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Îxtîlaf. hêza me kêmtir dike •••
Süleyman Çevik
suleymancevik@gmail.com

Şukir îro şerên birakujiyê tunene, lê ev nexweşiya hê jî ji nav me ranabûye û nayê wê maneyê ku îxtîlafên me
kêm bûne. Îro jî partî û rêxistinên me menfîeta partî û rêxistina xwe didin pêşiya gel û xelkê xwe ...

i sed salan Kurdistan ji bo gelek millet û
dewletan bûye cihê cazîbeyê û şerê dewlet
û împaratoriyan li vê heremê kêm nebûye.
Ev welat çawa îro cihê rexbetê ye, di demên
berê de jî bala gelek kesan kişandiye û gelên
biyanî ji derve hatine û li Kurdistanê hakimiyet saz kirine ... Persan û Romayiyan liser
erd û hidûdên Kurdistanê bi salan şer kirine.
Di hezar sala çûyî de, xanedan û dewletên
wekî Merwanî, Selcûkî, Eyyûbî, Moxol,
Aqqoyunî, Qereqoyunî, Mernlûkî, Osmanî
û gelekên din livan deran hikûm kirin.
Di tarîxa

xwe de Kurdan bi navê
Merwanî û Eyyûbî du dewletên mezin ava
kirin. Di sedsalên pey de ji nav Kurdan wekî
van xanedanan xanedanek xurt derneket
ku Kurdan di bin sîwanekê de bicivîne û
salên dirêj livê coxrafyayê hiküm bike.
Ji parçebûna dewleta Eyyûbî hetanî nêzî
belavbûna dewleta Osmanî teqrîben 700
. sal heye. Di vê muddetê de, ji ber erîş ên li
heremê, Kurd carina di bin hukmên hinekan de mane, di dewra Osmanî de jî wekî
mîrtiyên belavbûyî li welatê xwe hikûm
kirine ...
Cara yekem Kurdistan di navbera dewleta Osmanî û Îranê de parve bû.

Dema Şerê Cîhanê yê Yekem qediya,
dewleta Osmanî jî hilweşiya û liser mîrasa
wê dewleta Tirkiyê ava bû. Jixwe Ereb bi
destpêka Şerê Cîhanê ji Osmanî qetiyabûn.
Li Suriyê êdî hukmê Fransizan derbas dibû,
Iraq jî ketibû destê Îngilîzan.
Dewleta Osmanî di vê sedsala dawîn
de belav dibû û her milletî dewleta xwe
ava dikir. Digel ku Kurdan bedelên mezin
dan jî, lê ji ber sebebên cûrbecûr firseta
dewletbûnê nekarîn bi dest bixin. Di vê
pêvajoyê de ziman, çand û hemû hebûnên
Kurdan ji holê hatin rakirin û Kurdan ruyê
edaletê nedîtin.
Dema li hinek milletan nîmet parve
dibû, li para Kurdan tiştek nediket; Kurdan li her welatî bi kêmasî û noqsaniyan,
wekî kesên binketî çavê xwe li heyatê vedikirin. Milletên serdest çiqas têra xwe ji
îmkanên dewletê îstîfade dikirin, Kurd jî
ewqas ji nîmetên ku liser wan gelan dibariyan mehrûm diman.
Li vê derê meriv dikare pirseke weha

bike: Kurdên ku ji 700 salî zêdetir e
dewletên mezin ava nekirine û xwediyê selahiyeteke mezin nebûne, gelo çawa kanîne
weha liser piya bimînin û bigihêjin îro?
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Em dizanin ku Ereb, Tirk û
Faris xwedî dewletên qedîm in;
lê wekî ferd Kurd ji van gelan
qet kêmtir ninin. Heta meriv dikare bibêje, gelek caran Kurd li
pêşiya wan in jî. Li dunyayê gelek milletên xwedîdewlet hene,
Kurdên bêdewlet ji aliyê îtîbar û
siyasetê ve li pêşiya gelek gelên
xwedî dewlet in jî.
Kurd di rêxistanan de, di nav
çalakiyan de, bi awayeke aktîf cih
digrin. Bigelek tiştan ve aleqedar
in, li gor îmkanên xwe ji xelkên
din bêhtir kitêb û rojnameyan
dixwînin. LiTirkiyê û lidewletên
din, di warê siyasetê de, di muzîkê
de, di dewlemendiya xwarinan
de, di edebiyat û kulturê de rola
Kurdan gelek e.
Kurd bi Farisî, Erebî û Tirkî
dizanin, lê ev gel bi zimanê me
nizanin. Ne zimanê me tenê, bi
zimanên hev jî nizanin. Biqasî
ku Kurd bi Îran, Tirkiye, Iraq û
Suriyê ve aleqedar in û nas dikin,
ev gelên din ewqas bi heremê re
aleqeya wan tuneye. Ev tişt tev ji
bo Kurdan firset in.
Gelo çawa dibe Kurd di warê
rewşenbiriyê de, li ser siyaseta
dunyayê, di warê muzîk, edebiyat
û kulturê de ji Tirk, Ereb û Farisan kêmtir namînin?
Helbet tenê bersiveke vê pirsê
tuneye. Muheqeq çend sebeb
hene. Lê îhtîmal e ku ji bersivên
min maqûltir û rastir bersivên we
jî hebin.
Wekî ku em dizanin, dewlemendî û rehetî dibe sebebê
teraliyê, zehmetî, feqîrî û tunebûn jî dibe sebebê teşwîk û
xebatê. Tengasî, zilm û neheqiya
kuliKurdan bûye, Kurd jî teşwîkî
xebatê kirine da kulipaş nemînin
û kêmasiyên xwe ji holê rakin ...

Di dunyaya Îro de, eger Îtîfaqa
Kurdan hebe, pêşketinek çawa
dibe nesîbê Kurdan meriv texmîn
dike. Kurdên çar parçeyan dema
îtîfaq bikin û di bin şemsiyekê de
cih bigrin helbet wê dengê wan ji
Îro bêhtir derkeve.

Sebebek din jî dewlemendbûna muzîk, folklor û zimanê
Kurdî ye. Bi ya min, van hebûn û
dewlemendiyên me, em di demên
herî zehmet û dijwar de parastine
û gihandine îro.
Wekî din, bi xêra medrese û
dengbêjiyê jî hebûnên Kurdan
hatine parastin. Li medreseyên
me bi salan bi Kurdî ders hatine
xwendin û îzah kirin û kitêbên
me yên pêşî tev di medresan de
hatin nivîsandin.
Dengbêjên
Kurd jî bûyer, destan û çîrokên
me bi zimanê Kurdî gotin û ev
orf û edeta derbasî neslên pey
xwe jî kirin.
Sebeba herî muhîm jî, mayina
Kurdan ya liser axa xwe ye. Yanî
Kurdan ji welatê koç nekir, bi axa
xwe, bi orf, edet û zimanê xwe ve
girêdayî man, ji derve tesîr negirtin û xwe parastin ...
Welhasil çi sebeb dibin bila bibin, digel ewqas felaketan çawa
Kurd dikarin îro bi gelên din re
qayişê bikşînin; lazim e meriv li
ser vê bifikire ...
Îro bi ked û xebata xwe Kurdan
liIraqê statûyek bi dest xistine û
dewletek fedaral ava kirine. Em
dikarin bi rehetî îfade bikin ku li
gor standartên Rojhilata Navîn
ev dewlet gelek pêşketî ye.
- Li Suriyê jî îro hem di nav hev

de, hem jî bi hikûmeta Kıırdista-

na federal a Iraqê re zehmetiyên
Kurdan hene. Lê hêviya me ew
e ku, sibe pêşeroja Kurdan ji îro
ronîtir bibe.
Gelo milletek weha dînamîk
dema quweta yek bike, dikare çi
bike?
Ustad Bedîuzzeman sed sal
berê jî sê dijminên Kurdan bi
nav dike; digel cehalet û feqîriyê
îxtîlafê jî wekî nexweşiyên ku
di nava Kurdan de cih digrin
dijmêre ...
Şukir îro şerên birakujiyê tunene, lê ev nexweşiya hê jî ji nav
me ranabûye û nayê wê maneyê
ku îxtîlafên me kêm bûne. Îro jî
partî û rêxistinên me menfîeta
partî û rêxistina xwe didin pêşiya
gel û xelkê xwe ...
Di dunyaya îro de, eger îtîfaqa
Kurdan hebe, pêşketinek çawa
dibe nesîbê Kurdan meriv texmîn
dike. Kurdên çar parçeyan dema
îtîfaq bikin û di bin şemsiyekê de
cih bigrin helbet wê dengê wan ji
îro bêhtir derkeve.
Li çar welatan jî Kurdan bi

salan mucadeleyên dûr û dirêj
dan. Lê di van mucadeleyan de,
gelek caran Kurdan pişta Kurdan
şikandiye. Bi rastî jî tu tiştî biqasî
ixtîlafê mala Kurdan xirab nekiriye. Bi rojan, bi mehan, heta bi
sala şerên birakujiyê dewam kiriye.
Ji Şerê Cîhanî yê Yekem sed
sal derbas bûne; Kurd îro ji berê
bi hêztir û bi quwetir in. Eger
tehemulî hev bikin û xêra milletê
xwe bidine pêşiya rêxistin û
partiyên xwe, wê dengê wan
xurttir derkeve, gotinên wan jî
bêhtir pere bikin ... ~
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Kawa û Ezdehak
an Harpagos û Astyages
Rojen Barnas

Yek ji wan stran an sirûdan jî "Ey Newroz" bû ku ji aliyê Seîd Yûsiv û Şîrînê ve dihate stran:
"... ew Kawayê dînemêr hat milet jê kir xelas." Gotin û awaz ên Seîd Yûsiv bûn. Pê re jî çîroka Kawa û Dehak
di nav gel de ji nû ve belav bû.

in cara pêşîn navê Kawa wek Gawe di manzûmeyek Tirkî ya Osmanî de xwendibû û
nasîbû, Bawer dikim ji edebiyata çaxa
Tanzîmatê bû ku şair wiha digot: "Helbet
ji bona her zalimekî mîna Dehak re Gaweyek heye ku milkê wî talan bike."
Şairê wê Ziya Paşa bû an yekî dîtir
bû navê wî niha baş nayê bîra min. Di vê
menzûmeyê de ji "milk" jî mebest "melikî,
qraliyet ango seltenet" bû.
Piştî sala 1974an ji aliyê mûzîkê ve pêla
çandeya kurdperwerî ya şoreşgerî dest pê
kir û pêşve çû. Bi taybetî cereyana müzîka
Kurdî ya xeta Lubnan-Sûriyê mîna ewrê
.barana bereketê bi ser çola dilê me de barî.
Guhên me bi gotin û awazên wan ên nû
yên bajarvaniyê tije bûn.
Yekji wan stran an sirûdan jî "Ey Newroz" bû ku ji aliyê Seîd Yûsiv û Şîrînê ve
dihate stran: "... ew Kawayê dînemêr hat
milet jê kir xelas." Gotin û awaz ên Seîd

Yûsiv bûn. Pê re jî çîroka Kawa û Dehak di
nav gel de ji nû ve belav bû.
KURTEÇîROKAEFSANEYA
KAWAÛ DEHAK:
Dihate gotin ku di wextê de bi navê Dehak (an Ezdehak!Ejdehak) hikumdarekpir
zalim û xedar hebûye. Di ser girmilkên wî
de du mar derketine û wan maran Dehak
azirandine. Ji bona tebitandina wan maran hekîmên wî wek derman mejiyên zarokan salix dane ku Dehak (Ezdehak) her roj .
du zarokên kurîn ên Kurd daye serjêkirin,
mejiyên wan zarûkan bi marên ser milên
daye xwarin û pê marên ser milên xwe ji
harbûnê tebitandiye. Rojek dor tê ser kurê
Kawayê hesinker. Kawa bi xelqê re diaxife, wan razî dike, wek îşareta "de haydê
rabin"ê agir bi pêşmala xwe ya çermîn dixe
û gelê bêzar û qehreman -ku hemî Kurd
in- didin pey, êrîşî qesra Dehak dikin, wî
dikujin in cara pêşîn navê Kawa wek Gawe
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di manzûmeyek Tirkî ya Osmanî
de xwendibû û nasîbû. Bawer dikim ji edebiyata çaxa Tanzîmatê
bû ku şair wiha digot: "Helbet ji
bona her zalimekî mîna Dehak
re Gaweyek heye ku milkê wî talan bike."
Şairê wê Ziya Paşa bû an yekî
dîtir bû navê wî niha baş nayê
bîra min. Di vê menzûmeyê de ji
"milk" jî mebest "melikî, qraliyet
ango seltenet" bû.
Piştî
mûzîkê
perwerî
û pêşve

sala 1974an ji aliyê
ve pêla çandeya kurdya şoreşgerî dest pê kir
çû. Bi taybetî cereyana
mûzîka Kurdî ya xeta LubnanSûriyê mîna ewrê barana bereketê
bi ser çola dilê me de barî. Guhên
me bi gotin û awazên wan ên nû
yên bajarvaniyê tije bûn.
Yek ji wan stran an sirûdan
jî "Ey Newroz" bû ku ji aliyê Seîd
Yûsiv û Şîrînê ve dihate stran: "...
ew Kawayêdînemêr hat milet jê kir
xelas." Gotin û awaz ên Seîd Yûsiv
bûn. Pê re jî çîroka Kawa û Dehak
di nav gel de ji nû ve belav bû.
KURTEÇîROKAEFSANEYA
KAWAÛ DEHAK:
Dihate gotin ku di wextê de
bi navê Dehak (an Ezdehak/Ejdehak) hikumdarek pir zalim û
xedar hebûye. Di ser girmilkên
wî de du mar derketine û wan
maran Dehak azirandine. Ji bona
tebitandina wan maran hekîmên
wî wek derman mejiyên zarokan
salix dane ku Dehak (Ezdehak)
her roj du zarokên kurîn ên
Kurd daye serjêkirin, mejiyên
wan zarûkan bi marên ser milên
daye xwarin û pê marên ser milên
xwe ji harbûnê tebitandiye. Rojek

dor tê ser kurê Kawayê hesinker.
Kawa bi xelqê re diaxife, wan
razî dike, wek îşareta "de haydê
rabin"ê agir bi pêşmala xwe ya
çermîn dixe û gelê bêzar û qehreman -ku hemî Kurd in- didin
pey, êrîşî qesra Dehak dikin, wî
dikujin û jê xelas dibin. Navê wê
rojê jî datînin "Newroz". Ji wê
rojê vê de ye Kurd ji bona xatirê
wê rojê Newrozê pîroz dikin.
Li gora fikra hinekan Dehak

(Ezdehak) Ereb, li gora hinekan
Babilî, li gora hinekan jî Asûrî
bû. Lê tiştê ku min fam nedikir
ev bû: Ku Newroz cejna me Kurdan be, çima qatilên gelê Kurd ên
wek Şah Mihemed Riza Pehlewî
û Ayetulah Xumeynî ev pîroz
dikirin? Çi dibû bi Faris, Tacik û
Efxaniyan ku Newroza me ya cejna azadî wek ya xwe didêriyan?
Ecêb ... (Newroz mijara nivîsek
cuda ye, li vê derê nakevim nav
wê mijarê).
Çîrok, çîrvanok û efsane di
destpêkê de ji guhê meriv re xweş

bên jî, piştî hişyariya ji sermestiya
wê, meriv jê dikeve gumanan.
Heta ku min pirtûka Herodot
nexwendibû serê min tevlîhev
bû, kevirên riknê fikrên min ên
liser çîroka Kawa ne bi cihên xwe
de bûn.
DÎROKNAS
HERODOTOS<1-2):
Herodot di tarîxa xwe de
giliyê dema Medan jî dike. Dîroka fermanrewatiya Medan bi
Deyokes dest pê dike, ku hingê
fermanrewatî bi tenê liser herêma
Medyayê ye. Bi Fraortes -ku kurê
Deyokese- (b. z. 675-653) bergeh ji
Medyayêderdikeve û ferehtir dibe,
liherêma Parsan (Farsistan) jî belav dibe. Piştî di şerê liser Asûriyan
liber Nînewe (Nînova) yê de ew
tê kuştin -ku di bîst û du saliya
fermanrewatiya wî de bû- kurê
wî Key Xusro (Kyaksares/Kesra)
(b. z. 625-584) dikeve şûnê. Key
Xusro an Kyaksares Asûriyan têk
dibe û dike bin nîrê fermanrewaê
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tiya xwe. Li bakur sînorê dewleta

wê baweriyê

xwe heta Aras û jora Halysê (Kızı-

û binemala

de bû ku ji Parsan
Axemenîdan

dê tu
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wik nekuje ewê ji destê Ezdehak
nefilite, ku bikuje sibero di pey

1ınnak) fereh dike. Lê di vê navê

zerar negihîje wî û fermanrewa-

mirina Ezdehak de ewê desthilatî

de êrîşên talanker ên Skîtan (Îskît)

tiya Medan. Lê bi vê bijartinê dilê

bikeve destê Mandaneyê,

bi ser welatê wî de tên û ew êrîş

begzadeyên Mediyan ji xwe dihêle

wek kujerê kurê wê ewê ji destê

heta Misir û temamiya Sûriyê dide

û wan distine hember xwe.

wê xelas nebe.

berxwe. Ev rewş tam bîst û heşt

Piştî ku Mandane

dizewice

Di wê rojê de jî ji bona dîtina

sal dewam dike. Paşiyê Key Xosro

dîsa şevek xewnek dibîne ku wa

hin karûbarên

bi planek Skîtan têk dibe, leşkerên

ye ji malzaroka

Mîtradatê

wan gişt kokbirr dike. Piştî ku çil

xek dara mêwê derket, hilkişî û

sal fennanrewatî

mîna dêliyê temamê

dike, dimire. Di

Mandaneyê

şa-

Asyayê ve-

hingê

hatiye

pez û dewaran,

serekşivanê

Ezdehak

bajêr. Harpagos

dike, lê tembehiya

gazî wî

misoger dike

pey wî de kurê wî Astiyages (Ezde-

girt bi siya xwe. Dîsa gazî magan

(b. z. 584-550) liser

dike û ji wan dixwaze ku xewna

Ezdehak e; fermana Ezdehak jî ev

wî ravekin. Ew jî dibêjinê dê ku-

e ku bibe li navsera çiyayek wî bi-

rek ji Mandaneyê

kuje an bide kuştin. Lê miheqeq

hak/Ejdehak)

text rûdine û fermanrewatî

dike.

re bibe û ewê

ku ev pitika di qumatkê de neviyê

Tirs an nexweşîna
psîkolojîk a Astyages
(Bzdehah/Bjdehak) :

textê te ji ber te zift bike. Li ser

divê bê kuştin. Xwîna serekşivan

vê ravekirinê

livî pitikê di nav qumatka bi zêr û

Zarûkê kurîn

medan) qesra xwe, heta ku ew li

geş dibe. Gava digihîje mala xwe

bû, bi tenê keçek wî hebû ku navê

wê derê radizê û barê xwe datîne.

ya li serê çiyê, meselê ji jina xwe

wê Mandane

Jê re kurek çêdibe, ku paşiyê ewê

ya nûrazayî ya bi zarûkek mirîza

bi navê Kuroş (Kyros IL.) li cihanê

re dibêje. Jina wî Kyno (bi Medî

deng bide.

Spako) ku bi Kurmanciya îro dibe

Mandaneyê

Ezdehak tune

ê

bû. Gava Mandane

hê nû hatibû

dinyayê,

Ezdehak

şevek di xewna xwe de dîbîne ku

Ezdehak dişîne pey
tîne Ekbatanê

(He-

Seg/Dêlik, jê re dibêje di şûna wî

wa ye keça wî bi xwe de mîst, mîza
wê bû lehî û seranserê
ber xwe û vegirt.

Asyayê da

Ji xewna xwe

ditirse, ji bona ravekirinê

xewna

zîv neqişandî de dikele, dilê wî pê

de emê kurê xwe yê nûzayê mirî

HARPAGOS:
Bi merivatî
nêzîk

ê

merivekî

Ezdehak

e. Wezîr

herî
an

bidin ber rawirên

berate

û vî jî

ji xwe re xwedî bikin. Ewê kî pê
zanibe?

xwe ji magan (rahibên mecûsî) re

rutbebilindek

dibêje. Ew jî dibêjinê: "Ewê kurek

vebirina îdarî û aborî ya hemî mal

ji keça wî re çêbibe û ew kur ewê

û navmala Ezdehak di destê wî de

difilite û heta deh saliya xwe li

mezin e ku birê-

Kurê

Mandane

ji kuştinê

şûna (textê) te ji te bistîne." Ez-

ye. Di şer de jî li ser daxwaziya

mala şivan, wek kurê şivan me-

dehak bi wê sawê an ewhamê roj

Ezdehak carina dibe fermandarê

zin dibe. Rojek li gundê ku axur û

bi roj li şûna (textê) xwe difikire.

wî yê serleşkerî.

gomên heywanên şivan lê bûn, bi

Gava Mandane
xwezgîniyên

tê çaxê zewacê

wê ji begên Medi-

yan û ji zadeganên
derdikevin.

xelqên dinê

Tirsa mezin

dehak ev e ku Mandaneyê

a Ezbide

re Kuroş

zarûkên hemkûfên xwe re dileyi-

(Kyros) çêdibe, Ezdehak gazî Har-

ze. Zarûk ew ji xwe re dikin şahê

Gava ji Mandane

pagos dike û Kuroşê nûzayê

di

xwe. Ew jî li her yekî wezîfeyek

qumatkê de bi fermana bêlêveger

belav

a kuştina

malmezinek

wî dide Harpagos

û jê

dike. Kurê Artembaresê
Medî guh nade fer-

kurê begekî wisa ku dê nikaribe

re dibêje "êdî bi çi awayî dikujî tu

mana wî, bêfermaniya

çav berde têxtê Ezdehak. Radike

zanî. Lê ku tu fermana min bi cih

erka xwe nayne cih. Kurê şivan li

Mandaneyê

neynî, ezê tiştek wisa bînim serê

zarûkên

te ku heta tu sax bî ji bîr nekî."

bigirin û bînin. Zarûk wek ferma-

Harpagos

na wî dikin û lawikê tînin. Kurê

Kuroşê

dide Kambîzê

Axamenîdê

kurê

Parsî ku li

gora dereceya protokolê

hê ne di

qumatkê

dide berdilê

wî dike û

dinê ferman dike ku wî

sewiya yekî ji qora navîn aMedî

xwe û bi girîn dizivire mala xwe.

şivan cezayê bi qamçî-lêxistinê

de bû. Bi vê bijartinê

Endîşeya

lawik ceza dike. Lawik bi girîn

Ezdehak di

Harpagos

eve: Ku la-
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diçe malê ba bavê xwe

fetek bidim, tu jî werî ziyafetê. Û

û derdê xwe jê re dibêje. Bav jî

niha here malê kurê xwe bişîne vê

rasterast

Harpagos

riya heyfhilanina

xwe di riya Kuroş de dibîne.

Ji

radibe, radike destê kurê xwe û

derê bila bi lawikê me re hevaltî

aliyek de jê re xelat û diyariyan

sererast diçe paytextê,

bike. Bila lawik bi tenê nemîne.

dişîne, xwe pê xweş dike, lê hertim

derdikeve

dîwana Ezdehak.

Harpagos

li berê kon erdê

bi awayek bi bîra wî tîne ku jiyana

dibe, diçe secdê, spasî û minet-

Kuroş bi saya wî bûye. Ji aliyek

re dibêje û çawa kurê şivanekî

dariya Xwe dide diyar kirin û di

de jî di bin de di nav serekên Me-

rabe li kurê zadeganek

pey de bi dilek geş dizivire mala

diyan de li dijî Ezdehak û ji bona

Artembares

sebabetê

meselê ji Ezdehak
Medî vê

bike, di nav cîhanê de

wan rezîl bike?

serweriya

xwe.
Êvarê vexwendî

li ser sifra

Kuroş

hevalbendiyê

bi rê dixe. Gava dibîne

ku êdî

dixwin, vedix-

wext hatiye

û kemiliye,

win. Xwarina ji goştê kelandî, ji

ra serhildanê

ji Kuroş re dişîne.

dehak ji kurê şivan (ku ewê bibe

yê di rûn. de sorkirî, ji yê biraştiyê

Kuroş jî parsan

Kuroş) dipirse: "Te bi qamçiyan

wek kebab

artêşek pêk tîne û ber bi paytexta

li vî lawikî xistiye?

goştê miyan e, lê yê Harpagos ji

Ezdehak a Ekbatanê bi rê dikeve.

dibêjê: "Belê, şahê min. Lê min

goştê kurê wî ye. Piştî xwarinê Ez-

Li hember serîhildana

tiştek ne li rê û bêdadî nekiriye,

dehak ji Harpagos dipirse "Harpa-

dehak jî radike -herwekî

tu sûcek min jî tê de tune ye. Em

gos çawa te xwarina xwe eciband?

gos wisa texmîn kiribû- Harpagos

zarûk ji xwe re dileyistin; wan ez

Xwarin bi dilê te bû?" Harpagos

dike fermandarê

ji xwe re şah hilbijartim,

dibêjê: "Belê şahê min, têr xweş

ku Harpagos di bin de hevalbendê

Ezdehak

dişîne pey şivan û

kurê wî. Şivan û kurê xwe tên. Ez-

Kurê şivan

min jî ji

her yekî re erkek da. Gişt fermana

ziyafetê rûdinên,

bû." Hingê

in. Yên hemiyan

Ezdehak

ji

bi çavan

xebe-

qaîl dike, ji wan

Kuroş, EzHarpa-

serleşkerê

Kuroş e û seriyê tevdanê

xwe
ew bi

min bi cih anîn, lê ev serhişkî kir,

îşaretî xizmetkaran

dike û dibêje

xwe ye. Ji hin Mediyên sadiqên

li hember min rabû, min jî cezayê

"Nîşanî wî bidin bê ji çi goştî xwa-

Ezdehak pê ve tu kes bi leşkerê

wî dayê."

riye." Xizmetkar

selêka ku serî,

Kuroş re şer nake û bê desthilanîn

dest û lingên jêkirî yên kurê wî

digihîjin aliyê Kuroş. Aliyê Ezde-

in.

tê de tînin nîşanî Harpagos didin.

hak têk diçe û Ezdehak dîl dike-

lawikê li yên

Harpagos perçeyên laşê kurê xwe

ve.

wî bi xwe jî diçe û jiyê viya û yê

yê bitenê hê sêzde san dinase, lê

neviyê wî -yê diva niha mirîbaya-

eniya xwe jî naqurmiçîne.

Ezdehak bala xwe didê ev ne
gotinên
Xalûxetên

devê kurê şivanek
rûçikên

jî mîna hev in. Ezdehak

lawikê

Vêca

dîsa Ezdehak jê dipirse: "Çawa îca

Piştî ku Ezdehak
Harpagos

dîl dikeve

tê balê, radike

taca

şahîtiyê dide serê Kuroş û ji Ez-

bi te çawa ye?" Harpagos

dibêje:

dehak re pesnê xwe dide bê çawa

res û kurê wî jî verêdike mala wî

"Şahê me çawa munasib

bibîne,

heyfa xwe jê hilaniye û niha Ez-

û şivan dikişîne ber pirsan. Şivan

ew ji me re çêtir e'

dişîne aliyê navmalê.

Artamba-

pêşiyê rastiyê nabêje, lê paşiyê di-

dehak bila bifikire ku heta duh

Tevî bermayeyên

re aşkera dike. Li ser vê Ezdehak

Wan dike gorê, vedişêre. Lê li pey

bûdelayek

dişîne pey Harpagos, tîne dîwanê.

heyf (tol) hilanîna

yî û yê herî bêdad î; herî bûdela

tê û ku çav bi serekşi-

van û rewşa wî dikeve, meselê
her çawa bûye wisa sereerast

jê

re dibêje.
Piştî wê Ezdehak dibêje Har-

dizivire

malê.

çawa bû û niha rebenek çawa ye.

xwe,

Harpagos

Harpagos

laşê kurê

tirse meselê yek bi yek ji Ezdehak

xwe kûrekûr

difikire.

Ezdehak

dibêjê:

"Harpagos

herî bûdelayê

cihanê

yî, ji ber ku madem te dikaribû vî

Ezdehak,

piştî bi şêwirîna

bi

îşî bikira çima te bi xwe û ji bona

magan re kurê şivan dişîne mala

xwe nekir û taca şahîtiyê

bavê wî yê berayîn

serê xwe, temamiya

Kambîz

tu

ango mala

û Mandaneyê.

Ji wê

neda

desthilatiyê

nekir destê xwe. Lê niha ancax

pagos "Spas ji yezdan re ku wisa

û pê de navê Kuroş, navê bavê

sêyeka desthilatiyê

çêtir dîtine û lawikê parastine.

Kambîz lê dikin û wek Kuroşê IL

ye. Herî bêdadê cihanê yî; heyfa

tê nasîn.

te ya wê ziyafetê, bû sedemê kole-

Ji

bona şabaşa wan ezê êvarê ziya-

di destê te de
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nek e ku bi saya wî Axamenîd

tiya Mediyayê. Ku te dixwest îlla

Kyno ango tercumeya

vî tad bidî serê yekî dinê, di şûna

Yûnanî jê behs kiriye. Ji ber vê jî

û Pars bi derbekê

yekî Parsî de te dikaribû

rastiya navên kes û cihan nayên

Asya û Anatoliya. Ji ber ku Med û

zanîn.

gelên din ketin bi nîrê serweriya

bida

serê yekî Medî. Parsên ku heta
duh bindestê

Medan bûn îro bûn

serwerê wan û Medî bûn kole.
Herçend
Parsan

navê Medan

re di dema

bi yê

Kambîzê kurê wî de bi hev re hatibe binavkirin

jî Med ketine de-

receya dudiyan, di dema Dariyuş
(Dara) de bi temamî ketine rêzek

hin metnên

de jî behs kir di

kevin de wek Gawe

(Gêwe) derbas dibe (3). Gawe bi
Farisîr')

bi maneya

desthilatdarê
ê hikûmetê,

"kesê sivîl

li meqamek

ê

bilind

malxweyê malê, " (a

chief magistrate,

the master

of

bêrûmet.

Mediya ku sînorên wê ji

a family) ye. Yanî Kawe an Gawe

Parsîstan

(Farsîstanjê heta milê

ji navbûyînê

jorînê

çemê Halys (Kızılırmak)

ê, ji Nîneweyê

heta çemê Arasê

dikişiya êdî ket statûya mustemlekeyek.

zêdetir wek le qeb/

Têvelî: Kawa/Gawe
rêvebirê

e, nizanim."Arpago"

û mal-milkên

e, ango

karbidestek

paye bilind e û di leşkeriyê de jî
bi rutbeya serleşker

4. Astyages
Astyages

e.
an

Ezdehak:

ku

meriv

li

wê ya Yûnanî bifikire

nêzîkî Ezdehak

bi yûnanî di

hesin-

"gawe" ye ango

navmal

Astyages

bilêvkirina

e.

wan jî.

ker e, Harpagos

Navê

3. Harpagos nave an nasnav

Harpagos bû generalê Kuroş.

ên bindestên

Karê Harpagos

jî gaweyê Astya-

serweran bi

polîtîka resmî bûn yên gelên dîtir

unwan e; mîna wezîr, kizîr filan.
ges (EzdehaklEjdehak)

bûn serwerê

Parsan, qehremanên

2. Kawa an Kawe herwekî
min di destpêkê

Kuroş IL û

wê ya bi

bi kurmanciya

(Ejdehak)

ango

îroyîn bi mane-

ya ejdeha (ejderha)

ye. Dehak jî

Di pey sefera bi ser Lidyayê de

maneya

bû satrapê (waliyê giştî) herêmê.

Ji ber kirên wî yên di dema sat-

Serleşkeriya

Li herêma Kariyayê (Muğla) kevir

rapiya wî ya ji Sardê heta Karya
(Muğla), Kaunos (Köyceğiz) û

(qiral) in. b) Herdû

li ser kevir nehişt, xelqên deverê

Lîkyayê

bêderman

kir kole û bi parsan ve girêda.

bi zor û zilmê xelqê kiriye binê

dehak) herdû marên ligirmilkê ne

nîrê koletiya Kuroş û malên wan

(ku ne berbiaqil e). Êşa Astyages

NIRXANDIN:

xesb kiriye, dibe ev nasnav ji aliyê

(Ezdehak) psîkolojîk e: Paranoya

1. Herodot dîroknameyaxwe

Yûnanan ve lê hatibe danîn.

ye, xof e, tirs e. c) Herdû jî bêhed

leşkerên parsan kir.

zeftkir,

xesbker

(herêma

de ye.

Fethiye)

ku

wek DehaklEzdehaklEjdehak

di

çîrokê de derbas dibe.

Wekhevî: a) Herdû

jî şah

jî bi êşek

diêşin. Êşa Dehak (Ez-

çi bigire du sed sal di pey têkçûna

Wekhevî: Çi Kawe û çi Har-

zalim in. Serek û serwerên Medan

Medyayê de nivîsî. çûye li wan

pagos gava dor tê ser kurê wan

bi xwe jî ji Astyages bêzar in, jê

deran geriyaye, ji kesên zane, si-

bi xwe hem xelqê organîze dikin,

ne razîne.

yasetmedar

hem jî didin pêşiya wan û şah (qi-

û rahiban

agahiyan

kordûnde

berhev kiriye. Agahiyên wî devkî
ne, ne li ser belgeyên nivîskî ne.

nayê ser wan, bi xwe li hember

îroyîn jî ev ji bona mêrek bêkur

Lê vegotinên

zilma li ser gel bêdeng dimînin.

wek kêmasî tê dîtin.

ku bi serê wî neke-

Lê heta dor

Têvelî: Astyages

ral) ji text davêjin.

tine, gotiye "ewa dibêjin lê bawer

Lê wek Seîd Yûsiv dibêje

nakim."

Kawayê dînemêr hat milet jê kir

xwe bispêrê. Keçek wî heye ser-

xelas." Kawa jî Harpagos jî ji ber

gêjiya wî ya herî mezin e. Bide kê

Hemû navên di dîroknameya
wî de derbas

dibin

navên

Yûnanî an bi bilêvkirina
ne: Key Xusro

bi

Yûnanî

an Kesra

wek

Kyaksar; Kuroş wek Kyros, Dariyuş an Dara wek Darius hatine
nivîsandin.

Tevî ku navê jina şi-

van bi Medî Spako bûye jî bi navê

"Ew

(warreş) ye, ku heta dema me ya

Kurek wî tune ku siberoj textê

heyfa xwe ya şexsî, xelqê ji şahê

ku ewê nebe ji destneçûna textê wî.

zalim xwe xelas dikin. Lê Har-

Zava an neviyê wî di saxiya wî de

pagos bi ser de "miletê xwe" jî ji

neyê wî ji ser text navêje û di şûnê

serweriyê xelas dike(!) û dike bin

de rûnenê. Tirsa wî ya mezin eve.

nîrê bindestiyê.

Jixwe li mala Harpagos

Kawa an Gawe qehremanê
çîrokê ye. Harpagos

jî qehrema-

bona Astyages gotinên
wandakirî,

jî ji

wek "hiş

xerifî, zalim" di nav-
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bera Harpagos û jina wî de têne
gotin.

Berêvarek xembar
Mem Artemêt
berêvarek xembar
û zivistanek lerzok
miz dide laşê min êkeviıare
ricafekî bêterîf dibe rnêvan

li ser cendekê min bêwec
û sîbera min a nexuyadikeve
li ser sipîtiyêndûr û dirêj".
,.;

dîsa rapêçaye tevneptrekkQjêr
xewn û xeyalên min
ên rengo rengo
dihilmijim

Astyages -ji ber xewna xwebi tenê xwestiye neviyê xwe bide
kuştin. Ku neviyê wî sax derketiye, pê hingê kurê Harpagos daye
kuştin ku goştê wî bi Harpagos
daye xwarin. Lê ne wek çîroka
Dehak ku bêhejmar zarûkên
welat serjê kiriye û mêjiyên wan
daye marên(!) ligirmilkên xwe.
ENCAM: Efsane ne dîrok in
û dîrok jî ne efsane. Gelek car
bûyerek dîrokî bi lêzedekirina
gulik û rîşikan dibe efsane. Lê
gava meriv ew gulî û pejelên
efsanewî jê dipeşkilîne, gewdeya
esasî derdikeve ber çavan ku ew
jî bi bûyera dîrokî re digunce. Ev
efsane û bûyera dîrokî jî wisa.
Bi qenaeta min Kawa/Gawe
Harpagos bi xwe ye û Ezdehak jî
Astyages yanî şahê dawîn ê Medyayê ye. Lêji ber belgeyên misoger
tune ne, emê bêjin zanîna bi rastiya wê linik Xwedê ye.~

bêhnên bihuştî

di nav qelereşkên xilmaşî
û nakokiyên dinyayê
kom dibin ji nû ve

Têbinî

paşê...

(1) Herodotos, Herodot Tarihi, Türkçesi: Müntekim Ökmen, Remzi
Kitabevi, İkinci Basım - 1983,
Cağaloğlu- Istanbul.

çavên te yên zindîkûj

(2) Herodotos Historia, Översatt

li ser girmilkên min ên westiyayî

erê erê
ew çavên te yên zindîkûj
dibin nîjdevanên rêwîtiya min a bêdawî

av Claes Lindskog, Bokförlaget
PAN/Norstedts, Stockholm
1968.
(3) Gave: (binêre li Ferit Devellioğlu,
Osmanlca-Türkçe Ansiklopedik
Lügat, Doğuş Ltd. Şti. Matbaası,
Ankara-1978.
(4)

A Comprehensive

Persian-

English Dictionary, F. Steingass, Ph.
D. , Librairie du Liban, New Reprint
1975, Beirut.
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Qeder ...
Mehmet Rauf Çiçek
mrcicek@hotmail.com

Di dema zaroktiya xwe de min nizanibû ku zimanê me nivîskî jî dibe. Min di hişê xwe de wisa çêkiribû ku
li hemû gundan mirov bi Kurdî diaxive lê dema mirov here bajêr û li bajêr bijî gere mirov bi Tirkî biaxive û
perwerde jî tenê bi Tirkî be. Min wisa xeyal dikir ku ev rewş li hemû Tirkiyê heman rengî ye.

arinan li ser qederê difikirim... Û rûyê

Belê ez difikirim û ken li ser rûyê min

min dibişire. Qeder wek sîhrek e, tiştên ku
nayên hişê mirov nîşanê mirovan dide. Qe-

belav dibe. Mirov dibêje hey gidî dinya ....

der lîstik e... Wek pêlîstokan bi însanan, bi

Felek çawa çerxê ters vedigerîne ..
Cara dawî rûyê min ji bo Zimanê Kurdî

milletan an bi dîrokê dilîze.

bişirî. Belê, belê ji bo zimanê me yê qedexe

Ev pêlîstika wê ye ku rûyê min dide bişirandin.
Nizanim hûn jî qet wisa dibin an na?

û şêrîn.
Di dema zaroktiya xwe de min nizanibû

Bicerîbinin, ez bawerim hûnê jî vî halî

ku zimanê me nivîskî jî dibe. Min di hişê
xwe de wisa çêkiribû ku li hemû gundan

bijîn.

mirov bi Kurdî diaxive, lê dema mirov here

Li dîrokê bifikirin, hûnê gelek mînakan

bibînin. Mesela zordariya ku dîktatoran
kirine û dawiya emrê wan an rewşa piştî
mirina wan. Di sedsala dawî de rewşa
kemalîzmê û rewşa Sedam mînakên balkêş
in. Yan axa û begên me û rewşa nifşên wan.
Yan sermeyandarên sîh çil salên borî û rewşa wan a niha. Yan feqîrek sîh çil sal berê û

bajêr û li bajêr bijî gere mirov bi Tirkî biaxive û perwerde jî tenê bi Tirkî be. Min
wisa xeyal dikir ku ev rewş lihemû Tirkiyê
heman rengî ye.
Wextê ku ez bi xwe hesiyam min fêhm
kir zimanê me qedexe ye û em bi darê zorê
tên asîmîlekirin.

zengînbûna wî a îroyîn. Her kesî di jiyana

Nasîna min a bi tîpên Kurdî wek duh tê
bîra min ku her çiqas ev nêzî sîh sal berê

xwe de ev mînakina kêm zêde dîtine.

bejî.
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Belê dema min tîpên Kurdî x,
î, ê, w, q, û nas kir heyecana ku bi
min girtibû niha jî hîs dikim.
Di nav qedexebûnê de hînkirina tiştên qedexe ...
Sal borîn, hinek qedexe sist
bûn û dema weşandina berhemên
Kurdî destpêkir, ev kelacaneke
din bû. Xwendin û nivîsandina
bi Kurdî ... Xwendina romanên
bi Kurdî ..
Ez, qeder û jiyana xwe bi hev
re jiyan. Haya qederê ji min heye,
lê amin na.
Me di kovara xwe a ku bû
dibistana me, Nûbiharê
de
nivisî. Lê ez karmendên dewletê
bûm. Cardin ne bi eşkere wek
sûcdarek me ev kar dikir. Lewra dibû ku Kurdî nivîsandin ji
bo karmendekî bibe sedemê
xeterekê jî.
Sala 96an 97an bû nayê bîra
min, piştî nimêja sibê, tiştên liser
rêzimana Kurdî min dizanibûn
min bi dizî fêrî hevalên xwe dikir.
Lê bi Kurdî fêrbûn û hinekên din
fêrkirin xweş bû.
Min hûn pir dûr birin. Mesela
kenandina min a li ser qederê ji
niha pê ve dest pê dike.
Jiyana min a memûrtiyê sala
1991an li nexweşxaneyê dest
pê kir. Lewra min lîseya tenduristiyê qedandiye. Karmendek
tenduristiyê bûm. Neh-deh salan
min ev kar domand. Li Bedlîs,
Tetwan û liAmedê xebitîm.
Li nexweşxana bi nexweşan
re Kurdî axaftin pir kêm bû. Ji
mecbûriyetê nîn bûya kes bi
Kurdî nediaxifî. Ger nexweş qet
bi Kurdî nizanibiya ew dem çend
ê

Me di kovara xwe a ku bû
dibistana me, Nûbiharê de nivisî.
Lê ez karmendên dewletê bûm.
Cardin ne bi eşkere wek sûcdarek
me ev kar dikir. Lewra dibû ku
Kurdî nivîsandin ji bo karmendekî
bibe sedemê xeterekê jî.
kelîme bi Kurdî diaxifin. Mixabin ên Kurd bûn jî te nizanîbû bi
Kurdî dizanin an na? Ji ber ku bi
Kurdî nediaxifin.
Bi nexweşên Kurd re bi Kurdî
axaftin û alîkariya wan kirin
zewqek bêhempa dida min. Nizanim ji tesîra pirtûka Apê Musa
ya Birîna Reş bû, an jî ku min ji
apê xwe re gotibû îcabê xwendina uniwersîtê nake, ez bi vî karî
jî karim bi alîkariya gelê xwe bikim bû? Welhasil bi nexweşan re
Kurdî ne axaftin di dilê min de
tim kul bû.
Heta ji karê tenduristiyê qetiyam bi Kurdî û bi nexweşan re
eleqadarbûna min domiya.
Sal diborîn.
Li ziman xwedî derketin
zêdetir bû. Ji ziman re xebat,
xebatên rêxistinî divêt.
Qederê em kirin nav xîzmeta
Komela Nûbiharê jî. Ji bo ziman,
edebiyat, dîrok û çanda gelê xwe
bi hevalan re me xebat domandin
û didomînin. Lêbelê haya min ji
qedera min tune bû.
Qederê, rojek bi hatina telefonek, xwe cardin bi min da hisandin ....
Belê di telefonê de yekî navê
min pirsî û xwest bi min re biaxive.

Min got: -Kerem ke ez im,
Dengê telefonê der-Rauf ez
Şîrîn. Şîrînê hevalê hevalê te yê
dema nexweşxaneyê. Min di beşa
biyolojiyê de dixwend. Dema ku
tu min bibînî tuyî min nas bikî.
Ez dihatim nexweşxaneyê jî,
dema nobetên we de.
Min got: -Bibore, Navan ji bîr
dikim, lê bawer im wek te got, ez
te bibînim ezê derxim.
Şîrîn: -Rauf ez ji Sekreteriya
Nexweşxana Amedê li te digerim. Sekreteriya Nexweşxaneya
Amedê dixwaze ji bo bi nexweşên
Kurd re, bi zimanê wan têkilî deynin xebatkarên xwe fêrî Kurdî bikin. Dema liser vê mijarê hatiye
axaftin hinekan gotiye vî karî
van camêrana dikarin bikin.
Min jî ji wan re got ku, ez Rauf
nas dikim, ez bigerim. Ez ji bo vê
sedemê li te geriyam. Dema ku
misaît bî kerem ke bi, were em
biaxivin.
Piştî telefonê rûniştim û li
cardin li qederê fikirîm.
Qeder û qedera xwe.
Qederê cardin bi bûyer û bi
lîstoka xwe rûyê min dabû bişirandin û kenandin ...
Lewra niha li nexweşxaneya Amedê bi sedan bijîjk!
diqtor, hemşîre, karmendên
tendurîstiyê û rêvebirên saziyê,
tevî yên Tirk rêzimana zimanê
Kurdî hîn dibin.
De were li qederê bifîkire û
bila ken liser rûyê te nekeve.sx
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Li ser şopa Şedadiyan ...
Yûnis Amedî

Em di warê kitêb û nivisînê de ne xwedî dewlemendiyek li ber çavan in; bi taybetî jî di warê kitêbên dîrokî de...
Ên ku hatine nivîsandin jî, yan bersiva pirsên me nadin, yan jî ji ber pirtûkên biyaniyan hatine wergirtin û bi devê
wan hatine nivîsandin, bi şik û gumanan, bi derew û virran dagirtînin. Naxwe, divê dîrokvan û dîroknasên me,
dest û zendên xwe badin; hemû lîteratorên dîrokî vekolin û ji kûrahiya demê rêkûpêkane û têrtijê derînin holê.

i bo ziman û dîrokê, du peyvên xweşik henin; bi qasî tê bîhra min, yek ji wan eve: "Ji
bo qewmekî xirab iya herî mezin, lîstina bi
zimanê wî ye." Ev gotin ne şaşbim ya Gothe
ye. Peyva duyem jî wiha ye: "Ji bo qewmekî
malkambaxiya herî mezin, ji hêla biyaniyan
ve nivisîna dîroka wî ye." Ev gotin ya kê ye,
ez pê nizanim; lê bi naveroka xwe gellek
watedare.
Belê, bêguman ji her wextî zêdetir, em
hewceyê dîrokek tekûz û durist in. Dixwaze bila bav û bapîran berhemên niviskî li
dûv xwe nehiştibin, dixwaze bila berhemên
heyî, ji hêla dagirker û mêtîngeran ve hatibin talankirin û tunekirin; lê rastiyek li ber
çavan heye: Em di warê kitêb û nivisînê de
ne xwedî dewlemendiyek li ber çavan in; bi
taybetî jî di warê kitêbên dîrokî de... Ên ku
hatine nivîsandin jî, yan bersiva pirsên me
nadin, yan jî ji ber pirtûkên biyaniyan hatine

wergirtin û bi devê wan hatine nivîsandin, bi
şik û gumanan, bi derew û virran dagirtînin.
Naxwe, divê dîrokvan û dîroknasên me,
dest û zendên xwe badin; hemû lîteratorên
dîrokî vekolin û ji kûrahiya demê dîrokek
rêkûpêkane û têrtijê derînin holê.
Ev daxwazek ji dil e; bi taybetî jî ji
kursiyên ziman û çanda Kurdî ya zanîngehan dixwazim ... Ji bo vê yekê, di serî
de divê pirtûkên bi zimanê Osmanî yên bi
tîpên Erebî werin derdestkirin; di kîjanan
de di derbarê tarîx û erdnîgariya Kurdan de
çi derbas dibe, divê werin destnîşankirin.
Pişt re, divê ev pirtûk wek tez û lîsansa
bilind li xwendekaran werin parvekirin û
bi destê wan werin wergerandin. Ev kar, di
heman wextê de ji bo pirtûkên Farisî, Erebî
û zimanên din jî derbasdar e. Bi vî awayi,
di demek kurt de, di zemînek kompêterî
de bi sedan kitêb dê werin latînîzekirin 11
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bi hêsanî,

agahiyên

berheman

dê werin neqandin.

di derbarê

Kurdan

çareseriyek baqilane ye. Wek fabrîkasyonê,
de bi sedan kitêbên

Dewleta

de ji van

Ev rêyek zanistî û
di salekî
de li

di refên pirtûkxaneyan

ber rizînê nin, wê rizgar bibin û dakevin ber dest

Şedad"

Şedadiyan,

ji hêla "Mihemmed

kurê

ve hatiye avakirin. Navê bavê Şedad "Karlawê Şedêd, di heman wextê de

to" ye. Mihemmedê

serokê êla ('eşîr) "Hezbaniyan"

bû. Di serî de wek
(Salariyan)"

bû.

û çavên me. Ger ne wiha be, tenê bi xebata çendîn

Serokê vê dewletê, wê demê "Salar Merzûban

Mi-

havildaran

hemmed"

ev yek naçe serî...

Piştî vê daxwaz û lavaya (lahiyê) xwe, ez dixwa-

karmendekî

dewleta "Misafiriyan

bû. Di şerê di navbera Biweyxî û Misa-

firiyan de, Merzûban

zim vegerim ser mijara xwe. Wek tê zanîn, hêj mara

dibe destpêka

126. ya kovara Nûbiharê,

Mihemmedê

Qafqasyayê

bi tevayî ji bo Kurdên

hatibû terxankirin.

Di serî de rêvebirê

dosyayê ji can û dil ve

kovarê, pişt re jî amadekarê

Mihemmed

damezrandina

dimire û evyek

dewleta

Şedadiyan.

Şedadî, di sala 951ê zayînî de dewleta

xwe ava dike. (Hinek nivîskar, vê dîrokê wek 948
destnîşan

dikin). Sereke, ji bo payîtext,

"Diwîn"ê

pîroz dikim. Ev reng xebatên loqalî û herêmî, ji bo

hildibijêre.

xebatên

Hezbanî, dewleta bi navê "Rewadiyan" hebû. Rewadî,

giştî û netewî

bingeh

û amadekarî

yên

Berya vê dewletê,

dîsa ji hêla Kurdên

gellek berketî nin. Lewra, war bi war, mirov digihê

şaxekî Hezbaniyan

yar ... Hêvîdar im ev reng xebatên dosyayî wê bido-

hêla serokê Rewadiyan "Mihemmed

min û di vî warî de em ji Nûbiharê bi bawer in.

damezrandin.

Ligel vê pesindan

û spasdariyê,

bêguman

jî li ber çava ye. Ew jî, bi tevlî ewqas

kêmasiyek

nivîskar û gotarên ji hev hêjatir, di derbarê dîrok û
erdnîgariya

"Kurdistana

nivîsekî nehatin.

Qafqasyayê"

Çima gelo? Li gor baweriya min,

ev mijar hatiye jibîrkirin.
ne dîrokvan

de em rastê

Lê ne xem e; bi tevlî ku

im, lê li ser şopa dîrokê me; min xwe

bera nav kitêb û xebatên zanistî da û piştî xwendina bi qasê 200 rûpelên

di vî warî de, min xwest di

derheqê "Şedadiyan" de hinek tiştan bi we re parve
bikim. Lewra, heger behsa Kurdên Qafqasyayê bête
kirin û di nav vê behsê de Şedadiyan
behs kêm û natemam

tune be, ev

e. Ev nivîs, herçend valahiya

dosyayê tije neke jî, hêvîdar im ji bo pisporên

Şeda-

beşek ji Kurdên Qafqasyayênin

bi qasê nêzî 150 salî desthilatdarî
wan, di serdema
naskirin.

ku

û nêzî 250 salî

jî deng û rengên xwe dane berdewamkirin.
kevn de bi navê "Arran'ê

Rewadî" hatibû

Payîtextê vê dewletê, di serî de "Xoy",

paşê jî "Tewrîz" bû. Eşkereye ku ev herdu dewletên
Kurd, mirovên

hev in û ji federasyona

heman

Welatê
dihat

Ev bêje, wek bêjeya "Aryan'ê, wek nav û

nin.
Divê em nuxteyek
malbata

Selaheddînê

din jî destnîşan

bikin; ev jî

Eyyûbî yê Kurdî ye ... Wek tê

zanîn, ev lehengê navdar jî ji êla "Hezbaniyan",

mirov dikare bêje, ev êl û 'eşîr, bi rastî jî êleke şareza
û pêşverû bûye. Lewra, bi tena serê xwe du dewlet û
împaratoriyek

ji nava xwe derhînaye. Ji bo me Kur-

dan çi bextewarî û şanaziyek mezin e... Bila ew kesên
dibêjin "Ma Kurd û dewlet!?" û ew Kurdên hêvîşikestî
yên bi xwe nebawer şerm bikin! Di vê navberê de divê
let jî ya Kurdan û bi payîtexta xwe "Ferqîn" bû.
Belê, Mîr Mihemmedê
na dewleta

Şedadî,

piştî avakiri-

xwe, dest avêt karûbarên

û berfirehkirina

pêşvebirin

welatê xwe. Di demek

Gence, Tilbîs (Tıflîs), Nehciwan,

kurt

Îranî hebûn, yek ji wan Kurd, yê din Ermen bûn. Bi

hinek nivîskaran,

rûzemîna

med, bi destê kurê wî 'Elî Leşkerî pêkhatiye).

