îr û esilzadeyê cîhana me,

a îngilîzan de dixwîne-

mîna xwe têxe destê xwe,

ê wê qitayê de daçikîne…
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Ji
Edîtor
Ji Edîtor
Xanî wiha dibêje: “Vî zemanî herkes mîmarê
dîwarê xwe ye.” Belê! Divê berî her tiştî, mirov hewşa mala xwe paqij bike. Piştî ku mirov hewşa xwe
paqij kir, îcar wê karibe alikariya paqijiya hewşên
cîranên xwe bike. Ev tiştekî din e.
Îro ji hewşa herkesî bêtir hewşa me hewceyî me
ye û hewşa me ne di rewşeke baş de ye. Di dîwarên
hewşê de -belê- hin destnîşanên destên hosteyan
henin, lêbelê ev nîşan jî bi zorê têne naskirin. Di vê
hewşê de gelek demsal û qernên diltezîn û dilşêrîn
derbas bûne. Di hewşê de -ku îro tunebin jî- gelek
qesr û koşk hatine avakirin. Lê mixabin rewşa ku
îro ew tê de ne li ber çavan e. Hêlînên hechecik û
kevokên kedîkirî, hew xwe li vê hewşê digirin.
Hewş bûye qada lîstika marmarok û gumgumokan. Kokên darên tû û gûzan li ber riziyabûnê ne.
Bexçê ku bi salan e nehatiye avdan û tevirkirin ji
kokê de hişk bûye. Ava ku ji bexçeyê hewşê derdiket û diherikî, heta bi ber bexçeyên cîranan ve
jî diçû û bexçeyên gelek cîranan jî av dida, êdî miçiqiye. ‘Erdê hewşê bûye weke riya daristanên ku
qet bivir bi wan neketiye û kes di wan de nemeşiyaye. Hewzê/birkê ku li navenda hewşê hatibû
avakirin heta ber dev tije ax, kevir û toz e. Tevlî vî
halî jî hinek xwediyên vê hewşa beyar, berê xwe
didine hewşên xelkê. Mixabin meraqa hewşên
xelkê di dilê wan de zîl daye. Ev xwexapandin e û
ne tiştekî din e.
‘Erd ‘erdê me ye. Ax axa me ye û hewş hewşa mala
me ye. Jiyan jî, di mala ku meriv di vê hewşê de
derbas dibe. Divê ev rewşa neçê, li hewşa me were
dûrxistin û hewş li ser hîmê xwe yî ‘esl were avakirin. Ji bo vê yekê jî biheysiyet xebat divê. Lewra di
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vê hewşa dîrokî de bi sedan darên weke Xanî, Cizîrî
û Xelatî hatine çandin û bi her çar aliyê welêt ve
şax berdane. Li çanda ku wan ji bo me hiştine û li
mîrata wan xwedî derketin, pêwistiyeke eşkere ye.
Yan na di pêşerojê de, li hember dîrokê em sûcdar
û tawanbar in. Weke gotina dawî em dikarin gotina Xanî ya ku di serî de me gotibû wiha şîrove
bikin; “Vî zemanî herkes mîmarê zimanê xwe ye”.
Nûpelda bi kar û xebatên xwe ve destê xwe dixe
binê vî karê pîroz û çi ji destê wê tê texsîr nake.
Belê xwendevanên hêja, me di vê hêjmarê de jî
gelek xebatên bi rêk û pêk amade kirine. Nivîsên
cûr bi cûr di nava rûpelên kovarê de cih girtine. Weke her hêjmarê, di vê hêjmarê de jî hinek
qelemên nû hene. Nivîskarên kovarê ro bir ro zêde
dibin. Em bi vêya jî şanaz in. Bi rastî gelek nivîs û
helbest gihiştine me, lê mixabin em ê bi carekê nikaribin wan tevan biweşînin. Ji ber vê yekê, hinek
nivîs û helbestên hêja –ji ber ku rûpelên kovarê bi
sînor in- di vê hêjmarê de nehatin weşandin. Nêta
me ev e ku em ê di hêjmarên pêşerojê de wan jî
biweşînin. Em sipasdar in ji bo pêwendiyên hemû
nivîskarên xwe.
Heta hejmareke din bimînin di xêr û xweşiyê
de…

M. Zahir ERTEKİN

Peyva Pêncemîn

*

Beddîuzzeman Se’îdê Nûrsî
Werger: Abdulkadir Badıllı
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Nimêjkirin û gunehên mezin nekirin, çiqas wezîfekî heqîqîyê însanîyetê ye we çiqas
netîcekî fitrî û munasibê hîlqata beşerîyetê ye,
te divê ku bibînî li evî temsîla hanê a çîrokên
binêr û guh bidê!
Weqtekê di seferberîyê da, du es kerên yekî
zanber û wezîfeperwer, yek jî xav û nefsperwer,
tev di tabûrkê da bûn. Neferê wezîfeperwer, li
te’lîm û cîhadê muqeyyed bû, erzaq û te’yînatê
xwe qet nedifikirî. Lewra bawerî anîbû ku, wîya
xwedîkirin û cihazatên wîya yê eskerîyê daîn,
ku nexweşkeve tedawîkirin, hetta îhtîyac be
pe’rîyê xwarinê têxistina devê wîya jî, hemî
vatiniya dûgelê ye. Wezîfea wîya a eslî bes
te’lîm û herb e. Lêkin carinan di şuxlê erzaq û
cîhazat kişaîyan da dixebîtit, sîtila şîvê dikelînit,
qerwaneyê dişot we tînit. Ku jê pursba:
-Ma tu çi dikî? Digot: Ez enxerîya dewletê
dikişînim. Nedigot: Ez ji bo nefeqeya xwe dixebitim.
Lêbelê ew eskerê di ê zikperwerê ecemî,
qet li te’lîm û herbê ne diqeyyidî. Digot: “Ma
ew şolê dewletê ye, çi ji min ra?” We her wext
nefeqe û rizqê xwe difikirî, we di şopa wîya da
1 Xwedê, bê şek digel kesên teqwedar re ye ku ew

Muhsîn e (Ango, kesên ku di radeya Xwedêdîtinê
da perestîyê pêk tînin). (Sureta Nehl, 121)

diçerrixî. Terka tabûrê dikir. Diçû çarşûyê, kirîn û
firoşî dikirin. Rojkê hevalê wîya ê zanber, digotê
ku: Hê bira! Wezîfeya te ya esîl bes te’lîm û muharebe ye, tu ji bo ewîya anînin vira. Bawerî û
î’tîmadê bi padîşeh bîne. Ewaya te burçî nahêle,
evaya wezîfeya wîya ye. Hem tu mirovkî ecîz û
feqîr î, nikarî li her derê xwe xwedîkî. Hem dema
herb û seferberîyê ye, ku te wuha bibînin, dê te
asî bihesibînin, cezayê bidin te.
Belê, di pêş me da du wezîfe xuyanin. Yek
wezîfe a padîşeh e ku: Em carinan enxarîya wîya
dikişînin ku, me xwedîke. A di, wezîfeya me ye
ku, te’lîm û herb e. Padîşeh di evî wezîfeya me
da bi heysaî me’wenet diket. Nuha eceba ew
neferê serserî, ger guh nede ewî mucahîdê zanber, çi qiyas di tehlîkeyê da dimînit, tu dizanî.
Hawuha, ey tenbel nefsa’m! Ew meydana
herbê a pêldar, ev heyata dunyayê ya dexdexekar e. Ew ordûya li tabûran belavbûyî jî, cuvata
beşerîyetê ye. Ew tabûra di temsîlê da jî, gelî
muslîmanên di vê esra hanê da nin. Ew herdu
neferên esker jî, yek: Misala muslîmanên teqwadar in ku, feraîzê xwe ên dînî dizanin we tînin
cîh, we kebaîran terk, we ji bo nekirina gunehan bi nefs û şeytan ra mucahedeyê dikin. Ewê
di: Mîsala fasiqên xesaretkar in ku, her wekî
Rezzaqê Heqîqî di dayîna riziq da îttîham kin,
we dixewwisin nêva derdê me’îşetê we terka
feraîzan dikin, we di rêya me’îşetê da çi guneh
bi pêş ve werin, bê tirs dikin. We ew te’lîm û
te’lîmatan jî, di serî da numêj, ‘îbadet e. We ew
herba di temsîlê da jî, mucahede dayîna pêşî
nefs û hewa û cinn û şeytanan e. We qelb û ruhê
xwe rehakirina ji guneh û exlaqên rezîl we ji he-

raman / werger
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laketa ebedîyê xelaskirine. Ew herdu wezîfenan
jî, a ewwil: Heyatdayîn û xwedîkirine. A di: Ê ku
heyat daye û xwedîdike ra ubûdîyyet û berger
e, we vêk ra tewekkul anîn û emînbûyîne.
Belê, ê ku ev heyata hanê a ku yek mu’cîzeya
sen’eta Semedanî we yek xarîqeya hîkmeta
Rebbanî da ye û çêkirîye, dê dîsa ewaya ewî
heyatê birizq bixwedî diket û îdame diket. Ji bil
ewî kes nabit.
Ma tu burhanan divê? Nezerbala xwe budeyê ku:
Heywanên
ze’îftir
û ‘evdaltir, qenctir
merzûq dibitin. Wekî
kurmên fêkîhan û
mehsîyan…
Hem
mexlûqên ‘aciztir û
naziktir, rizqên baştir û tazetir ewanan
dixûrin. Wekî tifalan
û çêlikan.
Belê,
wasiteya rizqê helal, ne
bi îxtîyar û îqtîdarê
ye. Belkî bi acizîyê
û feqîrîyê ye. Ji bo
fehmanîya heqîqeta
hanê, mehsîyan û
rovîyan, çêlikan û cinaweran mêzekirin
bes diket.
Wuhareng, ê ku ji bo derdê me’îşetê numêja
xwe biterkînit, dişbehê ewî neferê hanê ku,
te’lîm û kozika xwe ya herbê berdidit, di çarşûyê
da parsê diket. Lêbelê, puştî numêja xwe kir bi
şûn ve, di metbexa rehmeta Rezzaqê Kerîm da
te’yînata xwe telbekirin. We ji bo nebarbûyîna
li kesan bi lezzet çûyîn qenc e, mêranî ye. We
ewaya jî yek îbadet e.
Hem delîla ku însan ji bo îbadetê afurîyaye,
fitret û cihazatê wîyan yên me’newî nin. Lewra

4

raman / werger

ku însan, di alîyê ‘emel û îqtîdarên lazim in bi
heyata dunya xwe ve nagehê teyrikê vîtikê ednatir. Lê di alîyê îlm û îftiqar û tezerrû’ û munacat
û ‘îbadeta ji bo heyata wîya a me’newî û axîretî
ra lazimin ve, di hukmê sultan û mîrê heywanatan de ye.
Han, ey nefsa’m! Ger tu heyata dunyayê ji
xwe ra bi xaye û meqsedkî û li ewîya her bixebtî,
di hukmê yek neferê
teyrê vîtikê ednatir
dimînî. Lê ku tu heyata axîretê bi xaye
û meqsed kî, we evî
heyatê jî ji bo wîya bi
wesîle û mezre’ekî we
bi ewî qîyasî bixebitî,
dê ew demê, tu
dikevtî hukmê mîrekî
mezinê heywanatan,
we di dunya hanê
da dubî bendeekî
nazdar û nîyazdarê
Xaliqê ‘alemê we
dubî mîvanekî Wîya ê
pur mukerrem û muhterem.
Hawuha, di pêş
te da, du rê nin. Kîjanî
divê dikarî întîxabkî.
Hîdayet û tewfîqê,
ji Erhem-ur-Rehîmîn
bixwaz…

