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Şadı bo giyana pak î nemir û şûrkeşe ol û nijada
kurdî Mele Seîde Menşur e bi günde xwe Norse...

Xwendlna MedresĞ Çi Bû?

Ew medreseyen ku ji sedsalan ve ye li Kurdistane, xasma li bakûre we hebûn û di rada
yekemin de ku xwe kiribûn devera perwerdekirina Kurdan, le ew di dawiya salen şestî de hema
wisan ku ji nedî ve ji hole rabûn, tev bi derbeke
wenda bûn û çûn. Gelo ew çi tişt bûn? Çi dikirin?
Û ew xwendina kevn di wan de bi çi awayî dihate
meşandin? Beguman encam û serpehatiya wan, ta

niha jî bi zelalî peşkeşe raya giştî nebûye. Niha
pir kem agahdariya entelektuelen Kurd je heye û
ew bi awayekî vekiri derbareya wan nizanin.

îro ew xwendin, ew medrese, ew sazûman ji pir
kesan re bûye meraq û gelek mirovân şareza, yen
pispor
û hunermend
hene
ku dixwazin
serpâhatiya
wan bizanibin.
Le heta niha ji
lekologan kesî hewleke zede nedaye sere û tu
lekolîn nekiriye. Her çiqasî li ser we babete ger
hinek tişt hatibin nivîsandin jî, le piraniya wan
bikemasî, biçewtî û bi awaye sehkirina ji devan
çebûye. Yan jî derbareya medrese li ser sopa hin
baweriyen
cüda û dîtinine
taybetî hatiye
nivîsandin û ew bi paşverûtî hejandine. İcar ji ber
hinde min pewîstiya nivîsandina ve pirtûke dît
ku ew tişten min bi çaven xwe dîtine û di jiyana min
de bihurîne, ji xwendevanen deme re bidim zanîn.
Ew xwendina ku di medreseyen Kurdistane de
dihate kirin, edî niha cihe xwe li goristaneke
bedeng vegirtiye û tene mirov dikare nave we di
rûpelen mejû de bibîne. Herçiqasî eğer ve gave bermaya we li hin günden ji bajaran dûr were dîtin
jî, naye wâ mane ku hejî ew xwendin, ew sazgeh li
jiyana xwe dldomînin.
Ew medreseyen kevnare ji sedsalan ve ye ku li
Kurdistane
hebûn û ji wan pir kesen zana,
rewşenbîr derketine ku hejaye pesn û serbilindiya
Neteweye Kurd in. Lewra bi kar û xebata wan
Herîriyan, Cizîriyan, Bateyiyan, Teyraniyan, Xaniyan û gwd. Ev bi sedsalan e ku zimane kurdî
xwe bi reşbelekiyan rûqale mejû kiriye û rewneqa
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xwe peşkeşi mirovatiya dinyaye kiriye, her jî
dike, we ta heta bi hetaye jî bike.
Ew medrese ji sedsala yazdehan ve ye ku li
gelek heremen Kurdistane hebûn û di wan de bi
dehhezaran, bi sedhezaran feqî û şagir xwendine.
Ji zarûken Kurdan zedetir hin Tuirk, Ereb û Faris
jî hebûn ku di wan de xwendine.
Hin ji wan medreseyan piri ku menşur bûbûn,
bihesanî naven xwe di rûpelen mejû de bi cih
kirine. Wek Medresa Sitrabase (Diyarbekir), Merdera Sor (Cizîra Botan), Medresa Bazîde, Medresa
Şemdînan. Medreseyen Bedlîse weke îxlasiye, Katibiye, Şükriye, Şerefiye û Şemsiyeye. Medresa
Hîzane, Medresa Mikse, Medresa Bedare, Medresa
Findika Botan, Medresa Axtepeye, Medresa
Norşene, Medresa Qerekoyg (Gimgim- Varto), Med¬
resa Farqîne, Medresa Hawele, Medresa Sârte,
Medresa Heskîfe, Medresa Paloye, Medresa Oxîne
û bi sedan yen wisa...
Di wan medreseyan de ji xwendina bi zimane
kurdî-erebî û hinek jî bi zimane farisî zedetir, ew
bûbûn devera bicihanîna töre, tevger û reveçûna
kurdayetiye. Lewra di wan de toreya kurdî, ji wergirtine bigir û hemû edeten kurdî
dihatin
pâkanîn, şexsiyeta nijadî derdixistin hole û mirovatiye didane diyarkirin.
Le mixabin,
piştî 1925-an Mistefa Kemal
Atatürk bi nave Kanuni Tedrisat hin metoden
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gemar î qirej dencistin û hedî hedî ew medrese
dane girtin. Yekemin sedeme girtina wan medre¬
seyen kurdî jî ev bû; asimilekirina Kurdan û qutkirina Kurdan ji her tişten wan yen kev, xasma
bexeberhiştina Kurdan ji peşiya wan... Û jixwe ji
amacen yekemin en Miftefa Kemal bi dencistina
qanûna Kılık-kıyafete jî ew bû, da Kurd dest ji
wergirtina xwe ya milî berdin û mîna rubotan xwe
di bine şewqa wî de bişûtikînin, da zû ji toreya
xwe dûr bibin û kincen kurdî wernegirin.
Kurdistan cara peşî jixwe di 1639-an de hatibû
dabeşkirin. Le Ji we deme hetaî 1923-an tu çare ne
Farisan, ne jî Osmaniyan Kurd û Kurdistane

înkar
nekirine
û bi qanûnen
taybetî
asîmîlekirina
wan bo xwe nekirine
amaca
yekemin. Le piştî 1923-an ku bakûre Kurdistane
para Tirkiye ket. îcar karbidesten dewleta Tirk li
peşberî dîroke her cûre hovîtî, xwînxwarî û rûreşî
kirin û heta niha jî her wisa didomînln.
Ji wan medreseyen

Kurdistane pir kesen mezin
derketine ku di nava gele xwe de, hem jî li Rojhilata Navîn û li gelek welaten dinyaye navûdeng
dane û di pîşeya xwe de pir menşur bûne. Ew
şexsiyet, çi di ware olî û reçikan (Terîqet) de be, çi

di ware siyasî û serokatiya serhildanen kurdî de
be û çi jî di ware zanistî, veje û helbestvaniye de
be suxrene pir heja, yen giranbiha kirine. Wek
nimûne,
12

ez naven çend ji wan kesan li vir tînim

bîra xwendevanan:
a) Hin ji wan kesen menşur en di ware olî,
reçik, veje û helbestvaniye de ku ji medreseyen
Kurdistane rabûne, wek Mewlana Xalide Kurdî
(1773-1826) ku hîmdare duyemîn e Reçika
Nexşebendî bû û navûdenge wî li dinyaye belav
bûye. Şex Elî Herîrî (1010-10789). Mele Ehmed
Huseyn Bateyî (1417-1491). Ş6x Mela Ehmed
Cizîrî (1570-1640). Feqiye (Mihemed) Teyran
(1590-1660). Feqe Reşîde Hekarî. Şerîfxane
Colemergî (1693- 1748). Selîm Sileman (Sedsala
16-17).
Mele Xelîle Sertî (1753-1843). Xaris
Bediîsi (1758-?). Elî Teremaxî (Sedsala IV, hicrî).
Mele Ûnise Herqetenî (1785-?). Pertew Bege
Hekarî (?.. -1806). Siyapoş, Macin, Mîna, Sadiq,
Bekir Bege Erzî, Mensur Girgaşî, Ş6x Evdirehmane Axtepî (1850-1910), Mele Eliye Findikî,
Xelîfe Ûsiv, Şex Diyaedîn (Navdare bi Hezrete
Norşenî), Mele Mihemed Emîn Heyderî, Mele Mi¬
hemed Liceyî, Mele Evdilmecîd, Mele Necmedîn
Tengezarî, Mele Mûsaye Mizî û bi hezaran kesen
wisa yen din.
b) Hin kesen di ware siyasî û serokatiya serhildanen kurdî de ku ji medreseyan rabûne, wek Şex
Ebdulahe Nehrî (1880). Küre Ş. Ebdulahe Nehrî,
Şex Ebdulqadir (1908). Seyîd Taha Nehrî, Şex
Seîde Pîranî, Mele Selîme Hîzanî, Seyid (Şex) Elî,
Şex Şehabedîn, Seyîd Riza, Ş6x Mihemed îsaye
. .
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Cibrî, Mele Hesen Hişyar û bi sedan kesen wisa
yen din...
d) Hin kesen di ware olî, veje, nivîskarî, helbestvanî û nijadpenverî de ku ji medreseyan rabûne,
wek mamosteye edeba kurdî Ehmede Xanî (16511707), Mele Mehmûd Bazîdî (1797- ?..), Mûrad
Xane Bazîdî (1772-1832), Mele Seîde Menşur
(Navdare bi günde xwe Norse), Mele Şexmûse
Hesarî (1903-1984) ku di sedsala bîstî de ji medre¬
seyan rabûye û di helbestvaniye de mora xwe li
mejû xistiye, henveha menşûre bi nasnave Cegerxwîn bû û bi dehsedan kesen wisa yen din...
Tişte girîng ku bala mirov dikişine; ew zaten giranbiha ku li jore behsa naven wan hate kirin,
pîşeya wan a asasî ger çi be jî, tev di nava gele
xwe de bi xeysete mele, ş6x û seyîd tene naskirin.
Belam herçiqasî bi rûxandina serhildanen Neteweye Kurd re, ji 1925-an hetanî 1938-an medre¬
seyen Kurdistane jî gelekî rind para xwe ji hovîtî
û xwînxwariya Komara Tirk girtibûn. Le piştre
dem pir neçû devvlete dîsan xwest ku wan medre¬
seyan veke, da texe bine basken xwe û bi wan
dijîtî li peşberî azadîxwazen Kurd bike. Her çendî
vekirina wan medreseyan li gor qanûna heyî
qedexe bû jî, le dewleta Tirk hin bi hin fersend da

ku vebin.

Û

piştî 1939-40-î li hin deveran vebûn û

dest bijiyane kirin. Le bele weke caran dîsa jî her
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tişt bi terse daxwaza dewleta Tirk hate gerandin.
Piştre ew medrese, di salen şestî de, ji ber dek û
dolaben dewlete, hem ji ber tengasiya rewşa deme,
hinek jî ji ber rewşa nûjen a dinyaye hinbihin
teqla xwe şist kirin û di salen hefteyî de veca bi temamî
ketin nava peien deryaya dîroke û te de nixro bûn.
Beguman îro gelek xwenedayen Kurd en nû hene
ku zede agahdariya xwe bi rewşa wan medreseyan
nînin ka ew medrese çewa bûn, xwendina wan bi
çi awayî dihate meşandin û we sazgehe bi çi rengî
hewqas bi sedsalen direj xwe îdare dikir. Herweha
pir kes hene ku meraqeke zede jî dikin û dixwazin ku bizanibin ka ew medrese çi bûn, çi dikirin
û çewa dilipikîn. Hin kes jî hene ku dixwazin li
ser wan medreseyan lekolîn bikin, rewşa xwendina wan denemin hole û bi raya giştî bidin zanîn.
Le ji ber nebûn an kembûna agahdariyen li ser we
yeke, kare wan şopgeran hîn betir dijwar bûye û
gelekî zehmet dibe.
Ev yek jî eşkere ye, heta niha tu kesî yan
sazgeh û rexistikeke kurdî hewl nedaye ku li ser
medreseyan lekolîn bike û rewşa we xwendina
kevnare bi nifşen nû bide zanîn. Ev yek jî hîn
eşkertir e ku çavkaniya welatpareziya kurdî, herweha piraniya serok û berpirsyaren serhildanen
Kurdan çi şbx, çi seyid û çi jî mele bin ji wan
medreseyan derketine û Doza Kurdî bi dest û
dîtinen paqij her parastine û nifş bi nifş anîne.
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spartine ekdû, ta ku gihandine dema îro û xistine
desten revvşenbîr û siyasetmedaren
nûjen en
dewra ve cihana medenî.
Ere her çendî ku ez dibejim ş6x, mele û seyîd, 16
gelek axe, beg, mîr û maqûien Kurd jî hebûn ku
xwe ji we şerefa betixûb bepar nehiştine û berpirsy ariya xwe ya dîrokî her bi cih anîne; di mejû de
ruyen xwe sipî derandine û şan û şerefa xwe bi
Alaya Rengîn re hildane jore.
Beguman, çewa ku her welatek an her neteweyek li gorî töre, edet û rewşa xwe di demen bihurî
de dixwendin û ku niha jî her wisa dixwînin, bi
zimane xwe dinivîsin û dipeyivin, li Kurdistane jî
bere her wisan bû. Le ew xwendin ne xwerû bi
zimane kurdî, bi kurdî û erebî dibû, di ber de
hindik farisî jî dihate xwendin. Û ew xwendin bi
sedsalan jî her wisan domandiye, ta ku di salen
hefteyî de xatire xwe ye dawîn ji Kurdistane xwestiye û koça xwe ji wir bi re xistiye.
Le mixabin niha ew rewş pir guheriye û ne mîna
bere dimeşe. Ji ber ku Kurdistan di 1923-an de li
çar-penc welatan hate dabeşkirin û di çarîka sisiyan a ve sedsala bîstî de jî xasma ku dijminan

giraniyeke zede daxistin hole ku rojek berî rojeke
zû Kurdan asîmîle bikin wan ji töre, ji zim6n û binyata wan a kevn dûr bixînin her cûre xirabî
kirin, dikin û niha metoden gemar en nûjentir bi
sere wan ve tînin. L6 her çi be jî dîsa Kurd ji ber
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ku xwediye çandeke dewlemend in û li peşberî
zimanen biyanî pir bi rik û hişk in, tu çare dev ji
zimane xwe bernedane, toreya bav û bapîren xwe
neterikandine,
timî li heyîn6n xwe yen dîrokî
xwedî derketin û her jî derdikevin.
Belam piştî pejirandina ola îslame ta bi çarika
sisiyan a ve sedsala bîstî jî, kurdan her giraniya
xwe dabû ser xwendina olî û di medreseyen xwe de
bipiranî zarûken xwe bi nivîs û zimane erebî dane
xwendin. Le ew xwendina Çur'ane, ya Serf û
Nehwe, ya Şerî'et, Hedls, Mentiq, Felsefe, Cebir ü
gwd. Her çiqasî ku bi zimane erebî dihatin kirin,
le dersdaran ew tev werdigerandine zimane kurdî
û dersa şagirden xwe didan. Henveha çend
pirtûken ku xwerû bi zimane kurdî -zaravaye kurmancî- ne jî bi dersîtî didane xwendin.
Tiştekî din ku zedetir bala mirov dikişine ev jî
heye, ku nivîskaren piraniya wan pirtûken bi
zimane erebî yen ku di medreseyen Kurdistane de
dihatin xwendin, Kurd bûne. Û ev rastî jî eşkere
ye ku hewesa mele û feqiyen Kurd, zede ji
pirtûken ku nivîskaren wan Ereb in re çenedibû.
Yek ji sedem û benden yekemin ku zimane
kurdî di rewşen hewqas zehmet de bi serbilindî
heta niha jî ku xwe li peşberî asimilasyona
zimanen biyaniyan parastiye, beguman ew medre¬
seyen Kurdistane bûne. Lewra di her dem û çaxan
de zimen her hebûna xwe bi serfirazî daye
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nişandan û ji nijadtiye zedetir xwe kiriye zimane
ola netevveye Kurd jî.
Ez bi ve pirtûka xwe, ne bi away6 lekolîn, le
tene bi rewşa ku min bi çaven xwe dîtiye hewl
didim, her çiqas bi kurtî û kemasî ye jî rewşa
xwendina medreseyan û feqîtiye bi xwendevanen
nûjen bidim zanîn û wan hinekî bi we sazgehe
agahdar bikim. Ez e li vir, ji destpeka xwendine çi
meletî, feqetî û rewşa xwendina medreseyan, herweha naven pirtûken ku di medreseyen Kurdis¬
tane de dihatin xwendin, bi r6z binivîsim. Ez bi
hevî me ku ev xebata min a bi kem û kas henveha
be zanîna naven hinek nivîskaren pirtûkan û
tarîxa jidayikbûn û mirina wan, de hinek tîrejen
bi ruhnî bide peşiya rewşenbîr, siyasetmedar,
lekolog, kurdolog û zanîngehen ku de li ser babeta
medrese lekolîn bikin. Ev xebata min her çiqasî
ger hindik e jî, le peşiya wan kes û sazgehan
hinekî zelal dike û bi hesanî ew de karibin gavine
fireh berep6ş bavejin. Yeke dîtir, ev pirtûk jî
îsbata awayen hebûna xwendina Kurdan a kevn
dike û hem jî di vî warî de berhemeke nû dikeve
nava refen pirtûkxana Kurdistana dabeşklrî.
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BEŞ -I

1- Destpâka Xwendin6:

Berî ez behsa destpeka xwendina medreseyen
Kurdistane bikim, pewîst e ku jiyana zarûkekî ji
roja çebûne bigrim dest û hej awayen penverdekirin û xwendina ku dihate kirin bînim zimen.
Jixwe eşkere ye ku ji Zerdeşti, FÛetî û Cihûtlye

zedetir piraniya kurdan Misilman in. îcar çi
Kürde misilman gava zarûkek j6 re çedibû -çi keç
û çi jî kur- piştî heft rojan dibire ba şexekî yan
ba meleyekî, ba mirovekî oldar û navekî xweş le
didatanî. Wî kesî peşî di guhe zarûke ye raste de
bang dida, di ye çepe de jî qameta nimeje dixwend
û naveki "xweş" le datanî. Piştî ku ew zarûk bi xeberdane diket hinbihin bav an de je re nave
Xwede, yen pexemberan, şerten Islama, şerten
îmana, naven sehabiyen Pexember û yen ewliya û
19

qenc6n Xwed6 digotln. Piştre wan ew zarûk ferî
Fatihe, Ettehîyat ü away6n rewşa nimeje dikirin.
Gava zarûk şeş-heft salan xwe temam dikir, wî
datanîne ber xwendine. Mele gund, an feqiyekî
yan jî yekî gundî ku hinek xwendina wî hebûna
pe Elîfbettk didane xwendin û ew rind fârî xwendina alfabeya erebî dikirin.
Feqî, di her zemanî de li piraniya günden Kur¬
distane plr-hindik hebûn. Zarûkan peşi 11 ba
feqiyen günde xwe Elifbetik dixwendin. Yan Jî
eğer feqî nebûna, mele gund an Jina mele yan Jî
jineke, zilamekî gundî dersa Elîfbetikt didane
zarûkan.