çemê Erez û Kûrê.

Azerbegcanê, Nehciwan, Laçîn

(Qerebax) û qismen Gurcistanê

dihundirîne.

Navê

bû wek navendek

de wek bajarê esnaf û bazirganan

û di şûna wê de "Qafqasyaya

Mîr Mihemmedê

Qafqasyayê,

Kurdan

e; herwiha

distana mezin e.

perçeyek

Başûr" tê bikaranîn.
ji girseya mezin a

welatê wan jî 5. perçeyê Kur-

Ermenî

û Gurdyan

nedixwest
xebînet,

herêm

mezin.

Arranê, di serdema nûh de bi tevayî hatiye jibîrkirin
Kurdên

Genceyê (Li gor

ev yek, piştî mirina Mîr Mihem-

bajar, ji bo çand û bazirganiya
derdorê

de

Laçîn bidest xist.

nîşan ek nijada Îranî dixuye. Li vê deverê du nijadên

Welatê Ermenîstanê,

ji

şaxê Rewadiyan, ji bajarê Diwînê bû. Li ser vê yekê,

Payîtexta xwe ji Diwînê veguhast

xwe, dikeve navbera

êlê

em dewleta Merwaniyan jî jibîr nekin; lewra ev dew-

diyan dê bibe wesîleya nivîsên hîn hêjatir.
Şedadiyan,

e. Ev dewlet, di sala 893an de ji

Ev

û cîranên

Di wê heyamê
dihat binavkirin

Şedadî, heta ku diviya, bi Rûm,
re bi aştiyane

derbas

dewleta xwe bixe nav xeterayan.

dikir û
Lê çi

gelê Kurd her dem li ser xeta agirîn bûn;
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welêt derbasî destê kurê wî "Nûşîrwan" dibe (1049).

randin qada şer, malê wan wek tertele dihesibandin

Lê serweriya vî kesî tenê salek didome. Li dûv wî, "Mîr

û xwîna wan ji xwe re rewa didîtin. Ji bo vê yekî,

Şawûrê 1." (Ebûleswar) derbasî ser text dibe.

Kurdên Qafqasyayê

her dem bûne armanca

tîrên

dijminên xwe ...
Mîr Mihemmedê
dilovaniya

Mîr Şawûr, ji navdartirîn
diyan

Şedadî, di sala 971de diçe ser

xwe. Şûna wî, bi 'Elî leşkerî tije dibe.

e. Keykawisê

"Kabûsname"yê

Kurdî,

hikumdarê
di berhema

Şedaxwe ya

di derheqê vî pêşengê Kurd de wiha

dibêje: "Ji Kohîstanê

bi rê ketim û min berê xwe

'Elî Leşkerî, cihê payîtext diguhere; Genceyê ji xwe

da welatê Rûman. Tixûbê Rûman, bajarê Genceyê

re dike navend

bû. Li vir mîrek hebû; jê re digotin "Ebûleswar Mîr

hewldide.

û ji bo avadanî

Di sala 978an

xwe; serweriya
Merzûban

û parastina

welêt

de ew jî diçe ser heqiya

dewletê dikeve destê "Merzûban",

jî herwek bav û bapîrên xwe, ji bo text û

Şawûrê kurê Fadilê 1. , padîşahekî

qedirbilind, baqil,

mêrxas û durist bû. Axaftina wî xweş, baweriya wî
saxlem û merivekî oldar bû. Xwedî feraset û pêşbîn

bextê welêt dişixule û êrîşên ji derdorê tên bi paşve

bû ..." û herwiha bi awayekî dirêjgotinî behs û pesin-

dişîne. Ew jî bi qasê 8 salan dewletê bi rêve dibe û di

dana wî dike. (Bnr. Kabûsname,

sala 986an de dimire (Li gor hin nivîskaran,

di hen-

Belê, Mîr Şawûr, bi rastî jî mirovekî

gama nêçîrekî de ji hêla birayê xwe ve tête kuştin).

û lehengekî

Li ser viya, ji Şedadiyan

dibêje:

serwer û pêşewayê bi nav

û deng "Fezl", an "Fedlûn" (Fezlê I.) derdikeve
gellek ronak û pêşketî ye.
qehreman,

bêhemta

bû; wek Ehmedê

mêrxas
Xanî ji

ser

text. Ev heyam, ji bo Şedadiyan heyam û serdemek
Mîr Fedlûn, pêşengekî

c. 1, r. 129-133)

xwedî bawe-

riyek xurt, kesekî pêşbîn û hezkiryê gel bû. Di dema

Her mîrekî wan bi bezlê Xatem.
Her mêrekî wan bi rezmê Ristem
Ev rastî, di şexsiyeta Mîr Şawûr de bi hemû şeml û .
xemla xwe dixuya. Li hember yekîneyên Bizans (Rûm),

wî de Şedadiyan, bi sînorên xwe gihiştin qada herî

Ermen, Gurcî û Abxazan bêperwa şer dikir û ti car bi

berfireh û di warê avedaniyê de bûn xwedîpayeyek

tirs û teresiyê re rûberû nebûye. Li ser navê welatê

bêhemta.

xwe pere derivandiye

Ligel berfirehkirina

koşk, pireh û karwansera
cîran û hawîrdor

bac û xûkî werdigirt

ha, ji bo di bazirganî
bikarbîne,
da birrîn.

welêt, gellek kela,

da çêkirin. Ji dewletên

û danûsitandina

û herwirojane de

li ser navê xwe drav (sikke) û dîrhem
Ev pere, heta 1035an li hemû deverên

welêt belav dibe û karûbarên
dike. Piştî 45 sal seıwerî

bazirganiyê

hêsantir

û desthilatdariya

welêt,

wek her faniyekî Mîr Fadlûn jî diçe ser dilovaniya
xwe (1031).

û heta ji dest hatiye, aboriya

welat û gelê xwe xurt û xweş kiriye; wek xelîfeyekî, li
ser navê wî xutbe hatiye xwendin. Di heyama wî de,
desthilatdariya

Şedadiyan derketiye asta herî bilind û

herî hêzdar. Tixûbên welêt, Qerebax, Rewan, Diwîn,

Tilbîs, Gence, Şîrwan û Derbend wergirtibû nava xwe.
Bi keça Keyayê Ermen Aşop re dizewice û bi malbata
Bagratûnî re xinamtiyê

datîne. Du kurên wî yên bi.

navê Fadilê IL û Menûçehr ji keça Ermen çêdibin. Bi
rêya siyaset û konevaniyek baqilane, bi derdora xwe û

Mîr Fadlûnê ku ji nîvî zêdetir temenê xwe ji bo gel
û welatê xwe terxan kiribû, li pêşberê hêzên dagirker
yên wek Ermen, Gurcî û Rûman, nolanê kelhek asê
û rênedêr li ber xwe da û di encamê de textê û bextê

di nava welêt de bi hemû bawerî û nijadan re xweşbînî
û xweşborînekî li dar dixe.
Mîr Şawûr bi Rûman

re di nav aştiye de bû;

lê bextê Rûman ne tu bext e; di navbera

1045 û:

welatê xwe ji kurê xwe "Mîr Mûsa" re hişt û serê xwe

1046an de bi yekalî aştî xira kirin û digel hempayên

danî ser axa sar. Mîr Mûsa, bi bernavê "Ebûlfeth" tê

xwe, ango Ermen û Gurciyên netebitî, li Diwînê êrîş

nasîn. Mixabin, temenê Mîr Mûsa bes nayê û piştî ma-

birin ser Şedadiyan.

weyek 3 salan, di sala 1034an de desthilatdariya

welêt

şervaniyê,

ji kurê xwe "Mîr 'Elî Leşkerî yê Il." re berdide. Ev kes

felişandin

jîr gellek jîr û jêhatî bû; di hemû şeran de bi ser dikeve

bên, belawela dibin. Ev têkçûna bêserûber,

û ji welatên xwe, axên ku bi dest dijminan ketibû yek

neyarên

de bi tevayî hestên

tolhildanê;

bi yek paşve digire. Bi qasê 15 salan şûn de rêvebirina

diçine û her li benda keys û firsendên

êrîşkariyê

Kurdan

Bi saya kemîne
refên dijminên

û pisporiya

hevkar yekser

û dijmin, nolanê kûviyên ku rastê şêran
Kurdan

di dilê
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dimînin.

Dîrokvanên

ti

ve 1000 hestir (qantir),

50 hesp, 50 kincên bedi1 û

û dema behsa vî şerî

bihadar; nêçe gewherên

bihabilind

Rûm, Ermen û Gurciyan,

car vê têkçûnê danaqurtînin
dikin, xwînê vediverişin.

Mesela, di sala 1044an

de, -bi tevlî ku demborî bû- hevkariya
û keyayê Bîzans Qonstantîn

Mîr Şawûr

Monomaqûe

Ermen ve wek "Îxanet'ê

rin. Bêguman
bawerhişkî

ev reng wesifandin,

Rûpelê

dîrokê

Selçûqiyan

1047an

li welatê

nîşan

Kurdan

ne di cih de ye; lewra evyek xûkî ye, baca jiyanê

dewleta Merwaniyan

bû .
dide

û comerd in, lê ev şîrove

ye. Ma alîkariya leşkerî ya ji bo cengên Selçûqiyan

tête binavki-

dixuyin.

Dibe ku mirov bêje, naxwe Mîrê

Şedadî gellek dewlemend

ji hêla

bi tevayî ji ber

û qayîşkêşiya xaçhebîniyê

jibo

ya li dijê

keyayê Ermen Gagîkê IL. ku ew têkbiribûn,
dîrokvanên

wî tên terxankirin.

û bêhemta

nebesbû gelo?!. ..
Sal ı064an de, dema Elperslan êrîş dibe ser bajarê
Aniyê ya di dest Bîzansiyan de ye, Mîr Şawûr bi hêzek

Hêzên

Di serî de,

li pêşberê wan serî danîn û

mezin beşdarê vî şerî dibe. Di wergirtina
bêguman

Aniyê de

alîkariya Şedadiyan çênebûya, qezenckiri-

na E1perslan ne hêsan bû. Piştî bidestxistina

Aniyê,

peyrewiya xwe eşkere kirin. Pişt re, di sala 1054an

E1perslan vî bajarî radestê Kurdan dike. Lewra ku ev

de dewleta Rewadiyan ev peyrewî nîşan dan û li pişt

bajar di nav sînorê Arranê de bû; Arran, Kurdistana

Rewadiyan jî Şedadî li pêşberê

Selçûqiyan

kemer-

Qafqasyayê ye û bi pirranî şêniyên xwe Kurd bûn. Wê

beste bûn. Bi tevlî ku hêza Selçûqiyan ji bo hilwe-

demê li vî welatî hêj Tirk peyda nebibûn.

şandina û tunekirina

şûna baz û baş okan de, kund û qjik veniştînin. Ji pejn

van dewletên

Kurdî besnedi-

Lê îroj di

hat jî, êdî kes nizane, gelo evyek ji bo çi qewimiye?

û bejna Kurdan berhemek nîn e, di şûnê de mîratxur

Dibe ku bi saya serê Xelîfeyê li Bexdayê be; lewra

û nankorên pişêftkar dijîn ...

Selçûqi li ser navê wî tevdigeriyan. Dibe ku ji bo
xatirê misilmantiyê be; lewra Selçûqî jî misilman

heft sal şûn de, ango ı072an de Şedadî, vî bajarî ji xwe

bûn û dibe ku ji bo xatirê Kurdayetiyê

re dikin payîtext. Ev tarîx, ji bo Şedadiyan destpêka

nav refên Selçûqiyan de hêjmarek
Buweyxî û Hesenweyxiyan

be; lewra di

gellek ji Kurdên

hebûn.

mîrîtiya

Menûçehrê

kurê Mîr Şawûr e. Lewra Mîr

Şawûr, di sala ı067an de çûbû ser dilovaniya Xwedî ...

Hasilê, herçend aştî ji şer çêtir be jî, lê divê evyek bi xwe re bendebûn û bindestiya

Belê, Anî carek din bi dest Kurdan dikeve. Piştî

Di vir de, divê em jibîr nekin; ligel Merwaniyan,

di

aliyekî neîne.

heman wextê de Şedadiyan jî di şerê Melazgîrê de des-

Aştî, divê bi reng û şêwaza xwe, bi nav û naveroka

tek û alîkariyek mezin dabû Selçûqiyan. Ger Şedadî

xwe wekî xwe be; ango ji her hêlî re jiyanek bex-

û Merwanî nebûna, serkeftina

tewar û asûdeyi biheyne. Na, heger aliyekî serdest

pêkan bû. Ji bo vê yekî, ên ku behsa şerê Melazgîrê

û serdar, aliyekî bindest

û berdar bike, ew ne aştî

ye; konetî û fêlbazî ye. Vaye, serpêhatiya

Şedadi-

li pêşberê Rûman ne

dikin, divê di derbarê Kurdan de bextê xwe nefiroşin û
nankoriyê nekin. Heta berya şerê Melazgîrê, di Adara

yan û Selçûqiyan, mixabin bi vê encamê pêkhatiye.

ı071î de di dorpêçana bajarê Rihayê de jî, Şedadî, di

Lewra piştî desthilatdariya

bin fermandariya

Selçûqiyan ya li welatê

Arranê, êdî ji bo Şedadiyan
û malwêraniyê

pêvajoya malkambaxî

destpêkiriye.

Herçend

şer ji dek û

xapan jî pêkwere, lê diviya ev dek û xap li Kurdan
nehata rewadîtin;
misilman!.

xasma jî bi destê birayên wan ên

.

Belê, ji serdem

Mîr Fadlûn de li pişta Selçûqiyan

bûn û -her çiqas bi ser nekevin jî- bi qasê 50 rojî li
pêş kelha Rihayê têdikoşin.
Menûçehr,

di dema desthilatdariya

ha Aniyê ku ji ber şer û lêdanan,
bû, ji nûh ve rêkûpêktir

û desthilatdariya

û pêve, li Qefqasyayê,
pêvajoyek nûh destpêdike,

jibo Kurdên

xwe de, kel-

gellek hilweşiya

kir û ligel viya, koşk, miz-

Selçûqiyan

geft û karwansera

wê deverê,

vexwarinê gellek robar vekirin û bi vî rengî di bajarê

ew jî, leşkerî û rênçberiya

ava kirin. Herwiha ji bo avdan û

Aniyê de carek din jiyana aborî, bazirganî, avadanî û

xelkê ye. Êdî ked û kesba wan, jîn û xwîna wan ne

aramî sazkir. Di bajêr de, ligel misilmanan,

jibo wan e, jibo xelkê ye. Êdî jibo xelkê şûr girê di-

menan jî jiyanek bextewer

ji bo Er-

û aştiyane da birêkirin.

din û liba didin. Êdî bac û xûkiyê ew didin xelkê.

Bajar, herçend

Mesela di sala 1067an de dema wezîrê E1perslan tê

dest Gurciyan jî, lê piştî salekê, bi alîkariya hêzên

Gence ya payîtext, ji hêla kurê Mîr Şawûr, Mîr Fadi1

Selçûqî ve dîsa tê bidestxistin.

di sala ı079an

de carek din dikeve
Menûçehr,

di sala
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1110an

de dimire, êdî desthilatdariya

Şedadiyan
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bi

dorê dikeve dest "Şawûrê IL", "Fezlê N.", "Xweşçehr",
"Mehmûd",
û herwiha;

"Fexreddîn
hetanê

Şedad", "Pezlê

v.", "Şehînşah"

sala 1212an ev yek didome ...

Ji Şedadiyên Aniyê Mîr Şehînşah, dema xwe bi şer
û cengên li dij Gurciyan û bi karûbarên avadaniya welêt
re derbas dike ... Di heyama Şehînşah de, ku ji ber avadankariya wî ya bêhemta, jê re "Bavê avakaran" (Ebû'lMu'emmeran)

dihat

gotin,

bi êrîşkariya

Gurciyan Tamarayê desthilatdariya

keybanûya

Şedadiyan ya Aniyê,

ango payîtext hildiweşe. (1212) Jixwe, ji hêla Melîkşahê

Ehrîmen

Selçûqî jî serweriya Şedadiyên Genceyê hatibû hilweşandin (1075). Bi ketina Aniyê ve, bandora Şedadiyan
ji Arranê bi tevayî tê hilandin û wendakirin.
û tunekirina

xaçhebînan

hat fêmkirin, lê ev trajedî û

wêrankariya bi destê Selçûqiyan hêj li benda fêmkirinê
ye; naxwe, hêj gotin neqediyaye ...
Belê, bi tevlî hemû kêmasiyên xwe, pirr-hindek,
qasê lêkolîna
kurteserî

xwe me dîroka Şedadiyan

bi

bi awayekî

anî ser ziman. Hêvîdar im, bi saya lêkolînên

hêj dewlemend û berfirehtirîn,

ev mijar were derdestki-

rin û di vî warî de dîrokek hêj duristtir derkeve holê ..#\
15.04.2014

Ferhengok:
Bac:Vêrgî
Bawerhi,k:
Dorpêçan:

Azad Rêbiwar

Dijminatî

Teesûbkar

geh bi gil gi lekî Îstenbolî tê
û geh jî bi sêleke sincirî ji çiya dirije
hewzê kewserê
û tu dibê qey zûde ye miçiqiye
û bi qurtekê têhna min naşike.
geh bi hewesbaziyên wexirî tê
û geh jî bi tasewasiyên rijî
dipijê li ser dilê me
û tu dibe qey zûde ye
ji bin qeyd û bendan filitiye
li serdema gumanê
ji kakilê xwe werdibe.

Mihasere, dagirkirin

Karwansera:

Karwanxane,

karwanseray

Pi,êftkar: Asîmilasyonkar
Tertele: Xenîmet, malê talanê
Wanedar: Dersdar, dersdayîner
Xaçlıebîn: Îsewî, xiristiyan, mexînî

û geh jî bi rihekî janbar ku
li mirêkeke derizî vedaye
divegere ji kotela inkareke heft serî
û tu dibe qey zûde ye dilovanî
ji qerem ketiye li mextela evînê.

Xinamtî: Merivatiya bi rêya zewacê
Xûkî:Xerac

û xifar
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Mêjûyê perçebûyî
û Kurdên spî
Abdullah incekan
aincekan@gmail.com

Gel xwe li gorî malbat, eşîr û bi modernîzasyona Kurdan ve jî li gorî Îdeolojî, partî û rêxistinan ji hev cihê
dike, hîsse ke mîllî û hezkirineke bi giştî çênabe. Di rihan de perçebûnek çêdibe, ku sînorên heyî qelewtir dike,
dîwaran bilindtir dike. Perçebûna ku coxrafîk, siyasî û di ziman de fizîken heye, bi vê perspektîfa hanê zêdetir
dibe. Dilên ji hev re sar nahêlin ku pireke mîllî ava bibe.

i rojhilata navîn, xisûsen di nava Kurdan de,

vir li ser têkiliya ronakbîr û dîn bisekinim. Di

pirsgirêkeke

mezin ew e ku civat xwe wek

gelek berhemên nivîskar û ronakbîrên me de

Gel xwe li gorî

taswîrên ewqas ji gel û rastiya gel dûr hene,

milletek!qewmek
malbat,

nabîne.

eşîr û bi modernîzasyona

Kurdan

ve jî li gorî îdeolojî, partî û rêxistinan

ji hev

cihê dike, hîsseke mîllî û hezkirineke

bi giştî

çênabe. Di rihan de perçebûnek

çêdibe, ku

sînorên heyî qelewtir dike, dîwaran bilindtir
dike. Perçebûna

ku coxrafîk, siyasî û di zi-

man de fizîken heye, bi vê perspektîfa

hanê

ku meriv gava wan dixwîne, heyret dike, ka
ev camêr û canik ji nav kîjan civatî hatine.
Perspektîfeke

ewqas oryentalîst,

ku meriv

di çîrokên Hezar û Şevekê de nabîne! Ku ev
xwendayê me bin, ma emê bi ku ve biçin?
Ji bona ku ez werim fehm kirin, ez
zêdetir

ji berhemeke

Hesenê

Metê

hin

zêdetir dibe. Dilên ji hev re sar nahêlin ku

mîsalan bidim. Lê ez dixwazim bidim zanîn

pireke mîllî ava bibe.

ku fenomenên

Îcar di vir de kî roleke sereke dilîze? Rola
kê neyênî ye? Barê giran li ser milê kê ye?
Bi baweriya min, di vir de ronakbîr roleke
sereke dilîzin. Lewra bi saya ronakbîran

ew

aîdiyeta li gorî malbat û eşîran deforme bû,
lê wek îdeolojî, rêxistin, partî di nava gel de
hebûna xwe dewam dike. Guherîna gelê Kurd
nehatiye wê qadê ku aîdiyeteke mîllî çêbibe.
Çawa ku di nava civata kevnare ya Kurdan
de aîcliyeta li gorî malbat û eşîran rê li ber
yekbûna wan girt, herwiha bi saya ronakbîran

bi vî rengî di kitêbên

med Uzun, Helîm Yusîv û hinekên

ê

Mehdin de

jî hene.
Hesenê Metê yek ji wan nivîskaran

e ku

bi uslub û tarza xwe ya nivîsînê di edebiyata Kurdî ya modern

de bi qedr û qîmet e;

xwediyê rengekî cihê ye. Min kitêba wî ya bi
navê Epilog bi zewqeke mezin xwendibû. Dû
re li dû hev kitêbên wî yen bi navê Labîrenta

Cinan, Ardû, Tofan û Smîrnoff girt û xwendin.
Çîroka ku livir wek prototîp

e ji Smîrnoff e,

çîroka bi navê Çarşef e.

ev cihok hê jî venebûyiye, xitimî ye.
Elbet gelek xalên vê mijarê hene, lê ez ê li

Metê, Hesenê, SmîmojJ,Avesta, 2000, İstanbul.
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Hesenê Metê di çîrokê de beh-

mala hevalê mêrik yê leşkeriyê,

Gelo meriv dikare di navbera rihê arkaîk yê eşîrtiyê û dîtina ronakbîrî ya
pêşengên edebiyata Kurdî de analojiyekê bibîne? Merivê ji ku
dest pê bike?

ku ew wî wek fermandar
bi
nav dike. Ew li sûkê li mala fer-

rabe,

mandar

taswîr bike, merivê çi bibêje:

bigota: "Ev pirs bi me dide îdrak

"Nabe ku meriv wê Zîna li pey
Xêvo binigarine, lewra ji bilî pipikên
wê yên di kortikên çavan de, ji lingan heta serê wê, reş nixumandî
ye. Ango nivîskarekî bêfantasi ê
ew weha binigarta: ,Ji dûr ve weke
gagoleke rêxê dixuye."

kirin ku oryentalistan,

sa jinikek û mêrê wê dike. Zînê
û zilamê wê Xêvo bi hev re diçin

digerin, wê nabînin

dikandarekî

û ji

dipirsin. Dikandar jî

ji Xêvo re dibêje, bira ew bi tenê
here li xanî bigere û dû re were
jina xwe ji wir bibe. Ji bona ku
jinika ducanî neweste,

bira ew li

dikanê rûnê. Xêvo bi ya wî dike,
diçe li mala hevalê xwe digere û
wê dibîne. Di dawiyê de gava ew

jinikeke

bi çarşev

wiha

Belê, nivîskar bi van cumleyên

nigarta",

dê Edward Said raba û

mutteffekîrên

û gelek ji

serê sedsala 19an,

mirovahi tenê wek civateke muceret fehm dikirin û nedixwastin
yan jî nikarîbûn wan wek şexsiyet
bibînin (... )."4 Lê gava nivîskarekî
Kurd rabe, di sedsala 21an de di
jinikeke nixumandî

de tenê "ga-

goleke rêxê" bibîne, meriv dê vê

tê dikanê, ew bi şaşitî dibe bela

jorîn behsa Zînê dike û dibêje ew

serê jinikeke din, ji ber ku ew jinik

wek "gagoleke rêxê" dixwiye. Di

"xebata ronakbîrî" çawa îzah bike?

heqê Zînê de zêde agahî ninin,

Gelo "gagoleke rêxê" çîroka Çarşef

sebebê ku ew ne di sewiya mi-

bixwîne, dê di rihê wê de hîsseke

jî bi çarşevê nixumandî

ye û Xêvo

wan ji hev dernaxe.

rovan de tê dîtin, çarşeva wê ye;

mîllî çêbibe? Ma heqê kê heye,

niya jinika bi çarşev û mêrê wê yê

awayê cil û bergên wê ye. Bi goti-

ku metaforeke

bi vî rengî di serê

nezan gelek baş dixwiye. Ew bi tena

neke din, eger nivîskar bi şiklekî

xwendevanên

xwe de bi cî bike?

serê xwe hê di wê rewşê de ne ku

zihniyeta

Ma wîjdana

nivîskarekî

Ji taswîran

"gundîtî" û neza-

nikarin reqema xanî derbixin û bi

wê bida

xwendevan

nasînê,

dê

bi xwe sewiya figûrê

alîkariya hin kesan mala lê digerin, . kurte çîrokê fêm bikira.
dibînin. Ji zihniyeta

Xêvo meriv

xwend,

bergên Xêvo lihevhatî ninin:

nivîskarê

"Şalwarek lê ye, ji delingan teng
û ber bi jor [ere: ye. Di ser wî de
saqoyekî pîdirêj û fere di ser bejna
xwe ya kin de berdaye. Şefqeyekî nû
yê bi kuj daye ser serê xwe î piçûk û
di ser tûlika xwe ya rûnkirî de xwar
kiriye'":
Hetanî

vê derê di çîrokê de

dilê

min

ji kîtab

û

wê sar bû; ez heyret

mam. Û mîsalên

dibîne,

jinikekê

bi van

çawa

ku însanekî,
gotinan

tarîf

bike? Ev "gagola rêxê" dû re dest

Ya rast, gava min ev kurteçîrok

derdixe ku ew şûnda mayî ye. Cil û

munasib

din hatin bîra

min. Ne yek, ne dudi ...

bavêje serpêhatiyên

Bozo, ewê

çi hîs bike? Jineke serî bi torbe"
çima wexta xwe bi wê re xerc bike,
ku heqaretan

bixwîne?

Gelo meriv dikare di navbera

Helîm Yûsiv di GavaMasî Tî Di-

bin de objeyan dide axaftinê (wek
Navê Min Sor e ya Orhan Pamuk).

rihê arkaîk yê eşîrtiyê

û dîtina

ronakbîrî

edebiya-

Di nav wan de jî kuçikek heye, ew

ta Kurdî de analojiyekê

jî ji perspektîfaxwe

Merivê ji ku dest pê bike?

behsa "tecrûbe

ya pêşengên

bibîne?

Belê, mijar medeniyet e, mede-

û jiyana xwe" dike. Kuçikê bi navê

nîbûn

e.

Hîssa

mîllî,

şûûra

Heqê nivîskar

Bozo gotinê tîne ser xwe û dînê

heye ku li gorî kêfa xwe karak-

Îslamê. Ew dibêje, ev çawa dîn e

neteweyî li ser hîmê heq û edaletê,

teran

ku, gava devê min li tiştên bawer-

wîjdan û zerafetê ava dibe. Ka li

mendan dikeve, ew van tiştana wek

kîtaba destê xwe binihêrin, ev tişt

herimî qebûl dikin? Îcar lê binihêre,

hene yan na?Jh..

problem

tuneye.

peyda

bike, wan taswîr

bike û eger hebe, mesajekê
xwendevanên

bide

xwe. Lê Kurdekî

ku Bozo jî qîma xwe bi vê dînê hanê
naîne ...
2
3

Min destê xwe neda îmlaya
kitêbê.
r.9

bêfantazî ji
Ewrûpayê jinikeke Kurd wiha "biÎcar nivîskarekî

4
5

r. ıo
Said, Edward W., Orientalismus,
S. Fischer, Frankfurt, 2009, r. 182
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Geşt

Û

guzariyek liBarlayê- IL

Şewat bi Çiyayê Çamê ket!
Abdullah

Can

Ez li Barlayê, li warê sirgûnê me. Li quntara çiyayekî asê, di neqeba du çiyan de, li tenişta newaleke kûr û
dirêj ... Barlaya şîrîn û nazenîn. Hembêzek ji hembezên dilovaniya Xwedê. Li herdu rexan çiya, di navbera çiyan
de avek boş û berî li gola EgÎrdir e. Dîmena çiyan, wek du destên vekirî û kef li asîmanan.

al 1927, ji mehan dawiya Sibatê, serê
Adarê bû. Seîdê Kurdî li Barlayê, di nav
jiyana sirgûnî de ye. Navtêdan

dijwar,

çûnhatin qedexe, Barlayî bi tirs û xof, derdor perçînkirî û bangêşeyek bê serûber.
Sirgûniyeke bi tena serê xwe û li hêviya
dilovaniya Xwedê...
Bigiştî 8 sal û nîv. Li Barlayê û di xaniyekî
du odeyî de ... Armanc, tecrîd û dûrxistina
ji mirovan. Armanc, berbendkirina dest û
ziman, rêgirtina li ber qelem û ramanan
bû. Lê ji bo doz dar û dildarekî rêça azadî
û baweriyê dê ev yek bi kêrê çi were? Ma
kî dikare rê liber evîn û evîndariyê bigire?
Kî dikare dil û dildariyê ji hev veqetîne? Kî

dikare soz û sozdariyê betal bike? Û kî dikare bext û bextewariyê lipêş hev reş bike?
Naxêr, nikare û hey nikare! Roj bê ronahî,
çav bê bînahî, govend bê şahî nabe!
Ew bazê bilindahî û şahîqeyan, niha
êxsîrê qijik û turliyan bû. Ew şêrê çiya û
baniyan, niha bendeyê wawîk û roviyan bû.

Ew pilingê pesar û serhedan, niha dîlketiyê
nav lepê hirç û keftaran e. Lê qet gengaz e ku
ev rewş her bi vî awayî be? Naxêr, kedîkirina
koviyekî dêrîn û esilzade ne guncav e! Perçikandin li baz, qefeskirin û dorpêçandin
li şêr û pilingan nayê. Divê ew bi heybet û
şehameta xwe bijîn, an jiyanek sînorkirî ji
bo wan mirin e. Desthilanîn, fereca xêrê ye;
şêrê me ji cihê xwe liviya, bazê me firiya:
"Ez bê nan dijîm, lê bê azadî najîm!" got.
"Mirina bi serbilindî, ji jiyana exsîrtî çêtir
e!" got. "Serî didim, lê natewînim!" got... û
li ser gotina xwe ma. Çawa digot, wisa jiya;
çawa jiya wisa digot. Kar û zarê wî li hev,
dev û dilê wî mîna hev bû.
Ez li Barlayê, li warê sirgûnê me. Li quntara çiyayekî asê, di neqeba du çiyan de, li
tenişta newaleke kûr û dirêj ... Barlaya şîrîn
û nazenîn. Hembêzek ji hembezên dilovaniya Xwedê. Li herdu rexan çiya, di navbera çiyan de avek boş û berî li gola Egîrdir
e. Dîmena çiyan, wek du destên vekirî û
kef li asîmanan. Bi lava û libergerî. Ji dilo-
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vaniya bêpayan
waza xilasiyek

Û

sermedî

dax-

û fereca cîhanek

bêserûber. Xiyal li ber şîpa dîrokê
ket; çû gihaşt sala 1927an û pêve
çû. Pirr-hindik,

herikîm di robara

mêjûyê de. Çetin be jî min xwe
gihand Pilingê Nûrsê. Piling li ser
dara çinarê dibilbilî; bi ser xwe
ve çûbû, xwê dewisandibû

ser

birîna xwe. Nedixwest razê û her

soj û cegersoj. Dirêj nekim; hûnê

Digerim li nav kolan û dirbên
dîrokê ... Bi tevlî meline û
malbata xwe ... Yek bi yek didim
nasandin rêç û şopên wî lehengê
Kurdistanê ... Hêj şopên lingên wî
wenda ne bibûn li kuçeyên Barlayê,
li mizgefta Yokûşbaşiyê, li nav
guliyên Dara Çinarê ...

cîhana Îslamî. Zilm û

Digerim li nav kolan û dirbên

zordarî, kufr û înkarî bibû bela û

dîrokê

Digel malîne û malba-

karesatek

ta xwe

Yek bi yek didim na-

qanûnî.

Ew jî tûşê vê

qanûnê hatibû. Lê ne xem bû; ya

sandin

girîng ewledariya

Kurdistanê

... Hêj şopên lingên

wî wenda

nebibûn

gel û baweriya

wan bû.
Bi awazekî bilind diqîriya: 'Ji

bêjin lê çima? Ez bêjim: Li ser çi
navî dibe bila be, hinekan li Ustaz
û li mîrateyên

wî xirabiyek gelek

mezin kirin. Ev xêrnexwaz kî ne,
ne kî nin; pirr hindik me seh kir.
Hinekî ravekim:
Havîna sala 2013an,

bi tevlî

zarokên xwe, me cara duyem berê
xwe da Barlayê. Li gor sala borîn,

dinalî. Ne ji bo xwe, ji bo cîhana
bêserûber,

21

rêç û şopên wî lehengê
li kuçeyên

Barlayê, li mizgefta Yokûşbaşiyê,

ango 2012an gelek guhertin li ber
çavên me ketin. Barla, bi koşk û
qonaxên taybet, roj bi roj reng diguherand. Çarşû û sûkên wê, bazar
û mezatên

wê werdigeriya

mîna

Dergeha Rûhayê, derdora merqeda
Mewlana ya Konyayê û Eyub Siltan
a Stenbolê. Êdî ev der jî bibû na-

wan wêtreye ku ez li gundekî bê

li nav guliyên dara çinarê û li her-

rê û rêbar, bê kes û hawar berbend

du odeyên

û girtî me. Naxêr, li ser rika zindi-

şopanan

qan, ez girtiyekî azad û peyivdarekî

dara Qeraqewaxê.û

sînornenas im. Va ye Barla bû kur-

li teniştê wê. Hêj diyar bû ew şo-

siya dersdanê, Sparte û hawîrdorê

panan,

welêt jî tev bûn medrese

ji bo

ya heta ser Iûtkeyê Çiyayê Çamê.

min!" Dîsa diqîriya: "Ger bi qasê

Hêj xuya bûn ew şopana li derdo-

tayê porê min serê min hebin û

ra çam û dara qetranê. Toza lingê

derûnî ji holê radibe. Aha, li Barlayê

ger her roj yek ji wan were jêkirin

wî li wê derê bi ber ba diket û li

jî niha rewşeke wisa bandora xwe

jî, wê ev seriyê bendewarê

asîmanan

Li ser girê

daniye. Lê ji viya jî wêdetir, ya herî

îman û Qur'anê ye tucar li hember

Tepelîceyê, di nav bûklik, kulîlk

bi êş û azar rewş û dîmena çiyayê

zindiqan netewe û çekhêlayê kufr

û beybûnan

Çamê ye. Ji lewma min got, li ber

û çepeltiyê nebel.,'

şekalên

rastiya

Qîrîn, bi ser

xwe bihesîne.

astengiyan

xwendin

li bin

li ser kaniya

li ser şiverêka ji Barlayê

dilîrandin.

de dibiriqî

dewsa

wî. Di nav dar û beran
ba, difûriya

venda bazirganiyê;

wesfê xwe yê

ziyaretgahî wenda kiribû. Ji mal û
alavan, ji pere û pertalan, ji tişt û
miştên diyarî mirov nikare derbas
bibe. Bi rastî, dema pere û qezendya dinyewî dikeve navberê, tahm û
çejna manewî, aramî û asûdebûna

şewatê ketiye ...
Rast e, çiyayê Çamê li ber

derdorê bi nalîna

sewt û awazên wî, dibilbilîn lava

şewatê ketiye. Şewateke

Li ber jehra ku pê

û lawijên wî yên Xwedayî ... Ma

û wêranker ... Wek tu bêje, çi daye

ez çi bêjim, gurpegurp

û kele-

ber xwe, ew şewitandiye

kela dilê wî, helkehelka

bêhn û

didan xwarin jî li ber xwe dida.
Xwe dispart

dihatin

de li gel vîzevîza

nalînê ketibû; nalîn tepisandibû.
Wî nedixwest

holika xwe. Hêj ew

Xwedê û li hember
radiwest.

kêfa desthilatdarên

Nedixwest

bêhnijandina

zordar li xwe

lê mixabin!

wî ... Lê, lêhema û

gerandiye

dijwar
û wer-

xweliyê; na na, wek

xwelîgevzê. Bi destê mirovan, hinek mirovên kêmhiş û bêferaset,

ku di vê

Li gor kêfa xwe, ligor kêfxweşiya

di jiyan û hewildanê Seîdê Kurdî de

havîna borîn de çiyayê Çamê bi

xwe; li gor aheng û şadûmaniya

eşkere bû. Navê wî bi berxwedanê

ber şewatekê ketibû! Ne şewatek

dilê xwe rewş û timtilek nûh, têşe

ji agirê em pê dizanin;

û awayekî nûjen, şikl û şêwazekî

bîne. Berxwedan jiyan bû; ev yek

re dihat naskirin

û berxwedan

li

Belê, sed mixabin

ser serê wî tacek zêrîn ya bi aqût

ke manewî

û almasan xemilandî bû ...

bawerî û ramyarî.

û derûnî.

şewateŞewateke

Şewateke

dil-

cihêreng dane derdorê.
pesara

Li pişt û

çiyayê Çamê ji exşabên
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vernîkkirî gelek kamelya hatine
çêkirin. Ligel vêya, mêvanxane û
mizgeftek jî avakirine. Her çend
bi saya çêkirina van kamelyayan
şivan û gavanên li derdorê bi
tevlî pez û garanên xwe tên û li
vir dihêwirin jî, lê rastiyek hatiye
derçavkirin ku ew jî ji hêla dewar
û colan ve lewitandina hawîrdorê
ye. Ji bo mêvan û çiyakêşan, an ji
bo gerokên li wê deverê her çend
mêvanxane û mizgeft pêdiviyek
be jî, li gor baweriya min ne
pêwîst bûn. Lewra jixwe ji berê
ve li nêzî lûtkeyê çiyayê Çamê xaniyek û mescîda xwe hebû. Tenê
di demsala havînê de qerebalixî
çêdibe ku ev xanî û nimêjgeha
xwe bes dihat. Bi êvarê jî kesên
dimînin nadir in û mayîna wan
jî ne pirsgirêk e. Em dev ji vêya
jî berdin, dîmena herî cansot û
kezebşewat lûtkeya çiyê ye.
Lûtkeya çiyayê Çamê, war û
hêwirgeha Ustaz e. Li vir darên
bi navê Çam û Qetranê henin
ku herdu jî ji bo şikr û sîtayîş,
zikr û bîranîna Xwedayê xwe du
mekanên pak û ewledar bûn. Her
wekî dara Çinarê ya li pêşberî
mala xwe, li ser van herdu daran
jî ji xwe re du holik çêkiribûn. Di
demsalên germ de, di hênkaya
rojê û tenhayiya êvarê de li ser van
holikan dest diavêt kûrahiya dilê
xwe û bi awazekî rûhanî dest bi
zikr û lavayên rehmanî dikir. Wî
hemû heyberên hawîrdorê, hemû
mexlûqên cîhan û kewniyatê werdigirt nav zikr û xeleka zikra xwe.

Lûtkeya çiyayê Çamê, war û
hêwirgeha Ustaz e. Li vir darên
bi navê Çam û Oetranê henin
ku herdu jî ji bo şikr û sîtayîş,
zikr û bîranîna Xwedayê xwe du
mekanên pak û ewledar bûn. Her
wekî dara Çinarê ya li pêşberî
mala xwe, li ser van herdu daran jî
ji xwe re du holik çêkiribû.
Li gel her tiştî beşdarê vî zikrî

dibû. Civatek bêserûber, bê jimar
û hêjmar, bê hed û payan; mil bi
mil, dest bi dest, dil bi dil li ber
ba û baweşîna rehmanî diketin.
Lewra di baweriya wî de cîhan û
gerdûn, asîman û kewniyat tev
de wek mizgeft û zikirxaneyeke
Xwedayî ne. Her tişt perestîşkarê
Yezdan in û di nav perestîşeke
taybetî de ne. Ji bo fêmkirin û
têgihaştina vê rastiyê ÇiyayêÇamê
dibistaneke bêhemta ye. Mirov
dema xwe dikşîne nav tenhayiya
vî çiyayî û bi rûhaniyeta vî çiyayî
re yek dibe, vîn û viyan ji dest diçe,
bivê nevê xwe di nava atmosfereke
Xwedayî de hîs dike û di deryaya
manewiyatê de noqavî dibe. Lê
genîbûn û qirêjiya mirovan bi tena
serê xwe namîne, li derdora xwe jî
belav dibe; ligelxwe, gelek kesan û
gelek deran bi xwe dilewitîne.
Wek min lijor gotibû; karesatek bi serê vî çiyayî de hatiye. Min
ev karesat bi "şewat'ê da navdarkirin. Ev şewat, dema bi derekî
dikeve, kesî bi xwe nahesîne û bi
awayekî veşarî pêl bi pêl mezin û
belav dibe. Êdî sînor nas nake û
hişk-terr her tiştî dide ber xwe. Va
ye karesata xwe gihandibû pişt û

pala Çiyayê Çamê, qîma xwe neaniye û ji şewatê têr nebûye; dest
avêtiye ser lûtkeyê jî. Bi gotineke
din, lûtkeyê çiyayê Çamê jî para
xwe ji vê şewatê girtiye; şewata
ku mirovan derxistiye. Ji heman
kamelya û erzêlan, li ser lûtkeyê
jî hatine çikandin. Nebes, ji bo kêf
û şahiyê, ji bo seyr û temaşeyê
birc û qûleyek wek ya Firewn jî
çikandine. Bi qasê 50 mêtre bilind ... Xwedayêm, min dema ev
qûle û balûte dît û hilkişiyam ser,
ji nişkave ayeta "Ya hamanub-lî
serhen" hate bîra min. Ma çi
pêdivî li vê zirzopeyê hebû? Ev
çiya jixwe minareyeke Xwedayî
û temaşegehek sirûştî bû. Li ser
vê lûtkeyê, Gola Egîrdîrê, Çiyayê
Barlayê, Deşta Senîrkentê û
hemû deverên nêz û dûr dixuyan ... Nexwe, ev çi sosretî û ev çi
bobelat bû? Li vî mekanê tesbîh
û bîranînê; li vî warê têkildariya
dil û manewiyatê, livî hêwirgeha
xwespartina Xwedayê hemû kewniyatê çi pêwîstî hebû livan tişt û
miştên nesirûştî û beşerî? ..
Hevalno, dema ez di sala
2012an de çûbûm ser vê lûtkeyê,
ji derveyê daran û hinek zinaran
qet tiştekî çêkerî û beşerî tune
bû. Her tişt Xwedayî liser xulqetiya xwe bû; mirov dikişand nava
xwe û noqê deryaya tefekkurê dikir. Ew der, tenê tiştekî tîne bîra
mirov: Mezinahiya Yezdan û delaliya berhem û hunerên wî. Ligel
vêya sedem ku hêwirgeh û xwebsergeha Ustaz bû, mirov xiyalen
diçe wê demê û ligor agahiyên di
Tarîxçeyê de derbas dibe, bi wî re
rêhevaltî û hemhestiyeke derûnî
dest pê dike. Lê wek min got, bi
çêkirina kamelya û çardaxên liser
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vê lûtkeyê, ji bo xwarin û vexwarinê damezrandina

meze,

kursî û argûrıên li derdorê, rewş bi giştî guheriye û bala
mirov ji hest û pejnên manewî dikşîne ser çejn û tahmên
hûr û zimên. Lewra ev der niha bûye seyrangahek;
sayeta wê qûleya SA mêtroyî, bûye temaşegah

bi
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du.helbestên
dilnebanînê

û warê poz-

Êdî, Seîdê Nûrsî, li kêderê rûniştiye, li

dan û wênekêşanê.

nav kîjan guliyan veniştiye, li kêderê kîjan kitêb nivisiye û

şiçJiqgorîçan

bi kîjan ewradî bilbiliye, ewqas balê nakişîne. Ji tefekkûrê
zêdetir jî niha zewqa çavan û ekla aşikan balê dikşîne. Çi

tişttımişt

bêjim, derd giran e; taqet nîne.
Havîna borî, carekê bi dilê xwe, cara duyem jî bi zora
hevalekî me Çiyayê Çamê ziyaret kir. Bi şev jî mam; li
derve, bi kankolê çamê û di nava semawerê de min çayek

livê sûkê çi qas tişt hene!
çi qas însan hene li vê sûkê!
tişt û mişt
tiştû însan ...

çêkir. Ji pişta çiyê ve û di bin ronahiya heyvê de min bala
xwe da meskena

kul û keserên Ustaz; ango lûtkeya çiyê.

Lê ne xof û xeşyetek

Xwedayî, ne jî pejn û ramaneke

derûnî ... Tenê vîzevîza ba û di reşayiya şevê de, li cihekî
nepenî xwendina

kundê kor. Her heyber û her teba li ser

!ivê sûkê însan çi qas hindik in
û tişt pirr û pirr zêde
tiştpirr zêde û gellek in
îhsan windayî û mîna pepûkê ....

karê xwe ye; lê wek saetek eyarkirî tim û tim heman kar
û heman

dezge. Tu car ji eyarê dernayên

û sînorê xwe

binpê nakin. Lê mirov? Ax. mirovno! Ax. xêrnexwazno?
şerûrno! Ax êrîşkar û sînornenasno!...

Ax.

Min ji heval pirsî:

li vê sûkê ditefim çanê pepûkê .....
rezber27,
20 73 wan

"Gelo li ser vê tim têl û dîmena nûh, li ser vê tekozdarî
û xemla bi textik û mextikan,

sibe-du sibe kesên xwe-

nezan û tolaz, kesên berdoş û serxoş berê xwe bidin vê
derê û li gel çendîn eşûfteyan

werin û li vir dest bi şeng

û hengê bikin, wê hesabê vê yekê kî bide? Madem ev der
ne devereke qedexe ye û ji herkesî re vekiriye û madem
bê notirvan

û paseban

bihare jî!•••
ji zûveye ku
xwe bi xwe nastirêm û kilaman
nanihêwirim!

e, dê kî yê bibe asteng ji van kar

û marên nerewa û nemeşrû

re?" Ev hevalê waqif, hinekî

bihar e jî!...

ponijî û zîq bû li min meyizî." Erê lo, bi rastî jî tu mafdar
î? Ger ev gunehana

pêk werin, ka emê çilo hesabê wê

bidin?" got û gotina min erênand.

dilbizirî me

jînpişirî me
kêfşernirî me!. ..

Aha derdê min ev e hevalno? Hinekan jiyan li Ustaz jehirandin, lê doza wî neherimandin.

Aniha jî hinekê qaşo li

jiyana Ustaz xwedî derdikevin, radibin doza wî kambax û
mîrateya wî wêran dikin. Bi qasê wan hêzên reş tarî yên dara

ji zû ve ye ku
stêran nabînim û bi tipi kên baranê
naşêwirim!

Qetranê ji kokê ve jêkirin û wek meytekî hişkolek li dûv
xwe, li ser lûtkeyê çiyê hiştin, ev kesên ku ev qû1e û ev kamelya, ev rûniştgeh

bihar ejî!. ..

û ev tifikên kebaban li vir çikandin

berpirs û gunehkar in. Êdî min got ûbes ...~

dilsewisÎ me

jînçilmisî me
kêfdewisî me!. ..
ji zû ve ye ku
biharan natamijim ...
avrêl 20 14, wan
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Ji bo destpêka edebiyata Kurdî xebatek hêja

Destpêka Edebiyata Kurdî ya Klasîk
Abdulkadir Gok

Kesê ku dixwaze derheqê edebiyata Kurdî ya klasîk de û derheqê zana û berhemên ku di dîroka Kurdan de
hatine dayîn bibe xwedî agahî divê serî li vê berhema bi navê Destpêka Edebiyata KurÖJyo KlasÎk bixe û bi rêk
û pêk li ser bisekine. Bingeha çand û kultura edebiyata Kurdî ya klasîk bi klasîkên Kurdî tê hînkirin.

ehrdad R. Îzadiy di pirtûka xwe ya bi navê Kurdî ya klasîk gelekî girîng e. Meriv kane
"Kurtler" de dibêje: "Li ser rûyê cîhanê di çend xalan de girîngiya vê berhemê
netewa ku berhem û eserên wê herî pirr weha rêz bike:
gelê Kurd e, lê mixabin Kurd, qedr û
1. Edebiyata Kurdî ya Klasîk, edebiqîmeta hebûn û dîroka xwe nizane û li yateke nivîskî ye û piştî belavbûna dînê
zanayên xwe jî xwedî dernakeve." Gotina Îslamê dest pê kiriye.
zanayê Kurd Îzadiy gelekî li cih e û wate2. Berhemên klasîk yên nivîskî, di
dar e. Dema em lidîroka gelan dinêrin her
sedsalên XIV-XVan de bi zaravayê Kurdî
hebûna gelan û berhemên netewan bi saya
Goranî/Hewramî dest pê kiriye.
lêxwedîderketina mêjiyekî xurt di dîrokê
3. Edebiyata Kurdî ya Goranî di destpêkê
de cihê xwe digire. Dîroka hebûna eserên
Kurdan mixabin ji aliyê gelê Kurd ve bi de bi rîtuel û bi baweriyên herêma Kurdistaşeklekî hêjayî nehatiye parastin û mihe- na Îranê xwe nîşan dide. Ew jî dînê Yezdanî
an jî bi baweriya "Yarsanî"xwe raber dike.
fezeya wan nehatiye kirin. Gelek sedemên
4. Pêşengiya baweriya "Yarsanî" bi Behlêxwedîderneketina berhemên Kurdî hene.
lûlê
Dîwane dest pê dike û bi Baba Tahirê
Di vê mijarê de divê em her tim hesabê rexneya dagirkeran nekin, pêwîst e em rexne- Hemedanî (bi zaravaya Lorî nivîsiye) jî xurt
ya lêxwedînederketina berhem û eserên dibe.
xwe ligelê Kurd bikin.
5. Edebiyata klasîk a Kurdiya Kurmancî
jî di sedsalên XV-XVIan de dest pê kiriye.
Berhema bi navê Destpêka Edebiyata
Di sedsala XVIlan de zêde xurt bûye û di
Kurdî ya Klasîk a Doç. Dr. Abdurrahman
sedsalên pey wê re jî dom kiriye.
Adak ji aliyê lêxwedîderketina edebiyata
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6. Edebiyata

Êzîdiyan bi Şêx 'Edî Bîn Musafir
sedsala XI û XIIIan de li

dest pê dike û di serdema

devera Laleşa Dihokê gelek kesayetên

dînî derdi-

dema me hatine mihefezekirin.
ra Îslamê de ketine

7. Tarîx û dîroka edebiyata

binê rê û rêbazên

Kurdî ya klasîk bi

Kurdî li ode û cimaetên

edebiyata

destan û kilam û gotinên

wa (re dîf) , rewanbêjî (belaxet), ciwankarî (hunerên

di dîrokê de cihê xwe girtiye.

wêjeyî), çêşîdên edebî, şîroveyên metnên
û edebiyata

muqayeseyî

(berawirdkarî)

Nivîskarê berhema

dîwanan

serdem

û

sedsalên dîroka wêjeya Kurdî ya klasîk rast tên û li
û şaheserên

nûnerên

edebiyata

klasîk

Adak, di beşeke vê pirtûkê

de behsa kronoloji-

sereke yên dîroka edebiyata

Kurdî

dike. Nivîskar di vê beşê de qala gelek berhemên
ji 200 salî vir de li ser jiyana helbestvan
Kurdan hatine

nivîsandin

ku

û navdarên

dike. Ev kronolojî ji bo

hemû Kurd û ji bo her lêkolîn erê Kurd hewce ye û
hêjayê xwendinê

ye. Di vê beşê de haya me ji gelek

zana û edîbên li ser edebiyat û tarîxa wêjeya Kurdî
çêdibe.