Tîpveguhezêr: Aqîl Mihacir
* Ev nivîs, ji pirtûka ‘Peyivên Biçûk’ hatiye wergirtin. Pirtûk,
ji teref Abdulkadir Badıllı hatiye wergerandin û ji alî weşanxaneya Envarê, di sala 1991’an da, li Stenbolê hatiye
weşandin. Di nivîsê de hinek bêje û hevok, ji teref me hatine serrastkirin. (A. Mihacir)

Ji Deryaya Bêjeyan -2-

BÊJEYA ZAYÎNÊ
Ahmet DEMİR*
Di zimanê me de gelek bêje hene ku, bi
rastî gencîneya wateyan in. Em ê di vê nivîsarê
de li ser wan bisekinin. Di nivîsa beriya vê de,
em li ser “tav”ê sekinîbûn. Îcar jî em dê li ser
“za”yê bisekinin.
Di Kurdî de di nav gel de maneyên vê
kelîmeyê zarokanîn, bi cîhanêketin, hatina
dinyayê û hwd. Wexta ku meriv li el-Hediyeyê1
dinihêre, meriv dibîne ku bi heman wateyê
mane hatiyedayîn. Ev bêje, herçiqas ku di
maneya kiryarî de bi serê xwe tê bikaranîn jî,
gelek caran qertaf standiye û maneyên nuh -ku
bi wateya esl ve girêdayî ne- qezenc kirine.
Di vê nivîsê de em dê pêşî di zimanê
cîhanê de şikl û awayê vê bêjeyê binihêrin. Dû
re em dê li ser wateyên vê kelîmeyê bisekinin.
Him bi serê xwe ve him jî bi awayên qertaf/
paşgirstendî, wê rewşa bêjeyê were şîrovekirin.
Dû re jî em dê li ser di kurmancî û dimilî de
bikaranîna vê bêjeyê bisekinin.
Ev bêjeya di proto-Hindûewropî de bi
şiklê gen- (“zan”); di proto-Aryayî de bi şiklê
* Nivîskar-Lêkolîner

1 El-Hediyetul Hamidiyye: Di Dewra ‘Evdilhemîdê
Duyemîn de, bi kurdî-‘erebî hatiye amadekirin. Amadekarê
wê Yûsiv Ziyaeddin Paşa ye. Yûsiv Ziyaeddin Paşa dema
ku qeymeqamê Motkiyê bûye ev ferheng amade kiriye. Di
sala 1894’an de li Stenbolê hatiye çap kirin. Ev ferheng,
Mehmet Emîn Bozarslan ji ‘erebî wergerandiye tirkî û
wekî ferhenga Kurdî-Tirkî di sala 1978’ê de hatiye weşandin. Taybetmendiya wê ev e ku di dema Osmaniyan de
weke ferhenga yekemîn a kurdî- ‘erebî ye.
Lêborîn: Di hêjmara kovara me ya çaremîn de, nivîsa
bi navê ‘Bêjeya Tavê’ jî, nivîsa kek Ahmet DEMİR bû.
Lêbelê bi xeletî, bi navê Eyup ASLAN HAS hatibû çapkirin. Em vê çewtiyê serast dikin û ji nivîskar re jî lêborînê
dixwazin. (Lijneya Weşanê)

zan (“zan”), di zimanê Avestayî de bi şiklê zan(“zan”), di Parsî de bi şiklê z’y- (“zan”), frzynd
(“zarok”); di Pehlewî de bi şiklê z’- /za-/ (“zan”);
di zimanê Somalî de bi şiklê z’y- (“zan”); di Farisî
de bi şiklê zayad (“zayiş”); di Osetî de bi şiklê
zajyn / zad- (“zan”); di Belûcî de bi şiklê zat /
za- (“zan”); di Kurdî de bi şiklê zan, zayîn / -zê(“zan”); di Kurmancî de bi şiklê zan, zayîn / -zê(“zan”); di Hewramî de bi şiklê zay / z- (“zan”); di
Dimilî de zayen / za- (“zan”); di Sanskrîtî de bi
şiklê jan- (“zan”), di Yewnanî de genes (“zan”),
genos (“nijad, binemal”), gonos (“zarok”); di
Latînî de bi şiklê genus (“irq, --kînd--”), gens
(“nijad, binemal”), natos (“zarok”) derbas dibe.
Di pêşiyê de em bibêjin ku zade tê wateya
zaro-k, yê ku hatiye dinyayê; za-y-în tê maneya
zarok anîna/hatina dinyayê; -za tê maneya ”ji
kesê navbihurî çêbûye, ji kesê navbihurî ji dayik
bûye”. Şeklê tewandina vê bêjeyê -zê- ye.
Li nêv Kurdan ji bo jinan bikaranînan
peyva “zayîn”ê şerm e. Kurd, vê bêjeyê hew ji
bo heywanên mê bikartînin.
Mîna ku tê zanîn, di zimanê me de 3ê
wateyên vê peyvê hene:
a. Welidîn, bûyîna/çêbûna zarok; ji zik
derketina zarok; hatina dinyayê, dest bi jiyanê
kirin.
b. Welidandin, ji zik derxistina zarok, zarok
anîn.
c. Di kronolojîyê de rawestgehek: Hatina
dinyayê ya Cenabê Îsa (s): Berî Zanê / Zayînê

Lêkolîn
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ango/anku bZ yan BZ (berî ku Îsa hatibû
dinyayê), piştî Zanê / Zayînê anku pZ yan PZ
(piştî ku Îsa hat dinyayê).
Heke nivîsar hemû bê xwendin, wê were
dîtin ku di zimanê me de bi gelek awayan tê
bikaranîn. Belê, em niha dikarin derbasî di
zaravayên kurdî de bikaranîna şiklên vê peyivê
bibin:
Za:I: Anî dinê; bi dinê xist; tewlîd kir.
II: Ev paşgirek e ku ji “zan / zayin”ê hatiye
çêkirin. Heke tê dawiya kîjan bêjeyê, maneyên
“ji heman dayîkê bûyî”, “hat dinê” û “bi dinyayê
ket” didê. Wek mînak: Nûza (=berza), hevalza
(cêwî)
III: -za / -ze / -zê / -zî: Ev paşgira, maneya
”ji kesê navbihurî çêbûye, ji kesê navbihurî ji
dayik bûye, hatiye dinê, zaye” dide peyvê.
IV: -zê. Nivîsîna bi vî awayî, tewandina
zayînê ye. Dema ku di hevokê de tê bikaranîn,
bêjeya “za”yê tê tewandin û dikeve şiklê “zê”.
Minak: Dizê.
V: -zade: Ev paşgir bi maneya ” zaroyê…;
zaroyê ji navbihurî çebûyî.” dide peyvê.
Kurmancî/Kirdasî
Aza: Azad, serbest, rizgar, serbixwe,
xweser, ne kole, ne bindest, ne girtî, ne dîl.
Azad: Serbest, rizgar, serbixwe, xweser,
Azadî:
serxwebûn,

Serbestî,

Amoza: Keçika
keçmam, keçap.

rizgarî,
apê/mamê.

xweserî,
Dotmam,

Avzem: Çihê ku av jê dizê, cihê ku av jê
derdikeve; kanî. Minak: Di nav dehla me de
avzêmek heye.
Avzemk : Çiyekî biçûk yê ku av jê dizê,
cihekî biçûk yê ku av jê derdikevê. Kani.
Minak: Di nav dehla me de avzêmek heye.

6

Lêkolîn

Avzê: Ciyê ku av jê dizê, cihê ku avê
derdixîne. (Hin bêjeyên bi vê peyivê re têkildar
in ev in: Avzêlik avzêlk avzêm avzêmik avzêmk
, avzem, avzemk , avzemik , avzêk , avzêl).
1. Çirav, ridav, pengav, avzêl, lîtav, cimcime,
rihînok zêlav, avevek, şilek, avgîr, cihê ku av û
ax di nav de heye û erdê wê nerm e û nigên
mirovan zû tê de kûr diçe. 2. Kanî, cihê ku av jê
derdikeve
Avzêk: Ciyekî biçûk yê ku av jê dizê;
cihekî biçûk yê ku avê derdixîne.
Avzêl/avzêm: Ji çavkaniya ku di biharê de
diherike, piştî biharê jî dimiçiqe re tê gotin.
Avzêyane : Mîna avzê; bi awayê avzêyê.
Avzêyî: Yê/a aîdê avzêyê ye. Yê/a bi
avzêyê dimîne (Yê/a ku dişibihe avzêyê)
Begzade: Zaroyê began. Yên ji nifşên
began.
Biraza / Birazî-birazê: Zaroyê/a bira.
Bizê: Zarok bîne dinyayê!
Dizê: Zarok tîne dinyayê.
‘Esilzade: Malmezin, sergewer, xanedan,
arîstokrat, zadegan, tovrind, kesa/ê ji malbatek
zengîn yan navdar. Endama/ê çîna bilind an
serdest ya civakê.
Hevalza: Cêwî
Hevalzaro/k: Hevalê zaro; parçeyekî mîna
betan e ku dema ji dayîkbûnê, bir zaro re ji
rehma dê derdikeve. Amnios, eten-e, meşime.
Hevzayend: Yên ku cisnên wan yek in,
hevcisn.
Hevzayendî: hevcisnî.
Jêza: Yê ku jê hatiye zayîn. Kanî.
Kavirze/kavirza: Mîyên/mihên ku
berî demên xwe dizên. Bêjeyên wek
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“kavirzahî, kavirzayî û kavirzatî” jî ji vê
bêjeyê ne/nin.
Malzarok: Di gevdeya jinan de azayê tê da
zarok çêdibe.
Mîrza / mirze: Zaroyê mîr, Prens
Mîrzade: Zaroyê mîran, prens.
Nazok: Ya/ê ku zaroyan nayîne, nikare/
nikane bîne cîhanê. Ji bo heywanan, stewr.
Nazokî: Nazokbûn, nazêbûn, nezan,
newelidîn, newelidandin
Nûwaze: Tişt û rewşên ji rêzê der; awarte,
xarîqulade.
Nûza: Zaroyê ku nû hatiye dinyayê / Ya ku
nû zarokek aniye dinyayê.
Perîzade: Zaroyê perîyê
Pizan/Pizdan: Plasenta, etene. Zara ku

çêlikê/a nû zayî di nav de ye.
Raza: Bêyî wateya raketinê, wateyeke vê
bêjeyê jî zayîn e.
Şareza: 1. Yê ku li bajêr hatiye cîhanê.
Bajarî, medenî, uygar. 2. Arif, famkar, zana,
pispor
Şarezayî/Şarezatî: Zaroyiya li bajêr bihurî.
Bajarîtî, şarezayî, şaristanî, pisporî.
Şehzade: Zaroyê şehan, prens
Şêxzade: Zaroyên şêxan.
Xaloza: Zaroyên xalê kesekê/î
Xweza: Sirûşt, tebîet. Ev bêje, dûv re hatiye
çêkirin. Bêjeya Kurdî ya esl a ku di maneya
tebîeta Erebî û doxaya Tirkî de ye, sirûşt e. Li
şûna xwezayê bêjeya “sirûşt”ê, were bikaranîn,
hîn li cih e.
Xwarza/Xwarzayê/xwarzaya:
Zaroyê
xwhang/xwîşk/xwehê ( ji bo kur/keçikan).

