeWê ava ke
Xudadar î çi xemdari

Xwezî wî qesda Seyda kî
Dilêxwej'vê dinê ratd
Ji bo rê zadîpeyda kî
Xudadar î çi xemdari

Ji bo rê zad ê teqwa ye
Ne nan û sekir û çay e
Li nik ehlulah peyda ye
Xudadar î çixemdari

Bizan bê Seyda qet nabî
Ji berxwe kestd çê nabî
Bila sed carixwenda bî
Xudadar î çi xemdari

Gelek bê Seyda çûn rê da
Ecac û berfû ba lê da
Ketin j'rê man di çolê da
Xudadar î çi xemdari

Di dest Seyda bibe teslîm
Ji wî taze bigir te'Iîm
Ji kes êdîmeke texmîm
Xudadar î çi xemdari
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Elîjbo te bibit ev ders
Nexapîb'lefz û seklê kes
Xweda bigre tenê tu bes
Xudadar î çi xemdari

Qewîbej'kes mekefikrê
J'Xwedê ra her bitce zikrê
Lixaba tev ew ê bigrê
Xudadar î çi xemdari

BEŞ:6

Wefa û dosti çûne,bûne wenda
Nizanin em biçine l'kêderê da

Eger bihnkîji cem camêrekî bê
Hezar mani' bi hev ra têne rê da

Xilafû tevgirrav e dostiya me
Ji lewra em ketin vê Enqerê da!

Temam îşê me bûye qehr û rehtî
Derê zewqê li me Xaliq girêda

Çiyazox e ku dosti b'devtîyê bî
Bidî dev bazkê xêrê dil b 'şerê da

E' nabêjim e'safî meji dosta
Yek in em tev di vê lîstik bi rê da

Sebeb vî qasî em mane bi sûnda
Ev e qeyda we tcu pê me girêda

Heçî vê qeydê neşkênî di îro
Sibe rûreş ewêbê mehşerê da
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Eger te divê tu binvsîxetê rast
Tu binvîse xetê xwe d'mesterê da

J't rastîyê serasti tête şûnê
Ev e adet Xwedayê me jberê da

Elîj'tecribê gelfd bûye zana
Çitcu umrê wî bori d'vê gerê da

Ditdm hêvî li dergahê teya Reb
Tu binvîse Elîj'rastê di rê da

BEŞ:7

Elaya eyyuhel îxwan û malî
Feqed male îlel hicranî balî (1)

Ji vî qasîgelek ketme ecWê
Ku hinde dilji hubbê mayexalî

Ne razî bûm bi hicrê nîvê saet
Niho razî me ez salê bi salî

Demek mexrûr dibûm em sibhê dostan
Wekî dost û bira me d'kir hevalî

Heqîqet em nebûn dostê heqîqî
Ji lew sari dixwîhîj'herdu alî

Heçî dostê heqîqî ne j'dil û can
Ditdn qurbana dostan mal û canî

Eger dostek b 'esîri bêfirotin
Bi wî em nadine qurşek Kemalî

Difdn hîle li hev em têkda-mêkda
Tinaza b'hev difdtin em j'betatî
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Egerfeyde-fêd bbînî,dost eher kes
Weger ne'E'l vî alî, tu 'l wî alf (2)

Gelekgeryam di dinya l'dostekîpak
Le 'ellîaxîzun mîn hû cemalî (3)

Fe lem ezfur bîmeqsûdî îlel an
Eqûlû qewlîhaza ma bedalî

"Ne ez dost im,nedtyek min ji dostan"
Çewa ku goti îmamêXezalî

Ji bêînsafi me d'vê dostê safî
Bixwe j'dotê Xweda em laûbalî

Hezar car ez dikim estexfîrullah
Peşîman im gelek al bê hevalî

Gelo ka ew ku piştpê bê girêdan
Ezî bimrim nedîtyek min kuhalî

Bixwe çend cara tcetme tengihalî
Hevala xweji ber min dane alî

Hira-wêra nebûn,zahirfida bûn
Dema hat rast bi rasti,bûn xiyalî

Heçî dost bit heq e dostek durust bit
Ew ger neve şeqalî û beqalî

Fe hel entum 'ela ma nehnufîhî (4)
Geloyan ez tenê tcetme vîhalî?

Ku dost ev bin tu çi dbêjî murida
Emê l'wan jî bidin yek erzûhalî

Murid lazim di dest şêx da wusa bin
Çewa meyyît li ber destêxesalî
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Ne wek van sofiyê dinyaperest bin
Li şeyxêxwe dikin naz û delalî:

"De ka tizbî" , yefd bêjî "kum û şaş
Serê min maye tazîjbê micalî"

Yefdbêjî, "E' mam tazî,dixwazim
Teberruk kî welew kevneqepatî"

Yetdbêjî, "Qederke mame pêxwas
Teberka sêx welew kevneşekair

Yekîbêjî, "Secada min tunîne "

Bi vî rengî didin icz û melalî

Heta sehkê riha xwe j'şêx dixwazin
Dirêj e macera wan d'vîmealî

Bi ijmari sed in, belkî hezar in
Bi tehqîqê dido nîn in kemalî

Dinêri sofîpisti heftê salî
Riha wîspî,kumê neq$,eba lê

Wekîmin wek diholêj'dûr ve dim-dim
Tu mêzînî li batin xir û xalî

Çiku nakin muridîyê bi resmî
Bi erzanî divên tiştê buhalî

Ne heddêmne j'mela w şêxa xeber dim
Xweda wan zêde kîj'bona ehalî

Belê lazim ji dtn ra bêne rêzan
Nexwin malê musulmana b'xeyalî

Wezîfa xwe nekit rast û durustî
Bila td bit,dibit ew kes cezalî
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Li meydanê wefa min dîte Seyda
Xweda gelkî bihêle wî delalî

Feqet her tces nizanit sûretê hal
Kesê ne l'mal nizanîtin hewalî

Ewîfezl û tcemal çû derj'heddê
Heta ê wek mijî bûne belalî

Li tcû dê bête zanîn halê Seyda
Bi te'rifû beyana wek mi lalî

Ne soba me, dixenqim qametek av
Min ûevbehrçi ser hevvaye xalî

Divêxewwas hebin emma çixewwas
Ku derbêxin ji vê behrê lealî

Dizanim ez xewê kim mêw hijîr e
Min û tiştêj'xwe zêde hinde alî

Ditirsim ezji mimêpêş muradê
Meda umri we lem axuz tcemalî (5)

Li kû dê bighitinfezl û tcemtûî
Kesê wek min fceti qeyda iyatî

Elî cwan bû netdr karekji bo xwe
Niho çibkit diçit rê va b'kopalî!

Feqet "la teqnetû" sebra mepê tê
Çi mizgîn eji Rebbê layezalî

Ela xeyr-il wera we'l alî turren
Selatuîlahî ma kerr-el leyalî (6)
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BEŞ:8

Meded Seydayê Zenganî
Birêjfeyza wefdkanî
Li vî qeWê qewî canî
De beltd bête ser cadê

Çi rêzan û çi seyda ye
Çi ni'met bû Xwedê daye
Cizîra meb 'wî ava ye
Teriqetgirt û bemadê

Cizîr,mizgîn li te §a bî
Ji ehlullah cuda nabî
Di hifza Xaliqî da bî
Derê tengî l'te Reb dadê

Bi qurbana te serdari
Di emrê dîn de guhdar î
Li te pîroz bî sed cari
Libas û xemla îrşadê

Di îrşadê tu camêr î
Li meydanê wekî sêr î
Bi tcesfd tu xwe naspêri
Kî bêjî çi tu guh nadê

Jidilya te,ne ku qesti
Ji Reb destûr te wêxwestî
Ji lew hinde tu serbestî
Ji derew kes tu grênadê

Tu xêrxwaz îji bo her kes
Ji lew her kes tête te des
Ji bo te her tenê ev bes
Xweda rê l'ber te danadê

J'feqîra ra tu sektcan î
J'murida ra tu Luqman î
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BEŞ:8

Meded Seydayê Zenganî
Birêjfeyza wefdkanî
Li vî qeWê qewî canî
De beltd bête ser cadê

Çi rêzan û çi seyda ye
Çi ni'met bû Xwedê daye
Cizîra meb 'wî ava ye
Teriqetgirt û bemadê

Cizîr,mizgîn li te §a bî
Ji ehlullah cuda nabî
Di hifza Xaliqî da bî
Derê tengî l'te Reb dadê

Bi qurbana te serdari
Di emrê dîn de guhdar î
Li te pîroz bî sed cari
Libas û xemla îrşadê
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Kîye bê cem te dermanî
Ku dermanê wîtu nadê?

Belê b'rast û durustibî
Feqîr û pir sikesti bî
Ne fcu xwehr û bi sistî bî
Kesekj'xwehra ra tu nadê

Feqet gulbê stiri nabî
Xezîne bê tilism nabî
Xweşîbêxem tucarnabî
Xweda bêyekyekînadê

Elîj'vê ni'metê dûr e
Ji îqbala xwe ew tcor e
Çi bêjî,macera kûr e
Reben çi b'tdJCwedê nadê

Meded ey şqhê Bîşêrê
Tu dergah îji boxêrê
Elî ketye binê fcêrê
Dixwazîtin j'te îmdadê

Dikim hêvîûsedzari
Li dergahê te ya Bari
Tu xweybext td evîjari
Bi cahê Xewsê Bexdadê

Me ra Bştrê tu her şa bî
Tu herpaytexta Seyda bî
Tu meydana murida bî
Xweda seriji te badê

BEŞ:9

Tewbe bikin gelî biran
Jiguneh û zenbêgiran
Qetguh nedin malûperan
Hem lezzeta malê dinê
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Lezzet ew e hubba Xwedê
Herçîku bigribemedê
Ew dê bigîte mexsedê
Gava biçîtin wê dinê

Vê şîretê l'guhêxwe tdn
Xwej'axretê mehrûm netdn
Zadê riya xwe peyda tdn
Da hûn nebên "Weyla l'minê"

Teqwa ye zadê rê, bizan
Ne beqlewa û nan û man
Peyda ye ew nik mursidan
Başguh bidin vêgotinê

Fayda we nadit milk û mal
Bigrin teriqa Zulcelal
Tê da telefkin can û mal
Hîç e temam tcêfa dinê

Kêfa dinê bêfaydeye
Wey xwe nekî beyhûde ye
Qebra reş e mala me ye
Çawa dinê hûnê dinê?

