
www.nubihar.com

KOVARA ÇANDÎ HUNERÎ EDEBÎ

-^ a-: *»**%..«»«» «&». r_

JW V

W.

Sal: 14
Cild: 11

Hejmar: 99
Havin 2006
Biha: 5 YTL

^ Di Cihana îslamî de Jana Guhertinê
^ Şaha kurd Deyfe Xatün
^, Di Sedsala Kurdan de Sedhejmarîya
^ Nûbiharê
^ Bindestbûna Gel
^ Desîsa Duyemîn

Mela Alî Germavî bi Bêdengi Wexer Kir
Bi Sabah Kara re Hevpeyvîn
Wek ku Gunehekî Xwe Veşêre

^ Du Şêr Du Xezal
Bi Şivan Perwer re Hevpeyvîn
Raman û Hêvî
Kail Haco
Evîn Şahê Hemî Welatan e
Cuû merg
Mewlid-Yûsif û Zelîxa - Qesîdeyê Kerbela
Bûm Siwarê Xeyalan
Evîna Wenda
Gorname
Perwerda Zarokan
Jiyana Mirov û Şeveqa Serkeftinê

^ Keda Şêx û Meşayîxên Me

www.nubihar.com

KOVARA ÇANDÎ HUNERÎ EDEBÎ

-^ a-: *»**%..«»«» «&». r_

JW V

W.

Sal: 14
Cild: 11

Hejmar: 99
Havin 2006
Biha: 5 YTL

^ Di Cihana îslamî de Jana Guhertinê
^ Şaha kurd Deyfe Xatün
^, Di Sedsala Kurdan de Sedhejmarîya
^ Nûbiharê
^ Bindestbûna Gel
^ Desîsa Duyemîn

Mela Alî Germavî bi Bêdengi Wexer Kir
Bi Sabah Kara re Hevpeyvîn
Wek ku Gunehekî Xwe Veşêre

^ Du Şêr Du Xezal
Bi Şivan Perwer re Hevpeyvîn
Raman û Hêvî
Kail Haco
Evîn Şahê Hemî Welatan e
Cuû merg
Mewlid-Yûsif û Zelîxa - Qesîdeyê Kerbela
Bûm Siwarê Xeyalan
Evîna Wenda
Gorname
Perwerda Zarokan
Jiyana Mirov û Şeveqa Serkeftinê

^ Keda Şêx û Meşayîxên Me



PÊŞB^
Hejmara

Bi sedema hejmara Nûbiharê ya 100. me pêşbazîyek vekirîye.
Pêşbazî di du beşan de ye: Çîrok û Helbest.
Kesên ku dixwazin beşdarî vê pêşbazîyê bibin divê berhemên wan heta
31 Çileya Pêşîna 2006ê bigihêjin destê me.
Emê encama pêşbazîyê di hejmara 1 02. de îlan bikin.

Mercên pêşbazîyê:
1- Divê berhemên şandî, heta niha nehatibin weşandin.
2- Çîrok ji 5 rûperan zêdetir nebin.
3- Divê nivîs hem bi rêya e-mailê û hem jî li ser kaxizê ji me re bête şandin.
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Li Cîhana îslamî
Jana Guhertine

SÜLEYMAN ÇEVİK
ceviksuleyman@hotmail.com

Roja îro nexweşî, tevlihevî, şer û pevçûnên
li rûyê erdê bi piranî ji cîhana îslamî bi-

lind dibin... Ji Fasê bigre hetanî Endonezya-
yê tevlîhevî û alozîyên heyî, ev xelk tev perî-
şan kirine. Helbet ji vê perîşanîyê her xelk di
eynî sewîyê de para xwe nastîne; di vê cîha-
nê de yên ku rewşa wan baş e û dixwazin ku
ev halê kambax bi vî hawî bidome jî hene.

Di nav xelkên dunyayê de tu cîh biqasî vê
cîhanê paş de nemaye. Di dunyayê de di nav
sed cîhên paşdemayî de para pirtir ya dew-
iet û xelkên misliman e. Di warê edebîyatê,
hiqûqê û zanînê de tu kesek tuneye ku di
dunyayê de nav bide... Li cîhê teralî hebe ev
dünya, ji xwe re xebatê nake adet... Li rojhi-
lata navîn ma çi zêdeyîya îsraîlê heye ku ew
erdê beyar kirîye cîhê jîyanê û li dunyayê
dewletek ku dilê meriv dibijîyê ava kirîye?
Tu dewlet biqasî îsraîlê qîmetê nade xelkê
xwe jî. Li rojhilata navîn tenê li îsraîlê parle-
mentoyek bi esasî heye, hilbijartinên bi pir-
partî û partîyên ku di nav hev de bi awayeke
demokratîk îqtîdarê parve dikin hene...

Meriv layiq û talibê çi tiştî be ew tişt tê
meriv peyda dike.

***

îro li Ewrûpa, Amerîka û gelek deveran
dunyayê ji dêvla şer û pevçûnê, kar û xebat
heye. Evan kesana yektîya xwe çêkirine, îca-
dên nû dikin, dixebitin ku di her vvarî de jîya-
nek xweştir li ber xwe amade bikin...

Li hember vê xweşîya dünyaya rojava, cî¬
hana îslamî di perîşanîyek bê mîsal de gelek
caran jî gola xwînê ye!

Sebebên vê rewşa nebaş hene. Gelek se-
beb têne ser hev û derîyên van nebaşîyan li

ber me vedikin û vê kambaxîyê li ser pişta

xelkên belengaz bar dikin...
îro em li hember vê kambaxîyê bêçare

ne... Gelekên me jî di vê bêçaretîyê de mesû-
lîyetê davêjin stûyê hinekên din... Radibin di-
bêjin, sebebê vê rewşa me ya nebaş rojava-
yî, Ewrûpayî û dijminên îslamê ne ku naxwa-
zin misliman bi pêş kevin û hwd... Helbet yek
ji sebebên paşvemayîya me ev rojavayî ne,
lêbelê ma tenê ew in? Helbet ev hêz û kes di-
xebitin ku misliman tim paş de bimînin û bi
pêş nekevin. Evtişteke normal e jî. Lewra be-
rîya her tiştî dê ji bo xwe, ji bo fıkra xwe, ji bo
dînê xwe, ji bo mezhebe xwe û hwd. bixwa-
ze... Pir caran dewletên hakim digel ewqas
tiştên wan yek in, mensûbê eynî dînî ne, ew
bi xwe jî bi hev nakin, tim dixwazin raqîbên
xwe berteraf bikin...

Belê ew wisa difikirin û xêra mislimana
naxwazin, lê ma misliman xêra hevûdu dix-
wazin? Cîhana ku di nav xwe de biratî û eda-
letê nehewîne, cîhana ku meseleyên xwe di
nav hev de çareser neke, ma ji çi re ye? îro di
nav xelkên misliman de kî ji hevûdu hez di¬
ke? Şiî û Sünnî li cîhkî ne; kurd, tirk, ereb,
fars, peştûn, belûcî li cîhkî ne...

Li vê cîhana îslamî guhertinek bingehî û
esasî lazim e...

Li cihê ku misliman rabin li derve li sebe-
ban bigerin, bila pêşî xwe bikşînin hesabê.
Sîyasetçî, âlim, serok welhasil kî di vê cîhanê
de xwedîsoz e, bila ew hesab bide. Wê demê
wê bête dîtin ku musebîbê vê rewşa me ya
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nebaş berîya her tiştî em bi xwe ne... Lewra
kesek ji kesekî hez nake, xelkên misliman
parçe parçe ne û tu kes xêra hevûdu naxwa-
ze. îro Kurd çil mîlyon nifûsa wan heye. Li rû-
yê erdê millete herî mezin ê ku bê dewlet ew
e. Di nav çar dewletên misliman de ewqas
sal in di rewşeke gelek nebaş de jîyana xwe
dewam kirine. Lê îro kesek tehemul nake ku
piçeke rewşa kurdan jî baş bibe, bibin xwedî
dewlet, bigihêjin heqên xwe... Meriv di ma-
lekê de birayên hevûdu be, lêbelê mîrasa ba-
vê xwe bi edaletî parve neke, her tiştî ji xwe
re bigre, birayên xwe ji wê mîrasê mahrûm
bike. Ev çawa biratî ye, bila ehlê wîjdanê ber-
siva vê pirsê bide...

***

Ev çend sal in ku dema li cem hinekên ji
cîhana îslamî der, bi taybetî jî li cem rojava-
yîyan behsa îslamê û mislimanan tête kirin,
ew kesen ku bombeyan bi xwe ve dikin û di-
teqînin; hem xwe û hem jî bi xwe re gelek ca¬
ran însanên masum dikujin tête bîra wan...
Xwekuştinên bi vî hawî jibilî cîhana îslamî li
kûderê hene? Ev çi fikr û îdeolojî ye ku ev în-
san ji vê xwedî dibin û îslamê bi vî hawî bi
dunyayê didin nasandin?

Erîşên 11 îlonê pêşî li Amerîkayê dest pê-
kir, paşê jî bi bombekirina Madrîd a îspanya-
yê û London a îngîltereyê dewam kir. Ev ki¬
rin bûn sebeb ku Ewrûpayî û Amerîkayîyên
ku haya wan ji îslamê tunebû ji mislimanan
bêhtir nefret bikin.

Di vê dema me de misliman bi îcadên
xwe, bi pisporên xwe, bi hunermendên xwe,
bi zanayên xwe, welhasil bi tiştên xwe yên
baş û kêrî însanîyetê bêtin neçûn cîhana ro-
javayê. Gelek rojavayîyan îslam û misliman
bi kirinên terorê nas kirin. Lêbelê misliman
bi sedsalan berê bi medenîyeta xwe çûne
Endulusê, li welatên xwe medenîyet ava ki¬
rin. Di dema ku li Ewrûpayê şerên navxweyî
hebûn li nav mislimanan jîyan biqasî vê de¬
me bi kambaxî nebû. Her cîh gulgulîstan ne-
bana jî biqasî Ewrûpa û rojhilat nexweşî tü¬
ne bûn. îro halê me û Ewrûpayê li ber çava-
ne...

Hûnê bibêjin, dibe ku li paş van kirinên

şîddetê misliman tunebin. Ma mislimanan ji
bo van kirinan li çepikan dixin tunene? Li Ira-
qê kesên dema însanan serjê dikin û "ellahu-
ekber" dibêjin kî ne? însanê bombeyan bi
xwe ve girêdide û diteqîne ji kîjan dînî re xiz-
metê dike? Evê zîhnîyetê çi daye mislimanan
û îslamê?

Di van sert û mercan de kîjan kesê rojava
xwe bi însanên dünya me nêzîk dike?

Şefqet, merhemet, edalet, alîkarîya feqîr,
belengaz û mezlûmên ji çi dînî dibe bila bi¬
be... Ji dînen din re nîşandana müsamaha¬
ya... Teşwîqkirina xwendina îlmê û hwd. Ge¬
lek xisûsîyetên baş hene ku îslam wan di nav
xwe de dihebîne... Kesen ji dünyaya me der
in, mixabin haya wan ji van tuneye...

***

Dema pêşîyê Hamasê leşkerek, li pey wê
jî Hîzbullahê du leşkerên îsraîl rewandin; îs-
raîlê jî li Lubnanê bombe barandin û kete
hundirê wê... Di hundirê mehekê de ji hezarî
zêdetir însan bi van erîşên îsraîlê hatine kuş-
tin û nîvê wan jî zarok û kesen masum bûn...
Ceng be jî usûleke wê heye, di cenge de da¬
hî kuştina zarok û masûman sûc e... îsraîl bi
salan e ku di van erdan de dagirker e û li Fi-
lîstînê jî bi salan e ku eynî tiştî dike. Li hem¬
ber bombeyên îsraîlê, mislimanan jî füze û
roket barandin bajar û gundên îsraîlê... îsraîl
jî di tarîxa xwe de belkî tu carî rastî berxwe-
danek bi vî hawî/awayî jî nehatibû.

Ev şer, berîya şerê îsraîl û Hizbullahê, se¬
re Amerîka û Surîyê û îranê ye. Lewra li piş-
ta Hîzbullahê îran û Surîye heye, li piştîsra-
îlê jî Amerîka heye. Sîyaseta Amerîka û îsra-
îlê, kirinên wan, menfeatên wan yek in... îro
li cîhana îslamî heznekirina Amerîkayê jî ji
ber vê piştgirîya wê ya îsraîlê ye...

Di vî şerê ku 32 rojan dewam kir de xwes-
tinên îsraîlê bi cîh nehatin. îsraîlê ser û binê
Lubnanê xirab kir, lê li hember berxwedana
mislimana jî nikarîbû pêş de biçe. Mecburen
piştî mehekê agirbest qebûl kir û şerê navbe-
ra herdu helan ji 14 tebaxê pêve kete merha-
leke din. Yekitîyâ Netewan niha hêzên aştîyê
dişîne navbera herdu helan û ji vir pêve çi di¬
be ne kifş e. Heger careke din şer dest pê
bike, îhtîmal e şer rasterast Surîyê û îranê jî
bigre nav xwe. Wê demê wê şer bi wan tenê
nemîne û gellek malên din jî bişewitîne...
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Şaha kurd Deyfe Xatûn

CAIMKURD

Paş koçkirina sultanê serkeftî, Yûsif kurê
Şadîyê ku bi "Selaheddînê Eyûbî" nav-

dar e, di sala 588e koçî de, şahdarîya wî ya,
ku welatên Şam (Sûrîye, Lübnan, Flistîn û

Urdun), Misir, Sudan, Hîcaz, Yemen û tev
parek mezina Kurdistanê girtibû, di navbe-
ra pênc kurên wî û birayê wî de hat parve-
kirin. Birayê wî bi Şahê Dadmend "el-Melîk
el-Adil" navdar e.

destbolîya xwe di her warekî qencîyê de
hatine nasîn û dîroknasên musilmanan
pesna wan di gelek pirtûkan de didin. Ji
wan herdu xûşkên sultana serkeftî, Sela-
heddînê Eyûbî, yek bi Rebîe' Xatûn û ya dî
bi Zumrud Xatûn hatibûn navkirin. Feqîya
navdar Şemsilmiluk Xatûn, padîşaha He-
mayê Xazîye Xatûn, padîşaha Misirê Sece-
retudurr, ku di dîrokê de bi sultana Ereb û
Eceman hatibû navkirin, û padîşaha Hele-
bê, Deyfe Xatûn.

Dewleta Eyûbî di sedsala duwanzdehê Zayînî de
(deverên xêzkirî)

Kelaha Qahîrê

Deyfe Xatûn a ku em di vir de li ser wê
dipeyivin, dota "qîza" Şahê Dadmend û bi-
razîya Selaheddîn e.

Bavê wê mirovekî mucahîd, dilfireh û
destbol bû. Di sala xelê "bircîbûna giştî" de

Di dewleta Eyûbî de hinde xatûnên Kurd
ên pir bi nav û deng di dîroka musilmanan
de hene, bi çand û zanîn û wêjevanî û bi
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li Misirê pir pere li nav gel belav kirin, bi bi¬

raya xwe re çûbû pir cengan û wek qehre-
manekî hatibû naskirin. Pir hajê xwarin û
saxîya xwe dikir, lê ji ber ku wî gelek sîrone
dixwar, nexweşîyên wî jî hebûn. Dema bi-
harê ji ber kulîlkan difna wî diêşa. Ji Şamê
diçû Misirê û paş biharê vedigerîya. Roja
koçkirina wî di 75 salîyê de bû, ji 300.000
ne kêmtir mirov bi pey darbesta wî ketibûn.
Li şûn xwe şanzdeh kur helan, ji wan:

-Şahê Misirê (el-Kamil)
-Şahê Şamê (el-Eşref)
-Şahê Cizîrê û bakurê Sûrîyê (el-Salih)
-Şahê Ruhayê (el-Muzeffer)
-Şahê keleha Cihberê (el-Hafiz)...

Ji dotên wî jî:
-Deyfe Xatûn
-Xazîye Xatûn
-Zehre Xatûn
-Melîke Xatûn
-Muinîse (Ismetudîn) Xatûn...

Deyfe Xatûn sala 1186 z. li keleha Hele-
bê ji dayîk bûye. Keleha Helebê di destê ba-
vê wê de bû, pişt re sultanê serkeftî Sela-
heddînê Eyûbî keleh ji dest birayê xwe girt
û da dest kurê xwe el-Melîk el-Zahir. Deyfe
Xatûn ji kurê xwe el-Melîk el-Zahir re xwest
û anî. Ji Deyfe Xatûn re (el-Şitril'alî) digo-
tin, weku paşê li ba Osmanîyan jî (el-Babu-
l'alî) peyda bûye.

Ev kurê Selaheddîn mirovekîçeleng û jîr
û jêhatî bû. Di navbera apê xwe el-Melîk el-
Adil û şahên herêm û kelehên dî de lîstikek
diplomatî ya mezin dilîst. Hem apê wî û
hem jî wan şahan ew ji xwe re wek alîgek
"alîkarek" an navberekî çalak didîtin.

Lê berî wê yekê, Xazîye Xatûn, xûşka
Deyfe Xatûnê, li padîşahê Helebê hatibû

markirin. Paş ku wê koç kir dîyarê rehmetê,
Deyfe Xatûna 25 salî ji wî re anîn.

Hîngê bûk li ba bavê xwe bû, li Misirê.
El-Melîk el-Zahir ji Helebê çû Şamê bo sila-
vîya bûka xwe bike. Qelenê wê 50.000 Dî-
narên zêrîn bû, cihêzê wê jî barê 300 deve
û 50 qantiran bû. El-Melîk el-Zahir 5 gerde-
nên durreyan şeva derbasbûnê bi histoyê
wê xistin, ku bihayê wan 350.000 Dirhem
bû. Ew dawet û bûkanîna wilo bi nav û
deng sala 1212ê Z. bû.

8

Kela Helebê

Paş salekê kurê wê el-Melîk el-Ezîz ji da-
yik bû. Tevîya Helebê du mehan di xemlê
de ma, xewanên xwarinê li her qedek bajêr
roj bi roj dihatin danîn. Şayîyek mezin û
demdirêj çêbû, pir zêr û zîv, yaqût û durre
bi kurik xistin.

Paş ku mêrê wê el-Melik el-Zahir 30 salî
deselatdarî kir, sala 1216ê nexweşîya wî
xort bû, peyrew û serleşkerêd xwe li dora
xwe civandin, ku ji kurê wî re dilsozîya xwe
sond bixun. Di nav wan de bavpîrê zarokê
wî yê sê salî el-Melîk el-Fadil û xalê wî el-
Melîk el-Eşref jî hebûn.

Gava el-Melîk el-Zahir koç kirîye dîyarê
rehmetê, termê wî bi dizî hatîye veşartin, û
ta roja îro kes nizane gora wî padîşahî li kî-
derê ye. Wî malbatek mezin ji bira, birazî-
yan, kur û nevîyan li şûn xwe hîşt, ne kêm-
tir ji 150 kesan. Xelkê bajêr gelek ji wî razî
bûn, û bi taybetî ji ber ku wî qenalek pir hê-
ja û kirêckirî ji dûr ve bo anîna avê ji Hele-
bê re kêşa bû.

Paş du salan, di sala 1218e de bavê Dey¬
fe Xatûnê, el-Melîk el-Adil jî çû dîyarê reh-
metê. Ew li ser rêya Şamê mir. Birayê Dey-
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Paş ku mêrê wê el-Melik el-Zahir 30 salî
deselatdarî kir, sala 1216ê nexweşîya wî
xort bû, peyrew û serleşkerêd xwe li dora
xwe civandin, ku ji kurê wî re dilsozîya xwe
sond bixun. Di nav wan de bavpîrê zarokê
wî yê sê salî el-Melîk el-Fadil û xalê wî el-
Melîk el-Eşref jî hebûn.

Gava el-Melîk el-Zahir koç kirîye dîyarê
rehmetê, termê wî bi dizî hatîye veşartin, û
ta roja îro kes nizane gora wî padîşahî li kî-
derê ye. Wî malbatek mezin ji bira, birazî-
yan, kur û nevîyan li şûn xwe hîşt, ne kêm-
tir ji 150 kesan. Xelkê bajêr gelek ji wî razî
bûn, û bi taybetî ji ber ku wî qenalek pir hê-
ja û kirêckirî ji dûr ve bo anîna avê ji Hele-
bê re kêşa bû.

Paş du salan, di sala 1218e de bavê Dey¬
fe Xatûnê, el-Melîk el-Adil jî çû dîyarê reh-
metê. Ew li ser rêya Şamê mir. Birayê Dey-
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fe Xatûnê, el-Melîk el-Kamil cîyê bavê xwe
girt, navê xwe û yê xarzîyê xwe el-Melîk el-
Ezîz li ser pereyên Helebê da neqişandinê.

Pereyên Selaheddîn Eyûbî, sala 586ê hicrî, ku li ser
alîyekî stêrka pêxember Dawûd heye

Di dema el-Melîk el-Kamil de peymanek
di navbera wî û Xaçperestan de hat morki-
rin, û bi wê yekê Qudsa, ku apê wî sultana
serkeftî el-Nasir Selaheddînê Eyûbî û bavê
wî el-Melîk el-Adil bi darê zorê û paş gelek
cengan vekirine, carek dî ket destê Xaçpe-
restan, tenha camîya el-Eqsa û zinarê Mî-
îracê di deste musilmanan de ma. Paş miri-
na wî, sira Deyfe Xatûnê di deselatdarîya
Helebê de hat.

Kurê wê el-Melîk el-Ezîz bû şahê Helebê.
Dema ew bûye padîşah hîn 17 salî bû. Ew
bi zûkî bû bavê kurekî bi navê "Selaheddî-
nê duwemîn". Kar û barê deselatdarîya
xwe baş kir, dêrîna "mulkê" xwe ji dest Eta-
began stand û deste wan ji ser xwe rakir.
Mixabin, di 24 salîya xwe de, paş 7 salên
padîşahîyê, di sala 1236e de koç kir dîyarê
dilovanîyê. Lêbelê berî mirinê peyrew û
merivên xwe dan sondkirinê ku wê kurê wî
Selaheddînê duwemîn, bibe padîşahê wan
li Helebê. Paş ku kurê wê jî koç kir dîyarê
rehmetê, nevîyê wî yê, ku mafê şahanî bo
wî hebû, hîn heft salî bû. Ji ber vê yekê
Deyfe Xatûna, ku hîngê bûbû 50 salî, kirin
padîşaha Helebê, ta lawik mezin dibe.

Deyfe Xatûnê deselatdarîya Helebê û
derdora wê şeş salan kir. Rêformek diravî û

zanyarî xiste sîstema xûkê "pacê". Rêzgir-
tin û giranbihayî li hember zanyarên olî û
dinyayî da xuyakirin, û ji ber ku ew hozan-

vaneka jêhatî bû, wê gelek pere li dibista-
nan rijandin, û du zankoyên bi navê xangeh
"xwendegeh" li Helebê li taxa Ferafîre, ku
bi navên el-Nasîrîye û Fîrdews berî niha bi
800 sal ava kirin, û jê re hoste, feqe û zana-
yên bi navûdeng civandin. Ji xwe di dewle-
ta Eyûbîyan de cîyê zanayan, hosteyên di-
bistanan, zankowan û camîyên, ku têde
îzan û zanîn dihatin belavkirin, pir bilind bû.

Di wan 6 salan de, têkilîyên xwe yên dip-
lomatî bi padîşahên Hema, Hums, Şam û
Kurdistanê re xurt kirin. Bi taybet li gel pa-
dîşahên Kurd û Selcûqîyan, bi el-Melîk el-
Muzeffer, el-Mucahêd, el-Eşref û Keyxisro
re giha bû peymanên nivisandî ji bo alîkarî-
kirina hev di têkoşîna li hember Xaçperes-
tan, Xewarizmîyan û hêrîşkerên Mongolî
de. Deyfe Xatûnê şeş salan bê westan têko-
şîn û xebatek wêrek li hember hêrîşkaran
kir. Temenê dewleta Eyûbîyan bi jîrbûna
xwe dirêjtir kir.

Hem li ser pereyên el-Melîk el-Adil û hem jî li ser yên
Selaheddîn wêneyan jinan hebûn

Di sala 1219e Z. de, Mongolan bi serkê-
şîya Cengîz Xan hêrîşa xwe ya xwînî bi ser
Buxara û Semerqendê de anîn, qirkirinên
kesnedîtî û kesnebihîstî di rê de kirin, baja-
rên musilmanan wêran kirin, li hezaran
xangeh, camî û dibistan, tevlî pirtûk û zana¬
yan sotandin, talanek hovbaz a ku di dîroka
mirovatîyê de ta niha li ser zimanan wek bê
wekanî tê dîtin. Di wê demê de hemî mîrni-
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^* şîn û xudan keleh lerizîn û kabêd mêr û
qehremanan şist bûn. Lêbelê Deyfe Xatûnê
serê xwe li ber vê lehîya agirî neçemand.

Sala 1226e Z. Cengîz Xan geber bû, pi-
çekî hêrîşên Mongolan kêm û jar bûn, lê
paş 4 salan dîsa bi harbûnek bê wekanî di
bin alayên Sarûxan, Kîsloxan û Berdîxan
de, hêrîş û talan anîn ser dewleta Xuwariz-
man, ew kavil kirin û berê xwe dan Selcûqî-
yan jî...Wek agirekî bi zevîyên havînê keve,
wilo Mongol ber bi rojava ve hatin.

Dema Mongol gihane ava Ferêt, kela
Cihberê tarumar kirin, xelkê wê qirkirin û
tirs xistin hinava gelên herêmê. Leşkerê
Deyfe Xatûnê belav bûbû, hinek çûbûn alî-
karîya keleha Cihberê, hinek jî çûbûn kele-
hên Sîrez û Harimê.

Mongolan bi asanî rêya xwe ber bi Hele-
bê ve kudandin.

Mîrê Ereban Elî Bin Hedîse ku neyartîya
Kurdan dikir, bû alîgirê Mongolên, ku li

wan derdoran bi 12000 suwar û peya bûn.
Wilo hejmara wan hîn mestir û bi hêztir bû.
Li hember wan el-Melîk el-Mu'azzem Tû-
ranşahê Eyûbî bi leşkerekî jil 500 kesan li

derveyî keleha Helebê çavrêya wan dikir.
Sala 1240 Z. bû, hîngê pevçûnek xwînî ya
mezin û demdirêj çêbû, Mongol û Ereban
tevî ku deh caran ji Kurd û Helebîyan pirtir
bûn, nema dikarîn xwe ragirin, ji qada cen¬
ge bazdan û revîyan. Lê mîrê ereb ê xiniz
Elî Bin Hedîse ji nişka ve û ji paş ve hêrîş
ser leşkerê Helebê kir û xwe gihand Tûran-
şahê ku gelek birîndar bûbû, ew û birayê wî
Nusretuddîn girtin û piranîya leşkerê wî
mehf kirin, du şehzadeyên kurd, kurê el-
Melîk el-Fadil û yê el-Melîk el-Zahir û hinek
mezinên bajêr di nav wan de bûn.

Di Helebê de tenha 200 suwar man. Ser-
kêşên wan Şehzade Şemsiddîn Lolo û Izzid-
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dîn Mecla bûn. Herdu sehzadeyên wêrek bi
wan suwaran bi fermana Deyfe Xatûnê ji
bajêr derdiketin û li hîsta kelehê nûçeyên
neyaran dicivandin, fermanên Deyfe Xatû-
nê bo gundîyan belav dikirin, ji xelkê dix-
westin, ku bên Helebê, xwe di kelehê de bi
cih bikin, da xwe ji qirkirin, talan û hovîtîya
Mongolan biparêzin.

Carcaran jî bi Mongolan re diketin ceng
û pevçûnên xwînî. Mongolan li Çîyayê Lê-
lûn, Ezazê, Babê, Bizae', Munbicê û bajaro-
kên dî yên li nêzîka Helebê tev wêran kirin,
gel qir kirin, namusa jin û keçên ku xwe di
camîyan de veşartine di wan camîyan de
şikandin û gelek ji wan destegîr kirin, bi
xwe re birin. Tê gotin, ku zarokên şîrmij ji
hembêza dayikan diavêtin û paş ku namu¬
sa dayikan dişkandin, ew şîrmij dikuştin û
dayik li pey xwe dixuşandin dibirin an jî di¬

kuştin.

Keleha Selaheddîn li Sinayê

Nûçeya şikestina leşkerê Helebê giha
padîşahê Humsê, el-Melîk el-Mensûr, yek-
ser dora 1000 suwarî ji leşkerê xwe û ji leş-
kerê Şamî yê li ba wî bû civand ser hev û
berê xwe da Helebê, li taxa Hezaze ya niha
danişt. Deyfe Xatûn çû silavîya wî û bi hati-
na dilşad bû.

Deyfe Xatûnê bizavek diplomatî kir bo ji
hevçûna Ereban. Hîngê Mongol li Heranê
civîya bûn û biryara xwe dabûn ku bavêjin
ser Helebê. Deyfe Xatûnê şêxê Ereban Za-
hêr Bin Ghannam ji xwe ve nêz kir, çend ca¬
rîye ji carîyên xwe û hinek zevî danê, rêza
Ereban kir dupar. Elî Bin Hedîse jî li têkilîya
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xwe bi Mongolan re poşman bûbû, ji wan
bi dûr ketibû.

Hêrîşkar di çemê Ferêt re derbas bûn û
xwe gihandin bajarokê Reqqê. El-Melîk el-
Mensûr kona xwe ya şahanî li herêma Ney-
reb û Cibrînê vegirt. Ereb û Mongolan li he-
rêma Cebûl û Dêr Hafirê ketibû qirka hev-
du. Mongolan avêt ser Sermîn û Mee'retul-
nu'man, Kefer Tab û Şîrezê, wek nalek me¬
zin leşkerêd wan li herêmên dora Helebê
belav bûbûn. Berê xwe dan bajarokên He-
mayê, Selemîyê û Reşafê jî. Di bin tiştên ta-
lankirî de êdî westîya bûn, hêdî hêdî dilivî-
yan. El-Melîk el-Mensûr û bi wî re leşkerê
Deyfe Xatûnê yê mayî gihan Siffînê û rêya
vegera wan ber bi Reqqê ve girtin. Ereb bi
civandina tişt û pertalên, ku di seran de li

şûn Mongolan diman, mijûl bûbûn. Eyûbî¬
yan zora leşkerê hêrîşkaran bir, Mongol ber
bi Heranê revîyan, gelek ji pez û jinên ku bi
zorê li gel xwe biribûn li şûn xwe hiştin.
Mongol ji Heranê jîji ber Eyûbîyan revîyan,
di şevek tarî de lehîya avê bi ser wan de hat
û gelek ji wan di çemê Ferêt de bi lêda çûn,
geber bûn, dest ji jin û zarok û malê ku ta¬
lan kiribûn, berdan.

Li bajarê Helebê û li tevîya kelehên dî
yên musilmanan bû şayî. Leşkerê Eyûbîyan
serkeftî vegerîyan, weku çawa ji cengên li

hember Xaçperestan berê vedigerîyan.
Heran, Sirûc, Reha, Serê Kanîyê û Req-

qe ketin bin deste Deyfe Xatûnê.
Di wê navê de el-Melîk el-Hafiz, kurê el-

Melîk Adil, li keleha Ezazê koç kir dîyarê
rehmetê, xûska wî Deyfe Xatûn, termê wî
anî Helebê û li Fîrdews hat vesaitin.

Ji alîyekî dî ve birayê Deyfe Xatûnê, el-
Melîk el-Kamil ku padîşahê Misirê bû, her
dixwest, ku hêrîşê bîne ser Şam û Helebê bi
mebesta yekkirina dewleta Eyûbîyan di bin
deste xwe de. Dibe jî ew ditirsîya, ku paş
ketina Heleb û Şamê wê Mongol hêrîşê bî-
nin ser Misirê. Lê belê Deyfe Xatûnê bi dip-
lomasîya xwe kanî bû ew ji wê sewdê bixis-

ta û nehişta ew bavêje ser Şam û Helebê.

Çavê Selahedin yê rastê birin bûye.
Lewra ne wek yê dî'di wêneyê de hatiye

Di wan 6 salan de hinek xêrnexwazan jî
her û her bizava xwe kirin, da Deyfe Xatûnê
ji ser textê şahanî bavêjin. Yek ji wan mîrê
Şîrezê bû, li nêzîka Hemayê, Şîhabuddînê
Eyûbî bû. Wî bi tenê xwe nikanîbû tiştekî bi-
ke, lewra şandîyek şand ba padîşahê Şamê,
el-Melîk el-Eşref, û gibûs wî kir, ku tevîya
mîrên derdora Helebê dixwazin xwe ji bin-
destîya Deyfe Xatûnê azad bikin û ewan li

padîşahekî hêzdar diğerin. Gava el-Melîk
el-Eşref Helebê bistînê, wê hemî alîkarîya
wî ya leşkerî û diravî bikin. Xudanê keleha
Şîrezê jî bi xwe amadeye, ku di bin seroka-
hîya el-Melîk el-Eşref de deselatdarîya He-
lebê bi rê ve bibe. Padîşahê Şamê el-Melîk
el-Eşref bersiv dayê, ku ew xinizîyê bi mal-
bat û pist û nevîyên el-Melîk el-Zahir ê Eyû¬
bî nake.

Gava Deyfe Xatûnê ew xinizîya Şîha-
buddîn bihîstîye, yekser leşker şand ser ke¬

leha wî, ew girt û riha wî rêş kir. Di wê de¬
me de rêskirina riha mêrekî nizimkirin û

cersîyek mezin bû, bi zûkî li hemî welatan
wek nûçeyek birûskî belav dibû.

Şîhabuddîn û peyrewên wî di keleha He-
lebê de hatin zîndankirin, mal û dêrînên
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^- wan jî ji dest wan hatin derxistin.

Weku em dibinin, bi kulene Selaheddin û bi ser çilen
wî ve zêr û cewher ninin

Li hember Xaçperestan jî helwesta Dey¬
fe Xatûnê her req û hişk bû. Carekê suwa-
rên Aldawîye hêrîşî ser pezên musilmanan
kirin û talan kirin, serleşkerê Helebê ku jê re
el-Melîk el-Muee'zzem digotin, yekser avêt
ser wan, leşkerê Aldawîye tertbelav kir, ge¬
lek ji wan kuştin, serîyên wan birrîn û li gel
destegîran anîn Helebê. Destegîr di keleha
Helebê de hatin zîndankirin û dawî ewan
daxistin keleha li xarê di xendeqê de. Tirsek
mezin xist dilên suwarên filehan, ku nema
carek dî talanê bînin ser pez û dewarên mu¬
silmanan li derdora Helebê.

Padîşahê Şamê, el-Melîk el-Eşref, di sala
1237ê Z. de nexweş ket, weseka wî ew bû,
ku birayê wî el-Melîk el-Salih li şuna wî bi-
be padîşahê Şamê. Gava koç kirîye dîyarê
rehmetê padîşahê Misirê, el-Melîk el-Kamil,
çav berdan dêrîn û text û taca Şamê û ji bo
standina wan berê xwe da Şamê. Keleha
Şamê xist damê "hesarê".

Deyfe Xatûnê berî hatina birayê wê ji

Misirê alîkarî bo xelkê Şamê şandibû, û bi
wê re jî padîşahê Humsê, el-Melîk el-Men-
sûrê Eyûbî, alîkarîya Şamê dikir. Paş deme-
kê wî raya xwe guhart û bû alîgê/alîkarê hê-
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rîşkarên ji Misirê hatine.
Padîşahê Şamê yê nû, el-Melîk el-Salihê

Eyûbî, ku cîyê birayê xwe yê rehmetî girtî-
ye, çare li damekirina keleha xwe nedît,
binzor bû, ku deselatdarîya Şamê ji hêrîşka-
ran re bihêle. El-Melîk el-Kamil xwe bi wê
yekê hêzdartir dît û biryar da bo standina
Helebê jî. Deyfe Xatûnê jî çare li hember zo¬
ra ku ji başûr ve hatîye nedît. Rabû alîkarî ji
padîşahê Selcûqî xwest. Lê alîkarîya wî hê-
zek biçûk bû, hema sozên wî mezin bûn.

Di wê navê de, el-Melîk el-Kamil nexweş
ket û sala 1237ê Z. di keleha Şamê de koç
kir dîyarê rehmetê. Şahdarîya wî bi mirina
wî re dupar bû, Şam û Misir ji hev cihê bûn.
Dewleta Eyûbîyan ket delavê parçebûn û
jarbûnê.

Deyfe Xatûnê têkilîya xwe ya ramyarî bi
padîşahê Selcûqî re xurt kir. Wê hêla ku ne-
vîyê wê el-Melîk el-Salih û padîşahê Selcû-
qîyan xûşkan bi hev biguherin.

Dîyar e ku peymana jinanînê ne li Hele-
bê bû, li Qeyserîyê bû, ku navenda welatê
Romê bû. Gelek zêr û zîv û pere bo wê ye¬
ke hatibûn dayîn û belavkirin, hem li Qey-
serîyê û hem li Helebê şayînên mezin hati¬
bûn çêkirin.

Em dibînin, ku padîşahê Şamê, el-Melîk
el-Salih, xwe wek peyrewekî li ber Deyfe
Xatûnê dida nasîn, û el-Melîk el-Hafiz, xu-
danê keleha Cihberê (Cee'ber), dema felicî-
ye, ji tirsa ku kurêd wî serî li wî hildin, ji
xûşka xwe, Deyfe Xatûnê xwestîye, ku kele-
hek dî li cîyê keleha Cihberê û Balîsê bide
wî. Wê biryar da, ku keleha Ezazê, li bakurê
rojavayê Helebê bide wî.

Sala 1242 Z., di 59 salîya wê de, nexwe-
şîya Deyfe Xatûnê giran bûbû. Rovikên wê
kul bûbûn. Nema toxtiran dikarî bûn çare-
yekê lê bibînin. Deyfe Xatûnê koç kir dîyarê
rehmetê. Dergehên kelehê 3 rojan hatin gir-
tin, gel xemgîn û dilsoj bû.

Termê wê di hücreye de li nêzîk gora ba-
vê wê yê navdar, el-Melîk el-Adil, şahê dad¬
mend, hat veşartin.
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Nevîyê wê, el-Melîk el-Nasir ê ku 13 salî
bû şûna wê girt, du şêwirdaran, Cemalu-
dewle îqbal û Wezîrê Qeftî alîkarîya wî di
deselatîyê de kirin. Ji ber dilnermîya wî êdî
kesek nedihat kuştin, çi dizker û çi kuşter.
Tê gotin, ku gava kuşterek dihanîn ber wî,
digot: "Yê jîndar ji yê mirî çêtir e." û ew
berdida. Wek dîyar dibe, ew hozanvan bû,
hinek helbestên wî bi Erebî hebûn û li dora
wî gelek hozanvan hebûn. Dibêjin ku di aş-
xaneya wî de her roj bi sedan pez dihatin
serjêkirin, kelandin û biraştin û goştê wan
dihat belavkirin. Di rojên Dusem û Pêncşe-
mê de derîyê wî ji gilîyan re vekirî bû, guh-
darîya xelkê dikir û bi dadmendî deselatda¬
rîya xwe bi rê ve dibir. Di bin deste wî de
şahdarîya Helebê firehtir bû, Hums û Şam û
Mêrdîn û Mûsilê jî bûn parek ji dêrîna wî an
jî di bin sîya wî de bûn. Hêrîş ser Misirê jî kir,
lê bi serneket, vegerîya Şamê û dora 10 sa¬
lan deselatdarîya wî ma.

Mixabin hêrîşên Mongolan kêm nebûn,
vê carê Holako hêrîş ajot ser Rojhilata Na-
vîn. El-Melîk el-Nasir hat girtin, ew birin ba
Holako, pêşîn pir baş û hêja comerdî jê re
kir û dawî ew da kuştin. Ala Eyûbîyan da-
ket, stêrka wan rijîya û agirê wan ê bêtir ji
100 salî gurr û hêgin bû, bi hêrîşa hov a
Mongolan hat vemirandin.

Ta roja îro navê Deyfe Xatûn di pirtûkên
dîroka îslamî de, wek jinek hêzdar, serbix-
we, diplomat û hezkirîya wêjevanîyê, avaki-
rinê û dadmendîyê, hatîye neqişkirin, mixa-
bin, li ba Kurdan ev stêrka bi rohnî di dîro¬
ka jinan de nehatîye nasîn an kêm hatîye
nasîn. Berî wan jinên Ewrûpî, ku navên
wan li ser zimanên dîroknasan in, divê na-
vê Deyfe Xatûnê di serî de ba. Lê gava em
li mirovên xwe yên navdar xudan derneke-
vin, ma wê kî vî karî bike? Jinek wilo xudan
deselatî, hem li hember Xaçperestan, hem
li hember Mongolan û hem jî li hember ne-
yarên xiniz ên hundirî, bi xebatek wilo me¬
zin rabe, pêwîste li ba me Kurdan navê wê
bi zêr bête nivîsandin.

Hinek navdarên Kürden Eyûbî:
Ismetudîn dota Şahînşah kurê Eyûb (el-

Şit el-'Ezra) {1141 Z. koç kir.)
Xudana dibistana el-'Ezrawîye ye ku li

Şamê ava kiribû jibo feqehên Henefî û Şa¬
fiî', dema koç kirîye dîyarê rehmetê, ew di
dibistana wê de definandin.