Kronolojiya

edebiyat

û edîbên

Kurd di sala 1860î de bi Mela Mehmûdê

Bazîdî

dest pê dike. Di dema me ya nûjen de, Mehmed
Uzun, Selîm Temo, Evîn Şikakî, Mehmet
yan, Abdulkadîr

Bîngol, Tehsîn Îbrahîm

edebiyat û çavkaniyên

ÇaglaDoskî ...

zanayên Kur-

dan amade kirine. Em kanin di berhema
berhemên

bi navê Destpêka Edebiyata

çi nivîskar û berhemên

Kurdî sekini-

Adak de

van kesan bibînin.

bi Kurdiya Kurmancî,

diya, Goranî/Hewramanî,

Kur-

Kurdiya Soranî, Kurdiya

Lorî û Kurdiya Zazakî (Dimilî) hatine nivîsandin
xwendekaran

agahiyên giştî dibînin.

ya çavkaniyên

pêşiyan bi şeklekî devkî

ye û di her serdem û di her deverên Kurd lê dijîn de,
Adak de em li hemû

8. Di pirtûka

danasîna

Kurdan

Kurdan bi çîrok,

Kurdîya Klasîk li ser gelek diyalektên

derdikeve

pêşberî lêkolîneran.

jî kronolojiya

baweriya

Îslamê. Di dema berî Îslamê de edebiyata

şeklên nezmê, kêşa erûzê, serwa (qafiye), paşser-

sekinîne

di dew-

bi devkî xwe nîşan dide. Di dema berî Îslamê de

kevin pêş.

ser berhem

Berhemên

ji

re parve kirine.

Di pirtûka

Adak de di rûpela

ku pirr bala min kişandî

eve:

121ê de mijara
"Berevajiyê edebi-

yata Kurdên Sunnî, di edebiyata Kurdiya Goranî ya
Yarsaniyan de gelek helbestvanên jin jî hene, ku li jê
rê em cih didin navên wan." Nivîskar, li vir bi qasî
15 helbestvanên

jin rêz dike. Wekî Rihan Xani-

ma Loristanî,

Liza Xanima

Daye Xezana

Serketî,

Yay Hebîbeya Şehrezorî,
helbetsvana
Kurdistanî

navdar

Caf, Xatû Mey Zerd,

Xatûn

Dayrakî

Rernzbarî,

Senem Xanima Dewdanî,

Mestûre

Mahşeref

Xanima

û hwd.

Di berhemê

de mijarek heye ku bi qeneeta

dê bala herkesî

bikşîne.

167an de ye û derheqê

me

Ew mijar di rûpela 166Kurdan li gorî
li gorî mîrektî û

edebzanên

mîrektî

û deveran

e. Nivîskar

deveran

helbestvan

û pexşannûsên

ku derketine

pêşberî dîrokê weha rêz dike:
Di berhema Adak de tiştekî din ku balê dikişîne
tabloyek

e ku li ser çavkaniyên

Kurdî, mecmû'e
monografik

û antolojiyên

û berhemên

hatiye amadekirin.
van cureyan
tabloyê

edebiyata

Kurdan, berhemên

destpêka

edebiyata Kurdî

Nivîskar di vê tabloyê de lîsteya

li ber xwendekarên

de navên

tarîxa

berheman,

Kurd radixe. Di
navên

nivîskaran,

Mîrektiya

Bedlîsê:

Şikriyê

Bedlîsê

û Harisê

Bedlîsê (Sedsala 16 û 17an)
Mîrektiya

Dêrzinê: Mîr Yaqubê Zirkî (Sedsala

16an)
Mîrektiya Ezîzan/Botan:
17an), Mela Remezanê

Melayê Cizîrî (Sedsala

Cizîrî (Sedsala 17an), Şêx

salên ku çap bûne û bi kîjan zimanî li ser edebiyata

Xalidê Yekem (Sedsala 18an) , Basilyos Şemûn

Kurdan nivisîne diyar dibin.

(Sedsala 18an)

Adak destpêka

edebiyata

Kurdî li ser du qis-

man dabeş dike û bi vî şeklî dinirxîne:

Edebiyata

Kurdî ya berî Îslamê ku bi tablet û kîtabeyên
nîşan dide. Qismê dudiyan

jî edebiyata

piştî Îslamê ye ku gelek berhem

xwe

Kurdî ya

bi nivîskî hetanî

Mîrektiya Miksê: Feqiyê Teyran,
(Sedsala

17an),

il

Elî Teremaxî

Weda'î û Mela Yûnisê Erqetanî

(Sedsala 18an)
Mîrektiya Colemêrgê: Mîr Îmadeddînê
Melayê Bateyî, Feqe Ebdulqadîr

Hekkarî,

(Sedsala

18an),

Edebiyata Kurdî ya klasîk di dema mîrektiyan
de bi şeklekî berfireh di medrese û mîrgehan de
hatiye hûnandinê. Nivîskarên edebiyata Kurdî
ya klasîk bi giştî li ser baweriya tesewifê ne û bi
medreseyan ve girêdayî ne. Elî Herîrî, Melayê
Cizîrî, Ehmedê Xanî, Melayê Bateyî, Siyahpoş,
Şêx Nûreddînê Birîfkanî, Mela Xelîlê Sêrtî û hwd
bi dehan alim û zanayên Kurdan berhem û eserên
giranbiha derxistine pêşberî xwendekarên Kurd.
Gelê Kurd, bi pirranî di nava çanda Îslamê de
maye û bi tebîeta xwe, bi jiyana xwe ya rojane û bi
ilm û zanyariya xwe di çarçoveya baweriya Îslamê
de edebiyata xwe jî pêş da daye. Bingeha wêjeya
Kurdî ya klasik liser esasên bawerî û çanda Îslamê
hatiye damezirandin. Alim û zaneyan bi wêjeya
Kurdî rê liber gelê Kurd vekirine û edebiyata Kurdî
bi rengên bawerî û çanda Îslamê xemilandine.

Pertew Begê Hekkarî û Feqe Reşîdê Hekkarî (Sedsala 18 û 19an)
Mîrektiya

Bazîdê: Şêx Ehmedê Xanî (Sedsala

17an), Îsmaîlê Bazîdî û Miradxanê Bazîdî (Sedsala
18an), Mela Mehmûdê Bazîdî (Sedsala 18an)
Axaokê Bêdarî
17an), Selîmê Silêman (Sedsala 18an).
Mîrektiya

Hîzanê:

(Sedsala

Xalid Axayê
Zebarî, Mela Mensûrê Girgaşî, Bekir Begê Erizî,
Seyfiyê Şoşî, M. T. Paşayê Amêdiyê, Şêx Nûreddinê
Birîfkanî, Macin, Mîna, Sadiq, Mela Remezanê
Ebbasî (Sedsala 18an).
Mîrektiya

Amêdiyê

(Behdînan):

Devera Herîrê: Elî Herîrî (Sedsala 16an)
Devera Xelatê: Şêx Şemseddînê Qutbê Exlatî

Kesê ku dixwaze derheqê edebiyata Kurdî ya
klasîk de û derheqê zana û berhemên ku di dîroka
Kurdan de hatine dayîn bibe xwedî agahi divê serî
li vê berhema bi navê Destpêka Edebiyata Kurdî
ya Klasîk bixe û bi rêk û pêk li ser bisekine. Bingeha çand û kultura edebiyata Kurdî ya klasîk bi
klasîkên Kurdî tê hînkirin. Eger em Kurd, di warê
wêjeyê de serketinekê bixwazin, divê em serî li
klasîkên ku di sedsalên berî me de hatine dayîn
bixin û sûdê ji wan bigrin.
Pirtûka Doç. Dr. Abdurrahman Adak a bi navê
Destpêka Edebiyata Kurdî ya Klasîk ji aliyê weşanxaneya Nûbiharê ve çapa yekê di dawiya sala
2013an de, çapa duduyan jî di Gulana 2014an de
hatiye çapkirin. Di rûpela paşiya pirtûkê de weha
hatiye nivîsîn: "Perspekttfa akademîk a li ser Edebiyata Kurdî ya Klasîk û di vî warî de kirina lêkolînên
zanistî

rasterast

û di pileya yekem

de daxwaza

zanîna kitabiyat û lîteratura tarîxa edebiyatê dikin.
Her wiha li ser esasên agahiyên di vê lîteraturê de bi
şêweyekî sîstematîk

tesbîtkirina qonax, kesayet, me-

tin û ekolên tarîxa edebiyatê jî di pileya duyem de cîh
digre. Piştî vê merheleyê jî, vê carê wekî pileya herî

(Sedsala 17an)

dawî, bi awayekî epeeifik û bi hûrgili û bi arîkariya

Devera Sêrtê: Mela Xelîlê Sêrtî, Şêx Ehmedê
Feqîr (Sedsala 18an)

zanistên teorîk ên edebiyatê dor tê ser vekolînên li ser

Devera Îranê: Siyahpoş (Sedsala 18an)

metnên edebî."
Di warê pisporiya lêkolînên wêjeya Kurdî ya
klasîk de xebat gelekî kêm in. Gelê Kurd bi pirtûk
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lêkolînên mîna Destpêka Edebiyata
Kurdî ya Klasîk divê, tarîxa edebiyata xwe
bixwîne û lê xwedî derkeve. Pêşdaçûn
û nûjenîbûna gelan bi saya lêkolînên
li ser xwe û xwedîderketina li hebûna
xwe çêdibe. Her netewe di jiyana xwe de
hebûna xwe ya sirûştî dijî, lê divê jiyana
gelê xwe bi rêk û pêk ve derbasî nifşên
nû bike. Xebat û berhemên klasîk gerek
e ji neslên pêş re werin şîrovekirin û werin neqilkirin. Ev kar karê rewşenbîran e.
Rewşenbîr, li hebûna xwe ya klasîk xwedî
dernekeve tu caran meriv nikane bibêje
ew rewşenbîr e. Her rewşenbîr mecbûr e
ku li neteweya xwe xwedî derkeve û tevbigere. Ango mirov dikane bibêje ku her
kes xwediyê jiyan û hebûnan e. Kurd,
welatiyên her welatî ne, lê xwediyê tu
welatî nînin. Çima? Ji ber ku li berhem û
eserên xwe xwedî dernakevin. Li gorî me
di Rojhilata Navîn de neteweya di alî ziman û wêjeyê de herî dewlemend neteweya Kurd e. Gelê Kurd, li her parçeyê xwe
xwediyê duzimaniyê ye. Ev duzimaniya
gelê Kurd, divê bibe sedema pêşdaçûna
wêjeya Kurdî jî.
Û

Rewşenbîr ew kes e ku di civaka xwe
de pirsgirêkên ferdî, civakî, exlaqî, siyasî,
wêjeyî, zimanî, aborî an jî olî hwd. li gorî
nêrînên zanistê bibîne û ji wan pirsgirêkan
re çareseriyê bîne ziman. Di dema nûjen
de, li rojava, eger pispor û zana ji wan
pirsgirêkan re çareseriyê bînin, rewşenbîr
tên hesibandin. Pêşveçûna neteweyan di
her alî de weha dibe. Divê Kurd, li edebiyata xwe ya klasîk xwedî derkeve û
şaheserên giranbiha bixwîne û bi nifşên
nû bide xwendin.
Lê tiştekî Kurdan ji gel û neteweyên
din kêm e; ku ew jî jihevhezkirin e. Gerek
e Kurd ji hev û ji ramanên hev û ji baweriya hev bi awayekî rewşenbîrî hez bikin.
Gelê ji hev hez bike, ew dibe sedema
pêşdaçûna wî gelî û dibe sedema lixwexwedîderketina wî gelî.Jt\

Baran
Ferhat Kaplan
Baran,
Te çi ji min re anî
Bêyî hesreta welat
bêhna zarokan.

o

Tu bi evîn û hez dibarî
Bes bibarî
VÎ diyarê xemgîn û bêbext.
Here!
De were
Welatê agir û rojê
Pêşî, silavên min lêke
Dû re
Bi hêz û bedewiya xwe
Bibare ser welatê bextreş.
Bibe hêvî,
Ji bo dilên şikestî û birîndar
Bibe rizgarî
Ji ber desthilatdaran
Bibe jîn
Ji bo malên agir pêketî
Ev welat
Qasî her çilkek ava te
Jan kişandiye
tş kişandiye
Bi keserên kûr.
De zû here bibare!
Bibe ruh
Ji bo azadiyê.
18.01.2014
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Zîyarîy
Şaban Şenateş

Nayrê Zîyara Nizmi jî vajîyayê. Çiki goreyê zîyarda bîni cayêndo nizm di bî. Noqra rojawandê başûr/qulbedê
dewi di cayêndo berza zîyama kî jî esti bî ki, nezdîyê kalekda mezelandê dewi
di bî, kesî tîya di jî zîyeret nêkerdê, nêroniştê

ewa ma Girgomez'i di dewi peynî di zîyarên

na zîyarira temaşeyê

esta. Çoşmedê ci di mezelê dûz bîyayey estê.

Eger dûrîra, rayda dewirakesên

Laberê nê mezelîy, mezelê

asayê. Eskerîy biameyê xwu dewi ser eştayê,

dewi bixwuyê

nikayênîy nîyê, bol verênê. Dewijan vatê gawiranra mendê, mezelê gawiranê.
Mi dî, cira esteyê
Laberê

merdan

di 'hend

kesî na zîyarî

biameyê,

dewij an şayê biremo, xwu bireyno ..
Nayrê

jî vijîyayê.

çoşmedê dewi kerdê.

Zîyara

Nizmi jî vajîyayê.

Çiki

goreyê zîyarda bîni cayêndo nizm di bî. Noq-

zîyaret

ra rojawandê başûr/ qulbedê dewi di cayêndo

nêkerdê. Fini bîyê ki dewij an xwurê kulorîy

berza zîyarna kî jî esti bî ki, nezdîyê kalekda

kerdê û ron sawitê pra, birxul nayê ser, ker-

mezelandê

gi cikerdê, goştê kergan

nayê birxulî ser,

dewi di bî, kesî tîya di jî zîyeret

nêkerdê, nêroniştê.

Na zîyarirê Zîyara Ber-

keye est bî ki birxul kerdê û sîrawî nayê vera

zi vajîyayê. Zîyarda Berzi'ra cayê ki Zîyarda

ew vatê qeçêno bêrê xwurê bûrê,

Nizmii'ra asayê, tîyara jî asayê. Ew bê nînan

Na dari, darênda

gird û pîri bî. Şêligê

jî tîyara Seyrangeh, Qeşa, Qelancix'i (roy fe-

dewî şîyê serseyda na zîyari di roniştê, cayê

koya, laberê overaya), Mezelê Kewkulik'îy,

ci cayêndo berz bî. Çoşmedê ci di sîyê mi-

Doquz Dere, Pe'hanekan,

silbey grêdeyay bîy. Winî kerd bî ki, 'her-

Qiji wel'hasil 'erdê Girgomez'i pêro ew zêdê

ra zîyari kaşra war nêşiro û bibeşirîyo.

nînan hewna xeylên dewîy û cayê bînîy jî

zîyarira 'hedro
Mezelê
Kurtîyan

û Dereyê Seqî û Mizray û

Girgomez'i

Qişdoxan'ra

Na

'hetanî

û overa
binîya

Royê Feratî
Sankosî

û

û Keferge û Barzo û Pembilix'i û

'heta Milikê Koliki weş asayê. Cora şêligî

Soqîyek, Kemera

asayê.
Eger zîyara
gawiran

verênan

ma ûjay nêzanê.
darandê

bî, eger zîyara

bî, eger ki zewmbî
mezelana

Nê 'huma

ê kesan

bî,

darîy jî zêdê

mêşey bîy, velgîy bîy.
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Kesî necikerdê,

ne meyweyê

ci

Qaşto darîstanî di dar û ber cikerdeni qedexê bî, laberê ki to dîrê
qurûşÎy day çawuşÎ û zabitayan, xwura to rotê. Bi no babeta daristan di
darÎy nêmendîy. Nika wexto ki ez şina a dewi ez çoşmedê xwura winÎna
ki darên bivÎna, 'heme ca virt û virrano. BÎyo zêdê Însanandê pîlajandê
şardê verdê dengizan.

werdê, ne jî çîna kerdê. Ê do xwu
bi xwu bişikîyayê,

birûçikîyayê,

biqurmiçîyayê ew z. n. Darê bînîy,
ê dewij an, ê zengînan,

ê

feqîran

pêro jî cibîyayê, roterîyayê,
deyayê, serdeyayê

29

ver-

ew bi no ba-

beta bî. Laberê nê darîy înan çimî
di wennûs'îy bîy, Ellah'i bî, gu-

û nezaney û dûrnevîney"

dewij an

Komirgehandê

Sîbîrya 7'y. Qe ma

ê

nay bîy, ê adinî 'hesibîyayê.

Eger

mîyan di boli bî.
Dewijan 'erdo mîrî pêro xwu

kesên zirar bi cidayê, qe beno ki
kor bîyayê, nêşe bîyayê, somande
bimendayê,

roşnaya

çimandê

ci

birijîyayê, fecir bîyayê. Cara nê
darîy bîbîy girdîy, gird merıdîy
bîy, şên û gur mendîy bîy, zirardê
cahîlan û nezananra

Ma winî fe'hm kerdê ki qandê
sitare û sersûrıey-da

çîyên, ge-

reg destê Ellah'î sero bîyayê, bi
namedê

Ellah'îya

namedê

Ellah'îya kar bidayê, bi

namedê

Ellah'îya

bi namedê

bivajîyayê,

mîyan di vila kerd bî, para kerd
bî; dirê serranra
xwu birnayê
firûnkaran,

bi

kar kerdayê,

Ellah'îya bizaneyayê
xwu qulî dayê,

qulîra paştî bigrotayê,
sersûneyda

qulî di bîyayê eyrê

mendiş û -emirêndo

derg çinêbî

ew nêbîyê jî. Na raştey
zanayê, ne 'hukmatê
kerdê.

dalde û

Darîstan

ne qulî

(dar

pê kut

bellî nêbî. Sêkurê şehîdî yan jî
vinî bîyayî, yanê kalikdê mirê a

laberê

dewi di şuwanîna şari, na dewi di
çîlekeşey mendi.

lajanrê,

dimdar''anrê

vatê,

"ey

la ki şima mi dima nê rezîy, nê
darîy, na kedi eger wişk nêkerdi,
şeng5ê ma xopan" nêkerd,

qe ez

çîyên jî nêzana."

nêbî. Laberê çêle û çekûyê dinyay pêro ey ant bî. Çiki pîyê ci şî
bî 'herbê Umûmîyê

Qaşto daristanî

Qafqasya'y,

nêame bî. Ma ne zana bîyo şehîd,
ne jî zana bî êsîrê Rusya'y û rişîya

di dar û ber

cikerdeni qedexê bî, laberê ki to

dîrê qurûşîy day çawuşî û zabitayan, xwura to rotê. Bi no babeta daristan

Asas kalikê mi sofî yan jî şêx

di darîy nêmendîy.

Nika wexto ki ez şina adewi

ez

çoşmedê xwura winîna ki darên
bivîna, 'heme ca virt û virrano.
Bîyo zêdê însanandê

pîlajandê

şardê verdê dengizan.

Laberê ê

darê wennûsîy

êyê hewna

pay-

ra, hewna mendey. Wextî mojna
3

bol bî. Wexto ki

ma dekewtê de, yan ma biyê vinî
yan jî ma tersayê ki cinawirêndo

Wennûs: Bimbarek, qudsî, destpa
nêneyaye
Sensûney: sersûnli bîyayeni, s tarnayeni, beşirnayeni, me'hfeze
kerdeni. Keso ki, çîyo sitar
keno, îşte 0 kes bîyayeni, wesfê
me'hfezekaran.

pêpeyo

awan

û berjê

raştê ma bêro. Feqîrey û cahîley

û demserêran

kerd, laberê înanra çîyên nêasa,

citêreya şarî, no dinya di jî çekû û

vergîy û lûy û 'heşîy û çîya zêdê

-2

şeng nêkerdê,

xwu pawiti. Rojan û şewan, serr

vîrî nêkena, kalikê mi werdîyanrê,

tersayê ki mîyan kewê. Çiki tey
'heşerî

rotê sûkijan. Herûnda

ûjay fe-hm

dewda ma şên bî, ma qeçekîni di

nînana

mêşeyê

do. Apanê mi bol raya dezayandê

herga ki şîyê kerdê xopan. Qe xwu

ew bicoyayê. Nê welatî di çîya ki,
keso ki paştîya

finên

û berdê sûki, rotê

ci di jî qe çîyên nêronayê,
nêkerdê,

reyay bîy.

ne zana esto, ne mayê zanê mer-

4

5

6

Dûrvîney: Dûrîyey vînayeni,
dûrvînli bîyayeni. Keso ki, çîyo
ki şeno kar û gurweyê ki hewna
ca nêameyê, înan bizano yan jî
bîyayîşê ci bivîno. Keso ki, çîyo
bîyayîşê kar û gurweyan şeno
verê bîyayîşdê ci bivîno.
Dimdar: Şopramok, peyîk. Keso
ki, çîyo ki şopa kesên yan jî çiyên
rameno, şopda ci di şino, ci dima
şino, raya ci rameno.
Şeng: Şên, awan. Çîyo ki, keso ki
jewî kerdo şên, tey şênaî esta, tey
bi vrazîyayena weş û şêney esta.
Xopan: Vila bîyaye, şe'hitîyaye,
terk bîyaye, xrabîyaye, xarb
bîyaye.

ki çîya ki, keso ki paştîya xwu
bida paştîda
rojên vemiriya,
biqedîyo,

qulî, do miheqeq
werzo, vinî bo,

bikewo.

Laberê

çîya

ki, keso ki bi namedê

Ellah'îya

bivajîyo,

Ellah'îya

bi namedê

bivijîyo, bi namedê Ellah'îya kardo, bi namedê Ellah'îya ku-ho bo,
paştîya xwu bida Ellah'î rew rewî

7

8

Komirgehê Sîbîryayê Rusya'y:
Kendalê Rusyao ki cira komir
vijêno. Rusya'y êsîrê xwu nê
karandê çetinan di gurwênayê.
Demserr: Mewsîm.
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vinî nêbeno, qewet û hêleyê xwu

no? Îşte zîyarîy nêyê, bi no şikla

mi, 'hetanî

vinî nêkeno, paştîya ci 'erd nîna.

bîyê. Bi no babeta berkeyê maldê

dewandê

Maya mivatê, ortedê Girgomez
û Seyrange'y di zîyarên esti bî. Na
zîyarî di, dapancasên

darîy estîy

ci biyê vêşî, bolaneyvrazîyayê,
wu reyayê, sitarîyayê,

Kiştênra

ganê

bix-

beşirîyayê ..

înan,

kiştênra
ci ew

ma

to(ez)

di zîyarîy,

jî

zîyar

şîyayîşîy estîy bîy. Ew fina maya mi
vana gûndê to(mi)ra

Girgomez'i

di, çoşmedê Girgormezî

di Milla

bîy. Ê dewê çoşman (Girgomez'i,

silametaya

Seyrange, 'hedro, Mizray, Qişlan,

kiştênra jî berke û bolaneya maldê

dexe (yasax). Maya mi vana Mil-

Sergerîni,

înan. Ya rizayê Heqî tey kemî bo

la Fet'hî vatê, "Şêx û milla pêro/

Kewkilik, Helbilos ew

'heywanandê

bîyayenda

Fet'hîyê Bekan zîyarîy kerdîy qe-

beno ki hewna dewê bînîy) pêro

beno? Îşte zîyarîy, îşte ne 'hfîdarey,

beso Ellah." Yanê zeki vajo "şêx û

ameyê ûja zîyarîy. Nê çoşman di

îşte şarê ma!

millay ata kerê, eger xetayên bi-

Maya mi vatê

dewijîy ameyê na zîyarî di dewar/
terke,

kergîy,

mêşna

na zêdê nînan

ew hew-

'heywan

cikerdê,

şehîdên
şehîdî

na zîyarî

di

esto. Dewijan 'herra nê
(na zîyarî) berdê

kero goş ci menê. 'hukim

ê

Ellah'î

tenîyao, zewmbî 'hukim nêbeno."

xwurê

'heşa na qisara "şêx jî milla jî

dewi-

Ellah'o yan jî vatenê ci jewê, zêdê

şamîya ci pewtê, bi şênemegi''ya ûja

kerdê

di nan werîyayê, şerbet şimîyayê,

jan berdê keye di dekerdê awerî

pêyê" nêvijêno, me'hneyêndê

kêfêndo weş bîyê. Şamîyê mendey

mîyan, awa ci sawitê xwu ganîro.

wina xrab çinîyo. Zeki vajo kesên

bixwuya berdê keye dayê şardê

Çiki goreyê înan na tebariki vay13rê

û qisayênda

dewda xwu, ê bînan jî, ê ki nêşîyê
zîyarî jî werdê, bîyê nasîbîn'Pîy,

rind ameyê,

bîyê weşîy. Merdim est bî ki na

Dewijan,

'herra tebarîki grotê werdê. Çiki

şarê ma bi no babeta

çimênoki+rê,

nezerîrê

bendên

tebariki.

merdimê

vayîn14îy

pey <emel bîyê ki na awa 'herr

vraştê, dar kuwayê çimdê şeytanî,

kerdêya teberiki

para feqîr û fiqaran

bena şîfa,

dayê, çimê

Na 'herri

înan jî mîyanra vetê, mal û milkê

Zîyarîy

şîfadara, kesîrê

nêkewna.

ci herûnda

cîyo
Ellah'î

Na qisa serra dewij an

zîyarîy terk kerdîy.
Maya mi vana, şiklo ki dewijan zîyaran di kerdê, bolê ci şîrk
bî, tey şirîgey esti bî. Cora Milla Fet-hîyê Bekan zîyarîy kerdîy

tim

nêbîyê,

serrên

xwu eştê garandê silametey'", xwu

finê şarê ma şiyê zîyarî. Wextê

çimî di înan pa rizayê Heq'îgrotê.

qedexe. Çiki dewij an şîyê zîyaran
di 'herra şehîda sawitê xwura û

zîyaran hergi serrî wesarî bî. We-

cira şîfa pawitê,

Qurbanê xwu kerdê qezayan û be-

sarra wesar zîyarîy bîyê, pêro jî

dafulbelao

heqîqî, awa 'herrida

zîyarîy

kerdê

layan ver, rewta xwu eştê tevdo-

şîyê zîyaran, Zîyarê dewan babet

mezelandê

şehîdan

sawitê xwu

kan û fêsadan û pexîlan û mixul-

babetîy

hergi

ganîra û cira şîfa pawitê, Şîfadaro

weran û çimnebaran. Kiştênra gan

dewên zîyarênda ci esti bî. Noqra

Heqîqî kerdê xwu vîra. Şarê ma

û silameteya xwu, kiştênra jî ganê

jû cayan di jî zêdê ma zîyarê cîyê

zîyarîy kiştênra

'heywanandê

xwu kerdê silamet.

şirîg15ey estîy bîy. Ne ki dewrandê

tixtoran, kiştênra jî 'heşa qewet û

'heywanres,

warî-

cahîleyey di Rebbê -Erebanê Lat

hêleyê Ellah'îyo bêpeyni zîyaran

yan jî citêr do ya

û Uzza û Menat û Hubel kesî vîrî

di jî dîyê yan jî cira pawitê.

senîn zirarê çimandê pîsan wedar-

nîno. Şikl û biçimê nînan jî zêdê

Merdimo
karê 'heywanî

Şênemegî: Şênaî, zêdê veyvîya
karê şênaî û temaşî, karê kaykerdişî, 'hang û 'hingilme
ıo Nasîbîn: Nasîbdar, birizq, whêrê
nasîbî. Çîya ki, keso ki nasîbê ci,
rizqê ci, werd û şimîyê ci esto.
. 1 1 Çimênokî: Çimênî, çim bîyayîş,
nezer bîyayeni, çim progunayeni.
12 Garanê silametey: Xerajê sil metey, cao ki tey silametey esta,
'hewza silametey.
9

bîy, Jû cayan di

ê

kerdê herûnda

Mi bi marda xwuya no so'hbetê

ı7.

înano. Tîya di -emeleya neraşti/

serdê zîyaran

batili esta. Mersela tebariki, 'her-

MEYMANDAR16'i di kerdo ..#\

09. 2009 di,

ra wendê, 'herra şehîdan ew hewna z. n. xeylên çîyê neraştîy.
Maya mi nika şeştî û pancşeş serrêya. Vana 'hetanî veyvedê

Va: Romatîzma.
14 Yayîn: Bawî. Keso ki,çîya ki vayê
ci esto, romatîzmaya ci esta.
15 Şirîg: Ortax, wertax.
13

16 Meymandar'i: Adna di başûrdê
Adna di rayda Qeretaş'î seraya, dewênda şêna, tey Dirnilîy
arêbîyayê, ma jî 35 serrîy tey
mendîy. Hergi welatdê Dimilan'ra
tey merdim esto. Bi namedê xwuya sûkênda Kurdan'a xusûsîya.
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Çend ınesele diderbareyî
Feqiyê Teyran de
M. Xalid Sadlnl

Desthilanîn, fereca xêrê ye; şêrê me ji cihê xwe liviya, bazê me firiya: "Ez bê nan dijîm, lê bê azadî najîm!"
got. "Mirina bi serbilindî, ji jiyana exsîrtl çêtir el" got. "Serî didim, lê natewiniml" got... û li ser gotina xwe ma.
Çawa digot, wisa jiya; çawa jiya wisa digot. Kar û zarê wî li hev, dev û dilê wî mîna hev bû.

ekî tête zanîn, eve ji demekî dirêj heta niha,

vara Dengê Me (hejmar

ez hema li dor Feqiyê Teyran û berhemên

belavkiribû. Min jî ew dane, ji kovara Dengê

wî dizivirim. Lewra rohnkirina

Me wergirt, transkirîbeyi tîpên latînî kir û

berhevkirina

berhemên

jiyana wî û

wî bo min xeme-

3, sal 1987) de jî

di kovara Nûbiharê de belav kir. Paşê jî her

ke zêde ye. Gerçî ji bilî min jî gelek kesên

wesa wekî me wergirtî,

din li dor Feqî lêkolînan

xwe ya bi navê "Feqiyê Teyran."

dikin. Nemaze

birêz Se'îd Dêreşî, di vî warî

mamostayê

de arê xwe muxil kiriye û muxila xwe jî bi
dîwar ve kiriye. Lê xema min hêj neverevyaye û ez li ser şopa Feqiyê Teyran digerim.

birêz Celîlê Celîl, di "Keşkûla Kurmancî"
de belavkiribû.

Her çenda ku ev kitêba li

Stenbolê hatibe çapkirin jî, gelek kêm belav

bo we pêşkêş bikim.

bibû. Çendekê paşê ev kitêba, bi dest min
kevt û min hevber kir ku hema wekî yek e,

Ew mesele jî ev in:

li gel ya di "Dengê Me" de.

1. Destana Kela Dimdim
2. Helbesta

din di sala 2004ê de

li dor Feqiyê

Vêcarê dê li ser sê meseleyên
Teyran hin têbîniyan

Lêbelê daneyeka

êxiste nav kitêba

"Îro Werin Lêzim Werin"

3. Dema Mirina Wî û Gora Wî
Ez dê van pirsgirêkan

ketkete

Heta vêrê çu kêmasî û xeter diyar naken.
Lê ji dema min ev destana

û birêzê

şirove bikim:

xwendî û heta

min destxeta wê di kitêba mamostayê

birêz

Celîlê Celîl de dîtî, dilê min ji wê xweş nebû.
Min hîs dikir ku, kêmasiyek ya heyî, lê min

l-Destana

Kela Dimdim ya kêm

Ev destana

sala 2004ê,

birêz

'Ebdurreqîb

daneya

dabû

me.

Ew

seydayê Yusûf daye me, gelek ya

nexwoşxwîn
nedihate

Yusûf

fam nedikir ka çi ye. Lewra vê helbestê

li Silêmaniyê

bû, gelek rêzik jî jê çûbûn,

xwendin.

Lê ji heman

daneyek Emînê Osman xwendibû

destanê,
û di ko-

vê malike dest pê dikir:
"Helalkiriye Tahayê
Mezhebê qe kêr nayê
Em dimirîn nayêne rayê
Axret xwoştir e ji dinyayê"

bi

Her wesa di Zembîlfiroş de jî weha dest pê dike:
"Ey dil were dîsa bi coş" û hwd. Ê baş e, bo çi
di Kela Dimdim de, hema ji nîveka meselê dest pê
kiriye. Bi malika "Helalkiriye Tahayê/Mezhebê qe
kêr nayê ... û dwm." Rast e xeletiyek heye û min jî
gumaneke zêde hebû heta ku min ev destxeta jêrî
dîtî... Her wekî hûn jî di vê parçeyê destxetê de
dibînin, li serî "beqiyye" nivîsiye. An ku ev rûpela,
dewama rûpelê berî xwe ye. Helbest ji serî ve ya
kêm e û di serî de min û lêkolînerên li ser helbesta
Feqiyê Teyran xebitîne eva nedîtine. Helbet eva ji
bo lêkolînerekî kêmasiyeke mezin e. Ji ber hindê,
bêyî ku ez bigirime nav kivanekê, ez bexşandinê ji
xwendevan û evîndarên helbesta Feqiyê Teyran dixwazim ... Li gel vê çendê, eve barekî mezin didanîte
ser milên min ku zûtirîn roj pêşiya vê destana Feqiyê
Teyran peyda bikem.
Serê destana Kela Dimdima Feqiyê Teyran ya
belavbûyî eve ye ...
2-Mersiyeya "Îro werin lêzim werin"
jibo kê ye?
Di vê helbestê de du pirsgirêk hene:
A-Ev mersiye ji bo kê hatiye nivîsîn?
B-Dîroka behs jê hatiye kirin rast e yan ne?

Lêbele eve ne ûslûba destpêkirina

destanên

Feqiyê Teyran e. Lewra Feqiyê Teyran her wekî bi
xwe gotî "Şa'irê nesîhetê ye" û di pirraniya helbestên
xwe de bi gaziyê, bi nîdayê dest pê diketin. Ji "Ey av
û av", "Îro werin lêzim werin", "Îlahî 'Ebdukel Atak"

A-Pirraniya vekolerên dîroka edebiyata Kurdî,
di wê qene'etê de ne ku ev mersiye Feqiyê Teyran ji
bo Melayê Cizîrî nivîsiye ...
Di Keşkula CelîlêCelîlde, ew herdu çarîn weha ne:
"Lêvên di le'lîn û şeker,
Kêm bûn ji wan durr û xeber,
Sed ah û kovan û keser,
Ku E'lî çûye hicretê.

bigire heta "Dilorabe" bi gazî û nîda ye. Ewhelbestên
xwe li ser kaxezan nanivîsît, ew ji bo civat û millet

Heyf e E'lî jê bû cuda,

dibêje. Her wesa destanên wî jî wesa dest pê dikin,

Hezn û girîn dîsa tê da,

wekî di Şêxê Sen'anî de dest pê diketin:

Em razî ne bi emrê Xwuda,

"Guhbidêrin nutqê 'aşian
Da ez bixwûnim vê xetê
Hemd û senaya xaliqî
Subhan ji Şahê qudretê"
Yan jî wekî di Bersîsê 'Abid de:
"Guh bidine pîrê deftera
Da ez bixwînim vê xetê"

Her çî ji dergahê te tê."
Heke em vê destxeta di destê mamoste C. Celîl
de wekî destxeta rast û dirust qebûl bikin, jixwe çu
pisrgirêk namîne ku, ev mersiye ne li ser Melayê
Cizîrî, lêbelê liser kesekî bi navê "Elî"hatiye nivîsîn.
Lê heke em vê destxeta C. Celîl, wesa qebûl nekin
jî, di hemî destxet û daneyên vê helbestê yên hatine belavkirin de, Eyn" û "lam" bêşuphe ye. Yanî
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"Heyf" "eyn" û "lam" çûn hicretê"
re jî, "Heft/heyf"

û rêza di dû

nivîsîbe jî min dîroka di vê helbestê
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de qebûl kiriye û

"eyn" û "lam" jêk bûn cûda" di

weha nivîsiye: "Lê her çawa be, di vê helbestê de li gorî

hemî destxet û daneyên weşandî de hene. Vêca

jimara ebcedê dîrokek heye û ew dîrok 1050ê koçî ye."

baş diyar e ku Feqiyê Teyran behsa kesekî bi navê

Dîsa dibêjim; sed car heyf û mixabin,

"Elî" diket. Vêca ev camêre Elî Herîrî ye yan Şêx

yên berî min nivîsîn jî di xelet bûn. Bo çi?

Eliyê gundê Şandîsê ye yan yekî din em nizanin ...
Lê sedased ne Melayê Cizîrî ye.

navdar û belave, ji helbestên

Teyran. Me jî di çapa yekemîna

Ji ber tiştekî gelekî besît; ji ber ku hesaba ebcedê
di peyva "girîn" de nayê kirin. Lewra hesaba

B- Ev helbesta bi navê "Îro werin lêzim werin"
helbesteke

ez jî xelet im û

Feqiyê

kitêba xwe ya bi

navê Feqiyê Teyran de belavkiribû.

Me ew dane ji

ebcedê,

li çavî tîpên 'Erebî tê kirin û tîpa "G-g" ne bi 'Erebî ye.
Heke em "G" yê wekî "K" qebûl bikin, wê demê jî tîpa
"K" berhemberî

nirxa xwe ya ebcedî 100 e. Hesaba me dê

bibe 1130 ku ev dîroka, nêzîkî sed salên piştî Feqiyê Tey-

pirtûka seydayê Zeynel Abidîn Zinar, ya bi navê

ran e. Vêca ji ber vê xeletiya mezin, ez dîsa ji xwendevan

Nimûne Ji Gencîneya Çanda qedexekirî, rûpel 7073 wergirtibû û li ber daneya di Kovara Nûbiharê

û evîndarên

(Tehsîn Îbrahîm Doskî, hejmar 32, rûpel 22-24)
de derkevtî hevberkiribûn

û belavkiribûn.

Feqiyê Teyran bexşandinê

dixwazim ...

3-Gora Feqiyê Teyran liku ye?
Her wekî tête zanîn, vê gavê goristaneke bi navê "Go-

Di dawiya çarîna sêyemîna vê helbestê de "Heyf

ristana Feqiyê Teyran" li qeza Muksê, gundê Werezûzê

'eyn û lam çûn hicretê" û serê çarîna çaremîn de

heye û goreke aşkera û diyar bo Feqiyê Teyran bi xwe jî

jî rêza "Heyf 'eyn û lam bûne cûda" hene. Gelek

heye. Ev goristan liber xelkê deverê gelekan pîroz e, ku

zanayên Kurd, wekî Celadet 'Elî Bedirxan, Hawar,

darên wê nayêne birrîn, darên hişkbûyî nayêne berhev-

Klasîkên Me, hejmar: 33, rp. 37; 'Ebdurrehman
kirin û sotin jî. Bi qinyata gundiyên Werezûzê û hemî
Durre, Rewşen, Melayê Cizîrî, hejmar: 5; Zey- xelkê wê deverê, çuçik, yanî teyr û tuyûr jî ji ber xatirê
nel Abidîn Zinar, Nimûne Ji Gencîneya Çanda Feqiyê Teyran çîrt nakete wê goristana pîroz.
Qedexekirî, rp. 57; Se'îd Dêreşî û P. Alîxan, Dîwana
Feqiyê Teyran, rp. 15 û Kurdolog Dr. Mackenzie,
Şêx Senan, M. Rudenko, rp. 15 di wê qene'etê de
bûne ku ev helbesta li ser şîna Melayê Cizîrî û ev
rêzên jorî behsa Melayê Cizîrî dikin. Her wesa herdu rêzikên çarîna çarem ku "Heft 'eyn û lam bûne
cuda! Şîn girîn dîsa tê da" jî heke bêne pişkavtin,
bi hisabê ebcedê, dê dîroka wefata Melayê Cizîrî
jê derkeve. Mesela mamostayê hêja Zeynel Abidîn
Zinar, di wê pirtûka xwe ya navborî de dibêje: "...
Gelek kurdnas û kurdoloxan vê malika pişkavtine
û jê tarîxa dilovaniya

Melayê Cizîrî ku 1050 k.

1640 z. derxistine."
Min jî ev gengeşiyên
1995ê dema me kitêba
dikir, wergirtibûn.

ı

van zanayan,

di sala

Feqiyê Teyran amade

Lê sed car heyf û mixabin,

her çenda ku min qeydeke weha; "Bi rastî ez gelek di wê qinyatê
bi mirina

de nînim ku, illa ev helbest

Melayê Cizîrî ve hatibe honandinê."

Bnr. M. X. Sadînî, Feqiyê Teyran, Weşanên Nûbihar,
Sibat 2000, StenboL. Her wesa di çapên piştî vê çapa
yekemîn de jî.

Her wesa li wî gundî, Xaniyê Feqiyê Teyran,

hene. Bi ax, av û derav û mewqiyê xwe ve, ji Hîzanê

Mizgefta Feqiyê Teyran û di bin gund de goleke bi

zêdetir nêzîkî Muksê ye. Lê ji ber rêk û rêbaran bi

navê Gola Feqiyê Teyran jî heye. Bi sedan sal e ku

îdareya Hîzanê ve girêdaye. Jixwe heta çend sal berî

xelkê deverê û nemaze

niha, Muks bi xwe jî gundeki Perwariyê bû. Bawer e

gundiyên

Werezûzê

di vê

baweriyê de ne ku ev cih û war û gol û gor yên Feqiyê
Teyran in. Lêbelê ji berê heta niha gengeşiyek
kêşvekêşanek,

û

di navbeyna Muksî û Hîzaniyan da jî

heye ku herdu cûn jî dibêjin gora Feqiyê Teyran liba

di wê deme de Şandîs jî li ser qeza Perwariyê bû.

Li çavî rîwayetên

şifahî, Feqiyê Teyran, çend

salên dawiya temenê xwe li vî gundî borandî ne. Li
vî gundî jî her wekî li Werezûz heye; zeviya Feqiyê

me ye. Yanî Muksî dibêjin li gundê Muksê Werezûzê

Teyran,

ye û Hîzanî jî dibêjin li gundê me Şandîsê ye.

hene. Di dema seredana

Lêkolînerên
kêşvekêşkanê

berhem û jiyana Feqiyê Teyran jî vê
dizanin.

Lê sedcar heyf û mixabin,

her çenda ku min bi xwe jî hay ji vê hevrikiyê hebû,

mal û mizgeftên

bi navê Feqiyê Teyran
me ya vî gundî de, gun-

diyan gelek çîrok û çîrvanokên

Feqiyê Teyran bo

me vegotin.
Li başûrê gundê Şandîsê goristaneke

mezin jî

heta mehekê berî niha min seredana Hîzan û gundê

heye. Du-sê kêliyên dîrokî jî divê mexberê de hebûn.

wê Şandîs nekiribû. Lê 13yê meha Îlona borî, dostê

Yek ji wan ya Feqiyê Teyran bû. Nav û nasnavê

min birêz Mufîd Yuksel, di websita xwe û rûpela
xwe ya facebookê de, wêneyekî gora Feqiyê Teyran
belav kir. Li ser vê agahdariyê

ez jî roja 26ê Îlon

2013ê çûme gundê Şandîsê.

Feqî gelek aşkera ye. Yanî bêşubhe

ye ku ev kêliye

ji bo Feqiyê Teyran hatiye çêkirîn. Her wekî li ser
şahîdeya

binpê ya vê gorê, bi aşkera tê xwendin,

cihê vê gora pîroz ji aliyê, "Gir Huseyîn Begê kurê

Gundê Şandîs, li ser qeza Hîzanê wilayeta Bidlîsê

Şerefşah Begê, lihevberî 50 qurûşan hatiye kirîn û

ve girêdaye. Teqrîben SS km. ji navenda Hîzanê dûr

hatiye weqifkirin

e û dikeve rojhilatê

ev gor, di sala H17ê k. hemberî 1705î zayînî, ji aliye

Muks û Perwariyê

Hîzanê.

Di navbeyna

Hîzan,

de ye. Nêzîkî 45-50 mal akincî

Îbrahîmê

bo gora Feqiyê Teyran. Her wesa

Muksî ve hatiye nivîsîn.

Li çavî vê wesîqeya girîng, Feqiyê Teyran 1041 k.
ku berhemberî 1632yê zayîniyê çûye rehmetê. Lewra li ser şahîdeya berserî, rûyê pêş weha nivîsiye:
"Haza merqedu, es-se'îd el-merhum, elmexfûr,
El-muhtac ila rehmetullahî te'ala
Muhemmed el-meşhur Feqeh-i Teyran
Fî sene 1041"
Ev dîroka berhemberî, 1632yê zayînî ye.

We diyar dibît ku Feqiyê Teyran, helbesta xwe ya
wekî wesiyetnameyekê; "Dilo Rabe Dilo Rabe" divê
salê de nivîsiye û paşê jî wefat kiriye. "Dilo rabe"
helbesta wî ya dawîn tir e, li çavî dîrokên di deste
me de.
Taybetiyeke girîng di şahîdeyên gora Feqiyê Teyran de jî ew e ku rûyê pêş ya şahî deya berserî, bi serê
xwe ya timam e. Lê rûyê pêş ya berpêyan temam
nîne û dewama wê li pişta/rûyê piştê ya şahîdeya
berserî ye. Jixwe her wekî di kêliyan de tê dîtin jî,
rûyê piştê yê şahîdeya berpê, çarîneke helbestî ya
bi zimanê Farisî ye ku li ser gelek kêliyên kevin ev
adeta heye.
Di vê rewşê de du goristanên Feqiyê Teyran

çêbûn. Yek li gundê Muksê Werezûzê û yê din jî li
gundê Hîzanê Şandîsê. Gelo Feqiyê Teyran di kîjan
gorê de ye? Bersiva vê pirsê "BesXwedê dizane" ye.
Lewra her çenda ku gora wî liŞandîs jî peyda bibe,
em neşên bêjîn ku seda sed gora rast ew der e. Ji
berê heta niha, du ray li ser vê pirsgirêkê hene ku
dibêjin; Feqiyê Teyran liŞandîsê emre Xwedê kiriye. Paşê Muksî hatine û daxwaza cenaze wî kirine.
Şandîsiyan jî qebûl nekirine. Li ser vê gengeşiyê,
du tabut hatine hazirkirin. Yek Muksiyan biriye û
yek jî li Şandîsê hatiye veşartin. Ji ber hindê jî em
neşên bêjîn, ka cenaze wî li kûderê maye. Her
Xwedê dizane ...:A

*
*

Mixabin ev rêzika nehate xwendin.
Ya Allah, Mîrê 'adil, Gir Huseyîn Begê, kurê Şerefşah
Begê ev .... Herdu erde kirîne û weqif kirine ji bo qebra
Feqiyê Teyran. Bihayê wan 50 quruş e.Rebbulalemîn
xêra wî qebûl bike."
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Di romanên Kurdî de

Netewe
Yavuz Acun

Kurdên li seranserê cîhanê bindest, di bin bandora zimanên desthilatdaran de her çûye ji zimanê xwe dûr ketine,
derfet nedîtÎne pexşaneke bi rêk û pêk ava bikin. Ruhê edebiyata Kurdî, bi sedan sala di ristên helbestên
nemir de jiyaye û gurr û geş bûye.

etewe, yekîtiya ferdên civakê ya liser esasê
ziman, ax, dîrok û çandê tîne ziman. Wek
fikrekê, bi şoreşa Frensayê ya sala 1789an
belav bûye. Evtêgeh, di heman demê de wek
deramêtekê ketiye bin hîmê împaratoriyên
pirrneteweyî.
"Netewe, di warê diyarkirina nasnameyê
de sereke ye. Lewraetnîsîte tê maneya ziman.
Yanîya diyarker ne xwîn e; yekîtiya çandê ya
bi riya ziman hatiye sazkirin muhîm e."!
Piştî herba cîhanê ya yekemîn bi peymanên hatine îmzekirin gelek netewedewlet derketin qada dîrokê. Lê peymanên
hatin qebûlkirin, xaka Kurdistanê ya ku berê
hatibû perçekirin ji hev belawela kir. Ji ber
van sedemên dîrokî, di wêjeya Kurdan de
êş, elem û keserên nenetewebûneke yekgirtî
hemû bûne mijarên sereke.
Huxley, di avakirina neteweyan de
girîngiya wêjeyê bi zelalî tîne ziman û
îdia dike ku: "Romannûs û helbestvan, bi
berfirehî îcatkarên neteweyên xwe ne,'?
Wek cûreyeke wêjeyê, tarîxa romanê di
civakên rojava de heta digihêje Rabelaîsê
Murat Belge, Genesîs, Îletîşîm Vay. 2009,

2

Îst. r, 204
Haşim Ahmaedzade, Romana Kurdî û
Nasname, Avesta, 2011, Stembol, r, 46

Fransî û Don Kişotê Cervantesê Îspanyolî
ku yekem romana modern tê qebûlkirin.
Kurdên li seranserê cîhanê bindest, di
bin bandora zimanên desthilatdaran de
her çûye ji zimanê xwe dûr ketine, derfet
nedîtîne pexşaneke bi rêk û pêk ava bikin.
Ruhê edebiyata Kurdî, bi sedan sala di
ristên helbestên nemir de jiyaye û gurr û
geş bûye. Cûreyeke helbesta klasîk mesnewî
ye. Mesnewî, bi qalibên xwe yên arûzê yên
kurt û bi pergala xwe ya qafiyeyê, derfet
dida ku çîrokên dirêj bi vê cûreyê şî'rê bên
vegotin. Ji ber vê yekê mesnewiyan demeke
dirêj şûna roman û kurteçîrokan girt.
Yekem romana Kurdi "Şivanê Kurmanca"
di sala 1935an de hatiye çapkirin. Nivîskarê
vê romanê, Erebê Şemo ye. Erebê Şemo,
wek bavê romana Kurdî tê qebûlkirin. Ev
romana otobiyografîk, bindestiya Kurdan
û belengaziya wan, bi tevgera lehengê esas
eşkere liber çavan radixe.
Romana "Pêşmerge" ku yekem romana bi zaravayê Soranî ye, bi mijara xwe ya
siyasî, bûyerên di navbera Pîrot û Qaranî
Axa de diqewimin, semboleke tarîxa bindestiya neteweya Kurd e. Rehmiyê Qazî,
di vê romana xwe de portreyeke Kurdistana Îranê ya ji aliyê civakî û aborî ve
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Silav û Name
paşdemayîye çêdike; babetên wê
ya binyada eşîrî ya civaka Kurd û
hişyarbûna hişmendiya neteweyî
nîşan dide."
Îbrahîm Ehmed, di romana
xwe "Jana Gel" de di navbera
lehengên romanê û pêşengên bi
nav û deng ên siyaseta neteweya
Kurd de têkiliyan datîne.
Di romana bi navê "Şar" a
Hisên Arif de şerê Çînî mijara
bingehîn e. "Nasnama neteweyî
yek ji endîşeyên serekî yên
lehengê romanê ye."4
Mehmed Uzun di romana "Ronî
Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê" de bi
awayekî alegorîk çîroka "Welate
Çiya"Kurdistanê îma dike."
Helim Yûsiv,di romana xwe ya
"Tirsa Bê Diran" de tirseke neteweya Kurd xistiye nav lepên xwe,
bi mijara penaberiyê û lêgerîna
nasnameyê ve bênder dike.
Hesenê Metê, di "Labîrenta
Cinan" de bi kesayetiya Mamoste
Kevanot, ji bo xelasbûna Kurdan
ji cahiltiyê tîpeke Ideal afirandiye.
Di vê romanê de çanda Kurdan a
jiyana rojane bi berfirehî hatiye
nîqaşkirin. Jixwe "Hûner, perçeyek ji çandê ye. Di vê çarçoveyê
de di navbera çand û hûnerê de
têkiliyeke diyalektîk heye."
Di romanên Bextiyar Elî de
bi riya çendîn referansên civakî,
dîrokî û siyasî mirov dikare bi
hêsanî fam bike ku berhemên
wî bi realîteya Kurdistanê ve
girêdayî ne."
3
4
5
6

7

Haşîm Ahmedzade, h.b. r. 112
Haşîm Ahmedzade, h.b. r. 24
Haşîm Ahmedzade, h. b. r. 26
Îrfan Babaoglu, Pahniya Aşîl,
Weşanên Welat, 2008, Diyarbakir, r. 53
Haşîm Ahmedzade, Romana

X.w~dî û BerpirsiyarêNûbiharê,

birayê hêja Süleyman Çevik

:şirayê min Hasan Akboğa
Nûbihar ahizkirî
!imarateybetya kovara mine hizkirî Nûbihara delal destê min
dtJ,itıe.Pelêkovtirê vedikim ûji min ra tek tiştek dimîne bêjı·m:Sipas,
s'iJ;rısbirayên.meyehêjaji bo qîmetkirin û şêkirandina wî emekî ku
Kıltdê. Qdfqasyayê dewra Sovêtê da di pêşxistina çand û dîroka gelê
xWe da kirine.
](esî çı"yahilnedaye nedaniye li ser çiya, kesî qencî kesî ra neki-

1'iye.
Mirov qenciylwelatê xwe, gelê xwe, dayka xwera nake, mirov
vatcê xwe dike.
Her kesî vorcêxwe kiriye, her kesî xebata xwe kirye.
Mezinên meye rehmetî jî ji Erebê Şemo, Heciyê Cindî, Nado
Maxmûdov girtî heta Çerkezê Reş ... gumanim Nûbihar bixwendana wê ev xeber bigotana ...
Û niha qîmetkirneke wa ji aliyê weda ronayî û hêvîke germ kiri1Jene ku tenê dilê min lê dilê wan hevalên min ku ji reuişenbirya
kurtÎênSovêta verê manê û wek qulingê ?"efê xwe qetiyayî xerîbya
da, her yek li.welatekî biyanî salên xweye axriyê didomînin.
.Dsasipas!
Eskerê BOYÎK
06.04.2014

dest kirine. Tu nivîskarî

bi hêza

çalak e, di berhema xwe ya "Payîza

din vedibêje. Ev serpêhatî, berê
jî ji bo romana bi navê "Dimdim'ê

pênûsê û bi bandora kitêban din-

Dereng" de bi saya serpêhatiyên

a romannûsê

ya neguherandiye.