Lêkolîn
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Zaroyê/a xweha kesekî/ê:

Zayendnêr: Cisnê nêr.

Za: Anî dinyayê, bi dinyayê ket, hatina
cîhanê

Zar û zêç / zarok û zêç / zav û zêç: Çoluk
çocuk.

Zabûn: Ji dayîkê bûyîn, hatina dinyayê,
Xwedêdayîn, , bi dinyayêketin, mewlûd.

Zad: Qezenc, ber; xwirak, xwarin, 1. Qût,
erzaq, 2. Dexlûdan, dan, dexl , 3. Ce û genim

Zadegan: Esil, arîstokrat, dêrîn, torin,
esilzade.
Zadeganî: Esalet, arîstokrasî, dêrînî, torinî,
hîlawî.
Zan /Zayîn: hatina dinê, tewellud, bi dinê
xistin, anîna dinê, derketin, kelîn.
Zaro: Kesê ku nû hatiye dinyayê, ewlad.
Kesa/ê negihiştî, kesa/ê ji hiş û aqilê xwe ve bi
tevayî hîn geş nebûye. Mirovê ku hîn nebûye
xort/ciwan.
Zarok: Zaroyê biçûk; biçûkahiya zarokan;
nûza; bebik, pitik, kût.

Zayînî: Tişta bi zayînê ve têkildar; mîladî
Zewade: Tiştên dihên xwarin,nexasim ce
û genim. Bejeya “zad”ê jî, ji vê bêjeyê tê.
Zê: Kanî, kehnî, av
Zêbar: Deryaçe, gol, behrik, lîç, gom.
Zêwar: Ciyê/cihê ku kesek yan tiştek lê
bûye, hatiye cîhane. Bûngeh/bûyîngeh.

Kirmancî/Dimilî/Kırdkî
Deza/Dayza: Pismam, kurmam

Zaroktî: Biçûkahî, bebikahî.

Êmza/Omza: Pismam, kurmam

Zava: Yê ku dizewice, mêrê bûkê.

Girze: Koma mezin ya pûş.

Zayî: Ya ku zaye, welidandî; ya/ê hat
cîhanê, mutewellîd.

Werza: Zaroyê xwehîngê.
Xalza: Lawxal, kurxal

Zayîxane: Ciyê zarokanîna cîhanê; cihê
teweludê.

Za: Bi dinyayê ket. Hatina cîhanê

Zayandin/Dan Zayin: Bi zayîndayîn.

Zade: 1. Law, kur, 2. Yê ku hatiye cîhanê.

Zayîn: Ji dayîkê bûyîn, mîlad.

Zay: Bûyîn, hatina cîhanê.

Zayînbar: Yê dizê.

Zaya: Hatiye cîhanê.

Zayîndar: Yê aniye cîhanê.
Zayînxane: Mala zayînê, ciyê ku lê zarok
tên dinyayê. Beşek ji nexweşxaneyê.
Zayend: Cisn, nijad
Zayendî: Cisnî, cisnîyet.

Zayîni--zayîş:
cîhanê.

Hatina

dinyayê,

anîna

Zayna: (Ji bo nêran:) Anî cîhanê
Zaynê: (Ji bo mêyan:) Anî cîhanê
Zaynayeni-Zaynayiş 1-Anîna cîhanê, bi
zayîndayîn, 2-Zanîn.

Zayendmê: Cisnê mê.
Zayo: Yê hatiye/aniye cîhanê (Ji bo nêran).
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Zayox: Yê hat/hatiye cîhanê.

Zîyayiş: Hatina cîhanê.

Zayoxi: Yê hat cîhanê.

Zobînî/ Zubînî ra biyayeni-biyayiş: Ji hev
bûyîn, bûyîn.

Zay: 1-Kêm, 2-Hatina dinyayê.
Zaya: Yê ku bûye, hatiye cîhanê (mê).
Zaye: Yê ku hatiye / aniye dinyayê.
Zayeni: Hatina Dinyayê / Zayîş: Bi
dinyayêketin
Zayê: Xwedê dane, hatine dinyayê.
Zena: 1-Tê dinyayê, Xwedê dide. 2-Dizane.
Zenayeni-zenayiş:
2-Zanîn

1-Bi

dinyayêketin,

Zê: 1-Hat dinyayê, 2-mîna, wekî, heman
Zêna: 1-Têye dinyayê, 2-Zîna
Zênayeni-zênayiş: Hatina cîhanê
Zênê: Têne dinyayê
Ziyayeni-Ziyayiş:
heywanan

Berxanîn;

Ziyena: Têye cîhanê
Ziyêno: 1. Diherike, 2. Têye cîhanê

zayîna

Têkiliya paşgira“-zede”yê, bi “za”ya ku
mijara meqaleya me ye ra tune. Ev, di kurmancî
de bi awayê qertafa paşgir, tê bikaranîn. Ev
paşgira di Farisî de jî di heman maneyê detê
bikaranîn û bi serê xwe tê wateya “yê ku lêdixe/
lêdide” û “yê ku hatiye lêxistin” ê.
Têkiliya bêjeyên weke geveze û pirêze/
firêze/virêze jî, bi “za”ya ku mijara meqaleya me
ye ra tune. Bêjeya geveze (gevzen/gebzen) di
Farisî de wek gepzen derbas dibe. Tê maneya
“yê ku pir diaxive, paşbêj”an. Koka vê bêjeyê
ji gap (şor kirin) û –zan (yê pifdike) a Farisî tê.
Herdu kelime bûne yek û bêjeya gevezeyê
çêkirine. Peyiva pirêze/firêze/virêzeyê, piştî zad
çinînê, zeviyên ku teva pûş dimînin re têgotin.
Belê, çawa hatedîtin ku ev kelîme bi
awayekî dewlemend hatiye bikaranîn. Heke bi
şêweyeke zaniztî, meriv xwe berva vê kelîmeyê
bike, meriv dikare, di warê cîhazên teknolojîk
de bikarbîne, bi taybetî jî di cîhana sanal de.
Di heqê zayê de evqas gotin bes e. Di
kovareke din de li ser mijareke din em ê bi hev
re bin.

raman Lêkolîn
/ werger
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Demên Kurt
Zafer BERDESTÎ *
Di pacê re berfa pêşîn a demsalê temaşe dikir.
Kuliyên berfê bi hev re û bi aliyekî de dadiketin
‘erdê. Di nav çend deqîqan de ‘erd bûbû çermekî
spî, bûbû wêneyeke nuwaze û bûbû pêlîstoka zarokan. Paşê serê xwe xist ber xwe û heyva zîvîn a şevê
din anî bîra xwe û ew şiband serê gopalekî yan jî
herfa rê. Pey re, xwe ji van fikrên bi hev ve girêdayî
xilas kir û li derdora xwe nihêrî. Ji dilê xwe re daxwazek derbas kir û nehişt xweziliya xwe bi tiştekî
bîne.
Li ser zenda xwe ya zirav nihêrî, saet hatibû
nîvro. Bêhna xwe ji pozê xwe re berda û ji mavên
pirsî;
-Kekê çiqas wextê me maye?
-Qasekî şûn de em ê bi rê kevin.
Rabû, yê tiştek bikira lê nekir. Di dudiliyê de ma.
Qet nedixwest di dudiliyê de bimîne. Lê çû, di derî
re derket. Bi gavên hûrik ve ket ser rê. Destên xwe
yên cemidî xist berîka sakoyê xwe, bi nezaket rê
da otobûsekê û ber bi mizgeftê ve çû. Çavên wî li
avdestxanê geriya û ew di hewşa mizgeftê de dît.
Li ser kursiyekê rûnişt û destnimêj girt. Di nîvê
destnimêjê de guhên wî xwiriyan lê wî guh nedayê.
Ji milên wî yên vemalî hilm radibû. Nedixwest
sermayê bîne bîra xwe wextê rabû ser piyan.
Kumikê xwe da serê xwe û bi destê xwe ew da hev.
Di hewşa mizgeftê de bîstekê şipiya ma, zîq li ‘erdê
nihêrî. Kuliyên berfê hûrik hûrik dihatin xwarê.
Li ber re bêhna titûnê derbas bû, paşê jî esanseke sivik. Wekî ku bisilike bi xwe ve hat. Zivirî û berê
xwe da mizgeftê, bi sermila xwe ya rastê ve deriyê
giran yê mizgeftê bi “Bîsmîllah”ê da aliyekî. Çû li
cem kalemêrekî rûnişt. Gurmîniya sobê hundirê wî
germ kir û soba kayê anî bîra wî. Li mizgeftê, wekî ku
nû dîtibe temaşe kir. Xwest neqşên li ser xalîçeyan
* Perwerdekar/ zaferserhedi@gmail.com
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bişibîne hin tiştan. Ayetên li ser dîwêr xwend. Bi
qametê re û bi tevê cema’etê ew jî rabû. Di dilê xwe
de ji melayê ciwan re di’ayek xwend û bi dilekî aram
û sivik bi tevê silavên germ ji mizgeftê derket. Rastî
mirovekî serqot hat. Wekî ku nas kiribe cardin lê
nihêrî. Lê “na” got di dilê xwe de.
Li derve hewake sartir hebû lê berf sekinîbû. Li
şaxên daran heta banê xaniyan her der berfa xwe
wekî barekî hilgirtibû. Ev dîmen, gundê wî û kesên
ku ser banên xwe paqij dikirin anî bîra wî. Çawa
berfoka xwe çend caran şkandibû, li ser de berfoka cîranê xwe jî şkandibû, bi bîr anî. Wî çawa xwe
dipêça, li ser banên xaniyan çawa dikaribû neketa û
birayê xwe yê biçûk di heyrê de bihîşta…
Ji hewşa mizgeftê derket û vê carê piçekî lezand.
Dengê çend qorneyên giran bihîst. Hinekî tirsiya û
wekî ku were ser devê kendalekî, lê xwe vekişîne,
bû. Nexwest li saeta xwe binihêre lê, lê nihêrî.
Piçekî din lezand. Qasek şûnde gihişt ber deriyê
termînalê û bêhna goştê kiftefiroşekî birçîbûna wî
anî bîra wî. Kesekî bi cilên xwe yên rengê xwe ji
rûnê motorê standibû bi du kesên din ve li ber re
derbasbûn û behsa riya gund dikirin. Tirimbêlekê
berfa şil pekandê lê wî guh nedayê. Di nav tirimbêl,
sêtek û otobûsan de, li ya xwe geriya û ew dît. Piçekî
bêhna wî hate ber. Çû bi lez xwe avête otobûsa xwe
û li rêwiyan nihêrî. Dilê wî rehet bû û çavên wî bi
rêwiyê qoltixa pêşiya wî ketin. Hê jî bi telefonê
diaxivî û wekî ku di heman mijarê de mabe li ser
heman hevokê ew dît.
Heman pirs li heman kesî kir:
-Kekê çiqas wextê me maye?
Û heman bersîv stand:
-Qasekî şûn de em ê bi rê kevin.