Şêrkoh kurê Sadî yâ Eyûbî (1169 Z. koç
kir.)

Şêrkoh kurê Sadî kurê Merwan, ku wek
el-Melîk el-Mensûr hatîye navkirin. Serkeşe
Kurdan bû li Misrê. Di dema sultan Nûrid-
dîn kurê Mehmûdê Zengî de, li Til Beste
Xaçperest şikandin. Bû wezîrê padîşahê fa-
timî el-Melîk el-Adil li Misirê. Apê sultanê
serkeftî Selaheddînê Eyûbî ye. Ji nişka ve
sala 1169ê Z. li Qahîrê koçî dîyarê rehmetê
kir û li wir jî hat definandin.

Ismetudîn Xatûn (sala 1183 Z. koç kir.)
Ismetuddîn Xatûn dota mîr Muî'nuddîn

e, paş mirina mêrê wê yê yekem şah Nû-
reddîn ê şehîd, Selaheddînê Eyûbî ji xwe
re anî. Ew jin gelek oldar bû, li Şamê dibis¬
tana el-Henefîye ava kir, û navendek bo
sofîyan û gelek weqfên xêrê li şûn xwe
hiştin.

Teqîyêdîn Şahinşah Omerê Eyûbî (1191
Z. koç kir.)

Ömer kurê Şahinşah Eyûb (el-Muzeffer),
xudanê bajarê Hemayê bû. Ji sala 1186e ta
1 191ê Z. deshelatdarî li wir kir. Birazîyê sul¬
tana serkeftî Selaheddînê Eyûbî bû. Di cen-
gên li hember Xaçperestan de wek mêrekî
wêrek hat nasîn. Li cîyê apê xwe demekê
serkarê Misirê bû. Keleha Melazkurdê da-
me kir, û li ber dergehê wê jîna xwe ji dest
da, di sala 1191êZ. de.
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Sultana serkeftî Selaheddînê Eyûbî
(1193 koç kir.)

Yûsifkurê Eyûb kurê Sadî ye (1137 -1193
Z.), avakarê Dewleta Eyûbî ye. Ji sala 1 174e
de ta bi sala 1 193e Z., deshelatdarîya wî pi-
ranîya Kurdistanê, Şamê (Sûrîye, Lübnan,
Urdun û Filistîn), Misirê, ta bi Hîcaz û Ye¬
men û Sûdanê, dewleta wî girtibû. Yek ji
navdartirîn padîşahên cîhanê ye, bi dad-
mendî, qehremanî û nêrînên xwe yên şaris-
tanî. Bû wezîrê şahê Misirê el-Melîk el-Adil,
pist re dewleta Fatimîyan ji ser hev belav
kir û bi xwe bû padîşahê Misirê, lê serkohî-
ya xelîfeyê Bexdadê sala 1171 Z. pejirand.
Li nêzîka Humsê Zengî şikandin, Sûrîye û
Mûsil stand, Teberîya ji dest Xaçperestan
girt, ewan di gelek cengan de binve kirin. Li

Hitînê hemî hêzên Xaçperestan li hember
leşkerê wî civîyan, lê dîsa jî tev şikandin di
sala 1 187ê Z. de. Quds vekir û padîşahê wê
yê file destegîr kir, pist re li gel Xaçperestan
peymanek aştîyê morkir û di navbera wan
û Musilmanan de astî pêda kir.

Sittişam (1218 Z. koç kir.)
Sittişam, xuşka sultanê serkeftî Selahed-

dînê Eyûbî ye, jina Mihemmed kurê Esedid-
dîn Şêrkoh e, gelek comerd û destbol bû,
hersal bi hezaran Dînar derman û avjong li

hejaran belav dikir. Her pirskarek dikarî bi-
çûya ber derîyê wê û daxwaza xwe bikira,
wê gelek komele û weqfên xêrê li Şamê û li

derin dî vekirin.
El-Adilê yekemîn kurê Eyûb (1218 Z. koç

kir.)
Mihemmed Kurê Eyûb kurê Sadî (1145-

1218 Z.), cîgirê Selaheddînê Eyûbî ye li Mi-
sirê û walîyê Helebê ye. Di navbera 1199ê û
1218ê Z. de padîşahê Misirê bû. Dawî wela-
tên Şamê, Ermînîya û Yemen jî tev li dêrîna
xwe kir. Di dema deshelatdarîya wî de des-
teya Ismaîlî li Misirê jar bû, paş ku gelek kes

M

ji wan girtin û avêtin zindanê. Dema ku xwe
li Şamê bo cenge li hember Xaçperestan
amade dikir koç kir dîyarê rehmetê. Ji şo-
pên wî dibistana el-Adil e li Şamê.

El-Eşref Musa kurê Mihemmed el-Adil
(1182-1237 Z.) Bû padîşahê Ruhayê, pist re
Heran jî ket bin deste wî. Di zikê 9 salan de
Sincar û Xapûr û Nuseybîn jî ketin nav dê-
rîna wî, paş ku birayê wî Eyûb koç kirîye dî-
yarê rehmetê Xelat û Meya-Farqîn û derdo-
ra wê jî di nav du salan de bûn yê wî. Hinek
ji dêrîna xwe da pismamê xwe û li şuna wê
Şam sala di ber de ji wî girt. Deshelatdarî¬
ya wî di navbera (1229 û 1237 Z.) de bû.

El-Kamil Kurê Mihemmedê Eyûbî yê ye¬
kemîn (1238 Z. koç kir.)

Mihemmed (el-Kamil) kurê Mihemmed
(el-Adil ê yekemîn) kurê Eyûb (1180-1238
Z.), bû cîgirê bavê xwe li Misirê, lê paş ku
bavê wî koç kir dîyarê rehmetê, wî serxwe-
bûna dewleta xwe xuya kir, ji sala 1218ê Z.
de ta bi mirina xwe padîşah bû.

Avêt ser Heranê, Ruhayê, Sirûcê, Reqqê,
Amedê, Kela Kîfa û Şamê, û kurê wî Masûd
sala 1225ê Z. Mekkê girt destê xwe. El-
Kamil li Şamê mir û di keleha wê de hat
veşartin. Ji bermayên xebatên wî yên bo
zanînê dibistan Kamilî ye li Misirê.

Şêrkohê duwemîn (1239 Z. koç kir.)
Şêrkohê duwemîn Kurê Mihemmed

kurê Şêrkoh e (1173-1239 Z.) Bi nave (el-
Melîk el-Mucahêd Esediddîn) hatîye nasîn.
Wek bav û bavpîrê xwe xudanê bajarê
Humsê bû li navenda Sûrîyê. Ew jî mirovekî
wêrek bû, bi taybetî di cenga Dimyatê de li

Misirê (1221 Z.) navdar bû. Di zanîna olî de
jî navekî wî hebû û destûra wî wek hedîs-
bêjekîji hinekzanayên Şam û Misrê hebû.

Deyfe Xatûn (1242 Z. koç kir.)
Deyfe Xatûn dota el-Melîk el-Adil kurê

Eyûb e, ew jina el-Melîk el-Zahir kurê sul¬
tana serkeftî Selaheddînê Eyûbî ye. Paş
mirina mêrê xwe, hîngê kurê wê piçûk bû,
ew bi xwe bû padîşaha Helebê û pişt re
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dewleta xwe firehtir kir. Şeş salan deshelat-
darî bi şêweyekî baş kir, hêrîşên Mongolan
û Xaçperestan ji ser şahdarîya xwe
vegerandin. Li Helebê hat definandin û ji
şopên wê Dibistana el-Fîrdews û Xangeh e.

el-Muzeffer Mehmûd ê yekemîn (1244
Z. koç kir.)

Mehmûd kurê Mihemmed ê (el-Mensûr),
ku Omerê (el-Muzeffer) (1202-1244 Z.)
Xudanê Hemayê (Ji sala 1230ê ta bi 1244

Z.), paş ku deselatî ji dest birayê wî Qilîç
Arslan (el-Nasir) hat derxistin. Ta mirina
xwe ma deshelatdarê Hemayê. Li ser wî tê
gotin ku mirovekî comerd û wêrek û zanîn-
perwer bû.

el-Salih Necmiddîn Eyûb (1249 Z. koç
kir.)

Eyûb (el-Melîk el-Salihê kurê el-Melîk el-
Kamil (1206-1249 Z.) du caran bûye
padîşahê Şamê û bi hêzdarî deshelatdarîya
xwe bi rê ve birîye, carekê (1229 Z.) û cara
dî (1245 ta 1249 Z.) Di 43 salîya jîna xwe de
bi nexweşîya wêranê mir li Misirê (el-Men-
sûre), dema ku ew ji Şamê çûye Misirê, da
hêrîşa Xaçperestan li Dimyatê rawestîne.
Termê wî rakirin birin li Qahîre definandin.
Keleha er-Rewde li Qahîre di saya wî de hat
avakirin.

El-Mue'zzem Tûranşah (1250 Z.)
Tûranşah kurê Necmiddîn Eyûb e. Sala

1250 Z. koç kir dîyarê rehmetê. Sultanê
Eyûbî yê tewr dawî ye li Misirê (1249-1250
Z.). Ew li keleha Kîfa demekê cîgirê bavê
xwe bû, dawî nevîyên wî deshelatdarî li wê
kelehê kirin. Ketibû gelek cengan li hember
Xaçperestan û bajarokê Dimyatê li Misirê ji
destê wan derxist. Li Farskorê bi destê
Memalîkên deryayî hat kuştin.

el-Mue'zzem Isayê Eyûbî (1250 Z. koç
kir.)

îsa kurê Mihemmed kurê Eyûb, ku bi el-
Mue'zzem hatibû navkirin sala 1250 Z. koç
kirîye dîyarê rehmetê. Di navbera salên
(1218-1227 Z.) de sultanê Şamê bû û zan-
yarekî mezin bû. Gava cenge dest pêdikir,

ew berî leşkerê xwe derdiket meydanê. Yek
ji pirtûkên wî bi "el-Şehmul musîb fîrreddî
e'la îbnîlxetîb" e.

Şeceretudurr (1257 Z. koç kir.)
Şeceretudurr, kebanîya el-Melîk el-Salih

Necmiddîn Eyûb e. Paş mirina wê û kuştina
kurê wê Tûranşah, ew bû padîşaha Misirê.
Wezîrê xwe Izeddîn îlbek, avakarê dewleta
Memalîkan, li xwe mar kir, mêrê xwe kir sul¬
tan lêbelê deshelatdarî bi rastî di destê wê de
bû. Yek ji navdartirîn jinên Kurd e di dîrokê de.

el-Eşref Musa kurê Ibrahîm (1263 Z. koç
kir.)

Musa (el-Eşref) kurê Ibrahîm (el-Men¬
sûr) kurê Esediddîn Şêrkoh (1230-1263 Z.),
padîşahê Rehbê û Humsê bû. Li hember
Teteran, ku leşkerê wan 6000 suwar bû, bi
1500 kesî derket qada cengê û ewan ji ber
wî revîyan. Jina wî "Emetulletîf" zanayeka
Humsî ya bi nav û deng bû. Li Humsê koç
dîyarê rehmetê û li wir hat veşartin. Ew
padîşahê dawîn bû ji malbata Eyûbîyan li

Humsê.

Jêderên mijarê:

OjJli il* fcuU

it>i I fiili .. v^ ' 4-ft ***
1939 ijklU ,> <*>» i«*la - Oti-JjJj ıja frji i-üU, . ^JJ ,j»J u±*

io«u> ">fj S*l " *J*-> 2003 J^M

-Tarîxa ibn Xaldun
- El-E'laq el-Xetîre fi zikir Ümera' eş-Şam wel-Cezîre, İbn

Şeddad.
- Zubdetul-Heleb fi Tarix Heleb, İbn el-'Edîm.
- el-Muxetsar fi Exabarîl Beşer, Ebul Fîda.
- Tarix el-lslam, Zehebî.
- 'Elam, Zeriklî.
- Heleb Tehkumuha Imrae, 'Ela es-Seyyid.
- Xulaset Tarîx Kurd û Kurdistan, Muhemmed Emin Zekî,

çapa Qahîre 1939.
- Nîsa Kurdistan, el-Wicud el-Heqîqî li Şe'b 'Erîq/el-Hîwar

el-Mutemeddin, Dilo Mîqrî
- Mewaqi' islamîye we Tarîxîye 'Erebîye we Kürdiye.
- Kovara Ehlen Wesehlen, ya Misrî, Tîrmeh 2005.
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Di Sedsala Kurdan de
Sedhejmarîya Nûbiharê

AYHAN GEVERÎ
ayhangeveri@gmail.com

Heta deh-panzdeh salan berê, gava ez di
nava dîwanek/civînek pîremêrên mêva-

nên mala bapîrên min de dirûniştim, goti-
na bapîrê min yan jî ya pîremêrek dî eve
bû: "Me şerê Mela Mistefa jî dît, lê bo me
nebû nesîb ku em xilasîya xwe bibînin. Pi-
çûkên me jî nedîtin, nevîyên me jî nedîtin.
Belkî nevîyên nevîyên me bibînin..."

Belê hêj bapîrê min sax e û min (nevîyê
wî) ala Kurdan li ser serê çîyayên Kurdista-
nê dît. Min di atmosfera azadîyê de xilasîya
gelê xwe bi çavên serê xwe dît... Wextê
min zîyareta bajarê Mahabadê kirî min wi-
sa nivîsî bû: "Mahabad mereqa hilbijarti-
nên Başûr dike.." Sedhezar car şukur ku
piştî encamên hilbijartinan vê carê jî min
şahidîya hilbijartina serokatîya Kurdistanê
kir, di Kurdistana Azad de... Gelo ev azadî
azadîyek çawa ye, yan jî azadî tê hesabê, an
jî di bin bandora hêzên bîyanî çiqas azadî
dibe? Belê mirov dikare wan pirsan hemû-
yan bike, lê gava we pîyê xwe avêtine Ba¬

şûr êdî ev pirsana bêmane dimînin. Çunkî
şahidîya azadîyê bi xwe jîyan e... Jixwe pî-
remêrên Başûr jî di sala par de ji min re wi-
sa gotibûn: "Herkesekê digot, gava Kurd bi-
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bin dewlet wê gavê dê qîyamet rabît... Lê
ha eve ye em bûne dewlet çi qîyamet jî ne-
rabûn..."

Piştî ewqas bindestî û rezalete îro di par-
çeyek welat de jî be Kurdan desthilatdarî-
yek mezin destêxistîye û ewtiştê giranbiha
îşareta wê yekê jî dike ku êdî çerxa felekê
bereks/ters dizivire û Kurd dê pêşerojê de
baştirîn û gelektirîn tiştan dest biêxin. Ji
ber vê jî êdî em dişên'wê sedsalê wekî sed¬
sala Kurdan bi nav bikin.

Di sedsala Kurdan de gelek erk û wezîfe
li ber Kurdan rawestayî ne lê gava hema
mirov bi çavek xwe û guhek xwe teqîba ro-
jevê bike mirov dê bibîne ku êdî Kurd ne
Kurdê berê ye. Belê di gelek babetan de
Kurd hêj di xewa giran de ne, lê di warê hiş-
yarîya azadîyê de di mêjîyê her Kurdekê/î
de çirûskek hilbûye. Anko baş an nebaş ev
sedsal sedsala Kurdan e, belê gava mijarên
wisa têne gotin hizra însanan li ser sîyase-
tê mijûl dibe. Helbet rola sîyasetê bêguman
nahête înkarkirin lê gava em li dîrokê dine¬
rin gelek gavên sîyasî-polîtîk bêencam ma-
yîne, lêbelê gavên binecih daîmî dimînin.
Belê di merhaleyek wisan de gavên wisa çi
ne?

Bera her tiştî gava li mêjûya azadîya ge-
lan bête nêrîn ew yeka tête dîtin: Rola rû-
şenfikrî û çapemenîyê. Anko dîsa bi taybet
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Nûbiharê jî şahidê wê heqîqetê ye ku hejmara berîya wê anko hejmara 98e di de¬
mek kurt de xilas bû Nûbiharê hejmara xwe ya 98e dîsa çap kir, anko kovarek bi zi-

manê Kurdî çapa duyê çêkir. Jixwe eva jî ne tiştekî taze bû, hejmarên din jî hene ku

Nûbiharê du caran ew hejmara çap kirîye..

ji bo meseleyên wekî meseleya Kurdan,
çareserîya herî mezin xebatên li dor
çand û ziman têne kirin in... Derxistina
rojname, kovar û kitêban, li ser ziman û
kulturê çêkirina xebatên bingehîn, çape-
menîyek ku xwe bigehînîte kîtleyek me¬
zin, wekîtv û radyoyan...

Gelek caran mirov dibêje li ser civakê
tesîra wan tiştên li jor qet nîne, di dest-
xistina mafan de, pêşveçûyînên girîng
de ma rola rojname û kovaran çi ye? Ma
di sîyaseta cîhanî de kî navê kovarên
Kurdan dizanin..? Belê ya ku ber çav wi-
sa ye, lê birastî jî tesîra çapemenîyê tesî-
rek veşartî lê tesîrek bingehîn û muhîm
e... Gelek gavên mezin bêdeng bi xêra
kovar û rojnameyan dihên avêtin...

Her çend di alîye ziman û edebîyatê
de millete Kurd gelek nexweşî dîtibin jî
Kurdan li kîdera dinyayê be çend sedsal
in ku kovar derxistine? Bi rastî rola kova-
rên wekî Kurdistan û Hawarê ber bi çav
e, lê ka kovara ku hûn niha dixwînin? Ko¬

vara Nûbihar?
Bi zimanê Kurdî vvekî me gotî gelek

kovar hatine belavkirin lê cihê Nûbiharê çî-
ye, nemaze jî di sedsala Kurdan de, sedsa¬
la bistûyekê de..?

Kovara Nûbihar nêzîka panzdeh (15) sal
e ku weşana xwe dike û ew hejmara di des¬
te we de hejmara 99e ye ku di zimanê Kur¬
dî de ev hejmar birastî jî hêjayê pîrozî û şa-
hîyê ye... Lewra belkî di Bakurê welat de ko¬

vara herî temendirêj û bi îstiqrar her ev ko-
vare ye. Kovara Nûbihar ne tenê bi te-
mendirêjî istiqrarê ve balê dikêşe, her wisa

Nûbihar
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\Duyemi

b> Karikator. Rexne û Heqareti
- U Gor Sefde NursI Jİ AByft Dtnl 0 Oewml
* -Êdln-

Perwane
Mela Mlstefa Banan! û Malbau U/î

^ Hclbestvani Klasik Widal Jİ Rêvlngrye
Wgerya
Humay Rê Lak Kevvtîş -Munacat-
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Nameya Hivdehem Tazlyenama Zarokan
Sonnet 1 39

fc- Hesenkeyf
dzîra Botan

^ Nlvlsln, Jlyan Q Roman
Xalê Mihê

^ Zerlra Deya Piro Tîya di Cay
^ Mi Hewnên CH / To "Emre
^ U/erger ü Şlroveklrina Xe2d«k Mewlana

Celaleddint Rami
t> Goristan

Ztn(dan)a Mem Mem« 2în(dan|e
İ> NMskartiya Kurdî
^ Ji dayka plroz re

U ser Jlyanft Axiftlnen Taybet

Berga hejmara 98an

di gelek waran de serkeftinên ciddî û birê-
kupêk pêkînane. Mîsalen gelek nivîskar û
şair û lêkolînerên ku îro di Kurdî de bi navû-
deng in bi saya Nûbiharê ve dest bi nivîsîn
û xebatê kirine. Her wisa Nûbihar ne tenê
mektebek mezin e ku gelek şair û edîb per-
werde kirine, li gel wê bi hezaran insan bi
xêra vê kovarê bûne xwendevanên zimanê
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Nûbihar / 99 % Havin 2006 %

xwe. Jixwe tîraja Nûbiharê jî şahidê wê he-
qîqetê ye ku hejmara berîya wê anko hej¬
mara 98e di demek kurt de xilas bû Nûbiha-
rê hejmara xwe ya 98e dîsa çap kir, anko
kovarek bi zimanê Kurdî çapa duyê çêkir.
Jixwe eve jî ne tiştekîtaze bû, hejmarên din
jî hene ku Nûbiharê du caran ew hejmara
çap kirîye..

Gava li ser zimanê Kurdî axavtin an jî fik-
rek destpê dike gelek caran berîya her tiştî
Nûbihar tête hêşê insanan. Ne tenê di nava
Kurdan de hema di nava hemû însanên ku
li ser Kurdan an jî Kurdî dixebitin de navê
Nûbiharê wekî markayekê ye. Jixwe ya ta¬
biî jî wisa ye ku çawa Ehmedê Xanî navekî
rêzdar û muhîm be, kovara Nûbiharê jî her
wisa layiqê wê qedr û rêzê ye ku jixwe Nû¬
bihar ne tenê navek e ji navan. Ew, hem na-
vê kitêba Ehmedê Xanî ye ku Şeyda têde
îşaret kirî ku zimanê Kurdan ji zimanê çi/tu
kesan kêmtir nîne. Nûbihar hem jî ber û fê-
qîyê nû ye ku dê gelek tişt jê çêbin...

Wêca Nûbiharê heta niha li ser ziman û
kultur û ol û nirxên Kurdan karekî giranbiha
kirîye. Li ser rêya Ehmedê Xanî, ala Xanî
hilda ew wêdatir bir û wesîyet û mirazên
Xanî jîînane cih. Hetta niha deh cild kovar
ku hema bêje 100 hejmarên Nûbiharê der-
ketine pêş xwendevan û lêkolîner û xemx-
warên zimanê Kurdî. Lê ligel wê hejmarên
Nûbiharê hema ne tenê hejmarên alelade
ne, ne tenê kovarek e Nûbihar: ku gelek hej-
marên Nûbiharê hêj jîwekîçavkanîyên mu¬
hîm li ber lêkolîneran dirawestin. Mesela
eğer ez hindek mînakan bidim, hejmara
Melayê Cizîrî, hejmara KTC û Seyîd Evdul-
qadirê kurê Şêx Ubeydullahê Nehrî, hejma¬
ra Medreseyên Kurdan, hejmara Mealên
Quranê ên bi Kurdî, hejmara Xelîfe Yusuf û
hwd.

Ligel wê wekî me gotî kovara Nûbiharê
ne tenê kovarek e, her wisa di bajarê Sten-
bolê de -Stenbol em dikarin bêjin ku îdî ba-
jarê Kurdan e ku nüfusa Kurdên Stenbolê ji
ya hemû bajarên din gelektir e- cihekî yek¬
ta ye (ligel Medya Kitabevi) ku hemû kita¬
ben Kurdî lê têne firotin û peydakirin. Belê
hûn dikarin şahidîya gelek têkilîyên lokîlînî
û çandî jî bikin di Nûbiharê de... Anko Nû¬
bihar her wisa em bibêjin wekî navendek
çandî ye jî...

Ligel wê, kovara Nûbihar ne tenê ewqas
e... Lê divê vê jî bibêjim ku her Kurdê/a dix-
waze bikeve nava sohbetek şirîn bi Kurdî
an jî bixwaze nivîskar an jî şairekî Kurd bi-
bîne divê rêya xwe biêxe ber bi Nûbiharê,
jixwe hewce nîne ku bibêjim şekirên şirîn
ên Kekê Süleyman Çevik jî hene ku wekî
sohbeta wî şirîn û xweş...

Nûbiharê heta niha gelek gavên wisa
havêtine û bûye mînakek zêrîn lê her wisa
di pêşerojê de jî kovara Nûbiharê gelek
proje hene ku di rêya ziman û çand û kultu-
ra Kurdî de bîne meydanê.

Di salê de bihar çi be, erê di Kurdî de jî
Nûbihar ew e.
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ra Kurdî de bîne meydanê.

Di salê de bihar çi be, erê di Kurdî de jî
Nûbihar ew e.
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Hunera Folklora Kurdî

ZEYNELABIDIN ZIIMAR
pencinar@bredband. net

Li Tirkîye gava sazîya zimanê Tirkî di
1926an de hatîye damezirandin, zana û

pisporên Tirk hemû nivîsên xwe yên pêdivî
ku bi alfabeya erebî û zimanê osmanî bûne,
veguhaztine tirkîya nû û bi alfabeya latînî
nivîsîne. Bi wê yekê, nivşên nû yên Tirk,
kêm-zêde ageh ji mêjûya xwe mane û dîro-
ka zimanê xwe nasîne.

Lê di 1926an de gava zimanê kurdî hatîye
qedexekirin, zext û zordestî jî li serê pir hatîye
kirin. Ji ber hindê Kurdên Bakûr xasma jî niv-
şên nûhatî bi derbekê ji koka xwe hatine qe-
tandin.

Lê belê jibilî jîyana kürden li bajaran, ji
bo parastina ziman û Toreya Kurdî, di nava
kurdan de sê faktorên pir girîng hebûne ku
wan Ziman û Toreya Kurdî li pêşberê hew-
qas mercên giran parastine. Ew hersê fak¬
tör ev bûne:

1- Medreseya Kurdî
2- Sazûmana Şêxantîyê
3- Sazûmana Axatîyê

***

Çawa ku tê zanîn, hemû miletên pêşketî
yên ku îro li dinyayê hene, vê çanda xwe ya
nûjen, li ser du bingehan ava kirine. Yek
berhemên wan ên klasîk in, ya din jî berhe-
mên wan ên folklorî ne.

Li gor wan belge û materyalên ku di lê-
kolîna min a li Folklora Kurdî de, eşkere bû-
ye ku Çîroka Folklorî, pir dewlemend e û di
bingeha wê de bi sedan tiştên girîng û pir

balkêş hene ku herdem pêdivîya Kurdan pê
heye. Ew dewlemendî nakeve ber çembera
mejîyê mirovan. Wek mînak: Heft şaxên çî¬

roka GUL û SÎNEM hene.
(Min çar şaxên wê bi dest xistine û kiri¬

ne yek pirtûk. Lê hêj sê şaxên dî mane ku bi
desten min neketine.)

Ji ber vê dewlemendîya zimanê kurdî,
tirsa min bi xwe ji asîmîlasyonê pir tüne.
Tirsa min tenê ji vê yekê heye: Eğer Forma
Toreya Kurdî û ya Zimanê Kurdî bêne gu-
hartin, hingê siqûmata mezin derdikeve
holê.

Bi bawerîya min, di salên sihî de eğer Zi-
manê Kurdî li Bakûrê Kurdistanê bi awaye-
kî fermî qalibê xwe girtiba, wê îro ne xwe-
dîyê vê dewlemendîya hanê buya.

Çîrokên Folklora Kurdî bi gelek tewrên ba-
betcihê hatine honandin û di bingeha wan de
gelek fentezîyên pirtexlît û xeyalên cihêreng
hene. Çîrok bi awayekî wisa geş û xweş der-
ketine holê ku pir zehmet e mirov salixê wan
bi dev û pênûsê bide. Tenê eğer mirov şaline
dirêj lêkolîn li wan bike, hingê mirov têdigîje
ku deryayeke bêkevî û bêbinî ne.

Xwendina Çîrokên Folklora Kurdî sûde-
ke pir mezin didin mirovan, xasma jî didin
zarokan. Herweha astengîyeke mezin li
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^- pêşberê asîmîlasyonê çêdikin, hem ji alîyê
nijadî ve mirov gelekî serbilind dikin, ji alî¬
ye şixulandina mejî ve jî rohnîyeke pir xurt
derdixînin holê.

Gelek babet di Çîrokên Folklora Kurdî de
hene ku hicirkên mejîyê mirov, pirr didine
şixulandin. Bi wê yekê, dinyayeke bê sînor
li pêşberê mirovî vedibe.

îcar dema ku mirov bi têgihîştina folklo¬
ra xwe rewşen dibe, mirov girêdana reha
xwe ya nijadî, saxlem dibîne. Mirov êdî
xwe bi bav û kalên xwe serbilind dike. Tiş-
tê herî girîng ev e ku mirov êdî xwe ji kirina
xirabîyan dide paş. Herweha bawerîya mi¬
rov pir zêde bi mirov çêdibe. Mirov pir dix-
waze ku şexsîyeteke rind bigire. Mirov dix-
waze ku di her karê xwe de serkeftî bibe.
Mirov hertim xwe berpirsyar dibîne ku des¬
ten alîkarîyê dirêjî belengaz bike. Û bi de¬
han xeysetên baş ên wisa...

Ha ji ber van giringîyên ku hatin gotin,
îro pêdivîya Kurdan pir heye ku berhemên
folklora xwe bixwînin û bi zarokên xwe bidin
xwendin. Xasma jî, dê û bavên Kurd, zaro-
kên xwe bi çîrokên Folklora Kurdî mezin bi¬
kin. Ji wan re çîrokên rawilan bibêjin, me-
selokan bibêjin, pêkenokan bibêjin, serpê-
hatîyan bibêjin, heyranok û Payîzokan bibê-
jin, şîret û nesîhetên bav û kalan bibêjin, şî-
roveya Gotinên Pêşîyan bibêjin, klasîkên
Kurdî bi wan bidin naskirin, herweha xwe-
zaya Kurdistanê jî bi wan bidin naskirin.

Guman ji gotinê re nîne ku Çîrokên Folk¬
lora Kurdî rihê nijadî ne, adana jîyana netewî
ne û xweşîya qulçavkên dilê kurdayetîyê ne.

Ji ber ku Xwendina çîrokên Folklora Kur¬
dî, têbînî û tîjîfemtîya mirovan gelekî xurt
dikin û zanîna mirovî derdixînin asteke bi-
lindtirîn ku tîrêjên hicirkên mixê mirov ber
bi asoyeke bê dawîn ve dibezînin û wan re-
wantir dikin ku pê gelek geremolên di mejî-
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yê tarî de zelal dibin.

BALKÊŞÎYA Dİ ÇÎROKÊN FOLKLORÎ DE:
Di Çîrokên Folklorî de, bi giranî ev babet

hene: Balkêşî, fentezî, têkilîya kulturî, heski-
rina ji zimanê nijadî, nasîna nijada xwe, nas-
kirina xwezayê, xweparastina li pêşberê be¬
la û siqûmatan, bawerîya bi xwe, tewrê jîya¬
na rawilan û hwd...

Di Çîrokên Folklorî de tewr û terzên jîya¬
na neteweyî, bi awayekî pir xurt cih girtine.
Herweha rewşa jîyana çînayetî û perwerde-
kirina mirovan, xasma jî ya zarokan tê de
xweş xuya dibe û astengîyeke mezin li pêş-
berê dek û dolabên sextekaran jî heye.

Di çîrokan de hin xeyal û fentezîyên der-
demî hene ku ne aqilê mirov wan tiştan di-
pejirîne û ne jî mimkun e ku mirov karibin
wan tiştan bi hêz û birîya xwe bikin.

Di Çîrokên Folklora Kurdî de, çêyî, xirabî
û mirovatî, bi awayekî eşkera têne dîtin.
Herweha çîrok tiştên weke şîret, nîşandana
rîya rast, xweşbêjî û qewîtîne dilovan jî peş¬
keşe mirovan dikin.

Di Çîrokên Folklorî de gelşên malbatî jî
hatine çareserkirin.

Ji van zêdetir, di Toreya Kurdî de demok-
ratî, mirovatî, rêzgirtin û biratî, xwe bi awa-
yekî eşkere nîşan dane.

Çawa ku tê zanîn, sînor ji çîrokan re tüne,
ew serbest in û çawa ji wan re xweş hatîye,
her wisa jî xwe berfireh kirine.

îcar eğer zarokên Kurdan bi van Çîrokên
Folklorî karne û fêrnas nebin, wê valahîyeke
mezin têkeve navbera nivşên niha û yên be¬
re ku dagirtina wê di pêşerojê de pir zehmet
dibe.

îcar ev tiştên ku di bingeha Folklora Kur¬
dî de hene, eynî tişt di bingeha Klasîkên
Kurdî de jî hene.

Hêvîdar im ku dê û bavên Kurd, girîngî
bidin ser vê yekê û pêşeroja zarokên xwe
rewşen bikin.

Her şad û bextewer bimînin.
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Pêşbazîya
Hejmara

100
Bi sedema hejmara Nûbiharê ya 100. me pêşbazîyek vekirîye. Pêşbazî di du beşan
de ye: Çîrok û Helbest. Kesên ku dixwazin beşdarî vê pêşbazîyê bibin divê
berhemên wan heta 31 Çileya Pêşîna 2006ê bigihêjin destê me. Emê encama
pêşbazîyê di hejmara 102. de îlan bikin.
Mercên pêşbazîyê:
1- Divê berhemên şandî, heta niha nehatibin weşandin.
2- Çîrok ji 5 rûperan zêdetir nebin.
3- Divê nivîs hem bi rêya e-mailê û hem jî li ser kaxizê ji me re bête şandin.

**>

Nûbihar/Çîrok

Xelat:
Yekemîn: Plaket û 10 Çilden Nûbihar û pirtûkên wê
Duyemîn: Plaket û 10 Çilden Nûbihar
Sêyêmîn: Plaket û Pirtûkên Nûbihar

**>
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"keNT'in ışıkları

Süryanilerin Diyarbakır'la veya diğer bir ifadeyle, Süryani kaynaklarının kent için kul¬

landığı isim olan Omid'le ilişkisi kadim zamanlara kadar gidip orada kayboluyor. Hıris¬
tiyanlıkla birlikte Süryaniler kentte kiliseler ve manastırlar kurmuş, kentin tarihinde
önemli bir renk olmuşlar. Diyarbakır, Süryani Kilise tarihinde önemli bir kent. Şimdilerde
sadece 5-10 kişilik cemaati olsa da, bir zamanlar Süryani Kilisesi'nin Diyarbakır'da kal¬

abalık, eğitimli ve görece varlıklı bir cemaati vardı. Tarihsel süreçte kent ve civarındaki
manastırlar, Süryani Kilisesi'nde önemli eserler veren yazarlar yetiştirmiştir.

Adresimizden isteyin
Tel: 0212 519 00 09
www.kentyayinlari.com
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Bindestbûna Gel

FERID IZOL
feridizol@yahoo.com

Gelê me bi gelemperî li ser ax û erdnîga-
rîya xwe dijîn. Ên ku koçber bûne jî ge¬

lek in. Wek tê zanîn ji ber rewşa aborî, ji bo
xwendinê, ji ber zilm û zorê jî gelê me koç¬
ber bûne. Wexta ku xelkekî dibe xulam
pirsgirêkên wan jî bi awayekî zêdetir dibin.
Dewletên dagirker her tiştên wan wek xwe
dirb û şikil didinê. Bi vî awayî cîhana bin-
destan tê tarîkirin. îro gelê me rewşa xwe
ya xulam pêwîst e ku baş bizane. Li gorî
şert û mercan tevbigere. Li bindestbûnê,
azadbûn û rizgarbûn ne hêsan e. Tahlîlkiri-
na rewşa civakî û ji têgihîştina gel re dem
divê. Ewtiştên ku weke mercên mirovbûnê
tên qebûlkirin, li ser çi tiştî şax dide? Dema
ku zanebûna xelkê tunebe û tu yê vî gelî ça-
wa şîyar bikî?

Rêya ku li pêş mirov, bi rastî ji mirova-
hîyê re eger xizmet neke û ji mirov-bûnê re
dijminatîyê bike, û ev rêya çewt û xwar bi
ser nakeve. Armanca me li ser mirovê çê û
xirab rawestandin nîn e. Bindestbûna gel bi
destê mirovan nîn e. şert û mercên ku em
têdane me bi xwe amade nekirine. Di pir alî
de mirov dikare ku mafdar be; hêzên hiş de
yekîtîyeke xurtirîn tüne be û li hemû alîyan
de bi nakokîyan û dubendîyan ev jîyana bê
meşandinê di dawîya dawî de encam çi ye?
Di sedemên bingehîn de dîsa pêwîstî heye
ku em jîyana gelê xwe baş binirxînin. Wate-
ya jîyana bindestan li hemû deverên cîhanê
di mabîna wan de nêzîkbûyînekî heye. He-

ke azadbûn û rizgarbûn di deste mirovan
de be, bi rastî wê demê hemû tişt hêsan di¬

be.
Mixabin di şert û mercên xelkê me de,

me ev dît ku di revvşa civakî de lawazbûn li

holê ye. Guherîn û veguherîn çalak nîn e. Di
seranserê welatê me de her çiqas bîna aza-
dîyê were jî, evîndarên azadîyê jî kêm in.
Lewra bindest pir caran ji azadîyê jî direvin.
Ev ne ji destê wan e. Serwerên vî welatî bi
awayekî çavên gelê bindest tirsandîye. Di
têkoşîna gelê bindest de pêwîstî bi xebatê
heye û her wisa di zîhnîyetan de guherînên
berbiçav pêwîst e. Di têkîlîyên gel de jî dîsa
têkûzbûna gel û li ser çareserîyên nûjen ra-
westandin û bi rêxistinkirina gel ve gelşan
dikarin çareser bin.

Xelkê xulam heta ku bi hêza xwe ya ne-
teweyî û vîna xwe ya azad bikar neyne ew
di karen xwe de bi ser nakevin. Bêguman
têkoşîna gel bi rê û rêbazên nûjen ve dika¬
re xwe nû bike. Di her warî de şopandina cî-
hanê, li ser kêmasîyên xwe rawestandine.
Bi carekî mirov nikare azad be û ji vî karî re
dem divê. Wexta ku gelê me mafekî bi dest
bixe pêwîst e ku wî mafî biparêze. Bi rastî
parastina mafan ji bo gelê me tiştekî pir gi¬
rîng e. Di hemû helan de rêya gelbûnê bi
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zanebûna gel dibe. îro gelê me jana gelbû-
nê dikişîne. Her janeke çi dersan dide me û
pêşeroja gelê xwe, emê çawa ronî bikin.
Dahûrîna (tahlîla) nexweşîya xulaman pir
alî ye. Ji bo vê yekê li hember serweran bi
rêk û pêk têkoşîn û xebat domandin gelek
girîng e.

Di nirxandina gelê bindest de, hinek sî¬

nor hene. Ew sînor jî famnekirina jîyana
xwe ye. Di rewşa xwe de bi gelemperî tiştê
li ser disekine û mirov tê nagihîje. Di rewşa
xwe ya lawaz û qels de û vala berdanek jî
cîyê xwe diparêze. Heta ku di hinek tiştan
de hişmendîya xwe çêdibe, wê demê jî bi
awayekî nikare ku pirsgirêkên xwe yê roja-
ne jî çareser bike. Wexta ku mirov azad ne-
fikire û evîna azadîyê nizanibe û ewê çi bi¬

ke azadîyê. Heke em serê xwe li ser tiştên

berbiçav biêşînin, dibe ku em bi ser kevin.
Belê, kêmasîyên me gelek in. Ji ber ku he¬
mû mirovên cîhanê bi kêmasîyan ve jîyana
xwe didomînin. Bi çavdêrîyeke nûjen mi¬
rov dikare ku kêmasîyên xwe jî kêm bike.

Lêbelê, meşandina doza xulaman jî bi
rastî ne karekî hêsan e. Avakirina zîh-
nîyeteke nû, vejîna civakeke hemdem û
nûjen, bi rêxistinkirina gel, cîhana bindes-
tan dikare bervî ronahî û serbilindîyê ve
here. Bindestbûna gel û rizgarîya gel,
azadîya gel û wek tê zanîn bi rewşa civakî
ve girêdayî ye. Heta ku civak berpirsyarîya
xwe bi cih neyne bira sûcdar wê, wî nebîne.
Hema hema her kesê/a sûcdar e. Belê.
hemû xebat bi diruşmeyan ve namesin. Bi

çalakbûna jîyanê ve mirov dikare ji guherîn
û veguherînan re rê veke.

"keWT'in ışıkları

Emre'nin tahsil hayatı bu medresede
başlamıştır. O zamanki İslami İlimler
içerisinde 12 çeşit ilim vardı. Bu
medreselerin birinden mezun olan ve bu 12

ilmi bitirenlere "Melayê duwazdeh ilmî"
deniliyordu. Bu medreselerde Mantık,
Felsefe, Tarih, Coğrafya vb. her türlü ilimler
okutulmaktaydı.

Adresimizden isteyin
Tel: 0212 519 00 09
www.kentyayinlari.com

Gıyasettin Emre
Medreseden
Meclis'e
Meclis'ten
Yassıada'ya

Nûbihar / 99 fy Havin 2006 fy

zanebûna gel dibe. îro gelê me jana gelbû-
nê dikişîne. Her janeke çi dersan dide me û
pêşeroja gelê xwe, emê çawa ronî bikin.
Dahûrîna (tahlîla) nexweşîya xulaman pir
alî ye. Ji bo vê yekê li hember serweran bi
rêk û pêk têkoşîn û xebat domandin gelek
girîng e.

Di nirxandina gelê bindest de, hinek sî¬

nor hene. Ew sînor jî famnekirina jîyana
xwe ye. Di rewşa xwe de bi gelemperî tiştê
li ser disekine û mirov tê nagihîje. Di rewşa
xwe ya lawaz û qels de û vala berdanek jî
cîyê xwe diparêze. Heta ku di hinek tiştan
de hişmendîya xwe çêdibe, wê demê jî bi
awayekî nikare ku pirsgirêkên xwe yê roja-
ne jî çareser bike. Wexta ku mirov azad ne-
fikire û evîna azadîyê nizanibe û ewê çi bi¬

ke azadîyê. Heke em serê xwe li ser tiştên

berbiçav biêşînin, dibe ku em bi ser kevin.
Belê, kêmasîyên me gelek in. Ji ber ku he¬
mû mirovên cîhanê bi kêmasîyan ve jîyana
xwe didomînin. Bi çavdêrîyeke nûjen mi¬
rov dikare ku kêmasîyên xwe jî kêm bike.