Wê qebrê ruhnî kin niha
Xafil nebin berx û miha
Rufcnê li wê tişta biha
Berya wîqasîhûn çinê

Heyfa evî umrê delal
Hûn serfdikin l'riya betal
Haxta biçin qebrê heval
Wê heybet û bizdandinê

Her çend bidî mal û meas
Umrê ku çu nayêtepas
Da hûn nedin êdî belaş
Xwe kar bikin j'bo mirinê
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Bêsek bizanin pey me tê
Naditji bo me muhletê
Çenda bi qasê saetê
Bigrin Xwedayêxwe tenê

Dinyayê bavêjin temam
Zikrê bikin daîm mudam
Da hûn biçin Darus'selam
Ew dertcu salih diçinê

Dinya çiqa I'destê we bî
QeWê we lê asiq nebî
Mizgînîya xêrê l'we bî
Xem natdtin j'vê heyînê

Dinya mizir ew dinya ye
QeW ê b'tbit baskêxweye
Axret bibitj'bîra weye
J'işqa kur û mal û jinê

Ta kengê tê bêjîElî
Tu d'gotinê wek b'tlbil î
Fayde çiye,tu nej'dil î
Te l'gotinê ne l'çestinê

BEŞ:10

Meded Seyda meded Seyda
Min etrafê dinê tey da
Yekî wek te nebû peyda
Meded Seyda meded Seyda

Meded Seyda ezî dîn im
Ji hicra te cegerxwîn im
Ji min dûr î,te nabînim
Meded Seyda meded Seyda
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Ji hicra bejn û balayê
WetdMecnûnê Leylayê
Ditdm nakxm tebat nayê
Meded Seyda meded Seyda

Ez im Mecnûnê bê Leyla
Ketim berpêl û berseyla
Ditdm hawar û waweyla
Meded Seyda meded Seyda

Fîraqa te ezî fcustim
Û bê ruh, ez di cî hiştim
Ji zewq û lezzetê şist im
Meded Seyda meded Seyda

Ezabê nar ê hicranê
Eger bête wesifdanê
Kesê dîti tenê zanê
Meded Seyda meded Seyda

Heta kengê ezîha bim
Ji vêperdê cuda nabim
Bi dîdara te sa nabim
Meded Seyda meded Seyda

Biqurban perdeyê ratce
Ji hicranê me aza ke
Bi dîdarê me ditsa tce
Meded Seyda meded Seyda

Tu Luqmanê evî wext î
Tu sultanê li ser text î
Bi dostan ra tu xweybext î
Meded Seyda meded Seyda

Xwezî meb'wîtu dostê wî
Bitd destêxwe destê wî
Bihijmêri durustê wt
Meded Seyda meded Seyda
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Tu yîfinda şeva tari
Cizîrê da qumandar î
Xelîfê Şahê ZWari
Meded Seyda meded Seyda

Cizîrê her tu b'şahî bî
Li der hifza îlahî bî
Ji her new'êfirahî bî
Meded Seyda meded Seyda

Yefdpaytextê îrşadê
Ku ê dûmayê ser cadê
Wekî te kes nîşan nadê
Meded Seyda meded Seyda

Çi şêrin î,şekerxend î
Wetd Şahê Semerqend î
Welê ehdê Neqişbend î
Meded Seyda meded Seyda

Di babêfeyz û îhsanê
Elemdar î li meydanê
Kesê zanî ti xezan î
Meded Seyda meded Seyda

Gelek tihn 'tm di vê rê da
Tenê mame di çolê da
Me bîr bîne ji virpê da
Meded Seyda meded Seyda

Birêjfeyzê bi şehkasê
Li vî qelbê qewî,asê
De belkî bête derbasê
Meded Seyda meded Seyda

Heçî Seyda nezer lê kî
Dikim hêvîXwedê çê fd
Digel îmanê wîrêkî
Meded Seyda meded Seyda

322

Tu yîfinda şeva tari
Cizîrê da qumandar î
Xelîfê Şahê ZWari
Meded Seyda meded Seyda

Cizîrê her tu b'şahî bî
Li der hifza îlahî bî
Ji her new'êfirahî bî
Meded Seyda meded Seyda

Yefdpaytextê îrşadê
Ku ê dûmayê ser cadê
Wekî te kes nîşan nadê
Meded Seyda meded Seyda

Çi şêrin î,şekerxend î
Wetd Şahê Semerqend î
Welê ehdê Neqişbend î
Meded Seyda meded Seyda

Di babêfeyz û îhsanê
Elemdar î li meydanê
Kesê zanî ti xezan î
Meded Seyda meded Seyda

Gelek tihn 'tm di vê rê da
Tenê mame di çolê da
Me bîr bîne ji virpê da
Meded Seyda meded Seyda

Birêjfeyzê bi şehkasê
Li vî qelbê qewî,asê
De belkî bête derbasê
Meded Seyda meded Seyda

Heçî Seyda nezer lê kî
Dikim hêvîXwedê çê fd
Digel îmanê wîrêkî
Meded Seyda meded Seyda

322



Kesê d'xwazî ne wenda bî
Dilê wî her dem ê şa bî
Bila teslîmê Seyda bî
Meded Seyda meded Seyda

Bi hîle naçitin sêri
Kesê taze xwe nespêri
Yeqîn naçite ber dêri
Meded Seyda meded Seyda

Elî bes ke ji vê şînê
WekîFerhadê Şêrinê
Sebir ke wey Memê Zînê
Meded Seyda meded Seyda

Belê lazim tu her ha bî
Çiqa rûnê çiqa rabî
Bibêjî "her tu seyda bt
Meded Seyda meded Seyda

BEŞ:11

El eman sed el eman ey murşidê sahibkemal
Hêvîdar im tu bifd carek li min pirs û sual

Nefs û şeytan wê li min zêde dikin cewr û cefa
Hatime dergahê te ser wan didim yek erzîhal

Erzîhala min qebûl kî tu eger ey destegîr
Ez nema bafd bitdn êdxji sed Cemşîd û Zal

Wer tu negri destê min dê ez li berpêla kevim
Nagirim qefû qerarê ta biçim gêra delal

Ez ricadar 'tm bitd havalê min yek himmetê
Lênenasûez xerib im ketme vê rê bê heval

Her tcesê havalê wî bit himmeta we murşidan
Dê biçit ew kes bi qûnaxa xwe zû pak û delal
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Ew kesê negrit hevalîj'himmeta xweyhimmetan
Nagihîtin meqsedêgerçî biçit ew çendîsal

Her tcesê hûn lê înayet kin bila mizgîn li wî
Pirxenî û malîdar e ger nebit tu milk û mal

Mulketa dinya denî hemî temamî ser te bî
Nahêje zerrek înayet wê li nik ehlê kemal

Seyd EIî nebêj' dizanim çendî lefzêxwendinê
Şubhê emsala fcu meşxûl in bi ilmê qîl û qal

Faîda ilmê emeltdm e,egerne çendpere?
Dara bêfêktsîyefayda wê hîç e ey delal!

Ger tu vêfaydê dixwazî lêbelê safîzelal
Nakevit destê te da qet ewji xeyri ehlê hal

Şîreta min her ev e,ku tu bi min şêwrê dikî
Şîretek dêwbab e guh de ger nebe tu ker û lal

Destêxwe bavêje dawa murşidek kamil bilez
Tu bizane heq ev e,herçî dfyepûç û betal

Ê tcu bêjî "ez bixwe bighêm Xweda bê murşidf
Evxiyala wîmuhal e,pir muhal e,pur muhal

Tecribe bûyeji mêj ve sabit e ç(ew)a me got
Tu bifce bawer,bibe teslîm nebej'ehlê delal

Ey Elî tu xweş dibêjî lê belê napêjî tu
Gotina xatîji kimê hîç e wek xewn û xiyal

BEŞ: 12

Gelî dost û hevalê min
Bikin pirs û sualê min
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De hûn b'tgrin li halê min
Tenê mame di hicranê

HebW û nazîdara min
TebW û gulxzara min
Çewa bête hedara min
Nebî hazxr li meydanê

J't dûrbûna te ez mayê
Ditdm nakim tebat nayê
Wefd Mecnûnê Leylayê
Difdm gazin ji dewranê

ReqW eywah te ez kuştim
J't mehbûbê te ez hiştim
Ji belgê rewneqê şiştim
Wetd dara zivistanê

De tca bes keji vê zilmê
Bitce carek li min hilmê
Te ez kustim bi vê tdlmê
Nehiştim bême eywanê

Heta kengê bitdkînê
J't dil rafd cuyê xwînê
Eger DîWer me bîr bînê
Tt minnet ber beyabanê

Eceb derdê mezin firqet
Li dil da agir û hirqet
Eger ku lê bibit diqqet
Kesêdîtitenêzanê

Nedîkes min li vê dewrê
Wekîxwe ew bi vê tewrê
ReqW ser wî bitdt cewrê
Bib'tt carek bi talanê

ReqW guhdarê min her dem
Li min zêde ditdn sedxem
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Nehist cerha bifdm merhem
Me (ne) hal e Xweda zanê

NesWsîz subhê min nîne
Ji hicrê min cegerxwîn e
Bi litfa xwe tu bîr bîne
Evî keWê derizanê

Di vê dewrê çi tûtak 'tm

Di sêva da xewê nakim
Te nazdarêjibîr nakim
Dixwim sondê bi Quranê

Heçîhubba te dilmêt e
Li dil hicra te bûpêt e
Kîye ew kes bila bête
Nekitferyadûfixanê?

Nizanim dê çi bêjim ez
Ji vîhalêji mêj 'tm ez
Ji dil hêstir dirêjim ez
Wekî tavyê di baranê

Xema işqê geîek zor e
Dibêjim behrekê kûr e
Fîraq û wesletê dûr e
Me ev reng eji dewranê

Elî bes ke ji nalînê
Tu nawestiji kalînê?
Seb'tr ke wey Memê Zînê!
Ew e derman ji tubxanê

BEŞ:13
Selam ser te Cemîl her tu cemîl bî
Gelo vî weqti halê te çewan e?

Nebêj "Ez hafiz 'tm, bê dest û pê me"
Cemala herkesîb'qeW û lîsan e
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Te her du taze ne,Reb tazetir tdr
Heçî dîtir ewan qîmet bi van e

Ezê çîrokê bêjim guh bidêre
Ji serhatyê min e ew bêguman e:

Emê l'mal in te dîyek hatji der da
Ne weqtê hatinê,çibkin nezan e

Ewê bêje:"Tu zanî bo çi hatim ?

Ji do va çêleka min za,neban e!

Tu mêzîne l'kitêbê,çêke jê ra
Niviştfd,em dibêjin ewj'çehvan e!"

Di nava rêx û pêxê daşevû roj
Nivişt û çêlek ê çi b'serheva ne?

Dua em dê bitdn tu jî dua ke
Dua bas in ji dermanê Xweda ne

Nivişt bas in,nefal û reml û te'zîm
Dikin bawer,ne ku emj'munkira ne

Feqet çêbin bi te'zîm û bi sefî
Ne zengil bin ji bo herga w keran e

Yekî dîtir te dî hat go:"Nivişttd
Çifcu ev heyva he zana miha ner

Te dxyek hat du-sê hêk ê di dest da
Gelek bitre,çiku l'cem wîbiha ne:

"Niviştekê dixwazim e-j sewîl ra
Hinikpez hintd cêlek,hintdga ne,

J'mehînê ra dixwazim yêkî basqe
Dilê min geltdpê va ye,ciwan e,
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Mişarek-du xiyarê min helî ne
Nivişttdjêreçêkepirziyan e.1*

Yetca dî bêt û :"E Ibextê vîxanî
Dikeynim mastêxwe rûn nexwiyan e!"

Hinek dê bêjin: "Em hatne şeriet"
Temam dûvkê tcopal wê l'destê wan e

Te nêri îsê wan îsê kemalsiz
Ne hêjaye tcu hinde lê civa ne

Heta carekyetdhat û l'mepirsî
Jigundî û cîran û eqrixba ne

Dema hat û mi jê pirsî,ewîgot:
"Heye min tcarefd,wek bêhişan e,

B'hevala ra diçin xwes nava çêrê
Feqet naçêritin wekgêjbûyan e,

Mi go belkî niviştkî çêkîjê ra
Çiqa nestil e,saritd ew beran e"

Tedxyek hatji derdago me:"Qurban,
Tu meyzîne l'tdtêbê taze,da ne

J't do-pêr va tcurê min têşî,bê hal
Tu derdê wîji bo me b'ke beyan e"

Yetd bêjî:"Diza tu l'me nehêla
Bibêj kêye,niho ew l' fcû mekan e?"

Kitêba me dibîtin Lewhimehfûz
Heçîtişta tcu qewmî,tê beyan e?

Çikû wan dîtine ev rengjigelkan
B'rih û şaşik wekî şêx û mela ne
Bibin qurban ji bo seyx û mela ra
Dera şêx û melatî ew geda ne
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Dibêjin wan: 'Filan şev nîvê şev da
Ku cinna derbekê l'kurkê te dane!