ŞÊX FETHULLAHÊ WERQANISÎ
(1847-1900)
Zeynelabidîn Zinar *
Şêx Fethullahê Werqanisî, li gor agahdariya ku
gorbihişt Şêx Xiyasedîn Emre bi nameyekê dabû
min, ew di 1847ên Zayînê de li Werqanisê hatiye
dinyayê û di 1900’î de li Bedlîsê çûye ber dilovaniya Xwedê.
Şêx Fethullahê Werqanisî, kurê Şêx Ebdurrehîm
e. Şêx Ebdurrehîm kurê Şêx Ebdurrehman e. Şêx
Ebdurrehman kurê Şêx Yûsif e. Şêx Yûsif kurê
Şêx Huseyn e. Şêx Huseyn kurê Şêx Mûsa ye.
Şêx Mûsa kurê Şêx Nasir e. Şêx Nasir kurê Şêx
Elî ye. Şêx Elî kurê Şêx Ebûbekir e. Şêx Ebûbekir
kurê Şêx Îbrahîm e. Şêx Îbrahîm kurê Şêx Ehmed
e. Şêx Ehmed kurê Şêx Xidir e. Şêx Xidir kurê
Şêx ‘Îsa ye. Şêx ‘Îsa kurê Şêx Hesen e. Şêx Hesen
kurê Şêx Mihemed e. Şêx Mihemed kurê Siltan
Şêxmûsê Zûlî ye.
Şêx Fethullah Werqanisî weke hemû zarokên
malbatên Kurdan, pêşî dest bi xwendina olî kiriye û
li gelek medreseyan geriyaye, li ba van dersdarên
navdar xwendiye:
- Li ba Mele ‘Evdirehman xwendiye. Mele Evdirehman kurê mele ‘Evdileyê xelîfê Mewlana Şêx
Xalidê Şehrezorî bûye.
- Li ba şêx Xalidê Orekî ku xelîfê Xewsê Hîzanê
bû xwendiye.
- Li ba Mele ‘Evdirehmanê Melekendî xwendiye. Mele Evdirehman, destûrnama xwendinê ji
Mele Mistefayê kurê Mele Xelîlê Sêrtî wergirtiye.
- Paşê Şêx Fethullah çûye li ba Hecî Teyîb
Efendî yê Mûşî xwendiye heta ku destûrname jê
wergirtiye. Hecî Teyîb jî destûrnama xwendinê, ji
Hecî Hesen Efendî yê Mûşî wergirtiye. Hecî Hesen
jî destûrnama xwendinê, ji dersdarê bi navûdeng
Mele Xelîlê Sêrtî wergirtiye.
Şêx Fethullahê Werqanisî piştî ku destûrname

wergirtiye, bi nasnavê ‘ellametiyê hatiye binavkirin, ango zanatirînê zanayan. Ew, ji ber hindê bi
daxwaza parêzgerê Bedlîsê ‘Emer Paşa û Serbazê
Firqa wê demê ‘Elî Paşa li Norşênê dersdarî kiriye
û piştî demekê çûye li Bedlîsê dersdarî kiriye û li
wê deverê domandiye heta ku çûye ber dilovaniya Xwedê. Li Bedlîsê gora wî li Taxa Mermerê
dimîne ku bi tirkî jê re dibêjin Taş Mahallesi.
Şêx Fethullahê Werqanisî, bavê pênc kur û çar
keçan bûye.
- Kurê wî yê mezin Şêx ‘Eladîn e ku zanayekî bi
navûdeng bûye, çend pirtûk nivîsîne û hinek ji wan
bi kurdî ne. Kurê wî yê diduyan, Şêx Me’rûf e ku di
zanatiya olî de gelekî meşhûr bûye. Kurê wî yê sisiyan, Şêx Mihemed Cuneyd e ku di zanîna Tefsîrê

* Nivîskar-Lêkolîner/ pencinar.z@gmail.com, www.pencinar.se
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heta ku ew çûye ber dilovaniya Xwedê hatiye
amadekirin. Tê de hin bûyer hene ku heta niha
zêde nehatibûne eşkerekirin, lê di vê de eşkere û
bi cih û war hatine kifşkirin.
40 sal piştî wefata Şêx Fethullahê Werqanisî,
neviyê wî Şêx Xalidê kurê Şêx ‘Eladînê Oxînî daxwaz ji feqiyê xwe Mele Nûrulahê Kodişkî kiriye ku
ew vê pirtûka bapîrê wî, ji pexşanê bike kêşan û bi
forma helbestê binivîse.
4- Durret- ul Fethiye fi Ewamilun-Nehwiye
5- Menasik- ul Hec Wel Umre
6- Adabi Teriqeti Neqşebendiye
7- Mektubat

de ango zanistiya Qurana pîroz de gelekî şareza
û tîjîfehm bûye. Kurê wî yê çaran, Şêx Qutbedîn
e ku di zanistiya tesewufê de bi navûdeng bûye
û yê pêncan jî Behaedîn e ku ew berî zewacê
kurdûnde çûye ber dilovaniya Xwedê.
- Her çar keçên wî jî ev bûne: Belqîze, Hemîde,
Fatîme û Ummukulsûm.
Şêx Fethullahê Werqanisî gelek pirtûk nivîsîne,
hinek ji wan bi zimanê erebî ne û hinek jî bi zimanê
kurdî ne.
Di 1999an de gorbihişt Şêx Xiyasedîn Emre, 3
pirtûkên bapîrê xwe Şêx Fethullahê Werqanisî bo
min hinartibûn. lêbelê bi giştî 7 pirtûkên wî hene.
1- Eqîda Îmanê: Pexşan e û nivîsendeyê vê,
Şêx ‘Eladînê kurê wî ye.
2- Rîsalet-ul Kufrî wel Kebairî: Du beş e, yek
pexşan û yek helbest e. Nivîsendeyê vê jî Mele
Nûrullah Kodişkî ye.
3- Ev pirtûka bi navê EL HEMAÎLU FÎŞ’ŞEMAÎLÎ
navê wê bi kurdî dibe Hunera Têwerbûnê, li ser
avabûna dinyayê, afirandina Adem Pêxember
di bihiştê de, piştre avêtina wî ji wirê û bi rêzê
çêbûna 50 zarokên wî ji hevûdu ku piranî bûne
pêxember, heta ku gihaye Hezretî Muhemmed
(Silavên Xwedê lê bin) û li ser şopa wî meşiyaye
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Mele Nûrullahê Kodişkî jî destpê kiriye û di
1940’î de kuta kiriye, 6.196 malikên durêzî jê
çêkirine. Malikên wê bi yazdeh kiteyan dikişin û
qafiyeya her du rêzên malikekê yek e. Di pirtûkê
de 48 beş hene, nivîsa bi latênî 492 rûpel û ya bi
tîpên erebî jî 295 rûpel e.
Herwekî Mewlûda Kurmancî ya Melayê Bateyî
kêşana wê didomîne.
***
Me li jorê got ku bapîrê dawîn yê Şêx Fethullahê
Werqanisî, Siltan Şêxmûs e. Ev yê 15an e.
Gora Siltan Şêxmûs, gelekî bi navûdeng e û
piraniya Kurdan ji nêz ve wî dinasin. Herwiha ew
gora pîroz li navbera Amedê û Mêrdînê dimîne, ji
hingê ve bûye devera seredana xelkê û wargeha
pejirandina hêvî û daxwazan. Dema serdana gora
pîroz bi taybetî ji 20’ê Nîsanê heta 20’ê Gulanê
dilqekî xwe yê taybetî heye; çi ji bo parastina ji
nexweşiyên giran be, çi ji bo parastina ji derd û
êşên pirtexlît be, çi jî xasma bo jinan neanîna zarokan be, gelekî xweva û giranbiha hatiye pejirandin.
Kurê Siltan Şêxmûs yê mezin Şêx Mihemed, ji
bo belavkirina Rêçika Zûlî çûye herêma Xerzan
û li gundek bi navê Werqanis cîwar bûye û heta
ku çûye ber dilovaniya Xwedê jî her li wê derê
bûye. Gora Şêx Mihemedê kurê Siltan Şêxmûs jî,
li Werqanisê bi Quba Xaniyê Reş navdar e û bûye
devera seredana xelkê herêmê, ji xelkê re gelekî
pîroz û xweşîgir e.
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Ji Şêx Mihemed heta digîje Şêx Fethullahê
Werqanisî, tev akinciyê vî gundê Werqanisê
bûne. Ew gund niha girêdayî bi navçeya Hawêlê
(Baykan) û parêzgeha Sêrtê ve ye. Ji wê hingê
ve heta niha ango ji Sultan Şêxmûsê Zûlî hetanî
Şêx Fethullahê Werqanisî, ew bav û bapîr tev bi
zanistiyê ve lipikîne, çi di medreseyên xwe yên
taybetî de û çi jî di medreseyên herêmê yên din
de be dersdarî kirine; bi hezaran, bi dehhezaran
û hîn zêdetir destûrname dane şagirdên xwe yên
Kurd û yên ji neteweyên cînarên Kurdistanê weke
Ereb, Faris û Turkan.
*
Berî ku em têkevin behsa pirtûkê, em ê hinekî
behsa Rêçika Zûlî (terîqet) bikin da xwendevan
pê agahdar bibin û ji kurdologan re jî materyalek
amade bibe:
Serokê Rêçika Zûlî Şêx Mûsa (Siltan Şêxmûs)
bûye. Ew girêdayê Mezheba şafi’î bûye. Bi azbata
xwe ve digîje Hezretî ‘Umerê Xelîfeyê Pêxember
(s.x.l.)
Herwiha di pirtûka bi navê Mewahîb-îl Îhsaniye
de jî ku niha di Pirtûkxaneya Medîneya Pîroz de
ye, behsa zarokên Hezretî ‘Umer dike û ku çawa û
li kuderan belavbûne, behsa dirêjiyê kiriye heta ku
li Kurdistanê gihaye Siltan Şêxmûsê Zûlî.
Çawa ku behsa Rêçika Zûlî di pirtûka Tebeqatî
Kubra de jî, rûpel 119/Şêx Yûsuf Nebhanî, hatiye kirin, ev rêçik ji Siltan Şêxmûs diçe heta ku digihêje
Hezretî ‘Umer. Belam diyar e ku Rêçika Qadirî
digîje Hezretî Elî û ya Neqşebendî jî digîje Hezretî
Ebûbekir.
Navê vê Rêçika Zûlî heta dema Siltan Şêxmûs
jî, Rêçika Farûqî bûye. Lê di dema kametiya Siltan Şêxmûsî de, navê wê hatiye guhartin û bûye
Rêçika Zûlî.