Lêbelê, meşandina doza xulaman jî bi
rastî ne karekî hêsan e. Avakirina zîh-
nîyeteke nû, vejîna civakeke hemdem û
nûjen, bi rêxistinkirina gel, cîhana bindes-
tan dikare bervî ronahî û serbilindîyê ve
here. Bindestbûna gel û rizgarîya gel,
azadîya gel û wek tê zanîn bi rewşa civakî
ve girêdayî ye. Heta ku civak berpirsyarîya
xwe bi cih neyne bira sûcdar wê, wî nebîne.
Hema hema her kesê/a sûcdar e. Belê.
hemû xebat bi diruşmeyan ve namesin. Bi

çalakbûna jîyanê ve mirov dikare ji guherîn
û veguherînan re rê veke.

"keWT'in ışıkları

Emre'nin tahsil hayatı bu medresede
başlamıştır. O zamanki İslami İlimler
içerisinde 12 çeşit ilim vardı. Bu
medreselerin birinden mezun olan ve bu 12

ilmi bitirenlere "Melayê duwazdeh ilmî"
deniliyordu. Bu medreselerde Mantık,
Felsefe, Tarih, Coğrafya vb. her türlü ilimler
okutulmaktaydı.

Adresimizden isteyin
Tel: 0212 519 00 09
www.kentyayinlari.com

Gıyasettin Emre
Medreseden
Meclis'e
Meclis'ten
Yassıada'ya



Desîsa Duyemîn

SEIDE NURSI
werger: Mamoste Amedî

D i mirov de hîsa tewra girîng û bingehîn,
hîsa tirşe ye. Zalimên dessas, ji vê hîsa

tirşe gellek îstifade dikin. Digel vê hîsê, mi¬
rovan tirsonek devbizmikî dikin. Sîxurên
ehlê dunyayê û propaganderên ehlê dalale¬
te ji vê tamara nexwendîyan, bi taybetî ji ya
zanyar (û alim)an gellek îstifade dikin. Wan
ditirsînin, ewhamên wan tev didin. Wekmî-
na, çawa ku ji bo mirovekî li ser xênî, têxî-
ne nav talûkê, zilamekî dessas di nêrîna wî
kesê bi ewham de tiştekî bi zîyan dixuye nî-
şanê wî dide û wehma wî bi livê dixe; hêdî
hêdî heta ber qeraxa sîwanekê diqewirîne,
pişt re ji wir dixîne û sitûyê wî dişikîne. He-
man wek wîya, bi pirr ewhamên nehêja, tiş-
tên gellek hêja (û girîng) didin fîdakirin.
Hetta, ji bona ku mêşek pêvenede, xwe di-
avêje devê mar.

Zemanekî, zatekî girîng -Xwedê rehma
xwe like- ditirsîya ku li qeyikê siwar be. Di¬

gel wî, demeke şevê em ji îstenbolê hati-
bûn ber pirê. Lazim bû ku em li qeyikê si-
war bin. Erebe tunebû. Pêwistî li çûyîna Ey-
yub Sultan hebû. Min ritimand, lê wî: "Ez
ditirsim, dibe ku em xerq bibin!" got. Min
jê re got: "Gelo bi gor texmîna te li vê ken-
davê çend qeyik hene?". Got: "Dibe ku he-
zarek nebin". Min got: "Gelo di salekê de
çend ji wan binav (xerq) dibin?". Wî got:
"Yek-du heb; sal heye ku ti yek jî xerq ne¬
bin". Min got: "Sal çend roj e?". Got: "Sê-
sed û şêst roj e". Min got: "îhtimala xerq-

bûnê ya ku ji te re bûye wehm û tirs, ji sê-
sed û şêst hezar îhtimalan yek îhtimal e.
Kesekî ji vê îhtimalê bitirse, neku mirov, ew
nabe sewal jî". Hem, min jê re got: "Gelo bi
gor texmîna te, tuyê hêj çendîn sal jîyan bi-
kî?". Wî got: "Ez pîremêr im, îhtimal heye
ku ez deh salê din jî bijîm". Min got: "Ji ber
ku dema mirine veşartîye, di her rojê de îh¬
timala mirine heye. Naxwe, di sê hezar û
şeşsed rojî de her roj muhtemel e ku tu bi-
mirî. Aha, wek qeyikê, neku îhtimalek ji sê-
sed hezarî, belkî bi îhtimalek ji sê hezarî
muhtemel e ku tu îroj bimirî; naxwe bilerze
û bigirî, wesîyeta xwe bike". Hişê wî hate
serî; bi awayekî lerzokî min ew li qeyikê si-
war kir. Di hundirê qeyikê de, min jêre wiha
got:

"Cenabê Heq, hîsa tirsê neku ji bo hilwe-
şandina jîyanê, berovaj, ji bo parastina jîya¬
na daye! Herwiha, ji bo giran, çetin, têrjan
û têrêşkirina jîyanê nedaye. Ger ku tirs, ji
du, sê, çar îhtimalan yek be. ..hetta ji pênc,
şeş îhtimalan yek be, tirsek îhtîyatkarî, dibe
ku meşru (û rewa) be. Lêbelê, tirskirina bi
îhtimalek ji sih, çel îhtimalan, ewham e; jî-
yanê werdigerîne êş û azaran!"

Vaye, gelî birakan! Ger şelahên derveol
(û ehlê îlhadê), bi tirsdayînê êrîş bidin ser
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^- we ku, da hûn dest ji cîhada xwe ya mane-
wî ya pîroz berdin, ji wan re wiha bibêjin:
"Em hîzbul Qur'an in. Bi sirra

d)
yO/^ S O s *

j_^UJ <d Uj ^TJÜI Up ^ U

em di kelha Qur'anê de nin. 'Hesbunellahu
we nî'mel wekîl'

(2) J-TjJI ^j 4İI iv

sürek qasidîne ku derdora me pêçandîye. Ji
tirsa îhtimalek ji hezar îhtimalan ku ji vê jî¬

yana fanî ya kurt re zîyanek piçûk wê bîne,
hûn nikarin digel vîyana me, me sewq (û
berpêdan)ê rêkek ji sedî bi sed hezaran ze-
rarê digihîne jîyana me ya sermedî pêkbî-
nin!"

Û bibêjin: "Gelo, ji rûyê Seîdê Nûrsî ku
di xizmeta"Qur'anê de hevalê me, di rêve-
berîya wê xizmeta pîroz de ustazê me û se-
rokhostayê me ye, me û ê wekî me ehlê
heq in û di rêka heq de ji wî re dost in, kê jê
zerar dîtîye û ji rûyê şagirdê wî yên xas (û
aybet) kê jê zerar dîtîye ku dê emê jî bibînin
û digel wê dîtinê têkevin nav tatolekan? Bi
hezaran dost û birakên uxrewî yên vî bira-
kê me henin. Bi tevlî ku bîst-sîh sal e bi
awayekî tesîrdar têkelê nav jîyana dunyewî
(ya komelî) jî bûye, dîsa me nebihîstîye ku
ji birayên me kesekî ji rûyê wî zerar dîtîye.
Nemaze, wê çaxê di destê wî de topizê sî-
yasetê jî hebû... lê niha di şûna wî topizî de
nûr (rewşen)a heqîqetê heye. Demên berê,
di Bûyera 31 ê Adarê de herçiqas ew jî tevlê
kiribûn, hinek dostên wî jî pelçiqandibûn,
lêbelê, pişt re dîyar bû ku mersele ji hêla

(1)"Ên ku Qur'an hinartîye û ên ku wê diparêze, bêgu-
man em in."(Ferkera Hîcr:9)

(2)"Xwedê ji me re her bes e; ew çi wekîlekî qenc û si-
pehîye."(Ferkera Alê îmran: 173)
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kesên dîtir hatîye derxistin; ne ji rûyê wî û
dostên wî, ji rûyê dijminên wî bela dîtinin.
Him, wê çaxê gellek jî dostên xwe jî rizgar
kiribû. Ji ber vê, neku hezar, bi tirsa îhtima¬
lek talûkedar ya ji hezar îhtimalan, divêt ev
yek neyê bîra şeytanên wekî we, ku emê
gencîneyek ebedî ji destê xwe birevînin!"
bibêjin û divê hûn biçerpînin devê wan şe-
laqên ehlê dalalet û wan biqewirînin.

Him, ji wan şelahan re bibêjin: "Ne ku bi
îhtimalek ji sed hezar îhtimalan, helaketekji
sedî sed îhtimal jî we re, dîsa jî ger bi qasê
zereyek jî hişê me hebe, emê wê bernedin
û nerevin!" Lewra, bi ceribandinên pircar
hatîye dîtin û tê xûyakirin ku, ên di dema ta-
lûkê de ji birê xwe yê mezin, an ji ustadê
xwe re îxanetê dikin, belaya qewimîye, pê-
şekî li serê wan de teqîyaye. Him, bi awaye-
kî bê merhameti ceza li wan hatîye birrîn,
him jî bi çahvekî nemerdî li wan hatîye me-
yizandin. Him cesede wan mirîye, him jî ru-
hê wan di nav zîlletê de manen mirîye. Ên
ku ceza dane wan, di dilê xwe de merhame-
tekê hîs nakin. Lewra, dibêjin: "Evanan,
madem ji ustadê xwe yên ku ji wan re dü¬
rüst û dilivîne xaîn derketine, helbet gellek
nemerd in; ne ji merhemetê re, şayan (û
hêja)ê tehqîr û pelçiqandinê nin. "

Madem rastî (û heqîqet) ev e; û madem
zilamekî zalim û bêvîjdan, yekî biavêje erdê
û têkeve nav helwestek ku wê misoger bi
lingê xwe serê wî bipelçiqîne, ger ew zila-
mê erdê lingê wî zalimê wahşî ramûse, bi
sayeta wê zîlletê dê dilê wî pêşîya serê wî
bipelixe û dê ruhê wî pêşîya cesedê wî bi-
mire; hem serê wî diçe him îzzet û şayîşa wî
berhewa dibe. Him, bi raberkirina qelsîya
xwe ya li pêş wî zalimê cinawirê bêwîcdan,
ji bo pelçiqandina xwe wê wêrekîyê bide
wî. Na, heger ew zilamê mezlûmê bin lingê
wî, tûke sêr çavê wî zalimî, dê dil û gîyanê
xwe rizgar bike û cesedê wî wê bibe şehîd
(û pakrewan)ekî mezlûm. Belê, tû bikin rû-
çikê bêheya ên zaliman!
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"Em hîzbul Qur'an in. Bi sirra
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em di kelha Qur'anê de nin. 'Hesbunellahu
we nî'mel wekîl'

(2) J-TjJI ^j 4İI iv

sürek qasidîne ku derdora me pêçandîye. Ji
tirsa îhtimalek ji hezar îhtimalan ku ji vê jî¬
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berpêdan)ê rêkek ji sedî bi sed hezaran ze-
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awayekî tesîrdar têkelê nav jîyana dunyewî
(ya komelî) jî bûye, dîsa me nebihîstîye ku
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(1)"Ên ku Qur'an hinartîye û ên ku wê diparêze, bêgu-
man em in."(Ferkera Hîcr:9)

(2)"Xwedê ji me re her bes e; ew çi wekîlekî qenc û si-
pehîye."(Ferkera Alê îmran: 173)
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kesên dîtir hatîye derxistin; ne ji rûyê wî û
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Zemanekî, di hengama ku dewleta îngi-
lîz topên Boxaza îstenbolê wêran kiribû û
îstenbol dagirtibû, ji hêla serokkeşeyê Dêra
Anglîkanê ya mezintirîn daîreya olî ya wê
dewletê bû, ji Meşîxata îslamîyeyê şeş pir-
sên olî hat kirin. Ez jî wê çaxê endamê Da-
rulhîkmeta îslamîyeyê bûm. Ji min pirsîn,
gotin "Bersiveke bide!" wan, li hember şeş
pirsên xwe bersivek bi şeş sed bêjeyî dix-
westin. Min got: "Ne ku bi şeş sed bêjeyî, bi
şeş bêjeyî jî ne, heta ne bi bêjeyekî jî, belkî
bi tûkekî dibersivînim!

Lewra, ew dewlet, aha hûn dibînin di vê
deqîqa ku lingê xwe danîne ser gewrîya me
de, li hember pirskirina keşeyê wan ê ku bi
pozbilindî li ser me re rawestîye, pêwist e
ku tûkê ser rûçikê wî bikin. Tûk bikin ser rû-
çikê bêmerhemet ên wî ehlê zulmê!" Niha
jî dibêjim:

"Gelî birayan! Di demek wiha de, ku hu-
kumetek cebbar ya wek îngilîz dagirkerî pê-
kanîbû, bi vîterzî (û awa)ê bersivdayînek bi
zimanê çapemenîyê, ku talûke ji sedî sed
bû, dîsa jî parastina Qur'anê ji min re bes
hatibe, helbet ji bo we jî ji sed îhtimalan bi
îhtimalekî li hember zîyanên ku ji deste za-
limên nehêja dertên, wê sed derence beştir
were.

Gelî birayan! Pirrên we leşkerî kirinin;
ên ku nekiribin jî helbet bihîstinin; ên ku ne-
bihîstinin jî bila ji min bibihîzin ku: "Ên gel-
lektirîn birîndar dibin, ewên ku çeperên
xwe berdidin û direvin in. Ên ku hindiktirîn
birîndar dibin, kesen ku sebatkara kozik (û
çeper)ên xwe nin, wateya îşarî ya

dide xuyakirin ku: "Ên direvin û fîrar dikin,
bi reva xwe zêdetirîn mirinê pêşwaz di-
kin."B

(3)"Bibêje: Ew mirina ku hûn jê direvin, bêguman wê
were û xwe bighîne we"(Ferkera Cum'e:8)

Dubeytîya Baba Tahirê Üryan yek ji
muhimtirîn klasîkên edebîyata me ye.

Baba Tahirê Üryan

DUBEYTÎ

Nûbihar

Çava min derde çavên te diçinin
Nebe ku derd di çavên te de rûnin
Min bihîst te j'xwe re yarek girtiye
Ku guhêm bihîstin, çavâm nedîtin

ji bo siparîşê
www.nubihar.com
Tel: 0212 519 00 09
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Ceribandineke Keşxe ku Bi Gotin û
Hêmayên Klasîk Hatîye IMexşandin:

LEYL-name

ERGİN ÖPEINIGİIM

"Ey şemal hêdî bisoj ku şev dirêj e
Ey rondik hêdî birêj ku xem gelek e"

Leyl-name, vegotin û rave (îzah) û şîrove
û tehlîl û ....ya şevê û şeydayê; hezkirin

û vêzarî û tirs û hêvî û....ya ji şevê û şey-
dayê; sermestî û muşeweşî û gomgeşteyî û
mecruhî û....ya ji destê şevê û şeydayê; ta-
rîtî û rewneqî û aramî û kambaxî...ya di leyl
û leylayê; û....

Belê, Leyl-nameya Ayhan Geverî ku ji
paşnavê nivîskarî dîyar e ka ji kû dera Kur-
distanê ye resenî (orjînalîtî) û xweserîya
xwe hema ji xuyangê dide der. Kitêb li ser
Leyi û Leylayê ye; bergê kitêbê bi rengê
leylê (şev) ye û nîgareke gelekî eleqadarî
Leylayê li ser rengê leylê ye. Her çend mi¬
rov bi rehetî nekare qirarê bi kategorîya ki¬

tabe bide jî, 'ceribandin' wekî kategorîyeke
edebî herî zêde lê têt; lewre kitêb xwerû îfa-
de û derbirîna fikr û xîyalên nivîskarî bi xwe
ne. Her wiha kitêb ji çar dergehan anku ji
çar ceribandinan pêk têt; lê her çar dergeh
li dû hev wekî rêzekê tên, wekî ku tenê der-
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gehek e. Her wiha tiştekê dî jî seyr bi wan
dergehan ew e ku her dergeh bi herfeka na-
vê LEYLAyê dest pê dike. Eve jî nîşaneke
'leylzedeyîya' nivîskarî ye ku dê li jêr behs
lê bê kirin.

Helbet kitêb ne tenê hêma û mijarên
(mesele) ku li jor bi kurtî hatine dîyarkirin,
lêbelê hêj gelekên din dihewîne ku xwen-
devan dê bi xwe di nav rûpelên kitêbê û
navbera rêzikên di nava rûpelan de bibîne.
Nivîskar, di jînenîgarîya xwe de, xwe wekî
"leylzede' (anku yê ku Leylê lêdayî, yê ku ji
deste Leyle muzdarîb) dide nasîn û bi rastî
jî em wê yekê ji destpêkê bigire heta da-
wîya kitêbê di nav vereşînên wî yên wan
azar û kulan dibînin; lewre di kitêbê de kelî-
meyên ku herî zêde têne serfkirin leyi, ley-
la, şev, heyv, çal/bîr, tenêtî, muşewweşî,
bêdengî, mecnûnî, xem û xemgînî, hicr û
cudahî û hwd. ku hemî jî wate (mena) û
pêjn û newayên 'zede'bûnê (derbxwarî) di-
hewînin. Nivîskar hevaltîya (yekitî) şev û hî-
sên giran jî, li wan rêzikan bar dike:

"Bêdengî, tenêtî, kelegitî û kizgirî tên û
li gel xemên kevnare yên ji şevan taritir, li
ser dil û can kon vedigirin... "

Nivîskar bi vê kitêbê pêjn û hîsên xwe bi
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Dergehê yekem (Lam) û yê dûmahîkê (Elif) li Stenbolê, yê duyem li Mehabadê û yê
sêyem jî li Wanê hatîye nivîsîn û tesîra şevên li wan bajaran rasterast di nav kitêbê
de eqsê xwe girtîye. Lê ew tesîr ne bi şiklê teswîr û terîfên wan bajaran, lê belê tesî¬
ra li ser derûnîya (ruhî) nivîskarî ye. Tenê di dergehê duyem de (ê ku li Mehabadê ni-
vîsandîye) ew tevna tesewwûfî û razber (soyut) hindeki zeîf dibe û teswîra bajêr û hîs
û fikrên kurdewarî lê girantir dibin. Mirov dikare vê yekê wekî kêmasîyeke muhîm bi-
nirxîne ji ber ku xelekeka zincire qasî yên dî peyt nîn e.

ziman û şêweyeke (uslûb) helbestî li ber
xwendevanan radiêxe. Wekî ku ji her tiştê
kitêbê (nav û reng û şikl û naverok) dîyar e
di kitêbê de reng û riewaya herî serdest ta-
rîtîya şevê, û axaftina ligel hemderd û guh-
darê xwe anku şevê' ye. Di kitêbê de ligel
gelek rêzik û pasajên ji ustadên wekî Mela-
yê Cizîrî, Hafizê Şîrazî û Elî Şerîetî, gelek
ayetên ji Qurana Kerîm jî hene. Ew yek he-
wayeke tesewwufî û dînî di tevahîya kitêbê
de pêk tîne.

Dergehê yekem (Lam) û yê dûmahîkê
(Elif) li Stenbolê, yê duyem li Mehabadê û
yê sêyem jî li Wanê hatîye nivîsîn û tesîra
şevên li wan bajaran rasterast di nav kitêbê
de eqsê xwe girtîye. Lê ew tesîr ne bi şiklê
teswîr û terîfên wan bajaran, lêbelê tesîra li

ser derûnîya (ruhî) nivîskarî ye. Tenê di der-
gehê duyem de (ê ku li Mehabadê nivîsan-
dîye) ew tevna tesewwûfî û razber (soyut)
hindekî zeîf dibe û teswîra bajêr, û hîs û fik¬

ren kurdewarî lê girantir dibin. Mirov dika¬
re vê yekê wekî kêmasîyeke muhîm binirxî-
ne ji ber ku xelekeka zincîrê qasî yên dî peyt
nîn e. Wesa dîyar e ku nivîskar hem li dû eş-
qa beşerî hem jî ya îlahî de ye; lêbelê ew jî
wekî Pîrê xwe Melayê Cizîrî Leyla'ya raste-
qînê di Xwedê de dibîne û her çi 'tîr û tîxên
ji wî tên' wekî minnet qebûl dike ji xwe re.

Nivîskarê dilleylî ne tenê bi helbesta kur¬
dî lê bi referansên Quranê û helbestên faris
û tirkan ve jî dûmahîka rêyê digehîne 'wah-
detê' anku 'yekatî'yê. Dixwaze bibêje ku her

tişt yekatîya Xweda îfade diket.
Evîna Yusuf û Zuleyxayê, korîtîya Ye'qu-

bî, gopalê Musa, tênîtîya/tîbûna li Kerbela-
yê, qurbana îbrahîm û îsmaîlî û xwîna îs-
maîlîya nerijîyayî, xwîna Huseyîn a rijîyayî,
Ruknabad û Hafiz, hesreta Tûtîyê Tagore
bo Hindistanê, Pêxember û Taîfî, Şerîetî û
Parîs, tenê hindek ji wan referansên ji çan¬
da cîhan û îslamê ne ku di tevahîya kitêbê
de ji wan bêhisab hene. Her çend ewqas zê-
de hêma û xal di ceribandinan de tên guf-
tugokirin jî, Melayê Cizîrî ji hemîyan bêtir
tesîrê li nivîskarî dike û gelek caran nivîskar
berê hawar û qisseya xwe rasterast dide
Mela û bi wî re dikeve dîyalogan. Li cîyekî
(rp. 72) nêzîkatîya xwe ya ligel Mela wiha
îfade diket:

"Mela bibû İmam û eşq dixwend, min lê
vedigerand û meşk dibend"

Nivîskarê ku wiha gazî li xwe diket 'Ey yê
ku dilê wî ji Mecnûn cunûntir' mebest û teş-
kîla hebûna xwe wekî 'eşq û îman' dîyar di¬

ket. Bi pasajeke ji Elî Şerîetî, bêçineyî û xe-
rabîya ji hev cudakirina eşq û îmanê vedi-
bêje. Her wiha balê dikêşe ser paralelîyên
di navbera xwe û Mela, xwe û Elî Şerîetî, û
Mela û Elî Şerîetî û pirs dike bê qey ew (bi
xwe jî tê de) ji hev bi xeber bûn!
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Her çi zimanê kitêbê ye, nivîskarî zêdetir
'daye dû dilê xwe' û şirînahîya form û kelî-
meyên devera Geverê baş bi cî kirine. Her-
çend ji bo kelîmeyan ew yek çi muşkilîyan
derneêxe jî, dana dû dilê xwe' ji bo rastni-
vîs û rêzimaneke Standard ne helwesteke
durust e. Bo nimûne, kelîmeyên wekî hind,
hinde, pît, pirt pirt û berahî, cuwanî ne di ki¬

tabe de lêbelê mirov nikare eynî tiştî ji bo
bikaranînên wekî 'nexilasbûye', 'neberde'
an jî'desthelatdarîyek îslamî' bêje; çinku rê
û rêzikên rastnivîsandina wan êdî cî bi cî
bûne û divê li gorî wan bêne nivîsandin.
Her wiha hin beytên bi Farisî û Tirkî nehati-
ne wergerandin bo kurdî, ew yek ji bo yên
Farisîzan û Tirkîzan belkî ne muşkulî be, lê
dibe ku herkesî pê xweş nebe. Her wiha di

tîpguhêzîya beytên Farisî de jî hindekî dî
hişyarî divêt...

Helbet nirxandina ceribandinên wiha,
zanîneke kûr a tesevwvûfî divêt, lê tiştê ku li

me gelekî aşkera ye motîfên edebîyata kla-

sîk a kurdan ji alîyê nivîskar ve gelek baş
hatine famkirin û di nav ceribandinan de
xwendevan tam û çêjeke tekstên klasîk pey¬

da dike. Ew yek gelekî muhîm e ji ber ku dî¬

sa li me aşkera ye ku edebîyata Kurdî ya
hemdem nikare têra xwe sûdê ji edebîyata
klasîk werbigire. Bi hevîya ku ev kitêb bibe
sebeb ku li wê kêmasîyê bê hesîn û hewlên
bo telafîkirina kêmasîyan bêne dayîn...B

Bi Kurdî Behseke Eşqê

Qeys ji ber Leylayê kete çolê û bû Mec¬

nûn. Lo dilo, ma Mecnûn hay ji te heye

ku di navbera te û leyle, di navbera te û
Leyla'ya de çi qeuiimîye.. . Dilo ger Mec¬

nûn hay ji hesaba ebcede heba, wê gavê dê

wî jî zanîba ku peyvên ayhan û leyl hem-

kûfê hevûdu ne...

Ji navnîşana me bixwazin
Tel: 0212 519 00 09
www.nubihar.com
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Mela Alî Germavî bi Bêdengî
Wexer Kir

TEHSTlM İBRAHİM DOSKÎ
Transkrîpsîyon: Ayhan Geverî

Vekoler li wê bawerîyê ne ku piştî we-
xerkirina Mela Ehmed Efendîyê Akre-

yî li sala 1958ê li Dihokê çirayê gotina il¬

me şer'î li mizgeftên devera Bedînan ve-
mirya, çunkî nema êdî melayek wekî ca¬
ran kitêbên rêzê bi dersînî bêjit û feqî ji
deverê û ji derveyî deverê jî qest bikenê.
Belê Xwedê wesa hez kirîye ku ronahîya
vî dînî her dem geş bimînît û her careka
stêrek ji esmanê zanînên şer'î birêjît, stê-
reka dî geş û bilind bibît û ronahîyê bide-
te hemî alîyan... Û li devera Badînan jî û
piştî rehmetî Mela Ehmedê Akreyî bi pitir ji
sih salan çirayekî dî yê ilme şer'î geş bû û
stêreka dî bilind bû. Ew jî rehmetî Mela Alî¬
ye Germavî bû, ewî berê demekê kêm û bi
bêdengî li bajêrê Dihokê bi rehmet çûy.

Şeyda Mela Alî ewê kesereka mezin di
dilên heval û nasyarên xwo de hêlay li sala
1953e bi rex bajêrê Dihokê ve û li günde
Germava Seîd Axayî li devera Doskîyan ha-
tibû ser dinyayê û di nav binemaleka dîn-
dar de hate perwerdekirin. Li ser deste ba-
bê xwe Mela Nebî fêrî destpakî û xêrxwazî-
yê bû. Her ji zarokînîya xwe wî qesta xwen-
dinê kir û li serî çû medresa gundî Pîrome-
ra û bo demekî li wêrê xwend... Piştî dest-
pêkirina Şoreşa Eylûlê û têkçûna serûberê
deverê mala wan bo bajarê Dihokê hate ve-

M'ela Eli Germavî yek ji alimên
me yân navdar bû. Roja 29 He-

zîran 2006e de Ii Dihokê wefat kir. Em
ji bo malbat, feqî û hevalân wî sebre-
ke cem/7 dixwazin vê nivîsê bi muna-
sebeta wefata wî divveşînin.

Nûbihar

guhastin û wî li Dihokê jî li medresen mîrî
hindek ji xwendinan xwe wergirt. Paşî ilmê
dînî li ber wî hate şirînkirin, lew wî dest ji
medrese kêşa û qesta medresa dînî kir,
ewa hingî ser bi rêveberîya Ewqafê ve.
Xwendina xwe ya seretayî û navincî û ama¬
deyi li wêrê bi dumahî îna û li ser deste hej-
mareka zanayan ilm wergirt, wekî: Şêx
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^- Ubeydê Beroşkî û Mela Alîyê Beroşkî û Me¬
la Simaîlê Navişkî û Mela Hisênê Marunisî..
û gelekên dî.

Piştî wî xwendinan xwo li Dihokê bi du-
mahî înay li sala 1975ê qesta bajarê Medî-
na münevver kir li Erebistana Suudîyê, li

Kolêja Şerîê li Zanîngeha îslamî hate wer-
girtin û piştî 4 salan ji xwendinê wî bawer-
nameya lîsansê di zanînên şer'î de wergirt
û vegerîya welatî...

Piştî vegerîyana wî li dorên sala 1980e
wî dest bi karê melatîyê kir û li çend mizgef-
tên deverê bû mela û xutbexwîn û wekî
mizgefta gundê Maltayê û mizgefta taxê Gi¬

re Baso li Dihokê ewa piştî hingî bi navê wî
hatîye nasîn.

Û jibilî karê melatîyê ewî bi karê ders-
gotinê jî radibû û çend salekan wî li sanewî-
ya xwendinên îslamî li Dihokê dersen tefsî-
rê û fiqhê û hedîsê didan û ji hejmareka
mezin ya xwendekaran ilm ji wî wergirt û
ez bixwe jî êk ji wan bûm.

Piştî serhildana sala 1991e li Kurdistana
îraqê û azadbûna deverê wî hizr li danana
medreseka dînî li mizgefta xwe kir... Û ew
bû li dorên sala 1994e wî medresa xwo da¬
na û her ji hingîwere wî bi dehan feqî pêge-
handin û îcaza melatîyê dayê û noke feqî-
yên wî li gelek deverên Kurdistana Başûr û
Bakur bûyîne û hêja ye bêjin: Seydayî bix-
we îcaza melatîyê ji Şeyda Mela Hemdî
wergirtibû.

Piştî vekirina Kolêja Şerî'ê li Dihokê -ew
bixwe êk ji damezirênerên wê bûye- wî der¬
sen eqîdê û tefsîrê lê digotine xwendekaran.

Li sala 2000ê Seydayî bawernameya
masterê li Zanîngeha Dihokê wergirt û na-
meya(tez) wî li ser Mela Xelîlê Sêrtî bû
Menhecê wî di eqîdê de wekî ji vehênoka
Nehculenamê xwûya dibît û pêxemet ber-
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hevkirina vê nameya wî çend seredan bo
Bakurê Kurdistanê jî kirin.

Piştî wergirtina masterê wî qesta welatê
Lubnanê kir û li Zanîngeha Cinan hate wer-
girtin û dest bi xwendina doktoraya kir.
Çend salan ew mujîlî berhevkirina name-
yaAeza xwo bû, ewa li dor jînosayda(kom-
kujî) rêjima Seddamî bi ser Kurdan de înay
ya ku bi navê Enfalan hatîye nasîn, û wî
xwest van kiryarên hovane ji layê şerî'etî ve
ruswa biket... Piştî nêzîk bûyî ew nameya
xwo bi dûmahî bînit, muxabin ew bi rehmet
çû û negeheşt temam biket. Me li ber e eğer
Xwudê hez biket li demekê nêzîk van herdu
kitêbên wî li Dezgeha Spîrêz çap bikeyn.

Li 29/6/2006ê li Nexweşxana Azadî li Di-
hokê û piştî êşeka giran ya ku nêzîkê deh
rojan vekêşay wî wexera xwo ya dûmahîyê
kir û bi rehmet çû. Û hejmareka mezin ya
xelkê Dihokê digel cenaze wî derkeftin û li

goristana Şaxikê hate veşartin... Hîvîya me
ji Xwudayê mezin ew e wî bi rehma xwo
şad biket.

Seydayê Mela Alî dilsozê doza gelê
xwe bû û her dem digel êş û azarên millete
xwo bûye, lewra ew kesekê xwoştivî bû li

nik gişt mîlletî, ji mezinan bigire û heta yên
biçûk. Çunkî ew mirovekî vekirî û qesexwoş
û şirîn bû. Dergehê mala wî her dem bo he-
val û mêvanan vekirîbû, xelkê her dem û ji
hemî layan ve qesta mala wî dikir. Peywen-
dîyên wî digel zana û rewşenbîr û xebatke-
rên Kurd li hemî deveran Kurdistana nîşana
vê gotina me ne.

Û hêja ye bejin: Mela Alî bo demekê di-
rêj êk ji endamên çelengên Êkitîya Zanayên
Dînê îslamê li Kurdistanê bû û wî hejmare¬
ka vekolînan li dor babetên cuda cuda di
kovara Zankoya Dihokê da belav kirine...

Xwudayê mezin bi rehma xwo ya berfi-
reh digel wî biket û cihê wî vala nehêlît.B
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girtin û piştî 4 salan ji xwendinê wî bawer-
nameya lîsansê di zanînên şer'î de wergirt
û vegerîya welatî...

Piştî vegerîyana wî li dorên sala 1980e
wî dest bi karê melatîyê kir û li çend mizgef-
tên deverê bû mela û xutbexwîn û wekî
mizgefta gundê Maltayê û mizgefta taxê Gi¬

re Baso li Dihokê ewa piştî hingî bi navê wî
hatîye nasîn.

Û jibilî karê melatîyê ewî bi karê ders-
gotinê jî radibû û çend salekan wî li sanewî-
ya xwendinên îslamî li Dihokê dersen tefsî-
rê û fiqhê û hedîsê didan û ji hejmareka
mezin ya xwendekaran ilm ji wî wergirt û
ez bixwe jî êk ji wan bûm.

Piştî serhildana sala 1991e li Kurdistana
îraqê û azadbûna deverê wî hizr li danana
medreseka dînî li mizgefta xwe kir... Û ew
bû li dorên sala 1994e wî medresa xwo da¬
na û her ji hingîwere wî bi dehan feqî pêge-
handin û îcaza melatîyê dayê û noke feqî-
yên wî li gelek deverên Kurdistana Başûr û
Bakur bûyîne û hêja ye bêjin: Seydayî bix-
we îcaza melatîyê ji Şeyda Mela Hemdî
wergirtibû.

Piştî vekirina Kolêja Şerî'ê li Dihokê -ew
bixwe êk ji damezirênerên wê bûye- wî der¬
sen eqîdê û tefsîrê lê digotine xwendekaran.

Li sala 2000ê Seydayî bawernameya
masterê li Zanîngeha Dihokê wergirt û na-
meya(tez) wî li ser Mela Xelîlê Sêrtî bû
Menhecê wî di eqîdê de wekî ji vehênoka
Nehculenamê xwûya dibît û pêxemet ber-
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hevkirina vê nameya wî çend seredan bo
Bakurê Kurdistanê jî kirin.

Piştî wergirtina masterê wî qesta welatê
Lubnanê kir û li Zanîngeha Cinan hate wer-
girtin û dest bi xwendina doktoraya kir.
Çend salan ew mujîlî berhevkirina name-
yaAeza xwo bû, ewa li dor jînosayda(kom-
kujî) rêjima Seddamî bi ser Kurdan de înay
ya ku bi navê Enfalan hatîye nasîn, û wî
xwest van kiryarên hovane ji layê şerî'etî ve
ruswa biket... Piştî nêzîk bûyî ew nameya
xwo bi dûmahî bînit, muxabin ew bi rehmet
çû û negeheşt temam biket. Me li ber e eğer
Xwudê hez biket li demekê nêzîk van herdu
kitêbên wî li Dezgeha Spîrêz çap bikeyn.

Li 29/6/2006ê li Nexweşxana Azadî li Di-
hokê û piştî êşeka giran ya ku nêzîkê deh
rojan vekêşay wî wexera xwo ya dûmahîyê
kir û bi rehmet çû. Û hejmareka mezin ya
xelkê Dihokê digel cenaze wî derkeftin û li

goristana Şaxikê hate veşartin... Hîvîya me
ji Xwudayê mezin ew e wî bi rehma xwo
şad biket.

Seydayê Mela Alî dilsozê doza gelê
xwe bû û her dem digel êş û azarên millete
xwo bûye, lewra ew kesekê xwoştivî bû li

nik gişt mîlletî, ji mezinan bigire û heta yên
biçûk. Çunkî ew mirovekî vekirî û qesexwoş
û şirîn bû. Dergehê mala wî her dem bo he-
val û mêvanan vekirîbû, xelkê her dem û ji
hemî layan ve qesta mala wî dikir. Peywen-
dîyên wî digel zana û rewşenbîr û xebatke-
rên Kurd li hemî deveran Kurdistana nîşana
vê gotina me ne.

Û hêja ye bejin: Mela Alî bo demekê di-
rêj êk ji endamên çelengên Êkitîya Zanayên
Dînê îslamê li Kurdistanê bû û wî hejmare¬
ka vekolînan li dor babetên cuda cuda di
kovara Zankoya Dihokê da belav kirine...

Xwudayê mezin bi rehma xwo ya berfi-
reh digel wî biket û cihê wî vala nehêlît.B



II

Sabah Kara:
Ez dixebitim ku şiîrên min

'sehîh-neseb' bin"
Hevpeyvîn: AYHAN GEVERÎ

Şair, dengê wijdana gelê
xwe ye, şair denge millete
xwe yê xweştirîn e ê di nava
orkestraya cîhanî de, şair su-
rûda xelkê xwe ye û alaya
rengin e li ser çîyayên welatê
xwe, şair dîlana şahîyan e,
şa'ir olana şêran e, şa'ir axîna
janan e, lorîna dayîkan e...

Şair ronahî ye, bi rêzik û go-
tinên xwe ronî û rûşen dike...

Lê şair divê lal nebe, bila bi
meş'aleyê ve dilê xwe bisoje lê
divê şair ronî bike, hiş nebe...

Lewra şair rewşenbîr e, ro-
nakbîr e... Şair xwedan êş e...

Ma êş nebe şiîr dibe, şa'ir
dibe..?

Belê mejîxwest ku em êşên
şairek mezin ji devê wî, ji dilê
wî bigehînine gelê wî yê di ta-
rîyê de...

Belâ şaire mezin Sabah Ka¬

ra... Piştî ewqas bêdengîyê me
xwest ku em denge Sabah
Abê bibihîzin... Her çend ji me
dûr bête hisabê jî ew gelek nê-
zîkî me ye... Me pê re sohbet
kir, lê me desten hev negirt û
me rûyê hev maçî nekir, lê me
dengê xwe gihande hev...

Eşq 'îhtîyaceke' mirov e. Mirov xwe 'nîv' dibîne
Cı dixwaze 'tekmîl' bibe. Hin bi Leylayê tekmîl di¬

bin; hin jî Leyla têra wan nake... Evê han li Ley-
laya Leylayan diğerin! Yanî ev ji Leylayê derbaz
dibin. Leyla tihnîya wan naşkîne. 'Fanîbûna' Ley-
layê nîşan dide ku Leyla, ne 'DAWÎ' ye. 'Mecazî'
û 'heqîqî'bûna eşqê ev e ji min re.
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^- Me pirsî û wîjî bi kerema xwe bersiv da.
Li ser şiîra Kurdî, li ser eşqê, li ser şiîra

Sabah Kara bixwe, li ser poetîkaya ku heta
niha li ser nehatîye rawestan, me pirsin
xwe ji cenaba Sabah Kara re pirsin...

Sabah Abê pirsên me ên dirêj bi kurtî ber-
sivandin, anko dîsa bi me da zanîn ku "go-
tinin min hemû şiir in. "

Ez bawer im ku idî xwendevanên Nûbiha-
rê dê denge şaire mezin her gav bibîhizin...

Belâ hûn ji kerem bikin werin guhdarîya
sohbeta me:

* # #

A. Geverî: Pêxemberê Xweda dibêje
ku; "Eğer şiir, Xweda biîne bira mirov ew
şiir baş û bixêr e; lâ eğer ne wisa be evv ne
qenc e. "

Li alîye din Pêxemberê me, gelek şairin
sehabe teşwîq dike, hetta ji Hesen bin Sabit
re dibêje: "Ruhul-Qudus ligel te be. " Anko
Cibraîl. Li gor qudema qesta Resul bi Cibra-
îl û şairbûni ligel ilham û wehîyi heye.

Wêca li gor we şiîra îslamî û tikelîya wi
bixwe bi Islami ve çawa ye? Mirov dikare
navbera wehîy, şiir û îlhami fişteki û tikilî-
yeki peyda bike?

Sabah Kara: Şiîr yan şiîr e, yan ne şiîr
e; yan şiîreke baş e, yan jî şiîreke ne baş e;
lêbelê şiîr e. Û dema ku şiîr, şiîr be, îdî "şi¬
îra îslamî" û "a neîslamî" nabe. Wek ku
"qundera îslamî" û "a neîslamî" nebe; wek
ku "derîyê îslamî" û "ê neîslamî" nebe û
îlh...

Erê ev wilo ye; lêhema divê em jibîr ne-
kin ku şiîr jîcûrek "amel" û cûrek "peyivîn"
e û mirov ji her cûr amel û beyanên xwe
mesul e. Yanî dema ku tu di şiîrê de dere-
wan bikî; yan jî îftira bikî, şiîrbûna peyvên
te, te ji îqab û cezayê xelas nake. Yanî wek
ku Quran dibêje: Tu nikarî bi navê şiîrê de-
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rewan bikî; tu nikarî bi navê şiîrê îftiran bikî
û tu nikarî meddahî û çaplûsîya zalim û be¬
şe refan bikî. Dema ku te ev kir, tê hem li

hember mirovan "mesul" bî û hem jî li

hember Xwedê "mesul" bî. Yanî, wek he¬
mû amelan, şairtîya baş jî "meqbûl"; û a
nebaş jî "merdûd" e. Eğer şiîr were redki-
rin, divê ev ne ji ber şiîrtîya xwe, lê ji ber
sûcdarbûna xwe be. Kes nikare bi navê şa-
irtîyê bêşerefîyê bike. Şiîr nikare peyvên
"rezîl", "ezîz" bike. Şiîr ji navê xwe eşkere
ye ku "edeb" e. Erê şiîr hetta dikare erotîk jî
be; lêbelê erotîkbûna şiîrê jî divê ne ehme-
qane be û divê "estetîk" be.