Ezê bigrim ewî cinî bi te'zîm
Bixenqînimtfeqet îş serperan e/"

Ji wan bawerditdn cahilj'dil û can
Heçî wek wan nefd, dbêjin 'nezan e*

Heçî bendkî bikî hindx heval bin
Binêrşeytên binêr Êzîdxyan e

Bi qurbana mela w şêxa me sed car
Ewê şefa şerifj'wan ra nîşan e

Neewşêxû mela fcu hîlebaz in
Hinikzirşex û hintdzirmela ne

Ku gava xwe ji xwe ew zêde tavên
Didin nîsan fcu wan cih asîman e

Çitcû her tiştetdzirtd didêri
Heta dar û gîya ewjî wuha ne

Zirê gûzê heye, ew zxrhinar e
Ev e zirbûng-Elîji şairan e

Nikarim ez beyan tdm ya mi dîtî
Heçî mayî bizan ewjî wuha ne

Hinek dxbeltdmestir man l'hebanê
Bila b'mînin heqê wan tevnedan e

Emê çawa bitdn j'destê evana?
Şev û rojê bi wan va mubtela ne!

Hebûm ez çapitîk j'destê Kemalî
Kirim wek çîtifca des(t) zaruwan e
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Ji dunya ra gelek guhdar û jîr in
Di emrê axretê tev d'xewda mane

Xwezîj'dînêxwe ra jî bûna guhdar
Çewa j'dinya xwe ra guhdar û zane

Nedîtyek min fcu kirpirsa dîyanet
Ev e umrê me borij'penciyan e:

"De ka Fatihe w Tehyatê me rast ke
Çewa mêj kim geIo,rojî çewan e?"

Egerpeztdzekatyetd hebîtin
Feqîr l'kû ne! çifcû ew baş şivan e!

Eger elbek zekatyekî hebîtin
"Feqîr heydê!" çifcû ya gêrevan e!

Didinpale w melûkêşa b'dilêxweş
Didin behra mela, ema Ibehane

Wiha ne exlebê ehlêzemanî
E'nabêjim yekcari qenc nemane"

Dibîpeyda b'tbin emma tcu kêm in
Tu nabînî'yekî taze j'sedan e?

Elîtu l'kû,eva tu l'epey tcetî l'kû?
Çikû ev qemê heyê çardehan e

Me çîro l'destê dêwbav çûn bihiştê
Hezar rehmet li dêwbav hazira ne

BEŞ:14

Ey xurbetêeyxurbetê
Ey xurbetê ey xurbetê
Ey xurbetê ey xurbetê
Eywah ji derdêxurbetê
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Vêxurbetê em dax kirin
J'qelb û ceger nasax tdrin
Bêperde û bê cax kirin
Eywah ji derdê xurbetê

Em dax kirin daxa beza
Em kezixandin wek reza
Qebhet çi bû ev bû ceza
Eywah ji derdêxurbetê

Vê xurbetê em pîr kirin
Bê ray û bê tedbîr kirin
Bav û bira emjbîrkirin
Eywah ji derdê xurbetê

Vê xurbetê em jar kirin
Bê îhtibar û sar kirin
J'her kes re em biribar kirin
Eywah ji derdê xurbetê

însafsiza em rakirin
L'pêlan û destan kar kirin
Me çend delal wenda kirin
Eywah ji derdê xurbetê

Heta bibin em kal û pîr
Derdê ewan nakin jibîr
J'qehrê ewan bûne esîr
Eywah ji derdêxurbetê

Em bûne goyînê şevê
Heta sibê ew nanivê
Sebr û tebat mej'Reb divê
Eywah ji derdêxurbetê

Her kes nizanit hal çiye
Yê têr,çi hajyê birçiye?
Pirsê bikin 'jyê dîtfye!
Eywah ji derdêxurbetê
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G'tryê ewî l'halê mi tê
Ê dîti halê xurbetê
Wek min keti vê ezyetê
Eywah ji derdê xurbetê

Nayê beyanêya mi dî
Em bûne teslîm û kedî
J'wan ra,ku qet nakinfedî
Eywah ji derdêxurbetê

Ehlê zemanê me bitr in
Wek du reha ew didirin
Qedrêxeriba ew nagirin
Eywah ji derdê xurbetê

Serwer tunînin vê demê
L'derdan bikin ew melhemê
Hewarji destê vêxemê
Eywah ji derdê xurbetê

Seyda me dîj'ehlê zeman
Qedrêxeriba taze zan
Cih wî bibit rewda cenan
Eywah ji derdêxurbetê

Ya Reb bilind kî qedrê wî
Hem dunyewîhem uxrewî
Mehrilm neke mej'feyza wî
Eywah ji derdêxurbetê

Kurte Elîvêqissetê
Sebrê bike serxurbetê
Heyfa te maye l'axretê
Eywah ji derdêxurbetê
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BEŞ:15

Ey Elî rabe ji xew çava bişo taze vetdr
Umrê te çûye nîhayet tej'xwe ra karek nekir

Min çiqa nêrimi dxhuba dinê bûye bela
Qet kesek negha Xwedê hetta ji dil ew ranekir

Tu ji dil bavêje wê,tehlî di batin de b'tzan
Gerçîzahir de şêrin e ew, wekî şîr û sefdr

Min çiqapirsîû seh tdrmi dinêrimin didî
Di dinê da qeffyen ya her zelal keskî nekir

Herçî ti§ta dergehê kêfê li beryekî vekir
Eynê wî tisti,tedx pasî derê qehrê vekir

Her kes ê bimri biçî heşr û hîsabê cem Xwedê
Ne b 'xwezî wî çû ji dinyayêjidil tewbe nekir

Qet di mimê da tunîne ferqiya sah û geda
Ku xilas b'tn hin bi mal û yan bi can kes seh nekir

Fewzîpasa,Şêxê Xezna Me'sûmê te eyfeqîr
Rûhê hersê heftiyek stand Ezreîlferqê nekir

Sêsed û şêst û nehêpiştî hezari bû,Xweda
Dergehê baxê bihişta xwe li ber hersê vekir

Sebr e dermanê musWatan li nik ehlê 'eqil
Resgirêdan şîn kirin gagah û qetfeyde nekir

Sed hezar hemdji Xwedê ra ezdizanim biyeqîn
Ku hekîm e zerreyek bê sir û hifcmet wî nekir
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BEŞ: 16

Xemrevînek min hebû pir nazik û zWa xîsal
Ezji wê dûr bûm bi teWîsa reqWê dînbetal

Ezpijandim firqeta wê nazika şêrinkelam
Bêkes im,nabit li min qetpursfyarû hem sual

Ez birindar û xerib im bê dewa û bê tebW
Kuştiyê cewra reqîb im hêvîya min Zulcelal

Her dema tête xyalim suhbet û bejna wîsalim
Pir dinalim xweş dikalim firqetê kirme hilal

Wek Elîzane kesê camekji hicranê vexwar
Saetek dewra firaqêpirtir ej'sala wîsal

Eygelo dîsa dê bêtin ez bibînim DîWerê?
Da bi desta dim li ser weqtêfiraqê erzîhal!

Her kesê mizgînîya weslêji bo min bînitin
Rûhêxwe ez dê bidim jê ra di şûna milk û mal

BEŞ:17

Bi xeflet umrê me bori b 'temamî
Nizam kengê emê l'xwe bibne hişyar

Emê bimrin biçin heşr û hîsabê
Cihê qencaye cennet,yê dîyê nar

Bikin tewbe j'dilê safî û paqij
Heta mimê bibin taze wefadar

Ne îşek zarûkîye îsê tobê
Nizanin ku b'Xweda ra bûye bazar

Hinik cezbe w girin e danê subhê
Dikin govend û reqsê danê êvar
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Bi wan fexrê dikit mel'ûnê ibtîs
Ku jê rabûne ev deste qumandar

Ne xwezka wîji vê bendê û bimri
Di wî weqti ne gazî û ne hawar

Di wê roja,mêranî wê bibit kifs
Li meydanê kîye mela,tdye qar (7)

Ev e şeytên bi carek birye talan
De ka rabin nebin j'wan sistê murdar

De belkî hûn bizivrinin ji dest wî
Wegeme bûne hûn sêwîyê dîwar

Elî bêje tu wê l'cem xwe nehêle
De tu pasê nebî mes'ûl û eybdar.

"Temme tehrîrî Dîwanu el Seyyîd Elî el Findikî 11.5.1985 M.,yem-îl
sebt."

Mana hevokên bi zimanê Erebî:

1- Gelî birayan ev çi bi min hat, ku dUê min bi tenêbûnê ve tapêl da?
2- Eger ku ji meriv feydê bibînin, her kes bi meriv re dost e. Ekene di-

bêjin, ez li vî atf û tu jî U wî atf.
3- Ez U dinyayê ji bo dostekî pak pir gerîyam, da ku ez jê, ji xwe re

xweşiyekê bistînim. Lê heta bi niha jî ez negUiam amaca xwe û peyva ku
ji min re dîyar bû jî ev e ku dibêjim.

4- Gelo hûn jî U ser wî tiştî ne, ku ez U ser im, yan tenê ez ketime vê
rewsê?

5- Temenê min bihurî û negjham kemala xwe.
6- Mîna tekrara şpvên min, xweşiya Xwedê li ser çêtirînê mirovan û

alê wî û temamê xelkê be
7- "... kî ye mela, kî ye qar": Ev gotin, tenê di nav feqiyan de tê bikara-

nîn. Dema ku feqî di nav xwe de tiştekî pi§k dikin, di pi§kê de yê kar
dike navê wî "mela" ye û navê yê U kêleka melê ji aUyê çep ve jî "qar" e.
Yanî ji mela bigir bi rêzê her kes para xwe hiltîne, di paşî de hêj dor tê
ser ê qar.
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C- Helbest û Bêjokeyên Efare

Di nav destnivîsarên berevokên me de, hin şerîtên ji dengan dagirtî jî
hebûn, ku ji deverên cuda-cuda ji devan hatibûne dagirtin. Ew, hemî çî-
rok û meselok û kUam û helbest û hinek jî bêjokeyên derwêşekî tevî
dengê erbanê bûn. Me van helbest û qesîdeyên di vê pişkê de, ji wan şe-
rîtan wergirtin û daxistin nivîsê. Pê§î ew hebst, piştre jî kilamên derwêş
hatine nivîsîn.

Ev benda pê§î, me ji şerîta ku ji devê hecî Brahîm hatibû tijekirin nivî-
sî. Temenê H.Brahîm, U dor pêncî satf heye. Her çiqas ew ne xweneda
ye, lê merivekî pir serwext e û bîrewer û dinyadîtî ye! Wekî din tu pey-
vên wî tê de nibûn, ango wî ev helbest ji kur girtiye, ya kê ye, em niza-
nin. Bitenê wî tê de weha gotiye: "Ezê ji we re qesîdeya A§iq û Maşpq
bêjim."

Ev Qesîdeya a§iq û maşpq, di warê edebî û zimên de qenc rind e. Diy-
ar e ku xwediyê wê, merivekî edîb bûye. Lê belê rewş û nikla tê de,
di§ûfe helbestên Feqiyê Teyra! Li gor dengê di şerîtê de, di her malikê
de herdu rêzên pa§î du caran têne gotin. Lê me ew tekrar nenivîsî.

Helbest bi tevayî, 19 malikên şeşkok in û bingeha rêzên di tevê maU-
kan de bi heft kiteyan ava ye, qafiya asasî jî tê de tune.

Di vê nivîsa me ya ji dengên şerîtan de, dibe ku hin §aşî çêbûbin. Hê-
vîdar im ku wê xwendevan di tevan de bi guhdariyeke balkeşî bixwînin û
lê çavdêr bibin.