Firat Ceweriyê ku romannûsekî

serlehengê
derheqê

romanê
têkoşîneke

Ferdayê,

di

bi salan

e

Kurd

ê

Sowyetan

Erebê Şemo bûbû mijar.

Nivîskarên Kurd mijara welat-

Jan Dost, di romana xwe
ya bi navê "3 Gav û 3 Darek'ê

parêziyê tu caran bi mebesta

girtîgeha xelas dibin û pey re çawa
dijîn, melûmatên balkêş dide. Ok-

de raperîna

din re bigrin nexistine qada nivîsê.

tavia Paz jî dibêje: "Cama ji birînên

nimûneyeke

kevn jî xwîn dinizile."

teweya Kurd nîşan daye. Berna

Romana Firat Cewerî ya duyem "Ez Yekî Bikujim" Wêneyeke

Moran a rexnegira Tirk, îdia dike

ser rûyê dinyayê, xwedî dewlet û
serfiraz bijî. Feylesofê navdar İm-

ku "di berhemekê

manuel Wallerstaine,

didome

de û wan şoreşgerên

ji

ê

binehişiya mirovên netewek bindest e, tim û tim bi kuştinê

re rû

tina

Şêx Seîd, bi vego-

bîranînên

Şêx Seîd wek

trajîk a qedera ne-

de ne tiştên

tên gotin; tiştên ku nayên gotin,
îdeolojiyê derdixin holê."lO

neteweya

ku

xwe, ji ser neteweyên

Derdê hemûyan ewe ku neteweya
Kurd jî mîna hemû neteweyên

li

îdia dike ku

'neteweperestî

durû ye: Protesto-

ya mezlûman

li hember zaliman

bi rû maye. Lê divê neyê ji birki-

e. Lê di heman demê de di destê

rin "Mirovan,

zaliman de amûrek e û li hember
mezlûman tê bikaranîn."

dewlet ne tenê ji

Encam

bo jiyanê; lê ji bo jiyaneke şad û
bextewar avakirine.?"

"Bilind Newî"ya Nesrîn Caferî,
dixwaze çîroka bi nav û deng a
Kurdî ya gelerî qala ku şerê di
navbera
duyem

Kurdan

û Şah Ebbasê

ê Safewî ku di sedsala

17an de qewimîbû

Terifkirina

wêjeya

Kurdî, li

ser wêjeya neteweyî ya ku di çarçoveyên netewedewletekê

tenê de

şikil digrin ava nabe. Bilekis ew
xwedî taybetmendeyek

dersînor

ll

û neteweyî ye.

T. S. Eliot, îdia dike ku "her

dike, careke

qirîn tercumeya xwe dike:' Qirnê

8
9

Kurdi û Nasname. Avesta, 2011,
Stembol, r. 8 I
Octavia Paz, Yalnizlik Dolamhaci, Yaylacik Matbaasi, Îst, 1990

sedsala

sedsala 21an de

rabûna

qedexeya

siyasî û bi

li ser zimanê

Kurdî wê gelek roman bên nivîsandin. Emê binêrin bê ka nifşên
nû dê vê mijarê, di nav nakokiya
bêdewletbûnê
lîzasyonê

û mantiqa

globa-

de bi çi şêwazê derxin

hemberî me.~
Mijdar 2012

LO

Bema Moran, Edebiyat

IL

Kuramlari ve Eleştiri, Cem Yay.
1991, Îst. r. 61
Haşîm Ahmedzade, h.b. r. 128

îsmet Zekî Eyupoglu, Bilgelerin
Dilinden, Pencere Yay. 2002, Îst.
r.329

20î jî wek romannûsên

Kurd, tercumeya halê xwe yê bin-

Di destpêka

bi saya pêşveçûnên

12

Îmmanuel Walerstaine,
Utopistik, Aram Yay. 2002,
Îst. r. 29
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Çîrokên Nîvcoınayî
Fahri Ayhan

Beriya sê salan, dema ku ji bo mamostetiyê tayÎna min nû hatibû gundê Erban, bi gelek hêvÎ û annancan min
dest mamostetiyê kir. Mirovên gundî weke hemî gundên heremê ji mêvandariyê re bi nav û deng in...

arewara zarokên dibistanê hê jî di guhê borî bibihîzim û lilênûska xwe qeyd bikim.
Lêbelê wiha nebû.
min de dike zinge zing. Piştî ku şagirtên
Beriya sê salan, dema ku ji bo mamin pola xwe vala kirin şûnde, hîna jî
mostetiyê tayîna min nû hatibû gundê
ez ji cîhê xwe neqetiya me. Dîsa ewrên
xemgîniyê li ser ezmanê dilê min peyda Erban, bi gelek hêvî û armancan min dest
bûbû. Awirên min lipencera meta Eyşê ye... mamostetiyê kir. Mirovên gundî weke hemî
gundên heremê ji mêvandariyê re bi nav û
Jûra meta Eyşê li pêşberî pola dibistanê
qasî deh mîtroyan dûrî vir e. Carînan bi deng in. Li lojmana dibistinê roj û şevên
dijwarî serê wê li ber pencerê peyda dibe, min bi mûjilbûna şagirt û bi xwendina
wekî xeyaletan li dorhêla xwe dinêre. Êdî pirtûkan rengîn dibû. Di demeke kurt de
hêzê di xwe de nabîne ku tevî jiyana ro- min têkîliyeke xurt jî bi gundiyan re danî
jane bibe. Weke çaralî bi nivînên xwe ve bû. Min hewl dida ku xweşîk û kûbariya
bê girêdan. Sibehê heta êvarê çavên wê li edebiyat û pirtûkan bi şagirtên xwe jî bibeştên xênî, li dîwarên bêdeng digere ... dim nasandin. Êdî, ji aliyekî ve şagirtên
Ez welê bawer dikim ku her extiyarekî/ e min, ji bav û kalên xwe gotinên pêşiyan
me temsîla çanda me ya dewlemend e. Li berhev dikirin, ji aliyekî dinê ve jî ez beşdarî
vî gundî min gelek çîrokên hatine jiyîn ji şevbuhêrkên gundiyan dibûm. Ji extiyarên
extiyarên salan wergirtiye. Yek jî jê jiyana salan, ji dengbêjên heremê min bîranîn û
balkêş ya meta Eyşê ye. Xwedî jiyanek e têr çîrok berhev dikirin. Di gel bejna min a qut,
û tije ... Min dixwest ku kîte bi kîte, hevok ji ber ku gundiyan ez baş xwedî dikirim êdî
bi hevok. .. Ji dêvê wê çiroka jiyana wê ya min kîlo jî stendibû.
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Dengên şagirtên min weke
çûkan lihewşa dibistanê olan dida.
Di demên bêhnnvedanê de heta
ku ji min dihat ez beşdarî lîstikên
wan dibim. Dibistan hîna mi
vebibû. Meta Eyşê ji acizî carînan
liber derî, carînan lipaş pencerê
diket nav jiyana derve. Evhelwesta wê zûzûka bala min kişandibû.
Roya Adarê hêdî hêdî ber bi rojava diherikî. Siya darê ya ku jê
re digotin "Tûya Kalika" heta
hundirê xaniyê wê dirêj bûbû.
Bayekî hênik hinavê mirov mist
dida. Dema ku şagirt ji hev belav
bûn û şûnde min li deriyê meta
Eyşê da. Di wê kurtedemê de çavê
wê limin ket û wiha di cih de mat
ma. Ew çavên wê yên hurik ku di
koncala xwe de hatibûn xwarê
biriqîn. Diyar bû, di hundirê rojê
de ji bilî nêviyên wê tu kes ber
bi wê nedihat: "Derbas be lawikê
min" got
Rûyê wê yî bi goşt ... Êdî bedena wê ya westiyayî lawaz bûbû. Bi
dijwarî ez pêşwazî kirim. Destên
wê diricifîn. Min destên wê ramusan û danîn ser eniya xwe. Ez li
ser kulavê wê yî ku êdî pîne li ser
ketibûn rûniştim. Demakumin xwe
bi wê da nasandin û seh kir ku navê
min Alan e... Hêstir liser hinarekên
ruyê wê herikîn. Bi dijwarî hevoka
xwe qedandibû: "Navê lawê min jî
Alan bû ..."
Min meselê fêhm kiribû. Wê
rojê maweyeke dirêj ez li nik wê
rûniştim. Piştî ku min xatir jê
xwest, bi dengekî lerzokî bangî.
min kir:
"Lawikê min hema weleh em
cîranê hev in. Carînan cixarakê

Rojên germ raserî gerdûnê bûbû.
Êdî ji ber germahiya vî diyarî
şagirtên min nema di hundirê
polê de dihewiyan. li gor ku min
bihîstibû meta Eyşê di ciwaniya
xwe de çîrokbêjeke şaraza bû,
min dixwest ku ez hinek çîrok û
meselên dinê jê guhdarî bikim û
binivîsinim ...
bê bal meta xwe gidî. Bila hinekî
bêhna min jî derkeve."
"Ser seran meta Eyşê dema ku
min fersend bi dest xist ez dê bêm
bal te."

***
Şagirtên min roj bi roj di dersên
xwe de serkeftî dibûn. Geşedanên
erênî bi her awayî di wan de dixuyan. Hêvî û xweşbîniya min jî tu
carê nedişikest. Weke gelek malê
gundiyan ez dibûm mêvanê meta
Ayşê jî. Wê rojê digellênûska xwe
dîsa min lideriyê wê dabû ... Wekî
lawê wêji xerîbiyê bê kêfxweşbüna
giyanê xwe veneşartibû.
Min dipirsî wê jî dibersivand:
"Lawê min ez dizanim tu
demên berê pir mereq dikî ...
Lêbelê hema tenê kurt bibirim.
Dema borî dema perîşaniyê bû.
Jiyan bi halê xerab didomiya."
"Meta Eyşê wê rojê te behsa
rahmetiyê zilamê xwe Xelef kiribû
û te gotibû em çûbûn binxetê. Sedema çûyina wê ya binxetê çi bû
gelo?"
Piştî ku min pirsa xwe jê re
kirû şûnde kêliyekê bê deng ma.
Wekî têkeve nav lehiya bîranînan.
Çavên wê biriqîn û dest bi vegotina wê salê kir:
"Wê demê hîna nû daweta me
çêbûbû. Yênew demê dîtine baş dizanin. Di wê heyamê de leşkerî pir

dijwar bû. Piştî kûkaxiza leşkeriyê
hat û şûnde rahmetiyê Xelef kete
xof telaşê. Lewra leşkeriya wê
demê pir dirêj bû. Hema rojekê
Xelef rabû û got: Em dê herin bin
xetê ..." Min kir û nekir qanî nebû.
"Mayin, sînor ji we re ne bûbû
asteng?"
"Astengî hebû, lêbelê ne ewqas
dijwar bû. Em rabûn çûn gundekî
binxetê bi cîh bûn. Sê salan em li
wir man. Liwê derê sê zarokên me
jî çêbûn. Yekjî jê Alanê min bû ..."
Dema ku navê Alan bêhemdî ji
devê wê ket hêstir dîsa herikîn.
Hişk bi destên min girt.
"Rehma Xwedê lê be meta
Eyşê. Hema bila ez jî Alanê te
bim ... dê çi bibe!"
"Saxbe lawikê min. Alanê min
libinxetê nexweş ketibû. Sibehekê
em rabûn Alanê me bêdeng e."
"Meta Eyşê, we debara xwe bi
çi dikir liwê derê gelo?"
"Çi di ber rehmetî biketa dikir. Cotkarî, hemaltî, gavanî...
Sê salên me bi vî awayî derbas
bûn. Me lê niherî ku dawî tune.
Paşê em liwelatê xwe vegeriyan.
Ji nûve Xelef birin leşkeriyê. Sê
salên qutî girover leşkeriya xwe
kir û rûnişt."
Min wê rojê dil nekir ku ez
meta Eyşê zêde aciz bikim. Pirsgirêkên tenduristiya wê jî êdî tahde lê dikirin. Min destûra xwest û
ez derketim.

***
Sê zarokên meta Eyşê hebûn.
Yekjê li xerîbiyê dixebitî yên din
jî li gund bi cotkariyê mûjil bûn.
Beriya panzdeh salan digel zilamê
xwe Xelef li xaniyekî yek jûr serê
xwe datanîn. Piştî ku zilamê wê
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wefat kir û şûnde zarokên wê
ev jûra dirêj jê re avakirin. Tenê
wextên xwarinê nêviyên wê deriyê
wê vedikin sênîka wê didin ber wê
û dîsa derî lê digrin.
Rojên germ raserî gerdûnê
bûbûn. Êdî ji ber germahiya
vî diyarî şagirtên min nema di
hundirê polê de dihewiyan. Li gor
kumin bihîstibû meta Eyşê di ciwaniya xwe de çîrokbêj eke şaraza
bû, min dixwest ku ez hinek çîrok
û meselên dinê jê guhdarî bikim
û binivîsinim ...
Betlane nêzîk bûbû. Piştî ku
me qameyên zarokan belav kirin
û şûnde ez jî çûbûm gundê xwe.
Dotira salê bi kelecaneke nû mekteb vebûbû.
Lêbelê agahiya reş zû belav
bûbû. Meta Eyşêfelc derbas kiribû
û nema dikaribû biaxiviya.
Êdî dê nema karîba zêde liser
xwe bigeriya.
Carînan bi dijwarî serê xwe
ber bi pencereyê ve radikir, diket
nav jiyana li derve.
Lêbelê ew demên wiha pir
kêm bûbûn, tavilê diwestiya û
dîsa serê xwe datanî ser balîfa
xwe...
Piştî çend mehan, min xwest
li gor agahiyên ku min ji meta
Eyşê re wertgirtibûn ez wan
berhev bikim, da ku ez çîroka wê
binivîsim.
Di nav hestên têkel yên xemgîniyê de min sernavê çîroka xwe
nivîsî û ez ketim: nav ramanên
kûr: Çîrokên nîvcomayî ....#\

Bistirê Hedessa
)(eşûrûn
Rojen Barnas
Awirpilinga ku ava wê ji zozanê min
Şalûra Kurdistanî li Yorşelemê.
Bistirê Hedessa Yeşûrûn,
Bistirê!
"Siyah çeman eı siyah çeman e
Hawraman cîgay siyah çeman e
Behiştî eşq eı em Hawramane"
Min divê li ber pêlên ahenga wê
Li gerdûna xeyalan dolik û mesîl
Bask vedim, perwaz bidim çarmedor
Iizözanên Sinemiliyan heta Erdelan
6idîlan û semageriya Dawidî
Bikişim ber bi pêşî bedewiya cawîdan
"Siyah çeman e siyah çeman e"
"Behiştî eşq eı em Kurdistane"
Bistirê ku lal bibim di nav çerxa evînê
Nola mîlê di aşê di semaya bêdawî
serxweş bibim, aniha
Bikişim dîlangeha sernawî.

o

Bistirê Hedessa Yeşûrûn,
Bistirê!

Hedessa Yeşurun (binêre liYou Tube: Hadassa
Yashurun).
şalûr (şalûl): Çivîka xwenda ya bi Tirkî jê re "baştankara"
dibêjin.
Yorşelem: Navê Qudsê bi Ibrt,
semaya Dawidî: Reqsa Dawid pêxember; piştî ku li
. hember Talût bi ser ket, ji bona şabaşa Xwedê bi strana
mezmûran ji eşqa wî re reqisî,
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PalaxwedanaKitêbê
M. Zahir Ertekin

Bala xwe didim ronahiya kitêbê, dibînim ku gelek dost û dijmin ketine destê hev. Bi rûyê dostaniyê, hê jî dost û
hevalên min têne qurmiçand in. Berê wan didin kaş û hevrazan. Gelek dostên ehmeq ên ji xwe bawer,
nizanin ku li hêviya çi nin jî...

wrênSayî

dixe. Serma di bine sifirê de dilebite. Xew

Dixwazim xwe bispêrim dil û 'eqlê kitêbê.

nayê, tevî ku şeve jî. Lewra dilê xembar,

Ew kitêba ku xêr û şeran ji hev vediqetîne.

li ser bûyerên dilsûz natebite. Li her hêlê

Ew kitêba ku hay ji dem û ferqê heye. Weke

jixwe dûrî û rasttevnegerî

ava ku li deriyê semayê dixe, weke ava ku

piçekî ji xwe herim. Diherime xew. Lê di

singa xwe ji esmanan re vedike, dixwazim

derheqê rewşa xwe de nediyariyê dibihîzim.

singa xwe bidim ber bayê kitêbê. Dixwazim

Ev jî sedema sergêjiya min e. Min dike tarî

lêvên xwe yên terikî bidim ber lûlika kitêbê

û ji nû ve li dora xwe digerîne.

nahêle ku ez

û dev û lêvên xwe ji nû ve bişom, merhem bi-

Bala xwe didim ronahiya kitêbê, dibînim

kim. Mîna ava kewserê bera ser kezeba xwe

ku gelek dost û dijmin ketine destê hev. Bi

bidim, dixwazim bi efsûniya kitêbê ber û

rûyê dostaniyê, hê jî dost û hevalên min

pêşiya xwe bibînim. Hembêza xwe tije şekirê
şerefê bikim. Bi xwe re bibim sukûnet. Ji

têne qurmiçandin.

hevrazan. Gelek dostên ehmeq ên ji xwe ba-

xwe re bibim Ke'be. Berê Mamûtan bidim

wer, nizanin ku li hêviya çi nin jî. Mirovên

alî û ji Ebabîlan xilas bibim, dixwazim.

ku ji vî milletên qedirbilind in, ketine pey

'Ewrekî çîk sayî radipeliqe li ber bemiga

Berê wan didin kaş û

bayê hin berjewendîperestan ... wax ...

heyata min. Geh guhê xwe û geh guhê dilê

Bêgûman merivê ku bi rastî guhê xwe

xwe dimerixînim, da ku dengekî asîmanî

nede kitêbê û hin sewtên kitêbê tenê ji

bibihîzîm. Sayî ye dil. Bayê kur li kezebê

hin kesan bibihîze, misoger dê nezaniyeke

bêbinî, ehmeqiyeke nayzanîn û xe-

De îja werin û lidilê min î tefiyayî

bêinsafî ye. Ji vê dîmenê 'ecêbtir

bateke bêwate derkeve holê. Li vî

binêrin. Di wextê derd û keseran de

dîmen jî ev e ku, hê jî Kurdên me

warê me, însanên me her carê bi rê

em her dem tenê ne.

yên laş Kurd û mêjîwenda,

û rêbazeke cîlwekar hate xapandin.

Enfal,

rewş ferq nekirine

Giş li ser navê mirovahî,

bawerî,

Helepçe

de cengê dimeşînin.

biratî û xawênê. Lêbelê di hundirê

Roboskî

wan de rasterast

Licê ...

man heta ku gelek/milletek

Di van bêînsafî û bêîmaniyan

şa xwe neguherîne,

dijminahiyeke

dîrokî ya vî warî hebû. Îroj jî rewş

ev

û di sefa pêşî

Berê xwe bide kitêbê .... "Bêgu-

wiha ye mixabin. Mirovên min ev

de em

rasteqîn gelek caran ferq nekirin.

berjewendiyên

tenê

hiştin.

Lê ji bo

wan naguherîne

rew-

Xweda rewşa

.. ." (Rad:ll)

wan tim û tim

Hê jî gelek kesan ev heqîqet ferq

em di pêş de ne. Di salên 90î de,

nekiriye. Em dibînîn ku di siyaseta

nivîskarekî

wan a herî baş (l) de ev mirovên me

didimê,

hene. Em dibînin ewên ku siyaseta

rojê û Qorocîbûyîna

xerab dikin, ji xwe re xort û mêjiyên

ke manîdar

vî milletî bi kar tînin. Em dibînin

dinirxand anîbû ziman: "... Berdin

bêhnteng gelekî 'aciz bûye. Dix-

ji bo cema'eta

bila hevdu bikujin lewra ê dikujin

waze ji xwe re xwepêşandaneke

jî ji wan in, ên têne kuştin jî ji wan

nû li dar xe.

ku îro bi dewletê

re ketiye şer, dîsa pêşekarên

herî

ku ez gelekî qîmetê

ji bo rewşa Kurdên

wê

wan gotine-

ku rewşa wê rojê baş

berepêş însanê vî milletî ne. Ma

in." Mixabin ev gotin bi kuştina

dema ku vê cemaetê berê xwe da

mêjiyan

derveyê welat û li dinyayê bi nav û

awayekî xweşik (l) û rindik dido-

deng bû, dîsa pêşeng ne ev însanên

me. Îro jî tevî ewqas neheqiyên ku

me yên biwefa (l) bûn? Kî dikare

li me hatine kirin jî, dîsa lihember

vê înkar bike. De îja -Xwedêgiravî-

pirsgirêkên

di tengasiya

herî pêş jî ma ne em in ...

wan a îro de jî dîsa

em dibînin, xortên vî gelî pêşiya
ala wan dikişînin

û berî herkesî

ew berê xwe didin dijminên
cemaeta xwe.

(l)

hê jî derbasdar

e û bi

dinyayê jî, mirovên

Bi gotineke

din, di wextê kêf

û şahiyê de dewlet

û nîmet

ya

'Ewrên Helesor
Naxwazim

di derbarê

jiyana

xwe de dîmenên vala rêz bikim û
dilê xwendevanên

xwe tal bikim.

Lewra dilê min ji van tabloyên

Kitêb e ji min re yar.
Kitêb e ji min re war.
Kitêb e ji min re,
ji bo ku neyême xwar, nebime
xwar.
Kitêb e wargeh ji bo min, berî ku
min şerbeta mergê vexwar.
Heyhat

ev kitêb e ku min ji

xem û kulên demê dadiweşîne.

wan e lê di wextê kar û xizmetê

Min ji hiş

û îradeyeke

(l) de, tev îş û lebat yê me ye. Ev çi

dadiwerîne.

Dema ku diwerimin

betal
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hest, kitêb

dema ku diqurimin

dilîn, kitêb

dema ku zuwa dibin

raman,

kitêb ... Xwediyê

kitêbê

wiha dibêje; Este'îzû billah: "... Ji
bo ku hûn ji taritiyê bifilitin, yê ku
bi milyaketan

re rehm û bereketê

li ser we dibarîne Ewe ... " (Ehzab:
43) Ewe. Ewe. Ez jî xwe dispêrim
rehmeta

Wî ...

Ev kitêb, kitêba kebîr a kaînatê
ye jî ...
Ji neheqî û ji bêdadiyên ku her
roj li ser hev diqewimin

re tenê

kitêb e nefes.
Li ji helwesta
silmanên

birayê

tiya şîn a marmarayê)

tofanê ra-

dikin û dema bi teyareyên

herbê,

dewleta wan 34 canên ciwan qir
û bê çalakiyê

re ... Tew hinekî

din jî

hene ku ne ji bo wan şehîdan
ne jî ji bo van şehîdan
wan dernakeve.

û

tu deng ji

Heyhat. Kitêb li

we were rehmê, Xwedanê kitêbê li
we neyête xezebê. Yan na ...

Gurûhên ji hev qetyayî! Komên neliserhev! Misilmanên -bi zanebûn
an bê zanîn- ji neyaran re dixebitin!
Xebatkarên

'eşîra xwe! Bîrbirên

ji xwe re! Kedxwarên

kêmaqil!

Qelebalixên bêxîret. Ma wê qeder
çawa rehmê li we/me bike. Ma ev
mezlûmiyeta

we, dê çawa ji holê

rabe. Lewra hûn di hundirê

xwe

de, ne li ser xwe ne. Hundirê we
kurmî bûye, nebaş e. Lewra "beşer

Tenê jixwe re û tenê ji rêxistina
in. Kitêb ax ... ji

ber ku warekî din jî heye ... Tenê
kitêb e can. Tenê kitêb e hêstir, li
hember

biryarên

dilsûz û bêdad

(Roboskê).

jî ne tiştekî wiha ye. Qeder ne tenê
ji dijmin re, ji her aliyan re qeder e
û her 'edaletê dike. Ezê jî bisekinim û bifikirim, ka lingê min çima
hulkumî.

Tu jî bifikiri bê ka heta

Ji bo zilma ku li Kurdan tête

vê

kirin, deng ji we dernakeve.

Ey gelên ku tev jî muxatabê

bo siyaset,

ne, lê maf û heqqê

muxatabiyetê

min. Her ez

gotin ku "dêmek mehkemeyeke
kubra heye", rasteqîneke

wisa eş-

kereye îro, ku meriv bêyî vîna xwe
baweriyê pê tîne.

'Ewrên Xemrî
Car caran

tu nefes

namîne

ji meriv re, ji bilî bêhn û nefesa
kitêbê. Derî li me venabin.

Pace

Bêhn li meriv

ji me re venabin.

teng dibe. Mesafeya erd û ezman

pêk

naynin.

ezê bi ser xwe ve

werim. Car caran meriv difikire
û dibêje ku ez ne 'aîdê vê dinya
han im. Dilê me dikeve newala
vê dinyayê û li xwe digere, lêbelê
tiştekî peyda nake û vedigere. Bê
fanûs e lewra. Bê hedan dibetile.
Divê di heman

halî de em 'ecza

xwe ferq bikin û ji nû ve dest û
rûyê xwe bi ava rehmanî

bişon.

Berê xwe bidin kitêbê. Ezbenî ev
e xelasiya gêjmêjiya me ...

qoltixên
dikarin

hikûmet,

Lê ji

cema'et

we yên broqrasiyê

Kitêbek heye. Ez dizanim
dema

xwendevan

xwe

ku

bavêje

himbêza wê, bê şik, ji êş û azaran
rizgar dibe. Kitêbek heye ez dizanim kî ku berê xwe bidiyê weke
ku ji xewa cahîliyetê hişyar bibe,
nû dibe. Kitêbek heye dizanim, kî

niha te ji kê re dikir û wd.

'Ewrên Sorgewez
vê kitêbê

kitêba

di gelek ciyan de hatiye

ku zilmê dike herçend, qeder her
'edaletê dike." Ma rewşa we ya îro

xwe re misilman

dizanim

ku ez biteqim

(1) mi-

hakim, yên ji bo hin şehîdan (keş-

difetisin

yên nûranî

wisa teng dibe ku, meriv dibêje

durû re dibêjim kitêb e

dike jî, ji bêdengî

Kitêbek heye. Ez dizanim ku
dema xwendevan xwe bavêje
himbêza wê, bê şik, ji êş û
azaran rizgar dibe. Kitêbek
heye ez dizanim kî ku berê
xwe bid iyê weke ku ji xewa
cahîliyetê hişyar bibe, nû
dibe. Kitêbek heye dizanim kî
ku ji wê pê ve berê xwe bide
kitêbên ji wê dûr, nikare min
fêm bike, te fêm bike, xwe
fêm bike.

û

hûn

hevdu bixwin. Bi ser de

jî hûn dixwazin em bi her tiştên
we baweriyê

bînin. Ax ji kitêbê

bênesîbbûyîn

ax ...

Xwe dispêrim

dilê te kitêba

min. Xwe dispêrim

rûpelên

te

ku ji wê pê ve berê xwe bide
kitêbên ji wê dûr, nikare min fêm
bike, te fêm bike, xwe fêm bike.
Dê nikaribe xwe nas bike. Kitêbek
heye dizanim, dem û dewran, sal
û zeman çiqas li ser derbas bibe
ewqas

nû

dibe,

"Bixwîne." (Eleq: ı)~

ronî

dibe:
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Hêrs
Beşir Güçlü

Ji ber sedemên hêrsê, gelek car kuştin jî çêdibin. Kesê ku hêrs dibe, piştî kirina tiştên neyînî, dikeve nava
poşmaniyeke kûr. Em dizanin ango kesê ku bi hêrsê radibe, bi xisarê dîsa dirûne cihê xwe. Ji ber vê yekê Dur'an
dibêje, kesên ku ji Xwedê ditirsin, zû bi zû hêrs nabin û Resûlê Xwedê ji ummeta xwe re gotiye:
Xwe ji hêrsbûnê biparêzin ...

i Qur'ana pîroz de têgeha hêrsê ji ber ava-

dibin sedemê hêrsbûna

hiya zimanê Erebî û hikmeta îlahî, ji bo ku

Hêrs, mirov dixe nava rewşên gelek aloz.

li ser taybetiyên hêrsê yên ku li berçavan
.derbandineke baş çêbibe, tenê bi peyvekê

Tiştên ku mirov tu carê naxwaze, bi mirov
dide kirin .

nehatiye gotin. Wateya wan a hevpar her

Ji ber sedemên hêrsê, gelek car kuştin

çiqas "hêrs" be jî, ji aliyê kêr û naveroka

jî çêdibin. Kesê ku hêrs dibe, piştî kirina

xwe ve peyamên cuda dihundirîne. Hêrs,

tiştên neyînî, dikeve nava poşmaniyeke
kûr. Em dizanin ango kesê ku bi hêrsê radi-

di nava civakê de ji aliyê gel ve hertim bi
nêrineke neyinî hatiye zanîn û di Qur'anê
de bi çar peyvên cuda di çil û çar cihan de

mirov dûr bikin.

be, bi xisarê dîsa dirûne cihê xwe. Ji ber vê
yekê Qur'an dibêje, kesên ku ji Xwedê ditirsin, zû bi zû hêrs nabin û Resûlê Xwedê
ji ummeta xwe re gotiye: Xwe ji hêrsbûnê

hatiye dubarekirin.
Têkiliya tevgeran û hêrsê

biparêzin.

Xwedayê dilovan di Qur'ana pîroz de
ji bo bawermendan

wisa dibêje: "Ew ji

gunehên mezin û karên beredayî xwe didin
alî û dema ew hêrs dibin jî, dibexşinin."!
Divê ku bawermend xwe ji tevgerên ku dibin sedema hêrsê biparêzin û ji kêsen ku
Şura: 37

Têkiliya hêrs û sûdmendiyê
Bandoreke giran a mal û sûdmendiyê
li ser derûniya mirovan heye. Xwedê di
Qur'anê de ji bo munafiqan wisa dibêjê:
"Hinek ji wan, dema parvekirina sedeqeyan ji bo te, zimandirêjî dikin; dema ku ji
wan sedeqeyan para wan jî bidî, kêfxweş
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dibin. Lê dema bêpar dimînin jî, di cî de hêrs
dibin,'?

Ji vê ayetê jî tişta em fêm dikin kesên munafiq hertim lipey berjewendiyên xwe diçin. Ew kes
dema parvekirina zekatê jî, li dijê Resûlê Xwedê
tevgeriyane. Xweda ji bo bawermerıda jî wisa
dibêje: "Ew kesên di firehî û di tengahiyê de ji bo
Xweda xerc dikin, hêrsa xwe dadiqurtînin, mirovan jî dibexşînin. Xweda ji kesên ku rast û durust
tevdigerin hez dike.'?
Kirêtiya fizyolojik a ku ji hêrsê çêdibe
Hêrs, laş û giyana mirov heta kêrên zihna mirov
dihelişîne. Ji ber vê yekê, tevgerên mirov jî ji bin
kontrola mirov derdikevin. Bi bêiqtîdariya zihîn û
bi fürbûna giyanî laşê mirov dikeve nav rewşeke
hovane û kirêt dibe. Xweda vê yekê bi riya ayetan,
wisa nîşan dike: "Ger me bixwesta, me dikaribû
qedr bidanê û wî bi ayetan bilind kiribûna. Lêbelê
ew ma bi dinyayê ve û li pey hewesa xwe çû. Vêca
mesela wî (di xerabiyê de) wekî mesela segî ye;
heke tu bi ser de biçî wê zimanê xwe derêxe û bike
helkehelk. Heke tu bi ser de neçî jî, wê dîsa zimanê
xwe derêxe û bike helkehelk. Ha ev e rewşa wê civata ku bawerî bi ayetên me nayinin. (Ey Muhammed) vê qiseyê ji ummeta xwe re bibêje da ku ew jê
îbret bigirin û bêtin îmanê,"!
Hêrsa ku ji cudahiya baweriyan çêdibe
Hêrs, ji cudahiya baweriyan çêdibe. Lêbelê ev
ji mirovên bawermend re ne wisan e. Ew bi kesên
bawercuda re jî, her çiqas ger bi wan re ne heval
bin jî, digel wan çak û dilovan tevdigerin. Lê mixabin munafiq vê rewşa bawermendî, tevgereke
durûtî dibînin. Ji ber ku Xwedê evdên xwe afirandiye, bi wan baş dizane. Ji bo vê rewşê wisa dibêje:
"Eve hûn kesên wisan in ku hûn ji wan hez dikin
lêbele ew ji we hez nakin. Hûn bi tevayî bawerî bi
pirtûkan dikin, ew ne wisan in. Dema ku ew leqayî
we dibin, dibêjin me bawer kir. Lêbelê dema tenê
dimînin, ji ber sedema hêrsa wan a ku lidijê we ye,
2
3
4

Tobe: 58
Elî îmran: 134
E'raf: 176

serê tiliyên xwe gez dikin. (Ey Muhammed) Bibêje
wan: Ji ber hêrsa xwe bimirin! Bêguman Xweda
puxteya dilan dizane."
Çima mirov hêrs dibe?
Hêrsbûn kêmasiyeke mirovan a exlaqî ye. Dema
ku mirov bi hêrs be, rast nafikire û bi tevgerên normal tevnagere. Karên ku bi hêrs têne kirin, hertim
poşmaniyekê li dûv xwe tînin. Hêrs li mal û likargehan, dibe sedema bêarami û nerihetiyê.

Carekê kesek hatiye cem Pêxemberê me da ku
Pêxember nesîhetê lê bike. Pêxember wiha gotiye:
"Hêrs nebe!" Pêxember vê gotina xwe sê-çar caran
dubare kiriye û gotiye." Dema hêrsbünê, divê mirov xwe bispêre Xweda û dersbasbûna hêrsê bixwaze.
Pêxember mirovekî bi hêrs dîtiye û wisa gotiye:
"Ez peyvekê dizanim ger ku ev kesê han vê peyvê
bibêje misoger dê hêrsa wî bibore. "Ew peyv: Bûzu
billahî mineşşeytanîrrecim e."7 Di hedîseka dî de jî
weha dibêje: Palewanê bi hêz û gernas, ne ew kes
e ku bi her kesî dikare. Lê ew kes e ku di dema
hêrsê de, dikare bi hêrsa xwe û nefsa xwe ye."8
Di hedîseka din de jî wisa dibêjê: "Kesê di dema
hêrsbûnê de ku qadir bin ku ew tiştên ku hêrs dixwaze wan tiştan bike, lê neke, hingê Xweda roja
qiyametê li ber çavên hemû kesan bang lê dike û
dibêje: Ji van huriyan kîjanê hilbijêrî, tu azad î."9
Hêrs nîşaneya vê yekê ye ku mirov nikare
bibe serwerê nefsa xwe. Kesên ku nikaribin bibin
serwerî li nefsa xwe bikin jî tu car karê wan jî rast
naçe. Bawermend, divê karê xwe ne bihêrs, lê bi
sebir û helîmtiyê pêk bîne.
Derbarê hêrsê de çend hedîs
Hêrsbûn ne dijrabera dîn e. Bawermend jî dibe
ku hêrs bibe. Di hedîsekê de wisa dibêje: "Bawermend zû dienire û zû jî li hev tê. Lêbelê negotiye
ku qet naenire.""
5

Elî Îmran: 119

6
7
8
9

Riyazu's-Salihîn 1: 80
Muslim, Bîrr we Sila: ı09
Bûxarî
Riyazu's-Salihîn, 1: 80

LO Tirmîzî
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"Kî ji bo destûra Xwedê karibe bi hêrsa xwe,
Xweda jî wî ji ezabê xwe dûr dike."u

"Dema hûn bi hêrs dibin, biryaran nedin."12
"Kesê ku bi helîmî bi kesê bi hêrs re tevdigere,
Xweda jê hez dike."13
"Kesê ku dikare bi hêrsa xwe, Xwedayê teala wî
diparêze û stûyê dijminê wî jî liber wî ditewîne,'?"
"Hêrsbûn û enirandin, îmanê xerab dikin.?"
"Kesê ku bi hêrs be, bila vê duayê bixwine:
Allahumexfirli-zenbî

we ezhib gazya qelbî we ecrini

mîneşşeytan."16 Wateya wê:

Ey Xweda, gunehê min bibexşîne. Min ji hêrsa
dilê min û wesweseyên şeytên xilas bike.
Ji bo ku em karibin bibin serwerê hêrsa
xwe divê em çi bikin?
Divê em fermanên olî bi cih bînin, em zanibin
ku ev yek guneh e. Wekî ku em dizanin, mirov ji
ber xwe ve naenire û hêrs nabe. Dema ku bienire, ji serwerê hêrsa xwe dibe. Jixwe ol jî hêrsbûn û
enirînê qedexe nake, lêbelê dibêje: Divê hûn bibin
serwerê hêrsa xwe. Di vê mijarê de çend hedîs jî
hene:
"Hêrs jiwesweseya şeytan çêdibe, şeytan ji êgir
hatiye afirandin, agir bi avê tê tefandin. Nexwe
dema ku hûn hêrs bûn, destmêj bigirin."?
"Kesê ku hêrs bû, bila hiş be."18
"Kesê ku hêrs bû, eger liser piyan be bila rûnê.
Eger hêrsa wî derbas nebû, bila xwe xwar bike û
rakeve.'?"

Di dawiyê de em dikarin bibêjin ku hêrs hesteke xwezayî ye. Ji afirandina mirov ve ev hest bi
mirovan re heye. Ji holêrakirina wê, ne bi derfet e.
Lêbelê divê ku hêrsa mirov, di binê kontrola mirov
de be. Mirovê ku terbiyeya Îslamî sitandiye dema

11
12
13

14
15
16

Taberanî

Bûxarî
Î. Asakir
Bûxarî
Beyheqî

Îbnî Sunnî

17

Ebû Dawud

18
19

Bûxarî
Ebû Dawud

hêrsbûnê gelek sebir dike. Panjehra hêrsê, sebr e.
Kesên ku bi sebr in, di Qur'anê de pesnê wan hatiye dayîn û mizgîniya bihiştê ji wan re hatiye.

Hêrs hem agirê xirabiyê ye, hem jî dibe sedema
gelek xirabiyên cuda jî. Ew xirabî wek mînak: Şer,
xeyd, xerez, tolwergirtin, duezmanî, şermandin û
wekî wan xeber û tevgerên nebaş û xirab jî ji hêrsê
çêdibin.
Hêrs dibe sedema qutbûna têkiliyên navbera
mirovan, hevaltî û baweriya di nava mirovan de jî
ji holê radike. Xweda ji bo ku em serwerê hêrsa
xwe bin alîkarê me be .... Jh.,
14.11.2013

Sêrt

Çavkanî:
1 Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, 3.
Baskı, Eser Neşriyat ve Dağıtım, 1979, c. 2, r.11761177.
2 Qur'ana Kerîm
3 Riyazu-s-Salihîn
4 Muslim

5 Tirınîzî
6 Taberan
7 Bûxarî
8 Î. Asakir
9 Beyheqî
10 Îbnî Sunnî
11 Ebû Dawud
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CangîrAxa
Fa ru k Aktu rk

li welatê Wanê 12 gundên CangÎr Axa hebûn. Navê gundên wî: Çibûxliyê, Çirax, Dercemeda Jêrîn,
Dercemeda Jorîn, HacelÎ, KanÎserk, Kerecax, Nuçe, Seydîbeg, Şemsedîn, WêlÎcanÎ, Yarimka bû. li van gundan
Êzidî, Misliman û Ermenî bi hev re dijiyan. lê taxê wan ji hev cuda bûn, lê ji hev re 'baş bûn û qedr û qiymetê
hev digirtin, di navbera wan de xerabî çênedibû.

angîr Axa Kurdekî Êzidî bû. Di sala 1874an
de li gundê mentîqa Berkerê ya qeza Wanê

re baş bûn û qedr û qiymetê hev digirtin,
di navbera wan de xerabî çênedibû. Diçûn

ji mala serokeşîrê Êzidiyan ji dayik bû.

şahî û dawetên hev û cejnên hev li hevdu

Cangîr Axa pismamê Xetîp Axa ye. Mala

bimbarek û pîroz dikirin.

axa ji kû hatine gundê Çibûxliye pê niza-

Cangîr Axa bi xwe li gundê Çibûxliyê
dima. Di gundê Çibûxliyê de nêzîkî 100
malî diman. Li binê gund gola avê hebû,

nin. Cangîr Axa bavê 9 zarokan bû. Navê
zaroken wî yên law ev bûn: Cewzo, Bawo,
Şêrî, Arîf, Feto, Sûret, Nûsret. Navê qîzên
wî: Asê û Refo.

Dibêjin pênc jinê Cangîr Axa hebûn.
Her pênc jinên Cangîr Axa jî qîzên axa, beg
û eşîran bûn. Cangîr Axa yekî qêmerî bilind û bejnek zirav û simbêleke tenik, çavê
wî reş û mezin, porê wî jî reş bû, dengê wî

bilind bû.
Li welatê Wanê 12 gundên Cangîr Axa
hebûn. Navê gundên wî: Çibûxliyê, Çirax, Dercemeda Jêrîn, Dercemeda Jorîn,
Hacelî, Kanîserk, Kerecax, Nûçe, Seydîbeg,
Şemsedîn, Wêlîcanî, Yarimka bûn. Li van
gundan Êzidî, Misliman û Ermenî bi hev re
dijiyan. Taxên wan ji hev cuda bûn, lê ji hev

dora gund gişk kevir bû. Xaniyê Axa du
qat bû, oda Axa cuda bû, di xaniyekî de
jin û zarokên wî û di xaniyekî de jî xulam
û kewaniyên wî dijiyan. Dîwana wî hebû,
dîwana wî fireh bû û ciyê 100 mêrî hebû.
Çaxê ku mêvan dihatin, Axa û mêvanê xwe
derbasî dîwanê dibûn. Cangîr Axa qedrê
şêx û pîran dizanibûn gava şêx û pîr dihatin mêvantiya wî, ji ber wan radibû û destê
wan radimîsand. Dîwana axa her gav tije
bû. Axa gelek caran diaxivî û wiha digot:
"Gelî merivan, gelî lawê bavan, em gişk
birayê hev in û ji ber vê yekê gerek em her
demê wek bira bi hevdu re bijîn, eslê me çi
be jî ferq nake, ha Êzidî ha Ermenî ha Misliman em gişk birayê hev in." Cangîr Axa
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digot heya ez karibim ez nahêlim li ser vê axê şer û
pevçûn derkeve.
Cangîr Axa xwedî pez û hesp bû. Xulamên Axê
12 meriv bûn. 40 siwariyên wî hebûn, siwarên wî ji
hemû qabîleyan bûn. Kewantiya mala wî gundiyan
dikir û heq distendin. Jina Cangîr Axa kîjan qebûl
bikira dişandin pey wê û kewantî didan destê wê.
Sê dengbêjê Axa jî hebûn. Navê dengbejên wî ev
bûn: Acemê Êtoyê Korkitî, ji gundê Wêlîcanî bû,
ji biçûktiya xwe dengbêjê axa bû. Yên din jî Eboyê
Dîzo Angosî û Hemîdê Temo Mendesorî ji gundê
Seydîbegê bûn.
Gundiyan rojê cejnan ji Axa re tişt pêşkêş dikirin. Diyarî ji Axa re dianîn. Gundiyan gelek mesele
û mijarên xwe wextê ku nikarîbûn çareser bikirana
bangî Axa dikirin û wî meselên wan çareser dikirin.
Cangîr Axa xwediyê gotina xwe bû û nedihişt
zînekarî û xerabî têkeve nav gelan, xwediyê namûsê
bû. Rojekê ligundekî keçek bi lawekî re direve, bavê
keçikê û yê lawik xeberê ji Cangîr Axa re dişînin. Li
ser vê xeberê Axa du siwarên xwe lipey wan dixe û
dibêjê, herduyan an mirî an jî bi saxî bigirin û bînin.
Li pey du rojan siwarên Axê wan digirin û keçikê
tînin ba Axê. Axa dibêje, serê wê kur bikin, teniyê
rûyê wê didin û paşûpê li kerê siwar bikin. Gotina
axa dikin û linava gundan digerînin. Axa wisa dikir
ji bo ku êdî hevdu nerevînin, an jî ji bo namûs bê
parastin.
Cangîr Axa û serleşkerê Ermeniyan Andronîk
Paşa sala 1904an li qeza Wanê cara yekem hevdu
dibînin û dibin nas û hevalê hev. Wexta ku Cangîr
Axa dibe dergistî, Andronîk Paşa dibêje, ezê bibim
ser dawetiyê wî û ji wir şûnde dibin hevalên hevî
hêja, dibin yek û dostaniya wan hîn mezin dibe.
Cangîr Axa, di şerê cîhanê yê yekem de gelek
însan ji komkujiya dewleta Osmaniyan xelas dike.
Di nav wan însanan de ji milletê Ermenî, Êzidî,
Asurî meriv hebûn. Gelek 'însanan ji bo ku wan ji
fermana mirinê xelas bike derbasî Qafqasyayê dike.
Cangîr Axa û 1500 siwarê xwe û Andronîk Paşayê
Ermenî dibin yek û lidijî şerê qirêj derdikevin û dajon ser tabûra eskerê Tirk û nahêlin têkeve Yêrîvan
û Hayastanê. Eskerê Tirk tarûmar û belav dikin. Ji
ber vê xelaskirina Ermeniyan biratiya Cangîr Axa

Lênûska şil
islameddin Demîrkaya

lênûska xwe bide min Îşev

Ez hêsirên

xwe li ser blreşînlrn

Tayek porê xwe jî têxe nav
B.era xwe liaşopên

min bigerîne

Û min zû bigihîne cem te.
Bera deriyê te vekirî be,

Li ber şewqa hîvê li benda min be
Vay ez tev iênûska şil têm cem te
Bi kenê j:e emê hevokan rêz bikin
Bıhevre h.elbestekê emê binivîsin Îşev.

llQo, 2013

û Andronîk Paşa gelekî mezin dibe. Biratiya wan
dikeve nava kilamên dengbêjan û di nava cemaeta
Ermenî û Êzidiyan de dibin du lehengên mezin.
Cangîr Axa li pey şerê cîhanê yê yekem sala
1938an li Qafqasyayê bi cî dibe. Tê gotin Cangîr
Axa bi Lenîn re runiştiye û navbera wan baş bû.
Sala 1943an di qela Seratê de Cangîr Axa diçe ser
dilovaniya xwe. Goristana wî li bajarekî Rûsyayê
yê li hinda Sibîryayê maye, ciyê goristana wî ne
diyar e û kes pê nizane.
Cangîr Axa ji ber ku di fermana Ermeniyan de
gelek mirovên cemaeta Ermeniyan ji mirinê xelas
kirine, cemaeta Ermeniyan pirr jê hez dikir û di
nav wan de hertim bi serbilîndî behsa wî dikin.
Ermeniyan ji bo ked û emega wî, navê wî dan gund
û bajarên xwe. Têgotin ku liErmenistanê tabûreke
eskêriye bi navê wî çêkirin. Di sala 125 saliya wî
de li Ermenistanê heykelekî wî çêkirin. Dibêjin, ev
heykel di sala 1937an de hatiye çêkirin û tu caran
em wî jibîr nakin. Cangîr Axa di nav dilê Êzidî û
Ermeniyan hertim dijî û nayê jibîrkirin ....#\
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Dîsa hatim
Mewlana Celaleddînê Romî
Ji Farisî: HayruUah Acar

Dîsa hatim, cardin hatim, ez ji dîdara yar hatim
Li min binêr, li min binêr bona te ez xemxwar hatim
Şad hatim, ez dilşad hatim, ji cumle kar azad hatim
Çendîn hezar sal derbas bûn, ta ku ez bi gotar hatim
Wê de derim, wê de derim, bala bûm ez bala derim
Bi çargavî, bi çargavî, ji wir ez bi biryar hatim
Teyrekî lahûtî bûm ez, dibînî nasûtî bûm ez
Dafa li pêş xwe min nedît, di dafê girîftar hatim
Ez nûra pak im ey kurêrn, ne miştek ax im ser bi ser
Axir ku sedef ne ez im, weke durra şeh-war hatim
Tu min bi çavê ser mebîn, wer min bi çavê sirr bibîn
Wer wê derê me bibîne, ji wir ez sivik-bar hatim

Ji çar dayikan berzetir, ji heft bavan berjortir im
Ez gewhera kanekê bûm, ku li vir bo dîdar hatim
Yara min hate bazarê, çalak û hişyarî li balê
Bikarê bazarê çib'kim, bo wê ez telebkarhatim
Ey Şemsê Tebrîzî nezer, çawa dikî l'hernû 'alem?
Di nav çolistana fena, can û dil birîndar hatim
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Siltan Selaheddînê Eyûbî,
şerefa Kurda ye
Rahmetullah Karakaya

Seyda Emîn Heyderî, ji bo Siltan Selaheddînê Eyûbiyê ku "bi nijada xwe Kurd, lê siltanê hemû misilmanên
cîhanê" ye Erebî û Farisî ji 37 berhemên dîrokê îstifade kiriye ...

ivîskarê

hêja Emîn Heyderî,

xwe ya "Împaratoriya
wê Siltan Selaheddînê

bi berhema

Eyûbî û damezrênerê
Eyûbî", xebateke pir

bi qîmet bi cî aniye.
Seyda

Emîn

Selaheddînê

ji bo

Siltan

ku "bi nijada

xwe

Kurd, lê siltanê hemû misilmanên

cîhanê"

ye Erebî û Farisî ji 37 berhemên

dîrokê

îstifade kiriye ...
Nivîsarên
hostatî

dayika

Ev jî xwendina

qedîm,

ser zimanê
Selaheddînê

berhemê

bi

Kurdî,
Eyûbî...

bi zêdetir

dide

hezkirinê ... Tema wî zêdetir derdixîne holê.
Ji pêla yekemîn heya dawiya berhemê,
meriv di nava dîroka Siltan Selaheddîn

de,

roj û roj, meh û meh, sal û sal xwe winda
Cih tê xwe

li Misrê

eskerê

Siltan

dibîne ... Roja din li ber keleha

Helebê, di nava cengê de ye ... Roja din, li
ber keleha Amedê, şûr dikşîne ... Li keleha
Meyafarqînê,

li Qudsê, destan

Li qeraxê Behra Sipî, li Lazkiyê ye ... Li
Enteqyayê,

li Beyrûdê ye .... Li çola Sûriyê,

keleh keleh di nava lecê de ye ...
Li Serhedê,

li keleha Melazkurdê ye,
ye ... Li Tûnisê ye, li

Filistînê ye ...
Dîrokeke bi zêrîn, bi mêraniya
edaleta xwe, bi însaniyeta
îdareya

xwe, bi

xwe, bi tecrûba

dewleta xwe, pêl pêl li jiyanê rêz

dike.
Di dawiyê de, ew zewqa bê hemta, encax
dîroka bi zimanê zikmakî, dema bi zimanê
Kurdî bê xwendin ji dil û can tê hîskirin ...

dike ...
Selaheddîn

e ...

dinivîse.

li keleha Eleskurdê

bi van zimanên

wergerandiye

ser zimanê

nobetdar

Li hember xaçparêzan

li ser destanan

Heyderî,

Eyûbiyê

Li Cizîra Botanê, liXebûrê ye ... Li Mekkeya Mukeremê

li keleha Rihayê, li keleha

Xelatê, di nava cengê de ye ...