Ku em bên beşa duyem a pirsa te; erê,
di navbera îlham û şiîrê de; di navbera
wehy û şiîrê de bi rastî jî munasebeteke
zehf mezin heye. Yanî dema ku Pêxember
ayet ji mirovan re xwendin, mirovan bêse-
beb ew wek "şair" bi nav nekirin. Tiştên ku
wî digot bi rastî jî dişibihîn şiîrê... Zaten
eğer peyvên wî neşibihîyane şiîrê, kesî jê re
nedigot "şair"... Erê peyvên wî dişibihîn şi-
îrê, lê ew ne şair bû. Ew pêxember bû; û eş¬
kere ye ku şairtî û pêxembertî, ne yek in.
Çawa ku dema hakimê mehkemekê qanû-
nan bi tertîl û şairane ji te re bixwîne tu ni¬

karî behs ji şairtîya wî bikî, eynen wilo jî, tu
nikarî ji pêxemberekî re "şair" bêjî. Ma tu
dikarî ji "heddadekî" re "neccar" bêjî? Ma
tu dikarî ji "beqqalekî" re "qessab" bêjî?..
Yan jî ber'eks...

A. Geverî: Heta niha şiîra Kurdî çi ya
klasîk an jî çi ya nûjen bi gelek mînakên baş
ve ketîye pişberi xemxwar û xwendeva-
nin şiîra Kurdî, li cima heta niha di dîroka
şiîra Kurdî de poetîkayek şiiri nehatîye çi-
kirin? Yan jî hebe hûn dikarin wi bi me bi-
dine naskirin?

Sabah Kara: Poetîka (=terzê şiîrê, tarîfa
şiîrê; dibe ku em bêjin "felsefa şiîrê") her
tim hebûye. Çi wek metnekî cihê; çi jî di şi-
îrê bi xwe de "mindemic", poetîka her he¬
bûye. Zaten bê poetîka, şiîr nabe. Çawa de-
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ma ku avahîyek hebe, "mîmarî" jî heye; de¬
ma şiîr jî hebe, poetîka jî heye. Yanî welew
şair poetîkaya xwe nenvîse jî, poetîkaya wî
di şiîrên wî de "veşartî" ye.

Baş e; çi ye poetîkaya şiîra kevin û a
nû?... Cewaba vê pirsê, bi hevpeyvînekê
nabe û divê meriv li ser vê mewzûyê dûr û

dirêj binvîse û bipeyive.
Ezê zehf kurt bejim:
Di şiîra kevin de "zerf" li pêş "mezrûf"

bû. Şair bi pirranî li debdebeya wezn û qa-
fîyeyan digerîyan û serê xwe li wan têşan-
din. Carna ji bo ku qafîyeyê li hev bînin,
peyvên xwe yên delal xera dikirin. Carna jî
ji bo ku wezin li hev bînin, peyvên kin, dirêj;
û peyven dirêj jî kin dikirin. Yanî şiîr dikirin
halê ieglegê Xoce Nesreddîn...

Bi van gotinan qesta min ew nîn e ku
"şairên berê qe guh nedidan naverokê"...
Na! Helbet guh didan naverokê jî; lêbelê
wê demê "şikl" li pêş bû, "mişkil" li paş.
"Zerf" li pêş bû, "mezrûf" li paş. Lê niha
xebat bi pirranî tam ber'eks e. Şairên dema
me serê xwe li ser "mişkil" zêdetir têşînin li

gor "sikil"; û li "mezrûf" zêdetir diğerin li

gor "zerf"... Şikl û zerf bi tevayî îhmal na-
kin, na, lê îdî "şikl" û "zerf" Jİ BO "mişkil"
û mezrûf" in. Ev herdu divê wek "dest" û
"lepik" li hev bên. Lê helbet "dest" li pêş e
"lepik" li paş...

Ev mesele, meseleke dirêj e. Ezê niha
evqas bêjim.

A. Geverî: Bi xwe li gor we poetîka çî-
ye, divi çi be û poetîkaya Sabah Kara çîye?

Sabah Kara: Wek ku te qesta hevpeyvî-
nekê nekirîye... Wilo xuya dike ku nîyeta te
ew e ku tu bi min kitêbekê bidî nivîsandin!

Henek li dereke; bi rastî ev mesele me¬
seleke zehf dirêj, pêçandî, tevlihev û mişkil
e. Bi vê sebebe jî ezê cewaba vê pirsa te jî
bi kurtî, zehf bi kurtî bejim:

Li gor min şiîr cûreke peyivînê ye ku ew
peyivîn ancax bi sayeta şiîrtîyê dikare were
eşkerekirin. Yanî tiştin hene bi zimanê adî

nayên gotin. Şiîr îmkanê dide meriv ku hin
"negotinî"yên ku bi zimanê "normal" na-
yin gotin, bêne gotin. Jixwe tiştek ji tiştên
ku zorê dide mirovan ku wehyê bi şiîrê re
miqayese bikin, an jî wan bişibihînin hev jî
ev e. Pêxember tiştin digotin ku bi wî şiklî
nehatibûn gotin. Gotinên wan, gotinên "bi¬
lind" bûn.

Tê bêjî, 'ma çîrokvan, romanvan û nivîs-
karên din jî tiştna nabêjin ku bi wî şiklî ne-
hatine gotin?'

Nexêr!
Çîrokvan, romanvan û nivîskarên din

dema ku meselen dibêjin "hesp", yan
"dar", yan "qelem", yan "ewr" û îlh... ew
bi rastî jî yan "hesp", yan "dar", yan "qe-
lem", yan "ewr" û îlh... in. Lêbelê dema ku
şairek van peyvan binivîse, ew dikarin yan
tiştên din bin, yan jî tiştin ji XWE zêdetir û
kûrtir û firetir bin. Yanî şiîra kurdî tam ne bi
zimanê kurdî; şiîra tirkî tam ne bi zimanê
tirkî; şiîra farsîtam ne bi zimanê farsî ye. Şi¬
îr di zimanê xwe de zimanekî nû diaferîne.
"Êş"a di şiîrê de êşek din; "hezz"a di şiîrê
de hezzek din e. Dema ku di şiîrê de "ba"
derbaz be, ba dikare li ruw û canê te bixe.
Tu xwendevan bî, "girî" di şiîrê de dikare bi
ser ruwê te de dilopan bike.

Alîye "mezrûf" e ev. Lê di şiîrê de "zerf"
jî zehf muhîm e.

Ronîya di zimanê şiîrê de erê hebkê
mubhem e û naşibihe ronîya rojê; lêbelê
ew wek ronîya berqê ye... Ew dikare bi ro-
nahîya xwe çavan "kor" bike.

Arif bêsebeb berê xwe nedane şiîrê...
Ma hûn ji xwe dipirsin ku cima hemû arifan
şiîr gotine, yan jî gotina şiîran teşwîq kiri¬
ne? Ji ber ku dilê arifan li bilindahîyan diğe¬
re û li "negotinîyan"...

Hasilî; ez di şiîrên xwe de hem li ser ^
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^- "mezrûf" û hem jî li ser "zerf" gelek dixebi-
tim; hem li ser "mişkil" û hem jî li ser
"şikl"...

Tiştkî din heye ku divê ez bi îsrar li ser
bisekinim:

Ez têdikoşim ku şiîrên min tiştên nû û
orijinal bêjin; lê hema, ez bi wî heddî jîtêdi-
koşim ku şiîrên min 'sehîh-neseb' bin.

Ez dixwazim kesên ku şiîrên min xwen-
din bi hêsanî têbigehin ku ez mensûbê kî¬

jan kultur û kîjan medenîyetê me. Yanî ez
dixebitim ku ez dengê xwe tevî denge şa-
irên medenîyeta xwe bikim. Ez dixebitim ku
ez mensûbê silsilekê bim. Ez dixebitim ku
ez û şairên zimanê min ê berî min, em bi
hev re 'orkêstrayeke mişterek' ava bikin; lê
helbet herkes bi sazê XWE û bi dengê XWE.
Xulasa, wek ku min got, ez dixebitim ku şi-
îrên min 'sehîh-neseb' jî bin.

A. Geverî: Di navbera şiîr û eql û fikr û
entelektûaltîyi de çi heye? Bixwe şiîri eq-
lek heye, an jî eqlê şiîri eqlek şexsî ye? An¬
ko ez dixwazim mebesta xwe wisa zelaitir
bikim:

Şiîr û şuûrji eynî koki hatîne û şuûrjîci-
hi veşartin û parastina tiştin fikrî ye. Wica
şiîr bixwe -nemaze şiîra klasîk- hem kurt e
hem jî bi maneyi ve tijî ye, bi sembol û raz
û remz e. Li li hember fikri ew hal çiqas
rast e ku mîsalen Xweda di ayetek Qur'ani
de ji Piyxember (s.x.l) re dibije: "Me şiîr
hini te nekir ku jixwe tu muhtaci wi nînî. "

Her vvisa Ibnî Erebîjî di Futuhatul-Mekkî-
yi de dibije: "Şiîr muxalifi beyani ye."...
Beli jixwe Hz. Muhammed jî mubeyyîn bû,
hikmet tefsir û beyan dikir, li şair tiştan ve-
dişire. Ev hal cima vvisa ye û qey mebesta
şiîr û şair ew e ku tu kes fim neke?

Sabah Kara: Bi gotina Mewlana:
"Ma'nî ender şi'r cuz ba xabt nîst
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Çun felaseng est ender zabt nîst"
Yanî, me'na di şiîre de bi qasî nesrê ne

'eşkere', 'zelal' û 'dîyar' e. Me'na di şiîrê de
'pêşîya-xwe-vekirî' ye; bê qeyd û rebt e; ne
'gol' e, lê 'çem' e, 'tofan' e... Loma jî fêhim-
kirina şiîrê, ne hêsan e. Hal ev bû ku pê-
xember divîyabû bi pirranî gelek dîyar û ve-
kirî bejin; loma jî ne şair, lê pêxember bûn.

Na! Şiîrtiştna venaşêre! Ber'eks: Şiîrtiş-
tên veşartî dîyar dike. Lêbelê tiştin hene
ewqas veşartî ne ku şiîr jî ew ancax ewqas
dikare 'eşkere' bike. Yanî di şiîrê de veşartî-
bûna me'nayê, ne ji şiîrê tê, lê ji mewzuwa
şiîrê tê; ku şiîr li wê diğere ku 'negotinî' û
'nayêngotinîyan' bike 'gotinî' û hûnê teqdîr
bikin ku ev jî ne ewqas hêsan e.

A. Geverî: Dîsa ligel pirsa Ii jorî Ibnî Ere-
bî dibije ku "arif nikarin hestin xwe ji kese-
kî re vebijin.." Ku Ehmedi Xanî jî dibije:
"Me eşqa Memo bo xwe kire behane.. " Ge¬
lo şair insani dunyayek din e û şiîrjî dunya-
yek din e ku remz û raz tide hene? Li gor we
şiîra bi remz û raz û sembol dibe?

Sabah Kara: Heqê şairan jî heye ku
xwe ji fêhmkor û hov û ehmeqan biparêzin.

Û erê bi rastî jî şair li dinyayek din dijîn...
Wek ku min. di şiîrek xwe de jî gotibû:

"Tu li dîyarê çîrokan dijî

Û erê zehf baş e ku tu
Li dîyarê çîrokan dijî"
A. Geverî: Di navbt,a şiîr û eşqê de çi

heye? Mirov dikare eşqê wekî ava heyati
bibîne û hem eşqa ilahî hem jî eşqa meca¬
zî/beşerî wekî du rûyin tiştel' jibîne? Anko
li gor Sabah Kara tikelîya mecazî û heqîqî
çîye?

Sabah Kara: Eşq 'îhtîyaceke' mirov e.
Mirov xwe 'nîv' dibîne û dixwaze 'tekmîl'
bibe. Hin bi Leylayê tekmîl dibin; hin jî Ley¬
la têra wan nake... Evê han li Leylaya Leyla-
yan diğerin! Yanî ev ji Leylayê derbaz di¬

bin. Leyla tihnîya wan naşkîne. 'Fanîbûna'
Leylayê nîşan dide ku Leyla, ne 'DAWÎ' ye.
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'Mecazî' û 'heqîqî'bûna eşqê ev e ji min re.
A. Geverî: Di şiîra Kurdî ya klasîk de te¬

sîra tesewufi çawa çibûye Ii gor we?
Sabah Kara: Tesewwif jî hema li wê di¬

ğere ya ku şiîr lê diğere. Yanî hedefa herdu-
yan gelek dişibihe hev. Şiîr û tesewwif 'cê-
wî' ne. Ma te mutesewwifek naskirîye ku
minasebeta xwe bi şiîre re nebûye?

Ma ev gelek tiştan eşkere nake?
A. Geverî: Şiîra nûjen çawa dinirxînin?
Sabah Kara: Bi bawerîya min şairtî xe-

bata herî bi zehmet a mirovahîyê ye.
Ez bawer im ku Xwedê şairan sırf jî ber

'şairbûna' wan divê bişîne cennete. Ji ber
ku jîyana şair zaten bi zatihî CEHENNEM bi
xwe ye.

îcar bifikire ku şiîra nû divê çawa 'ciddî' be!
Bira wellah şa'irtî ne îşê herkesî ye!
(Mirovno ji kerema xwe bi neheqî de'wa

şairtîyê nekin. Lo wellah şairtî ne îşê keyfê
ye. Eğer hûn bi vê bawer nakin, ji kerema
xwe li tarîxê binerin. Na eğer hûn nikarin li

tarîxê binerin; ku bi rastî jî gelek ji we, hûn
nikarin li ti tiştî binerin; lexwe li halê şairan
binerin ku ew çawa dişewitin!)

A. Geverî: Sabah Kara, Dubeytîyin Ba¬
ba Tahiri Üryan, Rubaîyatin Xeyyam wer-
gerandine Kurdîya îro, çendek jî ji Mesne-
wîya Mewlana jî... Wica di vî vvarî de xeba-
tin we yin nû hene? Sabah Kara tiştan di-
nivîse... ji bo zarokin Kurdîstani ku li gun-
dan çavin wan li devi şair û qelemi Sabah
Kara, hûn dikarin çi bibijin?

Sabah Kara: Min ew tişt ji bo ku ez nî-
şan bidim ku meriv dikare wan tiştan bi
kurdî jî bêje, terceme kirin. Ji bo ku hêvîya
me tevan zêde bibe û ji bo ku dijmin 'bipe-
qin'...

îcar, eğer 'teleb' hebe, 'erz' jî dibe. Lê bi
rastî jî:

"Çi b'kim ku qewî kesad e bazar
Nîn in qumaşî ra xerîdar"

"Gerîlm temam bidî bi polek

Bûm Siwarê
Xeyalan
ABDULKADİR ÖNKOL

Bedewê rabe serê sibê
tu xema serê dila
roj û êvar li hev gerîya
bûm siwarê xeyala

bê deng im bi evîn im
stranan çawa dînim
ew êşa şuna sûre lê
te di nav spi bibinim

keser hat ji peymana
roj kete ber avara
temenê dilêm şewti
bûm siwarê xeyala

xanimê tu bayê xerbî
bi ava ferêt nemrî
evdilqadir dibêje
tu heval bî û tim hebî
tu hogir bî û her hebî

Bif roşî tu hîkmetê bi solek

Kes nakete meyterê xwe Camî
Ranagiritin kesek Nîzamî"

(Heyf e ku em jî piştî 300 salan, wek Eh-
medê Xanî van tiştan dibêjin!)

îcar eğer zarokên kurd 'şîr' û 'şiîr' dixwa-
zin, divê ji kerema xwe hebkê devê xwe
vekinlB
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bi ava ferêt nemrî
evdilqadir dibêje
tu heval bî û tim hebî
tu hogir bî û her hebî

Bif roşî tu hîkmetê bi solek

Kes nakete meyterê xwe Camî
Ranagiritin kesek Nîzamî"

(Heyf e ku em jî piştî 300 salan, wek Eh-
medê Xanî van tiştan dibêjin!)

îcar eğer zarokên kurd 'şîr' û 'şiîr' dixwa-
zin, divê ji kerema xwe hebkê devê xwe
vekinlB
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Xezel

MEWLANA CELALEDDINE ROMI
ji farisî: H. ACAR

Dilo, nezî kesî rûnê ku wîji dil xeber heye
Bimeş ber bi wê darê, ku kulîlkên wê nî terr heye

Li vê bazara 'ettaran me'r her derê wek bê karan
Li dikana kesî rûnê ku'l dikanê şekir heye

Terazûya te ger nebe, dê rê li te bigir herkes
Yek ê pelikkî bi te de, tê bê gelo ev zêr nîye?

Te'l ber derî dirûnîne "va tê'm " dibê bi derewan
Tu 'I benda wî derî nebî, belkî malek du derî ye

Her beroşa ku dikele, tevlî tasê'l ber rûnenê
Lew her beroşa dikele, belkî tiştek din tê'd heye

Ne her qamiş şekir heye, ne her binî serjê'r heye
Ne her çav re nêrîn heye, ne her derya gewher heye

Binal ey bilbilê nalan, lewra di nalîna mestan
Li teht û kevir û latan, eser heye, eser heye

Ser bihêle ku'b cîh nebî, ku d'nava qûla derzîyê
Eğer ta te'r derbas nebe, ji vê ye ku ser pê'r heye

Çira ye ev dilê huşyar, wê dibin dawa xwe bispar
Te'j vê ba û hewayê çi? Hewa, fîtne û şer heye

Dema tu'j bayê buhurî, birûne'l sere kanîkâ
Hevaltîya hevalkî ke, ku di dil da kanî heye

Ger di dil te kanî hebe, mîna dara hêşîn î tu
Ku ew dar, ber bide daîm, derûnê dil sefer heye

* Mewlana Celaleddîn-i Rumî, Kullîyat-i Diwan-i Şems, (Neşr-i Bedîuzzaman Fruzanfer), lntîşarat-i Behzad,
Tehran, 1329 h.ş., Cild:1, rûpel:199, Xezel no:563
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Wek ku Gunehekî xwe
Veşêre

FELAT DILGEŞ

Ezji bav û kalan ve wî dinasim,
Dizanim ku dayika wî,
Wek dayika min a reben,
Gotinekê jî bi Tirkî nizane.
Ji roja ku ew bû peyayê Tirkan,
Wî dev ji dê û bavê jî berdan.
Belê min.
Tu car dest ji pêsîra wî berneda.
Loma ez,
Li her dera ku wî dibinim
Jê re bi Kurdî dibêjim,
Ew bi Tirkî li min werdigerîne.
Bi ser de rûyê xwe tirş dike,
Enîya xwe diqermiçîne.
Bi awirên xwe yên tûj
Li min dixwe gef,
Ji hêrsan, dora devan tije dibe kef.
Çi ye ku ez bi Kurdî dibêjim.

Ez jê re bi Kurdî dibêjim,
Yên derûdorê lê dimînin şaş!
Çimkî bi salan Kurdbûna xwe veşartîye,
Wek ku gunehekî xwe veşêre.

Stenbol-1999
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Du Şêr Du Xezal
HAMİT GEYLANİ

Serborîya Cizîra rengin
Du bira Mem û Tajdîn
Du xwişk Sitî û Zîn
Du şêr du xezalên dilbirîn.

Pîrozbayîya cejna Newrozê de
Her wekî çar gulîyên rihanê
Dilek aram hatin meydana

Destegul pêşkêş hevdu kirin
Gulên biheştî yên geş
Vay li min ji bo qedera pirr reş.

Gustîlên xwe yên durr û cewahir
Veguhastin ser eşqa ku bûye jehir

Sitî desgirtîya Tajdîn
Kese rên wî de bûye dîn
Tajdînê mêrxas
Sembolek belengazên pêxas

Zîn welatê gülistan
Mem jî gelê bindestan
Bêbextîya Bekoyê ewwan
Mixabin kete dojeha zindan
Mîna mûmekê helîya, dilê wî zîz e
Evîna Zînê bo wî pir ezîz e.

Zîna kezebêş xwişka mîr bû
Birca belek de
Kul û kovanên Mem de pîr bû
Ey welatê xemgîn Cizîra Botan
Rojên rizgarî û azad nêz in
Hewl û quweta Yezdan

Em wê helbestê diken Xelat
Bo Mamoste Ehmedê Xanî
Ew darçinarek gelek ciwan î
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BENJAMIN FRANKLİN
Ji Ingîlîzî: SIDIQ GORICAN

Zarokekî heft salî bûm. Hêj di bîra min de
ye, di tatîlekê de hevalên min bêrîkên

min tejî sifir kiribûn. Ez jî rasterast çûme
dikanekî ku pêlîstikên zarokan lê tê firotin.
Di rê de bi dengê pîpikekê şa û kêfxweş
bûm ku min di deste zarokekî din de dît.
Min hema jidil hemî heyina xwe da, pîpik ji
xwe re kirî. Dû re ez hatim mal, li pîpika
xwe dixim û domedarê mal û baxçe de bi
pîpika xwe şa û bi kêfekê xweş diçim û têm.
Tabî miletên mal jî vê hînê ji min û ji denge
pîpika min têr bêzar in. Birê min, xwuşkên
min, birazîyên min hemî ji danûstandin û
kirîna pîpikê hesîyabûn û ji min re digotin
ku min çar car ji bihayê wê zehftir daye.
Paşî hat hişê min ku ger min ewqas giran
nekirîbûya ew pîpik, wê min bikarîya pe/bi
perê mayî jî pir tiştên baş û spehî bikirîya.
Lê çûye. Hemî ji bo nezanîn û ehmeqîya
min kenîyan. Ez jî bi dilekê şikestî, poşman
û melûl ji xwe re têr girîyam.

Lêbelê piştî vê bûyerê ku bandorekê
mezin li ser min hiştibû, gava min hewl-
daya xwe û nîyet bikira ku tiştekî nelazim ji
xwe re bistanda, min hema di demê de ji

xwe re wiha digot: "Ji bo pîpikê zehfî perê
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xwe nede" û min bi vî awayî jî diravê xwe
digirt û mesref nedikir.

Dû re wextê ez mezin bûm û gava min
tevger û jîyana mirovan raçav kir, min zanî
ku ez bi zehf kesan binas im ku ew kesan jî
ji bo pîpikekê pir mesrefker in. Dema ku
yeke/î ji bo hin kêfên dîtbarî û muveqet pir
hirsdar û dilxwaz dibînim ku dikare hemî
wextê xwe, nirxên xwe, aramîya xwe, azadî
û yekanetîya xwe, belkî jî hevalên xwe feda
û qurban bike ji bo ku ew tişt bên cih, xwe
bi xwe re ez wiha dibêjim dîsa: "Vî merivî ji
bo pîpika xwe zehf zêde daye".

Dema ku merivekî tama û xesîs nas
dikim ku heke xweşahîya jîyanê, dilaramîya
qencîyên ku li însanên din tê kirin, hemû
qimet û hirmetdarîya xwe û kêfa heval-
bendîyekê hasbî bidin û feda bikin ji bo
malê dinyayê, xwe bi xwe dibêjim: "Evdê
reben û belengaz, te heqîqeten bi bihayekî
pir giran pîpika xwe kirîye".

Gava ku merivekî rûken dibînim ku der-
fetên tenduristîya xwe, hişmendîya xwe û
heyina xwe dabite sirf kêf û zewqa xwe a
bedenî û dinyayî, ji xwe re dîsa dikenim û

dibêjim: "Evdê ehmeq û xafîl, tu tenê ji xwe
re êş û elem diçinî, ne hizûr û sûrurê. Pîpi¬

ka ku tu lê xwedîyî, nahêje ewqas ked û

mesrefa ku te lê kirîye".
Ger ez yekê/î dibînim ku bi libasên xwe

ên xweşik ve mezin û kubar e, ku bi mobilye
û avahîyên xwe ve piç û mexrûr e, li ser van
hemûyan re jî ku deyndyarîya xwe û
dawîya karîyerê xwe amade dike, lê ku
haya wêA pê tüne; "Alas" dibêjim, "tu
yeqîn bizan ku wê/î, delalîya xwe û
hêjahîya xwe firot ji bo pîpikekê erzan".

Bi kurtasî, ez bawer dikim ku kul û kovan
û nexweşîyên mirovahîyê, bi piranî, ji qimet-
dayin û teqdîrkirina hin tiştên beredayî,
edna û nehêja didere, ango bi pirdayina ji
bo pîpikeke erzan û piçûk çêdibe.
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Diçim
GÜLİSTAN ÇOBAN

Ji bo Canan
Li rojhilat nûbihar e
Nûbiharek birîndar e
Stirek nû xew ve çûn
Wi hidî hidî zelal be dinya
Wi ro were ramûsani bide gulan
Ew gulin sor û sipî
Ew gulin xew nekir
Heta sibe girîyan
Na na,
Ne ji bo mirini zû ye
Ne ji bo çûyîni
Nejîjibo evini
Waye ez weke Dicli seri xwe digrim
Û ber ve rîyin dûr in bi veger ve diçim
Diçim...
Çav neke riya min
Diçim, lixe seri evîna min
Diçim neyi dinya min
Neyi xewna min

Li rojhilat nûbihar e
Nûbiharek evîndar e
Evîn birin e
Evin iş e
Evîn giran e
Diçim bask şikestîme
Westîyame
Diçim nema xira min
Xira bû hilîna min

Tu bûy tu evini!
Wek mahkûma li çîyayi dil ma şevini
Li bin ronahîya hîvi
Xwîn beriki ji birini
Li ber agiri şivana dilorînî
0 di hembiza xwe de hesretan dihewînî
Evîn desti xwe bide desti min
Em biçin
Ne ji bo mirini zû ye
Ne jî ji bo çûyini
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Svi/tf/K fWw/e^

Min bi kurdî kilam gotin, ev 30 sa
in sirgûn im..!

Hevpeyvîn: SALIHE KEVIRBIRI
salihkevirbiri@hotmail.com

Ji bo bîranîna 50 salîya Şivan Perwer

Şivan Perwer... Hewce nake mirov ji bo
navekî vvisa pêşgotinê binivîse. Huner-

mendê kurd ê ku ev 30 sal in fermalûbûn
ango sirgûn bûye para wî 30 sal in terkese-
rê dinyayê ye. Her çiqas bi awayeke fizîkî ne
li nav welatê ku lê hatîye dinyayê û xortanî-
ya xwe lê derbas kirîye be jî, tu caran ji ro-
jeva kurdan derneket. Ne tenê raya giştî ya
kurdan, her vvisa piranîya caran kete rojeva
Tirkîye û Ewropayê jî Şivan Perwer... Gelek
caran hate nîqaşkirin, rexnebarankirin bû
hingava qisedanên li dijî kesayetîya wî.

Şivan Pervver li gorî nasnameya fermî di
23 yê Rêbendana 1955 an de li Günde "So-
rî"ya bi ser Siwêrega Rihayê ve ye hatîye
dinyayê. Li gorî vegotina ku dîya wî jê re ki¬

rîye, sala ku Şivan hatîye dinyayê, "sala ku
berfa sor lê hatîye" bixwe bûye! Di pêvajo-
ya hunera 30 salan de mohra xwe li bin zê-
detirî 20 albûman daye, li seranserê cîhanê
konserên çak pêşkêş kirîye, di warê hüner û

muzîka kurdî de wekî "Qasidê Hunera Kur¬
dî" tevgerîyaye û bûye xwedîyê gelek xela-
tên girîng û hêja. Heger em ji wan xelatan
behsa duduyan bikin; yek ji wan "Nîşana
Barzanî" ye ku di 3ye Hezîrana 2001e de li

bajarê Hewlêrê, bi merasîmekê li Parlame-
na Kurdistana hate dayîn. Dudu; Xelata
"Akademîya Charles Bross" ku li Parîsê di
18ê Sermaweza 2004ê wergirt. Pervver, ev
xelat di beşa "Muzîka Cîhanê" de, bi albû-
ma xwe ya bi navê "Min bêrîya te kirîye"
heq kir. Di merasîma xelatdayînê de Şivan
Pervver kurteaxaftinek kiribû û wiha gotibû:
"Li welatê ku jê hatime, qedexekirî me, lê li

vê derê tême xelatkirin..!"
Me got hewce nake, mirov ji bo "Şöval¬

yeye Muzîka Kurdî" pêşgotinê binivîse, lê
va ye me dîsa nivîsand. Ji xweber hate ni-
vîsandin. Hûnê di vê hevpeyvînê de rastî
"Ferhengoka Şivan Pervver" werin. Pervver
dê bi çend gotinan wateya peyvên ku me
dîyar kirîye bide...

Li Brûksela Belçîkayê me pirsî, Şivan
Pervver bersivand...
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Gelo tê bîra te, cara yekem te kengê ra-
hişt sazê?

Helbet tê bîra min. Heşt salî bûm wê de¬
me. Rojekê min qûtîkeke dimsê vala kir.
Postê ku dîya min dabû ber tavê û hişk kiri-
bû ligel darekê min dest bi çêkirina saza
xwe ya yekem kir. Dema dîya min çû bajêr,
min jê re got; "Ji min re têl bîne!". Rûniş-
tim, min bi tena serê xwe ji xwe re sazekê
çêkir. Li gorî zanîna xwe, min akorda wê te-
kûz kir. Dema bavê min hatîye malê, saza li

ser tûrikên genim dîtîye. Ji dîya min re go-
tîye: "Xêr e gelo, dê kurê me bibe qereç?"
Rahiştîye saza ku min çêkirîye û henekê
xwe pê kirîye. Dîya min bi zor û heft bela
sazê ji destê bavê min derxistîye. Xwestîye
bişkêne. Wê demê ez ne li malê bûme...

Ji ber vi sedemê te qet lidan xwarîye?
Erê çawa? Min ji bavê xwe lêdan xwarî-

ye gelek caran. Tim ji min re digot; "Tê Qû-
ranê bixwînî!.." Mamekî min hebû. Mele
bû. Dersa Qûranê dida zarokan. Herçî ez
bûm, min dixwest biçim dibistanê. Wê de¬
me 6-7 salî bûm. Bavê min digot: "Tê Qû-
ran bixwînî!" Min digot: "Na! Dixwazim bi¬

çim mektebe!" Çi kir, ez ji ya xwe nehatim
xwarê! Ji ber vê yekê min ji bavê xwe gelek
lêdan û kötek xwar.

Dîyar e, navbera te û feqetîyi tunebû-
ye...
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Mixabin navbera min û feqetîyê qet tu-
nebû. Ne ku feqetî tiştekî xerab bû, na! Min
xelasîya xwe tê de nedidît. Min dizanibû ku
feqetî, min ber bi armancên min ve nabe.
Dê feqetî, dinyayê jî baş bi min neda fêmki-
rin. Xewn û xeyalên min ên gelek mezin he¬
bûn. Pêkhatina van xeyalan, bi hevnasîya
cîhaneke pêşketî û modern mimkûn bû li

gorî min. Sedem her ev bû. Ne ku li dijî dîn
û bawerîyan bûm. Di rastîyê de mirovekî

dîndar jî bûm. Min limêj dikir, bi dengekî
xweş min azan (bang) dida. Dema zarok
bûm gelek caran min mûezîntîya gundîyan
dikir...

Pirsekî klasîk e, li dîsa dixwazim bipir-
sim; Şivan Pervver hunera xwe çawa bi nav
dike?

Jîyan pirreng e. Hüner jî vê yekê tîne zi-
mên. Heger hüner ne pirreng û pirdeng be,
ne hüner dibe, ne jî hunermend. Her dem,
li bersiva pirsa "guherîn çavva dibe?" gerî-
yam. Muzîka min, ji bo ku jîyanê biguherî-
ne, li ser bingehên çak û pêşketî hatîye ava-
kirin. Lewre jî muzîka xwe bi nav nakim û
kesek jî nikare bi hêsanî bibêje; "Muzîka Şi¬

van ev e!"...
Gelo em dikarin bibijin; Muzîka Şivan

Pervver, harmonîya dengbijîya klasîk û
muzîka modern e?

Pira di navbera dengbêjîya klasîk û mu¬
zîka modern, pira di navbera muzîka kurdî
û muzîka cîhanî, pira di navbera meqamên
kurdî û meqamên dinyayî, pira di navbera
guherînên li cîhanê û kurdan... Tu dikarî te¬
vahîya van taybetmendîyan bibînî di muzî¬
ka Şivan Pervver de...

Her keşi ku temaşeyî te dike, li te guh-
darî dike bi xisûsîyetekî te dihese; gava ki-

FERHENGOKA ŞİVAN PERVVER:
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Sehne:
Sembola hunera min.
Çepik:
Kêfxweşîya gelê min û
hûrmeta wî ya bo min.
Muzîk:
Reng û dengê jîyanê.
Evîn:
Tiştê ku mirovan dide jî-
yandin.
Yar:
Hevrêyê/a jîyanê.

Jîyan:
Bi qasî ku bersiva wê bê
dayîn ne watedar e.
Riha:
Memlekete min... Bajare-
kî gelek kevin û hêja... Ba-
jarê lê hatime dinyayê û
lê mezin bûme...
Dîyarbekir:
Kemilandina sazûmanka-
rîya kurdîtîyê...
Stenbol:

Bajarekî dîrokî. Gelek ca¬
ran bûye wargeha kemi¬
landina kurdîtîyê...
Ewropa:
Jîyanên modern... Dergû-
şa ronesans û reforma...
Brüksel:
Bajarekî ku hin endamên
malbata min lê dijîn...
Parîs:
Ji bo min bîranîneke ge¬
lek gelek girîng....
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lam-stran dibijî çawa ku dikevî zikri. Çine
hestin te yân wi demi?

Heger konsantre nebim, nikarim hestên
xwe tev li melodîyê bikim. Nikarim bi qewi-
mîna ku vedibêjim re bibim yek. Heger li

ser nefikirim, hestîyar nebim û negirîm, ni¬

karim stran û kilamê biafirînim. Di sala
1986e de, piştî konsereke xwe ya li Los An-
gelesê, hunermendê navdar ê îranî Darîyûş
hate cem min û got: "Xaşxaşê baş dikişînî
haa!.. Ez jî jê hez dikim lê te zêde kişandîye
Şivan!" Bi şaşwazî min lê vegerandibû:
"Xaşxaşa çi?" Dîsa bi nîvhenekî got: "Kon¬
santrasyon û performansa te gelek baş e,
dîyar e te gelek kişandîye vê mîratê!" Min
berê xwe dayê û min jê re got: "Kekê min,
min di jîyana xwe de xaşxaş nekişandîye.
Ne cigare, ne jî alkol vedixwim..!" Şaş û
metel ma rebeno...

Sir an jî efsûnekî vi konsantrasyoni he¬
ye gelo?

Binêre kekê min, dema ez kilama "Xe-
zal" bibêjim, divê wekî evîndarê Xezalê bi-
bêjim. Divê ez lê bigerim ku evîna di dilê

Xezalê de bînim zimên. Dema kilama "He-
lebçeyê" bibêjim, divê bibim yek ji qurba-
nên jehrên kîmyewî. Divê li wê demê bijîm.
Dijîm jixwe. Sedema meseleya "zikr"ê ev e
bawer im...

Cara yekem te guh da kîjan lorî, çîrok û
zêmarên kurdî?

Dema zarok bûm, heta ku çîrok ji min re
nehatina gotin, di xew re nediçûm. Dayîka
min digot. Xaletên min, mamên min, meti-
kên min, xalên min dihatin cem me. Em
malbateke mezin bûn. Dema ku dîya min
nedixwest çîrokan ji min re bêje, ji xaleta
min re digot: "De ka çîrokek ji kurik re bibê-
je, bila razê!" Nikaribûm bêyîguhdarîkirina
çîrokan razêm. Çîrokek carek tenê jî bihata
gotin, di serê min de dima. Min ew ji ber di¬

kir.
Xeyaleka te ya mezin hebû ku pik ne-

hat?
Min her xwestîye ku sazîyeke tenê ji bo

muzîkê ava bikim. Bi vê yekê armanca min
ew bû ku di navbera kurdan û cîhanê de pi¬

reke hunerî ava bikim. Di vî warî de bi ge-

Köln:
Bajarê ku jîyana min lê
guherî û bajarê ku Serx-
webûn lê hatîye dinyayê...
Stockholm:
Cihê ku min piranîya jîya¬
na xwe lê derbas kir. Baja-
rê ku min piranîya xeba-
tên xwe lê kirin. Û bajarê
sar ê ku hevalê min ê herî
nêzîk Mehmûd Baksî tîne
bîra min...
Amerîka:
Hêza Super!
Mozart:
Sembola mejî û bîrewerî-
ya muzîkê... Mirovekî ku
ji bo muzîkê dîn bibe...

Kawîs Axa:
Serdar, lûtke, delalî û we-
latperwerîya Muzîka Kur¬
dî... Dengê herî xweş, bê-
hempa...
Mihemed Arif Cizrawî:
Qedîfe, nexş û rengînîya
jîyanê. Gelek di bandora
wî de mam... şahê sazê...
Şeroyê Biro:
Dengê herî xurt yê kurdên
qefqasan...
Mehmûd Baksî:
Nexşa jîyanê... Pir baş
bû, pir xerab bû! Pir mo¬
dern bû, pir klasîk bû...
Her tiştê wî ketibû nav
hev... Lê bi her awayî de-

lal bû... Mirovekî wekî wî
êdî tuneye, mixabin nabî-
nim... Terka min kir û
çû..!
Gulîstan Pervver:
Dîya kurê min...
Serxwebûn:
Kurê min.... Jîyana min...
Pêşeroja min...
Sîyaset:
Renge azadî û aştîyê...
Zembîrfiroş:
Dirûstîya mirovan, evîna
malbatê û sembola li dijî
zilmê...
Derwêşê Evdî:
Sembola yekitî, girêdan û
mêrxasîyê...
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lên din re têkilîdayîn bo
min yek ji armancên sere-
ke bû. Min wiha min her
xwestîye ku li ser muzîka
kurdî lêkolînan bikim, mu¬
zîka kurdî di warê moder-
nîteyê de derxim asta ra-
jortirîn.

Yek ji sedemin "sir¬
gûn "îya te jî "Konsera Sû-
rûci " bû. Wi roji çi qewi-
mî?

Sal 1976 bû. Li seran-
serê welêt me konseran
dida. Em çûn Batmanê.
Dizanî, stranek heye ku di-
bêjim: "Ez çûm gundekî
Batmana, keçeke kurd ji min re got lo bi¬

ra..." Li Batman û Merdînê em gelek gerî-
yan. Haya kesî ji me tunebû. Em çûn Erze-
romê, Qaxizmanê, Agirîyê. Li konsera Bazî-
dê gelek kes hatin binçavkirin. Em çûn Dî-
yadînê. Leşkeran nehişt ku em bilivin. Me

xwe li sînorê îranê xist û çend rojan em li

wir man. Paşî em vegerîyan hatin Enqere-
yê. Armanca me ew bû ku em tûrekî xweş
bikin.

Wekî te jî anî ziman, me li Sûrûcê li sîna-
meyekê konserek pêşkêş kir. Derdortije po-
lîs û leşker e. Kî derdikeve tê binçavkirin.
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Edûlê:
Mînakeke gelek xurt a ji-
nan... Nazik, dirûst û birû-
met...
îsot:
Bêyî wê nabe!..
Seddam:
Dîktatorî... Navekî din ê
enfalê...
Karapetê Xaço:
Şêweya dengê gelek
xweş û pak... Temendirê-
jî... Lê lê dayîkê tîne bîra
mirovan!
Şakiro:
Bi rastî jî kûrahîya deng-
bêjîya klasîk...
Radyoya Erîvanê:

Yek ji damarên herî girîng ê
muzîka kurdî... Mejîyê çanda
kurdî...
Neşet Ertaş:
Hunermendekî tirk... Deng û
saza wî gelek li hev tê... Jê
gelek hez dikim...
Celal Guzelses:
Sembola dengê xweş... Dîyar-
bekirî, lê ji bo muzîka kurdî mî-
nakekî xerab... Kilamên kurdî,
di legena "turkce"yê de şûşt û
kir"turku"..!
Zekî Muren:
Ji bo gel û muzîka xwe sem-
bolekî mezin...
TRT:
Ji bo gelê xwe weşangerîye-
ke baş....

Quleya Eyfelê:
Şahesereke mezin... Na¬
vekî din ê Parîsê...
Şivan Pervver:
Hunermendê gelê ku
hewcedarê aştî û azadîyê
ye... Hunermendê gelê ku
tê perçiqandin... Bîr û bo-
çûnên wî gelî çî be. Şivan
Pervver jî ew e...
Saz:
Heger ew tunebûya dê
nekarîbûma bijîm. Saza
min her dem bû hevrê ji
bo min. Her tişt çû, her
tişt mehkûmê bidawîbû-
nê ye. Tiştê bimîne saz e!
Her dem dengê yê xweşik
û mafdar e...
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Gazî min kirin ku îfadeya min bigirin. Komî-
teya amadekar hat ji min re got: "Heger tu
neyê, dê me hemûyan bigirin û têra dilê
xwe li me bixin. Divê tu îfada xwe bidî!"
Min jî got, "Armanca wan ne îfadedayîna
min e. Ez herim dê min bigirin û mesele jî
safî dibe. Ez îfade nadim!" Yekî ji nav wan
got: "Heger em tev bêne îşkencekirin jî em
te teslîmê wan nakin. Emê çareyekê ji vê
yekê re bibînin. Her der tijî leşker û polîs in.
Kontrolekî ecêb heye. Gel ji bo te li derve, ji
bedenen xwe bend ava kirîye, nanelin ku
polîs bikeve hundir.!"