wisa Rêçika Zûlî gelekî berfireh bûye û piraniya
qada Kurdistanê jî vegirtiye.
40 xelîfeyên Siltan Şêxmûsê Zûlî hebûne.
Ji wan xelîfeyan, hinekên navdar ev bûne: Şêx
Yehyayê Tikrîtî ye, Şêx Sadiyê Amêdî, Şêx Cemalê
Şîrazî, Şêx Cemaledînê Hekarî, Şêx Pîr Xetab, Şêx
Hesenê Zirqî, Şêx Ebdullahê Altînî, Şêx Fereh
Ehmedê Rûmî, Şêx Ebdullah, Şêx Dawidê Kirkinî,
Şêx Mucella, Şêx ‘Eliyê Muhellemî, Şêx Merwan,
Şêx Berzan, Şêx Pîr Elî, Şêx Exiyê Bunyan, Şêx
Gurlozan, Şêx Mexlûfê Mecnûn, Şêx Dawidê
Thûmî, Şêx Eliyê Farqînî, Şêx Îbrahîmê Comanî,
Şêx Xendeq, Şêx Xeşef û hwd... Ew xelîfeyên
Siltan Şêx Mûs li bavrasta Kurdistanê belavbûne
û îrşadê kirine heta ku Mewlana Xalidê Kurdî yê
Şehrezorî çûye Hindistanê û Seyîd ‘Ebdulahê
Dehlewî Rêçika Neqşebendî aniye. Hingê Rêçika
Zûlî xwe guhaztiye ser Rêçika Neqşebendîtiyê û
li îrşadê domandiye û didomîne... Bi kurtî tê gotin
ku Rêçika Zûlî li Kurdistanê dest bi îrşadê kiriye û
li Kurdistanê jî gihaye dawiyê.
Awa û tewrên perestiniya di Rêçika Zûlî de,
tiştekî mîna perestiniya di navbera Rêçika Qadirî û
ya Neqşebendî de bûye. Tewrên zikrê wê bi kurtî
weha bûne: Civat bi eşkeretî û dengane zikrê
Xweda dikir, kesên wê yên taybetî nihênî bûne. Çi
kesê ku sê meh li ba murşidekî perwerde dibû û
eger ku têkilê rêçikeke din jî nebibûna, dikaribû
têkeve Rêçika Zûlî.
Sê zatên navdar ku li ba Şêx Fethullahê
Werqanisî xwendine ev in:
1- Mele Evdirehmanê Norsî.
2- Mele Seîdê Kurdî/Bedîuzeman.
3- Hezretê Norşênî.

Zûlî bi wateya xwe ya ferhengokê, yanî dûr e.
Li gorî berhema me gotî, dema ku Siltan Şêxmûs
hatiye herêma Mêrdînê, çûye ketiye şkeftekê û
ji Xwedê re perestinî kiriye. Wî, şevekê di xewna
xwe de dîtiye ku jineke pir bedew hatiye ba wî û
gotiye ku ez bo te hatime hinartin. Siltan Şêxmûs
ji jinikê re gotiye: Zûlû ennî! Yanî ji min dûr be. Îcar
piştî wê bûyerê, navê rêçikê bûye Rêçika Zûlî.

Xelîfeyên Şêx Fethulahê Werqanisî jî şeş kes
bûne:
1- Seyîd Hesenê kurê Xewsê Hîzanî.
2- Hezretê Norşênî kurê Şêx Evdirehmanê Taxî.
3- Seyîd Evdilxefar, biraziyê Xewsê Hîzanê.
4- Mele Ehmedê Qerekoyê.
5- Mele Hesen Heyderî ku li Şamê çûye ber
dilovaniya Xwedê.
6- Hecî ‘Umerê Hîzanî.

Piştî ku Neteweyê Kurd ola misilmantiyê pejirandiye, xwe daye ser Rêçika Farûqiyê. Di dema
Siltan Şêxmûs de ku navê rêçikê bûye Zûlî, her

Min ev hersê pirtûk wergerandine tîpên latênî
û digel ya bi tîpên erebî dane çapkirin.
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Rîsalet-ul Kufrî wel Kebairî û Eqîdeya Îmanê di
sala 2000’î de li Swêdê dane çapkirin. Pirtûka El
Hemailû Fîşşemaîlî jî li Stenbolê ji aliyê weşanxaneya Dozê ve di sala 2007’an de hatiye weşandin.
Ev pirtûk El Hemailû Fîşşemaîlî ji gelek awayan ve hêja û giranbiha ye. Çendî ku tê de gelek
peyvik û hevokên bi zimanê erebî hene jî, lê ji bo
zimanê kurdî/devoka kurmancî gencîneyeke dewlemend e.
Tê de gelek peyv û gotinên kevnare hene ku,
ev niha di nava Kurdan de zêde nayêne bikaranîn.
Min, gotinên wisa, wek ferhengok çêkirine û di
paşiyê de bi cih kiriye, her yekê jî di nivîsa bi tîpên
erebî de li kîjan rûpelê ye û di kîjan rêzê de ye li
berê hatiye nivîsandin da ji bo dîtina wan zehmetî
neyê kişandin.
Mele Nûrullahê Kodişkî vê berhemê dema ku
dîsa bi tîpên erebî nivîsîye, bi awayekî wisa hêsan
nivîsiye ku mirov tê de zehmet nakişîne û ji hemû
peyvik û hevokên wê fêm dike. Hêsantiyên wê ev
in:
- Nivîs bi jêr û jor hatine nivîsandin. Bi vê yekê
xwendina wê pir hêsan bûye.
- Bêjeyeke kurdî, yan yeke bi farisî ku zêde
nayê zanîn, li jora wê, yan li binê wê bi tîpên pir
hûr eynî mane bi zimanê erebî nivîsiye. Yanê wî pê
re ferhengoka xwe jî nivîsiye. Ev yek, zêdetir dibe
alîkar ji bo têgihîştina mirov ji naveroka wê.
- Di hin malikan de, li jora hin bêjeyan bêjeyeke
din jî nivîsiye ku eynî hevmane ye û ew mîna “nusxe” ango weha jî çêdibe nivîsiye.
Wek nimûne li rûpela 120, rêz 2 weha nivîsiye:

Weke bêjeya simê jî hem bi sim û hem jî bi sum
nîşan kiriye. Ev bêjeya han jî eynî wisan: Niye zemzema kahinan qet li cem wî bi zêrê jî wek zimzima... jî nîşan kiriye.
- Bêjeya dunyayê dema ku daçeka milkane dikeve paşiyê, bi piranî wî “dunyaê” nivîsiye (rûpel:
176, rêz 15. Lê hin caran “dunyayê” jî nivîsiye
(rûpel: 162, rêz: 16).
- Hin navên ‘Ereban ku bi kurê xwe, weke Ebulas têne gotin, weha jî nivîsiye: Ebûas yan Ebîlas.
(rûpel 192, rêz: 12)

Tu car saleweqtî nebû rûzedar,
û ne mahek temamî jî nedkir çu car.
Li jora bijeya nedkirê, nedgirt jî nivîsîye. Îcar
ev yeka hanê bo xweşxwînî û rewantiya helbestê
kîjana ku xweştir û hêsantir bûye, min jî ew di
latêniyê de hilbijartiye.

- Gelek caran kêşmendê hêja Mele Nûrî li
şûna bêjeyên kurdî, yên farisî nivîsîne weke di vê
nîvmalikê de: “Ji enwa’ê durrê mezin bê şumar”.

- Hin bêjeyên ku bi tîpên dengdar ên cuda-cuda ku têne bikaranîn jî, wî ew hem bi zêr ( jêr) û
hem bi ziber ( jor) kirine, weke Li ser min pir in lew
ne’îmê Xefûr. (rûpel 121, rêz: 14)

Û bêjeya dijmin weke bilêvkirina Farisan duşmen jî nivîsiye. Rûpel : 199, rêz 10.

Li ser bêjeya pirê ziber jî daniye û li binê wê zêr
jî daniye. Yanî hem pur jî û hem pir jî tê bilêvkirin.

Lê eger wî li şûna “şumar”ê bi forma kurdî jimar jî nivîsîbûna, ne kite zêde dibûn û ne jî kêşana
malikê kulek dibû. (rûpel 168, rêz 15).

Herweha ev nîvmalik jî balkêş e: “Di qebra xwe
da ew meger nestirî, dikaribû wek forma kurdî
nivîsandibûna: “Di gora xwe da ew meger nestirî.
- Ji hin bêjeyan re jî daçeka zayendeya şaş ha-
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tiye bikaranîn, weke “meger bilbila erşê Rehmanî
bû” ku behsa Hesanê Sabit kiriye û ku wî bi bilbilan şûfandiye (rûpel 200, rêz 15.)
Herweha di vê malikê de jî bo gurê ku dabû
pey xezalekê, daçeka mê bikar aniye û gotiye
gura... Lê eger tu bêjî ku belkî ew gur mê bû, hingê
navê wê dibe dêlegur.
- Daçeka “bi”yê bi piranî wek forma di farisî de
wek “be” bi ziber kiriye. Lê hin caran weke di kurdî
de jî bi “bi” jî bi zêr kiriye, rûpel: (173, rêz: 3.)
- Di piraniya klasîkên kurdî yên bi tîpên erebî
de, heçîka ew bêjeyên ku dengê “î, î û ê” tê de hen,
weke “ji-jî û jê”, “wê-wî”, “li, lî û lê”, “kî-kê”, “bi-bî û
bê”, “bû-bo” û hinên wisa yên din, sergêjiyeke pir
mezin derxistine holê.
Xasma jî kesê ku zêde ne xweşxwînê xwendina bi tîpên erebî be, ji binê van gelşan dernakeve. Lê mele Nûrullah dema ku ev berhem amade kiriye, hemû zêr û ziber ( jêr û jor) kirine, zêra
bêjeya “jî” sertîk (180 rade) daniye û ji bo bêjeya
“ji” jî, zêrê berwarkî (120-130 rade) daniye. Wî ji bo
bêjeya “jê” jî, bi zimanê erebî “mînhu” yanî jê li
jora wê nivîsiye. Herweha ji bo “wê” û “wî” jî eynî
hawe ji bo tevekan daniye. Îcar bi vê yekê, xwendina berhemê û têgihîştina ji naverok pir û gelek
hêsan bûye.
Di hunera kêşmendê pirtûkê birêz Mele
Nûrulahê Kodişkî de, eşkere dibe ku ew mirovekî
pir zîrek, zana û dûrbîn bûye. Herweha ew
mirovekî zêdetir oldar û Xwedênas jî bûye. Wî
ageh ji hemû devokên zimanê kurdî weke soranî,
kirdkî (zazakî) hebûye, herweha wî devokên
herêmî jî yên kurmancî rind zanibûye. Ji ber
hindê wî hunera xwe daxistiye navê û tê de gelek
devokên herêmên cuda bi kar anîne weke “wisanusan”, “çewan-çan” û weke axaftina serhediyan,
Behdînan, Botan, Şikakiyan û hwd. ku di hin deveran de daçekan bi kar nayînin û di hin bêjeyan
quraftinê bi kar tînin.
Mele Nûrulahê Kodişkî gelek caran gazin ji
felekê kiriye û pesnê xameya xwe daye da ew
adana hunerê zêdetir bike û ”bi ezmanê xwe bikim medhê wî” gotiye û pesndayîn dubare kiriye.
Tewangeya bêjeyan jî pir xweş li hevûdu aniye,
weke bêjeya ”lazim” weke ”lêzim”, bêjeya ”lakin”
weke ”lêkin”, bêjeya ”agir” weke ”êgir” û hwd.
nivîsiye.
Mele Nûrulahê Kodişkî dema ku dawî li