Em niha guh bidine nivîskarê berhemê,
ka di pêsgotina

xwe de çi gotiye:

"Gelek, ku bixwaze
xwediyê

cihekî bi rûmet,

bide xwendin
pêwîstiya

di cîhanê de bibe
divê girîngiyê

û perwerdehiyê.

mirovan

Bêguman

bi hemû beşên zanistî
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Li gorî dîtina min, ew karekî
şaş e. Hemû
kesayetiyên
navdar,

gelên

cîhanê,

netewa

xwe

şanaz û serbilind

yên me, berovajiya

bi
yên

in. Lê

wan tevdige-

rin. Wan serok û giregirên

Kur-

dan, yên ku di cîhanê de xwediyê
cihekî rûmetbilind

in, piçûk didi-

ne nîşan.
Diwî warî de mînak, taybet Siltan Selaheddîn

e, ku dîrokvanên

Misilman û Xaçparêzan, bi pesindarî behsa wî dikin. Lê hin kesên
ji me, wî wek xayin dibînin û didine nîşanl.,"
Belê, demezrênerê
toriya Eyûbiyan

Împara-

Siltan Selahed-

dîn, kî ye, ji kîderê ye? Li kîderê
hatiye dinê. Ew û malbata wî ya
navdar çend salan xizmeta Îslamê
û însaniyetê

de cih girtine?

Em dîsa guh bidine seydayê
hêja Emîn Heyderî:
"Siltan

Selaheddîn,

kesekî

Kurd e, lê hîç li Kurdistanê

ne-

maye. Ew li bajarê Tikrîtê (li Iraqa niha) hatiye dinê.
Li Be'lebeka
meşqê
heye. Lewra jiyana bê zanist, ji-

serpêhatiyên

yaneke hovane û daristanî

nivisîne û tomar kirine.

Wek

hemû

beşên

ye.
zanistê

gel û welatên

xwe

pêdivî, bi zanista

dîrokê jî heye.

pîroz zanîne. Sed mixabin, xwen-

Heke

be

devanên Kurd, ew erka xwe ya bi

ne

dîrok

çawa pêşrewên

peyrewên

xwe nas bikin.

Wê çawa ji bûyer û serpêhatiyên
bav û kalên

x::.ne

rûmet,

bi cih neanîne.

Loma jî

Kurd, derbarê dîroka bav û kalên

û ji qewimînên

xwe de, serpêhatiyên

wan û di

welatê xwe agahdar bibin. Dîrok,

dîroka welatê xwe de, zêde tiştekî

wek xelekên zincîrê pêşrewan

nizanin.

bi

ye, gelek caran em dibînin

ve girêdide.

kesên

wê zanistê
dîroka

ber

girîngiya

ye ku ji destpêka

mirovahiyê

heya

niha,

zanyarên hemû netewan bûyer û

me,

kesayetiyên

destên

xwe

hin
dirêjî

Kurd ên zanyar

û

pêşeng dikin. Wan, wek xayin û
neyarê gel didine nîşan.

ditiye. Di xortaniya

xwe de bûye

polêsên

Dimeşqê.

Di pey re çûye welatê

Misrê,

bûye wezîr ... Piştî demekê,
xwebûna

ser-

xwe eşkere kiriye. Di

dawiyê de, wî welatên

Yemen,

Hîcaz, Filistîn û Şamê kirine bin
destê xwe.
Li pey wan hatiye Kurdistana
bakur.

Bi sedema vê nezaniyê

pêşrewan dide nasîn û bi hevûdu
Ji

mezin bûye û perwerde

gerînendeyê

Ew kara ji xwe re wek erka

û Di-

Filistîn

Heremên

Cizîrê, Farqîn,

Amed, Heran û Dîlok, ji bin destê
biyaniyan
Li pey

rizgar kiriye.
rizgarkirina

Pîroz, armanca

Qudsa

wî ya sereke ew

bûye ku tevî Kurdistanê,

Anatol-
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. ya û Azerbêcanê têxe nav tixûbê
selteneta xwe.

~mcrıs~gLJhhidine seydayê
hêja Emîn Heyderr: ·Siltan
Selaheddrn,kesekfKurde,
lê hrç li Kurdistanê nemaye.
EwUbajarêTikrftê{li
Iraqa
niha) hatiye dinê. Li Be'lebeka
Filistin û Dimeşqê mezin bûye
û perwerde ditiye. Di xortaniya
xwe de bûye qerînendeyê
polêsên Dimeşqê. Di pey re
çûye welatê Misrê, bûye wezrr ...
Piştî demekê, serxwebûna xwe
eşkere kiriye. Di dawiyê de, wI'
welatên Yemen, Hrcaz, Filistîn Û
Şamê kirine bin destê xwe.

Ji bo bicîhanîna wê armancê,
di nav amadekariyê de bûye.
Lê mixabin ecel derfet nedaye.
Temenê wî kurt bûye.
Pişti serxwebûn û siltaniya
20 salan, ew siltanê gewre miriye çûye ber dilovaniya Yezdanê
Mihrîban ..."
Seyda Emîn Heyderî, ji bona
welatê Siltan Selheddîn jî, gotina zanyarê hêja, M. Ferîd Wecdî
mînak dide ...
Wecdî, di "Ansîklopediya Çerxa Bîstemîn" de, wan agahiyan
dide:
"Resena malbata wî, ji Duwîna welatê Azerbêcanê ye û ji
hoza Rewadî ya Kurd e. Rewadî,
hozeke mezin û navdar e. Li tenişta Duwînê gundek heye. Jê
re dibêjin Ecdanqan. Bavê Siltan
Selaheddin Eyûb, liwî gundî hatiye dinê (Duwîn, dikeve herema
Nexşîwana îro).
Piştre kalikê wî Şadî, her du
kurên xwe Eyûb û Şêrkoh (Şêrê
Çiya) hildide diçe Bexdayê.
. Dostê wî, Behrûz bi erka
dizdariyê wî dişîne bajarê Tikrîtê.
Piştî demekê Şadî, liwir dimire û
diçe ber dilovaniya Xwedê.
Li ser gora Şadî, gumbetek
hatiye avakirin ku niha jî ew
heye û xerab nebûye. Li pey Şadî,
kurê mezin Eyûb, wek dewsgirê
bavê xwe bûye dizdarê Keleha
Tikrîtê."
Rêya Împaratoriyê ji bo Siltan
Selaheddîn, sala 1164an de ku bi
apê xwe Şêrgoh re, li ser daweta
Wezîrê Misrê Şawir, bi çûyina wî
welatî vedibe ...
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Di dawiya wê rêwitiya zor û
zehmet de, di sala 1172an de, rê
li ber Siltan Selaheddînê Eyûbî,
gav gav fireh dibe. Ji Misrê, ji
Hîcazê heya Kurdistana bakur,
li her warî, êdî mohra Siltan,
îşareta serkeftin û hizûrê ye.
Siltan, piştî Hazretî Omer,
cara dudiyan Qudsa Pîroz, ji
destê xaçparêzan xelas kiriye û
navê xwe di dîroka cihanê de bi
herfên zêrîn nivîsiye.
Jiyaneke zor û zehmet, di 57
saliya wî de, rê li ber digre. Siltan Selaheddînê Eyûbî, 4ê Adarê
1193an de, li Dimeşqê diçe ber
dilovaniya Xwedê. Merqeda wî ji
li Dimeşqê ye...
Piştî mirina Siltan, malbata
wî, bi sedsalan nav û dengê xwe,
bi rûmet berdewam dikin ...
HINEK KÊMASÎ

Di berhemê de, hinek kêmasî
xwe nîşan didin.

Gerek ewana di çapa dudiyan
de, bêne amadekirinê.
Mînak, tê de tu xerîte tunene.
Xwendevan, yê çawa fehm bikin
kîjan welat, kîjan keleh li kîderê
ye? ..
Secera malbatê jî, mitleqe lazim e ku were nivîsandin.
Diberga berhemê de fotografê
heykelê Siltan Selaheddinê Eyûbî
heye ...
Ew heykela li Şamê hatiye
înşakirin. Ewa ji gerek bê qeydkirin ...
Resim û fotografên merqedên
malbata wî, wê berhemê zêdetir
dewlemend bikin ...
Xwendekarên ji dîrokê hez dikin, ji Seyda Emîn Heyderî, di vî
warî de, berhemên nû dixwazin û
spasiyên xwejê re dikin....#\.
19 Adar 2014- Beşîktaş/
Stenbol
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Dibistana bêdeng
Mem Med

Reşoyê polekî di ser me bû, qelema wî di dêv de û belgeyek kaxiz jî di dest de li nava zarokan tûr diavêt.
Li kû derê dengek bihata radigihaşte wê hêlê. Hema hema ji hewşa dibistanê qet deng dernediket.
Kozeka berxan, ji me bêhtir xwedî deng bû.

wendevanê nobedar ê wê rojê xwe gihande
zengilê mektebê û leze lez lêda. Mîna her
carê ji bo zûtir em xwe biavêjin derve, em li
ber deriyê sinifê kom bûn û wek dema sibê
zû ji bo herin ser dirûnga giha, derê gomê
vedibû û pêz di devê dêrî de çawa hevdu
pêpes dikir û me zarokan jî wisa hevdu
pêpes dikir. Nihêrîn û awirên mamosteyê
me bi maneya, emê nebin mirov û emê
hertim hov bimînin bû. Terıefûs panzdeh
deqîqe bû. Mixabin ew panzdeh deqîqe pir
zû dibihurîn. Me çiqasî zû xwe biavêta derve ewqasî ji bo me likarê bû.
Ez û hevalê xwe yê navê wî Celal, em
hem li taxê cînar, hem jî di heman polê de
bûn, em bi lez ji pêlekanan berjêr bûn û me
xwe gihande peyarêya mektebê ya kêleka
rastê. Min bi lez dest avête bêrîka formê
xwe yê ku me jê re digot "onluk" û kevirê
pomzeyê ê dişibiya teb eşîrê derxist û min
xetên di berê de hatibûn çêkirin, lê hinekî
Hû bibûn, dîsa bi tebeşirê kişandin û bêhtir

dan xuyakirin. Paşê ez û Celal, bi hevdu re
me pifkirê û qaşo me yê toza kêvir û ya derdora xetê bavêta, heman demê bi pifkirinê,
me toz reşande rûyê hevdu. Û me herduyan
jî bi hêrse hêrs li hevdu û paşê jî li Reşo
nihêrî û ji ber tatêla lîstika nehberekê, me
zû dev ji rikbûnê berda.
Reşoyê polekî li ser me bû, qelema wî
di dêv de û belgeyek kaxiz jî di dest de li
nava zarokan tûr diavêt. Li kû derê dengek
bihata radigihaşte wê hêlê. Hema hema ji
hewşa dibistanê qet deng dernediket. Kozeka berxan, ji me bêhtir xwedî deng bû.
Bi xwe em berxên neteweke bê zar kirî
bûn. Ji goştê berxan re jî bêdengî rûnê
qijirî bû.
Me kevirên di pêş de amade kiribûn û di
bêrîka forma xwe de hebandibû derxistin û
me dest bi lîstikê kir. Di lîstika nehberekê
de gava kê sê kevirê xwe bikira rêzekê ew bi
ser diket û lîstik dewam dikir. Min bala xwe
dayê Celal kevir ne li gor qaîdeyên lîstlikê
danî. Ji ber vê ez rik bûm û ji bo ez ji Celalre
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tiştekî bibêjim min serê xwe rakir

me hemiyan

bi raçavan li Reşo mêze kir.

hundir.

Reşo li nêzîkî

Min lê nihêrî,

me ye û li kaxiza

di dest

de

>dinivîse. Li ser vêya min bi maneyaku

tu yê bibînî tûje tûj li

rûyê Celal nihêrî
kir. Lê hundirê

û min dewam

min dikizirî ...

jî mamoste

kete

bi dengekî bi hêrs

qêriya û gote "oturun" /rûnin û bi

Çawa me zanibû
mamoste

wek wisa

bi hêrs berdewam

kir.

Got û got, got û got. Me hinek
gotinên

ve. Mamoste

55

wî fam kiribûn,

hinek

yek rêz berdanê, em bi naçarî yek
û yek ji sinifê derketin.
Dema em ji hewşa dibistanê
jî derketin,

ku belav bin li nava
dor li Reşo

gotinên wî jî na. Dema mamoste

gund hinek zarokan

gotina xwe qedand, bi deng kiri-

girtin û jê re gotin, te çima navê

na wî ya Ebdullah re, ku Evdoyî

me nivîsî û ji bo wê mamoste

zû bihurî. Bi tepe repa dengê solên

bi sedema

li me xist.

zarokên hevalên me, em şiyar bûn

diçû gundê Tirkan rêncberî

ku mamoste

kirin, hînî Tirkî bûbû, bi Kurdî

moste

dihat hewşê em kom dibûn ciyekî.

dest bi axaftinê

emrê min bê, navê wî binivîse."

Nizanim em çima wisa hîn bibûn,

moste dibêje, eva çend car e ez ji

Got ku "mamoste

lê wisa tê bîra min. Dema mamos-

we re dibêjim hûn dîsa jî gotina

'çavên minê li ser te bin, gava tu

te hat û zarok li hevûdu civiyan,

min nakin. Gava hûn careke din

navê yekî jî nenivîsî ezê lite xim."

Reşo, bi kelecan û şêwaza wezîfeya

jî wisa bikin ezê we tenê bi guh

Hinek zarokan hê jî bertek û ga-

xwe bi hêjahî pêk aniye, belgeya

kaşkirinê

zin nîşan didan û li servê ya Reşo;

di destê xwe de da dest mamoste.

heya êvarê we bikim bin dest û

"binihêrin

Mamoste li lîsteyê nihêrî û dûre

piyê xwe. Êdî bes e, hinek jî hîn

haaa. Ezê bêjim li derveyî hewşê

bi hêrs çû cem xwendevanekî

bin yaho. Ji xwe re bibin însan.

Mîna her carê wexta tenefûsê

tê. Dema mamoste

û

bi guhê wî girt guvaşt û guvaşt
û dest pê kir li derdora xwe zivirî

mala wan havînan
di-

kir. Got; ma-

bernedim.

Ezê sibê

Hebekî medenî bin.
Me hemiyan

wek her demê

û zarok jî bi çûyîn û hatina wî re

raçav dikir û gava pişta mamoste

diçû û dihat.

dikete me, me bi hevûdu re li sae-

Mamoste

carinan

destê xwe bilind dikir, carina jî

ta li dîwêr dinihêrî. Dawiyê nobe-

berjêrtir dikir. Bi vê bilindkirin

û

dar li zengila dersa dawîn ku jê re

re zarokê ku guhê wî

digotin paydos lêda û me hewl da

berjêrkirinê

de, ew jî ji ber

di destê mamoste

janê carina hetanî li ser pîçiyên
xwe, xwe bilind dikir, carina jî xwe
heya solên mamoste
Mamoste

dadixist jêr.

yek berdida,

li lîsteyê

dinihêrî û paşê diçû cem zarokekî
din û bi heman cureyê bi guhê wî
jî digirt û kaş ber kaş dikir.
Dema lîste qediya bi qêrîna
mamoste

re em kişiyan hundirê

sinifê. Kingê mamoste
ta, di wê deqîqeyê

bixwes-

de nobedar

li zengilê dida. Wek pezê piştî
danê giyakirinê,

ji ser dirûngê

rakî û bişînî gomê em bê e'mad
bê e'mad ketine

hundir.

Li pey

ku em ji hundir derên, herin der-

jî

Reşo got: "Ez çi bikim, magot 'gava kî li hemberî

ezê

ji min re got,

dîsa

binivîsim

jî bi Kurdî diaxivîn."
Dema sibê em kom dikirin û
dikirin

rêzê wê çaxê em dibûn

yekî netewekî

din em 'dirist/

rast' û 'zîrek' dibûn û bi tene wê
gavê li hewşa dibistanê

deng bi

me diket.
Her roj hebûna

me dikirin

qurbana hebûna hinekên

din ..#:>..
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Nivîskar Yıldız Ramazanoğlu:

Kengî Roboskî çareser bibe,
pirsgirêka Kurd jî dê çareser bibe!
Hevpeyvîn: Rojbin Ozkan, Songul Rojbin Gundogdu

Yıldız Ramazanoğlu, nivîskar, çalakvana mafê mirovan e; me li ser pirtûka wê ya dawî "işgal Kadınları" û
çalakiyên wê yên li ser mafên mirovan pirsÎ, wê jî ji kerema xwe re pirsên me bersivandin ...

0: Yıldız Xanim, bi pirseke klasîk ji kerema
xwe re, xwe bi xwendevanên Nûbiharê re bide
nasîn?
Y. R: Belê,ne hêsan e ku mirov behsa xwe
bike. Piştî ku min fakulta dermanfiroşiyê
qedand, dûv re eleqeya min bi edebiyatê
çêbû. Ya min ne tenê nivîskariyek ji rêzê
bû. Di heman demê de pisgirêkên civakê jî
bala min kişandin. Ezliser mafê mirovan bi
gelek rêxistinên siwîl ên civakî re xebitîm.
Di hinekan de jî ez bûm avakar. Ez demeke
dirêj wek jineke pîşesaz, dayik û nivîskar
xebitîm. Helbet ne hêsan bû ku, him liderve bixebitim, him jî di mal de wek kebaniya
malan bixebitim. Du keçên min hene.
R. 0: Tegot kebaniya malan, lê te di daxuyaniyeke xwe de gotibû, ez li dijî vê gotinê me.
Tu çima li dijî gotina kebaniyê yî?
Y. R: Belê, rast e. Dema em dibêjin; kebaniya mala, tu dibêjî qey jinek di mala xwe
de wek mêvan dijî. Ew ku kebanîtî ne tiştekî

wisa hêsan e. Jin li mal jî dikarin karên
bêhemta bikin û dikin jî. Dibe ku hinek jin
bêjin; çawa be em tenê kebaniya malan in,
tiştekî din ji destê me nayê. Ez bi xwe xwe
di vê kategoriyê de nabînim, lewra li dijî vê
gotinê me. Biraya min ev kategorî jinên malan piçûk dixîne. Berpirsiyarên jinan pirr in.
Jin li kû be jî nikare ji van berpirsiyariyan
bireve.
R. 0: Tu di daxuyaniyeke xwe de dibêjî: "Ez
xwedî hêstên [eminizmeke şikestî me. Li aliyê
din tu di pirtûka xwe ya "Îşgal Kadmlan''yê de
behsa [eminizma emperyalîst dikî. Ew ku hinek
civakên Îslamî dibêjin; bi tu awayî jineke misilman nikare bibe femînst. Tu dikarî ji me re ferqa di navbera [eminizma Îslamî û [eminizma
emperyalist bikî?

Y. R: Ev nav hemû ji derve lijinan tên
kirin. Di rastiya xwe de mafê ku Îslamê daye
jinan ji yên femînîstan zêdetir e. Lê mixabin
ew mafên me di alema Îslamê de hatine ve-
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şartin, ango Qur'an maf daye we.
Lê alema Îslamê nedaye. Bi raya
min, jin lewma dikevin bin şemsiya femînîzma Îslamî. Di rastiya
xwe de ev pirr tiştekî xelet nîne.
Lê dema jina misilman dibêje, ez
femînîsta Îslamî me, ew vê gotinê
ji mecbûriyetê dibêje. Bes divê em
wiya bêjin, di nav alema Îslamê de
hinek mêr jî hene gelek baş mafê
jinan diparêzin. Dibeku ev pirtûka
min hinekî sert bixwiyê jî.
Hêzên emperyal dema welatên Îslamê bi dest dixin, beriya
her tiştî mafê jinan dikin hincet.
Mixabin hin jinên misilman jî
wekî ku van hêzana ji wan re lutfeke mezin kiribe, pişgiriya wan
dikin.
Lewra em nikarin karê emperyalîzmê tenê bavêjin stûyê mêran,
mixabin gelek caran jin jî di nav
vî karî de ne. Niha di Rojhelata Navîn de, jinên ku xwe wek
femînîst bi nav dikin, ên ku bi
Pentagonê re dixebitin û raporan ji wan re amade dikin hene.
Hêzên emperyal bi vê hincetê
dixwazin xwe di wijdana gelê
xwe de jî paqij nîşan bidin. Dixwazin bi gelê xwe bidin zanîn ku,
ka jinên misilman çawa îşkenceyê
dibînin. Min ev yeka, yekem car
di sala 2005 de dema ez çûme
Amerîkayê ferq kir. Lê di rastiya
xwe de li Ewrûpa û Amerîkayê
rewşa jinan ji ya me gelekî xirabtir e. Mesela li wir hejmareke gelek zêde keç di malbatên xwe de
rastî êrîşên ensest tên. Xwekuştina jinan jî liwan deran pirr zêde
ye. Lê ew vê rastiyê nabînin. Vêca
ev babeta mafê jinan, ne tenê ez ji
bo jina misilman diparêzim. Li ku
jinek bindest hebe, ezê mafê wê
biparêzim. Min di vê pirtûkê de

xwest bala mirovan bikşînim ser
vê babetê, lewra min navê pirtûkê
wek "İşgal Kadınlan" danî.
R. 0: Tu di pirtûka xwe de
dibêjî; eger jinek wekî Hz. Xedîce
xwedî kesayetiyeke bihêz, birêz û
dewlemend baweriya xwe bi Îslamê
anîbe, sedem ew e ku dînê Îslamê li
hember jinan xwedî rêgezên cudakar nîne. Dîsa di heman pirtûkê de
cih didî beşek ji pirtûka Elî Şerîetî
ya ku bi navê: "Fatima Fatimadir'ê.
Şerîetî weha dibêje; "min xwest
bêjim, Fatima hevjîna Elî ye, lêbelê
ew jî nîne. Min xwest bêjim" Patima dayika Hesen û Huseyin e, lêbelê
min fêm kir ew jî nîne. Nexêr ev
hemû rast in. Lê evna yek jî Patima
nînin. Patima Fatima ye." Dema em
li gotinên te yên ji bo Hz. Xedîce û
gotinên Şerîetî meze dikin, profîleke
jina misilman ya xwedî kesayetiyeke
serbixwe derdikeve pêşberî me. Bi
raya te gelo jina misilman îro çiqas
xwedî kesayetiyeke serbixwe ye?
Y. R: Bi rastî ya ku Şerîetî li
vir radest kiriye hebûna jinan ya
serbixwe ye. Lewra ev rastî her
tim paşgo bûye. Dema em di vê
çarçovê de binêrin mixabin em
wek nivîskar jî di warê bilêvkirina
vê rastiyê de gelek astengiyan
dibînin ... Dema jinek ne wek jina
kesekî, an dayika kesekî tenê wek
evdeka Xwedê bi nasnameya xwe
ya serbixwe xwe nîşan dide, wekî
tiştekî ne ji rêzê kiribe tê rexnekirin. Jin naxwazin wek dayika filankesê, an jina filankesê
bên naskirin, lewra wê hingê
kêmaniyekê di xwe de dibînin.
Pirtûkeke Cewat Amulî heye: "Celal ve Cemal Aynasında Kadın",
Dibêje "Ruh serbixwe ye, kes nikare ji me re bibe arîkar, dema em

çûn axîretê." Wirjinya Buks dibeje: "Dema te nivîsand bila oda te
ya taybet hebe." Her weha dibeje:
"Milyaketa malê nekujin." Lewra
divê endamên malbatê dema milyaketa malê dixebite, ji kerema
xwe bila hinekî jê re bibin alîkar.
R. 0: Di van salên dawî de gotina; "Moda Tesetturê" pirr tê gotin.
Tu li ser vê yekê çi difikirî û bi raya
te jina misilman dikare tesetturê
bişopîne?
Y. R: Çima na? Bimin jina misilman dikare modeyê bişopîne.
Tevgerên me heta niha gelekî
xelet bûn. Qet jibîr nakim, nû
hatibûm Stenbolê; hingê pergî
dîmenekî weha hatibûm. Jineke
şêst salî û keçeke 13 salî wekî hev
cil û berg lixwe dikirin. Hinekan
bi navê tesetturê tiştek ji me re
pozber dikirin. Ew ku pîvanên
tesetturê diyar e. Çi ye ew? Divê
cilên ku pirr teng û tenik lixwe
nekî.
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R. 0: Ango tu dibêjî di tesetturê
de pozberî tuneye?

Y. R: Berê her tiştî tesettur di
nêrînê te de xuya dike. Bimin jin,
di nav civakekê de bi xwe dizane
çi lê tê, çi lê nayê. Lewra divê zêde
têkilê lixwekirina jinan nebin.
R. 0: Li Tirkiyê ji mêj ve ye ku
bi nêrîna gelek civakên Îslamî, mafparastina Kurdan wek cudakarî tê
hesibandin. Ma nediviyabû ku, ew
bi xwe wek kesên xwedî nasnameya
Îslamî mafê birayên xwe yên misilman biparêzin?

Y. R: Em weha binêrin. Di şerê
cîhanê yê yekem de hemû alema
Îslamê wek tizbiyekê ji hev belav
bû. Bi rastî ev rewşeke gelekî bi
keser e. Hingê ji bo ku em yekîtiya
xwe biparêzin hinek xebat meşiyan, wek Îttîhad Teraqî hwd. Ez
vê yekê tu carî wek pêngaveke baş
nabînim, lê em dikarin ligor şert
û mercên wê demê hinekî wan
pêngavan fêm bikin. Wek mînaka
Ziya Gokalp ku bi xwe jî Kurd e.
Bi xwe hîmên Tirkçîtiyê daniye.
Lê mixabin em gelekî dereng bi
xeletiya van pêngavan hesiyan.

Me kengî fêm kir ev yeka xelet e?
Dema ciwanên Kurdan çûn serê
çiyan û gelek keç û xort hatin
kuştin, em hingê pê hesiyan ku
evna ne tiştên rast in. Mixabin
misilmanên me bûyerên girtîgeha
Mamak û Diyarbekirê jî nedîtin.
Misilmanên me, qonax bi qonax
gelek tişt nedîtin an nexwestin
bibînin.
Dema ez dibêjim "Misilman"
mebesta min tenê gelê Tirk nîne.
Ez berê di nav tevgera ulkucuyan
de bûm û min li wir bi hezaran
xortên Kurdan jî didît. Û wan jî
heman tişt diparastin û digotin;
"Em xwe wek Tirk dihesibînin gotinek dî dibe cudakarî,"
R. 0: Yanî ew helwesta bi wan
hatiye empozekirin?

Y. R: Belê hatiye empozekirin. Erê dibêjin Kurd tunene,
lê zimanekî înkar dikin. Gelekî
xwedî dîrok înkar dikin. Bi min
ev dişibe pis girêkeke ekolojîk,
wek ku tu çivîkên zerîle bikujî.
Yanî tiştekî lidîjî siruştê ye.
Lewra sûreya Rûm gelekî
girîng e. Zilamê min, berê rêve-

berê tevgera ulkuciyan bû. Dema
kete girtîgehê, li wir pirr Qur'an
xwend û her tim ji min re name
dişand. Em wan deman wek lutfeke Xwedê dibînin ... Belê em kesên
xwedîbawerîbûn. Me Qur'an dixwend, lê me nedizanî ji me re çi
dibêje. Dema em têgehîştin ku
Qur' ana pîroz çi hinereyan dide
me, hingê hemû nirxên me yên
nijadperestî pûç bûn. Me hingê
fêm kir ku serdestiya mirovekî li
hemberî yekî din tenê teqwa ye.
Piştî ku mêrê min ji girtîgehê
derket, ez bi gelek Kurdan re bûm
heval û min ew ji nêz ve naskirin.
Bi rastî jî me wê demê ayet înkar
dikirin, ew ayetên ku weha ferman
dikin: "Afirandina erd û ezmanan
û zimanên cuda nîşanên hebûna
wî ne." Bi kurtahî ev şiyarbûna
me ne tenê ji bo Kurdan, ji bo
gelek gelan tiştekî sûdwer bû.
Wek mînak ez beşdarî konferansa Rojhilatê bûm. Û her weha di
nav damezrandina wê de jî bûm.
Wê jî gelek tişt fêrî min kir. Gelek kesên xwedî bîr û ramanên
cuda beşdarî vê konferansê bibûn
li kesên dîndar, Elewî, çepgir,
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rastgîr, wek mînak Can Dundar,
Hirant Dink, Hakan Albayrak û bi

cGavayarlîh~bêr
Bi hêne eta rewş

tevahî çil kes bûn. Em hingê çûne

neynikê.wan çavên şîn kil dike
van çavên reş şil dike

LÎ, xemlê

Îranê, Sûriyê, Êrîvanê. Me dît ku
em çiqas bi hesreta

RêbaZên sotina yaran berê her yek an du bûn
Ew bi sed û du awayan dilê yaran kul dike

hev in. Eger

îro em qala zimanê aştiyê dikin, bi
min rola konferansa

"'.".:<'.

Rojhilatê ge-

;

Ptşey~berdilk û yaran lî ba xelqê kumreşî ye
Çêdike bejnê bo dijber ew hê me pê sil dike

lek e. Bi min mirov ji nenasiyê dibin dijminên hevdu. Çendîn hevdu

Bazara dilan de mebest ji Adem vir de kar e

nas bikin, wê ewqas nirxên hevpar

Ew lî me bûye

bibînin. Stranek heye bi navê "Bob
Dylan'ın Lords of War" ji dayika

ribaxwir çar lî ser me çil dike
•delalê sing bûye çend sed kerî
ff;inazîpirsa rewşa dil (İjke

xwe re name dişîne û weha dibêje:
"Dayê, ew mabû ez wê bikujim, lê

nreben yarenîpêşk û kar e
e$ekê dibêje gul dike

tavê da ser rûyê wê, min hingê dît
ku rûyê wê eynî dişibe rûyê min û
min ew nekuşt."

R. 0: Çend roj berê duyemîn
salvegera komkujiya Roboskiyê bû.
Cenabê te di vî warî de gelek hesas e.
Herweha tu çûyîserlêdana malbatên
biêş. Ji kerema xwe re dikarî ji me re
hinekî qala wê serlêdanê bikî. Û gelek televizyonên Tirkî wekî ev bûyer
qet neqewimiye tevgeriyan. Gelo sedema vê yekê çi bû?

Afûsefayê yar bêrenc û bêcefa
Skft xhıan çi ilike bilbil dike

Y. R: Ezê gotina

herî dawî

Qur'an dixwendin. Dema ez weha

di serî de bej im. Bi min kîngê

dibêjim

pirsgirêka

kan dikin dibêjin te dîsa behsa

Roboskî

çareser

bû,

kujerên wan bên cezakirin hingê
pirsgirêka

Kurd jî dê wê çaxê ça-

reser bibe.

hevalên

dîndariyê

çepgir

hene-

kir. Lê bi rastî jî wisa

ye. Bes tiştê trajîkomik
e: Hikûmeteke

li vir ew

ku qala dîndariyê

dike heye; aliyê din jî ew kesên bi
R. 0: Lê dadgehê biryara neşo-

hovane hatine kuştin jî ne ew kes
in ku xwedîbawerî

pandinêda?

nebin.

Giştî

Y. R: Belê ew biryar da, lê ev

kesên bi nimêj û Qur'anxwendî ne.

biryara dawîn nîne. Huseyîn Çelîk

Ew bêhtir mirovan xembar dike. Bi

jî got; "Ev biryara ne biryarek adil

min nexwestina lêborînê jî bi qasî

e. Û bi dilê me nine." Bi rastî ev jî

wan kuştinan

xerîb e. Ê ku niha

Gelê Kurd xwedî basîretekî gelek

hûn in û hûn dika-

mezin e. Jixwe wisa nebûya, em

psokolojiyeke
desthilatdar

tawanekî mezin e.

rin vê pis girêkê çareser bikin. Ez

niha ji mêj ve ji hev qetiyabûn.

dibêjim ev birîna wisa zû nayê der-

Divê ev doz ji nû ve here dadgehê.

mankirin, lewra min got; noqteya
diljêmayinê

ye. Bêdengiya misil-

R. 0: Bi raya te jinên Tirkan

jî hebû, em çûn wir. Ew dîmenên

têra xwe hest û êşên jinên Kurdan
fêm dikin. Xwe dixin şûna wan? Û
gelo jinên Kurdan û jinên Tirkan
bi hev re ji bo serkeftina pêvejoya
aştiyê dikarin çi bikin?

ku me li gund dîtin; em bêhtir

Y. R: Berî her tiştî divê bi

manan

ez gelek eciz kirim. Min

biryar da ku bi tevî çend hevalan
biçim serlêdana

wan mezlûman.

Di Sibatê de hingê li wir gelek berf

xembar kirin. Gelê gund bi tevayî

hestên

dayiktiyê

tevbigerin

û
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destên hevdu bigrin. Bi rastî kesî
ji paradîgmaya dewletê sûd wernegirtiye, madem dibêjin; Tirkiye
girava aramiyê ye, divê em hewlên
xwe zêde bikin.
Mejibopirsgirêkaserîgirêdanê
çawa liber xwe da, emê wek wê ji
bo doza Kurdî çareser bibe jî dîsa
li ber xwe bidin. Te got, jinên
Kurd û Tirkan dikarin çi bikin. Bi
raya min dikarin mil bi mil, dil bi
dil bi hev re ji bo aştiyê bimeşin.
Ev ne tiştekî zehmet e.
Min bi navê "Görme Bahçesi" pirtûkek nivîsand. Herî zêde
hevalên min ên çepgir ew pirtûk
xwendin. Yanî her tişt dibe, ez bê
hêvî nînim. Yanê dunya global e.
Em êdî nikarin wek berê tenê
li ser nasnameyekê jî mirovan
binasin. Kî herî zêde pêşbîn be,
tu dikarî bi wan re bimeşî. Em
diçin zankoyan ji me re qala beyanameya mafê mirovan dikin.
Ew ku ew beyaname tenê ji bo
mafê mirovên çermspî hatiye
nivîsandin. Û ew camêrana bi wê
diçin Rojhelata Navîn û mirovan
qetil dikin. Diçin Efganistanê
têkilî jinên ku burkayê lixwe dikin dibin. Û ji wan re dibêjin, ji
ber ku tu vî tiştê ecaib lixwe dikî,
jixwe tu miroveke hêja nînî. Emê
birayê te jî bikujin, mêrê te jî...
Yanî wisa.
Vêca em li zagonên Îslamî
binêrin, ji ajalan bigre hetanî jin
û mêran mafê hemû heyinan parastiye.

R. 0: Tu dibêjî jinên nivîskar
pirr zêde xwe otokontrol dikin. Divê
çawa tevbigerin?
Y. R: Bi rastî ew pisgirêka
xanimên hevsalên min in. Nivîsandina romanekê herdem ji bo
xanimeke misilman pirr xweş nayê
dîtin. Dema tu zimanekî yekjimar
bi kar tînî, wekî tu mudaxeleyî
malbatekê dibî. Her weha ez lidijî
vê nêrînê me ku dibêje bila jina
misilman romanekê nenivîse. Ka
çima nenivîse? Bila qala evînê
neke. Helbet dikare binivîse. Lê
jixwe jineke misilman li gorî bîr
û baweriya xwe dinivîse.

s. R. G: Bi raya te Îslamê çi maf
dayejinan?
Y. R: Berî Îslamê keç bi saxî dikirin bin axê û ew dikuştin. Piştî
Îslamê pêxemberek dema keça wî
ji derve dihat radibû ser piya. Ev
şoreş nîne çi ye? Yanî Hz. Fatima
dema dihate hizûra bavê xwe, ew
radibû ser piya û pêşwaziya keça
xwe dikir. Hema ev mînak tenê jî
bersiva herî baş e. Pêxemberê me
çawa ji mêran bey'et hildida, ji jinan jî bey'et hildida. Tenê destê
jinan nedigirt. Eva qebûlkirina
hebûna jinan e. Ez tenê hedîs eke
Pêxemberê me bêjim, êdî hûn bifikirin dînê Îslamê çawa mafê jinan parastiye. Hz. Muhemed (s.)
weha ferman dike: "Dê rojek bê,
jinê bi tena serê xwe bikaribe ji
Yêmenê heta Hadramutê rêwîtiyê
bike."
R. 0: Ango tu dibêjî dînê
Îslamê rê daye ku jin bi tenê here
seyehatê?

Y. R: Belê rast e. Ev ne tenê
destûr e. Her weha wek hedefekê

nîşanî misilmanan dide. Em di
sedsala bîst û yekê de ne, par
jinek Îtalî hat li Stenbolê hate
kuştin. Eger Pêxemberê me sax
bûya, wê piştgiriya vê xanimê
bikira. Binêrin di serdema navîn
de, jinek bi navê Fatima ji bo ilim
ji Endulusê diçe heta Fasê. Bi
rastî rewşa me ya îro gelek li dijî
Îslamê ye. Îslam, gelekî xelet hatiye fêmkirinê.
R. 0: Baş e, naxwe çima alimên
Îslamê ev rastî nedîtine, ew çendîn
sal in ku ji me re dibêjin, jin nikare
tenê here seyehatê? Gelo qet haya
wan ji vê hedîsê nebûye?
Y. R: Pêvajoya Îslamê weha
dom kiriye, berê Pêxemberê me
hatiye, paşê her çar xelîfe û dû re
heyama Emewiyan. Dema Emewî
hatine, wan gotine di Îslamê de
cihê jina çi ye? Di Îslamê de tenê
cihê mêran heye. Dema tu bêjî
cihê jinan, tu hingê wan piçûk
dixinî. Yanî ew mafên ku Îslamê
daye jinan hatiye jibîrkirin. Û gelek caran jî mixabin wekî dema
cahiliyeyê fikirîne.
R. 0: Di wîwarî degelekxebatên
Hz. Eîşeyê jî çêbûne, ez bawer im ew
jî bi pêşbîniya xwe ve fikiriye ku dê
rewş di pêşerojê de xirab bibe?
Y. R: Belê helbet Hz. Eîşe û
Hz. Fatima muhedisên gelek mezin bûne. Bi kurtahî dibêjim asta
Îslamê gelekî li jor e. Û mixabin
em hê negihaştine wê astê.
R. 0: Gelek spas dikim.
Y. R: Ez spas dikim ....#\.
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Newroza 1983
Ahmet Gemi

Di derdora salên 1983-84an de bû. Dîsa me salek ji wan salên xedar li paş xwe hiştibû û em ketibûne saleke
nû. Belê serê salê bû, Newroz bû. Gundê me yê ku di hidûdê Çiyayê Sîpan de ye xwe ji Sersalê re amade kiribû.
Edetekî gundiyan hebû, dema ku sersal dihat herkesî ji bo diyarî ji zaroyan re tiştên wek qelinek, dahnû, êmîş
û hwd. amade dikirin. Zarok jî malomal digeriyan û ew diyarî kom dikirin.

ema ku liwelatê me, Serhedê dibe zivistan gog û topa daran û hwd. ve derbas dikin.
jiyan ditevize. Cara pêşîn ewr bi rojan li Jixwe rojên payîz û zivistanan pirr kin in.
ezman digerin û paşê çiyayên wek Agirî û Dema ku roj qediya êdî şevên dirêj dest
Sîpanê hêdî hêdî kumên xwe yên spî dikêşin pê dikin. Bi destpêkirina êvaran ve xort
serê xwe. Bi derbasbûna zeman ve ew kum û zarên gundên herêmê li derve dest bi
berê berê berjêr dibe heya ku rûniştevanên
lîstikên wek xezal û çavgirtonekê dikin ku
herêmê pê dihesin ku herêmê bi serdanpê
bi saetan dikudîne. Pîr û kal û zar û jinên
kefenekî spîçîl li xwe kiriye. Di serî de bi ku lihundir in ew ligor şert û mercên xanî
rojan berf dibare. Pişt re serma û seqem
lîstikan dileyîzin.
dest pê dike. Êdî berf û bager e, serma û seKumgustilk lîstekeke xweş e ku piranî
qem e, bûz û cemed û qeşa û qiravî ye. Ba û
êvaran tê lîstin. Awayê lîstina wê eve: Çibahoz û basû û kurşe ye. Dunya sar û serma
qas tebax û table an jî kum û şewqe yên

ye, Derpê pîrê qetyaye, Li serê kalo geryaye.

Jiyana rojane dê ji vir û pê de bi piranî di
hundir de derbas bibe. Êdî ev heyat dê heft
mehan bidomîne heya Gulan û Hezîranê.
Êêê dema ku jiyan kete nav çar dîwaran
li gor wan şert û mercan jî diherike. Bi roj
yên ku heywanan xwedî dikin -wek pez û
dewaran- bi heywanên xwe ve bilî dibin. Ên
ku heywanên wan tunin an ewê wezifeya
wan nîn bin ew jî rojên xwe lîstikên wek

malê hebin tev de lipêş lîstikvanan deverû
têne danîn û gustîlkek di bin van alavan de
tê veşartin û ji yên hember tê xwestin ka
hingulîsk di bin kîjan tebax, an di bin kîjan
kumî de ye. Li gor dîtin û nedîtina gustîlkê
ceza û mikafat tê dayîn. Lîstik bi vê terhî
bi saetan didome.
Ji wan lîstikan yek jî kosegeli ye ku
lîstikeke şanogerî ye. Bi qeder deh û panz-
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deh xort lihev kom dibin, di nav
xwe de du heban hildibijêrin ku
qaşo ev herdu mêr û jinên hev in
û cilên jinan liê ku di rola jinê de
ye dikin û ser çavên wê bi arvan
spî dikin û dikevin nav gund û
malomal digerin şanoyan pêşkêşî
ehlên malan dikin. Ji bedel ken
û şahiya ku tê holê de mazûvan
pereyan, an jî di mal de çi hebe
wek nivîşk û penêr û hwd. dide
van şanogeran.
Hêklo mêklo lîstikeke din a ku
bi piranî liber tenûrê, dema ku êdî
çavên zaran li ber rehma Xwedê
ye û ji serma nizanin dê ka çi bikin û di wê demê de diçin xaniyan
û lingên xwe dadihêlin hundirê
tenûra germ a ku hê bêhna nanê
teze jê difûre. Di tenûrekê de herî
kêm heşt û deh nig germ dibin
û di wê demê de her yek ji wan
kesan destên xwe dide ser rahnên
xwe bi hev re wisa dibejin: Hêklo
mêklo çalim çêklo hestiyê kewê li
ber mewê [irrrrr ... dema firê yê ku
nafire lîstik ji dest diçe û nigên
vî/wê tê daxkirin an ji destên vî/
wê tê penckirin.
Çivo çîvo jî lîstikeke ku fena
nikulên teyran heryek ji lîstikvanan bi pêçiyên xwe ya mezin
û şehadetê ve pişta destên hevdu digirin û diquricînin û wiha
dibêjin: Çîv çîv çivende, çûme mala
xalende, xalende da darê xwe, berda jin û zarên xwe ...
Şevbêrkên wê demê jî xweş
bûn. Mezin piştî nimêja mexrebê

li malekê kom dibûn û heya heft
betlê şevê xeber didan. Di van
şevbêrkan de Cengên Hezretî
Elî, Kerem û Aslî û hwd. dihatin
xwendin û guhdar dihatin coş û
huruşê.
Dema ku meha Sibatê êdî
biqediya rojên Xidir Nebî dest
pê dikirin. Êdî mezinan wiha
digotin: Hat Xidir Nebî devê av û
çeman vebî. Êdî me dizanibû ku
bihar nêz e. Hêdî hêdî erd reş
dibe, berf kurşe digire ku berfa
qefes qefesî kur dibe wek kevir.
Bi meha Adarê û Newrozê ve êdî
ew qidûmên şikestî dizanin ku
êdî xelasî nêz e.
Xwedê rehma xwe liwan bike,
mezinan wisa gotiye: Hemû sotin
nayên gotin. Her çiqas wisa be jî
serpêhatiyeke min heye ku bi
rastî jî ez sotandibûm, ezê ji we
re vebêjim:
Di derdora salên 1983-84an
de bû. Dîsa me salek ji wan salên
xedar li paş xwe hiştibû û em
ketibûne saleke nû. Belê serê salê
bû, Newroz bû. Gundê me yê ku
di hidûdê Çiyayê Sîpan de ye xwe
ji Sersalê re amade kiribû. Edetekî
gundiyan hebû, dema ku sersal
dihat herkesî ji bo diyarî ji zaroyan re tiştên wek qelînek, dahnû,
û hwd. amade dikirin. Zarok
êmîş

jî malomal digeriyan û ew diyarî
kom dikirin. Di rojeke wisa de ez
û Sadiqê bira, ew çax Mihemedê
me êdî mezin bû û îskampêreka
epa dikire nigê xwe û bi mezinan
re radibû û rûdinişt, ew ne nik
me bû. Lê Îmam û Zafer ên pismam bi me re, em pênc û şeş zarok di dest heryekî me de gore

henin ku me benên du metro pê
ve girê dane û em dema ku diçin
malekê rasterast radibin ser
banê/xaniyê wê malê û em
goreyên xwe di kulek/paceya
tenûrdank an jî gom û tewla wê
malê de dialiqînin û bi awayekî
rîtmîk wisa gazî dikin: Serê salê
binê salê, Pîr qurbana kovkê kale,
Xwedê kurekî bide malxwê malê.
Xwediyê malê an jî pîreka malê jî
çi amade kiribûya dikire goreya
ku me di kulekê de daliqandibû û
me goreya xwe hildikişand. Bi vî
terhî em cara pêşîn çûn mala
Kamilê Şêx Ado paşê em çûn
mala Mihemed Şirînê Mihemed
Emîn... Piştre me berê xwe da
mala Memoyê Başê û em rabûnê
ser banê tewlê an jî xaniyê wan û
me goreyên xwe di kulekan de
daliqand û bi hev re gazî kir: Serê
salê binê salê, Pîr qurbana kovkê
kale, Xwedê kurekî bide malxwê
malê. Piştî bîstekî me dengek ji
jêr ve bihîst ku dengê Evrihmanê
Memo ye. Ji me re got ku hinekî
bisekinin. Em demekê sekinîn û
ji jêr ve gazî kir û got bikşînin. Me
goreyên xwe hevraz kişandin. Goreya min ku ez zaroyekî çavvekirî
bûm û min goreyeka jinan a
saqdirêj ji xwe re anîbû û heya
nêvî jî tije qelînek û diyariyên dî
kiribû, wisa giran dikişiya ku hew
mabû biqete û bikeve jêr. Belê me
goreyên xwe kişandin jor, gore
tev de devî devî tije bûn, ji kêfa
em difiriyan. Lê dema ku me
goreyên xwe vekirin me di cih de
dît ku Evrihman goreyên me tije
xuşkî/peyn kirine û newroza me
lewitandiye ..#\
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Ji Sehabiyên Muhemmed (s.)
Şopgerînê Ronahiya Tewhîdê:

Selınanê Farisî
Murad Celalî
muradcelali@gmail.com

Ez FarisekÎ ji gundê Ceyy yê li ser Îsfexanê bûm. Bavê min Dîhkan, ango axayê wê herêmê bû. Li ber dilê
wÎ, ez ji nav mexlûqên Xwedê yê herî hezkirî bûm. Ji ber ku ez gelekî zêde hez dikirim, tu carê ez ji xwe
venediqetandim, mîna keçikan miqatî li min dikir û ez ji malê demedixistime derve.

ema roja Îslamê li nîvparzemîna

Erebistanê,

herêmê bû. Li ber dilê wî, ez ji nav mexlûqên

ji bajarê Mekkeyê derket cîhan di nav tarîtiya

Xwedê yê herî hezkirî bûm. Ji ber ku ez gelekî

cahiliyeyê de gepiçîbû. Ji neheqî, tade, talan,

zêde hez dikirim, tu carê ez ji xwe venediqe-

zordestî û gelek xirabiyên din yên bi destê ser-

tandim, mîna keçikan miqatî li min dikir û

destan dihatin kirin, mirov ketibûne bîreke

ez ji malê demedixistime

bêbinî. Nizanibûn dê çawa ji vê afat û şeteleya

Ez jî ewqasî

derve.

zêde bi mecûsîtiyê

ve

civakî bifilitin û wekî însan, bi minasibî rastiya

hatibûm

xwe bijîn. Ne tenê Erebistan, lê hemû cîhan di

tina agirgedeyê, dadana êgir hildabû stûyê

vî halî de bû. Bi hilatina roja Îslamê ve ew zu-

xwe. Min nedihîşt

limata bi çend qat, berêka vediçixî û ronahiya

mire. Çêwlikeke mezin ya bavê min hebû.

tava tewhîdê li asoyê cîhanê xwe dida der.

Rojekê ew bi çêkirina avahî re mijûl bû. Ji

girêdan ku loma min karê parasew agir danekî jî bite-

pey roj û tava xelasiyê

min re got: "Lawikê min! Ezê îro heya êvarê

geriyane, xebitîne, bi wê tava tewhîdê rêya

bi çêkirina avahî ve mijûl bibim. Lewma ezê

xwe dîtine, xwe ji xirabî û nakokiyên

bi derengî bikevim, nikarim herime çêwlikê.

Ji wangelekkesênli

şirkê

rizgar kirine yek jî Selmanê Farisî (r.) ye. Ger

Tu li dewsa min here wir."

û tevgera wî ya li pey ronahiyê gelekî balkêş

Paşê ji min re qala hinek kar û barên ku

û bi bandor re. Ji ber wê yekê me xwest em ji

dixwest li çêwlikê bike, kir da ku ez wana

devê wî vê serdaboriya

bikim. Dû re ji min re got:

wî hîn bibin û ji xwe

"Nebê nebê tu li wê derê egle dibî, min li

re bikin zadê berxwedanê:
Ez Farisekî ji gundê Ceyy yê li ser Îsfexanê
bûm.

Bavê min Dîhkan,

ango axayê wê

hêviya xwe dihêlî. Lewra heke tu bi derengî
bikevî, wê hingê ezê ji çêwlika xwe bêtir ji
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bo te fikaran bikim û destê minê
neçe karê min."

birevim,

Ji bo ku ez herime wê çêwlika
ku bavê min dixwest min bişînê,
Li ser rêya xwe ez

ez bi rêketim.

Bavê min kete fikara ku ezê

rastî dêrek ji dêrên Xaçparêzan

lewma

zincîrek

lingê min, ez girêdam

avête

û li malê

re xeber şand got: "Gava ji Şamê
kerwanekî ticaretê hat, cawê biditicaran hat bal wan, xeber dane

bavê min ez li malê hepis kiribûm,

min. Min ji wan re got: "Çaxê we

nehîştibû ez derkevim derve, min

karê xwe qedand, we kir ku vege-

nizanibû

rin welatê xwe, wê hingê xeberê

dema ku di rê de ez rastî vê dêrê
hatim,

min dengê

wan bihîst,

meraq kete dilê min ka gelo ew
li wir çi dikin? Ez çûm nik wan,
min li wan nihêrî. Min bala xwe
da kirinên wan. Kêfa min gelekî
bi îbadetê

wan re hat. Ez bûme

hejmetkarê

dînê wan. Min got: Bi

Xwedê, evji dînê em dihebînin bi
xêrtir

e. Û heya roj çû ava ez li

hinda wan mam. Ez qet neçûme
çêwlikê. Min weha ji wan pirsî:
"Eslê vî dînî, warê ev dîn derketiye ku ye?"

bidine min." Gava wana karê xwe
kirin ku vegerine welatê xwe, caw
dane min, min jî ew zincîra hesinî
ji piyê xwe derxist, bi wan re ketime rêya Şamê. Wextê em çûne
Şamê, min ji wan pirsî:
"Ji van aliman
hemûyan

pêştatir

yê bi ilim ji
kîjan e?"