(Qesîdeya Aşiq û Maşoq)

Dîlbereka min heye
Pirbikêfûsahî
Li meydanê di cî de
Lê wê tirêjek dayî
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Tîrek hate qeWê min
Birûska nav ewra yî

Ji mereza birûstcê
DîWer serêxwe tûj kir
Ez ne dêşin nav gava
Tej'min rijand birûskê
J't seva Rebê Beytê
Ez ketime qilûzkê

Lê dîWera zêrinî
Tu bi çav min dibînî
Tu bimeşî dixênî
Ez şûla te dbe ronî
Ez tcu rabûme serxwe
Min dx nûrek hêşînî

Dilê min pir bi dil be
Tu rab li min bipirse
QeWê min îgunehkar
Jê nayêt deng û his e
Te ez pir dame şermê
Tu kes bi me nehise

Lê dîWera evînî
Şemala xwe nabînî
Qasek milahize kir
Meqamêxwe dibînî
Li ber dilê min îjar
Çiqa tu pir şêrin î

Gula te ya pir geş e
Xeberdana te xwes e
Te qelbê min zeîfkir
Ezî ketim bin ferş e
Dilê minîperiti
Bûme dxnek bêhiş e

Lê dxnika dinyayê
Berêxwe b 'de Xwedayî
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Xwedayê meypir mezin
Şewq û semalek dayê
Li qeWê min tesîr kir
Du şîşa daxin dayê

Te qeWê min birin kir
Te mij'xwe ra hêsîr kir
Te çavê min birin kir
Te qeWê min dixwîn tdr
Te hiş û aqilim b'tr
Te qeWê min ê dxn fdr

Lê dîWera delalî
Ka em bibin hevalî
Çavreşa çavxezalî
Qelbê mijber dinalî
Ew nêrina dinêri
Bêhemdîû bêçari

Çiqa diçim tcû derê
Qelbê mi l'te digerê
Bi şev û ro, bi gavê
Gazîdikim tu were
Li ba dê û bavêxwe
Min xeberda b'eskere

Misk û davê tey gulî
Min qeWê te tev tdri
Daxek dabû qelbê min
Birindari tev biri
Li ser dilê min î kul
Du şîş daxa te nêri

Te qelbê min şewitand
Agir ser qeWim rijand
Şeva tari ez rabûm
Min dxqelbêmin dixwand
Ttrs û lerz mi d'hilanî
Stêrê çava mi d'rijand
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Ew dxWera min dîye
Di nêztk de hatîye
Li ser ruyê vê erdê
Kesek qê te nedxye?
îmdad kirye Mihemed
Min bi çavêxwe dîye

Lê min da ber kêra
Tu dibêjî wek sêra
Ew mehiba tey giran
Min navê bav û biran
Eşq û şewqa tey giran
Li qeWê min bû çira

Li qeWê min dixistî
Nûra te ya pir bilind
Li bajarê me yê rind
Te sûle da heta gund
Bejna teyapir bilind
Kesk û sor reng û rind

Te ez tdrim tevde dûr
Eybecari tev qisûr
Ew qisûrê bê qedûr
Ez hewar kim zar û zûr
Hewar naghê Esfehan
BTncîlû Tewrat, Zebûr

Hin mezin û ademî
Di ber dxwar şemal da
Çavê serê min pê ket
Dil û qelbê min jan da
Hiş û aqlê min d'hev bû
Min dxbi tewrin danî

Kesek tune b'nêrine
Qelbê min tevpertine
Te mûm xist nav qeWê min
Damle-damle d'niqtine
N'tqtêd navêpirgiran
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DU û ceger herşîne

Ez çi bêjim hindik e
Şewq û şemal rindUc e
Tu qelb,hinav xwe§ bUce
Wext nemaye em bikin
Rebê alem his bike
Çûna salê gavek e!

Ev helbestên U jêr, me ji §erîta ku ji dengê Mele Mihemed dagirtî bû,
wergrrtin. Lê mixabin me nezanî, ku M.Mihemed kî ye û ji kur e. Bes
dema ku wî di civatekê de ev helbes gotine, hin deng ji kesên li dorê ke-
tine şerîtê de. Di detpêka wê de, ev peyv heye: "Birayê ezîz Mele Mihe-
med wê qesîde bêje" û hinek peyvên din jî, bi navhUdana: "Şêx
Mihemed, wey tu bijî!" , "Mele MUiemed, destê te sax be!" û hwd.

Belam helbestvanek U Cizîra Bota bi navê Şêx Mihemed heye. Ew ji
herdu çavan kor e û temenê wî jî pir hevraz çûye. Wî, ji dengê xwe ge-
lek şerît dagirtine û U nav xelkê belavbûne. Gelo wê ev, ne ji dengê wî
hatibin girtin?

Ev helbestên U jêr, bi babeta xwe cuda-cuda ne. Ya pêşî, navê "Hey-
derf' di paşiya wê de tê. Herweha di despêka pi§ka "C" de, navê Mele
Mihemed Emîn Heyderî heye. Ev helbesta li vir, bi naveroka xwe wek
naveroka wan helbestan e. Û helbestvan U wir di tevan de, xwe bi navê
"Heyderî" navdar kiriye.

Benda pêşî, heft malikên şeşkok in û rêz bi 16 kiteyan diki§in,û qa-
fiyeya asasî jî "...ê" ye. Lê di dengê di Şerîtê de, rêzên pênc û şeşan ên di
her malUcan de, du caran tene xwendin. Ji bo wê yekê, me ew tekrar di
na kevanekan de nivîsîn.

(Qesîdeya li ser Şêx Eladîn)

Eya saqî ditdm hêvîşeraba işqê zû bînî
Guhêşadî, dilêxemgîn bike rehmêxwe bighînî
Di behsa dîWera şêrin dilê min zû bike şênî
Bi dengê Heyderi bakim, eya dtWer tu şêrin î
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Tepir aşiq kirin mecnûn şev û rojê dinalînê
Belê rnûkxji te nadim bi sed Leyla, bi sed Zînê
(Tepir asiq tdrin mecnûn şev û rojê dinalînê
Belê mûkîji te nadim bi sed Leyla, bi sed Zînê)

Li çend sala me dxWer dî wetdxewnê li dinyayê
Bi zewq û suhbeta ilmê bi wan insa te hêjayê
Dipiştî lezzet û keyfêfîraqa dt wetd bayê
Ji derdê Şêx Elaeddîn hezar asiq tcetin tayê
Dixwim sondêxeyala min ji te qet vale namînê
Te agir da dil û canim heye carek tu dendnê?
(Dixwim sondêxeyala minji te qet vale namînê
Te agir da dil û canim heye carek tu derxînê?)

Felek tcanê hebWê min, şehîdê daîra Şamê?
TebWê 'atima tcanê, gula şêxa, çira 'amê ?

Fîdakarê Muhemmed bû, eda tdr heqqê îslamê
Heye carek bibînim ez hebWaxwe şêrinqamê?
Fîda tdm wê cemalê ezfîda tdm ruh biyek btnê
Fîraqa wî dihiştin em di nav hizn ûtculû şînê
(Fîda kim wê cemalê ezfîda tdm ruh biyek bînê
Fîraqa wî dihiştin em di nav hizn û tcul û sînê)

Ji Şamêyek xeber hatî wetd tirê bi neyari
Birinê dilji nû kul bûn ji lew daîm ditdm zari
Heta sax bim ji bîr nakim hebWa xwe qe yek cari
Difikr û hem dixewnê de bibînim sibh û êvari
Eya qeWo bike ibret ku hêstir bên wetdxwînê
Belê sebrê bide çavan ku yek nuqte bibarinê
(Eya qeWo bitce 'tbret tcu hêstir bên wefdxwînê
Belê sebrê bide çavan fcu yek nuqte bibarinê)

HebWa min wetdrojê şefeq da erd û esman e
Munewwer fdr dilêxelqê wetd Luqman bi derman e
Çi zû ya Reb te bir ba xwe,ku îro em hezîn mane?
Hezar wek min yetim histin li deryê tacê sultan e
Nema ronî li ber çava Elaeddxn tcu nabînim
Tu cara kes nebin dibcweş li vê dinyay lixayînê
(Nema ronî H ber çava Elaeddîn tcu nabînim
Tu cara kes nebin dilxweş li vê dinyay lixayînê)
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Ezû yarî, di heqqê dîn ji hev em têr nebûn ya Reb
NesWê me bi dîna wî bitce der cennetêya Reb
J't nûra bejn û bala wîbibînin lezzetêya Reb
Bifezla xwe xelas td me ji derdêfirqetêya Reb
Felek xayîno bêbexto hematcu fursetê tînê
Ji hev winda dikî dostan, li wan zahir dikî kînê
(Felekxayîno bêbexto hema kufursetê tinê
Ji hev winda difd dostan, li wan zahir dikî kînê)

Eya Ehmed bi qurbana te û necla te bim sed car
Te zanî tcueve xemgîn ji işqa te gelek xemxwar
Bike rehmê li miskxnan nehêle ew di kûrenar
Heye carek cemala te bibînîasiqê dilsar?
Ela ey Heyderizanim di işqê de tu derwîn ê
Dipistî Şêx Elaeddîn çima daîm nexemgîn ê?
(Ela ey Heyderizanim di işqê de tu derwîn ê
Dipiştî Şêx Elaeddîn çima daîm nexemgîn ê?)

Ev helbestên U jêr, ji aliyê helbestvanekî ku navê wî "Sîracedîn" e hati-
ne ristin. Lê belê hin ji wan di§ûfin helbestên mamoste Cegerxwîn. Dibe
ku wî ji xwe re teqtfd kiribin. Ev helbest jî, ji dengê Mele Mihemed in û
di eynîşerîtê de bûn.

(Tarîka Şeva Hicrê)

Di tarika şeva hicrê,çiraxesîfet im ya Reb
Ji ser heta piya nar im, bi carek vêketim ya Reb

Nema min sebr û aman e,ji berjîn û evîna dil
Li vê behra welê teriha b't berpêla ketim ya Reb

Ji dîlber dûr ketim lewra,belê ser daye can û dil
Lê temaşq natce ey zalim,ku ez bêtaqet im ya Reb

Megerpirsê li mi nake, belê tim têxeyala min
Li şev û rojan dinalînim,bi ah û hesret im ya Reb
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Şev û roja bi kovan im,bi biWil ra dilovan im
Hevalêxunçê baxan im,ji gul ez dûr tcetim ya Reb

Di tcûra işqê borime,yeqîn ezpîrê Torime
Di nav ilma zerûrime,di qeyda hîcret im ya Reb

Meger ez Rostemê Kurd im,cihangtr im çi xweşmerd im
Lê Sîracdîn im sfyahçerd im,di qunca xelwet im ya Reb

(Hebîba Çavbelek)

Tu zanî ey hebWa çavbelek min dil hemî derd e?
Di benda zilfê reştûzî esîrê xwe demek berde
Li hîva çardeyê îro li berpacê dinalim ez
Ji ser wechêxwe rake ey hebWa çavbelekperde

Li min perde hilanîzû di nêv sewqê de hinda bûm
Me secde birye ber bejnê muqeddes kir li min erd e
Ji remza bazinê zenda ji gustîla te ya zêrin
Me zanî ku sehê rindan ji bona min gelek merd e

Bi wan remza îşaret kir,bi zilfan dil meraret tdr
Me zanî dilxesaret kir,ku bisfcan wê kirin çerd e
Sîracdîn diWirindar e,li berpacê dinalîew
Bi te weslet dixwaze ew,di qebrê da nebî derd e

(Canê Min Heland)

Nazika mehbûb û şêrin,Iê tcu xwîyabû lipencerê
Çi zû canê min helandî,te b't çeşmê dîWerê

Bi Xweda fdm ku ji husna te nebim mîr û mela
Lê na îtabê na hîsabê bi detuwê defterê

Te biyek nezer li tcê kir, ewji ber husnêfena
Lê bi wê husna te danîme di narê seqerê
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Me ji wê roja te dîti cism û can tev çûn hewa
Tu dizanî ku esîr bûm mam di qeyda xederê

Bi keramet tu ji etcsa xwe Rebîa Bedew î
Lê kefsa halê me te zanî,tu çi derd î,dxWerê?