Dema zarûkeke ElîfbĞtlka erebî dlqedand. malbata we diyariyeke heja -ku Jâ re meftûhane
(xerdîn) dihate gotin- didane dersdar.
Ew
meftûhane di kutaklrina her pirtûkeke de dihate
dayîn. Jixwe di qedandina Qur'an& de meftûhane
diyariyeke mezin bû. Hin malbat hebûn ku jl bo
meftûhaneya Çur'ant çelekek, noginek an miyek,
bizinek, bi hindikî bencek an kehrek didan. L6
meftûhana feqiyân li derveye günde xwe ku di
medreseyan de dixwendin, bi rengekî din bû.
Dema wan pirtûkeke diqedand, diyarî nedidan
dersdare xwe. Wan ji kîse xwe yan malbata wan,
ziyafeteke heja didane feqiy6n hevalen wî.
20

Li gor bawerîya ku li nava xelke hebû; kese ku
pirtûkeke biqedandina
û me/tûhaneya
xwe
nedana, ji xwendine re famkorî dibû û te de nika-

ribû bi peş ve here.

Piştî xwendina Ellfbetika erebî, îcar dersa
Qur'ane didane zarûkan, heta ku her 30 cizuyen
we bi wan didane rewakirin. Piştî Q ur 'ant,
zarûkan dev bi xwendina Meıvlûda Kurmancl ya
Mele Ehmed (Huseyn) Bateyî dikirin. Piştî xwendina Mewlu.de, Nehc-ul Enama Mele Xelîie Sertî
dihate xwendin. Piştî Nehc-ul Ename, Nûbihara
mamosteye
nemir a Ehmede Xanî dihate xwendin û dû re Xayet-ul îqttsara ku bi kurtî danasîna
şerten Şerî'ete dike bi wan didane xwendin.
Gava xwendina zarûkan digiha dawiya Xayet-ul
îqtisare, gelekan dev ji xwendine berdida û li
mala xwe dest bi kar û îşe male dikirin. Hinek jî
li xwendine didomandin, ji günden xwe derdiketin û diçûn feqîtiye.
Le eğer di maleke de çar, penc û hîn zedetir
zarûk hebûna bipiranî hemûyan ta bi Xayet-ul
îqtîsar& dixwendin û li wir dev ji xwendine berdidan. Le di nava wan zarûkan de kîjane ku ji
xwendine re zîrek û tîjîfehm buna, bave wan ew
dişeyandine feqîtiye. Hinek malbat jî hebûn, di
nava çedn zarûken wan de kîjane ku di İaşe wî de
21

kemasiyek, seqetlyek hebûna, yan eğer ji îşe male
re ne zîrek û çist buna, herweha ku ew şûm û nehs
buna û ne di xebera de û bave xwe de buna, tene wî
dişeyandin feqîtiye. Hinek malbat Jî hebûn ku
timî xwe di nava xelke de kem, ne eşîr didîtin.
Ew6n wisa bipiranî zarûken xwe tev dişeyandin
feqîtiye, da bibin mele û bi x6ra wan xwe ji we
kemaniye rizgar bikin. Li Kurdistane jixwe hin
famîle jî hebûn ku ji bav û kalan ve xwendin û
meletî ji wan re bûbû pîşeya herî sereke û ew di
nava eşîra xwe de, li nava xelke bi nave Mala
Melon, Mala Weltyan, xwedîocax û bi gelek naven
wisa yen "pîroz" hatibûne xeysetkirin.
Zarûken ku dest bi feqîtiye dikirin, diviya ku
temene wan ji duwazdeh salan bihuribûna. Hinge
ew xortik ji günde xwe diçûn, li ba mele gündeki
nez ciye xwe dikirin û li wir dev bi Xwendina Râze
dikirin.
2- Destpeka Feqîtiy6:

Zarûken kurdan piştî ku li mala xwe, ew xwendina ku me li jore behs kir kuta dikirin, edî bi
amaca Xwendtna Rezâji günden xwe derdiketin û
diçûn feqîtiye. Çi xortiken ku ji bo xwendine ji
mala xwe diçûn derve, sere p6şî li günden nezî
günden xwe, li ba meleyekî cihe xwe dikirin û dix22

wendin. Li wir îcar dev bi Serfû Nehwa erebî di¬
kirin û li xwendine didomandin.
Çewa ku di beşa diduyan a pişka Pirtûken

Xwendine de behsa naven pirtûkan hatiye kirin,
peşî wan xortikan dev bi xwendina Nehw (gramatik) û Serfa (Kişandina lekeran) zimane erebî di¬
kirin. Li wir îcar nave wan dibû feqî û her kesî bi
wî nasnavî gazî wan dikir.
Ew feqî di rojen pencşeman de piştî nîvro diçûn
mala xwe û roje înan berevarkî dîsa şûnde vedigeriyane günde ku le dixwendin.
Le xwendina feqiyan her ku berjor diçû, edî
çaven xwe li dersdaren heja, li meleyen çe digerandin û bi heremen dûr ve diçûn, li medreseyen
ku feqî le pir hebûna dixwendin.
Hinek feqî hebûn ku bi salan nedihatin mala
xwe. Heta hin feqî hebûn du salan careke, sise
yan çar-penc salan careke serî li mala xwe nedidan.

Wek nimûne: Bave min gava sezdeh, çardeh salî
bû, çûye feqetiye û hetanî çar-penc sal bihurîne
hîç serdanî li mala xwe nekiriye. îcar de û bave
wî ketine tavileke giran û bapîre min çûye le geriyaye, ta ku ew li medresa Haweie li ba dersdare
menşur Mele Mihyedîne Haweiî dîtiye.
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3- Medrese Û Mizgeft:
Li piraniya günden Kurdistane, henveha li piraniya tax6n bajaren w6 yek-didu û hîn zedetir mizgeftek (1) hebûn, çewa ku niha jî pir hene. Mizgeft

be medrese dibûn, 16 medrese be mizgeft nedibûn.
Piraniya deveren ku 16 mizgeft hebûna, li wir
medreseyek jî hebû. L6 hinek ji wan medreseyan
mezin bûn û bi qeder6 50-200 feqe 16 dixwendin.
Hinek medrese jî piçûk bûn, li dora 10-50 feqeyî
16 dixwendin.
Medreseyen ku piçûk buna, J6 re
hicre (kun-qul) dihate gotin.
Li gund û bajaren Kurdistane çekirina mizgeftan (2) karekî pir h6san bû; xelk6 di nava xwe de,
her kesî li gor destfireyiya xwe ya aborî pere dida.
Alîx6rekî jî erd ji kîs6 xwe dida û mizgefteke ava
dikin. Yan jî mizgeft di erdeki metruke de dihate
avakirin. Günden ku 16 mal pir hebûna, dema avakirina mizgefte, pe re medrese an hicre jî ava di¬
kirin.

(1) Piraniya mizgeften 11 günden Kurdistane, be minare ne.
Çekirina mlnareyan li günden Kurdistane ta niha jî nebûye

edet. Le bele

11

bajaran rewş bi tersa we ye.

(2) Devera ku le mizgeft ava dibin, tevî erda ku jl wan re te
kifşkirln li ba xelke gelekî pîroz, glranblha û payedar İn. Kes
tiştine pîs, necisi bl aliye wan ve naveje, ji qireje paqij diderin
û timî we hereme dlparezin.
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Avakirina mizgeft û medreseyan;
asasekî pir
m ezin dihate ç6kirin û li ser6 xanî ava dibû.
Piştre ew xanî dikirin du beş. Aliyek dibû mizgeft,
aliyek jî dibû medrese.
Piraniya mizgeftan ji saloneke mezin û yeke
piçûk dihatin hole. Medrese jî saloneka mezin û
li bere yek-du salonen piçûk çedikirin. L6 deriye
mizgeft û medreseyan ji hevûdu cihe, her yeke li
aliyekî vedibû. Deriy6n mizgeftan di taq6 bakûr
de vedibin, 16 tu qayde ji y6n medrese û hicran re
nîne.

Mizgeft bi berfireyiya xwe ber bi ©ubteye (Mala
Xwed6) ve tene çekirin. Di nîv6 dîwar6 başûr de bi
qeder6 gavek û nîv6 fireh û du-s6 gavan jî bilind
mîhrab tene çekirin. Mîhrab ji dîw6r zedetir bi
derva ve mîna nîv6 kovikeke çedibin. Gava mele
li peşiya civate nim6j dikin, dikevin wan qoziyan
û îmamtî dikin.
Li keleka mîhraban ji hinduru ve li aliye raste
minber (3) hene, ku di roj6n înan de çax6 mele

Xutba îne dixwînin, derdikevine ser wan.
Piraniya mînberan bi se p6plûkan ji erda bin6
mizgeftan bilindtir çedibin. L6 y6n di mizgeften
(3) Minber pir kem 11 mizgeften gundan hebûn. Yen ku hebûn jî
piranî se peplûk ji kerpiç an jl keviran hatibûne çekirin.
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bajaran

û hinek jî y6n li günden

ş6n î boş de, ji
daren rengkirî bi rewş û perdan ve xemilandî, bi
qedere du metreyan bilind çedibin. Erda bine miz¬

geftan bi xalî, xalîçe, berr, merş û carcîman
vegirtî bûn û li bine wan jî zilûken qalind raxistî
bûn. Raxistina medrese û hicran jî her wisan bû.
Di dem6n serma de li gorî pediviya germa wan, li
devereke û hîn zedetir sobe vedigirtin.
Feqiyan di medresa xwe de dixwend, li wir radiketin, li wan salonen piçûk xwarin dixwarin,
kinc6n û nivîn6n xwe jî li wir bi cih dikirin. L6 di
dem û şev6n germ de, li ser bane mizgeft û medrese
radiketin.
Nimeja feqiyan. her çiqasî nimejkirina li mizgefte bi xertir e jî, 16 pir kem li mizgeftan dihate
kirin, piranî li medrese nimej eke sivik dikirin.
Li vir her ku behsa nimeja feqiyan hatiye,
div6m ku v6 yeke eşkere bibejim; feqiyan hewqasî
nimeja bi cema'et bo xwe girîng nedidîtin û z6de
guh nedidane. Wan II medreseya xwe nimej dikir û
sineten piştî nim6jan û y6n berî nimej an jî nedikirin. Gelek feqî hebûn ku nimeja slbehe Jî nedikir, heta hlnekan nimej 6n din Jî dibihurandin, 16
piştre deyndan (qeza) dikirin.
Ji bo nimeja feqiyan xelk6 û piraniya dersdaran, zede ziverbûna xwe diyar nedikirin. Lewra li
26

gor baweriya ku di nava xelk6 de hebû; rozana feqiyan bi xwe]iperestinî bû ûfeqi teyriken binişte bûn.
Her mizgeftek her medreseyek butçeya xwe
hebû; milk û mal6n wan hebûn û j6 qezenceke
daimî dihat. Li bajaran dikan û xaniy6n mizgef¬
tan hebûn, çewa ku niha jî pir hene. Ew erd, ew
xanî û dikan bi deman û kire didane xelk6. Bi w6
qezence 16çûya mizgeft û medreseyan dihate kirin.
Herweha çu ferqek di navbera male mizgeftan û y6
medreseyan de jî nedihate kirin.
Butçeya mizgeft û ya medreseyan piranî di
desten meleyan de bû. Le li hin deveran di desten
şex an seyidan de bû. Hatiniya ku ji erden medre¬
se û mizgeftan dihat, eğer ne neqdî pere buna jî di
payizan de hemûyî dikirin pere û teslîmî kesn
berpirsyar dibû.
Ji bo her mizgefteke suxrevanek hebû, nav6 wî
Miceıvre Mizgefte bû. Kare micewran; malandina
medrese û mizgefte, di zivistanan de gerandina
ban6 wan û hûrkirina 6zingan, tijekirina kûp6n
av6 û gwd bû. Piraniya micewran kes6n sofi, y6n
z6de oldar bûn ku bipiranî xera xwe wî îşî dikirin.
L6 eğer micewr yekî feqîr buna, ji bütçeye heq6 wî
y6 salane dihate dayîn. Yan jî gundiyan, aleciyen
taxan di nava xwe de pere kom dikirin û heq6 wî
ye salane didan.
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4) Meleti û Xwedikirina Meleyan:
Li Kurdistane hertim pîşeya herî giranbiha û
pîroz meletî (4) bû. Siyaneta meleyan li nava xelk6
pir hebû. Ji ber w6 yeke, her kesî dixwest ku w6
pîşeye bi dest xîne û bibe mele. Le ji bo kirina me-

letiye, xwendina olî bitene t6r nedikir; je re
zîrektî, tîjîfehmtî pir diviya û bicihanîna edeten
xelk6, xwewerkirina
di toreya wan de gelekî
p6wîst bû. Lewra kese ku dibû mele, gelek perpirsyariy6n wî jî çedibûn û bi begavî J6 re girîng bû
ku hemûyî bi cih bianîna.
Meletî hem li bajaran û hem li gundan hebû. L6
meletiya li bajaran ji ya li gundan cihe bû. Bipiranî ji m6j ve ye ku meletiya li bajaran bi meaş
dihate kirin û piraniya wan meleyan ji aliye Dewleta Tirk ve dihatin xwedîkirin. Ew rewş niha jî
wisan e û zedetir jî bûye. Her çlqasî ber6 hin
meley6n li bajaran meaş6 xwe ji weqf an ji
rûniştevan6n
taxan digirtin, dîsa jî ew di bine
çavderiya Dewlet6 de bûn. Ji ber hinde ew meletî
bi away6 ku 11 gundan çedibû nedihate pfvandin.
Meletiya li bajaran bi sere xwe tiştek bû û niha
jî her ew tişt e û heja ye ku li sere lekolîn betin
kirin. îcar ez 6 li vir ten6 behsa meletiya li gundan
(4) Bejeya mele, li gorî gotina Mamoste Hejar, ji zimane moxolî
derbasî nava zimane erebî bûye û bi riya misilmantiye belav

bûye.
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bikim.
Ji salen çilî û bi vir ve çi mele ku li gundekî

meletî bikira bi fermana ş6xekî yan bi daxwaza
axayekî li günden wan dest bi meletiye dikir. L6
hin gund hebûn ku ne gredaye bi ş6x û axeyan ve
bûn. Herwisa ew meleyen ku ne gir6day6 bi ş6x û
axeyan ve buna jî, piranî li wan günden serbixwe
meletî dikirin.
Li Kurdistane her gundekî, ji xwe re meleyekî
digirt. Günde ku mal 16 pir hebûna yan jî eğer
dewlemend buna, ji xwe re melakî bijare ji wan6n
menşur digirtin. L6 günden feqîr û y6n piçûk,
hema kîjan mele bi wan razî bibûna, digirtin.
Gava ş6xekî an axayekî ji günden xwe re mele
digirtin, bi wan re li ser dana heq6 wan bazar jî
dikirin. Piştî lihevkirine, wan mele dibir bi gundiyan didane naskirin û heq6 mele çiqas buna digotine gundiyan. L6 eğer gundiyan bixwe ji xwe re
melakî digirtin, wan jî ji bo heqe wî p6 re bazar
dikir. Li ser dana çiqas ji sedî zekat û tişten wisa
li hev dikirin.
Hatinî û qezenca gundiyan çi hebûna weke dexl,
rez, pez û wekî din tişten ku zekat 16 dikeve, je
bek6masî para mele didan. Eğer ew zekat û fitir û
tişten wisa heqe mele dernexistibûna, gundiyan ji
kîs6 xwe dixistin sere û heq6 wî temam didan.
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Li gorî şerten misilmantiye, heçîka dexl e mîna
genim, ceh, nîsk, nok û gwd ji dehan yek zekat e.
Çax6 ew hatinî li benderan safî dibûn bi elb, ölçek
û tişten wisa li hafa mele dipîvan, neh jimaran ji
xwe re cihe vala dikirin û ya dehan zekat vala di¬
kirin. Ji w6 zekate îcar bazara ku bere bi mele re
li ser çiqasî hatibû kirin, li w6 gor6 heq6 wî
didan.
Zekata pez û ya dewaren stûr, ji çilî yek e. Eğer
ew zekat tene heywanek buna, arinzî ji mele re bû.
L6 eğer didu û zedetir buna, li gorî bazara ku bi
mele re ç6bûbû, para wî didan.