Wana jî got: "Serpiskoposê

Ez jî çûme cem wî. Min ji wî
re got:
werim

ser vî
di dêrê

Gava ez vegeriyam

ji te hîn bibim û li gel te îbadet

meriv şandibûne

pey min, hema

wisa li min geriyabûye heya êvarê.
Dema ez hatime

cem wî, ji min

"Kurê min, tu li ku bûyî? Ma

bikim."

"Bavo, ez li dêrê rastî hinek
hatim,

Min hinek

tiştên

îbadet

dikirin.

ji dînê wan

.Û min ew ciyê ku wî sedeqe tê
de çal kiribûn

nîşanî wan da. Ji

wir heft kup zêr û zîr derxistin.
Gav~ ku ev yeka dîtin weha
gotin:
"Bi Xwedê, em tu carê wî defin nakin. Meytê wî darde kirin

keşeyekî din anîne dêrê. Ji nav
kesên

ku pênc

dan nimêj

na-

kin, min kesekî ji wî merivî bi
berdaye,

wekî wî axiret

di bîrê

de, fenanî wî şev û roj bi îbadet û
Ji berya

wî, min ji tu kesî mîna wî zef hez
nekir. Di dawiyê de ev kesa kete
nav nivîna, bi nexweşiya

mirinê

ket. Min ji wî re got:

Ji min re got:

Min ji tu kesî bi qasî ji te hez di-

"Li cem min bimîne."

kim, hez nekir! Êdî tu dibînî, vaye

Serpîskoposê

Şamê, merivekî xire ferman

dikir da ku sedeqeyê xwe bînin bi-

Min jê re got:

dim."

"Pilan kes! Ez li cem te mam.

rab bû. Ji Xiristiyanan

te yê gura min nekiriba?"

merivan

bikim, Xiristiyaniyê

Bi tevî wî ez li dêrê mam.

re got:

dikarim ew ciyê ku wî sedeqeyên
we tê de çal kirine nîşanî we bi-

taetê re mijûl, nedîtiye.

"Ez dixwazim
de xizmetê

êvar. Bavê min

Weha ji min pirsîn: "Tu ji ku
re dizanî?" Min ji wan re got: "Ez

fezîlettir, bi qasî wî dev ji dunyayê

dêrê ye."

Wana jî got: "Li Şamê ye."
xwe, êdî bibû

tu

û dane ber keviran. Li dewsa wî

dînî, li cem te bimînim,
bal bavê

xwe

tişt nedida xizanan."

ne min." Dema ji Şamê qefl.eyeka

kîjan dînan in. Loma

kirin. Lê gava we sedeqeyên
ji wî re dianîn, wî ew vedişart,

hundir de îbadet dikirin. Ji ber ku

peyrewên

xwe bidin û hûn ji bo vê teşwîq di-

heps kirim. Min jî ji merivên dêrê

hatim. Min dengê wan bihîst. Di

ka mirov çi karî dikin,

re ferman dikir ku hûn sedeqeyê

dine wî, lê ji wan tiştên li cem wî
berhev dibûn ji xwe re vedişart, tu

tişt nedida feqîran. Bi vî qaydî heft

emrê Xwedê hatiye. Tu çi şîretê li
min dikî û dixwazî ez çi bikim?"
Ji min re got:
"Kurê min! Ez îro kesekî li ser
rê û rêça xwe nas nakim. Alimên
qenc

hemû

mirin

sax jî hukmên
tetbîqkirin

çûn.

Ewên

dîn yên dihatin

guherandin

û pirê wê

dîtin. Gelekî kêfa min jê re hat.

kup zêr û zîv kom kiribû. Gava min

Bi Xwedê, heya roj çû ava, ez ji

didît ku ew wisa dike, berêka min

heye, ew jî filan kes e. Ew, li ser rê

wan neqetiyam."

û halê min e. Tu here cem wî."

Bavê min got:

rik dikuta wî. Di axiriyê de mêrik
mir. Xiristiyan seba ku wî veşêrin/

"Kurê min, di wî dînî de xêr

defin bikin li hev civiyan.

defin kirin, ez çûme bal hevalê

tuneye. Dînê te û dînê bav û kalên

Min ji wan re got:

wî yê li Mûsilê. Gava ez gihîştime

te ji dînê wan bi xêrtir e."

"Ew merivekî xirab bû. Wî ji we

hinda wî, min jê re got:

jî terikandin.

Lê li Mûsilê merivek

Dema ev kesê bi rumet mir û
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"Pilan kes! Bêvan kes, gava li ber mirinê bû, bi
şikra te ji min re got ku tu di rê û halê wî de yî û şîret
li min kir ku ez bêm nik te."
Got:

Bira tenêtiyê
~.tlF\US Dilkbçer

"Dibe, li cem min bimîne."
Ez li bal wî mam. Min ew jî li ser rê û halê hevalê
wî dît, merivekî pir qenc bû. Lê, hê ji ser vê re pir

,Kuçeyafeqîran bê deng e

wext derbas nebibû ew jî mir. Dema yê bimra min
ji wî re got:

Tenêtî hevrêya şevê
pi bîrê. de gilokek huzn

"Pilan kes! Tu kê pêşniyaz dikî ez piştî te herim
cem wî û çi ji min re ferman dikî ez bikim?"

~aman jixwe der, der vekirî
Ger rondikekblkeve bîrê
Dê bibe bobelata (e)fkaran

Ji min re got:
"Kurê min! BiXwedê, jixêncî filan kesê li Nisêbînê,

"~adtç}nrti~son7kÛ.·· ..bê mecal e

ez tu kesê li ser rê û rêbaza me nas nakim, gelo heye

':~~st~rlko~erdîl ••b8{y9ne
~el1dapencJê.,(~eyêlli xeıa.siyê rie

yan na. Piştî min tu here hinda wî."
Çaxê ev merivê Mûsilê mir, ez çûm cem hevalê wî
yê li Nisêbînê. Min ji wî re qala rewşa xwe kir. Jê re
salixê ferman û pêşniyazên

ku hevalê wî yê li Mûsilê

li min kiribû da.
Got: "Dibe, li cem min bimîne!"
Ez li cem wî mam. Min ew jî di rê û halê herdu

"Kurê min! Bi Xwedê, îro li ser rûyê erdê ji mi-

hevalên wî yên berê de dît. Ez li cem vî kesê bi xêr

rovan tu kesê ku ez ji te re emir û pêşniyaz bikim

û qenc mam û min xizmeta wî kir. Bi Xwedê, zêde

ku herî bal, li ser rê û rêbaza me ye, ez nizanim.

wext li ser re derbas nebû, dema mirina vî alimê li

Lê hatina Pêxemberê

Nisêbînê jî hat. Çaxê ew kete nav nivînê mirinê, min

siya wî daye ser me!

ji wî re got:

pir nêzîk bûye,

Ew Pêxember, dê li ser dînê Îbrahîm (e.) were

"Pilan kes! Tu kê pêşniyaz dikî ez piştî te herim
cem wî û çi ji min re ferman dikî ez bikim?"
Ji min re got:
"Kurê min!
Emmuriyê,

axirzeman

hinartin!

ciyekî bike ku baxçeyên wê yên xurma hene û di
navbera

Bi Xwedê,

ji xêncî

filan kesê li

tu kesê dinê ku ez ji te re emir bikim ku

herî bal û li ser rê û rêbaza me ye, nas nakim. Ew
meriva tenê li ser rê û rêbaza me ye. Tu dixwazî here
hinda wî."
Ez ji Nisêbînê çûme Emmuriyê hinda hevalê wî.
Min ji wî re behsa halê xwe kir.

du xilixileyên keviran

pêxembertiya

de ye. Elametên

wî yên eşkere hene. Ew ji xelata dix-

we, lê ji sedeqa naxwe, di navbera herdu pîlên wî
de mora pêxembertiyê

heye. Heke tu bikaribî herî

wî welatî, nika rabe bi rê keve here!
Di dawiyê de ev alimê Emmuriyê jî wefat kir.
Pey re heya Xwedê xwest ez li Emmuriyê

mam.

Paşê ji qebîla Kelb hin kesên bi ticaretê re mijûl

Got: "Dibe, li cem min bimîne!"
Ez li cem vî kesê qencê di rê û rêbaza wan hevalên
xwe yên din de bû mam û min xizmeta

Ewê li erdê Ereban derkeve, dê hîcretî

wî kir. Li

Emmuriyê min gelek tişt bi dest xistin. Hinek pez û

dibûn rastî min hatin. Min ji wan re got:
"Min bibine welatê Ereban ez van pez û dewarê
xwe, çêlekên xwe bidime we."

dewarê min jî hebûn. Di axiriyê de fermana Xwedê

Wana jî got: "Baş e."

ji alimê Emmuriyê

Min ew hewyana dane wan, ewna jî ez bi xwe

re jî hat. Çaxê kete nav nivînê

mirinê min ji wî re got:
"Nika tu kê pêşniyaz dikî ez piştî te herim cem wî
û çi ji min re ferman dikî ez bikim?"
Ji min re got:

re birim. Gava em hatine newala Qurrayê, wana
neheqî li min kir, ez bi koletî firotime

Cihûyekî.

li nik wî Cihûyî mam. Wextê min
darên xurmê dîtin. Hêviyek kete dilê min: "Min
Ez mudetekî
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got, gelo dibe ku ev der ew dera
be ku mezinê minê Emmuriyê ji
min re salixê wê dabû, Pêxemberê
axirzemanê dê hîcretî wir bikira?!" Lê dilê min bi vê rihet nebû.
Heyama ku ez licem axayê xwe yê
Cihû li Qurrayê bûm, pizmamê
wî yê ji Cihûyên Benî Qureyzayê

ji Medîneyê hat û ez ji axayê min
kirîm birime Medîneyê.
Bi Xwedê, ez çawa çav bi
Medîneyê ketim, min tê derxist
ev der ew cî ye ku mezinê minê
Emmuriyê ji min re salixê wê
dabû ku Pêxemberê axirzemanê
wê hîcretî wir bike.
Ez li Medîneyê bi cî bûm.
Ya rastî Qasidê Xwedê (s.) bi
pêxemberî hatibû şandin, li
Mekkeyê gazî Îslamê dikir û
demekê jî li wir mabû. Lê ez
kole bûm, bi gelek kar û barên
koletiyê re mijûl bûm. Lewma min di derheq wî de tu tişt
nebihîstibû. Paşê wî bi xwe hîcretî
Medîneyê kiribû. Bi Xwedê, dîsa
ez pê nehisiyabûm. Ez rojekê li
ser serê dareke xurmeyê bûm,
min şixûlên axayê min emir dikir, dikirin. Axayê min jî di bin
darê de rûniştibû. Nişkêva kurê
apê axayê min hat, li ser serî
wî re sekinî û weha got: "Filan
kes! Xwedê bela xwe bide Ews û
Xezrecê! Bi Xwedê ewna ligundê
Qubayê li ser serê wî merivê ku
ji Mekkeyê hatiye cem wan, jê
re Pêxember dibêjin kom bûne.
Gava min ev yeka bihîst, hankêva

tayekî wisa limin girt ez lerizîm,
min got qey ezê li ser axayê xwe
de bikevim! Min ji kurapê axayê
xwe re got: "Te çi got? Te çi got? Û
ez ji darê peya bûm. Xwediyê min
qehirî, sîleyeke zexm li min xist
û got: "Çikarê te pê heye? Çiji te
re? Tu vegere ser karê xwe!
Min jî got: Tiştek tune, min
got ka gelo dewa çi dike, ez serwext bibim!
Li cem min hinek xwarina
ku min berê berhev kiribû hebû.
Çaxê bû êvar, min ewna hildan ez
çûm gundê Qubayê, cem Qasidê
Xwedê. Ez çûm hindê û min jê re
got:
"Min bihîst

tu merivekî

salih î!

Li cem te hevalên te yên destteng,

bêkes hene! Ev tiştana bi min re
ne, ezê bi sedeqe bidim. Ez we ji
kesên din musteheqtir dibînim.
Û min ew tiştana dirêjî wî kirin.
Qasidê Xwedê (s.), ji eshabê xwe
re got: "De hildin, bixwin!"
Lê bi xwe destê xwe nedayê û
qet jê nexwar.
Min xwe bi xwe re got: Ev
yek! Paşê ez ji cem rabûm hatime ciyê xwe. Piştî wê dîsa min
hinek tişt berhev kiribûn. Wê
hingê jî Qasidê Xwedê (s.) hatibû
Medîneyê. Ez çûme bal Qasidê
Xwedê (s.) û min jê re got:
"Min dît ku tu sedeqeyê naxwî,
min ev bi îkram ji bo te hazir kiriye, diyariye! Qasidê Xwedê (s.),
wê hingê ji wê xwar û ji eshabê
xwe re got, wan jî bi wî re ji wê
xwarin. Li ser vê min xwe bi xwe
re got: "Ev dudo."

Piştî vê gava Qasidê Xwedê
(s.) li Baqiyyû'l-Xarqadê bû, ez
çûme cem. Ew, li pey cinazeyê
sehabiyekî xwe çûbû wê derê ..
Qasidê Xwedê (s.) di nav eshabê
xwe de rûniştî bû. Îhramek lixwe
kiribû, her dera wî dinixamt. Min
selam dayê. Paşê jî bi meqsedê
dîtina wê mohra pêxembertiyê ku
mezinê minê Emmuriyê ji min re
terîf kiribû, bibînim derbasî hêla
pişta wî bûm.
Dema Qasidê Xwedê têderxist
ku ez ji bo wê mohra ku ji min
re hatibû terîfkirin derbasî aliyê
piştê bûme, pişta xwe vekir. Gava
min mohr dît, min ew nas kir.
Min xwe avête ser, ramûsa û giriyam. Qasidê Xwedê (s.) ji min
re got:
"Bi vî alî de bizvire! Te ji kure
dizanibû?"
Ez hatim li pêşberî wî rûniştim. Min tiştên hatibûn serê
min jê re qal kir. Ji ber ku eshabê
wî jî ev qisseya min bihîstibûn, vê
yekê Qasidê Xwedê (s.) pir
kêfxweş kiribû. ı~
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Ewladê Bedîuzzeman ê manewî

Ebdurehınan Nûrsî
Nimet Koca

Ew kesê Bedîuzzeman dibêje "Biraderzadem", lawê kekê wî yê Mele Ebdulleh Ebdurrehman bi xwe
ye. Ebdurehman, di sala 1903an de li gundê Nûrsê tê dinyayê. Di dawiya cenga cîhanê ya yekem de ku
Bedîuzzeman ji dîltiya Rûsyayê difilite û vedigere Stenbolê, biraziyê wî Ebdurehman jî diçe Stenbolê cem
-apê xwe Seid- wî. li Çamlicayê koşkekê îcare dikin tê de rûdinin. Apê wî Bedîuzzeman jiyana xwe ya di wan
rojan de ewha tîne ziman:"Ev jiyana min di cihetê jiyana dunyayê de ji yên wek me re jiyaneke herî
mesûdane dihate hesibandin ..."

ava min xwest ez di derbarê şexsiyetekî
Kurd de lêkolîn bikim, ez gelekî fikirîm.
Hat hişê min ku Bedîuzzeman Seîdê Kurdî

herî mesûdane dihate hesibandin. Lewra ez
ji dîltiyê azad bibûm; di Daru'l-Hikmetê de
ligorî meslekê min ê ilmî, di terzekî herî bi-

gelek girîngî daye biraziyê xwe Ebdurehman
Nûrsî, Min jî biryar da ku di derbarê wî de

lind de di weşandina ilim de serfirazî hebû.

hinek agahiyan bidim hev.

gelekî zêdetir bû. Di cî û war de ciyêStenbolê
yê herî xweşik liÇamlicayêrûdiniştim. Hem

Ew kesê Bedîuzzeman dibêje "Birader-

Heyset û şerefa ku rû dabû min ji hedê min

zadem", lawê kekê wî yê Mele Ebdulleh
Ebdurrehman bi xwe ye. Ebdurehman di
sala 1903an de li gundê Nûrsê tê dinyayê.

her tiştê min mukemel bû. Yekîwek merhûm
biraziyê minê Ebdurahmanê xayet bi xîret,

Di dawiya cenga cîhanê ya yekem de ku

debirvan/katib, hem ewladê manewiyê min
bi min re bû."! 'Ebdurehman dema jiyana
Stenbolê wiha rave dike: "Di sala 1334 (1918)

Bedîuzzeman ji dîltiya Rûsyayêdifilite û vedigere Stenbolê, biraziyê wî Ebdurehman jî diçe
Stenbolê cem -apê xwe Seîd- wî. Li Çamlicayê
koşkekê kare dikin tê de rûdinên. Apê wî
Bedîuzzeman jiyana xwe ya di wan rojan de
awha tîne ziman:" Ev jiyana min di cihetê
jiyana dunyayê de ji yên wek me re jiyaneke

fedakar, hem şagird, hem xizmetkar, hem

an de piştî ku mamê min ji esaretê hat, bê
riza wî tayînê Daru'l-Hikmeta Îslamiyeyê bû.
Lêji ber ku li esaretê pir êşiyabû, demekê bi
destûr neçû wezîfeyê. Pirr caran teşebusa
dest ji karberdanê kir, lê dostê wî nehîştin.
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Li ser vê dest bi domandina Daru'l- Hikmetê kir. Min
pirr bala xwe dida rewşa wî ku; ji xêncî hewcedariya
zerûrî ji xwe re mesref nedikir. Ji yên ku jê re digotin tu çima ji hêla aboriyê ve evqas bi sixbêrî dijî,
bi bersivî "ez dixwazim tabi'ê piraniya bim. Pirranî
ji evqasî dikarin bi dest bixin. Ez naxwazim
wan hindikên

ku bêsixbêr

in/musrîf

got. Meaşê ku ji Daru'l-Hikmetê
re miqdarê zerûrî vediqetand
got, "biparêze!"

tabi'ê

in bibim" di-

distand

jê ji xwe

ê mayî dida min û di-

Min jî di salekê de ew pereyên ku

zêde mabûn bi wê ewlebûna şefqeta mamê min a di
derbarê min de, hem ji ber ku malê dinyayê qîmet
nadê, bê xebera wî temam serf kir. Paşê ji min re got:
"Eva pera ji me re helal nebû, malê milet bû, te çima
serf kir? Madem ku wisa ye, min jî tu ji wekîltiyaxercixa xwe hildayî û xwe danî dewsê." Demek derbas
bû ... weşandina

donzdeh berhemên

wî hate dilê wî.

Ebdurehmanê ku Bedîuzzeman bi stayîşeke pirr me-

Pereyê ji ber meaş hatibû berhevkirin, ji bo weşandina

zin qalê dike, demekê di Meclisa yekem de debirvaniyê

wan berheman

dike. Di sala 1928an de hêj nûkevîn

da. Bi tenê yek-duduyê piçûk ne tê de

bibû û xortekî

wanê dinê hemû bêpere li kesên hawirdor belav kir.

ciwan bû, wefat dike, diçe ser dilovaniye Xwedê. Ebdu-

Min pirsî; çima nafroşî? Got ji meaş ji min re qutê

rehman lawekî wî yê bi navê Wahdetî jî hebûye."

nemir caîz e;

ê

mayî malê milet e. Bi vî terzî li paş ve

didim milet." Xizmeta wî ya di Daru'l- Hikmetê

de

Ebdurehman

piştî Hemzeyê Muksî di bin navê

"Bediuzzaman'ın

Tarihçe-i Hayati" yanê Dîrokçeya

hemû teşebusa şexsî bû. Lewra ji bo kar peydakirinê

Jînegiriya

bi mişterekî hinek asteng derdiketin.

Bedîuzzernan

dikirin dizanibûn

Bedîuzzeman

Yên ku ew nas

kefenê xwe avêtiye

stûyê xwe û mirin jî daye ber çavê xwe. Ji ber vê yekê
bû ku di Daru'l-Hikmeta Îslamiyê de wekî hesin li
ber xwe da. Bandora biyaniyan Daru'l-Hikmet

nekire

Bedîuzzeman,
ya hetanî

kurtejiyana
sala 19l8an

mamê xwe
dinivîse û li

Stenbolê bi tîpên Osmanî di Necmî İstikbal Matbaası de, di sala 19l9an

de diweşîne.

Ev pirtûk cara duyem di sala 1978an de du caran

lipey hev ji aliyê weşanxana Pîran ve tête weşandin,

aletê xwe. Li hember fetwayên çewt bêtirs û bêperwa

ji aliyê weşanxana Tenvirê ve di sala 1980an de di nav

têkoşîn kir. Gava cereyan eke zirarê bide Îslamiyetê di

kUıiyata Rîsaleyê Nûr de wek beşeke pirtûka bi navê

avêtine holê, ji bo şikestandina

"İçtimaî Reçeteler l" de tête weşandin.

wê cereyanê berhem

wedişand."
Ebdurehman

jî ji aliyê weşanxana
jiyana mamê xwe ya piştî dîltiyê

ya li Stenbolê, weşandina
pirsên serpiskoposê

berhema

Hutuvat-ı Sitte,

Nusxeyeke

Nûbiharê

Cara çaran

ve tête weşandin,"

orjînal ya vê pirtûkê

di Pirtûkxaneya

di beşa Î. Îsmaîl Heqî de bi hejmara

Suleymaniye

Dêra Angilîkanê yê qure, serbazê

2097an qeyd kiriye. Di dawiya pirtûkê de Ebdureh-

Ingilîz yê cebbar ku dixwest Bedîuzzeman ji holê rake

man teqrîzeke ji du malikên şeş rêzî pêk tê nivîsiye.

hemû dîtine û bixwe jî jiyaye."

Evpirtûk cara duyem di sala 19'18ande. du
caran li pey hev ji aliyê weşanxanaPtran ve
tête weşandin, ji aliyê weşanxana Tenvirê ve di
sala 1980an de di nav kuliyata Rîsaleyê Nûr da
wek beşeke pirtûka bi navê "içtimaî
Reçeteler 1" de tête weşandin.

Helbesteke

Mehmûd

Nejad jî ya bi navê "Sevgili

Kurdistana"

yanî Ji Kurdistana

Evîn re di pirtûkê

de weşandiye."
Ebdurehman

Nûrsî gava ku Bedîuzzeman

Stenbolê di "Daru'l-Hikmetul

li

Îslamiyê" de dixebitî

pê re bûye. Heta wekîlê xercixa wî bûye."
Ebdurehman

Nûrsî 22yê Gulana sala 19l9an

de

di rojnameya Kurdistanê, di hejmara şeşan de bi navê
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Nûrsî nivîsek û şiîrek jî nivîsiye. Sernivîs 'Xîret bikin
meyûs nebin" ne. Reşat Cudî ev nivîs û şiîr ji arşîvan
derxistiye û him wergerand zimanê Tirkî, him jî Iati-

-,.

....

"'-.,....---

nize kiriye û di malpera ilkehaber.comê de di 27 Adar
2012an de weşandiye.

Emê jî nivîsa Reşad Cudî ku

Nûrsî ya bi navê
"Xîret bikin meyûs nebin" Kurdiya wê hilbigirin nav
di derbarê nivîs û şiîra Ebdurehman
vê nivîsa xwe. Va ye:
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ye. Nivîskar biraziyê Seîdê

Nûrsî ye. Ev nivîsa wî di hejmara şeşan ya kovara
ya ku di sala 1919an de li Stenbolê der-
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Ev nivîsa ku li jêr em dê biweşînin ya Ebdurreh-

Kurdistanê

';"J~

~)\.iI.ı
..N~ .,~"JI

XÎRET BIKIN MEYÛS NEBIN
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diket(*) de hatiye weşandin (r. 68). Nivîs ji du beşan
pêk hatiye, lê sernavê wê yek e. Beşa yekem pexşan

Or'

e, ya duyem jî helbest e. Ji ber ku kovara Kurdistanê
di sala 1919an de hatiye weşandin,

derdikeve holê

ku Nûrsî di 16 saliya xwe de ev nivîs û helbest
nivîsandine.

Ev helbest li ser terzê helbesta klasîk

bi kêşa erûzê bi qalibê "Fa'ilatun Fa'ilatun Fa'ilatun
Fa'ilun" hatiye nivîsandin.

Helbest ji aliyê ruxsarî

(erûz û qafiye) ve pir bi hêz e. Dema em bifikirin ku

Ey bira îro] mera lazim ku em xîret bikin
Nav xo da çendek miran, pîsan ji nav xo dûr bikin
Firset e îroji bo me lazim e meyûs nebin

Nûrsî ev helbest di şazdehsaliya xwe de nivîsandiye,

Lewre ye's duşmanê xedar e bi hilê wer nebin

hêza wî ya helbestvaniyê

jî derdive holê. Lê mixa-

Şîrê xîret bend bikin her çar teref baxê gulan

wî yên dî ne agahdar in. Ji ber

Darê ku nîne di nav kund jî di şûna bulbulan

girîngiya wê, em dê li jêr vê nivîs û helbesta ku bi

Hûn hişar bin ey bira meydane xalî kes niye

qeneeta me yekem car e tê weşandin latînîze bikin.

Hûn nekin sistahi lewra ger şecaet me heye

bin em ji helbestên

ReşadCudî

Em mehû bûn em zelîl bûn em perîşan halî bûn
Em li xwa nebne xweyî dê daîma d' vî halî bin

XÎRET BIKIN MEYÛS NEBIN
Di vê herba umûmî da, ji herkesî xudanzerertir em

in. Em perîşan, sergerdan bûn. Mal (û) mulkêt me ji
destê me çû. Digel wê qasê kes lime nabite xwoyî û merhemeta kesî bi me naêt. Madem ku we ye divê em bi xwe
li xwe bibine xwoyî û di nav xwo da jî îttîhad bikin. Qe
nebit ji emsalê xwo paş ve nemînin. Me'lûmê we ye îro
herkes ji bo milletê xwo dixebite. Lazim e em ji xelqê
zehftir bixebitin, xîret bikin, da wekû çarek (û) riyekê
ji bo xwe bibînin. Divê em her yek xwe ji ya dî mezintir
nezanin û em hemî Kurd lazim e bi hev re merbût bin
ku tu kes û tu hîle me ji hev nekit. Hingav dê serfirazî
bibûrinin û meqsûda me jî bihewlillah dê hasil bit.

Îde ye îro ji bo me ger terîqê em bizanin
Lazim e em ittihad kin muttefiq bin ser zemîn
Da wekû d' vê firsetê da istifadek em bikin
Milletê xo yan jî milliyetê em hişyar bikin
Hûn bikin mêze lixelqê xelq çi awayî dikin
Hem ji bo millet ji bo dînê xwa ew xidmet dikin
Meznekî j' bo xwa bizanin em hemî pey ve biçin
Şaş nekin da ku riya xwa em di newmê da neçin
Hûn dizanin vê hewa newmê da em xafil bibin
Piştî nehwêd salê dî paşê dibe hişyar dibin
Ebdurehman

Nûrsî''
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mirina biraziyê xwe pirr liber xwe dikeve. Evê yekê
jî di "Recaya Donzdehan ya Lem'a bîst û şeşan" de
tîne ziman. Lewra Bedîuzzeman di vir de dibêje;
"Ebdurehman şagirdekî minê di pêl û dereceya dahiyekî
heri mezin de bû, ewladê minê manewî û bi samîmiyet
û cidiyeteke pirr qewîm bi min ve girêdayibû. Ger ku
nemira wê li dinyayê di doza min ya weşandina Razên
Nûra Qur'anê de alîkariya min bikira, wê li piştî mirina
min bibûya cigereki min yê bi xêr û wê bibûya parêzvan
û xwediyê Risaleê Nûr ê heri emin/?"
Belê çima Ebdurehman? Lewra Ebdurehman hêj
di şanzde saliya xwe de bangî liKurdan dike û dibêje
"Xîret Bikin û Meyûs Nebin", dîsa di vî temenê xwe
de kurtejiyana mamê xwe yê Bedîuzzeman nivîsiye
û yekî nola Bedîuzzeman jî pirr pesnê wî daye û bi
mirina wî jî pirr li ber xwe ketiye. Ji ber van
taybetmendiyên wî, min xwest ku ez wî bidim nasîn
û di derbarê wî de min ev nivîs amade kir.~
05.04.2014
\r

Ji bilî vana nameyeke Ebdurehman ku beriya mirina xwe ji Seydayê Bedîuzzeman re nivîsiye jî heye. Ev
name gava Bedîuzzemen liBarlayê bûye ji re şandiye.
Ev name di berhema Bedîuzzeman ya bi navê "Barla
Lahikası" de hatiye weşandin. Di vê nameyê de Ebdurehman li ser berhema Bedîuzzeman ya bi navê
"Gotina Dehan" disekine û dibêje ku evê berhemê ez
îrşad kirime, liser bêemriya ku bi mamê xwe re kiriye
disekine û ji mamê xwe lêborînê û duayan dixwaze.
Hem dibêje ku kar û barên dinyayê yê ku ji bo Xwedê
nebin beyhude ne û encama wana êş û elem e û di
rêya Xwedê de cefa kişandin jî encama wan wê bibe
kamranî û dilxweşî û hem jî kirinê xwe yê rojane û
zewaca xwe jî tîne ziman. Heta ji mamê xwe re dibêje
"rîsaleyên ku te nivîsîne "hemiyan ji min re bişîne ezê
bi xetên destê xwe ji her yekî sî nusxeyî binivîsînim
da bila winda nebin," Bedîuzzeman bi vê nameyê pirr
kêfxweş dibe. Lê wa esefa du meh piştî vê nameyê
Bedîuzzeman xebera mirina Ebdurehman hildide. Bi
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Li ser Tarîxa Edebiyata Kurdî ya

Qanatê Kurdo
Raif Yaman

Tarîxa Edebiyata Kurdî, berhemek ji berhemên hêjatirÎn ên Qanadê Kurdo ye. Qanadê Kurdo ev berhema xwe bi
navê GulçÎna Gulistana Helbestkarên Kurdan bi nav kiriye.

rofesor Qanadê Kurdo di sala 1909an de
li gundekî nêzîkî Dîgorê, li Sûsizê hatiye
dinê. Heta destpêka sedsala 20an gelek
gundên Kurdên Êzîdî li Serhedê hebûne. Ji
van 14-16 gund li herêma Qersê bûne. Di
nav sînorên bajarê Qersê de bi navê Sûsizê
qezayek jî heye. Têkiliya gundê Qanadê
Kurdo lê hatiye dinê û qeza Sûsizê bi hev
re tuneye. Sûsiza Qanadê Kurdo lê hatiye dinê ji 1878an heta
1918an ketiye bin destê
Ûris. Ev gund her çiqas
nêzîkî Dîgorê bûye jî
di resmiyetê de li ser
Qaxizmanê bûye. 1
Piştî Şoreşa 17ê
Kewçêra 1917an, dema
Ûris ji herêmê vekişiyaye
ji Kurdên Êzidî re aramî
nemaye. Famîla Qanadê
Kurdo di 1918an de ji
warê bav û kalên xwe
bar kiriye çûye liYekîtiya
Komarên Sosyalîst ên

Sovyetê bi cih bûye. Famîla Qanadê Kurdo pêşiyê çûye Ermensitanê, paşê derbasî
Gurcistanê bûye. Di destpêkê de livir jî rastî
gelek dijwariyan hatine. Qanadê Kurdo sala
1921ê çûye dibistana Kurdî ya ku Hagop
Gazaryan ava kiribû; li wê derê hînî xwendin û nivîsandina Kurdî bûye. Di 1928an de
bi 8 xwendekarên Kurd re çûye Lenîngradê
li wê derê di Fakulta Zehmetkêşên Rojhilatî
de li ber destê rojhilatzanêforientologue)
navdar Frêmen û Orbelî perwerde bûye. Wê
demê dest bi nivîsandina berhemên zanistî
yên li ser zimanê Kurdî kiriye. Sala 1934 li
paytextê Ermenistanê li Yêrêwanê beşdarî
Konferansa Pêşîn a Kurdologiyê bûye. Di
1941 de bawernama doktora zimanzaniyê
(ph. D) wergirtiye. Ji 1943an heta 1945
wekî efserekî Artêşa Sor a Sovyetê li dijî
Germenistana Nazî ya nîjadperest şer kiriye. Piştî şer qediyaye vegeriyaye ser karê
xwe yê zanistî.
Di sala 1959an de li Lenîngaradê cara
pêşîn Beşa Kurdologiyê vebûye. Orbelî
bûye serekê wê. Di 1961î de, piştî mirina
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hemkarê wî Qanadê Kurdo bûye serekê Enstîtuya
Rojhilatzaniya Dewletê ya li Lenîngradê." Qanadê

hozanên Kurdan rabin û bi şarezatiya xwe gulistana hemû helbestkarên Kurd binivîsin û xezîneya

Kurdo 25 salan liser vî karî maye. Di nav van salan
de gelek kes ji Kurdistanê çûne Komarên Sosyalîst
ên Sovyetê, doktora xwe li wê derê kirine. Merûf

helbestkarên me nîşan bidin."

Xeznedar, Îzettîn Mustafa Resûl, Kemal Mezher Ehmed, Şukrîye Resûl, Kurdistan Mukriyanî,
Nesrîn Fexrî ji van tenê çend kesên navdar in.
Qanadê Kurdo alîkariyeke mezin daye Kurdên ji bo
perwerdehiyê ji Kurdistana Başûr çûne wê derê.
Wezîrê Eşo di pirtûka xwe ya bi navê Kurdzanê

ê

Berga pêşîn a Tarîxa Edebiyata

Kurdî sala

1983an li Swêdê di nav weşanên Roja Nû de weşiyaye. Berga duduyan piştî du salan, di 1985an de di
nav weşanên heman weşanxanê de li Swêdê weşiyaye. Çapa duduyan di 1992an de li Enqerê ji aliyê
weşanxana Oz-Ce ve hatiye weşandin. Çapa Sisiyan di kewçêra 2009an de, di nav weşanên Lîsê de
liAmedê weşiyaye. Pêşgotina wê ji aliyê amadekarê
pirtûkê Kawa Nemir ve hatiye nivîsandin.

Mezin Qanadê Kurdo de bi awayekî hûr û kûr behsa
xebatên Qanadê Kurdo kiriye: Dema Akademiya
Zanînên Sovyetê, di sala 1960î de "Ferhenga Kurdî
û Rûsî" li Moskowê weşandiye, bi weşandina vê
ferhengê re ne tenê li komarên Sovyetê, li welatên
Ewropayê û çar aliyên Kurdistanê navê Qanadê
Kurdo hatiye bihîstin. Ev ferheng 890 rûpel e û tê

Qanadê Kurdo edebiyata Kurdî dike du beş:
Edebiyata bi zaravayê Kurmancî û edebiyata bi
zaravayê Soranî. Nivîskar tesbît kiriye ku pirraniya
pirtûkên li ser dîroka edebiyata Kurdî bi zaravayê
Soranî hatine nivîsandin. Nivîskar derbarê vê
mijarê de weha dibêje: "Heta nuha bi Kurmancî

de 34. 000 peyv hene. Di ferhengê de alfaba Kurdî
ya bi tîpên Latînî hatiye bikaranîn. Du sal şûnda, di
sala 1962an de, xwendekara wî Rudenkoyê Mem û
Zîn a Ehmedê Xanî wergerandiye zimanê Rûsî,

qed xebatek derheqa dîroka edebiyata Kurdî de
çap nebûye, ku pirtûkên çapkirî yên derheqa wê
de bi tîpên Erebî bi Soranî çapkirî ne. Ew pirtûk
ev in: Eladîn Secadî, Mêjûy Edebî Kurd, Refîk Hilmî,

Wezîrê Eşo di vê pirtûka xwe de dibêje, gelek
xebatên Qanadê Kurdo hîna nehatine weşandin.
Ji wan berheman yek bîranînên Qanadê Kurdo ne.
Li gor Wezîrê Eşo destnivîsa van bîranînan ji 550

Edebî Kurd, Kerem Sareza, Koyî û Şarekanî û çend
pirtûkên din ..."

rûpelî pêk tê. Qanadê Kurdo ev destnivîsa xwe bi
navê "Bîranîna Kurdê Bextewar" bi nav kiriye. 3
Tarîxa Edebiyata Kurdî, berhemek ji berhemên
hêjatirîn ên Qanadê Kurdo ye. Qanadê Kurdo ev berhema xwe bi navê Gulçina Gulistana
Helbestkarên Kurdan bi nav kiriye. Nivîskar di
pêşgotina Tarîxa Edebiyata Kurdî de sebeba vî navî
weha aniye zimên: "Ev nav nîşan dike ku ji gulistana helbeskarên Kurdan gul hatine çinîn, gulên
herî geş, ku her helbestkarek guleke geş navdar
e, giş bi tevayî ji bax û gulistanê ne. Bi rastî gotî
min hemû gul ji wî baxî çinîne; di vî baxî de bi sedan gulên bêhnxweş, gulgeş hene, min nikaribû
di derheqa wan gişan de binivîsiya, nav û nîşanên
wan û nimûneyên afirandinên wan binivîsiya û bianiya ber çavên xwendekar û xwenedvanên delal.
Ez lava ji wan dikim vê kêmasiya min bibexşîne
min. Ez hêvîdar im lipaşî vê xebata min, zanyar û

Di pirtûkê de 6 partên bingehîn hene:
1. Dîroka Lêgerîna Edebiyata Kurdî Li Nava
Kurdan û Li Ûris
2. Rola Kovar û Rojnameyên Kurdî Di Dîroka
Edebiyata Kurdî de
3. Zanyariyên Şerefxanê Bedlîsî û Ewliya Çelebî
Derheqa Helbestkar û Zanyarên Kurdan de
4. Lêgerîna Dîroka Edebiyata Kurdî li Îraqê
5. Helbestkarên Kurmanc
6. Helbestkarên Soran

î

Dîroka lêgerîna
Kurdan û li Ûris

Edebiyata Kurdî li nava

Qanadê Kurdo bi helbesteke Ehmedê Xanî dest
bi vê beşê kiriye. Gotinên wî yên berî helbestê jî
hêjayî helsegandinê ne:
"Berê pêşîn, sertacê edebiyata Kurdî, binyat û
binaxedarê bîr û baweriya kurdewarî, kurdperwerî
û welatparêziya serxwebûna Kurd û Kurdistanê,
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helbestkarê

Kurd ê mezin û bi nav û deng, Ehmedê

Xanî, di Mem û Zîna xwe de nivîsiye ku beriya wî
helbestkar

û nivîskarên

wan hatine jibîrkirin,

Kurdan hebûne,

lê navên

çimkî kesek tunebûye

navê

wan bi bîr bîne û binivîse, ku Kurd jî xudanên
bestkar

û nivîskaran

bûne ku helbestkarên

hel-

wan jî

hebûne. Derheqa vê yekê de Ehmedê Xanî ev rêzên
jêrîn di Mem û Zîna xwe de nivîsîne:

Ger dê hebûya me jî xwedanek
'Alîkeremek letîfedanek
'Ilm û huner û kemal û îzan
Şi'îr û xezel û kîtab û dîwan
Ev cins biba liba wî me'mûl
Ev neqd biba li nik wî meqbûl
Min dê 'elema kelamê mewzûn
Alî bikira libanê gerdûn

di vê pirtûka

wî de derdikeve pêşiya me. Dibe ku

Bi navê rûha Melê Cizîrî

ji aliyê Qanadê Kurdo an jî hemkarên
çêkirin. Guherîna

Pê hey bikira 'Elî Herîrî

wî ve hatibe

çend peyvên mîna helbeskar

tê de, beşê danasîna heşt helbestvanan

Keyfek wer bida Feqiyê Teyran

ne

raste rast ji

Hetta bi ebed bimayî heyran

pirtûka Mela Mehmûdê Bazîdî ya bi navê Cami'eya
Rîsaleyan û Hîkayetan bi Zimanê Kurmancî hatiye

Paşê eşkere bû ku bi rastî ev her sê helbestkar

ye Frenkî û di pirtûka xwe ya bi navê Recueil de no-

girtin. Alexandre
(Melayê Cizîrî, Elî Herîrî û Feqiyê Teyran) beriya

Jaba ev beş ji Kurdî wergerandi-

Ehmedê Xanî hebûne. Helbest û dîwan bi Kurmancî

tices et rêcits kurdes de weşandiye. Beşê girîngtirîn
Tarîxa Edebiyata Kurdî ev beş e. Ji ber ku heta

nivîsîne."

wê rojê haya kesî ji xebatên

Qanadê Kurdo di vê beşê de herî zêde ji berhema kurdologê

Ûris M. Alexandre

Jaba ya bi navê

ê

Mahmûdê

giranbuha

Bazîdî û Alexandre Jaba tunebû.

vê yekê ev pirtûka

Qanatê

dîroka

xandre Jaba ji 1848an heta 1869an konsolosê Ûris

hempa ye. Helbestvanên

ê Erziromê bûye. Recueil de notices et rêcits kurdes di

sa wan hatiye kirin û hatine nasandin

Alexandre

Jaba ev berhem

mela û xwendayên

hatiye weşandin."

û gelekên din bi destê

Kurd ên wekî Taha Hecî Evdal

edebiyata

Ji ber

Kurdo di nivîsandina

Recueil de notices et rêcits kurdes sûd wergirtiye. Ale-

sala 1860î de li St. Petersburgê

yên Mela

Kurdî de xwedî hêjahiyeke

bê

di vê beşê pirtûkê de behev in:

"Helbestkarê berê, Elî Herîrî ye, dîwançeyeke
wî heye, Şêr û Qesayêd Herîrî dibejinê.
Herîrê, jinehiyeya

Ji gundê

Şemzînanê ye, liSincaqa Hekari-

Ezîz, Mihemed Xerîb Silêman, Şah Nezê, Mele Mi-

yan ji dayîk bûye. Texmînen di tarîxa çar sedê hîcrî

hemed, Hesen Hekîmbaşî,

de peyda bûye û çarsed û heftê û yekê de merhûm

Mihemedê

Mela Mehmûdê

Bazîdî,

Mîxî û gelekên din dane berhevkirin."

Di nav van de

ê

Mela Mehmûdê
wekî mamostê

herî bi bandor

û çalak bêguman

Bazîdî bûye. Alexandre

Jaba wî

xwe bi nav dike.

Li ser dema ji dayîkbûna
heye. Li gor Mela Mehmûdê

Elî Herîrî dubendî
Bazîdî, Alexandre

Jaba û Qanadê Kurdo Elî Herîrî sala 1010an hatia Kur-

ye dunyayê, sala 1078an çûye ser dilovaniya xwe.

jêr de

Xelîl Xeyalî di nivîsa xwe ya bi îmza M. X. bi navê

bi kar aniye. Ev peyv cara pêşîn

"Bextreşiya Kurdan" sala 1913 di kovara Rojî Kurd

Qanadê Kurdo di şûna peyva "hozanvan"
manciya jor û "helbestvan"
peyva "helbestkar"

bûye û di nêv Herîrê de medfûn e."8

a Kurmanciya

9
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de nivîsiye weha gotiye: "Eva mîsala Eliyê Herîrî

jî li Colemergê ku ciyê hikûmeta

Hekaryan

ye neh sed û sî sal berê hatiye bi zimanê

bûye ... eşar û beyt bi Kurmancî

û Farsî gotiye, di

Kurdî

beyt gotiye, heya heşr rabî navê wî li nav Kurdan
dê bimînî, her kes rehmet

dê lê bînî."lo Lêkolîner

û lêgerînerên

dibejin ne mimkûn

e Eliyê Herîrî di

sedsala llan

de jiyabe vê baweriya xwe bi giranî

hezar û sed û şest û yekê de merhûm bûye.

"Helbestkai'ê heştan Miradxane,

zimanê Kurmancî gotiye, di hezar û sed û nehwêd
û nehê de merhûm

jiya ewê ewqas bi hêsanî nehata têgihîştin.

peyda nebûye heta nuha."ll

dubendî ji holê rabibe pêdivî bi lêkolînên nû heye.

"Helbestkarê duduyan Melayê Cizîrî ye, eslê

Di pirtûka
helbestvanên

e, paşî wî ji Kurmancan

Alexandre

Jaba

wî ji Cizîra Bohtan e, navê wî Şêx Ehmed e, di tarîxa

tine nasandin.

Kurdo de jî hatine nasandin

Ev zanyarên

êdî şaîr

de ji xeynî heşt

jorîn, hinek zanyarên

pênc sed û çilî de di nava Cizîrê de peyda bûye, ...
xezelyatin gotiye û dîwançeyek tertîb kiriye Dîwana

di tarîxa

hezar û sed û pêncî de li Bazîdê peyda bûye ... bi

dispêrin zimanê wî. Dibêjin heke hezar sal berê biJi bo ev

e peyda

Kurdan jî ha-

ku di pirtûka

Qanadê

ev in:

Blî Teremaxî: Elî Teremaxî

bi pirtûka

xwe

Melayê Cizîrî dibêjinê. Qewî dîwanek mestih e û li

ya gramerê

nik Ekradan meqbûl e ... Ew Şêx Ehmed jî di tarîxa

Bi Zimanê Kurdî Bo Qutabiyan bi nav û deng e. Di

pênc sed û pêncî şeşî merhûm

nav Kurdan de gramemivîsê

medfûn e û ziyaretgaha

bûye û di nêv Cizîrê

xelqê ye.

e, eslê wî ji qesebeya Miksê ye,

ta'ba welatê Hekariyan

pêşîn e. Bi Kurmancî

Qewlê Yekane, Kurêd Weten, Moriya Yaqût, Jiyîna

"Helbestkarê sisiyan jî Feqiyê Teyran e, ku
navê wî Mihemed

ya bi navê Destûra Serfe Zimanê Erebî

e. Di tarîxa heft sed û du-

Heqîqet Xewn e nivîsiye.

Îsmaîlê Bazîdî (SedsalaXVII-XVIII)
Bi zanyariyên

Alexandre

Jaba Îsmaîlê

Bazîdî

duyan de peyda bûye. '" hikayeta Şêxê Senan gotiye

şagirtê Ehmedê Xanî bûye. Di 1654an de li Bazîdê

û qiseya Bersis jî mewzûn gotiye û Qewlê Hespê Reş

ji dayîk bûye. Di 1709an çûye rehmetê.

jî wusa mewzûn gotiye ... navê wî yê şiêrê de mîm û

kan Ferhengek

hê ye, di tarîxa heft sed û heftê de merhûm

Gulzar nivîsiye. Bi Kurmancî gelek xezel, helbest û

bûye.

"Helbestkarê çaran Melayê Bateyî ye, navê
wî jî Mela Ehmed e, eslê wî ji Batê ye. Batê navê
gundekî
Kurmancî

ji gundên

di Hekariyan

e... Mewlûdeke

gotiye ... heştê sal emir kiriye û di neh

sedê hîcrî de merhûm

bûye ...

wî ji teyfaya Hekariyan
navê Mem û Zîn kîtabek

e, ji eşîreta Xaniyan e... Bi
aşiq û maşûqan

gotiye ...

kitêbeke lûxat jî bi Kurmancî û Erebî gotiye, bi navê
Nûbar e... zehf jî xezelyan, eşaran û beyt bi zimanê
Kurmancî gotiye û bi zimanê Erebî û Farisî û Tirkî
jî dîsan xezalyat eşaran we edebiyat zehf gotine ...

"Helbestkarê ,e,an

jî, şariyêd li Kurdistanê

Ji bo zaro-

Erebî û Farisî ya bi navê

beyt nivîsîne. Heta van salên paşîn destnivîseke
bi dest neketiye û nehatiye

wî

çapkirin.

Şerefxan (Sedsala XVII-XVIII)
Alexandre Jaba dide zanîn ku Şerefxan ji mîrên
Hekariyan

"Helbestkarê pêncan jî Ehmedê Xanî ye, eslê

Kurmancî,

bûye.

Di 1689an

de li Colemergê

ji

dayîk bûye. Di 1748an de miriye. Bi zimanê Farisî
û Kurmancî helbest û beyt gotine. Heta nuha helbestek an beyteke vî helbestkarî
nehatiye

nehatiye

dîtin û

çapkirin.

Miradxanê Bazîdî (Sedsala XVIII)
Alexandre
Miradxan

Jaba di pirtûka

xwe de dinivîse ku

di sala hezar û sed û pêncî de ji dayîk

bûye û di sala hezar û nod û nehan de miriye. M.

xamil e, navê wî jî Îsmaîl e, eslê wî ji Bazîdê ye. Di

B. Rûdenko di pirtûka xwe ya bi navê Nivîsandina

hezar şêst û pêncê hîcretê

Ser û Berê Destnivisarêd

de peyda bûye, di he-

zar û sed û bîst û yekê de merhûm
lûxetan

bûye. Kitêbeke

Gulzar bi nav telîf kiriye, bi Kurmancî,

Erebî û Farisî zarok dixwînin.

"He1bestkarê heftan Şerefxan e, ji mîrêd Hekariyan e û ji nislê Ebasî, di hezar û sed û yekê de

Pirtûkxana

Lenîngradê

de destnivîsên
Nivîskar

Kurdî de nivîsiye

ku di

ya bi navê Saltikov-Şêdrîn

çend xezelên Miradxan hene .. P
di dawiya vê partê de xwendevanên

pirtûkê ji gelek zanînên hêja yên di derbarê xebatên
kurdologê

namdar Alexandre

Jaba, mamostayê

wî

Nûbihar

yê Kurdî Mela Mehmûdê

Bazîdî û kurdologên

din

Beg, Hozan û zanyar Mewlana Mihemed

127.75

Berkela,

ên Yekîtiya Komarên Sosyalîst ên Sovyetê yên wekî

Mewlana Ebû Bekir, Mewlana Hesen Sûrçî,Mew-

M. B. Rûdenkoyê

lana Zeyneddîn

de agahdar

nivîskar bala xwendevanan

dike. Di vê beşê de

kişandiye

ser bandora

Mihemed

Babî, Mewlana Seîd Elî, Dewrêş
Mewlana Îdrîsî, Yakûb Begê

Qelecarî,

bikêr a şoreşa 17ê Kewçêra 1917an a li ser lêkolîn û

Mîrê Dêrziniyê,

Evdirrehman

Bedlîsî,

lêgerînên

Şex Emerê Yasir, Mewlana Husameddînê

Bedlîsî,

kurdologiyê

ên li welatê Sovyetê.

Mewlana

Mewlana Îdrîs Hekîm, Şukrî Bedlîsî û ên din ...

Rola kovar û rojnameyên Kurdan di
dîroka Edebiyata Kurdî de
Kovar û rojnameyên
di Tarîxa Edebiyata
buhurîne

Kurdan

ên navên

Kurdî ya Qanatê

wan

Kurdo de

ev in:

Bangf Kurd (1913-1919),
(1919-1922).

Rojî Kurd (1911-1919),
Pêşkewtin

(1918-1919),

Hawar, Ronahî, Stêr, Roja Nû

(li Sûriyê), Gelawêj, Dengê Gîtî Teze, Jîn (Li Îraqê)

derketina

Rojî Kurd bi şaşitî

an jî bi

nezanî rast nehatiye nivîsandin.

Rojî Kurd di 1911-

1919an de nehatiye weşandin.

Kovara Rojî Kurd di

1913an

ma xwe de nivîsandine.

Bo nimûne wî nivîsiye ku li

zin hene ... Ewliya Çelebî behsa heft helbestvanên
Bedlîsî kiriye: Katip Çelebî, Cenebî Çelebî, Gencî
Çelebî, Mela Remezan
ya Çelebî pesnên

Çelebî, Gencî Çelebî. Ewli-

dîwanên

Cenebî Çelebî û Gencî

Çelebî daye. Ewliya Çelebî nivîsiye: "Li Diyarbekirê

(1932-1945).13
Dema

Bedlîsê û çend bajarên din elam kirine û di gernaBedlîsê sêzdeh mizgeftên piçûk û du mizgeftên me-

Kurdistan (1898-1899),
Jîn

Ewliya Çelebî li ser mizgeft, medrese, dibistan,
şagirt, hozan û zanyarên bajarê Diyarbekrê, Wanê,

de hatiye weşandin

û heman

salê dawî li

weşana wê hatiye."