Me bi eynêxweyeqîn tdr,tu li me bûye milûk
Bi teraba xwe ji nalê me bibîne esmerê

(Ger Şêstî Imir Kim...)

Ser ta bi qedem zahirê bejna te dibûm ez
Mejiperde û çarê wê ticarxalînebûm ez
Her rojê di serwende xulamê te dibûm ez

Ger sêsti umir tdm te dipêncîda bibînim
Dest bavêm nîqabêji du çeşmê te hilînim
Yek ta ezji wan zulfê siyah ez bikişînim
Umrê me di wê wextê dibêjim çardeh im ez

Cana min cegerxwînaji ber derd û hewayê
Cerhên di dilan tcûr bûne derman qe lê nayê
Xeyri te tebW nîne b'ttce lê ku dewayê
Pirsa meji dîWerra b'tgota ci fces 'tm ez

Pirsa meji dîlber ra bibêpê bigehîne
Bêje ku, merizê teye halê wî tunîne
Ger nayê, tu zilfan li seri da bisîne
Derman ke birinêm de tcu hêja nemirim ez

Da heqê birina wî silava di sebakê
Carek tcu şeyandî wê li ser bayêfelatê
Tesîrê di min tdr ceger û qeW çûn hilakê
Nalînê di dil da li min axîn ditdrim ez

Nalînê di dil da daîm adn her weha ye
Rindê tu were bo min bibêje de çewaye?
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Ger eqd û nîkahê tu dixwazîji Xweda ye
Lê mayfye bewsekji du çeşmê te bidim ez

Bewsa tcu ji çeşmê te bidim bo min tewafe
Naçim Hecer-il Eswed ku ew dûr e mesafe
Gerseya Sefa w Merwa li dora te be hafe
Zanim fcu ji ber hubba te meşhûri dibim ez

Zanim fcu ji ber hubba te ez çûme dirêda
Min war û sefdn nîne wetdxelkê hevê da
Eksa xwe li canêxwe bisî navê dirêda
Da bigrim l'ser çavêxwe deynim mubarekpê dbim ez

îsal ku jipês da wê bibînim te delalê
Serpasê hilînim ezji berhusn û cemalê
Da bêtim mubarek b'tt tewafa zilfû xalê
Dîlber tu dizanîji xeyalê merizîm ez

Zîrest û çira her dem û gavan di melal î
WekHemze tcu perwane li atesê dimalî
Derdê meyedaû tebat fdriye li halî
Çira tu ji dîWer re dibêjî hewes im ez?

Ev benda U jêr, yazdeh malikên nehrêz in û rêz bi heşt kiteyan dikişin,
qafiyeya asasî jî "...ê" ye.

De belê ev helbest bi nikla xwe dişûfe ya Melayê Cizîrî, ku di rûpela
254 an de ye -Dîwan Çapa Latênî. Û di paşiyê de navê "Sîrac" heye,
ango yê ku ev helbest ristiye, ew e.

(îro Sibe Çûme Der)

îro sibe çûme di der
Min dx dihat bayê seher
Tev çîçek û sundus di ber
Enwa'ê tiştê mu'teber
Cumle sedayê saz û zer
Çendan kirin wan cengû şer
Avêtine cergû ceger
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Heryek bi new'ek sed fceser
Min kxrye bîrafirqetê

Dîsa li min efcs kir ciwan
Dest avêtin tir û kevan
Avêtin dil tehmek rewan
Tê da hebûn sêsed 'Ewan
Heryek bi êşekpirgiran
QeW û dilêm tev kimejan
Lew min kirijar û fixan
Nîna tebW û melheman
Ez ketme behra heyretê

Lê dîlberji derhatfikiri
Lez kir bi burcê meş kiri
Bejna xwe sor û zer kiri
Çav û biruwan kil kiri
Zulfan bi ser da seh kiri
Çîçek hilanî çêkiri
Xweş rasêra biskan kiri
Hat û li min meyze kiri
Çawa min dît û dil ketê

Min go: -Piçûkê xweşikê
Lê gerdenziravê nazikê
Xweşqametê meşwerdekê
Devsekirê lêvtenikê
Şêrinxwedana kêlekê
Tu j'qencyê ra tcerem bitcê
Min yek sualpirsa bikê
Heta tcengê zilmê bikê?
Li esîra zilfû xetê

(Ew nazika) rind û delal
Bejna zirav û çavxezal
Lê min gula sahibcemal
Ma qê dibin wek te mîsal?
Go: -Wer bi min ra bib heval
Madem tcu ev tiştji te tê
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Ez bûm hevalê dxWerê
Zulfê sfyah da esmerê
Çengal bi zêrin gewherê
Cotêgulfyan seherê
Grêda qolana kemberê
Xalis sîfetê beşerê
Lê kûra b'xeyr û defterê
Hisnam gihîstî tcê derê
Ger tu ji ehlê himet ê?

Min go: -Delala mihbetem
Wexta tcu da sahibkerem
Min ev zeman û ev qelem
Etrafê Qafan û serem
Ezpirgeryam Rom û Ecem
Wek te nedxkes min hetcem
Lê teftêş kirimin dem bi dem
Qet min nizanîyekji cem
Ev êsa şqhê qudretê

Ewxanima rengsosinî
Lêpal day caxê hesinî
Cotê gulî qorê binî
Şûledidazilfûenî
Balaxwe da min sefdriî
Ez fdrim dînekzozinî
Min go: -Delala ez benî!
"Ma ev fdyeT got û kenî:
-Tu asiqê zulfû xetê?

Min dî dihati esmer e
Gotiji min ra: -Tu were.
Geh carek li min fce nezer e
Gerden ji şûşa ehmer e
Yeqîn ji min ke bawer e
Her tê digo: -Dê tu were.
Lêpir dixwim kul-keder e
Heta nedî serdefter e
Ewpir dibînî ezyetê
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Weyla li min wey li minê
Lê xweşhakimê rengsosinê
Perdeya nav dilê minê
Seyra minê diltcetinê
Ger tu dixwazî vê dibê
Em vê dinê guh nadinê
Wer em biçne Merqeda SINÊ
Carek diayan em bidinê
Em tev bixwazin cennetê

Ew xanima şêrinkelam
Mihredidestê"la"û"lam"
Jê ra wekî min pirxulam
Nafî kiri mexsûd miram
Dê deftera min kirxîtam
Ez asiqê wê me medam
Go: -J'vir heta îraq û Şam
Ya Sîracê min esselam
Ma qey dibînîzehmetê?

Ev çend heb bêjokeyên U jêr, ji devê derwê§ekî (dewrêş) bi erbane, di
şerîtê de hatibûne gotin. Lê belê me nezanî ku ew kî ye, kengê û U kur
şerîtê dagjrtiye.

Derwêşê nenas, benda pê§î U ser Hz. 'Umer gotiye. Bi kurtî ev çîrok
weh ye: Carekê Xetffe 'Umer çûye ser Dêrçeledînê U welatê Sewdaniyê
(Dibe ku Sûdan be), da ku hespê Mîr Lender (Borê Qer) bi darê zorê
jê bistîne û ji xwe re bîne were. Herweha Ke§ê Qember û keça wî Ley-
mûnê jî, pê re bûne heval. Lê belê §er U wan diqewime, Keşê û keça
xwe têne kuştin û 'Umer jî direve diçe dikeve Keleha Tewrêsê da ku
xwe biparêze, lê hawîdor lê digirin û ew tê de asê dimîne naçar dibe.

Tunebê di wê asêgehê de, hêtfnên hechecflcan hebûne. îcar pi§tî ku
ew ji felata xwe ya ji destên dijmin bêhêvî dibe, radibe nameyekê dinivî-
se û bi stuwê hechecflcekê ve girêdide.Ew hechecflc jî, wê nameyê dibe
diçe Mekê (Yan Medînê) û dide Mihemed Pêxember.

Dema ew nameyê dixwîne, ku 'Umer di kelehê de asê bûye, Hz.
Etf bi gaziya wî ve dişînin. U Etf U Dundulê siwar dibe diç hewar
'Umer û bi aleciyan re şer dike, heta ku xwîna mirovan dide zenguwên
Dundula wî. Pi§tre ew û 'Umer biserketî vedigerin tên mala xwe.
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se û bi stuwê hechecflcekê ve girêdide.Ew hechecflc jî, wê nameyê dibe
diçe Mekê (Yan Medînê) û dide Mihemed Pêxember.

Dema ew nameyê dixwîne, ku 'Umer di kelehê de asê bûye, Hz.
Etf bi gaziya wî ve dişînin. U Etf U Dundulê siwar dibe diç hewar
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Lê belê ev çîrok U Kurdistanê bi awayekî din tê gotin: Ango ew keleha
ku ew §er U serê çêbûye, Dêra Qêre ye ku U RojhUatê De§ta Bi§êryê di-
mîne. Herweha ew der, gund e jî û bi navê gundikê "Dêra Qêre" navdar

Me van bêjokeyan U gor rêzkirina wan di şerîtê de U pey hevdu nivî-
sîn. Me her pişkekê jî, bi tîpekê nîşak kiriye.

(Şerê Dêra Lender)

Go: 3
-HeqWekî çargoşe bigrin bavên serpiyaxin
Emê îro herin Hespê Qer bigrin bînin
Emê lê siwar bin,herin Mek û Medîna minewer
herin zfyareta HebWîXwedeyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta td wer digotî
Leymûna cUWerradibû lipêyo
yawas berêxwe dabû xizna bavêxwe
li heqWtd devê ewil tilya dagirtî haniye
ew û Hezretî 'Umer-il Farûq tevde hersê rabûne
berêxwe dane cem fcafirê Lendero
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta tdji vir de diçûne
Kafirê Lender derketî diyarê Dêrê
Wexta td çav li bejna Hz. 'Umer-il Farûq xisti
serçavê wî dûman girtî
bi sê damarêpişta wî qetiyayo
Ev Kafira li qûn rûnisti, go:
-Ey Keşê min î Qemeri
nin û te watdnabî, bi eynîyo
Sellû ela Mihemmed
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Go:

go:

Selewat li canêpêxember

-Evayan, ya Elîye, yan 'Umer e
Go:Hatihespê Qerji destê min derxtne bi oyn û dekayo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

"Ey" go "Kesê min"
-Ey fcafirê Lender
go, wellahîneyElîye
billahî ney Elî'ye
Hezreti 'Umer-il Farûq e
di bin sondê de hiştî,
kafimapê erqilandîye

Wexta td wergotiye.
Hezreti 'Umer-il Farûq du tilî
herdu tilîyêxwe
dirêjî ber çavê wî kafiri tdriye,

-Ey fcafirê Lender
ji Dêrê were xwaro
ji Dêrê were xwaro
Bi izna Xwedê û Pêxember
Ezê du tiliyê xwe li çavê te xim
çavê te zo derxînim
ezê Hespê Qer bi destêzorêji destê te derxînim,
biksînim Mek û Medîna minewer
Lipiştiwî, lipiştimin
siwar ê bibîgul-Pêxember,nebyê nûriyo
Sellû elapêxember
Selewat li canêpêxember