nivîsandina vê berhemê jî aniye, wî tarîxa Koçê,
ya Romî û ya Zayînê digel meh û rojan jî nivîsiye.
Lê wî tu agahdarî wek pêşgotin li ser nenivîsiye,
tenê di beşa pêşî de bi du-sê malikan eşkere kiriye ku Şêx Xalid ferman kiriye ku ew vê berhemê
binivîse.
Li pêşiya pirtûkê tarîxa 1940 û li paşiya wê jî
rûpela 296, rêza 15 tarîxa 1965 heye. Li rûpela
297’an -ku ya dawî ye- jî tarîxa Zayînê 1983 heye.
Mele Nûrulah hîç behsa tarîxa 1940’î nekiriye ku
çima wî ew reqem li pêşyiya berhemê nivîsandiye.
Di helbesta rûpel 296, rêz 15 û 16 de gotiye ku
dema wî ev fêkî amade kiriye an jî çêkiriye, tarîx 13
Sibatê 1965 bûye û li paşiyê jî tarîxa Zayînê 1983
nivîsiye. Bi vê yekê diyar e ku dawîlêanîna wê, 13ê
Sibata 1965 bûye. Lê tarîxa 1940 û ya 1983 bi guman in.
Di salên 60’î de, xasma jî piştî Cunta Leşkerî ya
Pêşî, gelek mela û şêxên Kurd li bakurê Kurdistanê
dest bi nivîsandina bi zimanê kurdî kirine, lê tevekan bi alfabeya erebî nivîsandine. Ev berhem ya
sisiyan e ku ji aliyê me ve hatiye tîpguhaztin. Ya
diduyan Sêkêşana Mele Evdilhadiyê Comanî ye,
ya dîtirkê jî Rênasîya Şêx Xiyasedîn Emre ye.
Mele Nûrî gelek caran agahdarî ji ”rawî”yan
daye û weke Şêx Evdirehmanê Axtepî gotiye ”Ji
rawî xeber min hilanî...” û herwiha hin caran gazî
qelemê kiriye û gotina bêedeb jê re gotiye, weke
”Eger sergiranî bikey bêedeb, li nava serê te ez
ê bêm xezeb”, (Rûpel 25, rêz:10). Û van malikên li
jêrê jî balkêşiya mirov lê zêdetir dike:
...
Qelem rabe meqsed ji bo me bibêj
Û xûta dilê xwe ji bo me birêj
Tu reyhana Xanî bûyayî bira
Qesem dê serê te min ê jê kira
We yan jî tu qamûşa Aqtepî yî
Bûyayî, dê bikrama bedbextiyê

Mamoste Kodişkî tê de navê mamosteyê nijad
û vêjeya nijadî nemir Ehmedê Xanî û xwediyê kasa
badeya nijadî nemir Şêx Evdirehmanê Axtepî jî diyar kirine ku wî xwe ji bo wan wek peyrew dîtiye
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(rûpel: 83, rêz 12-14.)

davêje milê xwe ye, lê armanc jê huner e.

Sernavê pirtûkê tevek bi zimanê erebî ne, lê
min ew wergerandin zimanê kurdî û tenê bi kurtî
ew nivîsîne.

Peyvika şemailê jî, bi gelek wateyên cuda tê, lê
armanc jê têwerbûn e. Îcar ev navê bi ‘erebî hem
ji bo bilêvkirina Kurdan giran û bê keys e, hem jî
navekî biyanî ye. Ji ber hindê min ew navê asasî
EL HEMAÎLU FÎŞEMAÎL û li binê wê jî HUNERA
TÊWERBÛNÊ daniye.

Li aliyê çepê nivîsa bi tîpên erebî û li aliyê rastê
jî ya bi tîpên latênî hatine bi cihkirin. Ferhengok jî
li aliyê rastê, li pêşiya nivîsa bi tîpên erebî hatiye
bicihkirin.
Kêşmendê pirtûkê di hin deveran de xîretkêşiya
xwe ya ji bo zimanê kurdî jî weha diyar kiriye:
Lîsanê di kurdan riha kem ji teyh
Heye yek bibê rehmetullah eleyh
Ez jî niha dibêjim ku bila sed û bîst û çar hezar
caran xweşiya Xwedê li serê bibare.
Mele Nûriyê Kodişkî di paşiya pirtûkê de ev
çend malikên balkêş jî nivîsîne û weha gotiye:
...
Me defter, burader, gehişte xîtam
We ger çendî dûr û diraz e meram
Welê qetrekî çend ji deryayê pur
We lêkin ji qe’rê binî ne û durr
Ji ermûşê saçax e ew ta be ta
Di goşan da yasax e nakem ’eta
Ji Durê ﬁemail me kir gerdenî
Me kir yek Hemail ji wê ez benî
Be kurmancî badaye, honaye wan
Ji bo tuhfe bit bo cemî’ê biran
Me umîd e cem wan ku meqbûl-i bî
Ji husna wê Nûrî ne mesûl-i bî
Îlahî tu meqsed dizanî bes e
Bila kes bi qesda mi qet nehese
...
Navê pirtûkê yê asasî bi zimanê erebî weha hatiye danîn: EL HEMAÎLU FÎŞEMAÎL.
Peyvika hemailê navê benê ku mirov şûr
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Ez hêvîdar im ji Yezdanê dilovan ku Şêx
Fethullahê Werqanisî jî dê bi vî navê bi kurdî
kêfxweş bibe û rewa bibîne.
Kêm-zêde ev e 130-140 sal in ku di ser vê
pirtûkê re dibihurin, hêj nû derdikeve qada jiyanê.

Bişrîna bavê min a dawî
Azad Rêbiwar
Ji bo bavê min Mele Hesenê Bahwarî
1

dema ku te dengê xwe
ji kuçeyan berhevkir,
bişrînek li hev gerya
û xwe
li rûdêna te
vedabû
gulbehiştek
sor-gevez
û tu tê de
çirisî ma.

2
di hişê min de awiqî
ew havîna ku
tirsê
li terş û talanên
me dida
lê hemî kesî
pê dizanî
bê kî
berxwe bû
û kî beran bû
li vê kozê.

3
Piştî ku te dengê xwe
ji kuçeyan berhevkir
bi bayê xerbî re sêwÎ
û zû tên quraftin
havînên
me yî
ku li ber
sîya wî dîwarî
dimeriqin.

Helbest
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JIYANEKE KU BI QUR’ANÊ
HATIYA HÛNANDIN
A.Hakim Ergin
‘Ebdullahê kurê Mubarek dibêje: Ez diçûm Heccê.
Dema ez li ser ‘erdê Iraq-Sûrî derbaz dibûm rastî
pîrekekê hatim. Ew tenê bû. Min lê selam kir; selama
min; bi vê ayetê wergirt.
“Peyva ew bibihîzin ji Rebbek Rehîm peyva
selamê ye.” (Yâ-sîn: 58)

“Ji devê te peyvek tenê jî dernakeve ku li cem te
çavdêrekî amade, çavdêriyê li wê peyvê neke û wê
nenivîse.” (Qaf: 18)
Tu ji kîjan malbatê yî?

Mîn jê pirsî “Tu li van deran çi dikî? ” Wê ev ayeta hanê xwend.

“Li ser vê mijarê tu agahiyên te tuneye. (ez malbata xwe bêjim jî tu nas nakîî) Paşê çav jî, dil jî, ji
wan tiştên kû nedîtiye ( derbarê wan de tu agahiyên
serast tuneye ) berpirsyar e.” ( İsra:36)

“Xwedê kesek ji rê derxistibe yê kû riya wî bi wî
bide zanîn Tune ye.” (A’raf: 186)

Min Jê re got: Şaş bûm, heqê xwe helal bike. Wê
wiha got:

Min zanî ku wê riya xwe winda kiriye. Min dîsa jê
pirsî: Tu yê herî kû derê? Wê bersîva min bi vê ayeta
hanê da.

“İro ji we re şermizarî tuneye. Xwedê we ‘efû
bike.” (Yûsûf: 92)

“Ez wî Xwedayê kû ‘evdê xwe şevekê ji Mescîdul
Heremê bir bal Mescîdul ‘Eqsayê ve tesbîh dikim.”
(İsra: 1)
Min zanî kû wê wezîfeya xwe ya Heccê bi cih aniye û wê here Qudsê.
Te, ji kînga ve riya xwe winda kiriye? ”
“Tam sê şev in ( yanî sê ro)” (Meryem: 10)
Min jê re teklîfa xwarinê kir. Wê ev ayeta hanê;
“ Paşê rojiya xwe heya ro diçe ava berdewam
bikin” (Beqere: 187) xwend.
Min jê re got: Erê
başe lê belê em ne di meha Remezanê de ne.
“Kî ji bo Xwedê xêreke nafîle bike, Xwedê
mukafatdarê her xêrê ye, Ew bi heqqî zanyarê her
tişti ye.” (Beqere: 158)
Di rêwitiyê de rojî tê şikandin.
“Lê belê rojiya xwe bigrin, ew ji bo we xêrtir e.”
(Beqere: 184) Wê ev ayeta derbazbûyî xwend.
Min jê pirsî: Tu çima mîna min xeber nadî?
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Min jê re teklîf kir ku ew li hêştira min siwar bibe
û ez wê bigihînim qefîleya wê
“Hûn li ser navê xêrê çi bikin, Xwedê pê dizane”
(Beqere: 215)
Min hêştira xwe anî cem wê. Dema ku siwar bibe
ev ayeta hanê xwend.
“Ji zilamên mumîn re bêje, bila nêrînên xwe
bihewişînin” ( Nûr: 30)
Min çavên xwe jê veda. Dema ku li hêştirê siwar
bibe, hêştir tirsiya û revî, di vê navberê de piçek hindik ji cilên wê qetiya. Bi dengekî nizm ev ayet ji xwe
re xwend.
“Liser navê mûsîbetê çi were serê we, ew sedama bixwe karanîn anji heqkirina we ye.” (Şûra: 30)
Min jê re got; sebir bike ez ê hêştirê girêbidim.
Wê ev ayeta hanê xwend.
“Me li vê derbarê de Silêman têgihayîtir û jîrtir
gerand.” (Enbiya:79) Qest kir ku derbarê serrêkirina
hêştirê de ez ji wê têgihayîtirim. Li hêştirê siwar bû û;
“Ez wî Xwedayê ku ev ji me re sernizmkir tesbîh
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dikim; an em ê bi serê xwe di vê yekê de serneketana û bêgûman em ê paşê dîsa li Rebbê xwe vegerin.” (Zuxruf: 13-14)
Min ji bo ku hêştir lez bike û zûtir here dengên
mîna “deh, deh” derxist, hêştirê piçek lezand.
Di rêveçûna (meş) xwe de ( û radanên xwe de )
weqûr be û dengê xwe bilind neke. Dengê ku herî
nexweş û kirêt dengê kerê dizire ye.”(Luqman: 19)

“ A niha hemberî karê xwe yê royên berê, bi ‘efiyet bixwin û vexwin!” (Haqqa: 24)
Min ji zaroyan re “Ger hûn vê rewşa dayîka xwe ji
min re nebêjin ez ê ji vê xwarinê nexwim”
Wan jî got: Dayîka me; Bi tirsa ku gotinek xelet a
ku xezeba Xwedê bikşîne ji dêv dernekeve ev çil sal in
wiha tenê bi Quranê xeber dide.