Derketim sehnê û min kilamek got. Qî-
yamet rabû! Tevlihevîyek çêbû. Polîs xwest
guhdar û beşdaran ji hev belav bike. Çawa
bû min baş fêm nekir, ji nav gel hin kesan ji
paş ve ez derxistim û revandim. Xeyal me-
yal tê bîra min. Qulek vekiribûn çi bû!? Em
revîyan û me xwe li zevîyeke pembû veşart.
Me li nav zevîyê kir sibe. Berîya ku roj der-
keve, me li derîyê hin malan xist. Ji tirsa
derîyên mala xwe ji me re venekirin. Digo-
tin: "Em qûrbana we ne, niha leşker werin
dê me hemûyan bigirin û bibin. Ji ber vê
yekê em ji wir derketin û çûn ciheke din.
Piştî demeke din jixwe serpêhatîya me ya
sirgûnê destpê kir...

Şivan Pervver di kîjan şali de terka welit
kir?

Di 15e Hezîrana 1976e de mecbur mam,
terka welatê ku lê hatime dinyayê û lê me¬
zin bûme bikim. Wekî din çareserî tunebû.
Ji dîtina gelek dost û nevalen xwe, ji wê ro-
jê heta niha bêpar mame...

30 sal çibûye! Ne hindik e... Kilamgotin,
bedela kilamgotina bi zimani kurdî hew-
çend g'ran e?

Belê giran e ku hê jî fermalû me, sirgûn
im! Bi kurdî strangotina te, belavbûyina
denge te bo her derî, strangotina li ser aştî,
azadî, serhildêrî li vê erdnîgarîyê ne hêsan
bû. Helbet berdêla wê jî dê giran buya! An
ezê biketama hepsê, an jî ezê derketama

derveyî welêt û minê li wê derê stranên
xwe, kilamên xwe bigota. Di nava meselê
de mirin û jiholêrakirina min jî hebû. Min tu
kesî nekuştibû. Min li dijî mirovahîyê tu sû-
cî nekiribû. Min bi tenê rastîya xwe, rastîya
gelê xwe anîbû ziman û stranên gelê xwe
vegotibû... Erê birako! Min bi kurdî kilam
got, ev 30 şali in sirgûn im!..

Derketina te ya bo Ewropayi tesîreke
çavva li hunera te kir?

Helbet Ewropa bandoreke mezin li min
kir. Çavên min ji jîyanê re vekir. Helbet alî-
yên xerab yên Ewropayê jî hene. Ew ji me
re ne pêwîst in. Li hêla din min kurdewarî-
ya xwe, netewetîya xwe tu caran jibîr nekir.
Alîyên ewropî û alîyên kurdewarî di kesaye-
tîya min de baş rûniştine.

Bo nimûne, wekî hunermendekî kurd li
Ewropayi di warê dîtina mijaran de tenga-
sî derdikevin an na?

Na dernakeve! Dema tu cîhanê baş bişo-
pînî di vî warî de dê tu zehmetîyan nekişînî.
îro tora ragihandinê, teknolojî gelek bi pêş
ketîye. Her pêşketina diqewime mirov yek-
ser jê agahdar dibe. Meseleya entegrasyo¬
na dibe ku carinan mejîyê we tevlihev bike,
bes ew e û hew! Li hêla din her di dilê min
de ev hebûye. Her dem li Rihayê bûme, li

Batmana, li Dîyarbekirê, li Enqerê, li Sten-
bolê, li Edene bûme. Dema wiha be, rastîya
Tirkîye û Kurdistanê hewçend berbiçav be,
di warê meseleya dîtina mijarê de jî dê zeh-
metî tunebin...

Kurd, bi çavekî çavva nizîkahî li muzîka
xwe dikin?

Muzîka kurdî dewlemend e û ev dewle-
mendî bala mîsyoneran, bala zanyaran, ba¬
la folklorîstên navdar dikişîne ser xwe. Lê
mixabin haya kurdan ji bayê felekê tuneye.
Haya wan ji vê yekê tuneye! Diçî mala kur-
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dan, rastî muzîka farisan, ereban û tirkan
têyî. Kurdî jî heye, lê temaşe dikî avêtine
qorzîyekê. Heyf e, şerm e... (kurtedemek
bêdeng dimîne, paşê berdewam dike)
"Hûn cima vvisa dikin ezbenî!", dibêjim.
Bersiv amade ye: "Ev xîtabî dilê me dikin,
gelek xweş behsa evînê dikin, orkestraya
gelek baş bi kar tînin. Yên me vê yekê bi
gundîyane dikin..!" dibêjin... Maf didî wan
an nadî wan, ew bi ya te maye. Lê bi ya
min, dema miletek bibêje; "Filankes baş in,
yên me xerab in !" wî miletî winda kirîye,
qedir nade xwe...

Dema seri xwe datîne ser balgîvi, mû-
hasebeya xwe ya wicdanî dike Şivan Per¬
vver? Piştî hewqas salan wîcdanê te rehet e
gelo? Tiştekî ku vvekî kûl di dili te de ma,
heye?

Hinek tişt hene belê... Min dikarîbû hin
karan baş organîze bikira mesela. Derfetên
min jî hebûn. Min dikaribû saltanatek ava
bikira. Bendewarîyên gel hebûn ji min. Min
dikarîbû hinekî din bi sergiranî tevbigerîya.
Bala xwe didim rabirdûya xwe dibînim ku
min zêde wext daye kesên nehêja! Gelek
caran difikirim ku divê kêmtir bigerîyama.
Gelek caran bûm qûrbanê zewqên xwe. Bo
nimûne, jinek gelek ji min hez kirîye, li pey
min gerîyaye. Divê min daxwazên wê, vvekî
daxwazên normal nedîta û nêzî wê nebû-
ma. Divê bersiva min, bi alîye min ê hunerî
buya. Divê min bi awayekî însanî nêzîkahî
lê bikira. Divê min wiha ji wan re bigota:
"Ez ne li gorî te me! Min vvekî Şivan Pervver
bibîne, evîna xwe di dilê xwe de veşêre!"
Divê bi armancên din min nêzîkahî lê neki-
ra û min destê xwe neda wan. Hinek caran
min bi awayên din nêzîkahî li wan kir, lê pa-
şê gelek poşman bûm. Jin evîndarê min di-
bûn, ji bo min digirîyan. Ez bi vê yekê diêşî-

yam. Min di dilê xwe de digot; "Wiha nabe!
Tiştên vvisa qet ne baş in Şivan! Te cima
wiha kir?" Di dawîyê de min li xwe dixist...
Dema zewicî bûm jî, têkilîyên min bi jinan
re çêbûn. Li ber jina xwe diketim. Min her
digot; "Min cima vvisa kir. Ev îxanet e, ev
zilm e..!" Lê jina li hember min dev ji min
bernedida, gelek dixwest, perîşan bibû...

Li mûhesebeya wîcdanî, di vî warî de
rehet î?

Belê di vî warî de wîcdanê min gelek re¬
het e. Lê di warê teorîk de min hunera xwe
bi pêş ve nebir. Zêdetir di warê pratîk de
min karê xwe kir. Divê min kompozîsyona
xwe, bi xwe bikira. Hê jî mecbur im ku hin
kesen din van karen min bikin. Min zêdetir
dema xwe da, gel, ger û sîyasetê. Min jîya¬
na xwe nexist nava tekûzîyê. Di warê teori
de min xwe bi pêş nexist mesela. Di demen
berê de min gelek kitêb dixwendin. Lê di
demên dawî de gelek kêm dixwînim. Hel¬
bet kitêba min, civak bixwe ye. Bi gelek mi¬
rovan re rûbirû mam, bi wan re axivîm. Bi

pirsgirêkên gel re rûbirû mam, ev bixwe jî
vvekî xwendinê bû ji bo min...

Hija Şivan Pervver, gelek spas ji bo ter-
xankirina demi û bersivdayîna pirsan...
Spasxweş, çavê min î...
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Hija Şivan Pervver, gelek spas ji bo ter-
xankirina demi û bersivdayîna pirsan...
Spasxweş, çavê min î...
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Raman û Hêvî
BERHÎM PAŞA

di girtîgeha mêjîyê min de
raman jê dizên û oxil didin
her hucreyek min dibe pêtiga hêvîyan
hêvî
carna dibin êga umr
jehrê berdidin rayê min
jan li dilê min dixe
di binê heft tebek erd de
diqîrim
tarîya şevê qêrînan dîl werdigre
şev

ax şev herûher şev
hêvîyên herî xweşik
di tarîya şevan de pêk dihat
lê îşev
ne sayî ye xem e kerb e
û dêwê heftserî ye
mîna keftaran diranan li hev dixe
bi tirs û sawir di ser min de têt
dibim hezar perçe
bi her perçeyekî xwe ez
li benda berbangê me
berbang hêvîyek din e li aso
ma gelo têgîhan mimkûn be

tav bi rengekî din heltê
di bin perdeyek mij û duman de
lêbelê dîsa jî ez
bi bervî tavê dibezim
tav bervî rojava

sî dirêjtir aso sortir dibe
vediciniqim
tavilê bi gavên gir dimeşim
dikevim radibim dibezim
divvestim ji qam de dikevim
û
vedikevim li cîhekî bêezman
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Texmîs*
ABDULKADİR BİNGÖL

Ma dizanî bo çi her rondik ji çavan rêz dibî.
Her dem û daîm dinalim, şev heta danê sibî.
Wer bipirs da tu ji vê raza ecaîp hîn bibî:
Ey dile meskeni derdan, ma tu zanî ku çibî?
Ew Seîdê can fida j'dîni mera j'kîsi me bî.

Cadeyek nû vvî vedanî boyî xortên ümmete,
Ew di Barla û Emîrdax xerq dibû nav xizmetê
Wî di umrê xoy ezîz da guh nedabû lezetê,
Sised û heftî û neh piştî hezari Hicrete,
Dergehê baxi Biheşti kereme l'ber wî vebî

Canfida bû qehreman bû, dest bi şûrê ilmê dîn, Ebû Cehlên vî zemanî, zalimên hêc û bitir.
Nur dixwend û Nur diret û her zaman û an û hîn. Şandibûn Afyon û Barla, Qestemon û Eyrîdir.
Ger bixwazî wî binasî, wer Risalen wî bibîn. Ew gula Kürden reben bû, lê nehiştin ew li vir
Beyreqa ku vvî hilanîjibo vî dîni mubîn. Ew li Nursi hate dinya, vvî li Urfayi vvefat kir,

Me çiqa pirsî û seh kir vê demi kes dî nebî. Ew şehîr bû, ew bedV bû, ez çi bêm, serdeste bû.

Kes nemabû dîn vegota wê dema zulm û zecir,
Nalenala ehlê dîn bû, ehlê dil, ehlê zikir,

Ew li ber wê zulma rabû lê bi tedbîr û sebir,
Çepera dîn girtibû, pakîji keski nedikir,

Sahibê "ilmê Ledûn" bû, dafi'ê hizna beşer,
Xwendina Nura îlahî nedida zêr û zeber,
Firqeta Wî em helandin sed hewar, ax û keser.
Ey Seîdi herdu dinya, dîtina te bû keder.

Heq dizanî, heq digot û heq dikir; herdem we bî. Em j'Xwedayê xwe dixwazin: L'axretê em l'cem te bî.

Tirs nebû jê ra ji lewra bê sekin, daîm digot.
Herkese carek bidîta kufr û nîfaq jê dişot,
Sohbeta wî ya mibarek cerg û mêlak tê disot,
Ew dikana ku wî danî, ew metai difirot,
Ew li Şam û Misr û Bexdayê niho peyda nebî.

Em ji derdê firqeta Wî bûne jar, bûne zebûn,
Şubhetê mecnûn dinalîn qet nema sebr û sikûn,
"Dilkula!" firset li dest e, wer Rislanê Nûr bixûn!
Ey 'Elî, ger çi Seîd çû, li Risale Nûr neçûn,
Sed emanet min li te, da tu ji wan mehrûm nebî.

Ne li Delhî, ne li Tehran, ne li Şîraz, ta Giver,
Yek nebû ehlê dîyanet lê kira qîr û mefer.
Sal hezar û nehsedû şêst mahê rojî dem seher,
Çû wetat kir, çi musibeti Sedhezar rehmet li ser,
J'ehli vî dîni mûbîn ra çi nimûnek taze bî.

* Ev texmîs, li ser şê'ra Seyyid Eliyê Findiki hatiye çêkirin.

Herdu misreyên dawi yên Seyyid Elî ne.
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Kail Haco
DILŞAD MUTÎ

dilsad_muti@hotmail.com

Emîne Emîne, nazdar û şêrîn e
îro tu ji min dûrketî yarê, çave-m te nabîne"

Bi tembûra xwe re bi dengê xwe yê nazik
distrînê Ciwanê me. Hê 13-14 salî ye. Li

milê dî bi dengê teq û reqa qedeha re, ji bo
Ciwan dengê tezewratê ji nav civatê tê, "bî-
jîCiwan! bîjî"

Pê şa dibin û pêre pêre cesaret didinê.
Lewra hê di vî umrî de qebîlîyetek wiha,
nîşana serkeftina Ciwan ya pêşerojê ye. Hê
di dema zaroktayîya xwe de di bin tesîra
muzîka Mihemed Şêxo de dimînê û dest bi
tembûr û strandinê dike. Heta domahîya
tehsîla xwe ya Lîseyê bi vî awayî ji xwe û
derdora xwe re li temburê dide û distirîne.
Piştî xwandina xwe ya lîseyê tê Almanya û

li vir di zanîngeha Boçumê de sê sala per-
werdeya muzîkê dibînê û li vira bi awayekî
profesyonel dest bi muzîkê dike.

Dem dema şoreşgerîyê ye. Cîhan du şiq
e. Li alîyekê bloka Sovyet li alîye dî Emrîka.
Fikre sosyalîstî di nava gelê bindest de hi-
kim dike û hespê xwe di nava wan de diba-
zînê. Ciwanê min û te jî herwekî dilxwazekî
kurd di bin tesîra sosyalîzmê de ye û dixwa-
ze bi muzîka xwe xizmeta da'wa xwe bike.
Di xebata xwe ya yekemîn de bi giştî van
neqşa dineqşîne:

Guevara! Guevara! Ey heval Gueva-
ra..."

"Karkeran cotkeran sosyalîstan komo-
nîstan.

Ev dema aşitî xwaza heyyy!
Markîs û Lenîn rabûn
Keçê kurdan şîyarbûn, xortê kurdan

şîyarbûn..."
Ev xebata wî di nava kürden li Ewrûpa

de tê ecibandin û cîyekî girîng digire. Seb
ku tesîrê li hêstên wa dike û xwastek û dax-
wazên wan tînê ziman. Ev yek jî cesaret di¬

de Ciwan û berê wî didê xebatên nû û cida.
"Cima ne tiştek nû! Cima ne tiştek baştir?"
bi vî fikrî rê dikeve û dest bi xebatnên cida
di muzîkê de dike.

Ciwan têkilîyên xwe bi gîtarîstekê ereb
yê Misrî re çêdike û herdik bi hev re dest bi
xebatek nû dikin. Di vê xebatê de bi neqş û
motîvên rojhilatî re renge rojavayî li nav di-
xin. Xebat bi melodîyên melenkolîk û xem-
gînî, hestên şoreşvanî û evînî tîne ziman.
Cara yekem e ku Ciwan helbestek bê wezin
dixwîne û vî rengî tevlî muzîka xwe, belkî jî
tevlî muzîka kurdî dike. Helbest ji şaire ser-
bestnivîs Rojan Barnas e:

"Te ilmê Markîs te xwand
Te ilmê Lenîn te xwand
Ji bo rizgarîyê, dijî kedxwarîyê 53
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"Min navê xwe kola li bircên Dîyarbekir
gava ku stêrik
li ezmana stûxwar
gava ku ney û bilûr û tembûr
û dahol û zirne
sar bûn, sar bûn"

Bi jan û zehmetkêşîya gelê Kurd re, bin-
destî û jarîya gelê Filistînê jî nayê jibîrkirin.
Biratîya van herdu gelen bindest tê zikiran-
din û herwekî din stranek bi zimanê erebî jî
tê xwandin:

"Bîlad arabîye, Filîstîn el muhtilla
Unşuûda sewrîye, Filîstîn kubrîya

Ihnemeek ya Filistîn, a tura bel kadihîn
Ihnemeek ya Filistîn, mûanîn cainîn..."

Di vê albüme de giranîya gitar a klasîk û
tembûrê li pêş e. Tiştê herî balkêş tingênîya
tembûra Civvan e, ku ji sînorên tembûrê
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derketîye û bi awayek xweser,
xwe didê pêş. Balam ev stîl ca¬
ra yekem e, ku di dîroka tem-
burê de tê lêxistin. Loma jî ji
hin derdorê kevneperestên
tembûrê rexneyên nakokî tên,
çima saz di stîla gîtarê de ha-
tîya lêxistin.

Gotinên stranên dî, bi piranî
ji helbestên Cegerxwîn pêktên.
Wekî li ser her stranbêjê kurd,
li ser Civvan jî tesîra şaire bi
nav û deng Seydayê Cegerx-
wîn balkêş e û di albûmên piş¬
tî vêre jî ev yek xwe dide
xwîyakirinê. Helbestên seyda
bi weznin û ji lêkirina melodî-
yan re birêk in.

Herçiqas ev xebata Civvan çi girseyek
bal kêş ya guhdarvana nagirê jî, ew ji ya
xwe nayê xwarê û di çarçoveya xwe de gu-
hartinên nû diceribîne. Belê ev yek kirîye
serê xwe de ku sînorên muzîka kurdî ya kla¬
sîk bi herîfînê. Hevalên wî yê muzîkçêker yê
Ewrûpî çêdibin û têkilîyê muzîkê di nava
wan da xurt dibin. Bi halatên muzîkê yê ci¬

da herkes ji qabîlîyeta xwe tevlî vî awayê
muzîke dike û îcar ji vir pêde tarzek muzîkek
nû, "muzîka Ciwan û hevalên wî" jîn dibe.
Wekî her yek ji wan ji hidama xwe ve, xwê
û biharatên xwe bavêjin sîtil a nîskê û tam û
lezetek nû û cida derdikeve hole. Ji albuma
"Gula Sor" bigire heta bi "Destana Egîdekî"
Ciwan her diçe û xwe li tiştek nû diqewimî-
ne. Ji van xebatan yek naşibhe yekê lêbelê
ji çarçoveya stîla "muzîka Ciwan û hevalên
wî" jî naderkeve. Gih soksafon li pêş e, gih
bas gîtar, gih elektro, car tembika misrî, car
car jî tembûra Civvan ya xweser.

Civvan li piranî yan jî hindikbûna guh¬
darvana nade berçava û muzîka xwe ya
xweser çêdike. Ev cidabûn muzîka wî ku mi¬
rov nizane ji kîjan malbata muzîkê ye, qali-
teyekê didê muzîka wî. Herwekî dî mînak û
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hefkufîya vê muzîkê kêm tê xwîyakirine.
Di muzîka Civvan û nevalen wî de, xet û

xîşkên Beatles, Pink Floyd û Miradê Kinê
berçav in. Hem di gotinan de hem jî di me-
lodîyan de. Wekî "money"a Pink Floyed û
"pere" ya Civvan Haco. Herwekîdî ji Mirado
gotinên erotîk ritme kemançeya wî di çend
helbestên Civvan de eşkere ye. Di her sen'e-
tî de, vvekî wêje, wêne, heykel hwd., di mu¬
zîka de jî ev tiştek tabiî ye. Sen'et bi sen'et
radibe.

Melayê Cizîrî jî di bin tesîra Hafizê Şîra-
zî de maye lê ji wî derbasdibê û heta pist re
wî qaqeboyî meydanê dike;

Ger lûlûyi mensûrîji nezmi tu dixwazî
Wer şi'ri Meli bîn, bi Şîrazî te çi hacet
Sebebe ku Mela di cîhanê de, bi qasî Ha-

fiz ne meşure, ne ku ji Hafiz kêmtir e, lê ji
Hafiz bêxwedîtir e. Seb ku bi zimanekî bê
xwedî, yanî bi kurdî nivîsîye.

Her çiqas Civvan di bin tesîra hin mu-
zîkçêkera da mabê jî, bi ya min li wan zêde
kirîye. Lewra tarzek cida û xweser vejînki-
riye. Muzîka vvî mirov dikarê ne bi rock, ne
bi folck, ne bi jazz, ne bi bluese ne jî bi me-
rengue nav bike. Hek ku The Beatles lê guh-
dar bikira, wê destê wî biramûsa, hek ku
Miradê Kinê li heyatê ba wê ji Civvan re bi
gota "afirim birazî" seb ku wa yê ji qalîteya
vê muzîkê fehm bikira. Yanî "Durrê bidin
durrnase"

Gelo pîvana qalîteya muzîkeke çîye? Pi¬

ranîya guhdarvana ye an pir firotina albû-
ma ye? Girseya li qonserte ye an jî sevîye-
ya guhdarvana ye? Bi ya min qalîteya mu¬
zîkeke yan jî ya muzîkvan sevîyeya guhdar¬
vana wê kifş dike. Tenê guhdarvanên înte-
lektuel dikarin muzîka muzîkçêkerên heyî
payabilind vvekî Wolfgang Amedeus Mo¬
zart (1756-1791), Ludvvig van Beethoven
(1770-1827), Johannes Brahms (1833-1897)

û çendekê dî yên vvekî va, guhdarbikin.
Herçiqas stîla muzîka va şexsa cida be jî, di
dinyaya muzîkê de vvekî hîmê muzîkê hati

ne qebûlkirin. Ger ku meriv albûma Kam-
karsa ya bi navê Xak" li yekî ku guhê wî hî-
nî muzîkê nebûyî bide guhdarkirin, herçi-
qas ev albüm bi sinet û hostatîyek pir bilind
hatîye çêkirin jî, wê tehemula wî nebe wê
albüme ji serî heta binî carekê guhdarbikê
û dibe ku wê di pencere re jî bavêjê.

Dema ku mamostayê minê gîtarê yê al¬

man ku li Zanîngeha Freiburgê 4 sal tehsîla
muzîkê girtîye û niha mamostatîya gîtarê
dike, li strana Civvan ya bi navê "Xatûn"
guhdar kirî, lê heyran ma û xwest ku ez wê
albüme dîyarî wî bikim. Çikû wî sinet û
neqşê di wê helbestê de hatî neqişandin dî-
tibûn.

Wek mîsala Melê, sebebe ku Civvan na-
bûye muzîkçêkerekî navnetewî ne ku ji qel-
sîya wî, lê ji bêxwedîtîya wî ye. Wî jî bi zi-
manê bêxwedî, bi zimanê kurdî strandîye.

Herwekî muzîka xebatên wî, tekstên mu¬
zîka wî jî cûrbecûr bûn. Helbestên şa'irên
kurd vvekî Cigerxwîn, Qedrîcan, Ahmet Arif,
Rojan Barnas, Seydayê Gerok, Fazil Xizne-
wî hwd. wateyek felsefî, gih mîstîk û tese-
wûfî, gih polîtîk, gih jî hevvayek erotîk li mu¬
zîka Haco werdikir. Gava mirov li strana
"Dil ji min bir" guhdar dike, efsaneya Şêxê
Senanî û Keçika Gurcî tê bîra mirov.

Wê dil ji pîran jî revand
Perde nema wê nedirand
Sofî ji kuncê zîvirand
Ji ser û dil îman firand"

Ji bilî tekst û muzîkên xwe Civvan, car jî
stranên gelêrî xwendine. Lê ev stranên ge-
lêrî di nava xebatên wî de, cîyekî hindik dig-
rin. Yê heyî jî li gor xwe guhartine û bi üs¬
lûba xwe ya xweser xwendine. Ev yek jî
hostatîya wî dide xwîyakirinê.
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^- Civvan herçiaqas li muzîka xwe enstru-
manên nû zêdekirin û hewldanên xebatên
nû di muzîka kurdî de kirin jî, di serî de di
nava gelê kurd de çîyê xwe yê layiq negirt
û baş nehate naskirin. Seb ku muzîkan Ci¬

vvan li guhê wa xerîb dihat û gotinên muzî¬
kan jî ji her guhdarvanî re nedihatine fehm-
kirinê. Muzîk bîyanî, wateya gotina kûr û
felsefîkbû. Di ser vê de devokê Civvan yê
Torê û daqurtandina wî ya gotinan ev yek
hê zehmettir dikir. Li himberê vê jî, wî dest
ji xebatên xwe neberda. Ji nîvê salên 90 pê-
de hêdî hêdî ji Ciwan re girseyak guhdarva¬
na çêbû. Lewra di zanîngehên Tirkîyeyê de
xwendevanê kurd zêde dibûn û guhên wan
li vê muzîka nû vedibû. Herwekî dî pêwis-
tîya va ciwanan bi nûbûnê hebû û her nû-
bûnek di çanda wa de ji wan re balkêş bû.
Piştî çend car guhdarkirina sitraneka wî,
hem wateya gotinan dihate fehmkirinê
hem nji ya harî balkêş ew e ku muzîka wî
gir ji guhdarvanê xwe re çêdikir.

Alaqa û hesjêkirina Ciwan her çiqa diçû
di nava xwendakarê kurd de mezin dibû û
heta ev yek di nava xwandakarên tirk de jî
belav dibû. Dema Civvan cara yekem hatî
Batmanê ev yek hê ji nüve bi çavê xwe dît
û ew bi xwe jî ecêbmayî bû.

Li ser vê yekê Civvan xwest ku guhdarva-
nên xwe mükafat bike û muzîkek nû dîyarî
wa bike. Ji lew dest bi muzîka elektro-rîtmîk
kir da guhdarvane wî çêtir bikaribin xwe li

ber muzîka wî hilkutin. Lê Civvan nizanîbû
ku ew girse girseya Blûra min" bû, lê ne
ya Sê sê". Hê nûka ji vir pêde, xortên ku
fêhm nedikirin ka çima birayên wan ewqas
qedir didin muzîka Civvan û lê guhdar dikin,
heq dane vvan. Ji xwere gotin Emrîkîno!
Vaye muzîka me jî ya pop heye". Lewra hê
nûka ji vir pêde malbata muzîka wî çêbû û
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muzîka wî ya nû ji xweserîyê derket û ew bi
wek muzîkek ku her muzîkvan bikaribe bi
rêya enstrümana elektronîk çêbike. Dema
gudarvanên Civvan yê kevin li Derya" guh-
darî kirin, ji xwe re gotin; Xem nake. Ev Ci¬

vvan e. Her di xebatek xwe ya nû de xwe li

tiştek nû diqewimîne". Lê hinga dipeyî vê
re Na na" û 0ff" di eynî tarzê de derket,
xeyalşikestî bûn û vêcar gotin; Ciwan kail
bûye."

Belê Civvan bi van xebatên xwe yê dawî
girseya guhdarvanên xwe ferehtirkir lê pe¬
re yên kevin jî enirandin. Lê ev yek ne ji pîr-
bûna wî ye, ne jî ji bêtaqetbûna wî ye. Bile-
kis ji Ciwan"bûna wî ye ku her dixwaze
guhartinan di muzîka xwede çê bikê û mu¬
zîka xwe can bikê. Herwekî dî emrê muzîkê
nîne. îbrahîm Ferrari di muzîka salsa-latîno
de yekî ji herî bi navûdeng bû û wî heta da-
wîya emrê xwe muzîka xwe domand û ji
qaliteya wî çi kêmasî çênebû.

Me xwastibû ku em bi Civvan Haco re li

ser wî û muzîka wî sohbetekê bikin, lê mixa-
bin hinga me Civvan dît ew nerehetbû soh-
beta me jî pêk nehat. Dema ku ez ji cem ve-
gerîyam ji radyoyek almanî ya beşa kurdî
du nevalen dî dixwestin pêre hevpeyvînekê
pêkbînin. Wa ji min pirskir ka hevpeyvîna
min pêre çêbû an na. Min ji vvan re got:
Kurê mala Haco Axa ye bavo. Hingî bitir e,
ji xwe li xwe neniha bi mere jî bi axivê"

Wan hevalan li min vegerand; Sucê we
kurdên başûrê mezin e bavê min. Hûn bi
300000 insanî wî pêşwazî bikin, ji xwe forsa
vvî ya çêbe."

Min ji xwe re got Xem nakê ku Civvan
bitir bê. Ev yek lê tê û ev heqqê wî ye. Levv-
ra ew Kall"ê muzîka kurdî ya modern e.
Na na hê hevqas insanên dî ji wî re kêm-
bûn."

Lê me soza sohbetekê ji Civvan standîye
û me dil heye ku em vê di pêşerojê de bi we
re hevpar bikin.

17.07.2006/ Freiburg
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Evîn Şahê Hemî \Nel at an e

CANKURD

Tevîya bajêr li bin balkona wî bû
Lê ji wî ve dûr dixuya
Tenê çemekî biçûk ê hêdî-hêdî di nav
re diherikî
Ji wî ve nâz bû
Pir nâz bû
Wek damarek a şîn dilê wî...

...û zevînê bê serhed e.

"- Ro pir mezin e
Ji wê mesti r tiştek tüne... "
Şagirda panzdeh salî û porzêrîn tilîya
xwe hilda.
"-Mamoste, ma hîç tiştek ji royê
mestir tüne?!"
"-Li min biborînin... biborînin...
Tenê hezkirin ye mestir e. "
Û çavêd wî yân pîrbûyîne yekser şil
bûn.

"- Gava tu di ber mezelê Şêx re biçî,
Devê xwe bigire, nepeyive û nekene. "
Va gotina dayikê dîsa hat bîra wî.
Li rûyêd hogiran nêrîya,
Yek û yek di ber mezelê Şêx re derbas
bûn.
Ji tirsa Şêx, tev wek rpirîyan zer
bûbûn
Ji nişka ve kenîya...
Kenê wî bi ber zinarên newalê ket.
Lê ji wî pê ve
Dîyar bû ku kesekî kenê vvî nedibihîst
Giş li pê mirî bûn.

Bûyer:

Sînor û serhedên zevîyan hene
Yên bax û baxçeyan hene
Yên mîrnişîn û welatan hene
Lê sînorên evînê tunene...
Evîn welatê bê sînor e
Baxê bê tixûb e

"Tozek mejîyê te heba
Te wilo nedikir! "
...û destê xwe da ser pişta vvî
Bi derve de têve da.
Li derve tenê heyvek rûpaqij û berken bûyî
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Dîyar bû ku kesekî kenê vvî nedibihîst
Giş li pê mirî bûn.

Bûyer:

Sînor û serhedên zevîyan hene
Yên bax û baxçeyan hene
Yên mîrnişîn û welatan hene
Lê sînorên evînê tunene...
Evîn welatê bê sînor e
Baxê bê tixûb e

"Tozek mejîyê te heba
Te wilo nedikir! "
...û destê xwe da ser pişta vvî
Bi derve de têve da.
Li derve tenê heyvek rûpaqij û berken bûyî

li wan dinêrîye. 57
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NAME:

"Eğer li şuna min bavê wê ba...
Tu yekser dikuşt, tu parçeparçe dikir.

Hefteyek derbas bû...
"Tu çavva wilo bêtirs hatî razanga

min?
Ma tu şêt bûyî?...
Di wê şevê de
Ma evînê tu kûr kirî?
Dayika min ji zû ve tu dîtibû...
Ew tirsîyabû, ku tu ji hembêza min

dernekevî.
Silavek ji dil. "

Name du car dî xwend
Da ser dilê xwe
Gelek caran maç kir
...û avêt nav kizotên agirî...

Bo her demekê şahek heye
Bo her welatekî şahek heye
Lê hezkirin şahê her deman û hemî

welatan e...

Tevîya êvarê
Li ser sewkîya malê
Li bin heyvek çardesalî
Ji gundîyan re şîrove kir
"Zevîn wek goyekê ye
Gilok û gilover e..."

Lê kesekî bavver nekir
Pirsek ji girê reş mestir her hebû:
"Çavva ewên li alîye binî
J i zevînê ve nakevin?. "

Nîvşev
Li ser doşeka xwe ya rayêxistî
Li bin sterken kadizê
Westîyayî û pîrbûyî
Xwe dirêj kir û cigareyek kişand
Dawî göte vvan sterken, ku bi milyonan

diçilvilîn
...û çav tijî pirs bûn:
"Ez im yê şaş... ez im yê şaş... "
Nivîn kişand serîyê xwe û di xew ve

çû...
Xewek kûr û dirêj
...û carek dî serîye xwe ranekir.

01. 05. 2006

"Tu cima kezeba dayika xwe reş dikî?
Tu keça mamê xwe nabî
Çavê te her li keça taxa jorîn e..."

"-Dayê kezeba te ji zarotîyê de reş e.
Hingê ne ez hebûm, ne keça taxa

jorîn...
Erê dayê... kezeba te ji berê de reş e
... û ya tevîya mirovan jî. "
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Zirav û Tîj

FAHRETTİN İNCE

Li qiraxa wê de xwêdan
Û li derazîngê de rondik
Pêlek zirav û tîj e jîyan
Û behrek pir bi kef
Gotina dawîyê nade te
Û tu dê westîyayî bikevî
Wextê tu lê difikirî
Wêca rake serê xwe, bikeve rê
Awirên xwe li neynûkan bide
Bila gulên sor ên jîyanê biweşine ser enîya te
Û paşî vegere kitêbê
yek û yek bixwîne cumleyên wê
xiz bike binên kenên îtalîk
aha wê gavê tu dê hevbûna roj û şînkatîyê bibînî
hilveşîne axînên xwe yên te zû da bû terk kirî
û paşî belav bike li ber bayê deryayê wan axînan
dîsa vegere nava kitêbê
bixwîne wan gotinên te çav lê badidan
belê ew pêla zirav û tîj dê bikeve dûv te
gotina dawî nadete te
wî serê xwe yê çemyayî hilde
lê binêre ka dilê te li kû ye û paşî
nerewe ji tellalên demê ên ketine dûv te
herê
te di qiraxê de xwêdan û di derazîngê de rondik rêt
lewra di anafora jîyana zirav û tîj de sirr veşartîne...
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Lûleper
ÖMER DILSOZ

Lûleper
Li beyarekê, li taldeyeke veder
Bi kîjan êşê vedihewînî bêhna xwe
Ji kîjan keserê,
Ji kîjan rondikê,
Ji kîjan dilopa xwînê;
Ji dilê kê diniqutî?

Lûleper...
Êşan nede der
Ev, taldeya veder
Ew, wargeha bêserober
Ev, rûgeha rengqemer
Ew, dilgeha birîn bi xencer...

Lûleper
Demsal di nava demsalê de, li çaleke
bêbinî
Kêlîyên herî watedar dinixumîne
Kêlîyên ji temenê evîna min a talankirî
Evîna min a bizmêk lêkirî
Evîna min a di nava wan kêlîyan de
jibîrkirî

Ax Lûleper,
Were, xwe nede alîyê veder
Ev, em ên ji hev belav
Ew, em ên bê sîtav
Ev, em ân vvekî ribadan hevxur
Ew, em ên li dij hev vvekî şûr

Erê Lûleper,
Ji êşan dizên kahnîyên vê axê
Di malzaroka kovanan de
Kêlîyên bêdestûr têne ber
Gana vê dîrokê heram e
Bi tovikê janê hatîye meyandin

Lûleper...
Êşan nede der
Ev, taldeya veder
Ew, wargeha bêserober
Ev, rûgeha rengqemer

60 Ew, dilgeha birîn bi xencer. . .

Lûleper...
Ax Lûleper,
Zimanê min ji bo çi bigirê tê
Peyv dixesin
Di nava hilmijîna windakirinê de
Nayên rêzê gotin,
Nakevin dû hev
Saz nabin hevok
Asê dibe...
Ev dûrdikeve, dibe ew
Ew vvinda dibe, dibe ewê dîtir
Ewê dîtir xwe li tu asoyan ranagire
Veder. . .

Derbeder...
Bê şûn û bê dever...
Ax Lûleper!
Nayê gotin, nayê gotin ka çend giran e
ev keder.

Lûleper...
Kêlîya herî rast,
Bizaveke serbest;
Bêyî ku li tûrê demê bialiqe
Di nava henasa min de diqerise
Hilmijîneke bêqîmet
Di rondika çavê min de vvinda dibe
Ev...
Hemû ev ên min vvinda dibin
Hemû...
Hemû ev ên min terka min dikin
Çi xerîb e ne vvisa;
Li valahîyeke veder,
Li vederîyeke vala;
Di nava hilmijîna kêlikekê de pûç
dibim.

Lûleper,
Çi ecêb e ne vvisa;
Kengî bixwazim vvinda bibim
Bêhna te seh dikim
Kengî bixwazim te bêhn bikim
Te vvinda dikim
Tu jî çi zû diçilmisî Lûleper!
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dilketîyê t e
aniha çi mame?
BAMED SERDAR

dilketîyê te aniha çi mame
du tew li çavên te belkî
di şewqa heyveke cemidî de mame

aqubeta min
dûr xwe dispêrim bextê te
bajarê ku di bêhna te de şikestî
kêm dirêj dibin kolan
bendewarî raxistîye li navbera me
ez xeta pêşî ya kilê te
tu êşa şikestî ya çavên min

dilketîyê te aniha çi mame
xewle û li te hindik mame
di her bîranînekê de xwe kûr dihonim
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Nûbihar
DILŞAD MUTİ
dilsad_muti@hotmail.com

Wêje durr e, edeb durrdane ye
Abî-heyatî li meyxane ye
Heger tu têhn û lebteşne ye

Keremke vexwe ji Nûbiharê

Herdemê ku sê car hiltê hîlal
Şibhetê herçar mewsîmên li sal
Qitre qitre ji deryayek zelal

Di nuqtînê Ii ser Nûbiharê

Serkanîyek zelal û bê teref
Morîya lê bi reqs e, sef bi sef
Ji yaqut û hin ji almaş û sedef

Li xeml û gerdena Nûbiharê

Her çar demsalên ji hev cida
Peywestene bi emrê Xwida
Yek ji vvan şah, yên dî li dor geda

Ismê xwe neqşand li Nûbiharê

Ger tu aşiq î û divit evîn
Li dergê evînê bikit civîn
Ji şerbeta işqê vexwit bi vîn

Bi tas û qedeha Nûbiharê

Li payîz û havîn û biharê
Hem li vistan û seqem û sarê
Peşin pûç e lew kesek nikarê

Bihar e herdem li Nûbiharê

Baxçeyek tev bi çiçek û reng e
Şalûla lê xweş awaz û deng e
Hem bi mitrib, saz û ney û çeng e

Yek gull ji baxçê Nûbiharê

Tîrmih 2006/ Breisach

Li gulê aşiq ger tu bilbil î
Wekî min Dilşadî dil bi kul î
Hewce nakit çi gazine û gilî

Merhem l'eczexana Nûbiharê

Ji şerqê der dema şahê exter
Ji zilmetê namînit çi eser
Cehlet li zanînê nabit serwer

Zanyarî ronîya Nûbiharê
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Dimili

W.K Merdimin ra Şiîrî

Qenaet

Bêbawan ra ca ra çirey pird nêbeno
Pê lomeyan merdim çirey gird nêbeno
"Qenaet xezîneyêka bêpeynî ya"
Çimvêşan dinya de çirey mird nêbeno

Sibate-2006

Eza

Eke kewt reye wayirî karwan ez a
Peso vîndîbîyayî rê gawan ez a
Bêvengey bêkesan wa to nêxapîno
Fekê tat û lalan d' qal û ziwan ez a

Sibate-2006

Ti

Roşnayê asmen û erdan Ti yî
Tik û têna darûy' derdan Ti yî
Dem û dehran de, binê behran de
Wayir ganî û bêganan Ti yî

Sibate-2006
63
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Dimili

64

Cu û merg
ÖMER FARUK ÇETİNKAPLAN

Bê zerrî û bê haya
Reyeyê ma kevvt na dinya
Ma barê xo na ro
Merg ra cu, cu ra merg
Hem cu, hem merg...
Ganî ra merde, merde ra ganî...
Hüner oyo ke ti bizanî
Beşkî biwanî...
Kam yew sînayeyî ma merd,
Taye hêvîyê ma zî tede berd.
Hinî kamî se kerd.
Her kesî goreyê xo simit û vverd.
Meşke xo tede şa.
Tayên kilm, tayên derg
Keye kerd.
Ge qehrîya, ge bi şa..
Viraşteyê Homayî her ganî
Mûr û mar, gend û gemar...
Merd û namerd, sîm û zerd...
Emrêko pêmavite vîyarna
Ha kilm, ha derg
Cuwîya û merd.
Xo vîr ra meke, bizan!
"Kullu men 'aleyha fan!"*
Belâ!
Payîzo peyen ê emrê xo de
Ma çend ling şa erd,
Ma se kerd, nêkerd
Heme çî xo rê kerd der d...
La,
Peynîya peyên de
Homayî
Sey xo kerd!