Wexta td wergotî.
Vt fcafiri yawasca
kilîta heft qapfyan girtî,
ji Hezreti 'Umer-il Farûq re avêtiye
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Hezreti 'Umer-il Farûq Derê bi deri vekiriye
ketîderê şeşan e, Bor-bejnê kelamê,
Hezretî 'Umer-il Farûq gelek hêbet û saw
ji vî heywanîgirtiyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Hezretî 'Umer-il Farûq bang kir.got:
-Ey Hespê Qer
go, li bermin bibe wefce mfya qer
ezê te biksînim ber kevirê mermer
li te kim cil û ber
ezê nigêxwe di rikêba te heywanî da deynim
li te siwar bim.
Lipiştîmin siwarê te gul-Pêxember, nebyê nûriyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta fd wergotiye.
Hespê Qer ba tdr
Xwedê teala zimantd Erebt fesîh avêti devê wî heywanî
bafdr.
-Ey, ya 'Umer-il şêrin î wefd nalîşeker
ji esqa Xwedê û Pêxember
li'm heliyabû dil û cîger
îsal sala heftan e
min qet anka tişkî watdna nedx
Bi birina avê û anînaj'avê
min çil û neh heb kustiye
ji bona esqa Xwedê û Pêxember
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

-Eger tu yarêpêxember î
ji mi ra derxîne nîşanapêxember
Selû elapêxember
Selewat li remzapêxember

Wexta td wergotî.
Hezretî 'Umer-il Farûq

351

Hezreti 'Umer-il Farûq Derê bi deri vekiriye
ketîderê şeşan e, Bor-bejnê kelamê,
Hezretî 'Umer-il Farûq gelek hêbet û saw
ji vî heywanîgirtiyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Hezretî 'Umer-il Farûq bang kir.got:
-Ey Hespê Qer
go, li bermin bibe wefce mfya qer
ezê te biksînim ber kevirê mermer
li te kim cil û ber
ezê nigêxwe di rikêba te heywanî da deynim
li te siwar bim.
Lipiştîmin siwarê te gul-Pêxember, nebyê nûriyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta fd wergotiye.
Hespê Qer ba tdr
Xwedê teala zimantd Erebt fesîh avêti devê wî heywanî
bafdr.
-Ey, ya 'Umer-il şêrin î wefd nalîşeker
ji esqa Xwedê û Pêxember
li'm heliyabû dil û cîger
îsal sala heftan e
min qet anka tişkî watdna nedx
Bi birina avê û anînaj'avê
min çil û neh heb kustiye
ji bona esqa Xwedê û Pêxember
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

-Eger tu yarêpêxember î
ji mi ra derxîne nîşanapêxember
Selû elapêxember
Selewat li remzapêxember

Wexta td wergotî.
Hezretî 'Umer-il Farûq

351



Go:

du rekat sinet Hmêj boy Xwedê tdriye
destêxwe di cêba xwe de dani
Dibê, derxistî mora pexember.

Rîwayetê diduya dibê:
-Destêxwe dirêj tdri, mêzekiri
ji Mek û Medînê Mora pêxember
fcetye destê Hezreti 'Umer-i Farûq
girti daye nav çavê wî heywanî.
Dibê, ew, Dêrê, yan hiz-Borê Qer
û Dêrçeledxnê bi hewa fcetiye,
li erdê Sewdanfyê.
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Li ber wî bûye weke miya qer
Kişandî ber Kevirê Mermer
Lê ditdr cil û ber
Lingêxwe di ritcêba Borê Qer da danî

-WerLeymûna dîWer û Keşê Qember
em siwar bin herin Mek û Medînê minewer
Zfyaretiya hebWêXwedayo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Hezretî 'Umer-il Farûq wexta kî ba kxri
Leymûna dxWer girti lipas xwe tdri
Kesê Qember lipêşxwe siwar fdri

Van tcafiranapê hesfyane
Keko! qulik û pencerê Bedenê
temam UHezreti 'Umer-il Farûqjî girtine.
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Van kafiranapê hesiyane
Qulik û pencerê Bedenê temam lê girtine
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember
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Kewser şerkî wî çer tdr lo
Birhan şertd wî çer tdr
Meydan ji xwûnê sor û zer tdr
Ketco, li ser serapilus dihatî
Kafirtd sê tîr û tcevan dida pêsîrkê
davêtî serê Keşê Qemberxistî
serê wî ser hol tdriye
serêxwe girti daye binçengêxwe
ruh, fedayê Mihemmedmistefa nebyê nûrin kiriye.
Sellû ela Mihemmed
Selewat H canêpêxember

Leymûnê sertd çêkir lê
Dayifcê şerfd çêtdr
Heft cara lixwen û li Hezreti
'Umer-il Farûq û li bavêxwe zêde tdr.
Meydan ji xwûnê sor û reş fdr.

Li ser selapilusa hatiyi
Ketco, fcafirfdsê tir û tcevan didayîpêre ser tdr,
davêti li serê Leymûna dîWerxistiyî
serê wêji ser hol tdriye.
Wêjîrih bi rihêxwe,
fedayê Mihemmedmistefa nebyê nûrin kiriye
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Hezreti 'Umer-il Farûq
meydantd çû û hatiyo
meydanfd çû û hatiye
meydana wa didiwa da
Bor reş tdriye ji xwîdanê
serê Bori ratdri dayî ber hembêza xwe
Bor di ser Bedenê ra firyaye
li wîyalê Bedenê daniye
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember
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Go:

Go:

Pozê qeyalê Borê Qer dirêj bû
Lipozê qeyala bi kevirê bedenê tcetine
du-sê tcevirjê neqeb tdrfyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta fd li wîyalê Bedenê danî
Hezreti 'Umer-il Farûq
bi qamçiya hati Borê Qer lêxisti:
"Tu ne bigora vînavêxwe bû" bi eyniyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpexember

"Ey'go, "ya Hezreti 'Umef

-Şêrin î wetd nalîşeker
Go, ji eşqa Xwedê û pêxember
li min heliyabû dil û cîger
Go,bala xwe bidin, ser salê şeşa ne
pê da daxilîsala hefta dibûm
Go, ez im wetd di hindur da bûm
pozê qiyalê min a hatine
ji bo wînatinim birinim
tcevirê Bedenê fcetine
du-sê tcevir tdri neqeb
ji mi ra sûc û xeta tê da tunîno
Sellû ela Mihemmed

Hezreti 'Umer-il Farûq dtsa lê siwar bû hereket kiri
Bala xwe dayê Kartol û Nesranîye
Cihûd û Ermenîye
rahiştin kevirê tixt û weqiya
lipê Hezreti 'Umer-il Farûq tcetin

-Çewa elçîkt,sexîrfd mihemedx were
hespê Mîrê mîrajixwe ra bigre û bibe bi eyniyo!
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember
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Go:

Hezreti 'Umer-il Farilq bala xwe dayê
mêze fdrturaû mikûn tê da nedx
mêzetdr, li berDêrê setdnî
mêzetdT çel tene rûban li diyarê Dêrê bûn

-GelîRûbana qapîli min vefdn
ez werim hindurê Dêrê da hesar bim
sibeda ezê herim bi riya xweda eyniyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

"Ey" go, "rêwiyo derbasbe bi riya xwe da"

-Rêwiyo derbasbe here bi riya xwe da
Dêrsera bavê wan merinan e
li Dêra bavê van mera,nayê bi eyniyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpexember

Wexta kî wergotiye
Hezreti 'Umer-il Fanxqpeya bûye
nigêxwe ji rikêbê danî hatixwarê
çel tirê wî hebûn
her çil Tîrên xwe girti, dayepî, avêtî
Serê çel Rûbana jê tdri
Serê wan Rûbana hariî
di qulik û pencerê bin Dêrê da daniye,bi eyniyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Destêxwe li qapiyê Dêrê danî
"Bismilah û rehman û rehîm" gotiye.
Deri çêtirji berê vebûye
tê da bûye hesaro
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Van kafirana dor lê girtine
Keko, bûne lukê Ecem e
Sellû ela Mihemmed
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Go:

Selewat li canêpêxember

Hezreti 'Umer-il Farûq bala xwe dayê
sela û mitcun tê da nediye
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta kx wer goti.
Bala xwe dayê mêzefdr,hechecîka li serê wî nê
li ser Hêlînê re batdr,go:
-Hechecîka serHêlînê weret
Go, ezê nametdyazû bikim,bavêm qiritca te,
tê heri Mek û Medxna minewer
li ser çoka Hezretifexrê tcaînat tu deynî,
derdê min pê da îfade bitdyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Hatîkafirê Tewrêsê
wexta kîji wê da hati,go:
"Halahalî,bîhati"
-ji mi ra dibêjin "Kafirê Tewrêsê*
Çewa elçîtd,sebîtd mihemedx werê
Hespê Mîrê me rabe bigre û bibê, bi eyriiyo!
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta kî wergoti.
Van kafirana xweji dorê dane alî
Êdxkafirê Tewrêsê şirit û tcemerêxwe
ji malê bi xwe re anfye
avêti dora Dêrê bir û anîye
Dest bi şeritê girtî danîpês erifya xwe

-Bi îzna Elah
ezê Dêrê û Hespê Qer û Hz. 'Umer tevda rakim
di hewsa Mîrê xwe da deynimo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember
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Wexta kt wer tdri.
îcar,go:
Xwedê teala nazilê serHezreti Cibreîl Emîn tdr

-Ya Cibreîlê Emîn, tu çerdifd
Li çfyayê Qaf, şeytan eley naletullah
wa li navpfyê qebristana da bigre û bîne
li berpozê wî fcafiri biteqînê,bi eyniyê
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Hezreti Cibreîlê Emîn nazil dibû li çfyayê Qaf
Kefco, bipfyê Şeytan eley naletullah girtî
hanî li berpozê wîKafiri diteqandî,go:
-Ya Kafir! tu çer difd, hela ji mi ra bibê?

-Ez ditdm çer bikim! ez difdm Hespê Qer û
Hezreti 'Umer-il Farûq û Dêrê tev ratdm
di hewsa Mîrêxwe da cî deynim
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta fd wergoti.
Kafir *tiq-tiq*pê fceniyaye

"YaKafir'go:
-Hela tu wê nebê
Tu qewetêji kê dixwazî?

-Ez qewetêji Xwedê dixwazim,ya sitar û eyniye.
Sellû ela Mihemmed
Şeytan pê wî fdri fceniye
Sellû ela Mihemmed

"YaKafifnêgo:
-Xwedê, Xwedê wa me ra nayê
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-Xwedê cara di gazfya wa kafira da nayê
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

-Lê, ez quwetêji kê bixwazim?

-Quwetê! Bibê:
Bi quweta Pîra min a diya tcerra kora seqeta
td di qulê ar da rûniştiye,
tobe sê cara hîna bi vî seri nehesiya ye
tu yê rakî di Hewşa Mîrê xwe da cî deynî
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta kî wergoti.
VîKafirigo:
-Ya quweta Pîra min a diya fcerrapîr
a seqeta td di quncê ar da rûnistî,
tobe sê cara hîna bi vî şeri nehesîye

Wexta td wergoti.
Şerit qetiyaye,Kefirpengizî
li bin guhê Taht ketiye
mejuyê wî, di çavê wîra avêtiye
perçê wî, bi qandi guhê wî nemayo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

"Bermedin" go "ha bermedin"
Şeytan jî li aliyê wan, mera nayê
Bi van meranaxayin derketiye, b't eyniyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Şeytan b'trin û hanîn,li kuçe û baniya qelibandin.
Ketco, Şeytan di tcucekê de asê kirin
Şeytan devêxwe qame kir:
-YaRebî!
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go, tu li wîhebWêxwe Mihemmedmistefa ditd
Eger min yarê hebWê te ji tengasiyêxelas tdr,
tu bi hirmeta wan td tu yêjî,
min îroji vê tengasiyê xilas bitd, bi eynfyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta td wergotî.
Xwedê teala nazilîser Cibreîlê Emîn tdr
Bipiyê Şeytan eley naletullah girtî bi hewa xistiyî,
"îsmê E'zem" li hewapê dayî ezberkirinê
li keviran û dar û H berayazmûş fdriye
"îsmê E'zem'pê dayîfamkirinê
Va Şeytan firiya bi hewa tcetiyo
Li ser van kafirana ra setdnî,
destêxwe li hevdû xisti "tiq-tiq" bi wan jî keniyayê
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta kî vana temam kirin.
Hezretî 'Umer-il Farûq bang Hechecîkê kiri
Nameyazû tdri
Hechecîkêxwe di xwînê da sor û zer tdriye

Wan tcafirana, rimildarê wan, rimil avêtin,go:
-Ji teyra, ji truwa, ji benîadema
îroyek dihere Mek û Medxnê
xeberê dibe ji Hezretipêxember re
gaziya 'Umer têyî, bi eynfyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wextatdvana,
tceko, çiqasa hene,
wek gelekê Ecem in,
nîvê Tirk 'tn,

vanêxwena devê wan dane erdê
nêvfya daye hewa, li ezmana sekinîne
di hereketê da sekxnîne
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Hechecîkji qulê derfcet û bi hewa tcetiye.