Wek nimûne: Li gelek gund6n ku bav6 min li
wan meletî dikir, rojeke di meha gulane de hemû
malen ku zekat li peze wan diket, gazî bave min
dikirin û li hafa wî pez6 xwe dijimartin; sî û neh
lib ji xwe re berdidan, ya çilî - mih an bizin bi
sexla we ve- zekat didan.
Hin kes6n xwed6tirs hebûn ku di nava pez6 wan
de kîjan mih an bizina rin a bi şîr û zo (cotsexl)
buna, w6 zekat didane mele. Lewra li gorî baweriya xelk6, maie ku zekat t6 dayîn eğer çiqas rind

be, d6 hewqas xerdîna male wan jî rindtir bibe.
Li piraniya günden Kurdistane xaniy6n meleyan
hebûn ku ji aliye gundiyan ve hatibûne avakirin û
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malbaten meleyan di wan de rûdinişt.

Û

lemezekirina wan xaniyan ji aliye gundiyan ve
dihate kirin.
Mele û malbaten xwe jiyaneke pir xweş dibihurandin. Mele, jln û zarûken wan tev, bi wergirtineke spehî xwedî dibûn, timî xwarin6n rûnî dixwarin û bi şûştineke z6deyî ji ya xelke paqij bûn.
Suxreya malbaten meleyan, her kar û îşe wan,
heta bi anîna ava mal6n wan jî gundiyan bi dor
dikir. Yan jî heq didan maleke feqîr ku kare
mala mele y6 salane bikira. Berî destpeka zivistane, her maleke gundî barek 6zing bo şewata
mala mele xwe dibir. Günden ku daristan le
nebûna, gundiyan ji mele xwe re 6zing dikirrîn.
Bikurtî debara hemû meleyan Ji aliye aborî ve
gelekî rind dibû. Çi zekat, fitreyen remezane,
isqat (5) û wekî din x6r û x6rat hebûna n6vî, yan ji
sisiyan yek, an jî ji sisiyan didu ji melan re bûn.
Herweha piraniya malen gundan her sibe firaqek
mast, girekek rûn6 nivişk, an şoyek penîr ji mala
male re dibirin. Gava heywaneke stûr an pezeke

(5) îsqat: Kese ku dimre kefare ji bo nimej, rojî, sond û hemû
wacîbaten wî genim didin feqîr û mlskînan, da Xwedî wî/we ceza

neke.
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gundiyan wek nezr an 'eqîqeya zarûkan (6) dihate
serjekirin, heta raste hertim para mala mele bû û
hej goşte din li gundiyan dihate dabeşkirin.
L6 li ser ve yeka ku me li jor6 got, timî belengaz
û feqîren gundan ji mele günde xwe ziv6r dibûn û
ew bi kulzikî navno dikirin, di buwara wî de b6r6
dipeyivîn û hergav 16 nifir dikirin. Ku ango mele
rizqe wan birriye û nahele kes x6r li wan bike.
Di sal6 de rojeke li dawiya bihare û rojeke di
payize de, şîre pez6 gundiyan tev ji mala mele re
bû. Pîreken gundiyan ew şîr dikirin penîr û rûn ji
wan re bo qatix6 zivistane dihiltanîn.

a) Serbilindiya Xelk£ Bi Meleyan: Meleye ku di
meletiya xwe de jehatî buna, gundiy6n wî gelekî p6
dipesinîn û timî xwe li peşberî günden li dora xwe
serbilind dikirin û qure dibûn. Henveha gundiyan
li her devere di laye mele xwe de propagendeyeke
ç6 dikir, timî behsa zîrektiya wî ji kes6n xerîb re
dikirin û ew ji hemû meley6n li her6ma xwe ç6tir
didane pejirandin.

(6) Nezr, dema yek bo kirina tlştekî li xwe nezr bike û wî îşî
negehîne serî, leborîna (kefarej xwe tişte ku gotiye dlde.

Eqlqe, zarûken piçûk gava dimrin, de û bave wan heywanek serje
dikin û goşt didin feqîran.
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Kifşbûna zîrektiya meleyan ji gundiyan re, p6şî
bi girtina gelek feqiy6n talib, bi dana waz û
nesîheten "xweş" kifş dibû, henveha bi qedirgirtina meley6n li günden dor6 ji mele wan re, hîn
zedetir ew kefxweş û şad dikirin.
Jixwe piraniya meley6n hemû hereman, rind
ekdu dinasîn. Ji ber ku gelek j i wan bi hevûdu re
feqîtî kiribûn û bi salan di eynî medreseyan de
mabûn. Ji ber hinde hin meley6n ku di zemane
feqîtiya xwe de jehatî û zîrek buna, di dema meletiy6 de jî nevalen wan qedr û siyaneta xwe Ji wan
re p6şk6ş dikirin.
Hin caran gava çend meley6n ku günden wan
cîrane hevûdu buna û li ser gelsen olî di navbera
wan de nîqaşek derbiketa, her gundekî -eğer mele
wan niheq buna Jî- piştgiriya mele xwe dikir. îcar
di encama w6 niqaş6 de kî] an mele serkeftî
bibûna, gundiy6n wî zede k6fxweş dibûn û tinaz6n
xwe bi gundiyen wan meley6n din dikirin.
Hin caran li ser nîqaşa di navbera meleyan de,

dljminatî

jî dikete

navbera

gundan.

Gava

gundiy6n mele Jehatî tinaz6n xwe bi gundiyen
mele nejehatî dikirin, wan hilnedigirt û ji hev re
dest bi dijûn û qiren6 dikirin. Heta pir caran ji ber
ku meleyek ango mîna mele filan û b6van gundî ıie
jehatî bû, gundiyan wî ji gund diqewirandin.
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Careke ez li ser meseleyeke wisan bûm şahid:
Mele gundekî û y6 gundekî cîrane xwe, li oda
mezine gund li ser meselake Sert 'ete nîqaş diki¬
rin. Bi Mele günde cîran re çend zilamen gundiyfin
wî jî hatibûne wir. Di dawiy6 de herdu meleyan
qir6n kir. Piştre îcar gundiyen wan qiren kirin;
çend serî û mil ji hevûdu şikandin. Piştre ha li ser
w6 qirene çend sal bihurîbûn jî, ew herdu gund bi
hev re nedipeyivîn.

Hin caran gava gundekî dixwest ku melakî din
ji xwe re bîne, li mele xwe manî dikirin û ew
begav dihiştin ku mala xwe ji gund bar bike. L6
eğer mele xwe ragirtina û ji gund neçûba, paşepaşe
gundiyan digote, ku tu ne jehatî yî. Û bi çend me¬
leyan an bi ş6xekî ew îmtîhan dikirin. Bi wî
awayî ji mele re kemayî didîtin, je re behane derdixistin heta ku wî ji günde xwe diqewirandin.
Günden Kurdistane hin caran bi terse we yeke jî
dikirin û ji hev meleyan didizîn. B6weku eğer meleyekî jehatî ye menşur li gundekî hebûya, çav6n
günden hereme tev 16 bû. îcar wan gundan bi riya
hin nevalen wî meleyî yan bi alîkariya malbavan6 jina wî, p6 re binihenî ve tekili datanîn û ji
heq6 ku gundiyen wî p6 re qewl kiribûn, zedetir p6
re qewl dikirin, wî dibirin meletiya xwe. Ji wan
gundan îcar k6 zedetir heq bi mele re qewl bikira.
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mele diçû meletiya wî gundî dikir. Le piştre eğer
ew tişt eşkere bibûna, di navbera herdu gunda de
dijminatî derdiket.

b) Berpirsyariya Meleyan: Çewa ku berpirsyariya gundiyan 11 peşberî meleyan hebû, her wisan
berpirsyariya meleyan jî li peşberî gundiyan
hebû. Pir girîng bû ku meleyan ew berpirsyariy6n
xwe bi cin anîbûna û xwe di pîşeya xwe de bi xelk6
dabûna pejirandin.
Bikurtî hin ji berpirsyariyen meleyan ev bûn:
Dersdana feqiyan, bikaranîna p6wîstiy6n olî y6n
xelk6, klrina aştiye di navbera kes6n ji 6kdu
xeyidî de, serdana nexweşan, pirskirina kesen li
xerîbiy6 ji malbaten wan û gwd...
Li günden Kurdistane hergav teyriken aştiyö
mele û rîspiy6n gundan bûn. Çi dema gundiyan
xwe bi xwe şer û qir6n dikirin û xasma eğer mele
biçûne nava wan, p6re p6re dest ji hev berdidan.

Heta hin kes6n zordar mîna hinek axa, mîr û
xwedîeşîr jî gava li hinekan dixistiri û mele diçû
nedihişt ku li wan bixin, zû dest ji ledanâ wan
berdidan. Piştre mele ew dibirin malen ekdu û ew
li hev dianîn. L6 gava qirenek ç6dibû û mele ne
hazir buna, piştre wan ji bo lihevhanîna xwe li
hatina mele dinerin. Yan eğer heqekî gundiyan
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dikete nava hev, peşî diçûne ba mele û li ser bingeha Şerî'ete xwe ji ekdu safî dikirin.
Wek mîsal: Berî 1960-î bave min li Sarîhiseyne
(Bismil) meletî dikir. Gund bi temamî y6 Selîm
(Axa) Efendî bû. Mala Efendî li Diyarbekir dima û
dubaneyiya
wî li gund bû. Malen li gund tev,
milebayen wî bûn. Kur6 wî Evdilsemed her sal
çaxe derketina dexl û debrâ dihate gund. L6 wî pir
li gundiyan
zordestî dikir û timî li zilaman
dixist.
Rojeke min dît ku Evdilsemed li ser bederan bi
darekî qirase li zilamekî dixist. Zilam ji ber wî
reviya û rast hat ku xwe bav6je mala me. Bav6
min derket derve û çû peşiya küre axe, pe re gelek
xeyidî û j6 re hin peyv6n bere jî gotin. Küre Axe
hîç denge xwe nekir, dar6 di desten xwe de av6t û
leborandina xwe ji bave min xwest, şûnde vegeriya çû.

Her mele begav bû ku roje p6nc caran bang bida
û li p6şiya xelke nim6j bikira. Le eğer feqî

hebûna, piranî wan bang dida. Eğer mele ne hazir
buna yan îşekî wî ye girîng hebûna û pe re negihajta ku here li peşiya xelke nim6j bike, feqiyek
diçû li şuna wî ji xelke re îmamtî dikir.
Di meh6n rojiye de, şiyarkirina xelk6 ji xew bo
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xwarina paşîve jî kare melan bû. Li günden piçûk
mele bi xwe yan yek-du feqiy6n wî, berî wext6
paşîvan bi saeteke li nava gund digeriyan û bi
tiştekî teqereq dikirin, da xelk rabe paşîvg. Le li
günden boş, gundiyan yekî bi heq digirtin û wî
kesî li defe dixist, xelke ji xew şiyar dikir.
Gundiy6n
Kurdistane
gelekî dixwestin
ku
meleyen wan ji dersa feqiyan re zîrek bin û li
günden wan feqî pir hebin. Lewra xelk6, şenîtiya
günden xwe bi hebûna feqiyan dihesiband. Heta
wisan bûbû ku piraniya gundan di xwedîkirina feqiyan de qayîş bi 6kdu re dikişandin û ji hevûdin
zedetir feqe xwedî dikirin. Lewra dema hinek
gundiyen cîran6n hev, gundiyen günden
li
heremeke di riyan de, li aşan an li bajaran digihane hevûdu, p6şî pirsa jimara feqiyen li günden

ekdu dikirin. îcar gundiyen ku feqiyen wan
hindik buna yan hîç nebûna, li peşberî y6n din
fihet dikirin, li ber xwe diketin û xwe kem dihesibandin.
Berpirsyariy6n meleyan 6n sereke:
1) Her meleyek diviya ku feqiyen wî pir hebûna.
Lewra hebûna feqiyan ji meleyan re şanekî
zedetir diafirand û feqî hertim garantiya jiyana
wan bûn. Her meleyî xwe bi feqiy6n xwe serbilind
dikir û gelekî payedar dihesiband. Ji ber ku qedr
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û bihaye wan li peşberî gundiyan, bi girtina z6de
feqiyan dihate pîvandin. Meley6n ku li cem wan
hindik feqî hebûna yan hîç nebûna, ew di çav6n
gundiyen xwe de kembiha dihatin dîtin û rûmeta
wan k6m bû. Henveha wan bi xwe jî li xwe bi
çavekî k6m dinerin. Ji ber hinde pewîst bû ku

wan ji xwe re hin feqî bigirta û dersa wan bida.
îcar hin meley6n ku ji zanîna xwe re k6m buna,
wan feqiy6n ku xwendlna wan li j6r6 buna, 16 yen
qirase digirtin û xwe di çav6n gundiyen xwe de
rind didane nişandan. Kîjan mele ku ji dersa feqiyan re sistî bikira, yan hin caran derse li

feqiy6n xwe dibihurand.ina rîspiy6n gund diçûn
p6 re qir6n dikirin.
Meley6 ku gelek feqî li cem hebûna je re seyda
(Bi mana dersdar), y6 ku feqî li cem nebûna yan
hindik hebûna je re mele-mele digotin.
îcar ferqa di navbera binavkirina yekî bi bernavke seyda û mele li nava xelke ev hebû: Seydatî
giranbihatiyeke zede dida p6ş, 16 metetî ne hewqas
giranbiha bû.
2) Her mele b6gav bû ku p6wîstiy6n xelk6 yen olî
bi cih bianîna; çi perestinî weke kirina nim6j6 li
peşiya xelk6 û xwendina xutbeya în6, dana we'z û
nesîhetan
û tişten wisa y6n din. Henveha
nîşandana riya rast di meseleyen olî de û birrîna
38

mehra keç û xortan, çekirina nivişten bo şîfaye û
gwd. Ji van zedetir hin perpirsyariy6n meleyan 6n
din jî hebûn ku di nav bazara wan û gundiyan de
hîç nebûn jî dikirin. Çewa ku li p6ş jî hatiye behskirin, weke lihevanîna kes6n xeyidiy6 ji ekdu,
serdana nexweş û birîndaran, teşwîqkirina xelk6

bo alîkariya kesen belengaz, feqîr û seqet,
teşwîqkirina bo xwendina zarûkan û gwd.
5) Feqeti:

B6jeya feqî yan feqe xirabkirina b6jeya Fiqha
(Şerî'et) erebî ye ku li Kurdistane dihate bikaranîn. Eynî sinonim di kurdî de, çewa ku mamostey6 nemir Ehmede Xanî di Nûbihara xwe de
gotiye, şagird e. L6 bejeya şagird çewa ku li hin
hereman tene ji feqiy6n piçûk re dihate gotin,
henveha ji feqiyan re "suxte" jî dihate bikaranîn.
a) Feqî: Kes6 ku ji bo xwendin6 ji mala xwe diçe
devereke din da bixwîne, j6 re feqî yan /eqe t6
gotin. Ew feqiy6 ku ji bo xwendine diçû medrese
yan hicrake, ji dersdare wir daxwaz dikir ku cih
bide wî. Eğer dersdar cih bidana wî, ew li wir

dima û dixwend. Eğer cih nedanaye, feqî ji wir
diçû devereke din.
Beguman hewesa her dersdarekî,

her meleyekî
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zedetir ji bo girtina feqiy6n zîrek hebû. Kîjan
feqiye ku nû diçû ba dersdarekî û 16 daxwaza
xwendina li cem wî dikir, p6şî dersdar bi riya hin
feqiyen ku bere li cem wî diman, zanîn û
tîjîfehmtiya feqiy6 nûhatî dida pîvandin. Piştre
îcar dersdar li w6 göre yan cih dida wî feqeyî yan

nedida.
Hurmta feqiyan pir li peşberî dersdaran hebû.
Eğer dersdaran cih bidana feqiyan an nedana
wan, feqî hîç di buwara wan de bi nepakî nedipeyivîn. Jlxwe ew gotina Hz. Elî ku gotiye: "Ye min
feri tîpeke bike, ez dibin köleye wt" Tîneke giran
li feqiyen Kurdistane hiştibû. Feqî xwendina xwe
kuta dikirin û dibûn mele jî, 16 dersdaren xwe
jibîr nedikirin û hertim bi wan re tekiliya xwe
her berdewam dikirin. Ew tekilî û dostaniya wan,
dikete nevbera xizmen dersdaran û feqiyan jî.