Gulane-2006

* Riyê erdi de her çi fani yo. (Sureye Rehman, 55/26)
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Dimili T

Mewiid-Yûsif û Zelîxa -
Qesîdeyê Kerbela

ROŞAN LEZGIIM

No kitabê ma yo erjaye verê cû, serranê
1970an ra nata bi alfabeya erebkî ame-

yo nuştiş û destnuşteyê ey vila bîyê zî la
esas, bi hawayêko tekuz qismêk hetê W. K.

Merdimînî û qismêk zî hetê Mehmet Uzun ê
Palîyî ra tiranskirîbeyê alfabeya latînî ya
kurdkî bîyo û 2004 de îstanbul de hetê we-
şanxaneyê Vateyî ra weşanîyayo.

Veri ke ez derheqê muhtewaya nê kitabê
ma de malumatan bida şima, ez wazena
nuştoxê nê kitabê ma, yanî Mela Mehemed
Elîyê Hunî bi şima wendoxanê delalan bida
şinasnayîş.

Mela Mehmed Elî 1930 de Hun de ame-
yo dinya. Lacê Mela Husênî yo. Nüfus de
nameye xo M. Ali Öztürk o.

Hun, yevv nehîyeya Pali ya. Devvlete na¬
meye aye bedilnayo, kerdo "Bayhan". Hun,
Pali ra teqrîben 50 kîlometre dûrî de mîya-
nê Dara Hênî û Pali de, verê royê Muradî de
yevv nehîye ya. Xetê tirene ke Xarpêt ra şi-
na hetanî Tûx (Tatvan), uca ra vîyarena.

Mela Mehmed Elî gelêk medreseyanê
welatî de feqîtîye kerda. Verê zaf mela û
seydayanê namedaran de wendo. Mela
Mehemed Elî, dewa xo Hun de 25 serrî
îmamtîya fexri kerda. Hema des-diwês şer¬
re bîyo ke eşqê wendişî pê girewto. Ey Dî-
yarbekir, Silîva, Bismil, Batman, Sêrt, Per-
warî, Şirnex, Misirc, Mardîn û Cizîra Botan

de wendo. Ey verê melayanê namedaran ê
wextê xo de, sey Muftîyê Erxenî Mela Evdi-
semed, Mela Mehmed Gurhuseynî, Şêx
Mehmed Emînê Çêrmûgî, Şêx Seydayê Ci-
zîre het wendo.

Mi göre, Mela Mehmed Elî yew şaîro
xas o. Xulqê xo ra wayîrê damara şaîrîye
yo. Hema qijekîya xo de kewno wendiş û
nuştişê edebîyatî dima. Gama ke Dîyabekir
de waneno, pêhesêno ke Seydayê Xasî
Mewludi Kirdkî nuşto. Nara wexto ke Far-
qîn de, dewa Qurtê de waneno, kewno nê
Mewlidî dima û şino reseno Hezan. Şino
verê Seydayê Xasî ke yew Mewludi Kirdkî
peyda bikero.

Nika merdim şeno bi rehetî vajo ke nê
heme çî delîlê sehîh ê, ke Mela Mehmed
Elîyê Hunî yew şaîro esîl o. Bîyayîşê xo ra
wayîrê yew damara edebî yo.

Wexto ke Seydayê Xasî zîyaret keno,
Seyda destê xo dano paşta ey ro û duayî
keno ke o zî bibo yew şaîr.

Seydayê Mela Mehmed Elîyê Hunî der-
heqê nuştişî de fikrê xo wina îzah keno, va-
no:

"Gelî birayan,

65

^S**.^ J 'TT'V'»^^* ^**1

t*l.

Dimili T

Mewiid-Yûsif û Zelîxa -
Qesîdeyê Kerbela

ROŞAN LEZGIIM

No kitabê ma yo erjaye verê cû, serranê
1970an ra nata bi alfabeya erebkî ame-

yo nuştiş û destnuşteyê ey vila bîyê zî la
esas, bi hawayêko tekuz qismêk hetê W. K.

Merdimînî û qismêk zî hetê Mehmet Uzun ê
Palîyî ra tiranskirîbeyê alfabeya latînî ya
kurdkî bîyo û 2004 de îstanbul de hetê we-
şanxaneyê Vateyî ra weşanîyayo.

Veri ke ez derheqê muhtewaya nê kitabê
ma de malumatan bida şima, ez wazena
nuştoxê nê kitabê ma, yanî Mela Mehemed
Elîyê Hunî bi şima wendoxanê delalan bida
şinasnayîş.

Mela Mehmed Elî 1930 de Hun de ame-
yo dinya. Lacê Mela Husênî yo. Nüfus de
nameye xo M. Ali Öztürk o.

Hun, yevv nehîyeya Pali ya. Devvlete na¬
meye aye bedilnayo, kerdo "Bayhan". Hun,
Pali ra teqrîben 50 kîlometre dûrî de mîya-
nê Dara Hênî û Pali de, verê royê Muradî de
yevv nehîye ya. Xetê tirene ke Xarpêt ra şi-
na hetanî Tûx (Tatvan), uca ra vîyarena.

Mela Mehmed Elî gelêk medreseyanê
welatî de feqîtîye kerda. Verê zaf mela û
seydayanê namedaran de wendo. Mela
Mehemed Elî, dewa xo Hun de 25 serrî
îmamtîya fexri kerda. Hema des-diwês şer¬
re bîyo ke eşqê wendişî pê girewto. Ey Dî-
yarbekir, Silîva, Bismil, Batman, Sêrt, Per-
warî, Şirnex, Misirc, Mardîn û Cizîra Botan

de wendo. Ey verê melayanê namedaran ê
wextê xo de, sey Muftîyê Erxenî Mela Evdi-
semed, Mela Mehmed Gurhuseynî, Şêx
Mehmed Emînê Çêrmûgî, Şêx Seydayê Ci-
zîre het wendo.

Mi göre, Mela Mehmed Elî yew şaîro
xas o. Xulqê xo ra wayîrê damara şaîrîye
yo. Hema qijekîya xo de kewno wendiş û
nuştişê edebîyatî dima. Gama ke Dîyabekir
de waneno, pêhesêno ke Seydayê Xasî
Mewludi Kirdkî nuşto. Nara wexto ke Far-
qîn de, dewa Qurtê de waneno, kewno nê
Mewlidî dima û şino reseno Hezan. Şino
verê Seydayê Xasî ke yew Mewludi Kirdkî
peyda bikero.

Nika merdim şeno bi rehetî vajo ke nê
heme çî delîlê sehîh ê, ke Mela Mehmed
Elîyê Hunî yew şaîro esîl o. Bîyayîşê xo ra
wayîrê yew damara edebî yo.

Wexto ke Seydayê Xasî zîyaret keno,
Seyda destê xo dano paşta ey ro û duayî
keno ke o zî bibo yew şaîr.

Seydayê Mela Mehmed Elîyê Hunî der-
heqê nuştişî de fikrê xo wina îzah keno, va-
no:

"Gelî birayan,

65



.*.*.

TSSiîrarvg

^- "Tarîx qeleme ra îbaret o. Wexto ke nê
kelîmeyî ke mi hetanî tîya vatî, eke nigêrî-
yaynî qeleme, eke yew ca de nêameynî
zeftkerdiş, ewro roj şima rê nêameynî vatiş.
Yew çîyo ke gêrîya qeleme, sey yew seydî
yo ke tapişîyayo; yew teyra ke ha destê to
de, zereyê qefesî de ya, çi wexto ke ti biwa-
zî veradanî, çi wexto ke ti biwazî xo het ver-
denî. Tarîx zî naye ra îbaret o. Her çî teker¬
rür ra îbaret o. Elî şino, Welî yeno. Welî şi¬
no Ehmed yeno. Ehmed şino Mehmed ye¬
no. Bavvkal şino babî yeno, babî şino evvlad
yeno. Evvlad şino torin yeno"(r. 4).

Û derheqê heskerdişê welatî û ziwanî de
zî hêna nê çîyan sey şîretî ma rê vano:

"Wetenê xo ra heskerdiş îman ra yeno.
Yevv merdim îmanê ey bi, wetenê xo ra hes
keno.

"însano biaqil xo şinasneno, miletê xo
şinaneno, ziwanê xo rê xizmet vîneno. Mi-
letê xo rê xizmet vîneno. Wetenê xo rê xiz-
met vîneno"(r. 5).

Şeyda Mela Mehmed Elîyê Hunî ke, de-
wijê ey ci ra vanî Hecî Xoce, veri ke ez beh-
sê kitabe ey bikera, ez vana Homa ey razî
bo ke, ey bi ziwanê ma yo şîrîn no kitabo er-
jaye ardo meydan.

Kitab de, heme hîrê qismê nuşteyê Me¬
la Mehemed Elî, yanî 'Mewiid', 'Yûsif û Ze-
lîxa' û 'Qesîdeyê Kerbela' menzûm ê, yanî
bi nezm (şîîrkî) ameyê nuştiş. Labelê veri ke
nê dest pêbikerê, rîpel 3. ra hetanî 12. Meh¬
met Uzunî derheqê cuyê Mela Mehemed
Elî de, derheqê hüner û eseranê ey de yevv
nuşteyo derg nuşto û tede malumatanê
muhîman dano wendoxan.

Nêyî ra dima, yevv roportajo ke W. K.

Merdimîn û N. Celalî roja şîyêsê menga de-
sine ya serra 2003 (16. 10. 2003) de seyda-
yê Mela Mehmed Elîyê Hunî reyde kerdo û
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verê cû kovara Vate de vveşanîyayo, rîpel
13. ra hetanî 33. devvam keno. Xora, heme
nuşteyê ke no kitab de estê verê cû huma¬
ra nê kovara Vate de zî weşanîyayê.

Nameye roportajî bi xo zî manîdar o. .

Yewîfadeyê Mela Mehmed Elî ra ameyo gi-
rewtiş ke, vano "Ziwanê Ma Weş o, Feqet
Malesef Aliman Hetanî Nika îhmal Kerdo".

Rast a ke ziwanê ma hetanî nika hetê ma
hemîne ra îhmal bîyo. Bêguman sebebe xo
zaf ê, la yew tira îhmalkarîya alimanê ma
yo. Zafê alimanê ma ziwananê bînan de he¬
ta ti vajî ehend mahir ê, la ziwanê xo de
ney! Ma zî wayîrîye ro ziwanê xo nêkerdo.
Labelê, Homa hes bikero, înşallah tîya ra
pey ma heme ro ziwanê xo wayîrîye bike-
rin. Ma bi ziwanê xo bivvanin, binusin, qi-
sey bikerin. Û bi taybet zî ma domananê xo
reyde bi ziwanê xo qisey bikerin. Çunke, zi-
wano ke domanî (qijî; tutî; gedeyî) pê qisey
nêkerê çend şerri ra pey mîyan ra wedarî-
yeno!

No röportaj de derheqê cuwîyayîş û fam
û ferasete nuştişê Mela Mehmed Elî de ma¬
lumata dewlemendî, fikrê muhîmî estê ke
evvro ma tira derse bigêrin. Mesela, derhe-
qê standardbîyayîşê zazakî de, yanî seba ke
yew ziwano Standard virazîyo, W. K. Merdi¬
mîn Melayî ra perseno vano:

"Kirdkî de fekê muxtelîfî estê. To dî ca ra
ca bedilîyenê. Mîyanê kirdkîya ma û a Pali,
Swêregi, Çêrmûg de ferq esto. Her kes sey
kirdkîya devva xo binuso yevv Standard nê-
no orte! To dî tirkî de vanê 'îstanbul Türkçe-
si', yanî nuştiş de aye esas gênê û şinê. Ni¬

ka ê ke Vate de xebitîyenê pêrune unîversî-
te qedênaya, her yevv çend hebî ziwanan
zano. Mintiqeyê înan cîya yê, fikre înan cîya
yê labelê ameyê têhet û vanê, "Ganî ma
yevv kirdkîya nuştekîya sitandarde virazin."
O ke kird o, wexto ke nuşt, ganî tira fam bi¬

kero."
Fikre Mela Mehed Elî zî no yo ke vano:
"Û hetanî ke deyn zî nêbo, nêbena. Za-
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zayê Palîyî zazayanê Çewlîgî ra gerek kelî-
man deyn bigîrê. Nara, hem zî fedakarîye
bikerê, yanî qebul bikerê."

Dima ra hêna W. K. Merdimîn vano:
"Her kes rikdar bo, yanî înad bikero û

vajo 'îlla ê dewa mü' nêbeno. No fikrê to
zaf muhîm o. Her kes ganî nêvajo 'Ez ke es-
ta, ez a!' û gerek fedakarîye bikero".

Şeyda cewabê xo de vano:
"Hem deyn, hem zî fedakarîye. Yanî, qe-

bul bikerê. Fedakarîye, qebulkedişî rê vanê.
Mesela şîîrê mi de yew qafîye nêameye ci,
mi ziwanê Çewlîgî ra, ziwanê Licê ra, ziwa-
nê Swêregi ra girewta. Gerek ez fedakarîye
bikerî, aye zî qebul bikerî. Ez vajî, na zî zaza-
kî ya. Na zî yew şîve ya."

Belê, seke şima zî vînenê, nê vatişan de
ma rê şîretê muhîmî estê.

Mewlid
Seke mi verê cû zî va, Mela Mehmed Elî

devva Palîyî Hun ra yo. Bêguman ziwanê ey
zî fekê Pali yo. Labelê tena qîmê xo bi zivva-
nê devva xo nêardo. Senî ke Ehmedê Xanî
zî wexto ke Mem û Zîne nuşta, ey zî heme
şîveyanê kurmanckî ra îstîfade kerdo, Mela
Mehmed Elî zî, herçiqas bi fekê Palîyî nuşto
la ey zî sey Xanî fekanê bînan ê kurdîya za-
zakî ra zî îstîfade kerdo.

Mewlidê Mela Mehmed Elî panc qisman
û 266 beytan ra yeno meydan. Ez vvazena
her qismî ra çend beytan şima rê binavvna.

I.Qismo verên 'Qicey Peyxemberî' ya.
No qisim de newês (19) beytî estê. Wina
dest pêkeno:

"Bîsmîlahîrrehmanîrrehîm,
Vernî de vac namey Homayî, Muham-

med lac, pî û mayî
Gerguş bişan ayî-ayî, wi yewekê pîy û

mayî.
Muhammed Peyxembêr ma yo, Mu-

hammed lac Amîna wo,
Gerguş bişan ayî-ayî, wi yewekê pî û

mayî.

Muhammed ik est yevv şah û, Muham¬
med lac 'Ebdullah û,

Gerguş bişan ayî-ayî, wi yewekê pî û
mayî."

2.Qismê dîyîne, 'Mewlidê Peyxemberî'
yanî bîyayîşê Peyxemberî yo û 70 beytî te¬
de estê. Ez nê qismî ra zî çend beytan şima
rê nawnena. Mela Mehmed Elî vano:

"Namey Homay vaj hêverî, pey namey
Homay ak berî.

Xebêr Mewlid weş xeber î, biwan Mew-
lid Peyxemberî.

Peyxembêr zaf aşiq resnaw', yê qelbê
aşiqan veşnaw'.

Mewlid Peyxemberî beşnaw, biwan
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Mewlid Peyxemberî.

Yevv şîret ken ez qey tu rî, dewam bikir
Quran xu rî

Ti wazen cennet de hûrî, biwan Mewlid
Peyxemberî.

Peyxemberî r' ame Quran, sukey Mekkî
d' iney bizan

Cuzey Quran ra pey meman, biwan
Mewlid Peyxemberî."

3.Qismê hîrêyîne 'Duayî' yê. 15 beytî no
qism de estê. Vano:

"Ya Reb we bî heqqî'r-Resûl, ya Reb
Mewlid ma bik' qebul!

Ya Reb ti ma nikîr melul, ya Reb duan
ma bik' qebul!

Ya Reb ti ma zelîl nêkî, ya Reb ti ma re¬

zîl nêkî!
Muhammed ma r' delîl bikî, ya Reb du¬

an ma bik' qebul!
Qey xatirî namey Celîl, qey xatir îbrahîm

Xelîl
Muhammed ma r' bikîr delîl, ya Reb du¬

an ma bik' qebul!"
Ma zî vajin înşallah Homa duayanê ey zî

û ê ma zî qebul bikero.
4.Qismê carine de 'Mîracê Peyxemberî'

esto. No qisim de zî neway û hîrê (93) bey¬
tî estê. Mela Mehmed Elî vano:

"Ti hêvêr namey Homay vaj, ti namey yi
r' benî muhtaç

Peyxembêr ard panc wext nimac, Pey-
xembêr ma vêca Mîrac.

Ti pey zikir aker berî, ti pey şikir bid' xe-
berî,

Ti pey fikir şû dinyay veri, Peyxembêr
ma vêca Mîrac."

5.Qismê pancine zî derheqê 'Wefatê
Peyxemberî' de yo. Nê qismê peyên ê
Mewlidî de zî vano:
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"Namey Homay ben rehbêr ma, pey Ho¬

may abên xebêr ma
Merg ha yenû vêr ber' ma, dinya ra şi

Peyxembêr ma.
Merdim nezan ti vûn verg û, vvi vûn "Ra-

har mergî derg û".
Çend vveş bimanî peynî d' merg û, dinya

ra şi Peyxembêr ma.
Dinya bena fanî-fanî, nêbena mal qey în-

sanî
Miren çiqas însan ganî, dinya ra şi Pey-

xembêr ma."
Peynî de zî vano, 'Serra 1971e mîladî de

ameyo nuştiş' û bi no qayde qismê 'Mewli-
dî' beno temam.

Hîkayeta Yûsif û Zelîxa
Mewlidî ra pey zî nara hîkayeta 'Yûsif û

Zelîxa' esta. No qisim, Mehmet Uzunî alfa¬
beya erebkî ra transkirîbeyê alfabeya latînî
kerda. Tarîxê nuştişê na menzûme 1982 yo.
Na menzûme de 152 beytî estê.

Seke şima zî zanê, na hîkayeta 'Yûsif û
Zelîxa' mîyanê şaranê Rojhilatê Mîyanênî
de, mîyanê zaf miletan de yew hîkayeya
meşhûr a. Quran de 'Sûreya Yûsifî' de yena
qiseykerdiş. Mi gore Quran de meseleya
tewr edebî, qiseya tewr weşe na hîkaye ya.
Nara, seyda Mela Mehmed Elîyê Hunî, Ho¬
ma ey ra razî bo, ey bi ziwanê ma nuşta. Ez
wazena qismêk na hîkaye ra zî şima rê ne-
qil bikera. Vano:

"Bîsmîllah", vac ak Quranî, akir sûrey
Yûsif, banî,

Heketey Yûsif biwanî, hey veyn Yûsifê
Kenanî.

Mi heketey Yûsif cavvut, pey nezma za-
zakî navvut,

Şima birarû rî şavvut, hey veyn Yûsifê
Kenanî.

Ena heket mi ra beşnaw, destê mi ra bi-
şim yevv avv,

Veyn Homay Quran id se vaw? Hey veyn
Yûsifê Kenanî.
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Homay vaw, "Ehsenul-qesas", rindey
heketan bik hewes

Beytî ma se w pûncas, di bes; hey veyn
Yûsifê Kenanî.

Yew ruec lacî bî asparî, va "Bawko ma
şin cey warî

Yûsif berşaw wa bik yari", hey veyn Yû-
sifê Kenanî.

Yaqûbî va, "Cey warû dur î, tersen vergî
z' Yûsifî bwûrî!"

Yîn va, "Meters, ma ûn tu rî", hey veyn
Yûsifê Kenanî.

Yîn Yûsif eşt zerey yevv bîr, ecêb bena,
yeno kûm vîr!

Yî şûn d' amey, yî bermay pî r', hey veyn
Yûsifê Kenanî.

Yîn yevv deme ena vîyarney, cînyûn mî-
rû qalî çarney

Zelîxa ser lomey varney, hey veyn Yûsi-
fê Kenanî.

Cînyû va, "Zelîxa bari, ya nizûn tepîş ya¬
ri,

Senî zerr kewt xizmetkarî?" Hey veyn
Yûsifê Kenanî.

Cînî mîrû zaf bîb' serdî, Zelîxa yî dawet
kerdî

Tikê fêkî ardî, yîn vverdî, hey veyn Yûsi-
fê Kenanî.

Zelîxa say û may ardî, ney yîn dest a
yew-yew kardî

Yîn Yûsif dî, tekbîr ardî, hey veyn Yûsifê
Kenanî.

Emanet k' yi va abî, girot savvit çiman
babî

Çimê babî uca d' abî, hey veyn Yûsifê
Kenanî,

Birey bînî z' amey resey, yevv deme
mênd bari vveney

Vêr xu tada hetî ucey, hey veyn Yûsifê
Kenanî.

Welat xu ra yîn xu wepîşt, heyna rahar

Misir tepîşt
Resey Misir Yaqûb ronişt, hey veyn Yû-

sifê Kenanî."
Axir peynî de zî vano:
"Melay Hunî vûn, "Ya mubîn!" Vûn,

"Tevveffena muslîmîn,
We el-hîqna bîs-salîhîn." Hey veyn Yûsi-

fê Kenanî.

Qesîdeyê Kerbela
Badê ke hîkayeya 'Yûsif û Zelîxa' qedê-

na nara 'Qesîdeyê Kerbela' estê. Nê qesî-
dey zî hîrê heb ê: "I.Weqayê Kerbelayî: He-
sen, Huseyn (20 beytî ya). 2.Weqayê Kerbe¬
layî: Hezretî Hesen (20 beytî ya). 3.Weqayê
Kerbelayî: Hezretî Huseyn (30 beytî ya). Her
beyta na menzûme şîyês (16) hece ya. He¬
me hîrê qismî zî 1970 de ameyê nuştiş.

Seke yeno zaneyîş, tarîxê îslamî de 'We-
qayê Kerbelayî' esta. Kerbela de mîyanê di
hetan de yew pêrodayîş virazîyayo û yevv
mesela tirajîke uca qewimîyaya. Na mesela
ser o gelêk çî ameyê nuştiş, tabî Mela Meh¬
med Elî zî nuşto la bi ziwanê ma nuşto.

Mela Mehmed Elî 'Qesîdeyê Kerbela'
qismo yewin de, yanî qismê 'Weqay Kerbe¬
layî: Hesen, Huseyn' de vvina vano:

"Pey namey Homay bivvan, Homay vaw
"îhdel-husneyeyn"

Yevv pey axû yevv zî pey guyn, dinya ra
şî Hesen, Huseyn.

Hesen, Huseyn eyîl şêr î, eyelanî yî ra
vêr î

Wir dî tornê peyxembêr î, dinya ra şî He¬
sen, Huseyn.

Sukey peyxembêr Medîna, vvir dî tede
amey dinya

Wir dî qey dîn îr bî feda, dinya ra şî
Hesen, Huseyn.
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Homay va, "Ya hebîb, mijdan; Hesen,
Huseyn şehîd bizan

Kîştox wir dîn îz bêwicdan!" Dinya ra şî
Hesen, Huseyn.

Hecî Xoca vûn sey melî, ya Reb ti yê bik
yew welî

Hesen, Huseyn; evvlad Elî, dinya ra şî
Hesen, Huseyn."

Mela Mehmed Elî 'Qesîdeyê Kerbela'
qismo dîyîn de, yanî qismê 'Weqayê Ker¬
belayî: Hezretî Hesen' de zî vvina devvam
keno:

"Vac, "Pey namey Homay wanen", vac
"Pey namey Homay ez vven"

Mevac, "Dinya d' ez nêmiren!" Dinya ra
şi Hezretî Hesen

Hezretî Hesen lac Elî, Hezretî Hesen pîl
yew welî

Wefat yî biwan sey melî, dinya ra şi Hez¬
retî Hesen.

retî Huseyn.

Hesen ven da "Huseyn bira!" Va, "Ha
merg bon nizdî mi ra!"

Va "Hîn xatir wazen tu ra." Dinya ra şi
Hezretî Hesen.

Hecî Xoca vûn sey melî, Hezretî Hesen
lac Şêr Elî

Ya Reb, efû bik qey vil telî, dinya ra şi
Hezretî Hesen."

Mela Mehmed Elî 'Qesîdeyê Kerbela'
qismê hîrêyîne de, yanî qismê 'Weqayê
Kerbelayî: Hezretî Huseyn' de zî bi no qay-
de devvam keno:

"Vatiş namey Homay bi deyn, tu namey
Homay qic meveyn!

Wefat Huseyn beşnavv, rind veyn; dinya
ra şi Hezretî Huseyn.

Huseyn lacî Elî Şêrî, Huseyn tornê pey-
xemberî

Werre eya dinyay verî, dinya ra şi Hez-

Yew fesadey kewt Kerbela, şarê ucay zaf
dî cela

Yîn dî bela, yîn dî xela; dinya ra şi Hez¬
retî Huseyn.

Dinya d' bêbextey cine bîn, vva ena din¬
ya d' bext bibîn

Dinya bişîn Huseyn nêşîn, dinya ra şi
Hezretî Huseyn.

Hecî Xoca Mehmed Elî, Weqay Huseyn
van sey melî,

Pîl yevv şehîd, pîl yevv vvelî, dinya ra şi
Hezretî Huseyn".

Nê qesîdeyan ra dima zî, rîpel 84. ra het¬
anî 119. kopîyê destnuşteyê orîjînalî ke
Mela Mehmed Elîyê Hunî bi alfabeya ereb-
kî nuştê, estê.

Verî ke ez nuşteyê xo biqedêna, seba
zehmetdîyayîşê embazanê erjayan ke
amadekerdiş û çapkerdişê nê kitabî de keda
înan esta û no kitab kerdo xizmetê ziwan û
şarê ma, ez hemîne rê sipas kena.
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Şûrê Qetlê li Milî
Rehma Xwedê li Dilî

A. MERETOWAR

Carekê ez, serê pêşî bi kelîmeya "ma-
lavahî" ji R. Lezgîn re dibêjim merhe-

ba û dîsan bi gotina "Ez xeta, şaşî, derewînî
û çewtîyên xwe jî qebûl dikim" lêborînê ji
xwendoxên Nûbiharê dixwazim.

Digel vê yekê hin darêzên mîna "Ziman-
zani me yi hêja yi ku gramera si diyalek¬
tin kurdî dizane" û çend şîroveyên wî yên
din hewaleyî wicdanê xwendoxan dikim.

Ji ber ku rexnegir, qicix (li hîletê wî ketî-
ye; ango ruhê wî ji sernivîsê çûye) ji sernavê
nivîsa min a qaşo lêkolînî - bi gotina wî- gir¬
tîye, min divê ku ji vê derê dest pê bikim.

Sê armancên min hene bi vî semavî:
Yek: Armanca sereke, balkişandina ser

vê mijarê ye.
Hîna di wextê zarokatîya min de, hostayê

dîwar ê xanîyê kalê min û peyre jî hostayê
dîwarê bavê min ango hosteyê xanîyê me,
rehmetîyê Kazim Oşte û hemû şagirtên wî bi
dimilkî dipeyivTn û bûbûn kirîvê me. Gava
min sala 1980, li Qubîna ser Batmana dest bi
feqîtîyê kir, hevalên min ên feqîtîyê, ciwanên
dimilî bûn. Bi hatina min a Unîversiteya Dic-
leyê re, careke din di nav 35 nevalen pola
min de, nevalen min ên ku em bi hev re bûn
dost, dîsan gişt dimilî bûn. Min li vê derê
dest pê kir, xwe da hînbûna dimilkî. Nesîbê
min hat bajarekî dimilîyan û hemû dostên
min ên malbatî, li vî bajarî dimilî ne. Serê
çardeh-panzdeh salakî ye ku dixwazim hînî

dimilî bibim; mixabin hîna jî baş pê serwext
nebûme. Min jî mîna gelê frensîyan got ji bo
hînbûna vî kari, divê kitêbekê amade bikim.

Pirê dimilîyan bi kurmancî dizanin; lê be¬
le kurmanc kêm bi dimilî dizanin. Min jî
xwest li gor qeweta xwe, rê li ber hînbûna
dimilkî vekim. Ji bo vê yekê jî min çavê xwe
li cîyên hêsa gerand, çend neqeb û derbasek
dîtin. Hema bi temamî ne rast bin jî, bû se-
dem ku bi "xişîmî" lê biqelibim.

Didu: Min xwest ku di hâla gramera van
her sê kurdîyên sereke û mezin de kevirekî
dênim ser kevirekî û berê zimanzanan bidim
ser danîna vî dîvvarî.

Sisê: Min li unîversiteya, dersa ku se-çar
dîyalektên zimanê turkî didin ber hev û din
dît. Ji min re bûbû kul û derd ku li gor vvan
rayişan, hindik be jî, xerc dênim ser maleya
hosteyên zimanê kurdî.

Çar: Armanca min ne ew e ku ez bi tena
serê xwe rabim, vî barê giran dênim ser piş-
ta xwe ya ku di bin piştîyên bipelûpînc de
xûl bûye. Sikir ji Xwedê re ez bi heddê xwe
dizanim. Dibe ku bi kirina vî kari, ji heddê
xwe derketibim; çi heye ku gelek hez dikim
ji dimilkî û min rika xwe li hînbûna wê danî-
ye.
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Şûrê Qetlê li Milî
Rehma Xwedê li Dilî

A. MERETOWAR
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^- Kitêba Prof. Qanatê Kurdo ku li ser kurdî-
ya soranî û kurdîya kurmancî bû, hîna berî
çend salî balê kişandibû ser vê hêlê. Min got
belkî bi destpêkirina vî kari, rûhê rehmetîyê
Qanêt hinekî şa bibe.

Gava min dî ku li ser vê "ceribandinê"
rexneyekê, mil daye ber vê xebata min a bi-
feqîrî, bivê nevê vebişirîm û kêfa min hat; lê
belê her ku bi xwendina rexneyê ve çûm,
mil û mêx li min şikîyan; di cîyê xwe de sar
bûm wisan şemirîm.

Rexnegirê me yê kedkar, di serê rexneya
xwe de behsa "lîteraturê" dike. Gava min
xwe da xwendina nivîsê, ev kelîmeyên mîna
"la.., lewitandî, sergoyê genî, qaşo nivîskar,
sergo, pûç, fîyasko, derewîn û çend navlêki-
rinên bitinaz, bifesk û firûsk, bivê nevê, digel
dilfirehîya xwe ya bêsînor jî, ji xwe re sar
mam.

Wê mînaka "metnî" ya ku berî rexneya
xwe daye, bi yek carekê dişibe "me'nî-
yên/hincetên êrîşê" ango ji bo ku rê li ber lê-
danê veke, ji xwe re li hincetan gerîyaye. Tu
dibêjî qey di dilê xwe de vveha gotîye:

"Pa tu bisekine ku ez dê çawan bikim ku
tehma şîrê xîç bê ji bin zimanê te!"

Di dawîya vî metne ku meriv nizane ka
pêdivî pê hebû gelo yan na, dibêje ku "Gelo
xwedîyin van nivîsan li pey çi ne...?"

Malnexerabo, Xwedê heye. Ka te qet
dest xwe dananîye ser wicdanê xwe? Mesa-
feya navbera dest û wicdanê te çend fersah
bûye?

Ev koma nivîskarên civvan, pirê vvan jî di
nav bêderfetîyan de, fedakarî dikin û di nav
evv çend gêjahîyên vî vvelatî de, bi zimanê
xwe re serê xwe dêşînin. Ka wê li pey çi bin
gelo?

Ez bi xwe, di ber karê xwe yê eslî de, ka¬

re kurdînivîsandinê dikim. Ango ev karê ni-
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vîskarîyê, karê min ê ber dest e. Xwezîîdare-
ya me bi karê kurdîparêzîyê bibûya...

Mentiqa sernivîsa min, ji ber ramaneke
dûr û dirêj tê. Gelo gramera van her sê kur-
dîyên me, dê bi çi awayî bên hînkirin? Em di-
karin çi kari li serê bikin? Divê em çi bikin û
mîna van pirsan. Temam min evv hildaye
dest; lêbelê mîna ku rexnegirê me "bi tinaz,
fesk û firûskan" dîyar kirîye, bi temamî "ze-
lalkirin" nîn e.

Rast e, nivîsa min li ser pirsên ku bi ber-
sivan nizanim ava bûye. Ê baş e, gelo kova-
rên me, ne cîyên pirsan in? Armanca derxis-
tina kovaran ne evv e ku rê li ber gur û geş-
bûna pirs û bersivan veke?

Rexnegîr R. Lezgîn, bêhna xwe teng dike,
mûyê xwe gij dike û kulma xwe bilind bike,
hetta Xwedê bidê, bi şid bibêje gurm û der-
beya kuştinê li nîvê orta çavê min bixe ku ni¬

karim ji cî bilebitim û av negihîje min: Hey-
ran, tişti ku zideyî qeweta cenabi we be,
"xwe li qerase mekin", baştır e. dibêje.

"Şûrê qetlê li destê te; rehma Xwedê li

dilê te."
Ev gotina, gotina pêşîyên me kurdan,

wer dixuyê ku qet nehatîye bîra kekê.
Em bên ser gotina ku "Dev ji gramera her

sê dîyalektên kurdî berdin, min bi xwe tu
gramerek di wê xebateke vveha de nedît!"
dibêje.

Ka tu dê çavvan bikaribî bibînî ronîya
min? Ji hêrsan, dünya tarî bûye li ber çavê te
gidî!..

Bi rastî jî quretî qet tüne ye li cem min.
Heta ji min tê, ez nefsa xwe dişkênim. Di wa-
rê nefspiçûkîyê de, kesî bi ser xwe re qebûl
nakim. Tiştê herî zêde li ber çavê min reş e
jî, bê guman "quretî" ye; îca gramera her sê
kurdîyan jî, dizanim ku ji min zêde ye. Tenê
tiştê ku di hêla dengzanîn, peyvikzanîn û he-
voksazîyê de hîn bûme, vveke çirayeke ku
hemanikan diçirise, min vêxistîye. Wan ro-
jên ku Kursa Kurdî li Dîyarbekirê vebû, bû
nesîb ku ez jî bi mamosteyên wê derê re bi-
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xebitim. Di vvan çend mehên xweş û geş de,
bi xêra kursîyeran ez jî li ser hînkirina kurdî-
yê hînî hin tiştan bûm. Hinek wêrekî bi min
re çêbû. Li wê gorîyê min jî rabû berê xwe
da vê rêya dûr û dirêj.

Pêşî min bi vî çavî li avasazîya gramere
nihêrt:

1-Taybetîyên dengan
a)Taybetîyên tîpên dengdar
b)Taybetîyên tîpên dengdêr
2- Taybetîyên dariştina peyvikan
a) Pêvekên(qertafên) peyvçêkirinê
b) Pêvekên(qertafên) kişandina peyvikan
3-Taybetîyên cûreyên peyvikan (weke

navdêr, rengdêr, lêker, cînav û yên din)
Li gor rexnegirî, pirsa min a qure û qera-

se ku "Gelo van zaravayên kurdî, di kîjan
sedsalê de dest pê kirîye?" jî, pirseke wisan
e ku meriv dikare ji her zimanê her gelî bike.

Dibe ku ji alîyê mentiqa vegotinê ve min
xeletî hebe. Serçavê min. Ez, bi dil û can vê
çevvtîya xwe ya vegotinê qebûl dikim; bes
min mebest jê ew bû ku bala zimanzanan
bikşînim sertarîxa zimanê kurdan. Heta niha
tenê di kovara bi navê "War"ê de li ser "Etî-
molijîya" kurdî xebat hatîye vveşandin. îca
ev xebat jî pê bisînor ma.

Gelo ne hêja ye ku em meraq bikin ka
kurdîya qedîm, çi çax û çi hîyamî li van zara-
vayên sereke belav bûye?

Vegotina rexnegirê me, bi neheqîyan da-
girtî ye. Serê her mijarê li sûfê min ketîye û
tu dibêjî qey heyfa xwe hiltîne:

Hewldana berbihevebirina kurdîya kur-
mancî ku bi xêra xebata "Koma Kovara Va¬

te" tê kirin, kî nizane gelo. Berhemên ku vê
koma hêja, serê çendik û çend salan e, bi
awayekî profesyonelî dane, -berhemên
R.Lezgîn bi xwe jî di nav de- li ber çavê me
ne. Dîsan jî xwezî min jibîran nekira û navê
wê xebatê/hewldanê bidaya.

Em werin ser xetayê min ku bûye sede-
ma ba, bahoz, gêdûk û pûkê...

Rast e, evv hevoka min a ku dibêje "Di se

re peyvikan de gava dengdara "x"yê hebe,
di kurdîya kurmancî de hebe, di serê heman
peyvika dimilkî de dikeve." çevvt e; îca rave-
yên ku birêz R. Lezgîn li ser vê xalê kirine jî,
heta meriv bibêje bes û xweş in; çi heye piş¬
tî vê nivîsê bi çend rojan ez, bi vê xeletîya
xwe hisîyam û tavilê min heman rastî ji Bul-
tena Enstîtuya Kurdî ya Amedê re (hejmara
diduyan) şand û mala vvan ava be, vê zivis-
tanê çap kirin.

Dîsan jî I i ser vê xalê ew bi xwe jî ketîye
xeletîyê. Mînakên ku mi dane, ne şaş in.

^fWEKE \&h

ji bo siparîşê
www.nubihar.com
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Rojhat û Berxika Sawa

ROJBIIM OZKAN

Bi navê Xwedayê mezin.
Hebû tunebû, demek ji deman di gun-

dekî de mêrikekî tevî sê zarokên xwe û
xêzana xwe dijîyan. Navê zarokan Rûgeş,
Rûken û Rojhat bû. Karê mêrik cotkarî bû,
jinik jî diçû bêrîyê. Dîsa wekî herroj mêrik
çû çolê ser karê xwe. Jinik jî çû bêrîyê.
Zarokan jî mîna her tim bi nevalen xwe re
nav gund ji xwe re dileyîstin. Dema bû êvar
hersê zarok ji çûne berderê malê û benda
dayîk û bavê xwe man. Dema dayîka
zarokan hat hembêza wê de berxikekî sawa
hebû. Rojhat û xwişkên wî çûne pêşîya
dayîka xwe û gotin:

- Dayê tu bixêr hatî. Te bo çi ev berxika
anî vira?

Dayîka vvan bersiva zarokên xwe da. Got
mixabin maka wê berxikê mir. Min jî ew anî
malê. Hûn lê b'rbin xwedan.

Zarokan gotin:
- Dayê tu qet meraq neke, em dê li vê

berxikê bibin xwedan. Paşê hersê zarokan
berxika sawa ji hembêza dayîka xwe girtin.
Hinekî pê şa bûn. Jinik jî çû aşxanê zad pat.

Dema mêrik hate malê. Zarokan berxik
birine gomê. Hatin destê xwe şuştin.
Alikarîya dayîka xwe kirin. Sifra raxistin û
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bi hev re rûniştin. Nanê xwe xwarin. Piştî
şîvê, zarokan dîsa harîkarîya dayîka xwe
kirin. Şifre rakirin, jinikê got:

- Ez bo alîkarîya vve gelek sipas dikim.
Birastî di beriye de pir vvestîya bûm. Piştî
jinikê peyva xwe xilas kir, keçika wê ya
mezin Rûkenê jê re got:

- Dayê tu bixwazî ez û Rûgeş em sibê bi
te re bên bêrîyê û harî te bikin.

Jinik ji gotina keçika xwe re gelek hês-
dar bû. Herdu keçên xwe hembêz kir û got:

- Baş e madem hûn dixwazin sibê bi
min re werin beriye, bila kekê vve jî li

berxikê bibe xwedî.
Paşê bavê zarokan bang bi zarokan kir û

got:
- Sibê gelek sola me heye emê zû rabin

herin destê xwe û diranên xwe bişon,
werin razên. Hersê zarok piştî gotinên bavê
xwe, çûn diranên xwe û destên xwe şuştin.
Hatin dayîk û bavê xwe re gotin, sevbaş em
diçin dirazên û çûn razan.

Sibê bi banga mele mêrik şîyar bû û çû
camîyê nimêj kir. Hat alîkarîya xêzana xwe
kir bi hev re taştê amade kirin. Paşê mêrik
çû oda zarokan. Hêdîka hersê zarokên xwe
ramûsa û got, siba we bixêr, dê rabin em
tiştê bixwun. Zarok ji xewê şîyar bûn çûn
dest û rûyê xwe şuştin û hatin. Hemû bi
hev re rûniştin ser sifrê taştê xwarin. Mêrik
çû çolê bo karê xwe yê cotkarîyê, jinik û
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keçên xwe Rûken û Rûgeş, bi hev re çûn
beriye.

Piştî ku Rojhat wana birêkir çû gomê
berxika sawa girt hembêza xwe derket
derve, paşê bi fikar berxikê nihêrt û got, ezê
niha çawa li te bibim xwedî. Hinekî wext
derbas bû dengekî hate guhê Rojhat derû-
dorên xwe mêze kir dît waye cînara wan
Xaleta Gulê li ber derê xwe mîhekê
diçêrîne. Hêdîka li cihê xwe rabû çû ba
jinikê got, rojbaş xalet, tu bo çi îro neçûyî
bêrîyê?

Xaleta Gulê bersiva wî da û got:
- Rojbaş kurê min eva mîha min mix-

abin berxika wê mir û mîh jî hinekî nexweş
bû ber wê yekê min jî ew anî malê heta ku
hinekî dem bibore ezê bibim têkilê birra
şivan bikim. Niha bêje ew berxa hembêza
te de çîye bo çi ba maka xwe nîne?