Dema ku em wextekî meşiyan min dest bi xwedina helbestan kir. Wê wiha got:
“ Ji Quranê yê ku ji we re hêsan tê bixwînin” (
Mûzzemmîl: 20)
Helbet xwendin heram nîne ku… Min jî wanî muqabeleya wê kir.
“Vê derbarê encex kesên
ku xwedî îdraq û besîret difikirin û famdikin” ( Beqere:
269)
Em qederekê çûn; paşê
min jê pirsî ku ew zewiciye an
na? Wê
“Ey yê ku îman anîne!
Pirsên ku bersîva wan wê
we ‘aciz bike û we bişkîne
nepirsin!” (Maîde: 101) ev
ayet xwend. Bi van gotinan
em gihiştin qefîleya wê û min
jê pirsî: Di nav qefîlê de kesekî
te heye?
“Mal û ewlat xemla jîna
dînyayî ne!” Min zanî ku
zarokên wê hene. Min navê
wan pirsî.
Xwedê Îbrahîm ji xwe re
dost gerand; Xwedê li gel
Mûsa xeber da; Ey Yehya xwe
bi kîtabê ve biqewwet girê
bide” (Nîsa: 125, 164; Meryem: 12)
Min bal qefîleyê kir gazî:
“Ey İbrahîm, ey Mûsa, Ey
Yehya” sê xortên rûnûranî ji
qefîlê derketin û bal min ve hatin. “Kerem ke”
Dayîka wan hinek pere da wan û ji wan re got:
Bi vî, yekî ji xwe bişînin bajêr! Bila ew li
xwarinên paqij û helal binêre û ji we re xwarinekê
bîne. Bila ew zehf bidîqqet be!” (Kehf: 19) Dema
xwarin hat ji min re wiha got:
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DI HEYAMA EYYÛBIYAN DE JINA KURD
(MENSÛBÊN XANEDANÊ)

1

-1Ahmet DEMİR
Werger: Zafer BERDESTÎ
1

DESTPÊK
Dewleta Eyyûbiyan di 1169’an de ji aliyê
Eseduddîn Şêrkoh ve hatiye damezrandin, lê di
heyama Melîku’n-Nasr Siltan Selaheddîn Yûsivê
yekem de, di 1175’an de serxwebûna xwe bi dest
xistiye.2
Navê Eyyûbî, nisbet li bavê Selaheddîn û kekê
Eseduddîn Şêrkoh Necmeddîn Eyyûb re tê kirin.
Piraniya jêderkan Xanedana Eyyûbiyan, mensûbî
Rewadiyan dikin ku ew jî ji milê ‘eşîra kurd Hezbaniyan in.3 Hin tezên ku di jêderkên bingeh de jî
destek nedîtine hene, ku Eyyûbiyan wekî ‘esil’e-

1 Ev nivîs, weke gotareke akademîk, li Colemêrgê di tarîxa 2527 Îlona 2009an de di Kongreya Jinên Kurd de bi navê “Di
Heyama Eyyûbiyan De Jinên Kurd (Mensûbên Xanedanê)”
“Eyyûbîler Döneminde Kürd Kadını (Hanedan Mensupları)” hatiye pêşkêş kirin. Ji ber girîngiya naverokê me xwest ku bi destûra
nivîskar, em vê teblîxê bi du beşan bi we re par ve bikin. (Lijneya
Weşanê)
2 Qadî Bahaeddînê Kurê Şeddad, Kîtabû’s-Sîretû’s-Selahaddîn (Bî’nNevadîrû’s-Sultaniye ve’l Mehasînû’l Yusufiye) (Cihê çapê û tarîx tune
ye), 32-39; Corcî Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi, (Wer.: Zeki
Meğâmiz), Stenbol, 1978, IV,341.
3 Kurê Xelikan, el-Wefayat, VII, 255–259; Bar Hebraeus, Gregory
Abû’l Farac Tarihi, II, 401; Şerefxan, Şerefname, 71; Şex Hûseyn
k. Muhammed k. Hasan el-Diyarbekrî, Tarîx ûl Xamîs, 387; Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, V, 251; Philip
K. Hitti, İslam Tarihi, IV, 1038; N.A. Sidorova, N.I. Konrad,
P.Petruşovki û yên din, Dîroka Cîhanê, Moskova, 1957, III, 508;
Bolşaya Soviyetskaya Enstiklopedia, çapoa 2yan a berê, 1955, 619;
M.G.S. Hodgson, İslam’ın Serüveni, Werger: Licne, Stanbol,
1993, II, 291; A. Nasıh Ulvan, Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyûbî,
(Wer.: M. Salih Çakmaklı), Stenbol, 1992, 19-20; Meydan Larousse,
VI, 487; C.H. Becker, “Eyyûb” İ.A. IV, 424; L. N. Gumilöv, Hazar
Çevresinde Bin Yıl, (wer. D. Ahsen Batur), Weş.: Birleşik., Stenbol,
2000, 340; V. Minorsky, “Kürtler” İ.A. VI, 1098; Tenê Kurê Kesîr,
xanedanê ji Kurdên Zerzari dihesibîne. (Bnr: Kurê Kesir, el-Bidaye
ve’n Nihaye, XII, 467)
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reb4 yan jî tirkbûyî5 nîşan dane.
Bavûkalên Eyyûbiyan berî ku ji Iraq û Suriyê
werin li Dvîna devera Azerbeycanê bûn. Dvîn, wê
demê beldeyeke di bin serweriya Şeddadiyan
de bû. Kalikê Selaheddîn Şadî, ji ber vexwendina
hevalê wî yê şihneyê Selçûqiyan û bi ‘eslê xwe
Dvînî Mucahîduddîn Bîhrûz, ji Dvînê çû Bexdayê.
Bîhrûz, Şadî wekî walî li îqtaya xwe Tikrîtê tayîn kir.
Li ser vê yekê Şadî, zarokên xwe Eyyûb û Şêrkoh
bi tevê maiyeta xwe ve çûn Tikrîtê û li wir bi cih
bûn.6 Piştî mirina Şadî kurê wî yê mezin Eyyûb ket
şûna wî.7
Atabegê Mûsilê Îmadeddîn Zengiyê I., di dema
li Bexdayê mucadela/têkoşîna li ser navê sıltanê
Selçûqiyan, aliyê siltanê Selçûqiyên Iraqê Mesûd
(kurê Muhemmed Tapar) digirt. Siltan Mesûd, bi
Zengî re biryar didin ku bi ser bajêr de herin, da ku
li Bexdayê li ser navê xwe xutbeyê bidin xwendin.8
Çi heye ku Selçûqşah di wê navê de ji birayê
xwe Mesûd zûtirîn li serê artêşeke mezin de çûbû
ser Bexdayê jî. Wexta Selçûqşah ber bi Bexdayê
ve diçe, ji bo ku pêşî li derbasbûna Îmadeddîn
Zengiyê Yekem bigre berê xwe da Tikrîtê.
Artêşa hevpar ya ku ji leşkerên Xelîfeyê ‘Ebbasî,
Selçûqşah û Qaraca es-Saqî pêk dihat, êrişa ser
Siltan Mesûd û Îmadeddîn Zengiyê I. kir.9
4 A. Nasih Ulvan, Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyûbî, 18, 21.
5 Ramazan Şeşen, Salahaddin Devrinde Eyyûbîler Devleti, İstanbul,
1983, 33. Heman nivîskar, Selahaddin Eyyûbî ve Devlet, 36.
6 Selahaddin Xelil kurê Aybek es-Sefedi, el-Wafi bi’l Wefayat,
Beyrûd, 1991, X, 47–48; H. İbrahim Hasan; İslam Tarihi, V, 132;
Şemseddîn Samî, “Eyyûb (Necmeddin İbn-i Şadi)” Kamusu’l Alam,
Stenbol, 1889, II, 1174
7 Kurê Xelîkan, el-Wefayat, I, 255–259; es-Sefedi, el-Vafi bi’l Vefayat, X, 48.
8 Îbnu’l Esîr, el-Kamil, XI, 277; Kurê Wasıl; Yê ku ji Mûferrîûl
Qûrub, I, 46’an neql dike H. İ. Hasan; İslam Tarihi, V, 96.
9 Sadruddîn Ebu’l Hasan Ali Kurê Nasır Ali el-Hûseynî; Ahbarû’d-
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Ev artêşa tifaqî ya sisêyan a li hemberî Mesûd
rabû heta ku bi Îmadeddîn Zengiyê I. re şer kir pêş
de çû. Qaraca es-Saqî, bê rawestin êriş bir ser
leşkerên Zengî û di demeke kin de ew têk bir; gelek leşkerên Zengî hatin dîlgirtin. Zengiyê têkçûyî
ji bo xwe û leşkerên xwe xelas ke reviya Tikrîtê.

Bexdayê Bîhrûz xerab bûbû, ji Tikrîta ku aîdê
Selçûqiyan e vediqetin û bi tevî maiyeta xwe
ve çûn Mûsilê (1137). Serwerê Mûsilê Îmadeddîn
Zengî, qenciya ku lê hatibû kirin bi bîr anî, ji herdu
birayan re îkram kir, îqtayên pir dewlemend dan
wan.14

Di vê navê de dîzdarê Keleha Tikrîtê, wekî ku
li jor jî hatibû diyarkirin Necmeddîn Eyyûbê kurê
Şadî bû. Îmadeddîn Zengiyê ku piştî şikestina li
hember Qaraca es-Saqî xwe avête Tikrîtê, ji aliyê
Necmeddîn Eyyûb ve gelekî baş hate pêşwazîkirin.