b) Rewşa İdarî: Li hemû medrese ü hicreyan berpirsyarekî feqiyan hebû, ku nav6 wî Mire Hicre
yan MîrĞ Medrese bû. Mîr, her tişte feqiyan îdare
dikir. Piranî ew feqiyen ku dibûn mîr, 6n talib
bûn, an jî y6n ku bi temene xwe herî mezin buna...
Feqî tev li gorî gotin ü fermana mire xwe dilipikîn û ji gotina wî dernediketin.
Eğer gelsin di navbera feqiyan û dersdarî de
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çebibûna, çi jî ger di navbera wan û gundiyan de
derbiketina,
berpirsyare
çareserkirina
wan mîr
bû. Le mîr di hin meseleyen giran de bi tena sere
xwe biryar nedida; bi çend feqiyen talib en heval
re dişewirî,
h6j ji bo tişten ku bihatina kirin
biryar dida, ya na.
Mîr6 medrese, 24 saeten şev û roje ji feqiyan re li
îşe ku bikirna dabeş dikir. Çi xwendina meman
(Jiberkirin derse) buna, çax6 anîna xwarine ji
nava gund û çax6 xwarin6, ye mitala şeve, ye
bihnberdan û çax6 raketine hemû kifşkirî bûn.
îcar her feqî li w6 gor6 zemane xwe dizanibû ku
w6 çi bikira û çi nekira.
c) Xwarina Feqiyan: Ji xwarina feqiyan
an jî tayin dihate gotin. Xwarina wan
nava malan dihat. Her maleke gundî,
taxan, an mal6n gundiyan tev roje danek

re ratib
timî ji
mal6n
an du

danan xwarin didane feqiyan. îcar feqiyan di
nava xwe de kifş dikir, ka w6 kî biçûna ji kîjan
male xwarin bianiya. Bi wî awayî her feqî diçû ji
w6 mala ku j6 re hatibû kifşkirin xwarin dianî.
Feqî diçûn ber deriye mala ku xwarin j6 dianîn,
bi amana di desten xwe de li deri dixlstin. Yek ji
hindur dihat, ew aman ji desten wan digirt û
dibire hindur tije xwarin dikir, tevî nanekî
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tenûre dianî dida wan.
Mal6n ku xwarin didane feqiyan, çaxe hatina
feqiyan bo birina xwarin6 rind dizanibûn û li w6
göre xwarina wan di çax6 hatine de hazir dikirin.
Eğer hin caran feqî biçûna maleke û xwarina wan
bi wext ne hazir buna, mire feqiyan ji dersdare
xwe re digot. Dersdar an rîspiy6n gûnd gazî sermiyane we male dikirin û ew tişt didane ruy6 wî,
ku careke din xwarina feqiyan dereng nebe.
Eğer li gundekî feqe pir hebûna, piraniya mal6n
gund du danan (Sibe û 6var) hinek malan naveroje
jî (Sedan) xwarin didane feqiyan. L6 bipiranî feqiyan xwarina zede ji bo flravîna xwe dihiltanîn
û naveroje nediçûn ji nava gund nedianîn.
Gelek mal hebûn ku xwarina feqiyan ji ya xwe
xweştir, bo wan xisûsî çedikirin.
Eğer feqiy6n gundekî pir û malen wî hindik
buna û xwarina ku didan t6ra feqiyan nekira, feqî
diçûn ji gundek, diduyen nezî günde xwe xwarin
dianîn. L6 eğer ew günden cîran hinekî dûr buna,
feqiyan ji wir ten6 xwarina ziwa dianî.

Wek nimûne: Di dawiya sal6n p6ncî de li Mozgelan6 gelek feqiy6n Seydaye Mele Evdilsemed
hebûn. Xwarina ku gundiyen Mozgelane didane feqiyan, ter nedikir. Feqî roj6 carek berevarkî bi
42

riya 25 deqeyan diçûne Gundik û bi riya 20 deqeyî
diçûne Dawidiye ji xwe re xwarin dianîn. Henveha di eynî deme de li Basorke jî gelek feqiy6n
Seyday6 Mele Fexredîn hebûn û xwarina gundiyan
t6rî wan nedikir. Feqî bi riya 15 deqeyan diçûne
Şkesteke û ji wir xwarin bo xwe dianîn.

Her maleke gundî, her yeke feqiyekî ji xwe xwe
kifş dikir û ew mîna Küre Male xwedî dikirin;
hemû p6wîstiyen wî feqeyî y6n taybetî bi cih
dianîn; pere didane, di mehe de qalibek sabun
didane, her heftî kinc6n wî dişûştin, j6 re kinc6n
nû dikirrîn û diyarî didane... Heta hin mal hebûn,
dema keç6n xwe didane m6r, peruya feqiy6 xwe jî
diştendin û gwd. W6 male her heftî yan du-s6 heftiyan careke ew feqî vedixwendln mala xwe û je re
xwarineke taybetî çedikirin.
Li piraniya gundan, gelek mal hebûn ku di sale
de careke yan du caran, feqiy6n li günde xwe digel
dersdare wan vedixwendin ziyafete û ji wan re

xwarineke xweş çedikirin. îcar ziyafeta kîjan
male xwarin6n pirtexlît en xweş buna. feqiyan
pesne w6 male dida û li her devere behsa
xweşbûna xwarina w6 dikirin. Ew yek jî tîneke
mezin li xelk6 dikir û ziyafet li dû ziyafete didomandin...
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Ji ziyafetan zedetir gava jineke yan zilamekî
xewneke xirab didît, sibehe radibû kareke yan
benceke serj dikir, goşt dipijand û ji feqiyan re
dibir medrese. Bihindikî mirîşkeke an dîkekî ji
wan re serj 6 dikir. Henveha hinekan "gazî" (Dana
xwarineke xweş) li kes6n xwe y6n li xerîbî û li
leşkeriye jî dikir. Gava ew kes dihatin mala xwe,
malbata wan ziyafeteke xweş dida feqiyan. Jixwe
di sal6 de (Di bihar û payizan de) her maleke
gundî careke an du caran mewlûd dida. Çendî ku
gundî tev bo xwarin6 dihatin vexwendin, 16 timî
gepa z6de û xweş her para feqî û meleyan bû.
Li Kurdistane wisa rind feqî dihatin xwedîkirin
ku kemaniya xwarin6 pir k6m didîtin û pediviya
wan bi malbat, de û bav6n wan hîç nedima. Jiyaneke pir xweş a h6sayî dibihurand. Di navbera
wan de k6m gelş û teşqele derdiketin, hertim bi
biratî û bi xelke re jî her wisa dimeşandin.
Ew medreseyen ku hebûn, bi rastiya di rastî de
ji hin dibistan û mekteb6n ku niha ji aliye dewletan ve tene xwedîkirin, gelekî rindtir dihatin
xwedîkirin. Ji ber ku gundiyen Kurdistane bi dil û
can, bi daxwazî ew xwedî dikirin. Ew reveçûn û ew
kiryar, mirov pir difikirînin ku ne dewleta
Kurdan hebû, ne îdarake wan a tevayî hebû û hewqasa ji kîs6 xwe feqî û mele xwedî dikirin.
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nedihiştin ku ew medrese ji xaza xwe berjer dakevin û hertim wan di nîv6 cerge xwe de diparastin!
Mirov bawer jî nake ku nimûney6n w6 yeke li welatine din, li nava netevvene din hebûne û nebin.
Gava dibû havîn û çaxe derketina bederan
dihat, hemû feqiy6n günde ku 16 bûn, p6şî li günde
xwe û li günden dore ji xwe re li zekate digeriyan.
Xelk6 bo dana zekate ji feqiyan re xwe begav
didît. Eğer zekata yekî tüne buya yan eğer qediyabûna, wî kesî eğer ji kîs6 xwe buna jî zad dida feqiyan. Lewra kesen ku feqî biçûna cem û je zekat
bixwestlna, eğer zekate nedana feqiyan, ew di
nava xelk6 de k6m dibû û piştre her kesî dida
ruy6 wî, digotin: "Tu ew çikûz i ku tefeqi destvala
ji cem xwe vegerandin."
Zekata ku feqlyan ji xwe berhev dikir, hemû li

devereke dicivandin ser hev û dlfirotin, per6 ku
diştendin bi biratî li hevûdu dabeş dikirin û p6
16çûya xwe ya salane derdixistin.
Belam çewa ku piraniya meleyan giredaye bi
ş6xekî yan giredaye bi axeyekî ve bûn, piraniya
ş6x û axeyan jî her yeke birrek feqiy6n ku
giredaye bl wan ve bin, hebûn. Xasma axe, 16 ne
şex, ji feqiy6n xwe re pir qenc bûn; ji wan re
şkarte (zad) diçandin, didrûtin û zade wan bi y6
xwe re dibirin dlfirotin û pere dianîn didane wan.
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Wek nimûne: Di 1967-an de, gava min li
Zoqeyd6 (Xerzan) dixwend, li wî gundî se medrese
hebûn. Yek a Ş6x Fideyi bû, yek a (ş6x) Cewad bû,
yek jî ya gundiyan bû. Medresa ku min 16 di
xwend, a Cewan bû. Em li dora 20-25 feqeyî
hebûn, 16 carna k6m û z6de dibûn. Cewad ji kîs6
xwe heqe dersdare me (Seydaye Mele Evdilmecîd)
ye salane 30 k61 genim dida û xwarina me jî tev ji
kîs6 wî bû. Cewad we sale ji me re şkartekî
(genim) çandibû. Piştî dirûtine, zade me bi ye xwe
re bir firot û pere wî anî da me.
Ev tişten ku li jor6 hatin behskirin, piştî sal6n
60-î teqla xwe gelekî şist kirin û heta ji 1978-an
bi vir de edî ji nişka ve bi terse xwe guherîn. Heta
wisan geriyabû gava meleyekî ji xwe re s6-çar feqî
blgirtina, 6dî peydakirina xwarina wan jî zehmet
dibû. Jlxwe gava ku feqî diçûn li zekate digeriyan,
xelk6 digote wan: Çirika weji ya conegakî qalindtir e. Herin ji xwe re bişüaıltn û gelek peyven wd.
digotine feqiyan.
d) Rojân xwendin£: Roj6n xwendine p6nc roj û
nîv bûn. Jİ şemiye hetanî p6ncşem6 piştî nivro
xwendin dihate kirin. Ji roj a şemiye hetanî
çarşeme, bi temamiya rojan ders û xwendin bû. L6
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di rq)6n p6ncşeman de, ji ber ku tene xwendin di
dane sibe de hebû, feqlyan derseke nîvco dixwendin.
Di roj6n xwendin6 de feqî zemane xwe hîç vala
nedibihurandin. Yan ders dlxwendin, an bi hevûdu
re müzakere (Tekrara derse) dikirin, an me£n6n (ji-

berkirina dersa rojane) xwe dixwendin û di
gramatîke, kişandina lekeran, mana bejeyan û
ristina bejeyan, di hevokan de pirs ji ekdu
dipirsîn...
e) Rewşa Dersdanfi: Sibe zû berî avetina roje
gava dersdar (mele) ji bo nimeja sibehe diçû miz¬

gefte, piştî nimej 6 dest bl dana dersa feqiyan
dikir. Jixwe dora derse, hertim p6şî ya feqiyen ku
xwendina wan li jore bû. Piştre li gorî r6za
pirtûkan dora derse berjer dibû, ta ku digiha
dawiya feqiy6n piçûk.
Dersdar yeko yeko dersa feqiyan dida. Çi feqiy6
gava dora dersa wî dihat, diçû li keleka dersdare
xwe 11 ser çokan rûdinişt û dersdar dersa wî dida;
herfo herfo, beje bi b6je û hevok bi hevok J6 re
mane dikir, ta ku ew tedigiha. Devera ku feqî t6
nedigiha, dersdar je re dubare dikir, heta ku ew
rind f6r dibû.
Eğer li medrese yan li hicreyeke feqî pir hebûna
û dersdar ji heq6 dersa hemuyan derneketiba.
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feqiy6n talib ji dersdar re dibûn alîkar û dersa
feqiyen piçûk didan.
Her çiqasî piraniya pirtûken derse bi zimane
erebî bûn, 16 dersdaran ew tev werdigerandine
kurdî û ji feqiy6n xwe re digotln.
Li Kurdistane di her demeke de, qefleyek dersdar6n pir menşur hebûne, ku timî di suxra xwendin û dersa feqiyan de bûn. Wan dersdaran jiyana
xwe di we riy6 de bigorî dikir û hîç li rihetiya xwe
nedinerîn.
Wen nimûne: Di salen 50-î û 60-î de çend dersdar6n menşur hebûn ku her kesî ew dinasîn. Li
Farqîn6 weke Mele Hiseyne Kiçik, li Xerzan Mele
Mihyedîne Haw61î, Ş6x Cuneyde Zoqeydî, li
Reşkotan Mele Evdilsemede Comanî y6 Xerzî, li
Biş6riye Mele Fexredîn6 Torî û gwd...
Her çendî ku di sa!6n ş6stî de ta nîveka salen
hefteyî axaftina bi kurdî ji pir kesen Kurd re
kĞmayî dihate dîtln jî, 16 ew kiretiya dijminan
hîç tîna xwe li mele û feqiyan nedikir, her ew bi
kurdî dipeyivîn û ewqas pirtûken bi zimane erebî
tev werdigerandine zimane kurdî û ji 6kdu re digo¬
tln. Henveha ew wa'z û nesîheten ku meley6n
kurdax6v li mizgeft û nimejxaneyan ji xelk6 re
didan jî, tev bi zimane kurdî dihatin kirin.
48

Yekcaran hin xort£n Tirk jî bi renge feqetiy6
dihatin li medrese û hicreyĞn Kurdistane dixwendin. Piranî ew ji bajarS Seydişehir, Kirşehir, Ak¬
saray, Tokat, Konya, Samsun û Gİresâ bûn. Hinek
ji wan xwe rind fSrî zimane kurdî kiribû. Lfi ji ber
ku ew nikaribûn xwe kontreseyâ civata feqiyn
Kurd bikirna, zû diçûn. Û hinek ji wan jî gava
feqî bi polîstiya wan dihisiyan, ji nişka ve wenda
dibûn.
Di 1965-69'an de bav6 min li Birsine (Eğil)
meletî dikir û li cem wî 15-20 feqe hebûn. Yek ji
wan Tirk bû. Feqî 16 ketibîn gumane ku ew ne ji
bo xwendin6 hatiye wir. Rojeke ku ew6 Tirk ne
hazir bû, feqiyan bahola wî seh kir, te de karte wî
y6 polîstiye dîtin!
f) Müzakere: Peyvika müzakere ji axaftin (zikr)
û niqaşkirina bi ekdu re ya li ser pirtûken xwen-

din6 hatiye girtin. Gelek curey6n muzakera feqiyan 6n cihe li ser babeten pirtûkan û xwendina
cüda hebûn, ku hertim ew li sere bi 6kdu re dipeyivîn.
Feqiye ku dersa xwe ya roje dixwend, diçû w6
derse bi hevalekî xwe y6 ku ew pirtûk xwendibû re
müzakere dikir, da qenim rind f6r bibe. Û berî
çûna ba dersdar bo ku dersa roj 6 bixwenda jî, eğer
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firset bidîta bi hevalekî ku ew pirtûk xwendibûna
re müzakere dikir.
Müzakere ne tene li ser pirtûken derse dihate
kirin, henveha li ser hin pirtûken ku hîç bi
dersîtî nedihatin xwendin jî çedibû.
Muzakera xwendin6, hicirken mix6 morv wisa
rind didane şixulandin ku ji feqiyan re, mîna
erdeki beyar ku te cotkirin û ji tov re dibe şûv, bo
tegihandlna wan çirişken zanîne geştir dikir.

g) Mİ ta le: Her şev piştî nimeja eşaye ta bi derengiya şeve, feqiyan mitale dikir. Mitale bi dizî û
bedeng çedibû. Feqî tev li navarasta medrese,
ciyek-didu û hîn zedetir li dora hev helqe digerandin, lemba xwe datanîn ser kerik û xwe serdev li
erde direj dikirin. Her yeke pirtûka xwe ya dersa
ku w6 sibehe bixwendina datanî peşiya xwe û
bedeng 16 dineri. Di hin deveran pirtûka derse de
ciy6 ku yek te nedigiha, bi nihenî ji hevalekî ku
ew pirtûk xwendibûna dipirsî. Bİ wî awayî ew feqe
du-s6 pare dersa ku sibehe bixwendina fer dibûn.
tj roja din gava wan ders dixwendin, li ba ders¬
dare xwe zehmetekî z6de nedikişandin.

h) Jiberkİrina Metnan: Di Xwendtna Reze de li
dora bîst pirtûkî hene ku feqiyan ew tev jiber di50

kirin. Ew jiberkirin bipiranî ji feqiy6n ku h6j
talib nebûbûn re hebû, ji y6n talib re kem bû. Hin
pirtûken derse hebûn tev dihatin jiberkirin,
hinek hebûn ku hin pirtûken din mane dikirin û
bixwe haşiya wan bûn. Ew celeb pirtûk, tene
metn6n wan dihatin jiberkirin.
Xwendina metnan, her sibe zû berî xwarina
taşte carek bi qedere saeteke, piştî nivro carek û
piştî xwarina şîv6 jî carek, roj 6 s6 caran dihate
kirin. Feqiyan di roj6n ziwayî de li derve, li
hawîdore medrese û mizgefte, li çöle metin dlxwendin. Gava feqiyan metnen xwe li çöle dixwendin, li navrasteke pahn bi qeder6 sedeke dir6j
diçûn û dihatin, her diçûn û li sopa xwe vedigeriyan, dersa xwe jiber dixwendin, tekrar dikirin ta
ku hemuyî jiber dikirin. Ji ber we çûn û hatina
wan erd didewisî û mîna riyeke şlxulandî şop
çedibû. îcar dema dersdar an mir ew kontrol diki¬
rin, sopa çûn û hatina ke di erda beyar de rind
hatibûna xuyakirin, eşkere dibû ku wî feqeyî
dersa xwe rind jiber kiriye. L6 di rq)6n serma û
yen zivistanan de, xasma li her6m6n welet 6n pir
serma, feqiyan li hindur xasma di pange û axur6n
gundiyan de metn dlxwendin.
Di zivistanan de piştî xwarina şîv6 her s6-çar
feqî bi hevûdu re diçûn axureke, li nava heywa51

nan, we dersa ku ew roj xwendibün jiber dikirin.
Beri çûna wan, xwediy6n axuran ji wan re çira
yan fanoseke li wir p6 dixistin û hin caran tişten
xwarin6 jî weke gûz, mewîj, hejîr... didane wan.