Tîr û tcevan lê girêdane.

Ketco, tdrine wetdtevger
wîerda, wîezmana
yaniqet Hechecîk,
ditdn natdn şas nibûye
Ditdn nakin
ji ber tir û tdvanê van kafirana xilas nê, biyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Hechecîk îla derbsbûye Mek û Medxnê minewer
Li ser çofca HezretiPêxember daniye
bi zimankî Erebîjê ra gotiye
Sellû ela Mihemmed:
-Tu çer difd, ya ronfya çavê min/
Go, Hezretî 'Uner-il Farûq
Hespê Qergirtiû hanîxUastdri
di Dêrê da hesar bûye,
qet nikare derkeve, bi eyniyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Hezretipêxember,ronfya çavê min,
yawaska di cî da vegeriyaye, go:
-Ya HezretîElî şêrê Xwedêyo!
Tu bik û bilezîne,tu bik û bileztne,
Tu xwe bi Dundulê bigehîne
Teng û berê Dundulê bişdîne
Zulfiqar di destêxwe da dxne
Here yardimfya birakêxwe,
Hz.'Umer-il Farûq di tenganîfd mezin dayo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

ElîşêrêXwedê teala bang ditd:
-Yaaa Fatima! tu bi zû here
teng û berê Dundulêji mi ra bişidîne
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Go:

çepo rasto, ez ditdm herim xezwê, bi eyniyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Hezreti Fatime, tu bizûhere
teng û berê Dundulê bişidîne
qabûrxê wênê rast û çep
di hevdû ra derbas dikî,bi eynfyê

Hz.Elê şêrê Xwedê teala li Dundulê siwar bû,
bala xwe dayê Hechecîk çû, Dundul mayê,
di cî da vegeriya, go:
-Dfya Dundul!
Go,eger tu zanî, ji mi ra xezwûk û giran heye
ez narim!
Yanjî,
dilê te li Hz. 'Umer-il Farûq ra naxwaze?
Destbirakê min îaxretêye.
Va çi hesab e tu bi min dikfyo?
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

*Ya"go:
-Hezretî Elî şêrê Xwedê teala,
Fatmayê min ya, qabûrxê min ê rast û çep
di hev derbasfdriye bi şdandinê
Wexta td wergo:
-Ez nikarim herim, nefsa min nayê ber min

Hezretî Elî şêrê Xwedê teala
di cî da 'şiring* û peya bûye

De kiri nekiri nikanibû vekira

Dîsa siwar bû vegerfya hati ba Hz. Fatîmayê

-Ya Fatima
Go, were teng û berê Dundulê vetce!

Teng û berê Dundulê vetdri
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Go:

Hezretî Elî sêrêXwedê teala,
di hedê wê da şidandî, destêxwe lê danî
]'i berê çêtir dibûye

-De gelî, ya HezretiPêxember
gelîsihab û eshaba, destê diayê bigrin
Ez ditdm diakîji Xwedê bixwazim
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Vana destê diayê vegirtine
Hezreti Elî şêrê Xwedê teala, go:
-Ya Rebû! heft tenepîrek,
quwetapîreka têkeve
tdjan yaxêpeyayê tcotiyî
têkevepiyê wan ê çepê.
Vana jî, gotin "Amînr
"Amîn" bi eyniyo
Sellû ela Mihemmed

Hz.Elî şêrê Xwedê teala hereket kiri
Sondxwari: "Qesem navê Xwedeyo, go:
-Hetaxwîna van kafirana,nedî zenguwê
Go, ez bi Dundulê venagerim malê, bi eyniyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Wexta td hereket kiri
berêxwe dayî cem Hezretî 'Umer e
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Van kafirana dor lêgirtin wek lekê Ecem e.

Wexta tdHezretiElî şêrêXwedê teala
rûqalî wan dibû, ne'retd lê dixîne

Van kafirana sersem dibin,
li erdê dikevin wekpelê darayo
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Dibê:

Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Hezreti Elî şêrêXwedê teala
bi nav ditceve van kafirana,geber dike
na hed û hisabê wan,
Hz. 'Umer-il Farûqjî derdixîne ji hindurê Dêrê
"Ya Mixennet" dibê:
-Çima tu ji ber kafira reviyayî?

Wexta fd wer dibê.
Hezreti 'Umeeeer şêrin e wekînal û şeker
Di cî da disekine û hema dikeve radbî,tev eyniyo
Sellû ela Mihemmed
"Çewa?"

-Destbirakê min Hz. Elî şêrêXwedê teala
ji mi ra wakîna gotiye!

Vegeriya serHezretî 'Umer, go:
-Ya 'Umer!

Go, min ji te ra wer gotiye.
Qey bi tepir tade hatiye?
Sellû ela Mihemmed

Go:
-Hela bala xwe bide li dora xwe mêzeke,
hela mêzeke çiqasana risas di canê te da tcetiye!
Germin wernegotana,
van risasana wê kingaji canê te derketana?

Herdu siwar bûn
Ew siwar bû li Dundulê
Ewjîsiwarbû UHespê Qer
bi nav van kafirana tcetine
Ketco, kuştine-geberkirine
nayê hed û hîsabê wan
Balaxwe didiyê,nadiyê tim Zengû xuya ne,
qethan xwîna wan tim wekxwe ne,ev eyniyo!
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember
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Hezreti Pêxember ronfya çava
derketi diyarê tepakî,dua girtine
Wîû sihabiya destê duayê vegirtine
û vefdrine, dua ji Rebêxwe xwestine
"YaRebfgo:
-Tu barankîli ser wan bibarinî
Go, xwîn û av tev hevdu bibe.
Egeravxwe bide Zenguwa Dundulê
sonda Hezreti Elî şêrê Xwedê teala wer cî
vegere malê, bi eyniyo
Sellû ela Mihemmed
Selewat li canêpêxember

Li ser wan bûye tav(î) û bûyî baran.
Ketco, xwîn ûavdi nava hev û dû ketiye
Av û xwînê, xwe dayî Zenguwa Dundulê

Hezreti 'Umer-il Farûq vegeriya, go:
-Ya HezretiElî şêrêXwedê teala
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Go:

(Seyid Ehmedê Rifaî)

Eyhebû, hebû, hebû, hebû
Nemînim derdê min
Yetd temgî Seyid Ehmed-il Rifaî bû
Delîlo nemînim

Bavê Hesan ditceti halê sekrata mewtê
Vegeriya berêxwe dayînava bajarê Misrê
Go:
-Ecêba, gelo xelsabfya bajarê Misrê kîye?
Nemînim
Selewat lipêxember e

-Xelsabiya bajarê Misrê, Seydayê Mele Elîye
Nemînim delîlo canellah

De tam berêxwe dayîcem Seyda,go:
-Seyda, go, qurba, bavê min rehlet kiriyeji dinyayê
Min ne derzî û ne sabûn û ne kefen e, ne derzîyo
Nemînim
Selewat lipêxember e

Seyda vegeriya, go:
-Hetam, de tu here malê
Ezê rayijim kîtab û Qurana xwe
rahêlim kefen û sabûn ûtaû derziyê
ezê bigrim werim, bavê te bisom,
defnê qebrê bitdm, jixêra xweno
Nemînim

Seydaji wê da hati,
bavê Hetam Seyid Ehmedê Rufaî şûştîyî
ratdriyî, biriyî defnê qebrê kiri
Bangtdr, cemaeta dorê, go:
-Kestd belav nebin, em herin
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Go:

dil û xatirê Hetam ragirin, bi eyniyo
Can ellah

Seyda wexta fdji wê da hati
Şeytan eley naletullah xwe gihandî

-Seyda, malneketo malşewitiyo
Migo, koşka te li vê dinyayê,
ji te ra mizgîn ha va hatiye
Nemînim

Wextakîwergoti

Go:
-De tu here bigre heqêxweji Hatemo
Nemînim

Selewat U pêxember e

C
Seyda hati
Carê Rehîmayê girti
Yanê dukêxwena disolin
NebfyêXwedê teala serçavêxwe ntqab kiri
avgirti li destê Rehîmayê ditce

Şazde bûkê xwînwejî destê xwe şûştiyî
rakirin birin defnê qebrê kirine
wîbieyniyê
Terqîna wan jî didayê
"YaRebfgo:
-Can, canê teyo, te dayî....
Go, ya Rebê min
Ez dikim ji te diafd bifdm
Tu 'esê tiştano, şahî wana.... xira neke
Ronîtca çavê min, wê nexwin
Ketco, zimanê min wê nexwin
Ketco, qeWê min,
Wê ronîtca çavê min e, ezpê dibînim hirûfê Quranê
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Kotca zimanê min e, ezpê teserufdikim navê te
Kofca qeWê min, ezpê tesdxq dikim
wehdanfyeta navê teyo
Ez şatdr im bi vî halî
Ya Rebî ez gunehtcar im, tu 'efûkarî
Ya Rebî ez gunehkar im, tu 'efûkar î

d
Nebiyê Xwedê teala
Bûtca mikeşti girtiyî xistiye hindurê zembîlê
avêtiye piyê xwe bi temamiye
Ez şakir im bi vî halî

Rehîma yawaşka rabû serxwe
Nebfyê Xwedê teala girtî, fdrizembîlkî
navpembuyê malis kiri, di hindurê Zembîlê da danî
girtiye avêtiyepiyêxwe
li tcuçe û bera digerine bi temamiye
Hetfsala gerandiye
li serpiyêxwe, lo, bi eyniye

Rokî berêxwe dayî bi bajarfdxerW
û bi nav da diçî

Nebiyê Xwedê teala, girti li çolfdxewle
girti tdri nav qûça veşartiye
Berêxwe daye ser dikanê

Bala xwe da mêze tdr
eger cihûtd li ser sekinî mêzefdr
egernanêgerm lê dixîne, lo bi temamiye

Rehîma li ber setdnî,go:
-Cihûd, ji bona xatirêXwedê û pêxember
tu yêpahrikî nanê germ bidîmin,bi temamiyo

Cihûd bala xwe dayê, mêzetdr
çav UguUyê Rehîmayêxistî
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bala xwe dayê mêzetdr
"Çi gulîfd meqbûl e'go:
-Wele ez nan nadim te
Go, egertu nan dixwazî,
felqetdgulfyê xwejê tce
go, emê deynin sermêzînê
beramberê wî çiqasana nan hatî
go, ezê bidim te, lo, bi temamiye