çend helbestkarên

xweşgo, zimanşêrîn

hene. Yek ji

wan Fûzûlî, yê din jî Rûhî ye."16

Lêgerina dîroka Edebiyata Kurdî li Îraqê
"Dema ku mirov bi xwe kar û barê mala xwe

Qanadê Kurdo di vê berhema xwe de herî zêde cih

nake, berhevî û hatûbera

mala wî ne risqê wî ye, bi

daye rojnama Kurdistan û kovara Hawarê nivîskar

zimanê Kurdên Sovyetistanê

vê metelokê

dibêjin:

û helbestvanên

"Bêdera bi destê malxweyê malê nehatibe

kutanê,

sereke yên nivîs û helbestên

di van herdu kovaran de hatine weşandin

wan

û navên

xirmanê wê bêderê ne risqê wî malxwiyê malê ye."

ev in: Ehmedê Xanî,

Li virjî, wexta ku em dixwazin çend gilî û gotinên

Melayê Cizîrî, Hecî Qadirê Koyî, Cegerxwîn, Osman

li ser lêgerîna edebiyata Kurdî bibêjin: Heke mirovê

Sebrî, Qedrîcan, Hişyar, Celadet Bedirxan, Mihemed

Kurd

wan di vê pirtûkê de dibuhurin

ê

camêr ê milethez bi xwe nefikire, nexebite,

mijûlî lêgerîna dîroka edebiyata

Emîn Botî, Kamûran Bedirxan, Mela Ehmed."

miletê xwe nebe,

ew haj pê nabe, pê nahise, ku bi zimanê dayika wî

Zanyariyên Şerefxanê Bedlîsî û Ewliya
Çelebî derheqa zanyar û helbestkarên Kurdan
de
Şerefxanê

Bedlîsî pirtûka

xwe ya dîrokê ya bi

navê Şerefname de behsa gelek helbestvan,
û nivîskarên

Kurdan

nivîskar û mamostên

zanyar

dike. Hinek navên zanyar,
rind ên ji Şerefnamê hatine

girtin û di vê pirtûkê de pêşkêşî xwendevanan

hati-

yê şêrîn edebiyata

sûdê û karê ji wê edebiyatê nastîne, bi fexr û kubarî,
bi serbilindî û serfirazî ji cîran û mirovên ejnebî re
nikare bibêje, edebiyata
Kurd jî berhemên
Di vê parta
xebatên

Kurmanciya

bi navê
.û zanyar
Nasreddîn

çêkiriye.

Melîk Efzal, wezîrê
bîn

Evdilkerîm

Hikûmdar

Melîf Efzal kurê

eş-Şeybaniyê

Cizîrî,

waliyê Amediyê Sultan Huseyin, mîrê Cizîrê Bedir

hene, gelê.

hêja afirandine."?
pirtûkê

de nivîskar,

yên li ser edebiyata

zanistî

xwendevanan.

medrese

Kurdî ya bedew heye, ku

nivîsên dîrokê, felsefê, dîn û diyanetê

ne kirin ev in: Mîr Dawûd kurê mîr Melîk li Hîzanê
Dawûdiye

Kurdî heye û ew qet tu caran

di derbarê
Kurdî ya bi

jêr hatine kirin de zanînên hêja dane
Nivîskar

lêgerîna

edebiyata

Kurdî

ya li Îraqê kiriye sê beş:
Heyama pêşîn dawiya
1899) û destpêka

sedsala

XIXan (1898-

sedsala XXan (1921) e. Ev dem

-
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dema kovar û rojnaman e. Rojnama Kurdistan, Kovara Rojî Kurd, Bangî Kurd, Pêşkewtin di nav van
salan de weşiyane. Di van weşanên periyodîk de bi
piranî helbestên Ehmedê Xanî û Hecî Qadirê Koyî
hatine weşandin.
Heyama duyemîn dema çapkirin û lêgerîna edebiyata Kurdî ye. Vê heyamê piştî şoreşa Kewçêrê
dest pê kiriye. Ev heyam heta sih saliya sedsalê berdewam bûye. Di salên 1919- 1921î de Şêx Mehmûd
Berzencî bûye hikûmdarê Kurdistana başûr. Ji
1921ê şûnda bi hêzbûna hestên welatparêziya
Kurdan tesîreke zêde li ser pêşdaçûna lêgerîn û
lêkolînên edebî yên Kurdî kiriye. Di wê demê de
rewşenbîrên Kurd dest bi komkirina berhemên
edebiyata Kurdî kirine û di kovar û rojnaman de
weşandine. Rojî Kurd (1922), Dengî Heq (1923),
Jiyanewe (1924), Jîn (1923), Dengî Kurdistan
(1922-1926),
Diyarî Kurdistan (1926), Zarî Kurmanc (1926-1932) û Ronahî (1927) de Îraqê weşiyane. "Di sala 1938an de Evdila Kerîm Hezaz berhevokeke helbestên helbestkarên Kurd çap kir. Di
sala 1991î de Elî Kemal Bapîr Gulçîna Gulistana
helbestên helbestkarên hevdemên xwe çap kir."18
Heyama sêyemîn, heyama lêgerîna edebiyata
Kurdî, ji salên 1940î dest pê kir. Sala 1941î çend
berhevokên komelayetî û siyasî û edebî li Bexdayê
nivîskarê navdar, Refîq Hilmî berhevokeke bi navê
Edebî Kurdî (helbest û edebiyata Kurdî) çap kir ...

" ...Di pêncî saliya vê sedsalê de, çend berhevokên mezin bi rengekî firawan, bi lêgerîna
tomerî ve hatine çapkirin: pirtûka Eladîn Secadî, ya
Refîq Hilmî, ya Merûf Xeznedar û pirtûka Kerîm
Şareza. Di sala 1952an de Eladîn Secadî bo cara
pêşîn bi zimanê Kurdî bi navê Mêjuy Edebî Kurdî (ji
dema kevin heta kutabûna nîvê sedsala bîstan) çap
kir. Di sala 1956an de, pirtûka Refîq Hilmî, Helbest
û Edebiyata Kurdî çap bû ... Di nava wan salan de
pirtûka Merûf Xeznedar a bi navê Axanê Kurdistan
bi zimanê Erebî çap bûye ...
"Paşê, sala 1968an, Mihemed Mela Kerîm
pirtûkeke din bi navê Gendneya Zargotina Kurdî
(komek lawik û heyranok) li Bexdayê çap kiriye ...
Di sala 1968an de Mihemed Emîn pirtûka xwe ya bi
navê Goranî û Jiyan (Kilam û Stran û Jiyan) çap kir...

Bergekî

Koyara
l:lawarê

Ehmed Reşwan pirtûka xwe ya bi navê Ferhenga
Helbestkarên Kurd di sala 1968an de liBexdayê çap
kir ... Di sala 1970yî de Mihemed Resul Hawar li
Bexdayê pirtûkek mezin liser şakaranê helbestkarê
Kurd î navdar, Pîremerd çap bûye ..."19
Di wan salan de li ser edebiyata Kurdî gelek
pirtûk weşiyane û gelek nivîsên lêgerîneri yên li
ser edebiyata Kurdî di kovaran de hatine weşandin. Pirtûk û gotarên di vî warî de hatine weşandin dilê Qanadê Kurdo rehet nekirine. Wî her
dem xwestiye ku dîroka edebiyata Kurdî jî li gor
pîvanên zanistî wekî dîroka edebiyata netewên
pêşveçûyî were nivîsandin. Li ser vê mijarê weha
nivîsiye:
"Lêgerîna vê edebiyatê her di destpêka sedsala XXan de dest pê bûye. Lê divêt bibêjim çi heta
nuha hatibe kirin kêm e, ne kûr û ne firawan e,
niha pêwîst e di lêgerîna wê edebiyatê de bi van
pirsên jêrîn ve mijûl bin:
1. Lêgerina edebiyata Kurdî bi tomerî.
2. Verisandin, jihevderxistina helbestên helbestkaran bi awayên ciyawaz.
3. Lêgerîna dîwanên helbestkarên Kurd ên bi
Soranî, Kurmancî, Goranî û Dimilkî.
4. Lêgerîna jiyan û kirina helbestkarên Kurd ên
mezin li Îraqê, Îranê û Tirkiyayê.
5. Wergerandina helbestên helbestkarên Kurd
bo zimanên RÛSÎ,Ewrûpayê, Erebî, Farisî û Tirkî."20
Nivîskar parta dawîn a pirtûka xwe kiriye
du beş: Beşa pêşîn li ser jiyan û berhemên 13
helbestvanên Kurmanc, Elî Herîrî (1010-1078),
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Mela Ehmedê Bateyî (1417-1491), Feqiyê Teyran (1590-1660), Melayê Cizîrî (1566-1640),
Selîm Silêman (Sedsala 16an- 17an), Ehmedê Xanî
(1651-1707), Xaris Bedlîsî (Sewadî) (1700-1775),
Pertew Begê Hekarî (1777-1841), Şêx Xalid (17781826), Siyahpûş (Sedsala 18an-1831), Cegerxwîn
(1903-1984), Osman Sebrî (1905-1993), Qedrîcan
(1911-1972) e.
Beşa dawîn a parta dawîn liser jiyan û berhemên
22 helbestvanên Soran, Nalî (1797-1855), Kurdî
(1809- 1849), Hecî Qadirê Koyî (1815-1892), Şêx
Riza Telebanî (1842-1910), Edeb Evdila Misbah
(1862- 1912), Mela Mihemed Koyî (1876-1943),
Wefayî (1838-1902), Xerîq (1851-1909), Bêhûd
(1878- 1955), Zîver (1875-1948), Sebrî (18811944), Selam (1892-1959), Salîm (1805-1869),
Qane Muzher (1898-1960), Ehmed Muxtar Beg
(1896-1935), Pîremêrd (1868-1950), Evdila Goran
(1904-1962), Dildar (1918-1948), Bêkes (19051962), Remzî Mela Marûf (1902- ...), Hejar (19201991) e.21
Du helbestvanên Kurdan ên herî zêde bandor li
ser Qanatê Kurdo kirine bêguman yek Şêx Ehmedê
Xanî ye, yek jî Hecî Qadirê Koyî ye. Kesên ku bi qasî
van her du mamostên serbestiya gelê xwe, xoybûna
netewa xwe bikanibin xwestina dilê gulperestê
Gulçina Gulistana Helbestên Kurdan bînin zimên, bi
riya zanîn, dadgerî û parastinê ji baxçebanê gulistana wî berdewamiya jiyaneke bi rûmet bixwazin

çavkanî
1

2

3

Rohat Alakom, http://www.mezopotamya.gen. tr/tarihl efsaneyaqanad-kurdo-h1548.html

7

Ger dê hebûya me îttifaqek
Vêk ra bikira me înqiyadek
Rom û Ereb û Ecem temamî
Hemiyan ji me ra dikir xulamî
Tekmîl dikir me dîn û dewlet
Tehsîl dikir me 'ilm û hîkmet
Temyîz dibûn ji hev meqalat
Mumtaz dibûn xwedan kemalat'?
Zemanê resmî caran nemawe
Çiraxî nîzam û menşî kujrawe
Le dewrî ême zuwan û cirîd e
Eger çi meqsedî zanîn bawe
Eman qedrî bizane em kitêbe
Le dinya êsta ke hemsay nemawe
Le aynam heyat Şêx Xanî
Le ser nisxeta xetaw nûsrawe
Le lay erbam xoy bi qedir û qîmet
Xezîneyî wefhere û kîsî diraw e
Le encam mecmûe dul Soran û Bohtan
Le saye em kitêbe nûsrawe
Le Kurdan xeyrî Hacî û Şêx Xanî
Esasê nîzamê Kurdî danenawe23~

2010, r. 12

13 bnb,r.35
14 Rojî Kurd, Weşanên War, Stenbol,

biyata Kurdî, Weşanên Lîs, Amed,

biyata Kurdî, Weşanên Lîs, Amed,

8

Bnb, r.21

2009, r. 4

9

Mela Mehmûdê Bazîdî, Cami'eya

Wezîrê Eşo, Kurdzanê Mezin

Prof. Qgrıatê Kurdo, Tarîxa Edebiyata Kurdî, Weşanên Lîs, Amed,
2009,r.14-15

5

bnb,19-20

6

Mela Mehmûdê Bazîdî, Cami'eya
Risaleyan û Hikayetan Bi Zimanê

12 bnb, r. 23-25

Prof. Qgnatê Kurdo, Tarîxa Ede2009, r. 21

Prof. Qgnatê Kurdo, Tarîxa Ede-

Qanatê Kurdo, Ararat News
- News Pulishing, 2010, Bruxelle
4

ne pir in. Ji ber vê rastiyê divêt gotinên dawîn ên
di derbarê vê berhema delal a kurdologê hêja Prof.
Qanatê Kurdo de çend xaneyên Ehmedê Xanî û
xwendekarê wî yê dawiya sedsala nozdan Hecî
Qadirê Koyî bin:

Kurmancî, Weşanên Lîs, Amed,

ûjêrenot
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Risaleyan û Hikayetan Bi Zimanê
Kurmancî, Weşanên Lîs, Amed,
2010, r. 53-53
10 M. X. "Bextreşî û Mehrûmiya
Kurdan", Rojî Kurd, Weşanên
War, Stenbol, 2002, hr 3, r. 94
11 Prof. Qgrıatê Kurdo, Tarîxa Edebiyata Kurdî, Weşanên Lîs, Amed,
2009,r.21-23

2002
15 Prof. Qgnatê Kurdo, Tarîxa Edebiyata Kurdî, Weşanên Lîs, Amed,
2009,r.31-37
16 bnb,r.41-52
17 bnb, r. 85
18 bnb,r.57
19 bnb, r. 59-63
20 bnb,r.68
21 bnb, r. 73-438
22 bnb, r. 143
23 bnb, r, 33-34
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Digel çend gotinan

"Kilaına Usınanê Sêwrî"
Abdullah Koçal*
abdullahkocal@gmail.com

Li gorî kilamê -Osman Sebrî di Bîranînên xwe de behsa vê yekê nake- Osman û pismamê wî Qadir, ji bo
tolstandinê, li ser mehrên xwe sond dixwin. Osman Sebrî, sonda xwe bi cih tîne û Bedirê Paşê dikûje. Lê Qadir
nikare ku dijminê bavê xwe WêsÎ Axa bikûje û di ser de jî bi keçika wî re dizewice. Xuşka Osman Sebrî, Horê/
Hurê ku jina Qêdir e, li ser vê bûyerê dev ji zilamê xwe berdide ku biçe Binxetê, cem Osman Sebrî ...

Ji bo Emîne Xanima

Golî; min giyanê te der-

xist ji çîrokên şevan û kir lehenga destanan ...

ilama ku tolhildana

Osman

Sebrî (1905-

ji zilamê xwe berdide ku biçe Binxetê, cem

1993) vedibêje û pesnê wî dide; ango 'Kila-

Osman Sebrî. Li ser rê, eskerên qereqoleke

ma Usmanê Sêwrî" bi salan e ku li herêmên

Tirkan, dest dirêjî namûsa wê dikin. Horê,

Semsûr, Riha û Meletiyê tê gotin. Kilam,

gava ku digihêje cem birayê xwe, bûyerê jê

Bedirê Paşê ya bi destê Osman

re dibêje. Osman jî di ser qereqolê de digre

Sebrî dest pê dike. Bedirê kurê Osman Paşa,

û eskerên destdirêj qetil dike. Ji wan eske-

axayê eşîra Gevoziyan e. Piştî serhildaneke

rek Kurmanc e û tevlî destdirêjiyê

têkçûyî, apên Asmên îxbar kirine û bûye

Osman Sebrî, wî nakûje û ji bo ku bibe delîlê

wan. Li gorî kilamê

bêsûciya êsker, kaxiz ekê dinivîse û li cihê

bi kuştina

sedema

dardakirina

-Osman

Sebrî di Bîranînên xwe de behsa vê

yekê nake- Osman û pismamê wî Qadir, ji bo
tolstandinê,

li ser mehrên xwe sond dixwin.

nebûye.

bûyerê dihêle.
Beşa kilamê ya duyem û ya ku pirr nayê
zanîn jî, derbarê kurê Osman

Sebrî yê bi

Osman Sebrî, sonda xwe bi cih tîne û Bedirê

navê Welato de ye. Welato, di dawiya salên

Paşê dikûje. Lê Qadir nikare ku dijminê bavê

1960an de, ji Binxetê vedigere tê Kolikê da

xwe Wêsî Axa bikûje û di ser de jî bi keçika

ku xwedîtiyê li milkê bavê xwe bike. Lê li

wî re dizewice. Xuşka Osman Sebrî, Horê/

wir, bi destê xizmekî xwe tê kuştin. Ev beş,

Hurê ku jina Qêdir e, li ser vê bûyerê dev

ji ber pirsgirêkên

•

Di nivîsînê

teknîkî, me parve nekir.
de, me mudaxale

li tekstê

Abdullıih Koçal; xwendekarê Lîsansa Bilind
a Bêtez ê Beşa Ziman û Çanda Kurdî ya

nekir. Gotin û şêweya devoka herêmê -wekî

Zanîngeha Mardin Artukluyê.

peyvên Tirkî ku êdî bûne malê devokê- bi
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Wêranşer û Ceylanê, cem Mala Hoçû Begê, demirê xetê
derbas bû.
Zeman

bi arê ket. Kolfeta

xwe, şeş meha şûnda

gîhand xwe. Lawkê xwe, nav Mehemed

wû4, paşê nav

kir Welat. Mecbûr bû Qêdir, Hor berda, nika[ribû]
heyfê hilîne. Ki rû pê kir, şenekiri ... Serda çû keçka Wîsî
xwest,

ya dojmin.

Horê go{t]: "Mi bi birê mi ginin"

Kesi[k] ranewû. A teze li bejna kiwarê rawûye li dihyê
Narincê, xwe li şûna eşîra Mordêsa ...
Ê lê bê nemînim, bi nemînim, bi nemînim Horê bi
nemînim, xwayîngêw bi nemînim
Ezê zozan [û] ferdanê bilind kevim,
zozan û çiya giya biwûnim

baldarî hatin parastin. Tîpên wekî, "0" û "u'yê ku
di bilêvkirina heman peyvê de jî diguherin -wekî
Hurê/Horê, qerequl/qereqol- bi awayê gotina jêderî
hatin nivîsîn.
Emê di vê nivîsarê de, kilama ku me ji dengbêj
Ayzerê Remî Bekişê ango Abuzer Aşkinses berhev
kir, wek nivîsî parve bikin û ligorî Bîranînên Osman
Sebrî, agahiyên şaş ên di kilamê de, nîşanî xwendevanan bidin:

Gula çêkim, sosina li destikim, anê,
bi rû dînim [li cem daynim]
Ezê paş birangê xwe işqyanê dewletê Usmanê Sewrî
Têrê daxan ra çi dewranê, law bigerînim, di lê lê lê...
Lê lê bê de yani yan e, yani yane, Horê yane
Mala mi qurbani bejna ta daylan e, tixatûnaw eşîran e
Fesi berda çataw li biriyan e
Ê li dihyê Narincêw li qetyayê
Lê bê xwedan û bêsermiyan e

Kilama Usmanî Sêwri

Fesî berda li çataw li biryan e

Usmanê Sêwri bi Qêdir ve çûn daraxaciyê',
bekirê ... Nûrî-Şêgri

Diyar-

va dar xistin, kincê wan daraxaciyê

anîn. Wî û Qêdir ve dest hev de sond xwarin;

"Em

Ê li Eêrêt derbas bû, berê xwa dawû
Şeva reş e, rewû dûrba ne
Daket Orfa, haylo, bi xopan e

êkê li Wêsî xin, êkê li Bedirê Paşê xini" [Bi} telaqa jin

Ê bi şev de digeriye li qapiyan e

bi xwe berdan.

Hêskir li çavê

Usman çû Orfê [Rihayê], Bedirê Paşê

mi pekiyane

jî çû. [Li] zikê xanê hevûdi pirs kirin, got "Ezê ikondi

Riya, durima eşîran, anê, bi nizan e

[esrê] derêm"

Bextî we da me dost hevalno

İkondi hat, got "N[eh]atiye."

Cimê Reş [Hilwan],

Hat ber

ê li pê hev in. Hîn ki natiye Bedirê

Paşê, zanî ki Riya Çêqil va, ayra di va tê ye. Devê keylê
çex kir, yaxini Kaniya

Usmên li ber wî derxist. Heft
berda zengûyê".

li Bedirê Paşê xis'erdê, peya dest avit sila, Usmên nig

Mekanê

Bhirangê mi têrê, bi nemînim, law bi duxan e...

Çêqil bûn. [Bedirê Paşê] Goft]:

"Çavê mi li vî zalimî tirsî ne." [Kir] ki dest bave sîlaîhê],
tin. Ku wergerand

Mi pêginin Usmanê Sewri

Lê lê bê Horê ro bilind wû anê, xwa da li ketê,
xwa da li ketê

qorşîn2

ko lê digeriye Orfa xopan, li

Dom heyran û anê, vê eşqê li vê mahbetê
Adya dilê mi xayngêw, ti êgsigik jinan î, li pirr te tê
Ê wî şin da ket Deşta Sûrê [Sirûcê], bi nemînim,

2
3

Gava ku apên Osman Sebrî, Şûkrî û Nûrî Axa hatin
dardakirin, pismamê wî Qadir li derve; Osman, digel
wan di girtîgehê de bû. Bnr. Bîranînên Osman Sebrî,
Weşanên Aram, 2004, r. 61.
Osman Sebrî, di Bîranînên xwe de dinivîse ku çar gule
berdane Bedirê Paşê. Heman jêder, r. 124.
Li gorî vegotina Osman Sebrî, bi xwe, piştî kuştinê n -

demirêw xetê

4

reviyaye û gef li peyayên li cem Bedirê Paşê xwarine.
Hemanjêder, r. 124.
Osman Sebrî, nikaribû ku pîreka xwe ya ewil bibe
binxetê, ev agahî şaş e. Navê kurê wî yê yekem ku
guhert û kir 'Welato' jî, Şûkrî bû.
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Zalimaw were, êgsik1.k jina ye, lê geri we,

Rast hatiye dewriya qerqolê, li dewletê
Ay nemînim anêy, bi nemînim li li lê lê ...

xirawiyê qewûl nakim ... "
Hor di qerqul da ma, heta destê bi şefaqê

Lê lê Horê dilê mi gir e, anê, dilê mi gir e

De yani yane, lo dilo yane

Ti li mi ra bûye pepûga li serê çiyaw baniya, li kêvir e

Ser me ra bilind in zuzan bi çiyan e

Beşera dilê mi çetin e, hahow, çex diwiye

Te ra ne bext ew, ne wûjdan e

Ê li bejna daylan, goliyê sorûw bi digrine

Wexta nimya sibê va êsiga, li berdane

Birni zikê qerqol da, dehw di cendirme, qerqol qumandani

Biskê rûşkandiya li ser çugan e

îfade kire

Zimanê Erewa bi nizan e

Horê goft]: "Sî me, sî me, sî me ...

Uy zimê (7) bi dest û lepa ûlciya ra xewerdane:

qerqul qumandani

sî me

"Bextî we da me, ûjdan di we ra heye mi pêgînin

Ezê wî çavê wî hêskir û law şîn û girî me

Li deşta Sûrê, bhrê mi têrê bi duxan e, lê lê lê ... "

E bi wetenê xwa qetî me

Xewerdan

Ti çi pirsa li mi dikî

Emê qisakê diwûnin, layîqa te yê

E xûçka li Usmanê, way way, bi Sewrî me,

Usmên golt]: "Weyê, Usmanuwe

yê

Êgsigkê pirsa te dikiyê
Ki dost e dijman e em nizanin, diwê xûçka te yê ... "

di lê lê lê lê lêêy ... "
Diwê Horê bejna ta ziravwû anê, tay bisûsê

De yaz kir yaz kir, dilo yaz kir

Kew û gorcîn neman, çû ni lûsê

Vî yalançî donyê, omrê wegid şêra pir xelas kir

Horê ketye dûşinca, bi nemînim, lê bi namûsê, lê lê lêy ...

Usman bi rê ketye, dûr bû, di lê lê, Hor bi nas kir

Ê de Horê go[t]: "Çem e, qerqol qumandani

Derda dayê serî derda, gol û sosinê li berî perçina,

Malxirawo, ti ewsayibê.min

çem e

î, misafira te me

çîçekê erda

Ti bira yî, lo nemînim, xûçka te me

Ghêşti xayngê, şeş me ne ki nediye, hemêz li osi wer da

Ûne mi berde, vê yêkê li mi meke

Hêskir di goliyê sor da ber da, wiy di lê lê lê ...

Di lê lê lê, lê li bextê te me
Ay bi nemînim, dilo bi nemînim, rezîlo bi nemînim ...

Diwê ya siwe ye, wer êvar e, wer êvar e

Ezê çiya wî baniya kevim, dost hevala li ko biwûnim

Eniya ta bi zêr e, gohkê tey bi ghar e

Mala xwa, bejna daylan, golyê sor bikewrînim

Mal heyran bejna daylan, canê tey kiwar e

Ezê li paş holyê xway çoltêrê duxan ra

Bi çi zewqê, çi mabetê xûşka xwa girtiye biri mal e

Hurê qorban, çi dem i dewranê lê bigerînim, lê li lê lê ...

Be ra dbe ra, lê Hurê dbe ra
Êngîn i alçaxê, lê zûzan bi ser ra

Diwê nav cendirma êki Kormancî tê da wû, goft]:

De wer were, eşîra Mirdês, li dihyê Narincê

"Çem e, Horê çem e,

Dorima merlixya mi çi ye, hema ti rûne Ibowê, lê lê lê lê, li

Lê xayînga min î, lê wele, lê ke birê te me

kekê xwa ra

Îfadê xwa dom bide, ti midarê meke,
heta ki birê tey xwaş e

Diwê mi li şurê, mi lê katê

Hiro riya mirinê, lê belgiya te me

Dewran bi çû, lê şûnda natyê

Diwê baîng] kir: "Naki nake, law eskerê mi, nake"

Xewa mi nêye ê law bihrango, law lser yastixêw,

Giya di vê ra sond xwariyê:
"Em temayî, destî xwa nadinyê, tu kata nake"

law li bin latê
Mesela merlixya; li Deşta Sûrê, qerqol, cendirmê Kor-

Diwê tê li qêmaxê min il berî kefê, e dikşinme vî zametî li

mane, li vê ra çavê girî gotyew

vîçîrkefê

Bi nemînim anê, li binyatê

... (7) xapandin

şandin ... dewriya şevê

De bê zirî zirî, lê xaynga mi zirî

Divê: "Ho rê mi kaniya li berî ça kê, anê, li berî ça kê

Chanê mi bû kela biruşêw, lo pêla rawirî

Bhar beşera dilê mi gi bû (7), lê şûnda rakê

Hogir hogir, qarşiya Horê sekinî
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Mala mi şewitî, go, berda girî:

Rind li mi mêzike, li mi nas ke

"Bari bar e, xweyîngê bare

Dorimki wen bikim, serew te xilas ke ... "

E bûm heyranî li bejna ta daylan, canêw te yî kiware

Were nake, bi neyî dîne, bi neyî dîne

Te çima lmi bar kir, bariki li ser bare

Desti nigê Cendirmê Kormanc girêda,

.Bhin vî barî derketin, bi nemînim, law çetini qar e,
uy bi nemînim, dilo bi nemînim ... "
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biri dûr qerqulu bi datîne
Hat û tenikak qazyax avitê
Wiçindî qari, şik newiru ki bheyraqa qerqul bi dîne

"Lê lê bê kanî kanî, Hurê kanî

Kirbît lêxistyê li hev ra dişewtine,

Xwayîngê te mala mi şewitand,

oy di nemînim dilo, bi nemînim

dalxa dilê mi li bhinyê danî
Mi ti zewq mahbeta li vê dinyê qe hilnani

De bê dîne, begê mi dîne

Mala mi şewitî qariye têrê bi duxanî ... "

Germik tê lwer havîn e

Rawû mekanê te yew, tu dizanî

Bira mêr here nav li dinyê, ez bi qorbano, b[il]a bimîne

Du egît hiru ki pê gûwanmîş

Ar bi sêkin bû, xetikêw derdixîne

diwe pev sîla{han]

AzmÎş kiryê îmzê li bhinyê dixîne

bi hilanî
Şevi reş wû, dura qerqulê, li Deşta Sûrê

Bêtona qerqul va diniwskine:

"To Cendirmê Kormanc bara lê damegrin,

holyê çand bi hilanî

î hiro i danî ye, sûcê wî tonî ne

Diwê çayî jorin ça kî mij e

Dereng bi zû yêw, dereng bi zû ye

Dûmanê serkeve,

Omrê mi pirri çûye

ê

birije

li hev qetiye

Xodê roşwet day, firsend ketê

Beşera gênciya min

Dewriya şevê lê dixwe, bi nemînim, law bi dikoje lê lê

Ê ki va ÎŞa kirî axayêw dihyê Narincê, eşqiyayê dewletê,

Diwê Deşta Sûrê çingi çul e

barê namûsê Usmanê bi Sewrî ye, lê lê lê ... "

ê

Roşwetê li mêrî çê ra wingi bol e
Pev sîla{han] keti zikê, li qerqol e

Ew siwe ye wer îvar e

Yani yane, dilo yane

Dil hûnik bû, sîla girt û hati male

Va çiyayê min î dûman e

Hemêza xwa li xûçkê ra bir, chanê li kiwar e:

Delêk (?) rakiru çû balgiyane

"Kanî kanî Horê kanî

Zanî ki felekê lê bûye li mêvane

Dim heyranî li wî canî

Go: "Berxê te ra ne bext ew, ne wûjdan e

Rebbî mi bariki li ser mi daw anî

Namûs li qapiyê li me giyan e

Mi rawi yardimik kir, doşinmiş mewe

Ti pirr î ciddi (?)nî te teslîm dewleta Tûrkiyê kira yan te

Mi heyfa golyê sor bi giya hilanî, oy bi nemînim, bi

berda b[il]a biçûya li xwediyan

nemînim ... "~

e

Î sûdi ye, ziman nagriye biki şorane

De lê kir makineliyê, lê girê dane
Gi dan dev rûya ne
Xwûn bilind bû xwa da li ber rewza ne, bi nemînim ...
Cendirmê Kormanc goft]: "Ez bi qorbanow,
tu ne yî dîne
Ti gula min a kiwar î, li bexidine
Te li giya xist, ti devê sîlê çexi mi ke, to li mi xîne
Siwe da weme hiro kefşê birin,
ezê çi durimê law vê ra dî ne ...
"Berxê, qutya dila deri pas ke

Jêder
Bîranînên Osman Sebrî, Weşanxaneya Aram, Stenbol,
2004.

11

Kilama Usmanê Sêwri, Dengbêj Ayzeri Remî Bekişê, 19,
arşîva Abdullah Koçal
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Monolog:

Ji xwe re peyivîn
Hesen Polat

Reşayî hêdî hêdî li bervÎ pencerê tê. Ez bi meraq dinêrim, dixwazim ku rûyê wÎ/wê bibînim. Nizanim ku mêr
e an jin e. Çi dibe bila bibe, qet ferq nake. Ew jî mîna min Însanek e. Pê dihesim ku tenêtiyê ez dorpeç kirime.
Hewceyî Însanekî me. Çend roj in, roj û şev ji min re bûne mîna kefen, bedena min hatine pêçandin. Bi serê xwe
li mal im, qet demeketime der...

şev giraniyek daket li ser min. Nikarim
xwe bilivînim. Can li min giran, nefes li
min çîk bûye. Dinya xirab bibe jî xema min
nîne. Mina mirovê ku ji siya xwe re ketiye bezê ji xwe re şer dikim. Qet tiştekî din
nayê bîra min.
Ji cihê xwe radibim, li bervî pencerê
xwe mîna çewalekî bi qûmê tijî dikişînim.
Pencerê vedikim. Hewayeke sar û tûj li
ber bivila min re derbaz dibe. Nefeseke
kûr dikişînim. Pişika min bi vê hewayê tijî
dibe, mîna rûnê di tawê de diqijile. Hinekî
berê xwe diguherim, li paş xwe dinêrim.
Tarîtiya odê xofekê dike zikê min. Bi lez
dîsa berê xwe didim pencerê. Di vê navberê
de êdî hewa ji min re sar û tûj nîne. Çend
carên din bi kûr nefesê dikşînim û didim.
Niha xwe hinekî baştir hîs dikim. Çavên
min baştir dibînin, mêjiyê min baştir fêm
dike. Li mala hember, lambeya odeyekê tê
vêxistin. Di paş perdê de reşayiyek xuya
dike. Reşayî hêdî hêdî li bervî pencerê tê.

Ez bi meraq dinêrim, dixwazim ku rûyê
wî/wê bibînim. Nizanim ku mêr e an jin e.
Çi dibe bila bibe, qet ferq nake. Ew jî mîna
min însanek e. Pê dihesim ku tenêtiyê ez
dorpeç kirime. Hewceyî însanekî me. Çend
roj in, roj û şev ji min re bûne mîna kefen,
bedena min hatine pêçandin. Bi serê xwe
li mal im, qet derneketimeder. Tu kesî jî
derê min venekiriye. Telefona min jî qet
lênexistiye. Di nav bajarekî bi milyonan
hesreta mirovekî me.
Ez bi tenê me. Bi salan em di bin nîrê
tunetiyê de naliyan, jiyaneke bi zehmet bû.
Carna birçî, carna tî diman. Carna kincên
me parçe parçe dibûn li ser canên me. Bahoz di aliyekî malê de diviziya, di aliyê din
de derdiket. Rojinga me bi rojan qet dû
dernedixist. Lê em qet tenê neman. Bi hev
re birçî, bi hev re tî bûn. Çi bihata serê me
em ba hev bûn. Rojên me yên xeter, ji me
hemûyan re xeter; rojên me yên şahî, ji me
hemûyan re şahî bûn. Çavên me pariyek
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nan, qumek av bû, tunetî bû.
Em bi hev re bûn, em ji hev re
bûn, Me wer dizanî ku emê liher
demê bi hev re bimînin, ji hev re
bimînin. Heya mirov li serê erdê
be mîna ava çemekî jiyan diherike. Li gor zemîna çêm carna hêdî
hêdî, carna bi şîp. Carna di golê
de dirawiste, carna jî ji pêlê re dipijiqe. Dem hat êdî me nexwest
bimînin
bibînin. Me jî got,
dunya fereh e mirov dikare li pir
cihan ve here. Li welat hemû bi
hev re neduxwiya wek çare. Rojhilat rojava, bakur başûr,
û

û

û

Rast e her alî jî çûyinek bû,
me dikaribû bi her aliyê ve jî
belav bibin .: Lê her tişt mîna
xwestina mirov nabe. Hinek tişt
hene ku mirov bixwaze jî nabe.
Welatê me bi salan bü ketibû
bin bandora rêvebirên berê xwe
dabûn xerbê. Aliyê xerbê ji me re
hatibû vekirin, aliyên din girtî
bûn. Yên berê xwe didan aliyên
din bi xeberên nebaş dizivirîn an
jî bi xwe nedizivirîn, lê xeberên
wan ên nebaş dizivirîn. Her kî
ku berî dida xeribiyê, berê wî

rojava bû, Yên diçûn êdî nedihatin, hêdî hêdî malbatên xwe
jî dibirin ba xwe. Yên dihatin bi
nişêtên dewlemendiyê dihatin.
Pir zêde nediman, dîsa diçûn. Çiqas zêde bimana ewqas zêdetir
dewlemendiya wan kêm dibû û
xizaniyê dîsa dest pê dikir. Rojava tenê dewlemendî nebû, carna tunebûn bû jî. Hinek diçûn
nedihatin. Xebera hebûn
tunebûna wan jî nedihat.
û

û

Hinek tişt
sedemên hinek
tiştan belû M. Lê hinek tişt jî
nedihatin fêmkirin. Çiyên me
hebûn bê qîmet bûn, çiyên din
hebûn bi qîmet bûn. Rast e,
golika cîran her dem mîna ga
tê dîtin. Lê têkçûn tenê bi vê
gotinê nedihat îzahkirin. Ardê
me, şekirê me û rûnê me hebû,
lê helewa me tunebû. Çima
me nedikarî ji xwe re helawê
çêkin. An jî helewa me ya dihat
çêkirin çima bê qîmet bû. Me
bi xwe qîmeta hinek tiştên xwe
nedizanî, lê hinek tiştên me jî bi
her firsetî dihatin biçûkxistin,
dihatin berteref kirin. Di aliyekî
de jî pir tişt hatibûn guhertin,
ger gor van guhertinan di aliyên
din de jî guhertin bibûna ku
terazî careke din bihatana taxa
xwe. Guhertinên di nav civatekê
mîna ava herikî ne. Dema av
herikî lazim e hinek wext derbaz bibe ku ava herikî di cihekî
din de kom bibe û careke din
bigihêje sikûnetê. Her guhertin
di civatê de hinek guhertinên
din ji xwe re tînin. Lê ba me
sikûnet tunebû.
û

Roj hat em ji ber koçberiyan
li aliyê rojava ketin. Êdî dor dora
me bû. Her yek di bajarekî gir û
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gerî de derket. Ez jî hatim di vî
bajarê bi milyonan însan tê de dijin re derketim. Min di serî de pir
zehmetî kişand. Mîna masiyekî
bê av nezanî ku çi bikim. Çûm
ba welatiyên xwe, hêdî hêdî hinî
jiyana nû bûm. Cure cure şîrove,
nêrîn û salixdan ji min re hatin dayîn. Hinek bi hatina min
kêfxweş bûn, terkkirina welat ji
bona pêşketinê pêwîst dîtin. Hinek ji hatina min re xemgîn bûn,
ji niyeta xwe ya vegera welat re
asteng dîtin. Hinek jî bê deng û
bê beng pêşiyê ez hinekî temaşe kirim, dû re jî pirsa kesên li
wir mane û rewşa welat ji min
kirin. Mîna ku ji min re bibêjin:
"Dema welat carê hat terkkirin,
êdî zivirîn ne mumkîn e. Nifirek
e li me hatiye kirin, kî diçe êdî
li wir dimîne. Zar û zêçên xwe
jî hêdî hêdî tîne ba xwe, dibe ku
rojekê meyîtê wî were welat, lê
vegereke bi zindî pir zor e."
Dema min niyeta koçberiyê
dabû ez xwe bi dudilî bûm,
niha dudiliya min zêdetir bibû.
Min nedizanî çi bikim. Êdî min
nedikaribû di dest de bizivirim
welat. Ger min hinekî sebir bikira, bişuxuliyama, pere qezenc
bikira, ji malbatê re pere bişanda ku hêdî hêdî rêya xwe ya
zivirandinê bikira. Hinek tişt bi
xwe zehmet bûn, lê piştî bûyîna
hinek tiştan zehmettir dibûn.
Terkkirina welêt zehmet bû, di
dû terkkirinê re zivirandin zehmettir dibû.
Roj bi roj jiyan dimeşiya. Geh
li vî alî, geh li wî alî. Geh li ba
filankesî, geh liba bêvankesî kar
kir, şuxulîm. Bûme şahidê başî
nebaşiyan. Mirov nas kirin,
û
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rindî Û xirabiya mirovan nas kir.
Jiyana bajar, tekiliyên mirovan,
cîrantî û neyartiya livir hesiyam.
Welat liwir ma, ez êdî li vir bûm.
Pirê orf û adetên me jî li wir
man. Li vir hinek tişt, carna jî pir
tişt cuda bûn. Gor van cudatiyan
tiştên din jî divê cuda bûna. Di
reşayiyê de rê ve çûn, di avê de
ajne kirin xweş e. Divê her tişt di
cihe xwe de bihata kirin.
Min demeke dirêj hesabê
vegerê kir. Di vî warî de hinekan
pişt dan min, hinekan jî şîretên
neçûyînê ji min re kirin. Dudiliya
min carna ez dorpeç kirim, carna
jî terk kir. Pişt salekê min berê xwe
da welat. Hevdîtin û serlêdana
malbatê, nas û dostan di serî de
ez pir kêfxweş kirim. Her ku roj
derbaz bûn, pê hesiyam ku li vir
jiyan ji me re hatiye astengkirin.
Ên ku xwedî hêz û biryar in, naxwazin ku em li vir, li welatê xwe
mîna gelên din ên ser erdê bijin.
Terkkirina welat derdek e, neterkkirin derdekî din. Gur ketiye
nav pêz û bir belav kiriye. Dîsa bi
hustixwar min berê xwe da bajarê
mezin. Îcar bi nêrîneke din, bi niyeteke din. Êdî ezê malbata xwe jî
bînim liba xwe.
Kar dîtin êdî ji min re ne
zehmet bû. Karmendên ez nas
dikirim hebûn. Dizanibûn ku
ez çer mirov im û çer dişuxulim.
Min karek ji xwe re dît. Pişt re
ji xwe re maleke mezin kirê kir,
ji mala xwe re eşya girt. Li gor
destpêkirina dibistanê hesab û
kitab ên xwe kir. Êdî benda hilgirtina zarokan bûm. Malbata
min dixwest ku havînê li welêt
derbaz bikin. Di dawiya havînê
ez çûm welat, min zarok û mal

anîn ba xwe, bajarê mezin. Êdî
malbata min jî livî bajarî cih bû.
Min dizanibû ku zarok bi wê
di serî de pir zehmetiyê bikşînin,
wisa jî bû. Hîn muşkîlatên haya
min jê tunebûn jî hatin serê wan
û me. Di dibistanê de bi axaftina zarokan tinaz hatin kirin,
ew mîna kesên neqenc û bizerar
hatin dîtin. Şîrê ku wan ji diya
xwe mêtin di bêvila wan de hat.
Li mal jî muşkîlat derketin. Hinek cîranan em nexwestin, bi
nêrîneke nebaş li me nêrîn. Me
pir mucadele kir. Di vî warî de
me hinek tiştên xwe bi wan dan
qebûlkirin, lê hinek jî em bi xwe
hatin guhertin. Bi rastî em pir
hatin guhertin. Niha li halê xwe
dinêrim, guhertinên ku em tê de
derbaz bûne bê hed û bê hesab
in. Ew guhertinana nebûna ezê
biketima vî halî?
Di aliyê aborî û dunyewî de
roj bi roj ji me re pêşketin peyda bûn. Her zarokekî me xwend,
bû xwedî meslekekî qenc. Niha
her yek li deverekê xwedî mal û
malbata xwe ye. Min jî va mala
ku ez niha tê de dimînim ji xwe
re kirî. Niha baştir dizanim ku
tenê bi malê dinê jiyan ser nakeve. Divê pîvana mirov têk neçe.
Pîvan carekê têk çû êdî jiyan serê
xwe nagire, muşkîlat xwe didin
bi dû hev.
Em di welat de bi nas, dost û
cîranên xwe re mîna malbatekê
bûn. Şahiyên me yên wan bûn,
yên wan yê me. Şînen me yên wan
bûn, yên wan yên me. Di demên
teng de bi şiklekî me pişt dida
hev, derbaz dikir. Jiyana me bi
tunetiyê derbaz dibû. Lê me hîn
nedizanî ku mehrûmtî jî heye.

Bi gotineke din, me nedizanî ku
tunetî tiştek e, mehrûmtî tiştekî
din e. Me wer dizanî ku tunetî ji
ortê rabe, qet muşkîlatên ku em
nekarin çareser bikin namînin.
Ez niha pê dihesim ku ferqeke mezin di navbera tunetiyê û
mehrûm tiyê de heye. Dibe ku
her tiştên mirov hebe, lê dîsa jî
mehrûm be.
Di serî de tekiliyên me û
welatiyên me ji hev re pir baş
bûn. Di nav heftê de çavê me li
dawiya heftê bûn ku emê dîsa
herin serlêdana hev, werin ba
hev û din. Her ku me hev û din
nas kir bi cîranan re jî têkiliyên
me pêşve ketin. Lê dem di cihê
xwe de nasekine, diguhere; an jî
bi rastî em bibêjin mirov diguherin. Wext hat serlêdanên me hêdî
hêdî seyrektir bûn. Her malek bû
xwedî telefonekê. Pêwendiyên me
demekê bi telefonan berdewam
kir. Wextek bû êdî pêwendiyên
bi telefonê jî seyrektir bûn. Bi
her îmkaneke nû çend edetên
kevn hatin terkkirin. Êdî însan
ne bi însanan re, ji xwe re meşkûl
bûn. Êdî mirov ne ji bona ji hev re
bûyînê, ji bona tiştekî kom bûn.
Dema ew tişta qediya her kes
zivirî cihê xwe. Ji bona ji hev re
sohbet kirinê, şahî û şînên xwe
bi hev re parvekirinê êdî tekilî û
zemîn nema. Dibû, carna bi hezaran mirov komî ser hev dibûn, lê
her kes bi serê xwe, pir caran jî di
bin nîrê tenêtiyê de dinaliya.
Niha dinêrim halê min jî wisa
ye. Di mala gir û gerî de, bi serê
xwe, bi tenêtiya xwe re ketime
bezê. Şev û rojên min li nav hev
bûne. Min doxtor nehîşt çûm
ser. Tu tiştek tesbît nekirin. Êdî
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nizanin ji min re çi bibêjin û bi
min çi bikin, teşhîsek dan ku
ne hûn pirs bikin ne jî ez ji we
re behsa wê bikim. Nexweşiya derûnî, bi gotina modern/
nûjen nexweşiya psîkolojîk.
Hîn navekî wê yê din jî heye. Jê
re dibêjin depresyon. Ez li vir ji
we re bi kurtayî îzeh bikim ku
tiştekî wisa çer hat serê min.
Rast e, ez di serî de pê hesiyam ku zarok ne li gor xwestina
min tên perwerdekirin. Lê dîsa jî
min xwest ku di derheqê bawerî
û nêrîn, orf û edetên xwe de wan
hinekî haydar bikim. Dema hîn
piçûk bûn guhdariya min dikirin. Her ku mezin bûn êdî bi serê
xwe hereket kirin. Dema dest bi
zanîngehê kirin êdî wan xwest
min bikin bin bandora xwe. Min
dît ku emê mîna pisîng û mişk
bi hev bikevin, min dest ji wan
berda. Wan jî hêdî hêdî mal terk
kirin. Mala gir û gerî ji min û
diya zarokan re ma.
Jina min keça zozanan bû.
Ji bona wê jiyana bajar, mîna
jiyana kewa gozela di qefesê de
bû. Ji bo malbata xwe mecbûr
ma ku di bajêr de jiyana xwe
bidomîne. Dema ez û wê li mal
tenê man, xwest dîsa bizivire
welat. Lê dizanîbû ku li welat jî
jiyan mîna berê nemaye. Bisalan
bû hesreta welat ew pir bê hal
xistibû, nexweşî demeke dirêj jê
re bibû heval. Êdî doxtor û dermanan jî feyde nedikir. Dû cejna remezanê ji min re got: "Min
bibe welat. Dibe ku hînek behna
min fireh bibe. Ez li vî bajarî difetisim." Em bi hev re çûn welat.
Çend rojên pêşiyê jê re mîna
derman hat. Roj bi roj rengê wê

vebû, hêza wê zêdetir bû. Hemû
nas û dostên xwe dîtin, cihên
ku dixwest temaşe kir û geriya.
Êvarekê li mala birayê wê me
sohbet dikir, ji me re got: "Êdî ez
bimirim jî çavên min helkirî naçin:' Peyva mirinê xofek kir zikê
min. Ji wê şevê vir de ew xofa di
hinavê min de ye, derneket.
Heya dereng em gişt bi hev
re bûn. Şev dereng ez û wê em
çûn odeya ku ji me re bo razanê
hatibûn hazirkirin. Di odê de li
çavên min nêrî û got: "Xêr el Çi
li te qewimiye? Binêre, li welat,
li ba eqrebe, nas û dostan bûyîn
çiqas xweş e. Li vir dema mirov
bimire barî haya kesî li mirov
dibe. Lê li wî bajarê bêserî û
bêbinî, dibe ku mirov bimire, lê
haya kesî jê nebe."
Ji dû banga sibê re hişyar
bûm ku hîn wa ye di nivînê de ye.
Xofa min zêdetir bû. Her dem li
berî min hişyar dibû, destnimêja
xwe digirt, dû re jî ez hişyar dikirim. Îroj ez berî wê hişyar bûm.
Deng lê kir, qet bersiv neda. Min
destê xwe dayê, termê wê mîna
kulav bû. Êdî min zanî ku tiştê jê
ditirsiyam hatiye serê min. Tirba wê jî mîna wesiyeta wê li cem
diya wê hat kolandin. Ew gihîşt
miradê xwe. Lê eZ?
Ji dû demekê re zivirîm mala
xwe. Di serî de ji bo taziyê pir
kes hatin serlêdana min. Hêdî
hêdî serlêdan, dû re jî bi telefonê
hal û xatir pirskirin kêmtir bûn.
Mîna min di serî de jî got, çend
roj in tu kesî derê min venekir,
telefona min lê nexist. Ez mîna
hurçên serê çiyê ji tirsa xwe dibezim.Jb..
16. 12. 2013,StuttgartJElınanya
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>:.tp.ek kuştin
l'Aeh(Jl~t Bozkoyun
Ji bo Remezan

Seîd el-Botî ...

İronewroze

Mirin ji bo 'aliman

newroza siltanî ye
.r<uUlkênpenaber îro bûne xwedî ax
Para kulîlka sê reng bûye axxx
Cizîra Botan xwîn digirî îro
ııerdertîdor
gola xwînê
Setde:ttkuştin îro liser QUr'anê
Li qupcjkeke Mizgefta îmanê
Xwin nuqutî bi ser rûpelên Qur'anê de
Stêrkekxurlcî li 'ezmanan
1\1îmek mir 'alem mir
İro aXXX îro
Xwinxwaran bombe barandin bi ser
mizgeftekê de
GWı ker kirin
Laş perçe kirin
Feqî di nava gola xwînê de perpitîn
1\1îmek bi hêlekê de ket
Bi alîkariya banga YA XWED:Ê rabû
ser piyan
Xwînxwaran kenûn girêdabûn
Nesekinîn
Hêrs bûbûn
Çavsor bûbûn
Dilxwîn bûbûn
Har bûbûn
Azirî bûn
Bê rehm bûbûn
Kor bûbûn
Ker bûbûn
Nezan bûbûn
Destek çû ser darê mawzerê
Teqînek hat, gulek' hilpekiya
Gulek kete dilekî Xwedayî
Gulek kete dilekî Mihemedî
Gulek kete dilekî welatperwer
İro :Alîınek bi hêlekê de ket .
İro di mizgeftekê de 'alîmek kuştin
:Alîınek mir 'alem mir
8 Avrêl 2014
Wan

1 Gulek; Yek zirêç, yek zirîç, yek
zîrç, yek qurşûn
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Sêwregi di Şewa Aınnanî
Mistefa Karadaglı

Nan werÎno, dima zebeşênda honiki yena sifreyî ser.
Zerrîya kesî kena honiki, qehran kena vila. Cenî dest bi xÎybetê cÎranandê xu kenê. Qeçekî nerehetey kenê,
boyênda weşi kewena mehlan ser...

abetna yo sukta ma di şewa amnanî, babetna

Hewşan di kulav û cili ravistê.

yo. Heta şan adir esto suki ser o. TIjîya delali

Nan werîno, dima zebeşênda honiki yena

peyşnena

seran. Wext şino, hêdî-hêdî tijîya

mibareki şewqê xu ancena suki ser ra.
TIjîya ki kesî xewimena

şina, vera ci

vayêndo honik yeno seran-ser.

Suki bena

tarî ...

sifreyî ser. Zerrîya kesî kena honiki, qehran
kena vila. Cenî dest bi xîybetê cîranandê xu
kenê. Qeçekî nerehetey

kenê, boyênda weşi

kewena mehlan ser.
Keyf û temaşe yo sukta ma di amnan.

Suka weş û roşni bena tarî û zilmat.
Bêvengey kewna suki ser.

No keyf heta şewran berdewam

o.

Her şan û şewr zeydê leyletul qedrî yo.