îcar piştî vegera ji axuran, hinek feqiyen nehs î
henekcî hebûn, ji hin feqiy6n teqwa y6n weswese
re teşqelenin derdlxistin; tiştekî li kinc6n wan
dixistin û digotin: Rexa dewaran le ketiye. îcar ew
feqî di derengiya wan seven serma de diçûn tevî
kincan xwe di quleteyna av6 de radikirin.
Roj a din dema feqî diçûn ba dersdare xwe ku
dersa roje bixwînin, dersdar pirtûke ji desten wan
digirt, feqiyan ew dersa roja bere ku xwendibûn
jiber dlxwendin û dersdar li wan guhdarî dikir.
Eğer feqî dersa xwe rind jiber nekiribûna, j6 re
mafe xwendina dersa we roje nebû. Feqî dîsa diçû
dersa roja bere ter jiber dikir, piştî çend saetan
hej dihatin û dersa roje dixwend.
Feqiyen ku ji ber nerewekirina dersa roja bere
gava dersdar wî ji keleka xwe radikir, pir li ber
xwe diket. Feqiyen heval jî tinaz6n xwe p6 diki¬
rin, ew bi famkorî xeysetnav dikirin û bernavken
zexel û tiralan le datanîn.
î) Disiplîna Xwendinâ: Li medreseyen Kurdis¬
tane disiplîneke pir hişk a ji bo xwendine li ser
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feqiyan hebû. Feqî begav diman ku tev xwe li gorî
we disipline ragirin û li we hoye bimeşin. Çi

feqiye ku ji xwendin6 re sistî bikira dersdar
carek-didu
ew îxtar dikir. Eğer feqî xwe
neşidandibûna,
dersdar cihe wî ji ba xwe xirab
dikir û ew ji wir diqewirandin. îcar çi feqiye ku
cihe wî xirab bibûna, gava ew diçû medreseyeke
din, dersdare wir j6 peşî sedeme hatina wî ji cihe
bere dipirsî. Eğer bihata zanîn ku ew feqî ji ber tiraliye ji cihe bere hatiye qewirandin, li wir jî cih
nedidane.
Çi kese ku dev bi xwendina medrese bikira,
merc6 yekemin je re ew bû, ku wî xwe rind kontreseye disiplîna xwendine bikira. Ewçax li her
devere cihe wî hebû û di nava nevalen xwe de, li

nava xelke timî serbilind dibû.
j) Rojfin Bihnvedane (Betlane): Li medreseyan
roj6n bihnvedane ji roja p6ncşem6 piştî nîvro
dest pe dikirin û hetanî roja în6 ku roj diçû ava
kuta dibûn. Di wan rojan de feqiyan pirtûk hîç
venedikirin, tene bihna xwe berdidan, dileylztin,
ji hev re çîrok, meselok, serpehatî, p6kenok, bacîlawje û dîlok digotin...

Leyztika feqiyan, roja p6ncşem6 ber6varkî li
navrasta bederan dest p6 dikir. Piranî bi birr,
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segav û qûç6 dileyiztin. Piştî xwarina şîve hetanî
derengiya şev6, hin caran hetanî sibehe jî li
hindure medresa xwe yan di mizgefte de dileyiz¬
tin. Çax6 leyztika şev6 dest p6 dikir, denge wan bi
ser gund dlket û şemateyeke berz dihilat. Gelek
zilamen gundî jî diçûn bi feqiyan re dileyiztin,
plranî xort û sofiy6n z6de oldar ta sibehe li cem
wan diman..

Leyztik6n li hinduruyan pir celeben xwe hebûn.
Çiqas leyztiken ku li nava xelk6 hene, feqî p6 dileyztln. Piranî ew bi Mîr ü Kizir, Bincilik, Mama
Lûs, Çavgirtok, Btnkodik, Mehkeme (Dadgeh) û
gwd dileyiztin.
Govendeke feqiyan a taybetî hebû ku je re
Bâlimte dihate gotin, pire caran bl w6 dileyiztin.
Û di rojen înan de jî dan6 6var6 li derve, dîsa li navrasta bederan tevî dersdare xwe û piraniya zilam6n
gundî bi Birr, S6gav, Qûç û Kevire Qewet6 dileyiztin.

Wek nimûne: Leyztika mehfcemeya feqiyan
weha çedibe: Yek dibe mîr, yek dibe kizîr, yek dibe
nivîsende (katib), du kes dibin serbaz, hin kes jî
dibin tawanbar. Yen tawanbar tev derdikevin
derve û y6n vebuhtî li hinduru ciy6 dadgehe hazir
dikin. Li mizgefte yan li medrese perdeyek bi
qedere metreyeke fireh seranser tîk vedigirin û li
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bine w6 merşikeke berteng radixelin. Ew merşik
ji aliye derî ve bi qedere gaveke bi p6ş ve dimîne.
Mîr li paş perde şipya sekini ye û ew merşika
raxistî di nava gav6n wî re bihuriye. Li paş mîr
her serbazek rahiştiye guşekî merşike. Kizîr li
p6şiya perde ji aliye derî ve li keleka we merşika
raxistî li ser kursiyekî rûdine û berdevk jî li ber
derî disekine. Berdevk lîsteya navan dixwîne.
Gava nav6 kî te xwendin, ew ji derve t6 hindur û
diçe ser merşika raxistî li peşberî mîr disekine.
Mîr wî kesî bi kirina îşen xirab tawanbar dike.
Kizîr jî bersîva tawanbarî dinivîse. L6 her ku diçe,
mîr tişten giran dixe situye tawanbarî. Tawanbar
jî hîç li xwe mikur nay6 û xwe dipar6ze. Di dawî
de mîr qîreke berz dide. Ew qerîn ji serbazan re
işaret e. Herdu serbaz w6 merşika di bin6 nig6n tawanbarî de hincirî dikşînin û tawanbar serpişt
dikeve erde. Kizîr tawanbarî ji erde radike û wî"li de¬

vereke dide rûniştandin. îcar berdevk bange yekî
din dike...
Kese tawanbar eğer hinekî sil buna, hay ji xwe
bimana, bi kişandina merşika di bine nigen xwe
re, xwe dihilavet jore û merşik li valayiye diçû.
Ewçax herdu serbaz serpişto li erde diketin.
k) Geşta Feqiyan: Her sal di meha gulane de, fe-

55

qiyan ji her maleke gundî karek an bencek diş¬
tendin. Henveha ew li günden li hawîdore günde
xwe jî digeriyan û ji xelke kar û berx diştendin.
Feqî, heçîka kar û berx6n ku ji gundiyen xwe diş¬
tendin hemû li geştan serje dikirin û dixwarin. Le
y6n ku ji günden dore dicivandin, ji xwe re dlfiro¬
tin.

Di roj6n p6ncşeman dane 6var6 û y6n înan de
gava feqî diçûn geşte, sibe zû li nava gund digeriy¬
an, rûn û savar kom dikirin. Karek an didu jî dibirin çöle û li ser kaniyeke, li bine siya daran, di
nava dahlan de serj 6 dikirin û savar dipijandin,
goşte xwe diqelandin û dixwarin. Piştre li wir
hetanî 6var6 dileyiztin û ber6varkî şûnde dihatinmedrese.

Wek nimûne:

Di 1960-61-6 de bav6 min li

Çiyay6n Kosore mele Xicîtan bû. Û li dora p6ncî
heb feqeyî li cem wî dixwendin. Di gund de 34 mal
hebûn. Di paşiya meha Gulane de, sere maleke
gundî karek da feqiyan. Feqiyan ji günden dore jî
42 kar bo xwe civandın. Feqiyan ew 42 kar ji xwe
re firotin. L6 ew 34 kar6n ku ji gundiy6n Xicîta
stendibûn, her în du-s6 heb dibirin geşte, li ser
kanîsarkan
serj 6 dikirin û dixwarin, heta sere

payîze hemûyî qedandin.
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Hembertiya Feqiyan: Feqiy6 du günden cîrane
ekdu, hembertiyeke z6de li p6şberî hev dikirin.
Wan di zanîne de, di merxastî û zîrektiye de
1)

hevûdu diceribandin. îcar feqiy6n kîjan gundî
serkeftî bibûna, yen din ew vedixwendin cem xwe
û xwarinine xweş didane wan.
Mesela, feqiy6n günde A, bi şev diçûn diziya
feqiy6n günde B. Eğer feqiy6n A pirtûken B bidiziyana û B bi wan nehisiya, di heftiya bihatina de
B feqiy6n A bo ziyafete vedixwendin cem xwe û
diyarî didane wan.
Wek nimûne: Di berî 1960-î de bave min li
herema Reşkotan mele Lîçika Xasîk bû. Li
gundekî n6z bi nav6 Mozgelane jî gelek feqî
hebûn. Di navbera herdu gundan de 35-40 deqe re
dikişand. Di şeveke de feqiyen bav6 min çûn
diziya feqiy6n Mozgelane. Ew şev pirtûk û kinceri
wan tev dizîn anîn hatin û ew bi x\ve nehisiyan.
Di roja îna ku hat de feqiyen Mozgelane, bav6
min digel feqiyen vexwendin ziyafete.
m) Evîna Medrese: Li hemû medreseyan, li nava
feqiy6n li her devere timî evîneke beeman a
bedeng xwe dinbcumand. Le bi tu rengî di nava
xelke de behsa w6 evîne nedihate kirin. Ew evîn
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bipiranî yekalî bû. Hin caran keç ageh ji feqiyan
nebûn, yan jî eğer agah dar buna, 16 di navbera
wan de danûstendineke eşkere ç6nedibû.
Li gundekî çend feqî hebûna, her yeke wan ji
xwe re keçeke gundî kifş dikir. Hin caran jî feqî li
hev rûdiniştin û keç6n gundiyan li xwe pişk diki¬
rin. Kîjan keç para kîjan feqeyî biketa, 6dî behsa
w6 keçe ji deve feqiy6n din dernediket û w6 ji xwe
re mîna jinbir dihesibandin.
Feqiy6 ku dile xwe dixist keçeke, bi hin riy6n
badayî xasma bi alîkariya hin jin6n pîr û y6n
navsere xeber digihande w6 û j6 re silava
bengîtiya xwe dida p6şk6şkirin. Eğer bengiyekî we
keç6 ye din nebûna, we jî bersîveke ereni bo feqî

dihinart.
Jixwe çi keçeke gundî hebûna gava feqiyekî xwe
16 yekdil bikira, bi dihvazî we razîbûna xwe je re
dida eşkerekirin û p6 qayil dibû.
Pir keç jî hebûn b6 ku feqî ageh ji wan bimînin,
dile xwe dixistin feqiyan. Bi taybetî ew mala ku
feqiyek diçû j6 xwarin dianî, eğer keça male
hebûya dile xwe dixist wî feqeyî. Herweha firseta
danûstendina
feqî û keçike jî pir çedibû. Hin
caran dema keçike xwarin dida desten feqî, herduyan diyarî didane ekdu, desten hev diquncirandin, feqî tiliya keçike badida, bi hev re dipeyivîn
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û ş6wr û mişawret6n civana xwe dikirin. L6 ew
evîn her bi nih6nî didomand, ta ku feqî w6 keç6 ji
xwe re dlxwest an jî direvand.
Pir caran li ser evîna feqî û keçan, navbera
xort6n gundan û feqiyan xirab dibû. Her çend ew
xirabî hindik dibûn jî. yekcaran di navbera wan
de şer û qiren derdiketin û birîndarî çedibûn. L6
hertim y6n niheq xort6n gundî bûn.
Di 1964-an de min li herema Biş6riy6, li günde
Biherziq, li cem seydaye Mele Hesen dixwend. Em
14-15 feqî bûn. Li wir jimara keç6n gundiyan ji
ya me pirtir bû. Dile kîjan hevale me û kîjan keç6
di ekdu de hebûna, em tev p6 agahdar bûn.
Evareke em li ser şive rûniştin, ji nava tirşike
gustîlek kete kevçiye min. Jixwe me tevan dizanibû ku ew gustîl diyariya kîjan hevalî ye.
Tu nabejî ew evar dema keçike teyfika tirşike
dabû desten feqî, li derve bav6 w6 li cem feqî bûye.
îcar w6 ji bav6 xwe nikaribûye gustîle eşkere bide
bengiye xwe, hema xistiye nava tirşike û daye
destan.

n) Welatpareziya Medrese: Di medreseyen li
Kurdistane de hertim du şop6n siyasî hebûne. Yek,
welatpar6ziya kurdî bû, ku hertim giraniya xwe li
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her devere nişan dida. Ya din jî Teseıuufbû.
Hinek ş6x hebûn, timî dixwestin ku r6çika
(Tertqet) xwe li tevayiya Kurdistane serdest bikin.
Ew6n wisa, dixwestin ku bi riya Tesewufe
sazûmana Şerî'ete damezirînin. Herçiqasî ew ji
leşkeren
Tirk pir ziv6r dibûn jî, 16 cudatiya
kurdekî misilman ji misilmanekî Tirk, Ereb û
Faris nedikirin.
Beguman di nava ş6x6n wisan de y6n ku hevalbend6n dijminan bûn jî hebûn, 16 ew pir bi nih6nî
dimeşiyan û bi tu rengî xwe eşkere nedikirin.
Lewra wan rind dizanibû ku çi dema xelk bi w6
yeka wan bihise, 6dî nikaribûn poste berx6 li gur
bikirna.
Li her medreseyeke gelek feqiy6n navsere y6n ji
gelek heremen cüda y6n Kurdistane hebûn ku rin
serwext6 bi doza kurdî bûn. Ew6n wisa ji hemû
beş6n Kurdistane agahdar bûn û timî behsa wan

helan dikirin, hergav ji feqiy6n piçûk re behsa
şer6n Kurd û dijminan jî dikirin û xeniqandina
hin serok û serdaren Serhildan6n Kurd li bîra
wan dianîn. Henveha gelek ş6x û meley6n welatpar6z jî hebûn ku timî ji xelk6 re behsa zulm û
kufra Tirkan dikirin û bi gotina hin ayet û
hedîs6n Cenabe Pexember xelke disincirandin, bi
gotina ku "Wdcfb e em tev bi hev re rabin û wanji
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welate xwe biqewtrinin." wisan ew şûte nava weIatpar6ziy6 dikirin. Bi w6 yeke tîneke zede li

xelk6 çedibû. Ji ber ku Tirk di Reçika Henefi de ne
û Kurd di ya Şafi'î de ne, ew propagande zû cihe
xwe digirt.