Rehîma rabû serxwe,go:
-Ji bona xatirê Xwedê û pêxember
go, ji bona Nebî
wele ezê felqekî guliyê xwe jê kim
deynim sermêzînê
beramberê wî çiqasana nan hatiye
ezê bibim bidim NebiyêXwedê teala
biraparikî nanê germ
bira bi qiritca wî da here xwarê
Ez şqkir im bi vî haU
Ya Rebî ez gunehkar im, tu 'efûkarî
Ya Rebî ez gunehkar 'tm, tu 'efûkarî

Rehîmayêguliyêxwena dêlîkî wîjê tdri
girti dayî ser mêzînê

Cihûd rabû serxwe
çiqasana nan di hidurê Fimê da heye
temama, giştik dayî ser Mêzînê
beramberigulfyê Rehîmayê nehato, bi eyniye

Cihûd di cî da vegeriya, go:
-Eger tu nanfd digiri, bigre.
Tu negri,
go, ez qet'an nan nadim teyo, lo, bi temamiye

Nankîgirti,
li ber çavê Cihûd,
ew nana girti kiri çarperçe
û girtî kiripêşa xwe, hereket kiri
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Şeytan eley naletullah beri Rehîmayêxwe,
xwe gihandt Nebfyê Xwedê teala, go:
-Tu dibêjî, Rehîmayê dotmama min,helala canê min e!
go, mêzeke bi te raxayriîfdr
go, guUtdxwe jê fdr dayî Cihûd, bi eyniyo

Nebfyê Xwedê teala
"E'ûzû bîllahîmîne şeytanê recîm" gotiye
Na'le, li çavê şeytan wîhanfye
Şeytan derhal wenda bûye

Bala xwe dayê mêzetdr
Rehîmayêji wê da hatiye
Go: *Ya Nebîyullah*,
girtiyî ew nanê germ ji pêşa xwe derxistiyî
girtiyî daye destê Nebfyê Xwedê teala

NebîyêXwedê teala vegeriyaye, go:
-YaRehîma, vananêgerm, ecêba!
go, îro tcê dayî te, va xêrsahibfya?
go, çixêrkîmezin qezenmîş kiriye!

"Ya NebîyêXwedê teala'go:
-Ger min ji tcêrê hanî, de tu bigre bixwo
va qismetê te bixweye!
Ez satdr im bi vî haU

Wexta fd wergotî.
NebfyêXwedê teala vegeriya, go:
-Ne, Rehîma hela mêzetdm,
kanêguliyê tena hene tune ne, lê bi eyniyo?

"Wele'go:
-Ya NebfyêXwedê teala,
min felqetdguliyê xwe jê tdri dayî bi vî nana
ji bona xatirê nefsa canê te

*Ya Rehîma* go:
-Ne, tu zanî ew guliyê te çi bû ?

Ew gilfyê te, sedîqji nûra Cebar e!
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Te çewa dayî Cihûd bi vî nanî, bi eyniyo!

Wexta fd wergoti.
Nebfyê Xwedê teala girtiye,
ewnanagirtî,
her çarperçê wî dayî ber hev,
nesîda bimbarik lêxistfyî
destêxwe lê danî
ji berê çêtir hev û dû girtiye
ji berê çêtirgerm bûye
*Dezû*go:
-Here wêguliyaxwe bigre û bîne, lo bi eyniye.

Rehîma yawaska ew nana girtî
biridayî Cihûd, go:
-De haji te re, nanê tel
go, tcanê bide wêguliya minl

Wexta td wê, guliya xwejê girtî.
Cihûd bala xwe dayê, mêzetdr
Eger ev nana, li ber wî tdri çarperçe
Ûmêzekir
eger dîsa kiriyekperçe, lo bi eyniye

Rehîmaji wê da hatî.
Bala xwe dayê mêzekir
Eger NebfyêXwedê teala tê da tune, li bi eyniye

Ha ha gilû-giriyaye
Rehîma bi çol û yabana fcetî
Digerinageri, NebîyêXwedê teala nabîne.
Nizane egergura biriye,
eger cina biriye
eger cinawira biriye
Nizane, egerXwedê teala
emrê ser Hezreti Cibreîlê Emîn
û HezretîMikaîl û Hezreti Israfil kirfye,go:
-Bigrin, bes Nebfy min bigrin
diAvê Hewzê Kewserê dabikin,
bila bibî xortetd çardesaî,lo bi eyniye
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Nebîy Xwedê teala
birin diAvê Hewzê Kewserê dafdrin
Keko, fdrine xortetd çardesaU
lipês qûçfd dane setdnandinê.

NebîRehîmaji wê da tê
Hawar dikû diqêrine dilorine
Ji wê da tê, bang tdr

Van xortana bang kir,go:
-Xwengê, anê, dayê, va tu ji bona çi digiri?

-Lo, lo geU b'tra! Derdê min sewal metdn,
ji bona xatirê Xwedê û pêxember,
derdê min giran e,
ti çara derdê min nabe lo derman e!

-Ne, go, xwenga min!
Xwedê teala derd dayî, derman jîpê ra îcar tdriye!
Beltd em bibin sebebê derdê teye!

-GeU bira!
Go, heft sal e,
min NebîyêXwedê teala gerandî li serpişta xwe,
go, îro min di nava qûçkî da dariî,
min berêxwe dayîborsa bajartd
go,miçû jê ra pahritd nanê germ haniye
Ez heta çûm û hatim
min bala xwe dayê,
NebîyêXwedê teala tune, lo bi eyniyo
Ez nizanim egergura biriye
eger cina biriye
eger cinawira bir
go, ez nizanim çima derd bû
çi bela bû bi serê min da hatiye

"Xwenga minê" go:
-Tu, ecêba NebfyêXwedê teala bibînî,nas dikî?
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-Ez Nebîyê Xwedê teala naznakik?
Ne, min heft sala gerandi li serpişta xwe
min, xwedxkiriye, lo bitemamiye!

"Madem" go:
-Eger tu nas difd,
go, ji me hersiyana Nebîyê te, jê tdjan e?

Rehîmayê bala xwe dayê
awatdna lez difdri, mêzefdri
egerkinbûna wan
dirêjbûna wan
şexsêwan
gêyan gistikyek e,
diyek rengkî dane
Li dora wan çû û hatiye
NebîyêXwedê teala naz natd!

Nebfyê Ellah bala xwe dayê, mêzetdr
Eger heqet Rehîma wî naz nake
çavpê ra şkandiye,go:
"Bibê vaya Nebîyê min.1* bi eyniye!
*Vaya Nebfyê min bixweye.1"

Pê ra miscidî,
Rehîma di cî da vegeriya
biyaxa NebfyêXwedê teala girtî
ji nava wan qetandiyo:
-Vaya Nebfyullahê min e!

Wexta ktpê girtî û bermediyo
Vaya Nebîyê te bixweye, go:
-Vaya xelata Rebê wîye,go.

Dibêje: Rehîma di cîdepişta xwe da wan û da giriye

Xwedê teala naziUserHz. CibreîlêEmîn kir,go:
-Qet'enlgo, Rehîmajî, meê^nin
Go, Rehîmajî, bigrin di Avê Hewzê Kewserê dabikin
b'tra bibe qîztd çardesaU
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Pê ra miscidî,
Rehîma di cî da vegeriya
biyaxa NebfyêXwedê teala girtî
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Go:

bira were vê dinyayê
Ez şakir im bi vî haU

Hz. CibreîlêEmîn vegeriya li ser Rehîmayê,go:
-Xwenga min, tu ji boyî çi digiri?
go, derdêteçiye?

-Lê, geUbira
go, ma derdê min ne eva derdaye:
Ezpîrim, wexwenê
Nebîyê Xwedê teala girtiye tdriye xortekî çardesalî
Ezpîr im, li benda min nasetdne
wê car din, di ser mi ra bizewice
niha bi min nasekine, lo bi eyniye

Di cî da, dibê: Rehîmayê ratdrin
diAvê Hewzê Kewserê dakirin
ewêjê derxisti,
bûyî qîzek çardesalî

Rebî-Xwedê teala, emrê ser
Hezreti Cibreîl û Mifcaîl û Ezraîl fdriye,
mara wan bi destên xwe birine,lo bi eyniye
Ya Rebî ez gunekar im, tu 'efûkar î
Ya Rebî ez gunekar im, tu 'efûsan î
Ya Rebî ez gunekar 'tm, tu 'efûfcar î

(Dermanê Qelbê Reş)
e

Can can can caaan
can can can caaan

Can can can nûranî

Nûri,nûriûnûri
nûriûnûranî
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Nûranî çiqa xweso
nûranî çiqa xwes î
dermanê qeWê reşo
dermanê qelbê res î
heft avê qebra kûr î
ser qeWan ra mehmûr î
rêberê rêlca dûr î
Can can can nûranî

HerŞamê û Şam-zeynetê
tu b'Şamê û Şam-zeynetê
malê şêxim dahweto
malê şêxêm dahwetê
hurmîn û naUn ketê
hurmîn û naUn ketê
avê behra li hev tceto
ji eşqa teriqetê
ez tcetim teriqetê
can can can nûranî
derdêm bavê Şêxmûsî
derdêm bavê Şêxmûsî
tu ji mer ditd şefaetê
bi îzna Şahê qûdretê
can can can nûranî

Hey nûri nûri w nûri
nûri te ji pala gir da
nûri tejipala gir da
xwendina resmê min da
zikrê Xocê Xizir da
zitcrê Xocê xizir da
can can can nûranî

Çûm Çelçûryê bi daro
çûm Çelçûryê bi dar e
Çelçûryê bi cvdrdewrê
can can can nûranî

Ketim embar u nûrê
lo vekê
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embara nûrê vekê
li miridaparveko
para Derwês tê vetcê
can can can can jî,
can can can nûranî

Qurban b'tm tevda nûr î
li cem Xwedêpir mqbûl î
cem Ellah pir meqbûl î
Ellah dayê meqbûU
Ey nûriû nûranî, nûri

DAWÎ
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ÇAVKANÎ Û BERHEM

Dema ku min ev pirtûk nivîsî, çavkanî û berhemên ku min ji wan atf-
karî girtin, ev in ku nav û nişanên wan li jêr nivîsîne. Lê belê ji bo der-
ketina vê pirtûkê li holê, lêgerîn û lêkotfna mina şexsî ya bi zehmet û bi
westabûneke zêde ve, livanek zêdetir cih girtiye. Emekê min ê U dor
pênc salan bi fedakariyeke pir re, vî berê fêkiyê şêrîn deranî û NIMÛ-
NE pê§kê§ê xwendevanan kir.

Çavkaniyên ku min feyde ji wan dîtine, ev in:

1- Kovara HÊVÎ ya Enstîtuya Kurd U Parîsê, jmarên curbecur.
2- Kovava HAWAR, jmarên curbecur.
3- HÊVIYA WELÊT, Reprinter in July 1976, Hemreş Re§o.
4- Kovara ROJA NÛ, Stockholm, jmarên curbecur.
5- Rojnameya KURDISTAN PRESS, Stockholm, jmarên curbecur.
6- Kovara BERHEM, Stockholm, jmarên curbecur.
7- DÎWANA KURMANCÎ (Şairên Klasflc ên Kurd), Ebdulreqîb Yû-

suf, Weşanên Jîha Nû, Stockholm, 1988.

8- DÎWANA MELÊ CIZÎRÎ (Çapa Latênî), Weşanên Roja Nû,
Stockholm, 1987.

9- MEM Û ZÎNa Ehmedê Xanî.
10- DÎWANA APO, Osman Sebrî, 1981.

11- DÎWANA XELAT, Seydayê Tîfêj (Bê çap e).
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holm, 1988.

14- Dîwana Pertew Begê Hekarî, Darulhuriye lît'tebaetî, Bexdad,
1978.

15- REWDNEÎMa Şex Ebdurehmanê Axtepî.
16- TARÎXA KURD Û KURDISTAN, Komal, Enqera, 1977.
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24- Ansiklopediya îslamê.
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