Cade û kuçey bîyê veng, însanî kewtê
Aşmênda

keyandê xu.
Tayn merdîmi berey mendê, pêt ray şinê;
destê înan di nano germ. Qeçekê werdîkî
raya pîyandê xu pawenê, çimî kêberan di...
Bivengîna esnafi dikanan gênê. Dayreyê
dewlete hêdî-hêdî paydos kenê.
Vengêndo kûr kewto Sêwregi ser. Vengê
veyvan yeno, bê neqar û bê zilxitan.
Cadeyan di tek-tuk

erebeyî mendî ray

sero.
Cenîyê kebanî şamîya weş û delali pewta,

raya pîyê qeçan pawenê.

xaseki

vejîna

teber.

veyva newîye. Û bindê astarandê

di nivînî rabenê, qeçekî ser

0

Zeydê
hewşan

kay kenê. Bi

keyfêndo mezbut.
Vayêndo

honik

dano

dara tuyêri

ro,

perikî xiş-xiş kenê. Verênan ano vîrê kesî.
Ez çiçîya? Ez
Kela ser

0

0

çiçî ba?

lambayî veşenê, zeydê asta-

ran. Zey koyêndê berzî yo no resm.
Kesî dilşad keno. Banan ser ra vengêndo
tenik
vano:

dêrênda

newîye

bî zerrîya

germe
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Ax ax no çi hal

0,

87

dayê hal yaman o!

Ax ti şîya wareyî,
Lê mi rê çend serd

0,

Keynê to ez cawita,
Ez bîya wayîrê derdo,
Dayê hal yamano,
Bawo hal se beno?
Kes qayîl

0 destan

na keyfweşey

derg bikero ûastaran tepşo,

ser. Nameyê ey çiçî bi şaîrê ma yo

Sêwrekijê estbi? Ehmed Arif, vano:

"Oy hewar!
Xatirdê Mehemed û Îsayî
Xatirdê ranzaya ke ti ser

0

rakewenê

Qe\iiilorittdilO, bilor1n

Deeey gurzê Ferhadî koyan keno ardî!
Cayêndê min

0 veng

Şên~ayat~1i payizê rast hatî

virsikê xençerî

Zefîkci Joiate li rojhilat hatî xwarê

Û nimiteyê mi di ereq di mende, asî,

Tir'Jat~ liberzivistanê

çû

Eke ez vajo e, do bivisno hewsarê xu

~VoIÎ~9~~êCl~natedi şembelîka re dageriya

Waştişêko zey biradê gula hewtberi

or~#ip~rtûiıkê evînê re dawerivî
Tujimirüegiran
1êdî

Oy min to ra hes kerdbî ...

Nemaidikarimte hilgirim
Îro
kalbû me

ez

Babetna yê, sukta ma di şewî babetna yê.

Tayê tizbiya min bi xemgînî

Vayêndo honik yeno, boyênda weşi...

Xwe berdane terkêdestê min
Piştarnin zinarê hilweşiyayî

Kes qayîl

0

bivijîyo teber, xu rê bigeyro seran-

ser.
Awa Qerejdaxî tahm dekena fekdê kesî.

>~~Zikê min gola koçbera
'"Karû bizin, mar û masî tevlî kûsî tê da tî mayî
......Bi hefteka zaroka dilîzin bi min ra

Kes veracêr şino, meydan xum-xum keno, awa
meydanî kesî mest kena.
yo kîşta kefî ra,

babetna yo ...
Şewi bena tarî û tarî vayo honik kesî qefelneno.
hêdî-hêdî

• ~dî di xwe ra nabînim bêm cem te yarê
:... Hêviyê min hatina nûbiharê ...

ver bi keyan
3',\~~,,:iN,-:

yenê.

~::C::;>;:

Şewqê çilan hêdî-hêdî şinê hewn ra.
Sukikewna

Porê minbûye kefen
"''<';Tabi tabi ser minda tê xwarê
>;,
.. Bîna sinca pir xweş e ji alî te tê
;, \«
?~.'

Lepan a şimitişê awi babetna

Ê ki şinê geyrayîş

'.•Libêtizbiya min a karbanî

tarî û zilmatî mîyan ...

Merdim fîtiki biceno mehla heme aşnawena.
Haho!
Kuçeyî vengê pisîngan

û kutikan

rê manenê;

xu rê rizqê xu geyrenê.
No şikl ûhewayî mîyan di suka ma Sêwregi xu
mîyan di vînî bena ..#\

Pûşber/2013 Mêrdîn
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Di kilaınên dengbêjan de
hevdîtin û hevnasîn
Tekin Çifçi

Dema ku keç û xort tên ba hev, piranî ne bi tenê ne. Li ba wan kesên sêyemîn jî hene. Ew kesên sêyemîn bi
piranî xuşk an jî hevalên keçikê ne. Dema ku keç û xortek li cihekî xalî bi tenê li ba hev bêne dîtin, malbata
herdu aliyan jî yê bikeve şermê. Di rewşeke weha de heke her du alî jî bixwazin, di demeke kin de daweta wan
kesan tê kirin ...

i gor kilamên ku ji aliyê dengbêjan ve hatine gotin, di nava keç û xortên Kurdan da
derfetên hevnasînê kêm in. Lê dîsa jî çend
derfetên ku keç û xort hev bibînin hene.
Keç dema ku diçin kaniyê, dizanin ku xort
jî li derdora kaniyê ne. Lewma jî keçik,
berî ku biçin kaniyê xwe dixemilînin. Cil û
bergên xwe yên xweşik lixwe dikin. Li derdora kaniyê û li ser rê hev û din dinasin.
Demeke kin be jî bi hev re dipeyivin. Ji bilî
kaniyê, dema ku li nava erdan dixebitin,
li dawetan û cejnan jî derfetên hevdîtinê
çêdibin.! Ev hevdîtinên piçûk ku li ser
rêya bêriyê, kaniyê, li ber pez an jî li çolê
çêbûne, ji folklor û helbesta Kurdî re bûne
navgînên sereke.' Keç û xort, di dawetan

2

Prens Süreyya Bedirxan, "Kürt Kadını ve
Sosyal Rolü", amd. Mehmet Bayrak, Geçmişten
Gûnûmûze Kürt Kadını, weş. Özge, Ankara,
2002, r. 289
Mohammed Mukrî, "Kürtlerde Evlilik", amd.
Mehmet Bayrak, Geçmişten Gûnûmûze Kürt
Kadını, weş. Özge, Ankara, 2002, r. 282-310.

de dikevin govendê û destê hev û din digirin. Di van hevdîtinan de hin sozan didin
hevûdin.
Dema ku keç û xort tên ba hev, piranî
ne bi tenê ne. Li ba wan kesên sêyemîn jî
hene. Ew kesên sêyemîn bi piranî xuşk an
jî hevalên keçikê ne. Dema ku keç û xortek

li cihekî xalî bi tenê li ba hev bêne dîtin,
malbata her du aliyan jî yê bikeve şermê.
Di rewşeke weha de heke herdu alî jî bixwazin, di demeke kin de daweta wan kesan
tê çêkirin. Lê dema ku ji herdu malbatan
aliyek ji ber hin sedeman (aborî, civakî,
siyasî, olî û hwd.) li dijî zewacê derkeve, di
navbera herdu malbatan de gengeşî û alozî
derdikevin. Carinan kuştin jî pêk tên û
dibe sedema şerê navbera eşîr û malbatan.
Malbata lawik bar dike. Malbata keçikê jî
di demeke kin de keçikê dide mêrekî din.
Ew mêr piranî ji keçikê mezintir e. Çend
taybetiyên wî kesî hene. An jina wî ya berê
miriye, an jî wek jina duyemîn, sêyemîn
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bi keçikê re dizewice. Heke ne ji herduyan yek be,
emê bizanin ku kêmasiyeke wi ya fîzîkî (wek kor,
qop, tetirxamî û hwd.), tenduristî (dîn, gêj, nexweş û. hwd.) heye. Bikurtî ne kesekî normal e. Jixwe civak jî li dijî zewaca kesê "normal" û "keçika
navderketî" ye.
Ji aliyê din ve ev qewimînên ku li jor hatine rêzkirin, rewşên hestiyar dertînin holê. Jin
serpêhatiyên xwe dikin kilam û ji kesên nêzikî xwe
re dibêjin. Di van kilaman de hestên pak ku dilê
jinê hûngavtine rêz dibin. Ji ber ku dilketiyê wê ya
miriye ya jî konê xwe ji nava konan bar kiriye. Paşê
.ev stran bi awayekî linav gel belav dibin. Di destê
dengbêjan de barekî hunerî û wêjeyî hildidin ser
milê xwe û ji nifşên nû re dibin mîrateke devkî ya
bêhempa. Yek ji van serpêhatiyan strana Hesenê
Mûsa, ku gelek şaxên wê hene ye. Yek ji van şaxan di sala 1943an de, di kovara Ronahiyê de çap
bûye. Di vê stranê de diyar dibe ku malbata keçikê
dewlemend e, lê rewşa malbata Hesenê Mûsa ne
diyar e. Herdu evîndaran licihekî xalî hev dîtine û
demekê liba hev rûniştine. Hinek bi hevdîtinê hesiyane û ev yek bûye sedema trajediyekê. Di stranê
de hevdîtin weha tê vegotin:

89

Di gelek stranan de keçik an jî bûk, ji ber ku

dema xwe bi dilketiyan re derbas dikin, ji kar û.
barên malê dereng dimînin. Ev yek jî di nava malê
de dibe sedema nerazîbûnan. Jin him ji bo ku rê
li ber van nerazîbûnan bigirin, him jî ji bo ku şik
û gumanên maliyan ji xwe dûr bixin serî li gelek
rêbazan didin. Ji van rêbazan ya herî erzan û navdar "derew" in. Bi vî awayî him dilketî him jî jin, ji
xetereyan tên parastin. Jin ji derengmayîna xwe
ya malê şivan berpirsiyar dikin. Şivan pez dereng
aniye bêriyê." Carina jî pezeke ku ji malê reviyaye,
tawanbar dikin. Derewa herî navdar jî qetîna morî
û mircanan ya liçolê û dema kuji bo berhevkirina
wan çûye heyfê ye. Dema ku jin dikevin tengasiya
derewan, hevalên wan digihêjin hawara wan:
Hevalê me, cînarê me pezê xwe dotin,
Zerî meşiyane, daketine nava kona,
Ez û gede lawikê xwe ketine kêf û henek û laqir- .
diya,
Lê lê Zerî domamê!

Herkê kotî noxsanê mêra pirs zi te kir,
Bê serê te da reş be, kondre giran bûn,
Tuyê çûbûyê nava bacêr kondre giran bûn,

Qîz û xortê gundê me kişiyan hûrmaziya

Peniya zer kotan,

Ez û Hesenê Mûsa me ji xwe re kir henek û laqir-

Katoşkê giran bû, qûl bû rijiya,

diya

Zenda zer ranegirt, mircan qetiya,

Destê Hesenê Mûsa

zi morî û mircanê min geriya

Kete nava hûrdeviya,

Em ji xwe re qaseki rûniştin, pê biliya

Heta min top kir, serê te reş be,

Carkê tifingek: ji azmanê hefta teqiya
Stûyê Hesenê Mûsa

zi ser kaba min rebenê dixe-

Ziya
Heywax heywax heywax mala minê
Heyf û xebineta çavê reş û belek ax ketinê
Mehra mêra

zi min heram be xeynî Hesenê Mûsa

zi dara dinê'?
Wekî ku di vê stranê de jî diyar dibe, hevdîtin li
ser daxwaza herdu aliyan pêk tên. Evîndar dilpak
in, tu armanca wan ya "xerabiyê" nîne. Heke hebe
jî ev yek di stranan de bi awayekî hunerî hatiye
pêşkêşkirin.
3

Stranvan, Hesenê Musa, Ronahî,j. 13, r. 2. amd. Rênas
Jiyan, Weş. Belkî, Diyarbekir, 2010, r. 226.

Roja min qediya'?

Jin bi vî rengî amadekariya xwe ya bersivên ku
bidin mêrên xwe dikin. Lê divê em ji bîra xwe dernexin ku, ev hemû fantezî ne. Jinê di ber xwe de
afirandine. Ev gotin û rastiya civakê li hev nayên.
Lê aliyekî van kilaman yê derûnî jî heye. Jin bi kilaman hest û daxwazên xwe vedibêjin. Bi vî rengî
dilê xwe hinekî rehet dikin. Mirov dikare gelek
tiştên din jî lê zêde bike, lê derfetê vê nivîsê rê nadin. Ev nivîs tenê wekî destpêkekê ye.~
4

Ehmedê Bêrtî, "Derwêşê Evdî" mp3., Deşîfrekirin: Tekin

5

Çifçi
Heciyê Cindî û Emînê Evdal, Folklora Kurmanca, weş.
Avesta, Stenbol, 2008 r. 426-427.
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Mulema Û çargoşeya

Ehmedê Xanî
Metînê K. Dilxêrî*
metinezim@hotmail.com

Bi gelemperî mulema bi zimanên FarisÎ, Tirkî, Erebî û Kurdî tên nivÎsîn. Lê mixabin Kurdî, bi giştî Mulemayên
FarisÎ û Tirkî de zêde nayê dîtin. Lêbelê helbestek heye ku xwe cuda dike. Mistefa Alî (1541-1600) ji Siltan
Sileyman re helbesteke bi navê GilÎname dişîne. Di vê helbestê de zimanê Erebî, FarisÎ, Kurdî, Albanî, FirensÎ,
SirpÎ, Rûmî, ManavÎ û BoşnakÎ hebûye ...

ate 'umrî fî hewa ke, ya hebîbî kulle hal
(Erebî)
Ah û nalem hemdemem şad der firaqet mah û sal
(Farisî)
Ger benim kanim dilersen, çokien olmiştir helal
(Tirkî)
Mest û serxwaş im ji eşqê min nema 'eql û kemal
(Kurdî)

tê gotin." Helbestvanên Îranî ji helbestên
ku bi Erebî-Farisî hatibûn nivîsîn re
"mulemmeût" digotin,"
Bi gelemperî mulema bi zimanên Farisî,
Tirkî, Erebî û Kurdî tên nivîsîn. Lê mixabin
Kurdî, bi giştî di mulemayên Farisî û Tirkî
de zêde nayê dîtin. Lêbelê helbestek heye ku
xwe cuda dike. Mistefa Alî (1541-1600) ji Siltan Sileyman re helbesteke bi navê Gilîname
dişîne. Divê helbestê de zimanê Erebî, Farisî,
Kurdî, Albanî, Firensî, Sirpî, Rûmî, Manavî
û Boşnakî hebûye. Ez dixwazim mînakeke
biçûk ji wê helbestê bi we re parve bikim:

Helbestek Ehmedê Xanî heye pirzimanî
ye. Di literatura Kurdi de ev wek "çargoşeya Ehmedê Xanî" tê bilêvkirin. Di wêje û
edebiyatê de ji berhemên wiha re jî "mulema" dibêjin. Îcar heke ev xebat helbest
bibe "telmî" ye êdî navê wê.
Mulema peyvek Erebî ye. Li gorîferhengan mulema ew tiştên ku reng bi reng in,
yan jî tiştên belek in. Di wêjeyê de jî ji wan
helbestên ku her risteyekê wê bi zimanekî
cuda ve hatiye nivîsîn re tê gotinê.'
Wihareng mulema di wêjeya klasîk de
helbestên ku ji zimanekî zêdetir tê nivîsîn

3

•

4

Xwendekarê Lîsansa Bilind - Wêje û Zimanê
Kurdî Zanîngeha Mûş Alparslanê
Ferhenga Tirkî (Türkçe Sözlük), c. 2, r. 1606

Arab olan arabî dil ile her dem buni dir"
Ene mû-ôrefu gayri hati [uiûs rûh fîn-nûr"

2

5

Can H. Türker, Mulema, Artuklu Üniversitesi
Yaşayan Di1lerEnstitüsü Üç Aylık Sanat Edebiyat
ve Kültür Dergisi, Kış 2013, r. 2.
Tiihir-ül Mevlevî (1973), Edebiyat Lügati, Hz!.,
Kemal Edib Kürkçüoğlu, Enderun Kitabevi,
İstanbul, Wergêr: MKD
Ev kesê Ereb bi zimanê Erebî ve her dem weha
digot.
Ez tiştekî nizanim, pere bide bicehme here
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Acem olan neferun dahi dem-a-dem sazi bu6
Men tevakkuf ne-konem hakk-i mera zûd şumôr'

Derew
Deniz Şan

Kurd olan velvele ile buni îrad eyier"
Dikujim te tu bizanî dirûvê min tu bî yar
Di helbestên

Hingu!îska dojehê ye
Derew

Kurdî de ew sê ziman ji xwe re ge-

lek cîhên berfireh

.91

Di tiliya bihuştê de

dibînin.

Di kelepûr û wêjeya Osmanî û Tirkan de jî hin
mînakên

mulemayê

hene. Ew jî bi sê zimanan

Tovêkurmîbûnê
perew

ha-

tine honandin.
Lê bi ya edebiyatnas

Selahaddin

mulema û telmî ewin ku nemazeji

"Tirk-dîwan" ku helbestên

Di,.ihîmaqîzantiya

Bekki; bêjeyên
bo helbestvanên

xwe Tirkî-Farisî

Di talda feqa teraliyê de

Em ji bo helbestên

mulemayê

mînaka pêşîn di
Bert1la xapandina mêraniyê ye
Derew

wêjeya Erebî de dibînin. Bi eslê xwe Faris Ebû Nuwas (mirin z. 813) helbestên

xwe bi Erebî nivîsîne

û bi peyvên

Farîsî ve jî mînakên

kem dane.

Dûv re jî em mînakên

helbestvanên
mulemayê

mulemayên

Farisî

de

yekem

.Didest€rıcamêriya

ye-

duwem li hêla

Faris di sedsala dehemîn

Di wêjeya

mejî de

Dengê keweke nazenîn e
Derew

ango

Tirkî-Erebî nivîsîn e.9

10

ye

car

Ü te

de dibînin.

tirsê de

~imbarek be. Ey mirov!

Dere\N
Keda şeytên ya herî pîroz e.

mînakên

Şehîdê Belhî dide. Di nîv sedsal şûnde

Ebû Cafer Endadî jî celebek wisa helbest nivîsine.
Sa'dî Şîrazî jî nimûneyên
Di Anatolyayê

mulemayê

dane.P

de jî pêşî mînakên

Mewlana Celaleddînê

mulemayê

Rumî dide.

Çend mînak:

Mahî çu Şems-i Tebriz gaybet numûd guftend
Ez diger! nepursid men soy lerem arar men14

Danî ki men be 'alem yalguz seni sever men
Çun der berem neyô.yî ender gamet oler men12

Mewlana Celaleddîn-î

RumP5

Bi du zimanî, Tirkî û Erebî mînakek ji mule- .

Rûzî nişest hôhem yalguz senun katunda
Hem sen çağır içer sen hem men kopuz çalar men'"
Ev kesê Faris jî her dem weha digot
Ez êdî nasekînim, mafê min bi lez bide
Ev kesê Kurd jî bi şemate ve weha digot
Bekki, Doç. Dr. Salahaddin, "Aşık Tarzı Şiir Geleneğinde
Mülemma", Zanîngeha Ahî Evran.
10 Y ıldınm, Kadri, Mulema, Kış 2013, Artuklu Üniversitesi
Yaşayan Diller Enstitüsü Üç Aylık Sanat Edebiyat ve
Kültür Dergisi, r. 7.
11 Yıldınm, Kadri, Mulema, Kış 2013,Artuklu Üniversitesi
Yaşayan Diller Enstitüsü Üç Aylık Sanat Edebiyat ve
Kültür Dergisi, r. 8.
12 Dizanî ku ez di alemê de tenê ji te hez dikim; heke neyê
ba min, ji kerba te bimrim.
13 Dizanî ku ez di alemê de tenê ji te hez dikim; heke neyê

maya Fuzûlî:

Men mubtela-yi hicran, menden zrağ canan
We'l-umru keyfe makan mislu'r-riyahi roih'"

6
7
8
9

Aşik Paşayê Kirşehirî (1272-1332)

ji bûyereke

di navbera Ereb, Faris, Ermen û Tirkan de diqe-

14
15

ba min, ji kerba te bimrim.
Wekî Şems-î Tebrizê hîvek ava bû, digotin; ji kesi
nepirsin. Ez bibêjim û bigerim.
Banarlı, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiytitı Tarihi, Cilt 1,
Millî Eğitim Basırnevi, İstanbul 1973

16

Bi hîcran ve girêdame,ji
li van mekan e

min dûre/temen wekî ba diçe
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Hûr e hûr

Mînak:

Mem Med

Brune et Blonde
İki hemşire-yi viiaak-ôyin,
İki dûşîze-yî vefû-perver;
Verd-i asfer biri, rakîk û hazîn
Dîgeri bir güzîde zanbak-ı ter.
Biri armûdi çehre, dîgeri ronde (girover)
Hoş-nümû, nazenîn brune et blonde.

Nihêrînek jî heye li dûrî çavan
Hembêzkirinek jî heye ji bilî milan
Bêhnkirinek jî heye çawa bêbinî ne 4erya
Pirsinek jî heye naqedin bersiv
Dûre dûr
Hin talepkar jî hene
Dibe jî nabe jî wek çeqelan
Lê gur jî hene meha çi1a
Zûrezûr

Çend mînakên navdar ji mulemayên wêjeya
Erebî, Farisî û Tirkî hatin dayîn, digel vê yekê hin
mînakên wêjeya Kurdî jî hene û navdar in. Di vê
hêlê de yekem car nimûneya mulema û telmiyê
Mele Ehmedê Cizîrî dide.

Tenê bi ken nîne mirov
Şev saet nîvê şevê ji heye
Kûrekûr

Bo nimûne:

NmitJ.eltjflte}t~h~daWi'y~~êlEî
1iftrechtır

Min di ber qalû bela, batin vi wê ra bû evîn

Hêj liser ehda elest im, ta bi roja axirîn
Min divê lê eşkera kim, carekê daxa nihîn
Guftem û ra ma duagoyê tû em ey horî'în[27
Eredet: 'ennî we qalet: Ma duau'l-kafirinî"

wime neqil dike û paşê bi zimanê wan helbestekê
li ser wê bûyerê dinivîse."
İlk agaz itdi dilinçe ol Arab'"
Kôle ya eshûbunû hôtu'l-ineb'"
Pôrisi eydür be-în engûr harînt"
Hôş be-hem bi'nşeste an-ra mi-harim+
Ermeni eydür ceyis hagûg küzim22
Tî hagûg cernûs bis elûk hazîm23
Türkmen eydür üzüm alufı yiyelüm24
Bu uşak keleçileri koyalum"
Helbestvanên heyama Tenzîmatê Recêizade
Mahmud Ekrem jî bi awayê balkêş di nav helbesta
xwe de zimanê Frensî bi kar aniye."
17

18
19
20

21
22
23
24
25
26

Yavuz, Kemal, Aşık Paşa Garib-ndme, Tıpkı Basım,
Karşılaştırmalı Metin ve Aktarma, Türk Dil Kurumu
Yayınlan, İstanbul, c. 1/1.
Cara pêşîn Erebîaxiv; ey hevalan
Tirî hilînin û bînin got.
Faris jî; bi wî ve tirî bikirin,
Em rûnin û bi noşî ve bixwin got.
Ermenî jî; ez jî tirî dixwazim,
Heke tirî bikirin ... digot.
Tirkmen; em van peyvên biçûk deynin cihekî,
Tirî bikirin û em jî bixwin digot.
Bekki, Doç. Dr. Salahaddin, "Aşık tarzı şiir geleneğinde

Diyar e li gor vê pêncane ango tehmîsê, sê rêz
bi Kurdî hatine nivîsîn û du rêzên dawiyê jî bi
Farisî û Erebî ve hatine nixûmandin.
Di wêjeya Kurdî de xên ji wan, mînakên dî jî
hene. Ehmedê Xanî, Nalî, Salim, Mistefa Begê
Kurdî û Şêx Riza Talebanî jî mînakên telmiya
pirzimanî dane.
Mulemayên Çarzimanî
Mulemayên bi çar zimanî bi piranî di mulemayên Kurdî de estetîkek girtine û di xuyanga hunera edebî de asta herî bilind in.29
Ehmedê Xanî ji saya perwerdahiya medreseyê
û katibiyê wekî zimanê xwe yê zikmakî di zimanên
'Erebî, Farisî û Tirkî de jî şareza bû. Di Dîwana wî

27
28
29

mülemma", ZanîngehaAhî Evran, Helbesta Recaîzade
M.E.
Min got em dua dikin ji te re ey hûrî
Rûyê xwe vegerand û got; duayên kafiran çi kêr e
Yıldınm, Kadri, Mulema, Kış 2013, Artııklu Üniversitesi
Yaşayan Diller Enstitüsü Üç Aylık Sanat Edebiyat ve
Kültür Dergisi, r. 8.
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de hinek helbestên ku bi van her çar zimanan hatine gotin hene ku ji van cureyê helbestan re tê
gotin "mulema."?
Li ser çargoşeya Ehmedê Xanî
Fate 'umri

fi hewa ke, ya hebibi kulle hal

(Erebî)
Ah û nalem hemdemem şad der firaqet mah û sal
(Farisî)
Ger benim kan im dilersen, çokten olmiştir helal
(Tirkî)
Mest û serxwoş im ji eşqê min nema 'eql û kemal
(Kurdî)

ser wan zimanan diyar dike. Bi rastî diyar dike
ku Ehmedê Xanî hem şareza, hem pispor, hem jî
filologê wan çend zimanan bûye.
Dibe ku pisportî hebe lê ne tenê ewqas, armanc
mirovahî û rêzgirtin e. Belê profêsor jî dibêje "peyamek hûmanîstî di vê telmiyê de heye."32
Mamoste jî dibêje; "Bi guman di cîhanê de
mînaka wê (helbesta çargoşe) zêde nayê dîtin ku
di çar zimanên din de hatiye nivîsîn. Digel vê yekê
(Ehmedê Xanî) di her çarînê de risteya pêşîn Erebî,
duwem Farisî, sêyem Tirkî û çaremîn jî Kurdî
nivîsiye û tevahiya wate xirab nebûye:'33
Di vê çargoşeyê de yekîtiya meqamî, fikr û
ramanî, tema û wateyek hêja û dilnizmî jî xwe diyardike.

Ev helbest bi tevayî pênc malik û çarîn e. Herweha rubaî ye jî. Ji mînaka jorîn jî xuya ye ku ev
helbest bi wan zimanan ve didome. Ev helbesta çarzimanî di navbera mînakên mulemayê de
nimûneyeke hêja ye.
Ev helbesta çargoşe wekî klasîkên din bingeha
xwe li ser wateya evînê girtiye.
Taybetiya çargoşeya Xanî
Lê gava mirov li mulemaya Xanî mêze dike û
ewê bi digel mulemayên helbestvanên dî dide
ber hev û hildisengîne, mirov zendemayi dimîne.
Mulema ku Xanî nivîsiye, ne wekî mulemayên
helbestvanên dî ye. Bîhna siyaset û civaknasiyê
ji mulemaya Xanî tê. Xanî di mulemaya xwe de
jî siyasî hiziriye. Xanî mulemaya xwe bi çar zimanan, bi zimanên herçar neteweyên serdestê
rojhelatanavîn, wate bi zimanên; 'Erebî, Farisî,
Tirkî û Kurdî' nivîsiye. 31
Mulemaya Xanî ne tenê huner e. Hem jî di navbera zimanan de pirek e ku hevûdu digel hev girê
dide, biratiyeke xurt derdixe holê. Hem jî di navbera zimanan de veguhestina wate û meqameke
birayetî dike. Wehareng gazîna hevpariyêtî ji wan
ji gelên serdest re dike.
Hem jî li helbestvan li vir şarezatiya xwe li
Yalsızuçanlar,
Sadık, Star Kitap Eki, 11.08.20 11,
ji Tirkî werger; http://www.avestakitap.coınlyazar.
php?id=182
3 L Cîhanî, Perwîz, Mem û Zîn Ehmedê Xanî, Nûbihar, 2012
Stenbol, r. 34.
30
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Raz û sira vê helbestê
Xanî dibe ku di vê çargoşeyê de wiha fikirî be:
Ji bo rûmetdayina kitêba me çarîna serî bi Erebî
dest pê bike ...
Ji ber sedema zimanê heyam û wêjeyê bila
duyemîn risteya malikê bi Farisî bibe ...
Bila sêyemîn jî ji bo xatirê zimanê Dewleta Os
maniyan bibe Tirkî...
Herweha zimanê min (Kurdî) jî ji bo gotina
dawî bike bikeve dawiya çarînan.
Di vê helbestê de wateyeke dî jî heye ku xanî
veşartî hiştiye. Ji xeynî Kurdî sê ziman dibe sê
netew. Sê netewên serbixwe û çewsîner. Kurd jî di
nav wan de neserbixwe. Xanî belkî wiha dibêje; hûn
mezinên me ne û rayedar in. Em pesendiya we dikin lê
ji piştî her sê gotinên we gotina dawî jî em dibêjin. Wateya we her sêyên we di wateya zimanê me de rewacê
dibîne û biryara dawîn mafê zimanê Kurdîye.
Yek raza çargoşeyê jî ev e ku Şêx Ehmedê Xanî
wateyên evini, cihêtî-dijhevî û gihandinê di vê helbesta xwe de bi cih aniye. Risteya yekem zimanê Erebî ye û
tê de raza evînî veşariye, risteya duyem û sêyem Farisî
û Tirkî ye û bêhna raza cihêtî-dijhevî veşariye û risteya
dawîn jî bi Kurdî ye û raza gihandinê veşariye.
32

33

Yıldınm, Kadri, Mulema, Kış 2013, Artuklu Üniversitesi
Yaşayan Di11er Enstitüsü Üç Aylık Sanat Edebiyat ve
Kültür Dergisi, r. 9.
Eminoğlu, Nevzat, "Ahmed-i Hani'den Enfes Bir çargoşe",
www.bilicanhaber.com, ji Tirkî wergêr: MKD

Hesp û rovî
Seyda Ronahî
Va ye çargoşe
Fate 'umrî fî hewake, ya hebîbî kulle hap4
Ah û nalem hemdemem şod der firaqet mah û saps
Ger benim kanim dilersen, çokten olmiştir helaP6
Mest û serxwoş im ji eşqê min nema eql û kemal

Rovî derkete se rê,
dit

ku hespek

wêda tê,

Hate cem hespê liber geriya,
hesp pesinand û yek cara~.
Got: "Ez bê kar û bê şixiil
ji birçinan roviyê min

dikin~e,'ı.ut

Ente fikrî fi fuadî, ente ruhî fî'l-cesetP7
Leşkere xemxay-i to milkê dilim wîren kertP8
Dade geldim işq elinden isterim senden meded'"
Van Tetaran kirne talan eql û dîn û milk û mal

ne zar Û zêç, ne war û mal
ez bê kes im, minji xwe rebike,he:vat
Di talda tede bisekinim ûblgerlm.
ku wext hat, ez jibo te b~

Tale xemmî, zade hemmî, şa'e sirrî fî'l-mela40
Teşne-i camê wîsalem, çûn Şehîdê Kerbela'?
Yoksa sen divane oldun, nice halin ey dila!42
Ya ji nû ve' îşweyek da min hebîba çavxezal

Hespê got: "Rovî tupirnea\tIedari,
lê dîsa ji tuji min ra ne kar1İl1ari.

Mert.bi te pir nake bawerî,
Tu yî xwediyê fen û füta,
tu kanî bi meşandin bid! dar.Ü\pllta,
ez tiştekî ji te naxwazim,

Bittu mehcûren hebîbî lestî minnî 'alimen"
Murdem ez derd-i fîraqet xafil î ez ha-li men'"
Can û dilden erzi kildim halimi canane ben4s
Erdêhala min tu xafîl qet nepirsî 'erdihal

ez têra xwe bihêz û awaz .iı:ö.f.

hİk'~.şi1<'l'i"

Bes li hember bela min

ar,

Rovî got: "Tu qet neke m
ez

him zatıyarimhim

Tev g~riyan,.tê re têr xwariU:t~~j&~,

Hellena mîn ni'meti'l-weeli hebîbî mîn nesîb46
Uftadem ber deret bîçare sergerdan.xeribî'
Derdimin çok olduğundan ona yoktur hîç tebîb48
Ey tebibê min! Dewayê derdê Xanî her wîsal

Rojekê bi dengekî re bi XW'ê"~~

Fhuı~

rovî got: "Vayê dizfuiye

dersdayin1i bistiyê min bar!ê1'
Rovî: "Bi kêfekîreviya

cem.p

Got: "Tu çidikiyebûreb~.êt:~~·&WUrk
Bi dengê te dar û ber dihemııy~

Ehmedê Xanî (Şêx Ehmed bin Îlyas el-Xanî)'#\'

tu am ûtamê bi me dihes~
di dest min de hesp e,
hespeka diran kesp e,
di histiyê wê de weris û be~$ı:

min j1 hene gellek d~mjifr~ft~~
Fikr û ramanê xwe jê re gor

Li cem

vaya ji min re ne tişteke
Gur xwe veşart di paş zina
hesp diçêriya jiwan wêda,;
Rovî hat cem hespê got: " ..
hin ku tine li hawîr me ke

34

emê tev biliztncav

35
36
37
38
39
40
41

qurcon

b~kê'"

pêk bine min kêfxweşeke
Pê gotine, çavê hespê gire#~şidan.(l/
werise hespê li darê hunan:~,
Rovî gur re got: "De were.
hespa girêdayî li hembere,"
Gur hat devekli newqa heSpê:xist;
dil û cegera wî tev derxist,
hesp naliya bi dengekî he~j
Got: "Hiş ne li çûk ûne

li~~'

ev roviyê bîlebazê kezap
min qet lê nedikir hesap."
Hûn jê bigrin dersekê
dawî hat li vê çîrokê. .

42
43
44
45
46
47
48

Ey xweşewîsta min! Bi eşqa te ve temenê min bihûrî
Bê te derbas bû meh û salan, hevalê min bû êş ûjan
Heke xwîna min diviya bî, ev xwîna min bo te bû helal
Di dilê min de tu yî, giyanê tenê min tu yî
Bi leşkerên xem ve siltana dilê min wêranker tu yî
Ji ber vê eşqê dixwazim dadê, divê kesê alîkar bibe tu yî
Xem dirêj bû, derd zêde bû, sirên min di civakê de belav bû
Wekî Şehîdên Kerbelayê livên min ji bo bêriyê tî bû
Gelo tu evîndar bûyî ey dilê min, ew çi rewş e te pêça ye
Ez di nav hîcrarıê me xweşewîsta min! Nezan î ji rewşa min
Ji destê cihêtiyê hatim, ji halê min bê agah î rewşa min
Min ji can û dil rewşê xwe rave kir ji bo xweşewîstê
Bo hevditîna wan parek nîmeta me jî heye gelo?
Ketim ber derî; bêçare, şaş û metel im ez
Derdên min ewqas zehf in ku bijîşk jî kêr nayê

~

ışıl<La.ıu

Ali Emiri'nin Gözüyle D.Bekirli Şairler/ A.Rahman Adak

13.00
12.00
7.00
12.50
7.00
12.00
10.00
6.00
17.50
10.00
12.00
15.00
20.00
7.00
20.00
25.00
10.00
30.00
10.00
13.00
7.00
7.00
25.00
8.00
12.00
10.00
7.00
15.00
10.00
7.00
6.00
16.00
30.00
10.00
10.00
5.00
15.00
8.00
20.00
10.00
30.00
14.00
12.50
10.00
15.00
8.00

Babam/M. Sald Ramazan el-Bûtî
Bediüzzaman'ın Hayatı/ Abdurrahman Nursi
Bütün Yonleriyle Arabkendi/M. ŞerifEroğlu
Büyük Kürt Mucit Ebul İz el-Cezeri/ Abdullah Yaşın
Cumhuriyet Öncesi D.Bekir'de Maarif/Şefık Korkusuz
Çığır Açan ŞarkAlirnleri/ Abdulbadi Tiınurtaş
Çığlığa Duran Sözler/Misbah Hicri
Divan/MollaAhmed-i
Ceziri
Diyarbekir Eğitim Tarihi/Mehmet
Şiınşek.
Duru Su Rüyası/Mehmet
Özer
Efsaneler ve Gerçekler/Misbah
Hicri
Eftelya-İzinde Yitirilmiş Hayat/Necip İncin
Elma Kokusu (YolaAdanan Şürler) Gülistan Çoban
Gönüle Akan Darnlalar/Seyda Şeyh Ubeydullah
Hayat İlınihali/Emin Ulutaş
İlk Vatandan Gelen Sürgün/Hasan Hüseyin Çevik
İnsanlığın Ortak AkIı/M. Halit Yalçın
İslam Aleminde VakıfKütüphaneciliği
İslam' ın Anadoluya Gelişi/ Ahmet Demir
İtirafçı/Gülistan Çoban
Kaçış/Sait Soysal
Kolay Farsça/Osman Aslanoğlu
Son Kapı/M. Zahir Ertekin
Kuruluş Döneminde Eyyübiler/ Ali Beyyümi
Mazideki Suruç/ A. Kadir İkbal
Mazlum Halepçe/Müştehir
Karakaya
Medreseden Meclis'e Meclis'ten Medreseye/G. Emre
Mem û Zîn/Mo Saîd Ramazan el-Bûtî
Molla Muhammed Zıvıngi/ Abdulhadi Tiınurtaş
Muhafazakar Kürt Yoksullar, Mehmet Bozgan
Nasihatname/M.
Muhammedê Şoşiki
Seyabatnamelerde Diyarbekir/M. Şefık Korkusuz
Sırr-ı Hanımın Divanı/MıŞefik Korkusuz
Siyamend/Mo Saîd Ramazan el-Bûtî
Sonsuzluk Histerisi/Mehmet
Bozgan
Süryanilerve Diyarbakır/Mehmet
Şiınşek
Ta\ihsiz ve Tarihsiz Şürler/Misbah Hicri
Tarih, Kültür ve Cizre/Abdullah Yaşın
Tarihin Adı Urfa/Misbah Hicri
Tezkire-i Meşayih-i Amid/M. Ş.Korkusuz
Urfa Efsaneleri/Mehmet
Kurtoğlu
Urfa ve Çevresi Eyyubiler Tarihi/Ahmet Demir
Vadedilen Günler/Taha Hüseyin
Yazılı Kaynaklarda çERMİK/Müslüm
Ûzülmez
Zembîlfıroş/Gülistan
Çoban

Kitêbên Nûbihar Yên bi Tipên Erebî
Basiretul

Qulub /Mela Xelîlê Sêrtî

45.00

Baxçeyê Jiyana Piştî Mirinê/Seyda
Defteroka

Şirîn/ (Berhevkar)

Dîwan/Mela

Abdurrahman

Dîwan/Mela

Ebdullahê

Dîwan/Melayê

Mele yasîn

Muhemmed

Dîwana

Heyderî/M.
Hezîn/Seydayê

20.00

Babnirî

Ehmed

r ••••••••••••••••••••••••••••

İbrahim

û M. M.Emin

El-Eqdul

C. (Şerha Dîwana Mela)/M.Ehmed
Kurdiye/Mela

Kulxaniya

Veşartl/S,

Mecmeul

Mesail/Xelîfe

Mecmuetul
Mewlîdê
Mewlûda
Nehcul

A.Rahman

Şawurî

8.00
30.00

Xanî (Şerh: Huseyn

) /Ş.Mûsa

30.00

Şemrexî)

20.00

Xasî

10.00

(Bi cild-du reng şamûa)

Muhemmedê

Sibyan/Xelîfe

17.50

Bedreddîn

3.00

Sêrtî û Ehmedê

xani

8.00

Hezîn

Eqîde û Exlaq û Edeb/M.Husni

Zubdetut-Tecwîd

3.00

yusuf

Reng û Rûyê Pêxember/M.Husni

Tuhfetul

40.00

M. Husni Hezin

Gundî/Seyyid

Rîsaieyên

Zivingi

7.00

Enam û Eqîde/M.Xelîlê

Serkanî/Mele

30.00

yusuf

Kirdî (Digel CD) /Ehmedê

Mewlûd/Ertûşi

Heyderl

8.00

m. Erbe'e Kitub(Berhevoka

Mem û Zîn/Ehmedê

12.50
Hezin

15.00

Mehsüm

12.50

Yusuf

littalîbîn

8.00
30.00
17.50

Kurdî Fiqha Şafiî

el- Eqîdetil

Doskl)

Mela Huznî

Diyariya

Eqîde û Tecwîd/Xelîfe

6.00

Şawurî

Cizîrl (Amadekar:T.

Dîwana

12.50

Mehsûm

Mustefid/Mela

10.00
A.Rahman

Şawurl

3.00

Weşanên Nûbiharê
Kitêbên
Adat û Rusumatnameê

Ekradiye/M.

M. BeyazidL

Knrdl

Mewlida Kirdkî/Ehmedê

20.00'

Munazerat/B. Seîdê Kurdî (Werger: Adilê Etmanî)
Neynika Nimêjê/Mele Muhemmedê Neynikî
Neynika Xeman/Mele Muhemmedê Neynikl

13.00
12.50
8.00

Nimêj Dikim/Komisyon
Nûra ~lban-Tefsira
Qur'anê (6 cild-cildek)
Pêkenokên Kurmancî/M.Xalîd
Sadinl
Pênc Rîsaleyên îmamê Xezalî/Mo M. Garsî.,
Pertewa Çil Hedisan (Şerh)/M. Said Dündar
Pêxemberê Ummetê Hz. Muhemmed/Ebdilhadî

7.00
30.00
12.50
8.00
30.00
l0.00

Antolojiya Çîrokên Nûbiharê/Ayhan

GeverL

12.50

Aqilê Hevpar yê Mirovahiyê/MJCalid

Sadinî

20.00

Bajar-Edebiyat

û Cizîra Botan

Banga Yekîtî bo Azadî/Mele

12.50

Amadettin

Behlûlê Diwane/ A. Niyazmend
Bêhna Sêvê/Fahri

(Werg. M.İzzet Çixsl)

Med

Gewr/Rojen

7.00
Barnas

12.50

Dilgeş

Cildên Kovara Nûbiharê

(16 Cild, cıldl)

7.00
_

7.00

Çil Hedîs/Îmamê

Eser

_

8.00

Sadinî

Çîrokên Serkeftinê/İzzettin

8.00

Seven Marûnlst.,

Çirokên Serkeftinê-l/İzzeddin
Çûka Keko Peko/Paşa
Derwêşê Evdi/Eyüp

_

Seven

Amedî

7.00

Kıran

Destpêka Edebiyata

14.00
Koçer

Kurdi ya K1asik/Doc.

13.00

Dr. A.Rahman

Di roniya Quranê de Diroka Pêxemberan/Murad

Adak

Celali

Dilgeş

Diwan/Mela
Diwan/Perto

Begê Hekarî

Diwan/Seyid

Eliyê Findikî

Selman Dilovan)

Diwana Dahi/Mela

17.50
17.50
17.50

Dîwana Bêxew-Gaziya Belengazan/M.Beşirê

Bedewl

12.50

Nezirê Bedewi

Dîwana Fethi/Mela

Ebdulfettahê

Dîwana Hadî/Mela

Mihemedê

Dîwana Serdal/Selaheddinê

17.50
Hezroyî

17.50

Liceyî

12.50

Wanî

10.00

Diwana Weda'î/ Seid Dêreşî

17.50

Eladtnê Kopi.

Diwan-Rezê Jiyanê/Mela

20.00

Tahirê Uryan (Çapa Nû)

Ebdullahê Minyeyi/Hekîmoğlu
Elifba û Tecwid/Mela

13.00

İsmail..

12.50

Ehmedê 'Eynberanl

Eqide û Fiqha Zelal/Mela
Evina Pinhan/Sabri

(Digel DVD)

Burhanê Hedbl

7.50

Xalid Sadiıû

Ferhenga Çapemeniya

22.00

Kurdî

Ferhenga Etîmolojiya

15.00

Kurdi/Keça

Kurd

17.50

Kerbelayi

12.50

Ferhenga Kerbelayî/Şêx

Mihemed

Ferhenga Kurdistaıû/Eli

Ekber Kurdistaıû

Ferhenga Zanistên Civakî/Doç

Q Kurdo

Dr. Abdullah Kıran

18.00

(W: ZiilküfErgün)

22.50

Mela Husnî

12.50

Çîrok (Ji Roja Nû, Ronahî û Hawarêj/İ,

Farqînî...

Se'diyê Şirazî/ Werger: M. Abdulkerim Özervarlı
Se'diyê Şîrazî/ Werger: M.İnal-M. yamalak

Gulşenê Raz/Şêx Mahmud
Hebana Berxvan/Raifê

Şebuşteri/M.

M. GarsL

Bêçare
Sadini

Werger: Medenî Öğüt

Jin lî ber slbera îslamê/Tehsîn

Şi'r)/Rojen
/Casimê

Barnas

23.00
20.00

Celîl & Emerê Celalî

8.00
12.50

Kilam ûJin/Tekîn

Çifçi...

Kurdiya Kurmancî

(Gramer)/

Leyl-name/Ayhan

Geved

12.50
Aziz Samur

17.50
8.00

Li Muksê Folklor û Jiyana Rojane/Prof.

Î.

A. Orbeli

Godcan

8.00
7.00

5.00
35.00
25.00
10.00
11.00
17.50

Siltan Selahaddin Eyûbî/Emîn Heyderî
Silvan/Silîvan/FARQÎN/Rojen
B~as
Siyera Nebî/Ebû'l Hesen en-Nedwl
Siyerê Nebî/Milla Cimayo Babij
Sorgul/Îbrahîm
Sunkur
Stêrkên Bilıiştê/Rojbîn
Özkan
Şêr û Xencer/Birûsk Zozanî
Şev û Roj/ Sidîq Godcan
Şev û Rojên Mubarek/Ayhan
Meretowar
Şivan Perwer Efsaneya Zindi/ Abdullah İncekan
Tehtên Bilind/Mihemed
Seîd Temel
Tehtên Bilind/Mihemed
Seîd Temel..
Tevn/Osman
Geylaıû
Tûrikê Pîrê Kal/Pîrê Kal
Wergera Qur'ana Piroz bi zimanê Kurd!lM.H.

15.00
20.00
9.00
6.00
13.00
7.00
5.00
1 1.00
10.00
20.00
8.00
8.00
12.50
7.00
40.00

;

Êsî

Xoçvan Çirokên Nîvcomayi/Dağıstan
Karakoç
Xutbeyên Kurdî/M. Zeynel Abidin Keleş
Y. el-Hamevî'nîn M. Biildan'ında Kürtler/Seyfettin
Yezdan Dizane/Mezher
Bozan
Yûsuf û Zuleyxa/Selîmê Hîzaıû/ Ayhan Geveri
'Zarokên Heskîfê/Rojbîn
Özkan
Zêna/Mezher
Bozan
Zerzewatên Şîfadar/Xalidê Hekkarî

û

Kitêbên
Bedîuzemman Seîdê Nûrsî Sempozyumu
Dîwan/Melayê Cizirî (Şamua-Kurdî-Tirkî)
Ez Kurdî Hin Dibim-Pratik Kürtçe Dersleri/ A.İncekan
Geçişli fıller ve Ergatif/ A.İncekan
Gotînên Pêşiyan û Botan/Abdulkadir
Bıngöl.,
Mersiyeyên Rojhılat-Doğu Ağıtlan/Sabah
Kara
Nameyên Bêcewab-Karşılıksız Mektuplar/Sabah
Kara

Kitêbên

Tirki
22.00
13.00
7.50
4.00
70.00
7.50
18.00
7.50
8.00
35.00

Melayê Cizirî Divanı ve Şerhi/Prof. Abdulbaki Turan

35.00

Melayê Cizîri Felsefi ve Tasavvufi/Nesim
Doru
Mü'cemü'l Buldan ve Kürtler/Seyfettin
çetin

13.00
14.00
10.00
l 0.00
50.00
17 .50
25.00
15.00

17.50
17.50

Şerefname

(Werger: M. Ehmed Meylani

7.00

12.50

Melayê Cizîd/ Amadekar:
Mem û Zîn/Amadekar:

Xalîd Sadini

25.00
15.00

Selman Dilovan

Bateyi (Latînî-Erebî,

Farqînî

şamüa)

Knrdl-Tirki
25.00
30.00
25.00
12.00
15.00
7.50
7.50

A'dan Z'ye Kürtler/İbrahim
S. Işık
Akkoyunlu-Kürt İlişkileri/Veysel Aydeniz
Asilerîn Dönüşü/Gülistan
Çoban
Bediüzzaman'ın Volkan Yazı!arı/Osman Resulan
Cizre Tarilıi-2 cilt-Kutulu/Dr. Mesut Tüzün
,
Çağdaş İran Şiiri Antolojisi/Sabah
Kara
Günümüz Yezidiliği/Yaşar Kaplan
islam Tarilıinde Kürt Kadıru/Muhammed
Hayr Yûsuf..
İslam'da Dava-yı Kavmiyet/Babanzade
Ahmet Naim
Kürtler ve Kürdistan Tarilıi/M.Ernin Zekî Beg

Huseyn Şemrexî

Sadinî

Meala Firûz û Şerha Qur'ana Piroz/M.M.Garsî
Mela Huseynê Bateyî/M.

15.00
10.00
15.00
7.00
30.00
7.00
10.00
16.00

çetîn

Müküslü Hamza (Eski Said'in Ehem
) /Veysel AydelÛz
Seyyid Şefik Arvasi/Veysel AydelÛz
Ş. İstiklal Mahkemesi Kararlan /Mahmut Akyürekli
Şafi İlmihali/Kadı Ebû Şucaa
Şerefname (I.Cild Kürt Tarihi)

Mamikên Kurmancf/McXalid

Mewlid/Melayê

Rîsala Biratiyê/Seidê Norsî
Rîyadû's Salihin/Werger: M.Salihê Dihê
Ronahiya Qıırana Piroz/Mo Muhammed Hekkarî
Rubaiyat/Omer
Xeyyam (Çapa Nû)
Sê Çîrok/Gogol
Seyf-Uı Milûk û Bedî-ul Cemal/Siyahpoş

8.00

7.00
Celali

Ke1île û Dimne/Beydaba

Meqamat/Hedri

14.00

7.00

İbrahim Doskî

Jiyana Pêxemberê Me Hz. Muhemmed/Mûrad

Loriname/Sidîq

12.00

9.00

însan bi çi dijî/Tolstoy/

Kadiz (Dîwan-Hemû

10.00

12.50

Hingê /Rojen Barnas

û

5.00
6.00
l3.00
9.00
10.00
8.00
13.00

:

12.50

Kurmancî/M.Xalid

Kela Dimdimê

Boti..

Peyiva Bîst û Sêyemin/Seîdê Norsi..
Peyivên Piçûk/Seidê Norsi
Pilingê Serhedê/Eyüp
Kıran
Qewlê Newala Sîseban/ Ahmet Demir
Qjsseyên Pêxemberan/Ebû'I
Hesen en-NedWı
Reşokê Dirêj/Mihemed Seid Temel
Rêya Kadizan/Dilşad
Mûti

15.00

Gramera Kurdî Prof.

Heyranokên

10.00

14.00

Ferhenga Pirzimaıû

Gulîstan/Ş.

15.00
15.00

Akbel

Feqiyê Teyran/M.

Guldan/Seydayê

10.00
17.50

Cizîd (Amadekar:

Guldesteyek

20.00
10.00

Zahirê Tendûrekî

Dubeytî/Baba

10.00
10.00

Destana Şerrê Kundan û Qjjikan/Gernas

Diwan/Melayê

6.00

Newewl

Çîrokên Gelêri/M.Xalid

Gulîstan/Ş.

30.00

Kara

Çavên bavên min/Emin

Dilşa/Felat

7.00
7.00

Bi xatirê te zimano/Felat
Çarîn/Sabah

12.00

Ayhan

Berdin bila tad be/Mem
Bi Kurmanciya

Yetiz

Xasî (Digel CDyê)

10.00

.

(2.Cild Osmarılı iran Tarihi

Şeyh Adi bin Müsafir/Metin
Turabidin'den

)

Bozan

Beriyye'ye/ Altan Tan

Adres: Bliyük Reşitpaşa Cad. Yümni iş Mrk. No:22/29 Vezneciler-istanbul Telf& Faks: 0212-519 00 09

12.50
25.00
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