Welatpar6ziya li nava feqiyan bi awayekî mîna
rexistinî dihate meşandin. L6 bele ten6 kes6n di
temen6n 6kdû de, y6n di eynî rada xwendine de
ageh ji 6kdu hebûn. Wekî din tu kesî bi y6 din
tiştekî nizanibû.
Min bi xwe, di medreseyan de, li nava feqiyan

ferq nedikir ku haziriya şerekî çekdarî bo
demep6ş6 dihate kirin. Yan dibe, ji ber piçûkbûna
temene min kesî ez pe nedihisandim. L6 dijatiya
li peşberî
dijminan,
şiyarkirina
xelk6 û
libîranîna bûyeren kevn pir dihatin dubarekirin.
Hem jî bi awayekî wisan eşkere dihatin gotin ku
her kesî dibihîzt û li her civate vekirî dihate
zim6n.

o) Bûjena Propagandeye: Li Kurdistane hertim,
di her çaxî de feqî bûjena (malzeme) propagandeye

bûn. Ji ber ku bûjen6n propagandeye wek televizyon6, radyo û rojnameyan pir k6m bûn, an hîç
nebûn. îcar ew kar timî bi feqiyan dihate
meşandin.
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Belam

heta

van

salen

dawî jî,

li piraniya

her6m6n Kurdistane hertim feodali serdeste her
tiştî bû. Ji aliyekî ve "ş6x" hebûn, ji aliyekî ve axe
hebûn. Her şexekî dixwest ku "reçik"a xwe li tevayiya her6m6 wel6t serdest bike û re li ber ş6x6n
din bigire. Beguman axeyan jî her yeke bo xwe
eynî tişt dixwest. Ferqa di navbera herdu çînan de
ev hebû: Axe hemû, bi her away6n xwe kurdî bûn,
16 j i nijada piraniya
ş6xan re p6gireke taybetî
nebû.

îcar bûjena propagandeya feodalan bipiranî
mele û feqî bûn. L6 ji ber ku feqî li her devere zahf
digeriyan, henveha axaftina wan jî pir tîn li xelke
dikir, ş6xan, xasma axeyan xwe ji wan re pir baş
dikirin û timî alîkariya wan a diravî dikirin;
xwarin6n xweş didane wan û ew bi Teyriken
Binişte navdar dikirin. Beguman feqiyan jî, çi bi
qencî buna, çi bi neqencî buna propagandeya k6
bikima, pir zû ew digihandine devera babeta pro¬
pagandeya xwe.
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BEŞ -II

PİRTÛKEN XWENDINE

Xwedina ku li medreseyen Kurdistane dihate
kirin, tev bi tîp6n erebî dibû. Henveha piraniya
pirtûken ku dihatin xwendin jî, y6n bi zimane
erebî bûn. Weke y6n Serf û Nehıua erebî, y6n
Şerîet, Mentiq, îstî'are, Mûnazere, Usûl, Eqîde,
Hedîs û Tefsiren Qur'ana pîroz... îcar em 6 li vir ji
destpeka Elîfbetika erebî û naven pirtûken di
Xwendina Reze de heta dawiy6, li gorî reza li dû
hev binivîsin:

ELÎFBETIK: ELîfbetik an Elîbetik, di çax6 me
de bi destan dihate nivîsandin. Xasma ew kes6n
ku destnivîsa wan rind bû, ji bo xwendina
destpeke ji zarûkan re Elîbetik dinivîsandin.
1-
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Elîbetik, çend rûpel in ku t6 de alafabeya erebî
dihate nivîsandin. Elîbetik, tîpen alfabeya erebî û
rewşa giredana tîpan bi hevûdu ve, away6n
bilevkirina tîp6n bedeng -ku hemû tîp b6 deng in,
giredana hevokan bi ekdu ve û nikla xwendina
wan dide ferkirin.
Alfabeya erebî ji 29 tîpan hatiye hole. L6
Kurdan ji bo nivîs6n bi zimane xwe, 16 tîpa p, ç, g
û v z6de kiribûn. Bi wî hawayî ew alfabe bûbû 33
tîp. Ew 29 tîp6n alfabeya erebî ev in:
|

=

elîf

v = be
<^»

= te

±J

= s6
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£

= cîm

c

=

t

= xe

he

3

=

dal

i

=

zal

J

= re

j

= zeyn

o- =

sın

o"

= şın

U°

=

'sat

U*

=

'dat

±=

-te

~k =

'z6

f = 'eyn
£ = xeyn

^3

=

fe

O

=

qaf

-^ =

kaf

J

lam

j»

=

= mîm

O

=

nûn

*

=

he

j

= waw

V =

lamelîfla

<Ş =

ye du (niqut) li bin.
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Di Elîbetika erebî de, çewa ku li p6ş jî hate behskirin tîp6n dengane nînin. Ji ber hinde ew tîp6n
bedeng bi z6r û ziber (hereke) tene xwendin. Ew jî bi
p6nc aweyan deng diguherin:
A
I

=

Elîf ziber, e, zer, î, peş, u.

> '

uj

= Be ziber be, zer bî, p6ş bû.

ti> = T6 ziber te, z6r tî, p6ş tû.
»±j

=

Se ziber se, z6r sî, peş sû

r

= Cîm ziber ce, z6r cî, p6ş cû.

r

= 'H6 ziber 'he, zer 'hî, p6ş 'hû.

^

= X6

ziber xe, zer xî, peş xû.

i = Dal ziber de, z6r dî, p6ş dû.
i = Zal ziber ze, z6r zî, p6ş zû.
j = R6 ziber re, z6r rî, peş rû.
j = Zeyn ziber ze, z6r zî, p6ş zû.
<j* = Sîn ziber se, z6r sî, p6ş sû.

,j^
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=

Şîn ziber şe, z6r şî, peş şû.

)

'

^

=

'Sat ziber 'se, z6r 'sî, p6ş sû.

^J»

=

'Dat ziber 'de, z6r 'dî, p6ş 'dû.

>

>

J»

= "Te

Jâ

=

ziber 'te, z6r 'tî, peş 'tû.

>

'Z6 ziber 'ze, zîr 'zî, p6ş 'zû.

9 = 'Eyn ziber, 'e, zer, 'î, p6ş, 'û.
'?

=

Xeyn ziber xe, z6r xî, peş xû.

9 = F6 ziber fe, z6r fî, p6ş fû.
>

Jf

=

Qaf ziber qe, z6r qî, p6ş qû.

-J

=

Kaf ziber ke, z6r kî, p6ş kû.

>

<J =
/»

Lam ziber le, z6r lî, p6ş lû.

= Mîm ziber me, z6r mî, p6ş mû.

£ = Nûn ziber ne, z6r nî, p6ş nû.

a

=

H6 ziber he, z6r hî, p6ş hû.

j = Waw ziber we, z6r wî, p6ş wû.

^
{$

=

Lamelîfla.

= Y6

ziber ye, z6r yi, p6ş yû.
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°*l = Elîf

du ziber en, du z6r în, du p6ş ûn.

(_j = B6 du ziber ben, du zer bîn, du peş bûn.
*^»

= Te du ziber ten, du z6r tîn, du p6ş tûn.

o*
t.
«..

= S6 du ziber sen, du z6r sîn, du peş sûn.

«>*=

-r = Cîm du ziber cen, du zer cîn, du p6ş cûn.
<>

£. = 'H6 du ziber 'hen, du zer 'hîn, du p6ş 'hûn.
<>

V~

= X6

,2

= Dal du ziber den, du z6r dîn, du peş dûn.

i

=

J

= Re du ziber ren, du z6r rîn, du p6ş rûn.

J o

du ziber xen, du zer xîn, du p6ş xün.

^

=

Zal du ziber zen, du zer zîn, du p6ş zûn.

Zeyn du ziber zen, du z6r zîn, du p6ş zûn.
Sîn du ziber sen, du z6r sîn, du p6ş sûn.

fi

p*

J*f
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- Şîn du ziber şen, du z6r şîn, du p6ş şûn.
=

'Sat du ziber 'sen, du z6r 'sîn, du p6ş 'sûn.

Ja = "Dat du ziber 'den, du zer 'dîn, du peş 'dûn.
<>==.

J= = T6 du ziber

'ten, du z6r 'tin, du peş 'tûn.

y° = 'Z6 du ziber zen, du z6r zîn, du p6ş 'zûn.
=

c.

'Eyn du ziber 'en, du z6r 'în, du p6ş 'ûn.

? = Xeyn dü ziber xen, du z6r xîn, du p6ş xûn.

°^j

=

Fe du ziber fen, du z6r fîn, du p6ş fûn.

J» = Qaf du ziber qen, du z6r qîn, du p6ş qûn.

^
o*
I

=

Kaf du ziber ken, du zer kîn, du peş kûn.

=

Lam du ziber len, du z6r lîn, du p6ş lûn.

f = Mîm du ziber men, du zer mîn, du p6ş mûm.
»*=

p

=

Nûn du ziber nen, du z6r nîn, du p6ş nûn.

o*

-* = H6 du ziber hen, du z6r hîn, du p6ş hûn.
o*

J

=

*i!

=

Waw du ziber wen, du z6r wîn, du peş wûn.

Lamelîfla.

^£ = Ye du ziber yen, du z6r yîn, du p6ş yûn.
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î

b

=

Elîf elîf. a.

= B6

elîf ba.

= T6

elîf ta.

=

S6 elîf sa.

U

=

Cîm elîf ca.

U

=

H6 elîf ha.

U.

= X6

elîf xa.

la

=

Dal elîf da.

ti

=

Zal elîf za.

= R6

elîf ra.

j

=

Zeyn elîf za.

L,

=

Sîn elîf sa.

L&

=

Şîn elîf şa.

L,
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=

Sat elîf sa.

U> =

Dat elîf 'da.

=

'Te elîf ta.

|_k =

'Z6 elîf 'za.

lx

=

'Eyn elîf- 'a.

^

=

Xeyn elîf 'xa.

U

=

Fe elîf fa.

li

=

Qaf elîf qa.

^

=

Kaf elîf ka.

^

=

Lam elîf la.

L

=

Mîm elîf ma.

"

=

Nûn elîf na.

Lt>

elîf ha.

Lk

= H6

Ij

=

Waw elîf wa.

=

Lam elîf la.

L
"

= Ye

elîf ya.
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^
&
&

=

Elîf y6 zer, î.

= B6 y6 z6r bî.
= T6 y6 z6r tî.
= S6 y6 z6r sî.

^
0*

= Cîm y6 z6r cî.

&

= X6 y6 z6r xî.

<s*

= Dal y6 z6r dî.

s?*

= 'Zal y6 z6r 'zî,

=

'H6 y6 z6r hî.

= R6 ye z6r rî.
**

**

^şr"

= Zeyn y6 z6r zî
= Sîn y6 z6r sî.

= Şîn y6 z6r şî.

ış*> = 'Sat y6 z6r 'sî.
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&*

&
^

=

'Dat y6 zer

dî.

=

'Te y6 zer "tî.

= 'Ze ye z6r 'zî.

if

= 'Eyn y6 z6r 'î.

^

= Xeyn y6 z6r xî.

&
&

f
J
&

&

=

F6 y6 zer fî.

=

Qaf y6 z6r qî.

=

Kaf ye z6r kî.

=

Lam ye z6r lî.

=

Mîm y6 z6r mî.

=

Nûn y6 z6r nî.

zer hî.

^

= H6 y6

<SJ

= Waw y6 z6r wî.

-i
i^i

=

Lamelîfla.

= Y6 y6 z6r yî.
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E

*
.,

i

=

Elîf waw p6ş û.

= B6 waw p6ş bû.

>

jj

= T6

y

= S6 waw p6ş sû.

J>

wan p6ş tû.

i»

= Cîm waw p6ş cû.

j^-

= 'H6 waw p6ş hû.

>

-**
ji

= X6
=

waw p6ş xû.

Dal waw p6ş dû.

>

ji

= 'Zal waw p6ş zû.

JJ

= R6

.

waw p6ş rû.

= Zeyn waw peş zu.

>

j-»

= Sîn waw p6ş sû.

3"* = Şîn waw p6ş şû.
>

j^o

=

'Sat waw p6ş 'sû.

J-»

=

'Dat waw p6ş 'dû.
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'Te waw peş 'tû.

_»İ9

=

_><=>

= 'Z6 waw peş 'zû.

>

j^

= 'Eyn waw peş 'û.

j£

=

Xeyn waw p6ş xû.

=

Fe waw peş fû.

>

-i"9
>

.3 = Qaf waw p6ş qû.

>

j$

=

Kaf waw peş kû.

-T = Lam waw p6ş lû.
^«
5*

= Mîm waw p6ş mû.

= Nûn waw p6ş nû.

>

jA

=

H6waw peş hû.

jj

= Waw waw p6ş wû.

V = Lamelîfla.
J-i

= Ye waw peş yû.
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Piştî zarûk bi van awayen ku me li jore
nivîsandiye feri alfabeya erebî dibûn, îcar dev bi
xwendina beje û hevok6n erebî dikirin. Piştî rind
f6r6 wan jî dibûn, h6j dev bi xwendina Çur'ane diki¬
rin.

2- QUR'AN: Ji misilmanan re pirtûka asîmanî ya
herî pîroz e û xwerû bi zimane erebî ye, ku bi

alîkariya Cebrail ji cem Xweday6 dilovan bi xeyset6
Wehye ji Mihemed P6xember (s.s.x.l.) re daketiye
xwar6. Di v6 pirtûka pîroz de 1 14 suret û 6233 ayet
hene û li 30 pişkî hatiye parvekirin. Ji her pişkeke
re cuz~ t6 gotin. Di her cuz'eke de jî çar beş (hîzb)
hene.
Di Qur'an6 de gelek babeten cüda hene ku
Xweday6 dilovan ew beyan kirine û te de hemû
ferman6n xwe y6n er6nî û neyînî ji mirovan re
eşkere gotiye.
Ayet6n Qur'an6 di navbera 23 salan de, p6 bi p6 li
dû hevûdu Ji Pexember re hatine. Di 61 1-6 miladî de
gava Mihemed Pexember h6j li bajare Mek6 bû û çil
salen xwe temam kirin, ji aliye Xwed6 ve hate
vebuhtîklrin û bû pexember, j6 re Ayeta peşî ku "Bi
nave Xwedaye xwe bixwîn..." daket. Di 634-6n
müadî de jî gava li bajare Medîneye bû, J6 re Ayeta
herî dawî ku Xwed6 gotiye: "Min xweştyen xwe U ser
we temam kirin, we bi îslame oldar kir..." daket,
piştre jî Pexember wefat kiriye.
76

P6wîst e ku mirov wisa rind metnân Çur'ane
bekemasî zanibe, her wekî jiber bixwîne. Jixwe pir

kes hene ku bi temamî Çur'ane jiber dikin; herfo
herfo, ayet bi ayet, suret bi suret, beş bi beş be ku 16
binerin jî dizanin bixwînin.

3- MEWLÛDA KURMANCÎ: Piştî kutaklrina
Çur'ane, Mewlûda Kurmancî te xwendin. Jixwe
diyar e ku ev pirtûk ji aliye Mele (Huseyn) Ehmed
Bateyî (1417-1491) ve hatiye nivîsandin. Pirtûk bi
helbestkî ye û bi zaravaye kurmancî hatiye ristin.
T6 de 19 beş û 582 malik (beyt) hene.
Mewlûda Kurmancî bi naveroka xwe mîna romaneke ye ku Mele Bateyî te de hin bûyer6n dîrokî li
gorî felsefa îslame anîne zim6n.

Bejeya Meıulûd ji weladeta erebî (Ç6bûna ji
dayîke) hatiye hole. Ji ber ku Bateyî wek bingeh,
behsa ç6bûna Mihemed Pexember kiriye û di p6şiya
w6 de jî behsa afirandina dinyaye li gor felsefa olî
nivîsiye.

Zarûk dema v6 pirtûke dixwînin, p6wîst e ku
hemûyî jiber bikin, b6 ku 16 binerin div6 karibin
bixwînin (7).