Rojhat got:
- Xaltika Gulê ew berxika min jî maka

wê mir, dayîka min got tu çend rojan lê
bibe xwedan heta ku hinekî mezin bibe
emê teslîmê berxevan kin, lêbelê ez nizan-
im ezê çavva xwedan kim.

Xaleta Gulê kenîya û got:
- Çi barekî giran kirine hustîyê te lê tu

qet mereq neke ezê alîkarîya te bikim.
Rojhat hinekî şaş bû got:
- Tu yê çavva harîkarîya min bikî Xaleta

Gulê.
Xaletê go:
- Ewê mîha min bê berxik e berxika te jî

bê mak e, tu berxika xwe bide min ezê wê
bi mîha xwe bimêjînim paşê ezê bêm dîya
te re bêjim, êdî hewce nîne ku tu li wê
berxikê mêzekî.

Rojhat gelek şa bû got Xaleta Gulê ez ji
te re sipas dikim bo vê alîkarîya te, tu jî çi
wextê bixwazî ezê bêm alîkarîya te. Xaleta
Gulê bersiv da got, tiştek nîne dema şuxu-
lekî min bikeve alîye te ezê ji te re bejim.

Paşê Rojhat sipasîya xwe dubare kir
xatir xwest, hate ber derê hewşa xwe dît ku

waye pisîkeke piçûk li vvan deran diğere
hêdîka xarê erdê bû pisîk girt hembêza xwe
jê re got, merheba pisîka delal ez navê te
nizanim lê ezê te re bêjim Morî, belê ji vir
şûn de navê te Morî ye.

Rojhat demekî xweş bi pisîkê re derbas
kir, bû êvar dayîka wî û herdu xwişkên wî ji
beriye hatin. Dayîka wî jê re got, êvar baş
kurê min înşaellah te îro gelek zahmet
nekişandîye li ber berxikê.

Rojhat dayîka xwe mêze kir bidengekî
bilind kenîya got:

- Dayê birastî ez qet nevvestîyam.
Paşê dayîka xwe re behsa Xaleta Gulê û

mîha wê kir, dayîka vvî gelek şa bû û got,
ezê paşê biçim xwişka Gulê re sipas bikim.

Jinik vvekî herro çû aşxanê zad pat,
mêrik jî hat xêzan giştî bi hev re rûniştin ser
şifre bi kêyf û xweşî nanê xwe xwarin.

Jîyana xwe bi bextewarî domandin.
20. Cotmeh. 2005
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Nûbihat

RAÎFÊ BÊÇARE

Nûbihar gula bihar
Hêşîn dibin çêre dar
Tu ewqas şirînîjî
Çima ev gel li te sar

Kulîlk bi renge xwe ne
Çivîk tev refê xwe ne
Kurdno ji xwe şerm nekin
Gellê bê ziman tine

Di payîz da Nûbihar
Dîsa pel vedike dar
Rebbê Ehedê Semed
Li me te bike sitar

Kê xwendibe dizane
Ziman tev Xwedê dane
Qedexekirna ziman
Ne mafê tu evdane

Şêxêm Ehmedê Xanî
Navê te wî lê danî
Rêya pîroz da here
Bikişe mîna kanî

Binvîsin û bixwînin
Nîsk û noka biçînin
Ku roja bêderê hat
Hûn keda xwe dibînin

Motkî Xelîl Xeyalî
Kurdî ra wî kir alî
Li ser bingehê ajot
Nûbihar sêzde salî

Piçûk sêzde salîne
Ji gunehan xalî ne
Ehmedê Xanî nas ke
Em nevyê wî kalî ne
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Gorname

MUAMMER ÖZKAN
Ji Tirkî: Murad Pola

YEK

Gor dîrok e. Gor pirtûk e. Gor levvheya
îbretê ye. Hema bira meriv bikaribe bi

çavê dilê xwe bala xwe bidê, goran bi rûhê
xwe ve îdraq bike. Gor ocaxa terbîyeyê ye.
Gor warê mûhesebeyê ye. Gor cîhên zelal
in ku meriv dikare li wir bi pîvana wehy û bi
hesabê yalê din biryarên bi îsabet bide, di¬
kare hestên nazik bi Qur'an û sünnete binir-
xîne. Gor, li ber kent û însanên watê û ar¬
manca jîyanê jidestkirine bajarên herî sax,
herî candar, herî bi vvate ne. Gor sax in, gor
candar in...

Dema em ji xwe û em ji hundirê xwe li
goran dinihêrin, vegotina bêgotin ya ku he¬
rî kamil dibînin. Ka hela hûn herin li vvan
deran û seba bi yên li wê derê re hevnasî-
nê bixebitin û yek bi yek guh bidine rabir-
dûya vvan ya kurt. Darên li wê derê şîretan
li vve dikin, kevirên goran jî dipeyivin. Xwe
xûz bikin, xwe xûz bikin da ku bi guhê xwe
yê dilsoz yê gîyanê xwe guhdarîya dengên
tên bikin. Her guhê, li gor nêzîkbûna esil hi¬
nek tiştan ji wir bibihê.

Çavên dizanin lê binihêrin, guhên diza¬
nin bibihên, ma çi nabîne, ma çi nabihê ji
goran. .

Vêga em li ser gora ku di birra 2., parsê-
la 1008, jimara 1280yî de nin. Kurê Namik,
hevserê Xetîcê, Hesen Şenol. Ji dayikbûn:
1938 Mirin: 1984

Herhal di van demên nêzîk de merivên
wî hatine ser, çîçekên danîne ser hê hişk
nebûne. Li kêleka meqber du heb destma-
lên kaxizîn yê qurçimî ku pê bêfil yan hêsti-

rê xwe paqij kiribûn hebûn. Kê dizanîbû ev
nîşana vegotina kîjan hestan bû?

Bilî xwelîyê hê tiştek nedabûne li ser
meqber. Hatibû temekirin, dê van roya bi-
hata mermerkirin. Min bihîstibû yê tirbê bi
mermer kin, bi mermere çîlûsipî bêçêkirin,
gelo wî bi xwe jî haj pê/hay pê hebû?

Gelo ku zanibûya dê gora vvî bi mermer
bêteçêkirin, dê şa bibûya? Gelo dê li gören
bêmermer binihêrîya, bi gora xwe ya bi
mermer bipesinîya?

Bi mebesta xeberê bidime wî, min bi
pistepist got: "Dê gora te bi mermer çêbi-
kin!. "

Tu dibêjî qey qêrîna wî ya, "de here lo,
mermer ji min re çi!" di dünya min a hun-
dirîn de olan da.

Rast digot, çi şixulê wî bi mermer hebû?
Ha gor bi mermer çêkiribûn, ha çênekiribûn
çi xêra wê ji wî re hebû? Vêca wanê merzel
bi mermeran çêdikirin, ev ji bo kê çêdikirin?

Ez bi xwe jî bi sefêkîya pirsa xwe kenî-
yam. Ma ne dîyar bû, ji bo kê çêdikin, dê ji
bo kê çêbikin?

Ma bi fikr û fikara "êl û alem çi bêje", ji
bo îtibara xwe, ji bo nav û dengê xwe, ji bo
rûmeta xwe çênedikirin?

Ma ev merivana him ji ser erdê û him jî
ji bin erdê bêhay nebûn?

Carekê dîsa min li gora ku hê di halekî
sade de bû nihêrî. Hesen Şenolê di Bayindi-
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^- ra qeza Izmîrê ji dayik bûye, hê heştsalîya
xwe de li gel malbata xwe li îzmirê bi cîh
bûye. Mirîye ku heya dibistana navendî
xwendîyê, li Amedê leşkerîya xwe kirîye, di
sala 1963an de zewicîye. Ji vê zewacê yek
keç yê din kur du zarokên wî çêbûne. Lê
hûn nepirsin ka bi çeka kurdaşîyê çend za¬
rokan xwe, ji ber kîjan gunehî kuştîye yan
daye kuştin. Lewra vvekî ku hûn dizanin dê
Perwerdekarê me wê bipirse...

Hesen Şenolê bi îdîa perexwarinê ji ban-
qeya lê dixebitî hatibû avêtin, li taxa lê rû-
dinişt qehwexanek vekiribû, heyata xwe
kudandibû. Hesen Şenolê ku rastî merivên
cûr be cûr dihat, bi wan re di babetên cuda
cuda de xeber dida, merivekî wisa bi xeber-
danbû, mîzac û xeysetekî wî wîsa hebû li cî-
yê lêbû xwe heqdar didît, heqdar derdixist.

Herçendî di qehwexana xwe de xûmar
didalîstin, şerab didavexwarin, leke nedianî
ser mislimanîya xwe û hergav digot qelbê
min paqij e. Dema çar sal mabû ji Bag-Ku-
rê teqawût bibe, kîngê pêrgî merivê di rûçi-
kê mislimanan de bihata, digot: "Piştî ez te-
qawût bibim, ji ber van karan ezê tobe bi¬
kim, dest bi nimêjê bikim. "

Lê tiştê bû, di nîsana 1984an di hefta pê-
şîn şeva paşînê qewimî. Çaxê li gel hevale-
kî xwe yê berê li kêleka masê şerab vedix-
war, ketibû navçîtîya pevçûneke ji ber he-
sab derketibû û ji çar cîyan hatibû kêrkirin.

Gava evv di nav xwînê de dibirine nex-
weşxanê, pêrgî rûçikê mirinê yê sar dihat,
çaxê mûhasebeya jîyana xwe dikir bêgav fi-
kar dikir.

Ma ev çaxê mirine bû!.
Hê yê tobe bikira, yê şerab û qûmar bi-

terikanda.
Di vê rewşê de, him jî şerabvexwarê dê

çavva têketa qebrê, dê bi kîjan rûyî derketa
pêşberî Xwedê?

Keça wî kete bîrê. Di dilê xwe de derbas
kir; "Xwezila min destur nedaba da ku bibe
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manken. "Rastî! Cima destur dabûyê bibe
manken, wêdera xwe, vêdera xwe veke, nî-
şanî mêrê xelkê bide? Kir ku wê gotina;
"Kuro lawo tu qewat î" hate ber devan, bi
diranê xwe yê sa gezke, bihêre.

Çaxê kurê wî kete bîrê, tu dibêjî qey der-
ba, pênca, şeşa, hefta xwaribû. Çêr kir, xe-
ber got... Careke dinê, careke din dîsa ji kü¬

re xwe yê ku wî xwe mezin nekiribû, wî ter-
bîye nekiribû çêr kir. .

Dîsa li ser xwe de vegerîya. Divê nemi-
ra, bikira nekira nemira. Di dilê xwe de der¬
bas kir; "Heke bifilitim pêşîyê ezê dest bi ni-
mêjê bikim. " Ji bo dest bi nimêjê bike ev
çar salên han ji kû derxistibû?

Evînsan e!. Çi zane dê çar salan nemire?
Lê hankêva bimire!
Lê hankêva bimirim!
"Na, na divê nemirim, bîna reqîya çavva

pîs ji devê min tê... "
Dengê mêrikê serê vvî girtibû bihîst:
- Birako zû bajo, mêrikê bimire. Gellek

xwîn jê diçe...
"Kê dê bimire? Ezê bimirim? Ma ezê bi¬

mirim?
Gotî ez nemirim, gotî ez bijîm.
Lewra ezê tobe bikim, lewra ezê nimêj

bikim, lewra ezê hiqq... Gotî ez nemirim, ez
dê nemirim, ez dê nemirim... Qet meriv şe-
rabvexwarî dimire?

Xwezila min venexwara, xwezila min to¬
be bikira, xwezila min nimêj bikira, xwezi-
la..."

- Birê êdî ne hewceye tu zû herî, mêrikê
reben mir!.

Bi vê kurtejîyanê em dîsa li gora Hesen
Şenol dinihêrin. Û deng tê me ku dîsa qêrî-
na "xwezîyê" bi heman jîndarî û bi heman
candarîyê tê dubarekirinê.

Xwezila. .

Xwezila....
Xwezila 	
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Perwerda Zarokan

MAMOSTE AMEDI

Zarok; fêkîyên zewacê,
şahîya mal û malbatan,

pêşeroja gel û welatan e.
Ew, dewlemendîya civak û
cîhanê ne. Kes û civakên ku
ji perwerda zarokan dûr
disekine û jîyanek bê zarok
dimeşîn in, di rastîyê de
ew, ji armanc û mebesta
mirovbûne jî bêparin û her-
wiha bi nifşên xwe jî koro-
cax in. Naxwe, ji bo me nifş
û neslekî ideal pêwiste. Ji
bo vê yekê jî, divêt hemû
dêwbavên me (ebeweyn)
van şîret û destûrên jêr jibîr
nekin:

°» Ji hêz û qeweta wan
zêdetir ji zarokên xwe tiştekî nexwazin.
Lewra ev yek, di zarokan de hest û
ramanên xwepiçûkdîtin û netiştbûnê hişyar
dike

°» Dêwbavên ku li hember zarokên xwe
ên sûcdar, bêyî ku wan guhdarî bike, dest
bi qîre vîrê bike, ev yek dibe sedemê
nefêmkirin û nefêrbûna çavkanîya sûcan.
Ev rêk û ev rêbaz, ne rêka çareseryê ye.
Çareserî, di guhdarkirin û famkirina
zarokan de ye

°» Divêt dêwbavan, li hember zarokên
xwe yeksan û wekhev tevbigerin. Ger ne
wiha be, di zarokan de tevger û helwestên

nerewa (anormal) wê hişyar bibin. Wekmî-
nak, xwesteka xwekuştinê, dexesî, serhişkî,
asêbûn, dijminatî û wek nevînê, ne saxlemî
û keşmekeşîyên gîyanî wê peyda bibin.

'»Ger zarokên we hêj pitik be, dîsa jî
dema hûn li nêrîna ser û kince vvan, an
mijandin û bin paqijîya wan dikin, bi vvan re
bipeyivin. Herçiqas hûn, li hember peyvên
xwe bersiv nestînin jî, lê dîsa jî bizanin kû
weslê wan ên wergirtinê vekrîne; ji deng-
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dayîn û tonaja dengen vve, bi dilovanî û têk-
ilmendîya we dihesin. (Têzanîn ku pitik,
peyamên xwe, bi girî ji dayîka xwe re dide
hesandin. Bêguman, li hember vê girînê
dema dayîk bi bersivek erênî têkilîya xwe
nîşan dide, ev yek di saxlembûna gîyana
pitik de rol û bandorekî girîng dileyize.)

«»Bicîhanîna her xwestekê zarokan, dibe
sedemê mizmizokî û nazikmezinbûna
zarokan. Evyek jî di rojên pêş de dibe
sedemê zîyanên nayên serrastkirinê. Lewra
ev jîyan, bi rastinî û realîta xwe ne tenê şahî
û kêfxweşîyan, ji gellek jan û êşan jî pêk
hatîye, ji bo vîya, derdor û civak wek dêw-
bavan nikare naz û mizmizokîya ev babet
zarokan bikşînin. Di encamê de, zarokên
vvisa, di nav hestên bedbînî, reşbînî û xey-
dokî de wê bijîn.

«>Carna, dêwbavan, bi nirxandinek şaş
û çevvt, ji bo zarokên xwe delalî ranekin,
hezkirinekê ji dil ve raberê wan nakin û
naxwazin nîşan bidin. Ev helwest jî wek
helwesta nehezkirin û netêkilîyek bi qesdî
zîyanê dide.

«»Bavên ku li hember zarokên xwe bê
elaqe tevdigerin û herawa nêrîn û mijilbû-
na bi zarokan re tenê peywir û berpirsîya
dayikê dibîne, ne bavê îdeal û numûne ne.

«Gellek dêwbav henin ku di neqandin û
hilbijartina pîşe û meslegan de kotekî û
îpoteka xwe datînin ser zarokên xwe. Dêw-
bavên ku dibêjin "Ger kurê/keça min mezin
bibe, ewê bibe ev tişt û ew tişt" bila zanib-
in ku bi vê helwestê mêjîyên zarokên xwe
dişon û pêşeroja wan tarî dikin.

«»Ger ku dêwbav dixwazin helwest û
tevgerên xweşik û qenc bi zarokên xwe
bidin fêrkirin û qezenckirin, pêwist e ku ji
wan re qad û firsenda serxwebûn û
serbestlivînê bidin naskirin. Herwiha, divêt

helwestên biryargirtin û qerardayînên
mentiqî bi wan bide qezenckirin. Bi vî
awayî, zarok hem bi jîyana civakî re hevnas
dibin, hem jî bi serê xwe dikare kesayetîyek
civakî bi dest xwe bixin.

«»Hevalbendîya lîstikan, rêgez û hîmekî
bingehîye. Zarokên bê heval mezin dibin,
xwe her dem bi mezinan re pîvan (û
muqeyese) dikin. Evyek, ji bo zarokan
zîyanek gellektirîn mezin e. Lewra, ti zarok
nabin mezin û ji ber ku zaroktîya xwe
nejîyanin, wê ev yek di geşbûn û pêşveçû-
na kesayetîya vvan de û di çalakî û livanên
vvan de roleke nebaş bileyîze.
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Evîna Wenda
ÎZZEDDÎN QOSERÎ

Ez bang dikim, ma tu dihisî
Gazinan heri bi heri dinivisî?
Were agirê dilê min vemirîne
His û raman li pê te digrîne
Hêsirji nava dilê min dibarîne
Ne mal ne star û ne hêlîn e
Ez im ê evîndar tu evîn e
Dixwazim yek car tu wer ba min
Bi sed carî goranê te canê min
Were derman ke jana min
Bibe ronî û makesa min

20.05.2004 îst
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Ji bo Edebîyata Trajîk
Nimûneyeke Baş: Mijabad

ZILKÎF XWEŞHêVÎ

Trajedî yan jî tragedya têgeheke şano¬
ya ye her vveha beşek ji şanoyê ye li¬

gel komedyaya. Dîroka vê peyvikê digîhije
6000 sal berîya zayînê. Trajedî ji herdu pey-
vên tragos(bizin) û oîdîa(stran) pêk tê ku
tragoîdîa tê wateya "strana bizinan". Ev
nav ji ber di şahîyên Dîonysosd) de beş-
darvanên koroyê ku şeklên wan ji navokê
jêr (ji van peykerên vvisa re "satyr" tê go¬
tin.) dimîna gîskan derketîye. Ev peyvik ji
wê demê heta evro maye lêbelê di vvateya
wê de guherîn çêbûye. îro peyvika trajedî-
yê ketîye jîyana rojane û pir kes vê peyvikê
bikartînin. Di zimanê rojane de trajedî di
vvateya bêçaretîya bi êş û azar de ye, di
edebîyatê de jî nêzîgê vê wateyê de tê bika-
ranîn. Lehengên berhemên edebî ku di na-
venda bûyera edebî de ne eğer di nav du
tercîhên jihev xerabtir de bimînin û ji neça-
rî yekê tercîh bikin û berhem bi vî rengî te¬
mam bibe ev tişt dibe trajedîya edebî; dîsa
eğer dawîya lehengan, berhema edebî de
bi kambaxî bi encam bibe her vveha bûyera
navendîya berhemê jî bi vî rengî temam bi¬

be ev jî dibe trajedî.
Gava mirov li edebîyata kurdî dinihêre li

rastê edebîyatek seranser trajîk dibe. Ede

bîyata devkî ya kurdî bi taybetî stranên
dengbêjan piranî li ser çîrokên trajîk in her
vveha meqam û rîtma van stranan jî di ren¬
ge girin û hewarê de ne. Nimûneyên vê ba-
betê gelek in û hêjayê xebateke serbixwe
ye. Li alîyekî din şahesera kurdî "Mem û
Zîn" berhemeke trajîk e. Cenabê Xanî bi
hostatîyeke pir mezin trajedîya evînîya
Mem û Zînê bi trajedîya miletê kurd ve hu-
nandîye û esera xwe kirîye yekemîn berhe¬
ma trajîk di edebîyata kurdî de.

Binyadên Berhemên Trajîk:
Eğer mirov li şopên trajedîyê bigere di-

gihîje destpêka jîyana dinyayê ku li gorî ba-
vverîya me bi Adem û Hewayê dest pê kirî¬
ye. Ji bihiştê derxistin li dinyayê awarebûn
trajedî ye, dîsa di pirtûkên pîroz de trajedî¬
ya hin kes û civatan bo şîret jê girtinê hatî¬
ye behskirin. Tevvrat di alîyek de seranser
trajedîya Israîlîyan qal dike ku ev îzahatên
di Tewratê de motîvasyoneke pir xurt e ji
bo İsraîlîyan. Quran behsa qewmên qelan-
dî dike ku ew ji rêşaşîya xwe tuşî gelek ka-
resatan bûne. Dîsa di lîteratura dînî de ra-
bûna qîyametê nîşan dide ku dawîya dinya-
yê jî trajedî ye. Gelek eşkera ye Xwedê bo

lu Dîonysos: Di mîtolojîya Yunan de xwedayê mey û
xwezayê ye, heman kati de Dîonysos navê olek e. Pêgirtên vê
olê bi vexwarina meyê xwestine bigîhin rastîya xwe û
derîyên alema efsûnî vekin. Ji pêgirtên peyayên vê olê re
"Satîrus", jinan re jî "Bakkha" tê gotin. 81
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na ku peyama xwe baş bi mirovan bide
famkirin behsa trajedîya qewmên qelandî
û derbasbûyî kirîye ku kartêkirina wî li ser
mirovan gelek e. Xuyaye mebesta behski-
rina trajedîya û vvateya wê bi şiurkirin û bî-
revverkirina mirovan e.

Eğer mirov li berhemên edebîyên cîha-
nî yên pêşî binihêre dîsa trajedî derdikeve
pêşberî mirov. "Romeo û Julîyef'a Sheks-
peare, "Fausf'a Goethe berhemên sereke-
ne her vveha "Leyla û Mecnun" ku coğraf¬
ya Islamê de bi hemû zimanên miletên
musluman wek mesnevî hatîye nivîsandin
berhemeke trajîk e. Belê eğer em vegerin
ser pirsîyara xwe, derdikeve meydanê ku
berhemên trajîk li ser êş û azara şexsî, ci-
vatî, neteweyî û mirovahîyê ava dibe. Evî¬
na neçara Romeo û Julîyetê, Leyla û Mec-
nunî, Mem û Zînê, Faust û Margarettayê
wek êşa derûnîya hemû mirovan bi qele-
ma hostayên mezin paydar bûne. Her êş
her karesat hem ji bona şexsan hem ji bo-
na miletan her çiqas kavilî û derbederi bî¬
nin jî li dû xwe derfet û keysên mezin jî di-
hînin. Nivîskar û helbestvan wek wijdan û
heşê miletek yan jî hemû mirovahîyê êş û
azara ku dîtine yan jî şahidîya wê kirine bi
dehayeke mezin di çarçova qaîdeyên ber-
hemên edebî de pêşkêşê beşeriyete kirine.
Vê rastîyê Seydayê Xanî vvisa raber dike:
"Şerha xemê dil bikim fesane/ Zînê û Me¬
me bikim behane"

Em weku milata kurd bi taybetî vê sê-
sed- çarsed salên dawî de ku jana wî hêj jî
berdevvame tuşî gelek karesatan bûne û di
dîroka mileta me de ev serdem hêja ye ku
mirov bibêje serdama trajedîya ye. Ji bo bi-
destxistina azadîyê serhildanên bêjimar,
çewisandin, şewitandin, koçberî, sirgun,
enfal, Helepçe û xewna şikandî Meha-
bad...Belê mileta me van karesatan bi têra
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xwe dîtîye wêranbûn derbederîyê heta hes-
tîyê xwe hîs kirîye lê mixabin ji van karesa¬
tan qasê ku jê tê hêvîkirin îstîfade nekirîye.
Her çi qas sîya van karesatan li ser serên
me, têna vvan di İaşen me de, bîranîna vvan
di dilen me de bin jî ; me vana vvek berhe-
mên edebî demexistîye meydana edebe.
Yanê me trajedîya xwe raberî wijdan miro-
vahîyê nekirîye her vveha me ji mileta xwe
re nekirîye hişyarî û ronahî. Erê Ehmedê
Xanî li gora dema xwe vvek kesekî anakro-
nîk şaheserek dîyarî miletê xwe kiribe jî vê
"bîd'eya" vvî nehatîye berdevvamkirin. Be¬
lam van salên dawî de berhemên hêvîdar ji
alîyê helbestvan û nivîskarên kurd ve têne
nivîsandin. Yek ji vana jî di bawerîya min
de romana Jan Dost "Mijabad" e.

Wek Romaneke Trajîk: Mijabad
Mijabad 2004'an de li Amedê ji alîye we-

şanxana "Belkî" yê ve hatîye weşandin. Di
serî de berga pirtûkê hêjayê pesnêye xuya-
ye çêkerê bergê, romanê baş fam kirîye û
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wek hunermendekî naveroka romanê li ser
wêneya bergê neqişandîye. Li ser zevîyeke
keska berdar fotoğrafa meşhur ê ku Koma-
ra Mehabadê tê îlankirin.( Sê kes li pêş, ala¬
ya komarê hildane li pey vvan, di serî de
Mela Mistefa Barzanî û civateke mezin bi
rêzê rawestîne.) Li jorê perspektîfa zevîya
kesk de ezmaneke evvr tahl û di nava ewrên
tahl de sê masîyên kesk û sor melevanîye-
ke xeyalî dikin.

Mirov dikare bibêje ku Mijabad harmo-
nîya trajedîya ye. Di romanê de trajedîya
şexsî, neteweyî û trajedîya mirovahîyê bi
hostatî li hev hatîye hunandin. Her çiqas
mijar li ser bûyereke neteweyî be jî roman-
nus lehengên romanê qurbana mijarê neki¬
rîye, yanê êşa evînê qurbana hestên nete-
weyî nekirîye ev jî ji bo romanê xaleke erê-
nîye. Em dikarin di romanê de unsurên tra¬
jedîya bi vî şêweyî raber bikin:

Mijabadê de Trajedîya Evînî û Şexsî:
Badînê Amêdî: Yekemîn lehengê roma¬

na ye û roman ji bîranînên wî pêk hatîye.
Badîn hem mexdûrê evîneke dijwar û bêha-
vil e hem jî sêwîyê trajedîya netewî ya kurd
e. Kalikê wî Mela Qadir ji ber doza netewe-
yî ji alîye Osmanîyan ve tê darde kirin. Ba-
vê Badîn Unisê Amêdî jî beşdarî Şoreşa
Şêx Mehmud Berzencî dibe û şehîd dikeve.
Badîn bavê xwe nedîye her vveha ji ber ku
di katê zayînê de Hamêsta dîya wî diçe ser
dilovanîya xwe wê jî nabîne, li Amêdîyê li

ber destê dapîra xwe mezin dibe. Wexta bi
xortanîya xwe dihese dil berdide keça me¬
ta xwe, lê ji ber ku her du xuşk û birayên şîr
in zewaca wan qedexe ye. Ev bandoreke pir
mezin li ser herdu xortan dike. Keçik heşê
xwe wunda dike, Badîn jî ji kerban terkeser
dibe. Badîn li Silêmanîyê dest bi jîyaneke
nû dike lê li vir dikeve kemîna evîneke ge¬
lek xedar. Navê wê Jale ye. Badîn bi şêwe-
yeke bêsalix bi hemû hebûna xwe ve bi Ja¬
leye ve tê girêdan. Vê evîna dilhej vvî sevvs
û gêj dike lê dawîya vê çîrokê riswatîye ku
Badîn dibêje: "Riswayê işqê tenha ne ez

bûm/ Kes dî zemanan hub bê melamet" Be¬
le ev malik encama trajedîya evînê ye bi şê-
weyeke giştî.

Jale keçeke ku bi rindîya xwe navûdeng
daye, heta tê gotin şaîrê meşhur Goran
wan helbestên xwe yên xweşik û lîrîk ji ber
evîna Jaleyê nivîsandîye. Jale keçeke gelek
çalak û serbest e. Badîn û Jale du-sê sal li

Silêmanîyê bi hev re dijîn; lê Jale xezaleke
kovî ye bi cîyekî ve nayê girêdan, pêşî diçe
Bexdayê beşa zimanê Ingilizî dixwîne paşê
jî, ji binî ve terka Badîn dike. Badîn bi vvun-
dakirina yara xwe adeta serxweş dibe dilê
xwe yê wêranbûyî û seqamgirtî dide ber
agirê şoreşa kurdî û beşdarî refê pêşmerge-
yên Barzanî dibe. Şer dike tê zîndankirin
dawîyê de ligel pêşmergeyan bi serperiştî-
ya Barzanî derbasî Mehabadê dibin.

Badîn şaîreke kurmancînus e, nevalen
wî li Mehabadê şaîrên meşhur Hejar û Ha¬
min in. Di dibistanekê de dest bi mamoste-
tîyê dike li vir Müjdeye nas dike Müjde jî
mamosteye. Badîn hêdî hêdî bi Müjdeye ve
tê girêdan ew û Müjde ji hev hez dikin êdî
behsa wextê nîşanîyê dikin. Lê hevalê Ba¬
dîn Kerîme Şikakî ku Müjdeye re bavîtî kirî¬
ye wê mezin kirîye bê dil e. Kerîm tevlî mal-
bata xwe her vveha tevlî Müjdeye diçin Şi-
noyê cîwar dibin. Badîn ji yara xwe tu xebe-
rekê nagire. Dawîyê de Müjde bi Kerîme Şi¬
kakî re dizevvice. Piştî vê bûyerê Badîn ji
dunyayê bi temamî sar dibe weke mirîyekî
li ser pîya diğere. Ji bo halê Badîn vvisa tê
gotin: "Yek caran herifîna evîneke ji sed mi-
rinî xedartir û dijvvartir e." (229) Tevî jana
têkçûna evînê rewşa berew têkçûna koma-
rê jî bandoreke gelek xedar li Badîn dike.
Badîn ji binî de bê hêvî dibe xwe dihavêje
mala xwe û xwe dispêre mirine.

Jaleya Hevvramî: Lehenga duyemîn e di
romanê de her çend Badîn ji bilî Jaleye ji ^.
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^- keça meta xwe û Müjdeye hez kiribe jî evî¬
na vvî ya sereke Jale ye. Di romanê de di
nav Jaleye û dîya wê de pevgirêdanek tê
çêkirin. Dîya Jaleye Hadile di Silêmanîyê
de bi rindîya xwe nav û deng daye. Wusa
ye ku ji rindîya wê kes newêre pê re bizewi-
ce. Dawîyê de Hemzeye Paştmalîyê Caf pê
re dizewice. Gorî ku tê gotinê Hemzê çil roj
ji hundir dernakeve. 191 4an de Hemze di¬
bin enîya şer. Piştî mawayekê Hadile bi wê
rindîya xweya bi navûdeng hevv dikare ra-
weste û dibe jineke ketî. Dostikê wê efserên
Osmanî û bi taybetî efserên îngilîz in ji tirsa
efseran kes nikare deste xwe bide Hadileyê.
Wexta ku Şêx Mehmud dibe Melîk, Hemze
ji enîya şer vedigere. Hemze jina xwe ya ke¬
tî dikuje û ji kerba, xwe jî dihavêje Çemê
Sîrwanê. Şêx Mehmud bûyerê dibihîze û
Jaleya berşîrteslîmê maleke Hewramî dike.
Çîroka Jaleyê jî nêzî serpêhatîyên dîya wê
ne. Jale jî bi rindîya xwe deng daye, xwaz-
gînên Jaleye jî mîna dîya wê gelek in. Jale
têra xwe bi Badîn nayîne wek xûyeke îrsî
têkilîya wê jî bi îngilîzan re çêdibe hin kes
dibêjin Jale li ser hesabê îngilîzan sîxurî di¬
ke. Bal kêş e îngilîz di wê serdemê de hem
welatê Badîn wêran dikin hem jî evîna vvî
wêran dikin. Dawîya romanê de Badîn Jale¬
ye li Mehabadê li mala Sultana cihu ya ku
jinan dide xebitandinê dibîne, Badîn bi ça-
vê serê xwe bavver nake lê a ku dîtîye Jale
bi xwe ye. Di vî alî de jî aqibeta wê mîna ya
dîya wê ye. Di romanê de Jale evîn e, têk-
çûn e, mirin e, dijmin e, îngilîz e, axir qîya-
meta Badîn e.

Keça Stranbêj: Di şexsê vê keçikê de çî¬

rokek trajîk û evînî tê qalkirin. Ev keç cîranê
Badîn e li Mehabadê. Badîn tenê denge
strana wê dibihîse ku her gav heman stra¬
na ku gotinên wê ji xezelek Hafizê Şîrazî ye
dinehwirîne. Di romanê de ji stranê vê ma-
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lika Farisî (Çendan kî güftem xem ba tebî-
ban/ Derman nekerdend miskîn xerîban) sê
car wek leîtmotîfek tê dubarekirin.

Ev keçika dilşewitî bi vê strana xwe şîna
evîneke mêrkuj digire ku kuştîyê vê evînê
birayê wê Heme Resul e. Çîroka Heme Re¬
sul hemû Mehabadî dizanin û kinukurtîya
vê çîroka kambax Hejar ji Badîn re dibêje.
Heme Resul evîndarê keça xiristîyana bi na-
vê Wêlmayê dibe ku bavê wê nujdar e li

Mehabadê. Wêlma bi cil û bergên tengên
frengî û bi bedewîyek bê salix dilê hemû
xortê Mehabadî direvîne. Lê Heme Resul bi
şêweyek nexweşîyê bi Wêlmayê ve tê girê-
dan. Nexweş dikeve wî dibin nexweşxane-
yên Tewrêz û Tehranê lêbelê rizgarîya wî ji
destê vê evînê tuneye. Rojekê ew ji bo der-
manekî li Mehabadê diçe dermanxaneyek li

wê, ji nîşgav de di ber de Wêlma derbas di¬
be û di wê kêlîyê de Heme Resul ji pîyan di¬

keve û dimire. Belê Mehabad wisa bajare
ku çîrokên bi vî rengî tê de diqewimin; ev
çîrok di romanê de asta trajedîya evînî û ku-
rahîya Mehabadê zêdetir kirîye di bawerîya
min de.

Di Mijabadê de Trajedîya Neteweyî:
Yek lehengê romanê jî Mehabad e. Me¬

habad kurd e, Mijabad e, xewna têkçûyîya
gelekî ye. Nivîskar vvisa dibêje: "Mehabad
şarê mijê ye, MİJABAD e, ne tenê mija
xwezayê lê komara ku saz bûye bi xwe di
nava mijeke sor de digevize."(19) Mehaba¬
dî di nav şahî û şayişê de diçin û tên. Di
xewnên xwe de dîkên serjêkirî dibînin, li

Meydana Çarçirayê nîvê şevê dîk bang di¬
din, qîre qîre dikin, Mehabadî di xewnên
xwe de barîna qetê werîsan dibînin û qirika
hemû Mehabadîyan de şopên werîsan he¬
ye. Ev dîmen rûyê şayiş û tirşe ye li Meha-
badê. Li alîyekî din li çayxaneyên Mehaba-
dê ji gramafonan denge strana "Heta mir¬
din vveku bende li hizmet şahî Kurdistan/
Heyatîxoy fida ka bo hemû emrêk û ferma-
nî" bilind dibe. Hemû Mehabadî bi hestên
neteweyî ji xwe çune adeta, berberekî Me-
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habadî ji Badîn re dibêje: "Min sond xwarî-
ye ji pêşmergan û mamostan heqdestê
xwe nagirim."(127)

Di kolanên Mehabadê de Emîral Axa(ev
nav ne tesadufîye) di deste vvî de satil, avê
pars dike, di çayxaneyan de mase bi mase
diğere avê dixwaze û paşê avê dibe dirijîne
Çemê Sablaxê. Di wê bawerîyê de ye ku bi
zêdebûna avê Sablax dê bibe derya. Emîral
Axa ji mirovên çayxaneyê re vvisa dibêje:
"Derya, ne derya be komar hîç e."(20) "Ce¬
me Sablaxê têra keştîyên mezin nake, ji Pê-
şewê re bibêjin: Bê derya nabe."(21) Kesên
ku ava vvan tunebe Emîral Axa di şuna avê
de tiştekî din dixwaze "Hêsiran, birijîne hê-
siran, bû dereng, divê berî zivistanê em xu-
şîna pêlên deryayê bibihîsin, kilîtên demê
di destê yekî xwedê nenas de ne. "(170)

Ez dikarim bibêjim Emîral Axa di Mija-
badê de sembola herî resen û trajîk e. Ni¬

vîskar êşa dewletnebûn û biserneketina
Kurdan di şexsê Emîral Axa de weku dûr-
bûna coğrafyaya kurdistana ji deryayê da¬
ye nîşandan. Lêbelê nivîskar vveku me ni-
mûneyên wî li jor dîyar kir bi avvayekî hu-
mermendane û bi hestekî dilşewatane vê
êşê bi sembola Emîral Axa derdibirîne.
Çendîn Emîral Axa mîna dînekî xuya bike jî
di rastîyê de fîlozofê êşa neteweyî ye. "Her
kurdek tê kuştin gotina vvî ya dawî "xwezî"
ye lê ez nahêlim Pêşewa bibêje xwezî eğer
rê gelekî li komarê teng bû wê Pêşewa li

gemîyekê siwar bibe û xwe bigihîne peravi-
ne dûr."(105) Lê Emîral Axa têk diçe dilê
xwe ranagire, diçe kenarê Sablaxê û goti-
nên xwe yên dawî dibêje: "Ji nişkê ve sati-
la xwe avête çêm û berê xwe da me û qêrî-
ya: "Bê derya nabe, ev neh meh in ku ez di-
bêjim, lê we guhên xwe sewax kirine." û
xwe avête nava avê. Berî xwe biavêje nava
avê, min bi çavê serê xwe dît ku ew bi xwe
bû av..."(217)

Sembola diduyan a Mehabadê Kalê We-
rîsfiroş e. Badîn wexta werîsfiroş dibîne sar
dibe, heşê wî tevlîhev dibe. Kalê Werîsfiroş

jî wek rastîyek tazî gava çavê wî li Badîn di¬
keve behsa werîs, mirin û têkçûnê dike. "Ev
werîs, ev werîs wê kenê Mehabadîyan ra-
westîne."(96) Efserek îranî berîya ruxandi-
na Mehabadê tê dikanê werîsfiroş û sê we-
rîsan jê dikire û vê tembîhê lê dike: "Her sî-
yan têxe nava zeytê û bila emanet bin li ba
te, heta ez careke dî têm. "(204) Lê Kalê We-
rîsfiroş dawîya romanê de, di dest de vverî-
sên zeytkirî, xwe di nava deriye dikana xwe
de xwe darda dike. Werîsfiroş di romanê
de sembola aqibeta komara Mehabadê ye
li tenişta hêvî û xwezîya Emîral Axa rastîya
reş û tahla Mehabadîyan e.

Her çisqas di navenda bûyera romanê
de Komara Mehabadê hebe jî bi wasita le-
hengên romanê Serhildana Dêrsimê û Agi-
rîyê her vveha Serhildana Simko, Şoreşa
Şêx Mehmud û Şoreşa Barzanî jî tê bahski-
rin. Ji van lehengan her lehengek nîşana
birîneke netevveyî ye û di romanê de çîro-
keke trajîk e. Bêguman behskirina van bû-
yerên dîrokî di çarçova berhemeke edebî
de romanê dewlemendtir kirîye, her vveha
wêneyeke rasteqîn e ji trajedîya mileta
Kurd.

Serhildana Dersime: Di romanê de traje¬
dîya Dersime bi neneye hatîye sembolîze-
kirin. Şahid û lehengê serhildanê Heme Re-
şîd e. Heme Reşîd ku navê wî yê rastî Hisê-
nê Kanzade ye di Silêmanîyê de Badîn nas
dike û dibin dost. Heme Reşîd li Dersime
şahide pir tiştan bûye. Gava efserek û du
serbazên Tirk dest dihavêjin xuşka wî, xwe
wunda dike û wan dikuje, xuşka wî jî li wê
dimire. Piştî vê bûyerê direve tê Silêmanî-
yê. Dibêje: "Tirk li min diğerin segên xwe
berdane welatê xwedê, şopa bêhna heneyê
diajon." Hene bêhna Serhildanê ye, bêhna
serhildêran e. Gava Seyid Riza tê dardakirin
bûk û keçên Dêrsimê porê xwe hene dikin ^.
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^- û dibêjin: "Em serên xwe naşon heta Seyîd
Riza destura nede." Eskerên Tirkan van keç
û bûkan yek bi yek dihavêjin çemê Munzu-
rê heta mehekê jî heneya bişaftî çem reş di¬
ke. Heme Reşîd misêwa dikesire û digirî,
rojekê ji Silêmanîyê jî serê xwe hildide û di¬
çe.

Serhildana Agirîyê: Di romanê de traje¬
dîya Agirîyê Müjde temsîl dike. Gava serhil¬
dana Agirîyê derdikeve bavê Müjdeye Zil-
foyê Celalî keça xwe ya biçûk û jina xwe ra-
destê dostê xwe Kerîme Şikakî dike û beş-
darê serhildana dibe û êdî hew vedigere.
Mujdeya çar salî(2) gava pirsa bavê xwe di¬
ke dêya wê: "Bavê min li kû ye? -Keça min
tu wî çîyayê porsipî dibînî? Bavê te li vvir e.
Çi dike? -Berfê dihelîne. Cima? -Ji bo em ji
serme nemirin."(67) Ev dîyalog nimûneye-
ke baş e ji bo çawanîya behskirina trajedîya
di romanê de.