(7) Dİ 1986-an de min Mewlûde jl tîpen erebî wergerande öpen
latenî û salek şûnde ji aliye Weşanxaneya Roja Nû ve 11 Stockholme hate çapklrin.
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4- NÛBIHAR (NÛBAR): Ferhengoka mamosteye
nemir a Ehmede Xanî ye (1651-1707) ku bi helbestî,
hem jî bi kite û qafiye, bejey6n erebû û kurdî bi
xeyset6 ferhengok nivîsîne. Xanî çewa ku wî bi
xwe di paşiya Nûbaıt de gotiye, di 1 1-6 Adara 1094an (1683) de nivîsiye (8).
Di Nûbihare de 14 semav û 214 malik (beyt) hene.
Ew beş6n ku ferhengok in, bi vî awayî hatine ristin:
B6jeya p6şî erebî ye û ya li dû kurdî ye. Yan bejeya
p6şî kurdî ye, ya li dû erebî ye. Yan jî her bi wî
awayî çend beje kurdî ne û li dû wan çend beje erebî
ten. B6jey6n kurdî û y6n erebî li gor nikla helbeste
timî p6ş û paşbûna xwe diguherin. Çi zarûke ku v6
ferhengoke dixwîne, hemû mailken we Jiber dike .
Ehmede Xanî di beşa despeka Nûbihare de weha
gotiye:
Ve/c &xisttn Ehmedâ Xanî
Nave "Nûbihara Biçûkan" le danî

Neji bo sahibrewacan
Belkîji bo biçûkât kurmancon

1985-an de min Nûbihara Ehmede Xanî jl tipen erebî wergerande tipen latenî û digel teksta we ya bi tipen erebî, jl aliye Roja
Nû ve saleke şûnde hate çapkirin.
(8) Di
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5- NEHC-UL ENAM: Bİ naveroka xwe baweriya
(Eqîde) ola îslame ye, henveha şîret, perwerdekirin

û ferkirina away6n rind jî bi mirov dide zanîn.
Pirtûk bi zaravaye kurmancî hatiye nivîsandin û
bi helbestkî ye, maliken w6 kitejimar û bi qafiye
ne. Nivîskare w6 Mele Xelîie S6rtî (1754-1843) 25
pirtûk nivîsîne, tevî Nehc-ul Enamt heşt Ji wan bi
kurmancî nivîsandine, 16 pirtûken din bi zimane
erebî ne. Di Nehc-ul Ename de 22 sernav û 271
malik hene. Zarûken ku Nec-ul Enamt dixwînin,
mailken w6 tev jiber dikin (9).
6- EQÎDEYA EHMEDE XANÎ: Çewa ku jl nave we
Jî te zanîn ev berhem, baweriya ola îslame ye ku
mamosteye nemir Ehmede Xanî ew bi helbestkî û bi
zaravaye kurmancî nivîsiye. T6 de 73 malik hene,
hemû bi keş û qafiye û bi yazdeh kiteyan dikişin.
Mele Ehmede Qoxî li ser Eaîdeya Xanî şerheke bi
zaravaye kurmancî le dîsa bi tîp6n erebî nivîsiye,
nav6 w6 daniye "Rebere Sanî Şerha Eaîdeya Ehmede
Xanî' û di 1984-an de daye çapkirin (10).
Ev nusxe Eaîdeya Xanî û berhema wî ya bi nav6

Fİ Beyanı Erkan-îl îslamî ku riknen îmane û yen
îslame beyan dike, di 1305-an (1887) de bi desten
(9) Di 1986-an de min Nehc-ul Ename ji tîpen erebî wergerande
tipen latenî û di 1988-an de ji aliye Weşanxana Kurdlstan ve digel
teksta we ya bi tipen erebî, 11 Stockholme hate çapkirin.
(10) Di 1986-an de min ew Şerh wergerande tipen latenî û di Slbata
1990 î de, İl Elmaniyaye ji aliye Denge Yekîtiye ve hate çapkirin.
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Mele Mihemede Wanî hatine nivîsandin. îcar di
dawiya Sedsala Nozdehan de gava ku Dewleta El¬
maniyaye li Rojhilata Navîn destnlvisen Kurdî
dane berhevkirin, ev Jî ji aliye A. Von Lecoq ve
hatine dîtin û di 1903-an de, tevî gelek destnivîs6n
kurdî y6n din, bi nave "Kurdische Texte" li Elmanryaye wek pirtûk çap bûne.
Ew pirtûka mîrze Lecoq, niha di bin6 parastine

de ye û tene kesen lekolog karin 16 binerin. L6 di
1989-an de, gava ez li Kungliga Biblloteke
(Pirtûkxana
Qiraliyet6)
ya li Stockholme
dişixulîm, min bi emanetiya qeder6 meheke ew
pirtûk stend. Ewçax min J6, hemû destnivîs6n lazimatiya xwe kopî kirin.
îcar min ew Eqîde, çewa ku Mele Wanî nivîsiye
her wisa Ji tîp6n erebî wergerande tîp6n latenî. Heta
li hin deveran te de kem û z6deyî jî tene xuyakirin,
16 ez hîç tekil nebûm. Ew 73 mailken Eqîdey£ ev in:

METNE EQÎDE
01- Li ba te muheqqiq bitin ev cewab

Duhî göte min hatifi behîcab:
02- Se Ehmed sena ke bi qewlin sehîh
Li tewhîd6 Barî bi lefze fesîh;
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03- Xwud6 y6k e, b6 hevrî yû b6 heval
Ne me'zûlî ye, ne mirin, ne zewal

04- Ne esi û ne fesi e, ne da û ne bab
Heye û heyîna wî nabit hîsab
05- Ji bo wî tu nîne cîhat û mekan
Ne manend û misi û ne hemta, nîşan
06- Mekanan mebîne ji bo wî rewa
Nihayet 'elel 'erşî qed îstewa
07- Li wî ra neborîn ne weqt û zeman
Ne sal û ne mah û ne hîn û ne an
08- Ebed w6 hebîtin ezel her heye
Di dünya û 'uqba xwudan6 me ye

09- Ewî aferînand me û cümle xelq
Nihin xeyr6 wî qet çu xaliq bi heq
10- Resule di wî cümle heq in temam

Xusûsen, Muhemmed 'eleyhîs'selam
11- Ku serdeftere cümle 'alem ew e
Nubuwwet e mektûb û xatem ew e
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12- Xwud6 aferînand ji bo wî felek

Ji bo xizmeta wî şihandin melek
13- Ku Qun'an

ji 'erşan

digel wî hinar

Ji bo yî hebîbe xwu y6 îxtiyar
14- Ji bal xwu boraqek ji wî ra şiyand
L6 zînek müzeyyen ewî rûniyand
15- Boraq6 digel Refrefe dest bi dest

Bi emr6 Xwud6 ew birin peşî dest
16- Di heft asîmanan Xwud6 ew gerand

Bi qas6 du qewsan bi bal xwu gehand
17- Helanî Xwud6 perde, rakir nîqab

Cemala Xwud6 dîtî ewî b6 hîcab
18- Du caran be çavan cemala wî dît
Li derre, mela6 dib6jin nedît
19- Mebe sebebe munkirî "qed rea!"

Ji xelq6 tumarûn

'ela "ma yera"

20- Eğer tu dibejî "Li ku dî Xuda?"
Xwud6 ku 11 nik Sîdret-ul Munteha
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21- Muheqqeq bizan wî Xwud6 dîtiye
Nihayet nizanit heqîqet çi ye

22- Ji bo wî tu nîne ne mîsl û şebîh
Kes6 wesf biket, d6 çi bej it bedîh
23- Sîfate di seb'e ji bo Zulcelal
Bizan heft in, ey 'arife bil kemal:
24- Heyat we Zanîn, Qudret we Vîn, Kelam
Bihîstin digel Dîtine bû temam

25- Qedîm in wekî zate, cümle sîfat
Ne 'eyniye zatî ne, ne xeyre zat.
26- Xwud6 nîne cewher, ne cîsm û ne 'erd
Ne kull e, ne be'd e, bizan b6 xered

27- Eğer be guneh me mu'ezzeb biket
Ji bo wî heye me mueddeb diket
28- Rewayet biket ew li xelq6 mesaq
Bi qehra xwo teklife "Malayutaq"
29- Bi zulme eğer ew tekelluf biket
Di mülke xwu de ew teşerrüf diket
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30- Li me ferz e herçî ji bo wî bik6r
Ne ferz e li wî ya ji bo me bix6r

31- îradet diket ew bi xeyr û seran
Riza nîne emma be fi'la seran
32- Bizan bende muxtare fe'la xwo ye
Ne Xaliq ne mecbûre fe'la xwo ye
33- Muwafiq nebit qewl û niyet- 'emel
Li ba me de mînit îman bi xelel
34- Mirove bi îman di doj6 muqîm

Namîniti bizan tu hekîm
35- Musilman bi qetl û zinaye tu car
Ne kafir dibit, ne muxelled di nar
36- Ji me'sîyyetan wacib e tewbe zû
Guneh nîne tewbe divetin li dû

37- Ne me'zûr e cahil ku xafil bitin
Ji Xaliq, bi cehla xwe xafil bitin
38- Murov6 nizane delîlan durust
Dibejin, bi teqlîd6 îaman durust
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39- Di weqt6 'ezaba Xwud6 ket nuzûl
Bi ser kafiran da nîne îman qebûl
40- Wekî ji bo 'asiyan nîne tewbe rucû'
Ji weqta kî roj6 ji mexreb be tulü'
41- Ji fe'la gunahan nebî ne berî
Ji qism6 jinan nîne peyxemberî
42- Weliyyan keramet dikin jî zuhur

Dikin herfe 'adet gelek jî zuhur
43- Xwud6 d6 bibinin musulman bi çav
Wekî li sayî bitin hîva şivav
44- Ji bîr d6 bikin ni'meta cennete
Wekî b'dest keve dewleta ru'yete

45- Betal e tenasux. mehal e hulul
Meke îttîhada du tiştan qebûl
46- Eğer tiştikî pur mucezza bikin

Qebûl naket 6dî tecezza bikin
47- "Heyula" tu nîne "edîm û 'edîm
Dine, kafir e, 6 dibejit "qedîm"
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48- Meke lic di Luqman û Eskenderî
Ji bo wan ne me'rûf e peyxemberî

49- Yezide mirî le'nete 16 meke
Pelîd e, xebîs e, xwo tekil meke
50- Melayik, şeyatîn, cinan û wucûd
Heyin ta nekey buna wan cuhûd

51- Wekî yek in ev herdu beşek, temam
Di rizqîyyete da helal û heram

52- B6jime te fedla sehabe Resul;
Bi can bawer e, bi dil ke qebûl:

53- Ebû Bekr6 Siddîq e yare şefîq
Ew e "Sanîyesneyn" di Xar6, refîq
54- Ji ewwel di fedla sehab, sermed ew e
Kerîm û 'ezîz û sahibkiramet ew e

55- Di pey wî, bi heq6, 'Umer6 dînpenah
Bi fethe di wî şa ne xwundkar û şah
56- Xîlafet kemer ji bo mecala wî best
Ji hikme wî, puşta muxalif şikest
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57- Di pey wî ve 'Usman bi heqq bû Hekim
Di 'ilme 'elîm û di hükme helîm
58- Ji kerrarî efdeltir e beguman
Ev e î'tîqada me derheq6 wan
59- Di pey wan Elî sahibe Zulfeqar
Suware li Duldul şehe namîdar

60- Tefewwuq li ser y6 di mayî heye
Bi me'na biraye Resule me ye
61- Sefa' et dikin ewliya û enbiya
Bi îzna Xwud6 bo kese eşqiya
62- Di xeyb6, huddûre du'a ye eser
Dibîtin ji bo ra, eya ba xeberer

63- Bi fele di qenc tu mekî minnete
Bi fedla Xwud6 de biçî cennete
64- Bihişt û cehennem heyin ve deme
Fena nabin ew naçine 'edeme

65- Yeqîn de bibîtin di Yewm-il Qiyam
Hîsaba helali w ezabe heram
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66- Ji bo ehle xeyran necat û riza

Ji bo ehle seran 'îqab û ceza
67- Di qebre da d6 bît ji xelq6 mirî
Suala Nekîrî digel Munkerî
68- Di heşre terazû û mîzan heye
Xerabî û qencî û keşan heye
69- Sîrat ew pira pur bi xewf û xeter
Cemî'6 xelaiq dikin 16 nezer
70- Cehennem li bin da û cennet li p6ş
Li ser w6, îlahî tu destem bik6ş

71- Wegerne ez6 mücrim 6 bed'emel
Dizanim ku d6 bete ser min xelel

72- Bi fe'16 di min ya ÎLahî tu nekey
Digel min bi îhsan û lutfa xwo key

73- Min û cumle6 ummeta Mustefa
Bibî cennete tabi'6 Mustefa.
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7- XAYET-UL ÎQTISSAR: Ev pirtûk danasîna
qayde, tewr û away6n Şerî'ete dike û xwerû bi
zimane erebî ye. L6 pir hesan e, bi zimanekî nerm
hatiye nivîsandin, naveroka we jî bi hesanî te famkirin.
8- ÎBNÛ gASIM: Ev pirtûka Şerîete, şerha Xayetul îqtissare ye. Xwerû bi zimane erebî ye û xal6n di
Xayet-ul îqtîssare de bi fireyi mane kirine. Çewa ku
ji nave w6 jî t6 zanîn, nivîskar6 w6 îbnû Qasim
(Küre Qasim) e. Û te gotin ku Kurd e (1 1).

9- BACÛRÎ: Pirtûk bi naveroka xwe Şerîet e û
xwerû bi zimane erebî ye. Henveha haşiyeya îbnû
Çasime ye, ku bi awayekî firetir w6 mane kiriye. T6
gotin ku nivîskare we îbrahîm Bacûrî Kurd e (12).

(1 1) Di Ansîklopediya îslame, cild: 5, rûpel: 863-an de navek bi
îbnu Qasim Ebû Abdullah Ebdurehman El 'Utakî (?-806) heye,

ku gelek pirtûk bl nasnave "Qasim" nivîsîne. Di 1905-an de 20
cild berhemen wî li Kahîreye hatine çapkirin.
(12) Lİ gor agahdariya Ansîklopediya îslame, cild: 2, r: 191: Eşîra
Bacûran 11 güne Omerkan, Toprahe, Ziyaret, Telyakûbe,
Başbitaye rûdine, ku niha ew gund li ser tixûbe îran û îraqe ne.
Ansiklopedi nave Bacûriyekî din Jî nivîsiye, ku nave wî bi
temamî îbrahîm îbn Muhammed (1783-1861) e û jl Misre ye.
îcar nivîskare ve plrtûke kî ji wan be em nizanim(?)
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Piştî ku xwendin hetanî vir t6, îcar dev bi Xwen-

dtna Reze (Edebiyat, gramatîk û axaftina beşaşî ya
di zimane erebe de) t6 kirin. Kes6 ku jı v6 pirtûke
hevraztir li xwendin6 didomîne, xeyset6 feqetiy6
digre.
10- TESRÎFA KURMANCÎ: Ev pirtûka li ser Serja
(Kişandina lekeran) erebî ji aliye Mele Elî ve hatiye
nivîsandin. Kes6 ku v6 pirtûke dixwîne, hemûyî
jiber dike.

11- EMSÎLE: Pirtûk bi zimane erebî ye û li ser
Serfa erebî hatiye nivîsandin. Kes6 ku v6 pirtûke
dixwîne, hemûyî jiber dike.
12- IZZÎ: Pirtûk bi zimane erebî û li ser Serfa
erebî hatiye nivîsandin.
Kes6 ku v6 pirtûke
dixwîne, hemûyî jiber dike.
13- 'EWAMTLA CURCANÎ: Ev pirtûk bi naveroka
xwe Nehw (Gramatîk) e û bi zimane erebî hatiye
nivîsandin. Nave nivîskare w6, Ebdulqadir6 kur6
Ebdurehmane Curcanî (13) ye. Kes6 ku v6 pirtûke
dixwîne, hemûyî jiber dike.

(13) Di alfabeya erebî de tîpa G nîne. Ji ber hinde nave Gurgana li
Rojhilata Kurdistane di zimane erebî de bl Curcan te xwendin û
nivîsandin.
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14- ZURÛF (AMAN): Ev pirtûka bi zaravaye kur¬
mancî, li ser Nehıua erebî ji aliye Mele Onis6
Erqetenî -yan Herqet6nî- (14) ve hatiye nivîsandin.
Kes6 ku v6 pirtûke dixwîne, hemûyî jiber dike.
15- TERKÎB: Ev pirtûka bi zaravaye kurmancî, li
ser Nehıua erebî ji aliye Mele Ûnis6 Erqet6nî ve
hatiye nivîsandin. Kes6 ku v6 pirtûke dixwîne,
hemûyî jiber dike (14).
16- SE'DULLAHA SSEXÎR: Ev pirtûka xwerû bi
zimane erebî, şerha 'Ewamila Curcanî ye, ku
Nehıua erebî bi awayekî firetir dide nasandin. Çewa
ku ji nav6 w6 jî t6 zanîn, nivîskare w6 Se'dullah
Ssexîr (Piçûk) e. Kese ku v6 pirtûke dixwîne,
hemûyî jiber dike.

17- ŞERH-IL MUXNÎ: Ev pirtûka Nehıua erebî
xwerû bi zimane erebî hatiye nivîsandin, herweha
şerha pirtûka Muxnî ye. Kes6 ku v6 pirtûke
dixwîne, metne w6 (Pirtûka Muxnî) hemûyî jiber

dike.

(14) Li gorî agahdariya
(1785) de mirtye.

ku Minorskl daye; Mele Ûnls di 1200 î
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18- S'EDÎNÎ: Ev pirtûka Ser/a erebî xwerû bi
zimane erebî hatiye nivîsandin. Henveha ew şerha
pirtûka
Izzî ye. Nivîskare we 'Ellamey6 Sanî
(Zanay6 Duyemîn) Se'de Tevdezanî ye. T6 gotin ku
Kurd e (15).
19- HELL: Pirtûk bi naveroka xwe Nehıua erebî ye
û bi erebiyeke pir hişk hatiye nivîsandin.
20- S'EDULLAHA GEWRA: Pirtûk bi naveroka
xwe Nehıua erebî ye û bi zimane erebî, ji aliye
S'edullah Gewre (Kurd) ve hatiye nivîsandin.

21- NETAIC: Pirtûk bi naveroka xwe Nehıua erebî
ye û xwerû bi zimane erebî hatiye nivîsandin. Herweha şerha İzhara Berkuyî ye ku bi awayekî firehtir w6 mane kiriye. Berkuyî (Berkoyî) nivîskare
pirtûka İzhar e.

22- SIYÛTİ: Ev pirtûka bi helbestkî, xwerû bi
zimane erebî hatiye nivîsandin. Bi naveroka xwe
Nehıua erebî ye û şerha Elfîyeya (1000) îbnû Malik
e. Nivîskare w6 Celaledîn Siyûtî ye. Kes6 ku v6
(15) Li gorî Ansîklopediya îslame, cil: 12/1, rûpel: 118, Teftezanî
Se'dududîn Mes'ûd küre 'Emer, di meha Sefera 722-an (Sibatadar 1322) de li qezayeke Xorasane a bi nave "Taftazan"a nezî
Nasaye çebûye. Di 797-an (1394-95) de jî li Hebib El Siyare
miriye û li Serahstaye hatiye veşartin.
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pirtûke dixwîne, metne w6 (Elfîye) hemûyî jiber
dike

(16).

23- CAMİ: Ev pirtûka Nehıu6 bi erebiyeke xwerû û
gelekî hişk hatiye nivîsandin. Herweha şerha
pirtûka Kafiyeye ye.
Nivîskare w6 Mewlana
Camî ye. T6 gotin ku Kurd e (17).

Di xwendina medrese de kutakirina pirtûka
Camî, di sawiya kutakirina xwendina nû ya lîseye
de ye. Jl Camiye û şûnde xwendina ku te kirin, di
sawiya xwendina unîwersîtey6 de ye. Feqiy6 ku
dawî li pirtûka Camiye tîne, nav6 wî dibe talib û
dikare meletî jî bike. 16 meleyekî nîvco te hesibandin. Herweha di medresan de feqiy6 talib dersa
feqiy6n piçûk jî didin.

24- MUXNÎT*TULAB: Pirtûk xwerû bi zimane
erebî ye û bi naveroka xwe Mentiq e.
Ansîklopediya îslame, cild: 11, rûpel: 258, Nave
niviskar e rast, Celaledîn Ebul Fazl Ebdurehman binu El Kemaluddin Ebubekr binu Muhemed El Huzeyri El Suyûtî ye. Ew di
Receba 849-an (1445) de 11 Kahîreye çebûye û di 91 lan (1505) de jî
(16) Lİ gorî

miriye.
(17) Li gorî agahdariya pirtûka Menşûren Dimyaye û yen Tirk,
cild: 3, rûpel: 1226: Mewlana Camî di 1414-an de 11 qeza Harcirda
giredaye bi wîlayeta Came (İran) ve hatiye dinyaye û di 1492-an de
11 Herate miriye. Nave wî ye rast Nûredîn Ebdurehman e. Bave wî
Nîzamedîn Ehmed zanayeki menşur e dema xwe bû. Berhanen wî
ev in: Yusuf û Zıdeyxa, Leyla û Mecnûn, Hejt Eureng, Bahartstan,
Şerhi Fusûs-ul Hîkem, Tefsir, Nefahat-ul Ons.
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25- ÎSAXÛCÎ: Pirtûk xwerû bi zimane erebî ye û bi
naveroka xwe Mentiq e. Nivîskare we Mele Xelîle
S6rtî ye (1754-1843).
26- QEWLEHMED (Peyv- Ehmed): Pirtûk xwerû bi
zimane erebî ye û bi naveroka xwe Mentiq e. Çewa
ku ji nave pirtûke te zanîn, nivîskare w6 Ehmed e.
Çewlehmed haşiya pirtûka MuxnîVtulabt. ye ku
bi awayekî firehtir w6 mane kiriye.
27- 'USSAMA WEDD'E: Pirtûk, xwerû bi zimane
erebî ye; rewş û tertîba çekirina tiştan dide zanîn.
Çewa ku ji nav6 w6 jî t6 zanîn, nivîskare w6 Mele
'Ussam e.

28- USSAMA ÎSTÎ'ARE: Pirtûk xwerû bi zimane
erebî ye, rewş û tertîba çekirina tişten ne heqîqî
(mecaz) dide zanîn. Nivîskare v6 jî Mele 'Ussam e.
29- ŞERHA WELÎD: Pirtûk xwerû bi zimane erebî
ye, bi naveroka xwe Mûnaqeşe û Munazzere ye (Dibe
ku nivîskare w6 Welîd be).
30- HAŞİYA (EBDULWEHAB): Pirtûk xwerû bi
zimane erebî ye, bi naveroka xwe Nehıu e, herweha
haşiya pirtûka Mewlana Camî ya bi nav6 Camî ye,
ku bi awayekî fireh w6 mane kiriye. T6 gotin ku
nivîskare w6 Ebdulwehab, feqiy6 Mewlana Camî bû.
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31- HAŞIYA (USSAM): Pirtûk xwerû bi zimane
erebî ye, bi naveroka xwe Nehıu e, herweha haşiya
pirtûka Mewlana Camî ya bi nave Camî ye, ku bi
awayekî firehtir w6 mane dike. T6 gotin ku
nivîskare w6 Mele 'Ussam, feqiy6 Mewlana Camî bû.

32- HAŞIYA (EBDULHEKÎM): Pirtûk xwerû bi
zimane erebî ye, bi naveroka xwe Nehıu e, henveha
haşiya pirtûka Ebdulwehab& ye ku bi awayekî fi¬
rehtir w6 mane kiriye. Nivîskare w6, Ebdulhekîme Larî ye (18).
33- ŞERHŞEMSÎ: Pirtûk xwerû bi zimane erebî
ye, bi naveroka xwe Mentiq e. Nivîskare w6, S'ede
Tevdezanî ye (19).
34-

MUXTESSER (Bikurtî-Kurtayî):
Pirtûk
xwerû bi zimane erebî ye, bi naveroka xwe Felsefe
ye. Nivîskare w6, S'ede Tevdezanî ye (19).
35- ŞERH-UL 'EQAÎD: Pirtûk xwerû bi zimane
erebî ye, rewş û reveçûna hemû baweriyan
CEqîdeyan) beyan dike û 11 dinyaye çiqas cûre
bawerî hene tevek nivîsîne. Nivîskare w6, S'ede
Tevdezanî ye (19).

(18)
(19)

Lar, li başûre Roj htlata Kurdistane, merkeza Loristane ye.
Biner li nlmra 18, rûpela 92-an, tebiniya pirtûka S'edînîye.
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36- CEM'ILCEWAMI':
Pirtûk xwerû bi zimane
erebî ye, bi naveroka xwe 'ilme Usûle ye; ji destpeka
xwendine hetanî vir, pirtûken ku bihurîn bi kurtî
kurtîneka
wan tevan aniye zimen. Te gotin ku
nivîskare w6 Kurd e.

Bi kutakirina Cem'Üceıuamt'6 dawî li Xwendina
Reze t6. Kes6 ku ve pirtûke diqedîne, ji dersdare xwe
destûrname (îcaze) werdigire. Û xeyset6 meletiye
digire, dibe meleyekî mintehî û li nav çîna meleyan
cihe xwe distîne.
Ji xeynî van pirtûken Xwendina Reze ku nav6n
wan li jore hatin nivîsandin, gelek pirtûken din jî

hene ku xwendina wan bo tegihîştin û zanîneke
zedetir ji feqiyan re dibû alîkar. Naven hinek ji
wan ev in:

37- SAFÎ (lûxet).
38- İMTİHAN (Nehw).
39- EBÛTALIB (Nehw).
40- ÎBNÛ *UgEYL (Nehw).
41- TESSRÎFA EREBÎ (Serf). nlvîskar: Mele Elî.
42- 9IZILCÎ (Serf).
43- QEREDAXÎ (Serf).
44- DİWANA MELAYE CIZÎRÎ.
45- MEM Û ZÎN.
46- RÎSALA HEMÎDÎYE.
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47- ŞERHA LUBABE (Nehw).

48- SITÛR (Çebûna Tiştan beyan dike).
49- RÎSALA WED*E (Rewşa Çebûna tiştan beyan
dike).
50- RÎSALA İSTÎ'ARE (Mecaz û teşbîhan beyan
dike) (20).
Ji xwendina van pirtûken ku naven wan li jore
hatine nivîsandin zedetir, gelek pirtûken Şerî'ett û
hineken Terîqete (reçik) jî hene ku xwendina hinek
ji wan ji feqiyan re pewîs bû. Bipiranî ew6n ku di
merdreseyan de dihatin xwendin ev bûn:
51- SILEMANE KURDÎ, Senet.
52- TENWİR-UL QULÛB, Tesewuf, Şex Mihemed
Emîn6 Erbîlî.
53- ÎRŞAD-UL'ÎBAD, Şerî'et, Ş6x Zeynedîn6 küre
Ebdulezîz 6 Milebarî.
54- FETAWA ÎBNÛ HECER, Şerî'et, îbnû Hecer
(Kur6 Kevir), heşt cild (21).
tişte ne heqîqî ku ji tiştan te çekirin Teşbih, tişte ku bi
üsteki te şûfandin.
(21) Ansîklopediya Îslame cild: 5/II, rûpel: 735-738, nave du îbnû
Heceran li pey hevûdu nivîsandiye, ku herdu jî alimen pir mezin
en ŞerTete bûn.
1- îbnn Hecerûl'askalanî îbn El Hecer El 'Askalanî, ku nave wî bl
temamî Ehmed binu Eli binu Ehmed Şehabedîn Ebul Fazl El
Klnanî El Askalanî El Misri ye. Di 1372-an de çebûye û di 1449-an
de jî miriye.
2- îbn Hecerûlheytemî, nave wî bi temamî Ehmed binu Muhemmed binu Muhemmed binu Eli îbn Hecer, Şehabeddin Ebul Ebbas
El Heytemî El S'edî ye. Di 1504-an li Mahallat Ab'il Haytama li
Garbiyaye çebûye û di 1567-an de jî miriye.
(20) Mecaz,
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55-MÎNHAC.
56- MUXNÎ-L MUHTAÇ, Şerî'et, çar cild, şerha
Mînhace.
57- FETH-UL MÛ'ÎN, Şerî'et
58- Î'ANETUT'TALIBÎN, Şerî'et, çar cild, şerha
Fethm-ul Mû'îne.
59- BÛCEYREMÎ, Şerî'et, çar cild, şerha Xayete.
60- EL TEQRÎR, şerha NinayetuVtedbire.
61- EHYA-UL 'ULÛM, Mihemed Îmam6 Xezalî.
62- ÎRŞAD-UL 'ÎBAD, Şerî'et, bi zaravaye kur¬
mancî, Xelîfe Ûsiv (22).

Hinek pirtûken Tefsiren Çur'ane hene ku ji aliye
alimen Kurd û piraniya alim6n îslame ve hatine pejirandin, herweha ku li gorî baweriya Sunnîtiye ne
jî û di medreseyen Kurdistane de dihatin xwendin.

63- TEF8ÎRA CELALEYN.
64- TEFSÎRA SAWÎ, çar cild, şerha Tejsîra Celaleyn.
65- TEFSÎRA CEMEL, p6nc cild, şerha Tefsîra Ce¬
laleyn (23).
66- TEFSÎRA 9AZÎ BEYDDAWÎ, çar cild, Qazî Beyddawî, şerha Tefsîra Celaleyn.
(22) Dİ salen pencî de gava îrşad-ul 'îbada. Xelîfe Ûslv (Yusuf
Topçuoğlu) derket hole, pere pere li medreseyan bi dersîtî hate
xwendin.
(23) Cemeb Deve-huştur.
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67- TEFSÎRA ÎBNÛ KESİR, çar cild, îbnû Kesîr.
68- TEFSÎRA KEŞAF, duwazdeh cild, Zünexşerî.

69- TEFSÎRA MENAR, yazdeh cild, Menar.
70- TEFSÎRA FEXRE RAZÎ, Fexre Razî (24).
71- TEFSÎRA XAZÎ, du cild, Xazî (25).
72- TEFSÎRA REMEL.
73- TEFSÎRA MÜHMEL (26).
Gelek pirtûken Hedîs6 (Gotin6n P6xember) jî
hene ku di medreseyen Kurdistane de dihatin xwendin. Hinek ji wan ev in:
74- DURRET-UL WA'IZZÎN.
75- RIYADDUS'SALIHÎN.
76- DELÎL-UL FALIHÎN, heşt cild, şerha Riyaddus'salihînâ.
77- MÜSLİM.

78-BUXARÎ.
79- ÎBN-UL MUXTE8SER.
80- TACUR'KESÛL, penc cüd.
81- NİHAYET-UL BÎDAYE.
82- TEZKÎR-UL gURTEBİ.
(24) Mele Bateyî di Mewlûda Kurmancî de nave Fexre Razî aniye
zimen fTe gotin ku F.Razî ji Fexra Kikan a li Diyarbekir e).
(25) Xazi, nave nivîskar e, yan bernavke wî ye naye zanîn.
(26) Taybetlyeke ve Tfsîre jl yen din cihe heye, ku hemû tîpen we
yen erebî be niqut in. Ji ber hinde xwendina we zehmet e.
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83- FETAWA HEDÎSÎYE.
84- NÛR-UL EBSSAR.
85- XERPÛTÎ (27).
86-EL9ERSÎ(28).
Gelek pirtûken Siyere jî (R6veçûna P6xember)
hene ku hinek ji wan di medreseyen Kurdistane de
dihatin xwendin. Ji wan s6 heben menşur ev in ku
dihatin xwendin:
87- SIYERUNNEBÎ.
88- giSSES-UL ENBİYA.
89- MUHEMMED RESUL.

Encama xwendina pirtûken di medreseyen Kur¬
distane de: Ji van pirtûken ku nav6n wan li jor6
hatine nivîsandin zedetir, çend heb6n din jî hene
ku dihatin xwendin. L6 min nav6n wan tesbît nekirin ku li vir binivîsim.
Berî ku ez bigîjim dawiy6, ev 89 pirtûken ku bi
reze nav û babeta wan hatine nivîsandin, careke
din li gor dabeşkirina şax6n xwendine li bîr tînim.
Çewa ku li jor6 jî nav hatine nivîsandin,
ji
Elifbetika erebî hetanî dawiya Xwendina Reze ku
piranî Serf-Nehıva erebî ne, jimara wan 36 e. 14 6n
ku virde wirde dihatin xwendin in. Ji wan duwan-

deh pirtûk 6n Şerî'ete ne, yazdeh jî y6n Tefsîra
Çur'ane ne, s6zdeh Hedîs in û sis6 y6n Siyere ne.
Kes6 ku van plrtûkan tev bixwendina, xeyset6 meletiy6 distend û 11 nav xelk6 j6 re Mele Hefht'ilmî an
Mele Dozde'ilmî dihate gotin.
(27) Xarpût: Xamlrpet (Nave Elezîzeye kevn).
(28) Qersî, bajare Qerse.
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Pirtûken klasik 6n wergera ji tîpen erebî
bi latenî û çapbûyî:
\i

U

t(

1) Dîvvana Melaye Cizîrî, 2) Nûbihara Ehmede Xanî, 3)
Mewlûda Kurmancî ya Mele Bateyî, 4) Şerha Eqîdeya Ehmede
Xanî ya Mele Ehmede Qoxî, 5) Sirmehşera Feqe Reşide Hekarî,
6) Nehc-ul Enama Mele Xelîle Sertî, 7) Dîvvana Pertevv Bege
Hekarî, 8) Revvdneîma Şex Evdirehmane Axtepî, 9) Dîvvana Şex
Evdirehmane Axtepî, 10) Mîrsad-ul Etfala Şex Mihemed Kerbela,
11) Iqde Durfama Şex Eskerî, 12) Herdubat, Mevvlûda Mele
Zahide Diyarbekrî, 13) Leyi û Mecnûna Şex Mihemed Can.

Pirtûken Çapbûyî:

1) Xwençe Cild 1, 2) Xwençe CUd II, 3) Xwençe Cild III, 4)
Xwençe Cild IV, 5) Xwençe Cild V, 6) Xwençe Cild VI, 7)
Nimûne Ji Gencîneya Çanda Qedexekirî, 8) işkencede 178 Gün,
9) Siyabend û Xece, 10) Kadına Mişkan.
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