Serhildana Şêx Mehmud: Silêmanî bi
xwe şahidîya Serhildana dike. Hej bîranînên
Serhildanê di nav xelkê Silêmanîyê de teze
ne; heta dizanin Şêx li ku birîndar bûye û
xwe sipartîye kîjan kevirî jî. Gotinên Şêx di
devê xelkê de diğerin. Şêx gava serhildana
daye destpêkirin gotîye: "Lem niştimane da
yan min yan îngilîz"(15) Di alîyê dinê de ba-
vê Badîn Unisê Amêdî beşdarê serhildanê
bûye û bi qehremanî şehîd ketîye.

Serhildana Simko: Ev serhildan bi vvasi-
ta Kerîme Şikakî tê qalkirin. Kerîm kurê
Simko ye. Ji ber hinde serhildan ji bo Ke¬
rîm birînek du alî ye. Kerîm kuştina Simko
Axa bi vî awayî yedibêje: "Dema Simko
Axa kuştin, nalîneke weke barebara karikên
şîr ji darên Şinoyê, Urmîyê, Salmasê û Xo-

(2) Xuya ye romannus di jîyê Müjdeye de şaşîtî kirîye.
Nivîskar dibêje, Mujde di serhildanê de (ku sal 1938 e) çar salî
bûye. Piştî wî em dibînin ku 1946'an de Mujde li Mehabadê
mamostetî dike û têkilîya wî bi Badîn re çêdibe. Wê çaxê Müj¬
de dibe 12 salî ku ne mümküne keçekî 12 salî mamostetî bike.
(Z.X.)
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yê hat, herkesî girîyê spîndaran bihîst, hi-
nar û sêvên wê salê ber negirtin, beru di
darên xwe de teqîyan."(28) "Dema Simko
kuştin çîya bêdeng man, tenê li hev dinihê-
rîn û digirîyan, tenêtîya xwe jibîr kiribûn,
wê salê ba rawestîya bû."(28) Piştî kuştina
Simko: "Keç û büken Şikakî li ser gora
Simko civîyan û bi kezîyên xwe kêla serê wî
veşartin, heta niha keçikên Şikakî kezîkur
in."(29)

Serhildana Barzanî: Barzanî li dijî hêzên
îraqê serhildana li dar dixe. Di demekî kurt
de serhildan fireh dibe û di nav Kurdan de
deng vedide. Badîn jî vvek piri endamê Hî-
wayê beşdarê serhildana dibe. Di vê navê
de îngilîz jî piştgirîya îraqê dikin, Kurd li di¬
jî îngilîzan jî şer dikin. Lê di dawîyê de ji ber
îxaneta cehşan û bêpiştbûna Kurdan Barza¬
nî naçar tevlî pêşmergeyên xwe û malba-
tên vvan derbasî Kurdistana Iranê dibin. Ji
vir pê de dibin pêşmergeyên Komara Me-
habadê. Di romanê de Barzanî bi pesn û si¬
tayiş tê salixdan. "Ji nişkê ve, weke xew-
nekê, weke taveke biharê û şêrekî newalê
Berzanî xuya bû."(139) Dîsa wexta li Meha-
badê di nav Kurdan û îranê de şer dest pê
dike pêşmergeyekî mezin bi navê Xelîl Xo-
şevî birîndar dibe, vvî dibin nexweşxana
Tewrêzê û Barzanî tê zîyaretîya wî: "Berza¬
nî hate serdana vvî û her deh birînên wî yên
kûr ramûsan, evv dev li ken mir, wê rojê xel-
kê hemûyan girîyê Bêrzanî dît 'Tenê mêr di¬
zanin li ser lehengek'î mîna Xelîlî bigi¬
rin. "(147) dibêje.

Badîn bi xwe pêşmergeyekî Barzanî ye û
di bîranînên xwe de cî dide hin bîranîn di
derbarê malbata Barzanî jî. Di 16 Gelawêjê
- 18 Remezanê roja înê li Mehabadê di bin
alaya Kurdistana de ji dayikbûna Mesud
Barzanî tê salix dan. Ji ber ku bibe şervan û
egîd navika wî bi xencerê tê birîn. "Ji ade-
taye ku zarokek nuh çê dibe yek di guhê wî
de azan dide lê kêlîka ku Mesud vvelidî, ji
camîyên Mehabadê hemûyan dengê azanê
bilind bû."(183)
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Ev serhildanên ku hatin behskirin di ro¬
mana de piranî bi alîyên xwe yên trajîk cî
girtine her vveha bi peyamên manîdar hati¬
ne nîşandan. Lê nivîskar analîza vvan a dîro-
kî jî dike. Wek nimûne ji devê Heme Reşîd
bo serhildanên Kurdan: "Ax bira ax serhil-
danên me weke darên bin xwe tenê sî bi¬

kin govendên koran in evv serhildan xwedê
jî nizane kê feri dîlana tevvş kirine! "(36)

Trajedîya Mirovahîyê:
Bi taybetî kalikê Badîn Entranîkê Ermenî

bi navê xwe yê din Nubar Nalbendîyan û
hevalê wî Agopê Meyfiroş çîroka trajedîya
mirovahîyê dinimînin di romanê de. Entra-
nîk ka I î kê Badîn e, li Mehabadê wênekêş e;
ewqas êş û azar dîtîye ku bawerîya wî êdî li

dinê bi tu tiştekî nemaye. Ligel bavê Badîn
Unisê Amêdî bûye şahid û lehengê trajedî¬
ya Sarîqamîşê ji wê filitîye beşdarê refê
serhildêrên Ermenî bûye. Hemû neferên
malbata xwe vvunda kirîye. Şahidê qirkirina
Ermenîyan bûye, dûrûtîya Rusan û Evvrûpî-
yan dîtîye. Piştî ewqas şer û qirkirin gihaye
vê qeneetê ku bi vî awayî vedibêje: "...ez
mirovekî ji zincîr û qeydên mirovan riha bû¬
me, min xwe ji ol û ji neteweya xwe bi heft
avan şuştîye, ez ne hemwelatîyê tu dewle-
tê me, ez im vvodka ye û stoduyoya min e.
Amîn. Stodyoya min Ermenîsta min e,
vvodka jî hevalê min e, partîya min e, sero-
kê min e, xwedayê min e. "(92) Entranîk ga¬
va hevalê wî Agop serxweş dibe jê re dibê-
je: "De hirçê min de... Ermenîstan bi qur-
bana gunê te be! "(87)

Felsefa Entranîk felsefa devjêberdanê û
bêbawerîyê ye. Nivîskar bi riya Entranîk xî-
tabê wijdana mirovahîyê dike, li ser qewi-
mandinên hovane û wehşîyane dixwaze
xwêner bide fikirandin. "Ez şahide hovîtîya
mirovan im, ez nizanim cima ewqasî xwîn
erzan e! Misilman cihu, xirîstîyan, Kurd,
Rus Ereb, Ecem, Azerî, Ermen, Tirk, gû,
rêx...navên dirindeyan in, xwedê bi xwe jî
nizane cima ev xelk ji sîya hev tehemul na-
kin!"(88)

Agopê Meyfiroş: Meyxana wî li Meha-
badê ye, hevalê Entranîk e. Çîroka wî jî ge¬
lek trajîk e. Berîya tehcîra Ermenîyan mala
vvan li Xarpûtê bûye. Qasê ku tê bîra vvî se¬
re bav, bira û dîya vvî vveke kundiran li ser
sekuya mala vvan digindirînin. Deh kes li

xuşka wîya 13 salî dicivin cil lê diqetînin, lê
wê çaxê nizane çima cilan lê diqetînin. Ew
bi xwe ji mêranîyê ketîye. Wexta serxweş
dibe bîranînên di heşê wî de zîl didin û da-
wîyê de wek gurekî dizure. Çîroka Agopî
weke histirîyek di dilê mirov de diçe. Agop
bi jîyana xwe di romanê de temsîla hovîtî¬
ya şer û dirindetîya mirovên wehşî dike.

Dawî:
Dawîya trajedîyên ku di romanê de tê

behskirin gelek dilsojin. Mexdûr û bindes-
tên mafdar dimirin û yên din dimînin. Ko¬

mara Mehabadê berew ruxandinê diçe. Zil-
ma îranê bi piştgirîya Birîtanyayê û bi des¬
tura Rusyayê bêhn li Komara nuciwan diçi-
kîne. Badîn bi her awayî têk diçe. Jana Ja¬
leye Müjde kurtir dike û rewşa Komarê mo¬
ra mirinê li dil û mejîyê wî dixe. Badîn dike¬
ve jura xwe û xwe dispêre mirinê. Tê hest-
kirin ku Badîn xwe dikuje. Li beramberî vê
rewşê bikujên evîna Badîn Jale, Müjde û
Kerîm dimînin. Kalikê Badîn Entranîk dimi-
re hevalê Entranîkî Agop li ser gora vvî di-
mire. Emîral Axa xwe dihavêje Sablaxê û
xwe dikuje, Kalê Werîsfiroş xwe di nava di-
kanê xwe de darda dike.

Belê xuya ye ku dawîya romanê jî li gorî
taybetîyên berhemên trajîk e: MIRIN û KUŞ¬
TİN. Di encamê de vvek romaneke trajîk Mi¬

jabad, ji bo çêbûn û gihandina hestên nete-
weyî û pêşderxistina wijdana mirovahîyê li

beramber zilm û bê edaletîya carî ya cîhanê
berhemeke serketî û hêjayê pesnê ye.B
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Jiyana Mirov û
Şeveqa Serkeftinê

MUCTEBA BARAVI

Pirsgirêka rojê ya heri mezin a di warê
fikrê de, ew valahî û nakokîya di navbe¬

ra daxwaz û jîyankirina wan de ye.
Ziman gelekê cara ji berdevkîya heş û

berhemên heş bêtir ya xeyal û asîmanên
wê yê xemilandî dike.

Ji bo ku heş berheman bide, divêsede-
mên xwe yên berbiçav hebin û divê ku pe¬
likan gihaştina armancê yeko yeko pê bike.

Ev yeka hanê ne ewqasa hêsan e û nabe
nesîbê gelek kesan.

Lê kî xwe li berdevkîya xîyalan deyne,
ew yek hêsan e û pêwîstî bi tu pîvanên heş-
mendî jî nîne.

Di cîhana xîyalan de dikare her tiştî bix-
waze û her tiştî bike; bê ku kesek hesabê ki-
rinên wî jê bipirsin û bê ku li astengan rast
were...

Cîhan li wê derê bêsînor e û dinyayên
avabûna wan li derveyê derfetên heyî bi
hêsanî dikarin ava bibin.

Gelek xwestekên bi navê fikr û ramanan
tên gotin û daxwazkirin, di rastîyê de tenê
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xwezîpêanîn in û tu rûmeteke xwe jîtunin.
Her wekî me li jor jî got, tu asteng jî di

xwezîpêanînê de tuneye; lê divê em zanibin
tu rûmeta xwe jî tuneye.

Xweşkirin û kirin, du tiştên ji hevûdu ci-
hê ne.

Behsa avakirina cîvakeke îdeal, dikare di
çend saetan de bê kirin, lê sazkirina wê bi
salan belkî bi sedsalan e.

Bidestxistina hin malûmat û zanistên jî-
yanê heke çend rojan bigre, xwe li gorî pê-
divîya wê zanistê perwerdekirin karê meha
û sala ye.

Yek dikare navê psîkolojîyên bi mirov re
heye di demeke kurt de bixwîne lê naskiri-
na vvan û li gorî vvan bi mirovan re tevger-
kirin û danûstendin pêvajoyeke dûvdirêj e.

Nepejirandin ûamadekirina alternatîfan
jî du nakokîyên nêzîkî van nakokîyên em di¬
kin in. Mirov dikare pozê xwe ji gelek tiştên
heyî re bilind bike û xeletîyên vvan bibîne,
an rêxistinan gunehkar bibîne û xeletîyên
vvan li pê hevûdu rêz bike; lê qe jî ne hêsan
e ku mirov bikaribe alternatîfekê ji ew tiştê
ku mirov rexne dike re, di jîyana rasteqîn
de amade bike.

Ev yek mîna dema avakirin û xerakirinê
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ye.

Avahîyek dikare di ro-
jekê de ji hêla kesekî ve bê
hilweşandin lê ji hêla bi
dehan kesan di hükme
mehan de bi zorê tê avaki-
rin.

Heke mirov ji asîma-
nên xeyalan dakevin û
bixwazin daxwazên xwe
bi rêka heş bînin kerteke
maqûl ku di jîyana raste-
qîn de jî derfet jibicîhanî-
na vvan re heye, dê wê ga-
vê dev ji sloganan û goti-
nên ku dilê wan dixwaze
berdin û şert û mercên jî-
yanê bidin ber çavê xwe û
zimanê xwe li gorî gavên
xwe yên ku di jîyanê de
diavêjin an jî dikarin bi-
avêjin bilivînin. Ji ber ku
tim jîyana rasteqîn -ku li

ser pêlikên sebeban hatî¬
ye avakirin- li ber çavê
xwe digrin fikr û gotinên
wan jî dê rûmete xwe he-
bin û di jîyanê de bibin
xwedîgiranîyekê; welew
ku fêdeyekê nedin xwedî-
yê xwe dê karibin ronahî-
yekê bide kesên bi liv û
tevger ku bikaribin çêtir û rastir tevbigerin.

Kina gotinê, divê newala di navbera go¬
tin û kirinê de vebûye bi taybetî gotina ku
mêweyê xeyalan e zû bête dagirtin an na
dê gelek kes li ser navê fikrê jîyana xwe di
asîmanên xeyalan de telef bikin bê ku tu
encam jê were girtin.

Belê bêgûman dê mîna zarokan li ser
qûmîstanê xanîk û projeyan ji xwe re saz
bikin, lê belê ew proje avahîyawan, tenê
heta rabûna bayekî an jî pêlekê ku dê bi ser
de vvere dikare bimîne.

Dar
NAİF ERGÜN

Dar e zindî ye
Her dem ser bilind e
Daxwaza wê av û roj e
Jêr tê diçe jor
Hem bûka xemlandî ye
Hem jî zarok dane
Hem jî tazî ye
Û bi şaxsîyet e
Ne zîyano ye
Ne jî rûniştî
Her dem kemali ye

Bi bayê xişxişokê
Bi tavê sîdar e
Ji rêbera re bêhndar e

Dar e
Hem jîyan e
Hem evîn e
Û hem jî pîre
U mirin jî benda dar e

Li hinda evdan jî û li hinda Xweda jî tiş-
tê herî nexweşik tê dîtin, gotinên ew kesên
ne xwedîyê gotinên xwe ne.

Em ji Xwedayê pirkerem, hêvîya gotina
bi hîkmet û zanebûn, û serkeftina bicîhanî-
na gotina ku mêweyê hîkmet û zanînê ye
dikin! 2006-03-16
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Rovî û Dîk
SEYDA RONAHI

Rojekê ji roja;
Rovî birçîna ra, bûbû mîna gêja
Got: "Ez çi bikim, çi nekim,
Bi vî zîkê birçî nikarim plana çekim
Ezê herim, bizîvirim, bigerim
Qey rasta neçîrekê werim.
Nêzikî li gund kir li dorhêla nêrî,
Dî ku dîkek li ser darê diqîrî.
Hate nêzîk û silav lê da,
Xwe kire hevalekî canfêda.
Got: "Hevalê dîk, were dakeve jêr,
Ez çavê te ramîsim têre têr.
Îro cejn e, dahatîye li nav me aşitî,
Herder bû rindî û geştî.
Min ramîsa çavê pir vvehşî,
Bi dilekî pak û bi vî mehşî"
Dîk fêm kir, xirab e nêta rovî
"Seydayê wehş û kûvî"
Dîk got: "Bi vê gotina te dil coş bûm,
Min bibexşîne ez pir şaş bûm.
Çend deqqa li min bike sebir,
Reşayî heye li nav erdê kepir.
Tâ tajîyek û du nêçîrvan;
Dikin bighêne me, heman heman
Emê bigrin dîlana xwe helkin
Cejna aşitîyê tev pîroz kin. "
Rovî dî ku, ev rewşa ne rewşeke baş e,
Şirtikê cima bidim ber serê nêşe
Rovî got: "Ez xwedî şixûl û kar,
Her ku ez bimînim ji min ra zerar.

Dem demake teng e,
Êvar e li min dereng e
Ezê nuha herim,
Bi xêr û xweşî careka dî li te vegerim.
Mîna dîk nêçîrvan û tajî
Ku pist bi hev da me jî
Li hember me nedisekinî gur û rovî
Çavê me li rê nedima bi hêvî...
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Ne Dihat Bîra Me Ji Hev
Qetandin

RUSTEM ZALL
rustemzall@hotmail.com

Heval!

Niha qasêk dikanim bigrîm azad im
Û ti hêsrên çavan nikarin agirê hundirê

min vemirînin
Baran çiqas bibare jî ser da
zanim gunehên min pak nabin ger nebe

rihma Xweda
hevdîtina me ma li dinêkek din
Û tu li kû dibî bibe
Bira di dinêya te da tim cîyek ji min re

hebe.

Hîna em pir piçûk bûn. Nedihat bîra me
jihevqetandin. Mixabin, qetandin û cudake-
tin qedera me bû. Em di nav lîstikên xwe de
wenda û çavên me di xewa zarotîyê de
bûn. Her kesî bi çavên melekan li me mêze
dikir. Kesî nedîbû şeytanan û gunehan
çer/çawa em girtine hembêza xwe. Pir der-
bas nebû ew soxîna em jê ditirsîyan hate
serê me.

Nizanim îro bû çend sal. Nizanim kengê
ev birîna bê derman li min peyda bû. Min çi
zanîbû ewqas giran e jihev dûrketin.

Tu bi dû armancên xwe ketî, ez bi dû ar-
mancên xwe. Bayê daxwazan em ji hev
dûrxistin. Kengê tête bîre min ew rojên za-
rotîya me, xwîn ji dilê min, hêsir ji çaven
min dilop dilop xwe berdide jêr.

Em bi heve hatibûn girêdan. Ez diketim
tu dihêşîyayî. Tu digiryayî ez dibûm hêsirên

çavê te. Ger min neîstana, lîstika te diheri-
mî. Me nizanîbû bê hev tiştek bikirana.

Û min kulîlkên bûkzavayan hew ji bo te
diçinî.

Tu xeyalperest bûy. Geh li stêrkekî te ji
xwe re malek çêdikir. Geh li keştîkî suvar di-
bûy û di behran de wenda dibûy. Bi pilmga
re dibûy heval. Te digot bira hemû daxwa-
zên min werin cîh. Belkî loma ewqas te ji
zarokan hez dikir. Lewra zarok di dinêkek
nerest de dijîn. Xwestekên wan bi çi hewa-
yî be tête cîh. Te ji xwe re di nav dewleta
daxwazên xwe ê masûm de keleyek çêkiri-
bû û tê de bibûy padîşah. Te ji min bêhtir-
zanîbû ew dewleteke xewn û xeyalaye û bi
şîyarbûna te ewê hilweşe. Loma te newêrî-
bû çavên xwe ji xwe vekirana.

Xeyalên min jî hebûn. Hima min dizanî-
bû ku du dinê hene ji her kesekî re. Yek di
nav hemû restî û zorîya xwe de ew dinêya
em bi însana re mecburin têkevin têkilîyê û
bi hev re bijîn. A din ew dinêya min a ku
min ji herkesî veşartibû. Di nav xeyalan de
li ser evvr e. Kenga tenê bimama hêdîka
berjor dikişîyam. Dura ji xew şîyar dibûm û
diketim nav rastîya n.

Û me di xeyalxaneyên xwe de cîyên he¬
rî baş dida hev. Pir cara min tu jî bi xwe re
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dibirî ser ewra û min hîs dikir ku kînga tu di-
çûy xeyalxana xwe min jî bi xwe re dikî he¬
val.

Qetandin... dûrketin... vvendabûn...
Çi navên nexweş in. Çi şûrên tûj in. Me-

re ji kûr de dihêşînin. Axek dibe hezar ax.
Kulen di zikê însan de di xew de ne bi van
peyvan radibe ser ninga. Sînga însên diten-
gije. Bêhn naçe nayê. Xewn û xeyal radi-
ben ser xwe. Dinêya fireh ji însan re teng
dibe. Evv jîyana bihar nişkave dibe sar û
sermaya zivistanê. Di havîna jîyanê de berf
dibare ser hêstên bêçare de.

Çiqas xweş gotîye şaîrekî; "Ger ji dost û
yarê qetandin/cedaketin nebana, mirinê rê
nedidî ku were xwe bigîne rihê me."

Çi ecela te hebû, te ewqas zû rê ji mirine
re vekir.

Nîha em jihev pir dûr in. Çavê min li rê-
ya te. Tu lî welatê dûr û vvenda.

Car jî di bin bandora hêstên xwe ên
mazlum de me. Him jî li bajarekî xerîb û jî
te dûr im. Ne bêhna nêrgîz û sosinan heye,
ne kulîlka cinnetcahnimê. Ne nançûçik ha¬
şin dibe li vir ne jî çîyakî kulîlkên bûkzava-
yan lê vebin hene.

Tiştekî min bi mane bike tineye. Hevv bî-
renînên minê rip û rût û xeyalên min ên bê
rih mane bi min re. Dibê qey vvekî din der-
dekî min tineye, min dev ji her tiştî berdaye
û ez li cîyên tu lê tineye li te diğerim.

Niha min çiqas dixwest hêstên xwe jî
bona te binivsînim. Weke hespeke bend qe-
tandî, an jî weke salnamekek/teqwîmek pe-
lên wê êdî şûnda nayên ji destê min diçû
umrê min. Ez jî nizanim, di hindirê kîjan roj
û kîjan mehê de ji bona te ketime rê û şo-
pên vvenda. Hestên min bê mane û tevli-
hev, car jî li te diğerim.

Dilê min kû da biherike, çavên min li kû

bimeyîzîne, ningên min bi kîjan alîyî ve bi-
çe, hişê min li kû xwe vvenda ke, bi zanebûn
an jî bê zanebûn, li her cîhkî û di her demê
da li te diğerim.

Nizanim ev evîna min a bêmane ya çen-
da ye ez dev jê berdidim û bi dû te dikevim.

Dîtîna te ne hêsan e ez dizanim.
Levvra tu ji Adem re Hewwa bûy
Û li serê dinê vvenda bûy.
Ji Mecnûn re Leyla,
Ji Yûsuf re Zuleyxa.
Ez di bin tofanê de mam.
Tu di kêştîya/gemîya Nûh de.
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Keda Şêx û Meşayîxên Me

BAMED SERDAR

Bûyerên li vî welatî, pirsgirêkên gel, di
dema berê de, bi şêx û meşayix, alim û

zanayên gel dihatin çareserkirin. Lê rastîya
herî rast jî ev bû; dema bûyer û pirsgirêkên
gel, li ser destê şêx û meşayix û mirovê
salih dihatin çareserkirin, heta dawîya dawî
jî, êdî li ser wê biryar û serîkirina wan
mirovên salih dima. Êdî, ew kesên alîgirên
wan dozan, li ser soz û biryarên xwe
diman. Meriv dikare mînakekê ji Mele
Kemale Emerekî bide. Li gorî ku Mele
Kemale Emerekî digot:

Li Serêkanîyê1 bûyerek çêbibû. Mixtarê
Serêkanîyê Zekîyê Bêrtî zilamek ji Xanîsora
Omerîya kuştibû û yek ji wan jî birîndar kiribû. Ji
bo ku ev fesadî û nexweşîya di nava wan-
mirovan çareser bibe; ez, Mele Ebdulcelîlê Ker-
mêfî2 û Axayê Omerîyan Mihemed Axa û hinek
kesen din jî, bi Seydayê Şêx Ebdurrezaq3 re,
mekîneyek tije, em çûne Serêkanîyê. Bi Sey-
dayê Şêx Ebdurrezaq re, em li mala Zekîyê Bêrtî
peya bûn. Em derbasî hundirê mala Zekîyê Bêrtî
bûn. Pîştî demekê Seydayê Şêx Ebdurrezaq
sedema hatina xwe vekir û got:

Xwedayê teala kuştina mirovan li ser mirov
heram kirîye... Wazê seyda pir dirêj bû û berde-
wam kir... êdî meriv dizanîbû ku heybeteke îlahî
xwe berdabû ser me. Em tev şist bibûn. Seyda
dawî li peyva xwe anî û got:

Zekî we zilamekî xelkê kuştîye û we yek ji

wan jî kirîye nîv însan, me bi zorê ji bo çêkirina
dawê, derîyê dawê li wan vekirîye. Zekî ka hûn
çi dibêjin? Zekî hinekî xwe da hev, xwe rast kir.

Bi dengekî neçar got:
Ez qurban şerîtê bavêjin esmana û bavêjin

qirika min û bavêjin qirika her pênc birayên min
jî. Jibilî not hezar benqenot pêv ez nikarim
biqedînim. Heftê benqenot ji ê mirî re û bîst jî, ji

yê nîv însan re. Kirin, kirin; nekirin kê me li kû
kuşt bila bikujin. Ev ji me diqede ez qurban! Sey-
dayê Şêx Ebdurrezaq bi nermayî li dora xwe nerî
û hinekî rawestîya bêdeng ma. Piştî kêlîkekê, ji

me re got:
Rabin em herin.

Em li mekînê siwarbûn, em ketin rê. Em çûne
mala Hecî Qado (bavê zilamê kuştî). Mala Hecî
Qado tije mirov bûn, Mala Silêmano û mala
Taşler tev li wir kom bibûn. Hecî Qado û ew
malanan mervê hev bûn. Seydayê Şêx Ebdur-
rezaq dest bi peyvê kir û hinek wa'zên li ser
efûya Xweda rawestîya. Li ser lêborîna ji bo
Xweda peyivî. Gelek wazên bi bandor kirin. Wa'z
û şîretên seyda pir bi bandor bûn. Mirovên
rûniştî, her çiqas kezeba wan î beşerî ji kuştinê
şewitîbû jî, Seyda bi wa'zê xwe, êşa kezeba wan
hinekî sivikfciribû. Dilên wan ber bi eşqa Xwedê
vekiribû. Di dawîya wa'z û şîrêtên xwe, xwest ku
bibhîze bê ka xwesteka xizmên kuştî çîye. Pîştî
pirsa seyda, bavê kuştî Hecî Qado li gorî şertên
usûlê got:

Ku sed û pêncî hezar hebe êmê dawê
çêbikin qurban. Gotina Zekîyê Bêrtî û xwesteka
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^- Hecîyê Qado pir dûrî hev bû. Piştî gotinên Hecî
Qado, Seydayê Şêx Ebdurrezaq dîsa peyivî û
peyv hinekî bi bandortir kir got:

Ez ji mala Qopê4 me. Lawê apê min, ev bû
heft sal stêrk nedîtine. Pismamê min, her roj,
berîya ku roj harê ava çeka xwe hildigire û
dikeve hundir û deriye hundir li ser xwe digire, da
ku dijmin wî nekujin. Heya sibehê dijminên wî, wî
dorpêç dikin, da ku wî bikujin. Pîştî van gotinên
Seydayê Şêx Ebdurrezaq, Hecî Qado got:

Bîst hezar nelazim qurban. Seydayê Şêx
rawestîya, çavên xwe girtin û biqasî pênc deqîqa
çavên wî girtî man û sê caran serê wî kilbû
(hejîya). Dema meriv li seydayê şêx dinêrî meriv
dikete peroşîyekê (heyecan). Lewra dema çavên
seyda girtîbûn, meriv têdigihişt ku ne di rewşeke
asayî de bû. Ketibû halekî cuda. Meriv di xwe de
jî ferq dikir ku giranîyek hebû. Seyda dîsa bi ner-
mayî û bi dengekî zelal, dest bi gotinê kir û got:

Heq we bizanîba, ku erwahên sadatan bê
çiqas çûn û hatin, ku we bizanîbûna we yê ev
dawaçêbikirana...

Pîştî vê gotina Seyda, muyê canê wan kesên
li hundir tevan bûne mîna bizmaran û kela gîrî
kete qirika wan. Qûrîn û kuzînî bi Heci Qado ket
ûgot:

Ez qurban lawê min berxek bû, min ji

sadatan re serjêkir. Seydayê Şêx berê xwe da
Hecî Qado, mîna ku nexwest neheqî jî li Hecî
Qado bibe, got:

Na em hatine ku em dawê çêbikin.
Pîştî vê gotina seyda Hecî Qado dîsa xwest

ku hinekî din jî kêm bike heqê xwînê, got:
Sîh hezar din jî nelazim qurban.

Seyda got :

Mele Ebdulcelîl, îca dora te ye.
Mele Ebdulcelîl ji ber ku ji Omerîyan bû, ew

malbatana ji berê de nas dikirin. Piştî çend
wa'zan got:

Heyran, min ked pirr bi we re dîtîye, deh
hezaran bidin xatirê min jî. Hecî Qado sekinî
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mîna ku bêje îro roj roja camêrîyê ye. Bi hel-
westeke serbilindî got:

Me deh hezar da xatirê te jî seyda. Mele
Ebdulcelîl berê xwe da Mihemed Axa û got:

îca ma Mihemed axa. Mihemed axa pişta
xwe hinekî ji balîfê kişand, mîna ku bibêje çend
gotinên meyî dinyayi jî henin û got:

Şêx xalên axa nin. Axa jî xwarzîyê şêxan
nin. We xatirê şêxan girt, we xatirê me jî girt.
Xatirê min eve ku hûn vê dawê bi rastî çêbikin.
Dema ku hûn vê dawê bi rastî çêbikin, wê xatirê
me jî bê girtin. Ku hûn çênekin û bêbextîyan
bikin, ezê wê demê pêl we kim. Xelkên we û
xelkên min, ez ji xwe re bi axatî qebûl kirinin.
Bavê we jî bavê min bi axatî qebûl kiribû.
Xalanên min yên Şêx, ez bi xwe re anînin ser
dawa we.

Piştî gotinên Mihemed axa, mala Silêman û
mala Taşler ciwanên xwe derxistin derve û hatin-
gotin:

Axa xatirê te jî hate girtin. Kêfxweşîyekê
xwe berda ser rûyê mirovan. Hewayek aştî û

biratîye bi hênkayîya dilên mirovan xwe delalî
dikir li wê odê. Odeya ku bibû civîna sadat û
erwahên wan.

Ev bûyer berî aniha bi sîh û pênç sal berê bû.
Bi bereketa Xweda û bi bereketa sadatan heya
aniha, herdu alîyan jî, ti zerar nedane hev.

Têbinî:
1. Serêkanîyê: Wê demê gund bû. Aniha

bûye navçe, girêdayî Rihayê ye.
2. Mele Ebdulcelîlê Kermêtî: Xelîfê Şêx

Mehsumê Xizna ye. (Rehîmuhullah)
3. Seydayê Şêx Ebdurrezak (Qedesallahu

sirrehu): Xelîfeyê Şêx Ehmedê Xizna (Qedesal-
lahu sirrehu) bû. Aniha merqeda wî, li Qoser
navçeya Mêrdînê ye. Gelek alimên ku li cem
xwendibûn û ew dîtibûn dibêjin, Seydayê Şêx
Ebdurrezaq xwedîyê; sidq, adalet, hilim (teniktî-
mîna, şecaet/cesaret bû.

4. Qopê: Navê wî Şexmûsê Keye ye. Li here-
ma hilêla girêdayî Şemrexê bû. Di dema xwe de
bi mêranî û bi mêrxasî nav dabû.
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Ferhengoka vê Hejmarê

adan tiştên ji şîr tê çêkirin,
weke penîr, mast.

aso ufûq, ciyê ku erd û asî-
man digihêjin hev.

ast mertebe, cih, herêm.

B
babet cins, çeşid, nifş,

çawatî.

çaplûs meddah.

dam hebs, zindan, girtîgeh.
destbolî berdarî, kirin û

xebatên pir û bi bereket.
deste bandûr, hakimbûn,

nifûz.
destegîr sermîyan, serdar.

êge hesan, berav
enirandin xeyidandin,

hinerandin.

fêrnas hînbûyî, pênas,
agahdar.

geremol tevlihevî, kaos.

H
helwest rewş, tevger.
hemanê li ser halê bûnê.
hest diş
hidama xwe ji ba xwe, ji

ber xwe.
hovbaz hovane, bi awayekî

wehşî.

K
kam mesûd, dilgeş.
keşxe lihevhatî (ji bo

mêran tê gotin) bedew,
xweşik.

kizgirî

lûleper navê kulîlkekê ye.

M
mefer hewar, rêya riz-

garîyê.
mêjû tarîx.
mîrnişîn seraya mîr, cihê

mîr lê rûdinê.
misoger muheqeq.

N
nabihe nabihîse.

pa kelîmeya ji bo destpêki-
rina gotinekê tê gotin,
weke "hele", "ka",
"hema"

payîzok cûrekî musîkê.
tiştên girêdayî payîzê.

pêşwazî pêrgîkirin, çûna
pêşîyê.

pêvdivî lazimî, ihtîyac,
gerekkirin.

piç mexrûr, xwe
mezindîtin.

qed cih, meydan, der.

rawil heywan.
raz sirr.
regez unsûr, perçe, ele¬

ment

rêzgirtin xatir zanîn,
qedirşînasî

ş
şelah kasealês, xweşker,

şayikker.
şol kar, xebat, temtêl.

tavilê dawîya dawî, axir.
têrêşan eşeke pirr.
têrjan jana pirr.

V
vekoler kesê ku li ser

mesele ilmîtehqîqê dike
û dikole.

vîyan arzû, xwestin, ixtîyar.

W
watedar bi mane, xwedî

mane.

wêjevanî edîbî, xebat û
lebatên edebîyatê.

wekanî emsal, nazir,
bêwekanî bênazir, nedîtî,
nebûyî.

wexer irtîhal, koçkirina
edebî.

X
xasma bilhesse, bi taybetî,
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Weşanên Nûbihar

Kitêbên Kurdî YTL

Rîsala Biratîyê/ Seîdê Norsî 	 3.00

Peyiva Bîst û Sêyemîn/ Seîdê Norsî 	 3.00

Peyivên Piçûk/ Seîdê Norsî 	 4.50

Nimêj Dikim/ Komisyon 	 5.00

Gazîya Min/ Berhîm Paşa 	 4.00

Rubaîyat/ Omer Xeyyam 	 4.50

Dubeytî/ Baba Tahirê Uryan 	 6.50

Çarîn/ Sabah Kara 	 4.50

Peyxamberê Ummetê Hz. Muhemmed/ E. Botî 	 6.50

Leyla û Mecnûn/ Siwadî 	 7.50

Dîwan/ Seyid Elîyê Findikî 	 8.50

Çil Hedîs / îmamê Newewî 	 5.50

Feqîyê Teyran/ M. Xalid Sadinî 	 11.50

Kelîle û Dimne / Beydaba 	 8.50

Teyrê Xerîb / Xurşîd Rûşen 	 1.25

Abdullahê Minyeyî / Hekimoğlu İsmail 	 8.50

Seyf-ul Milûk û Melke Xatûn/Siyahpoş 	 8.50

Gulşenê Raz / Ş. M. Şebusterî 	 6.00

Pênc Rîsaleyên îmam Xezzalî 	 6.00

Gülistan / Şeyh Sa'di-i Şirazi 	 8.50

Leyl-name/Ayhan Geverî 	 5.00

Ferhanga Destî (Kurdî - Kurdî) / U.Demirhan 	 8.00

Cildên Kovara Nûbiharê (9 Cild, cildek) 	 25.00

Kitêbên Kurdî-Tirkî
Nameyên Bêcewab-Karşiliksiz Mektuplar/ S. Kara . . . 5.00

Mersîyeyên Rojhilat-Doğu Ağıtları/ S. Kara 	 5.00

Gotinên Pêşîyan û Botan Atasözleri. ../A. Bingöl. . . . 12.50

Melayî Cizîrî Divanı'nın Şerhi/A. Septioğlu 	 9.00

Kitêbên Tirkî

Bediüzzaman'ın Hayatı/ Abdurrahman Nursi 	 5.00

Bediüzzaman'ın Volkan Yazıları/ Osman Resulan . . . 4.00

36. Paralel ve Ortadoğu/ M.Selim Akdoğan 	 5.50

Çağdaş Iran Şiiri Antolojisi/ Sabah Kara 	 5.00

Asilerin Dönüşü / Gülistan Çoban 	 5.00

İslam Tarihinde Kürt Kadını / M. H. Yûsuf 	 5.00

Kitaben Em Belav Dikin

Alimek û Zordarek/ Dr. Yûsif el-Qerdawi 	 4.00

Cewhera Eqîdeya îslamê / E. Tahir El-Cezaîrî 	 4.00

Şark Uleması/ Mehmet Çağlayan 	 10.00

Osmanlı Rus ve Iran Savaşlarında Kürtler /A	 10.00

Dîroka Dugelên Kurdan/Abdullah Varlı 	 15.00

Kitêbên Em Belav Dikin YTL

Qur'ana Pîroz û Arşa Wêye Bilind/Abdullah Varlı. . . 22.50

Meala Fîrûz û Şerha Qur'ana Pîroz / M.M.G. Farqînî 20.00

Mewlûda Nebî/ Ertûşî (cildkirî, du reng, şamûe) . . . 10.00

Kürt-Ermeni llişkileri/Mayevsrıy 	 12.50

Kurd û Pêvegirîya Nisa û Dîroka Wî/ Reşid Yasemi . 12.50

KENT YAYINLARI

Seyahatnamelerde Dîyarbekir/ M. Ş. Korkusuz .... 24.00

İnsanlığın Ortak Aklı (Antoloji)/M. Halit Yalçın 	 30.00

İslâm'ın Anadoluya Gelişi/ Ahmet Demir 	 8.00

Vadedilen Günler /Taha Hüseyin 	 7.00

Bütün Yönleriyle Arabkendi / M. Şerif Eroğlu 	 10.00

Tezkire-i Meşayih-i Amid/M. Ş.Korkusuz 	 24.00

Ali / Ali Şeriatı 	 17.50

Kuruluş Döneminde Eyyübiler / Ali Beyyümi 	 10.00

Mem ile Zîn / Necdet Karasevda 	 6.00

Mazlum Halepçe / Müştehir Karakaya 	 5.50

Urfa Efsaneleri / Mehmet Kurtoğlu 	 10.00

Diyarbekirli Şair Sırrı Hanım / M. Ş. Korkusuz 	 7.00

Aşk ve Savaş (Devriş-i Evdi) / Necdet Karasevda. . . . 9.00

Amid'den Diyarbekir'e Eğitim Tarihi / M. Şimşek. . . . 6.50

Medreseden Meclis'e... / Giyaseddin Emre 	 12.50

Süryaniler ve Diyarbakır / Mehmet Şimşek 	 12.00
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Ferhanga Desti
kurdî bi kurdî

Umîd Demîrhan

Naveroka vê xebatê, ji peyvên
hevpar ên devokan hatîye hilbijartin.
(8500 peyv)

Peyvên zanistî û pîşeyî ji ehlê wan
hatîye pirsîn û wisa hatine ravekirin.

Peyvên hilbijartî bi mînakên ji
gotinên pêşîyan ve hatine
destekkirin. (1500 gotinên pêşîyan).

Hemû lêkerên xwerû û pêkhatî
hatine kişandin û ên hevedudanîjî
ji hev cihê hatine nivîsandin.

Mefhûmên rêzimanî bi herfa /(r)/ê
hatine destnîşankirin.
Ev xebat, li gor pîvanên ziman-
nasîyê û Kurdî bi Kurdî hatîye
amadekirin.

ceNT'in ışıkları

SÜRYANİLER
VE

DİYARBAKIR
MEHMET
ŞİMŞEK

'âbr ' . Kim

Süryanilerin Diyarbakır'la veya diğer bir
ifadeyle, Süryani kaynaklarının kent için
kullandığı isim olan Omid'le ilişkisi kadim
zamanlara kadar gidip orada kayboluyor.
Hıristiyanlıkla birlikte Süryaniler kentte
kiliseler ve manastırlar kurmuş, kentin
tarihinde önemli bir renk olmuşlar. Diyarbakır,
Süryani Kilise tarihinde önemli bir kent.
Şimdilerde sadece 5-10 kişilik cemaati olsa
da, bir zamanlar Süryani Kilisesi'nin
Diyarbakır'da kalabalık, eğitimli ve görece
varlıklı bir cemaati vardı. Tarihsel süreçte
kent ve civarındaki manastırlar, Süryani
Kilisesi'nde önemli eserler veren yazarlar
yetiştirmiştir.

Büyük Reşitpaşa Cad. Yumni İş Mrkz: 22/29
Vezneciler-İst. Tel: "021 2 519 00 09 www.nubihar.com
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Ji Mehmed Uzun re
Hunermend dengekî bi rêkûpêk û danisilandî ye.
Bi nêrîn û dîtîneke têgihîştî, bi aram û dorfireh e.
Bi helsengîya çanda xwe dizane û di rêya wê de têdikoşe
heta ku ew jî dibe parçeyekî wê helsengîye.
Herbijî ku tu xwediyê vê rewşê yî.
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Hunermend dengekî bi rêkûpêk û danisilandî ye.
Bi nêrîn û dîtîneke têgihîştî, bi aram û dorfireh e.
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