Wexta ku em li felsefeya jiyana Eyyûbiyan
binihêrin du hedefên wan ên ‘eslî dixwiyên: A yekan pêkanîna yekitiya Îslamê, a duduyan rizgakirina axên di bin dagirkirina Xaçparêzan de ne.15
Her wekî Eyyûbê kurê Şadî, bawer dikir ku tifaqa
bi Îmadeddîn Zengî re, wê wan zêdetir bigihîne armanca wan a navborî, loma jî wî ew alî tercîh kir. Ev
tercîh dê di nav pêvajoyê de xanedana Eyyûbiyan
bike pêşengê ‘alema Îslamê. Hêzên Eyyûbiyan ên
bi tevê Zengiyan bi Xaçiyan re mucadele kiribûn,
di serkeftinên wekî ji nû ve standina Ruhayê, yekkirina Sûrî û Mûsilê de rolên pêwîst lîstine.

Necmeddîn Eyyûb, ji bo alî Îmadeddîn Zengi
bike, -yê ku dixwest bi leşkerên xwe ve li Çemê
Dîcleyê derbas be- li ser çêm çend pir ava kir.
Îmadeddîn Zengî jî xêra van piran xwe û leşkerên
xwe yên mayî xilas kir.10
Necmeddîn Eyyûbê ku Îmadeddîn Zengî û
leşkerên wî ji teqîba Qaraca es-Saqî xilaskir, gelek îkram jî li wan kir. Piştî ku derdor aram bû,
Necmeddîn Eyyûb, ew bi silametî şandin Mûsilê.
(P.Z.1132)11
Bi îfadeyên Rûnciman: “Waliyê Tikrîtê yê ‘esilkurd Necmeddîn Eyyûb, heke Îmadeddîn Zengî bi
saxî û silametî ji Diclê derbas nekira, Îmadeddîn
Zengî yan wê dîl bihata girtin an jî wê bihata
kuştin.”12 Ji ber vê yekê, Necmeddîn Eyyûb b. Şadî,
kir ku Dewleta Zengiyan heyat bibîne.
Vaye bi wesîla vê alîkariyê, di navbera malbatên
Eyyûbî û Zengiyan de nêzîktî û hevaltiyek pêk hat.
Ev hevaltî, wê paşê encama jêqetîna Eyyûbiyan ji
Selçûqiyan û tevlêbûna Zengiyan bide.13
Eyyûb û Şêrkûh ji ber ku navbera wan û waliyê
Devleti’s-Selçukiyye, (Wer.: Necati Lügal), Enqere, 1999, 70-71; A.
Nasıh Ulvan, Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyûbî, 22.
10 Kurê Esîr; el-Kamil, XI, 277; Şemseddîn Samî; “Eyyûb
(Necmeddîn Kurê Şadî)” Kamusu’l Alam, II, 1174. Kurê Esîr vê
bûyerê wiha kurtebir dike: “Necmeddîn Eyyûb, alî Îmadedîn kir.
Keştî danê û Îmadeddîn Zengî bi van keştiyan li Diclê derbas bû.
Mirovên wî jî ew şopandin.” (el-Kamil, XI, 277).
Peyva “buhurek” di çavkaniyan de derbas dibe divê ne wekî pir,
lê wekî kelek were fêmkirin. Dibe ku kelek rex hev hatine rêzkirin
û wekî pirekê buhurek hatine sazkirin. Lewra nakeve aqilan ku
demeke wisa kurt de pireke zexm were avakirin ku li ser wê pirê
re leşkerên ku artêşek li pey wan e wê derbas bibin.
11 Kurê Esîr, el-Kamil, XI, 277
12 Steven Runcıman, Haçlı Seferleri Tarihi, (Wer. Fikret IŞILTAN),
weş: TTK . 1992, çapa 2., II, 159
13 Kurê Esîr, el-Kamil Fi’t-Tarih, X, 532; A. Nasıh Ulvan, Kudüs
Fatihi Selahaddin-i Eyyûbî, 22

Alîkarî xwestin a Fatimiyên Misrê ji Nûreddîn
Mehmûd û Eseduddîn Şêrkoh, di nav pêvajoyê de
wê rê li ber avabûna dewleta Eyyûbiyan veke, ev
dewlet piştî yekitiya Îslamê pêk bîne di Rojhilata
Navîn (Misir, Sûrî, Iraq, Yemen, Lîbya, Tûnis, Sûdan,
Urdun, el-Cezîre, Rojhilatê Anatoliyayê, Rojavayê
Îranê, Rojavayê Azerbeycan) de wê bi Xaçiyan re
mucadele bike. Nêzî sedsalekê Quds û derdora
wê ya ku di bin dagirkirinê de bû, di serdema seroktiya Eyyûbiyan a ‘alema Îslamê de hate rizgarkirin, pêşiya artêşên herî mezin ên Ewropayê hate
birîn û bi vî awayî ‘alema Îslamê ji îstilayên mezin hate xilaskirin. Pişt re leşkerên Eyyûbî ên ‘esil
Memlûk, bi derbekî parêzgeha herî pêwîst a vê
dewletê bi dest dixin û rêvebiriyeke Memlûkî saz
dikin; beşên din ên Eyyûbiyan jî ji aliyê Moxoliyan
û dewletên din ve ji holê tên rakirin.
Dewleta Eyyûbî xwedî binyateke konfederatîf
bû û ji hin milan pêk dihat. Misir, Heleb, Yemen,
Heskîf, Meyyafarqîn, Hilat, el-Cezîre, beşên sereke
yên vê dewletê bûn. Ji van, milê Heskîfê hebûna
xwe heta dema Osmaniyan domandiye, di dewra
Yawiz Selîm de bi vê dewletê ve hatiye girêdan.
14 Kurê Esîr, el Kamil, XI, 277; Sobernheim, Salahaddin Eyyûbî,
İ.A. X, 103; A. Nasıh Ulvan, Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyûbî, 22.
15 Îmadeddînê Îsfehanî; el-Barq el-Şami, V, 14–29, 112–113; Erdoğan Merçil, Sultan Selahaddin Eyyûbi’nin Anadolu’daki Türk Devletleriyle Münasebetleri, Belleten, Ankara, 1990, LIV, 421,424; Ali
Muhammed Udeh el-Gamîdî, Haçlılara Karşı Selahaddin Eyyûbî’nin
Cihat Stratejisi, Sempozyûma Navneteweyî ya Selaheddîn-ê
Eyyûbî, Diyarbekir, 1997, 214–226; A. Nasih Ulvan, Kudüs Fatihi
Selahaddin-i Eyyûbî, 53–56.
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Eyyûbiyan di dema serweriya xwe de, di welatê
xwe de riya sunnîtiyê bi cih kirine, bi serfirazî
veguherîna hiqûqî pêk anîne. Di welatê Eyyûbiyan
de seferberiya perwerdehiyê hatiye pêkanîn û li
her derî medrese hatine vekirin. Pêkanîna jiyaneke murefeh û rêvebiriyeke serkeftî ya Eyyûbiyan,
ne tenê bi tevkariya rêvebirên mêr, bi xebat û
tevlêbûnên jin ên xanedanê ve pêk hatiye. Hema
hemû jinên Eyyûbî xebitîne, bi taybetî di warê
rêvebirî, perwerdehî û tendurustiyê de serkeftinên
geş bi dest xistine. Ev jinên kurd ên pir navdar
bi hemû aliyên xwe ve ji aliyê dîroknasên misilman ve hatine nasandin û pesindan. Lê divê bê
teqdîrkirin ku nasandina van hemû di nivîsekê de
ne pêkan e. Di vê nivîsê de ji van tenê çendek bi
kurtasî wê bên nasandin. Piştî vê destpêka kurt
em dikarin derbasî mijara xwe bin.
ENDAMÊN JIN YÊN XANEDANA EYYÛBIYAN
Eyyûbiyên ku di çaryeka sêyemîn a sedsala XIIyan û nîveka yekem a sedsala XIIIyan de seroktiya
rojhilata nêz û navîn girtibûn dest xwe, bi serdema
xwe ve reng û şikl dane dîroka cîhanê. Standina
Qudsê ji Xaçiyan ji aliyê Selaheddînê I. ve, dîsa ji
aliyê Eyyûbiyan ve bêencamkirina sefera Xaçiyan
a III. a ku împaratorên mezintirên Ewropayê tevlê
bûbûn, di wê serdemê de ji bo Ewropa û Rojhilata
Navîn bûyerên herî pêwist bûn.
Rêvebirên Eyyûbî, çawa ji aliyê leşkerî ve bihêz
dibûn, di heman demê de, ji bo dad û refaha civakî
pêk bînin, perwerdehiyê belav bikin, jiyana dînî
bihêz bikin, asta çanda civakê zêde bikin, ji tu
mesrefî nereviyane. Ev rewş li navenda dewletê
ya ‘eslî Misrê çawa ye, li navendên talî Dimeşq,
Heleb, Meyyafarqîn û Heskîfê jî, ji vê rewşê ne
cuda ye. Ji bo geşepêdana welêt û pêşveçûna wê
ya civakî û çandî, wekî endamên xanedanê yên
mêr çawa xebitîne, jin jî wisa xebitîne. Mijara meqaleya me, endamên jin ên xanedana Eyyûbiyan
e. Hejmara van pir zehf in. Li vê derê tenê qismekî
wê dê were nasandin.

Xatûna Sitê
Navê vê xanimê yê têkûz nehat tesbîtkirin.
Peyva Sîtt (bilêvkirina wê ya kurdî Sitt) di kurdî de
zêdetir tê maneya xanim, prenses. Xatûn di maneya qralîçe de dihat bikaranîn. Xatûn Sîtt, dayîka
Melîkul ‘Adîl Seyfeddîn Ebûbekir e. Ev melîkeya
Eyyûbî di sala 593/1197’ê de wefat kir. Di dimeşqê
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de li rex mala Esedûddîn Şerkoh maleke wê hebû.
Xatûn Sîtt di vê mala xwe de hat definkirin.16
Sita Şamê (Şittu’ş- Şam) Xatûna Îsmetu’dDîn Zumrut
Keça Eyyûb b. Şadî, xûçka siltan Selaheddînê
I. e. Ji ber vê jî wekî keybaniya welatê Eyyûbiyan
bû. Jineke şareza, qencîxwaz û alîkarîhez bû.
Pêwistiyeke cuda dida karên tendurustiyê; bi
nexweşên li welatê xwe re bixwe ‘eleqedar dibû,
ji dermanxaneya xwe derman dida muhtacan.
Sittu’ş-Şam, bi hêst û ramanên ku di seltenetê
de ye, li cihê xeflet û pêxapînên siyasî, berê hemû
hêz û xîreta xwe daye ji bo qencî û xêra gel. Hemû
xulamên xwe, xebatkarên xwe, îmkanên xwe
pêşkêşî însanên jar û mihtaç kiriye.
Ji ber hezkirina wê ya ji ‘ilmê, kurê xwe
Husameddîn da xwendinê. Ti tişt li cem wê,
hevberê ‘ilmê nebû. Li gorî wê, ti tişt nedibû
hevparê sewabên ku kurê wê yê ji ber ‘ilmê kar kiriye û wê kar bike. Wisa jî wê bigihije vê xwesteka
xwe, kurê wê dê bibe yek ji ‘alimên herî mezin ên
li cem siltan.17
Ev melîkeya Eyyûbiyan, di qada perwerdehiyê
de bûye mînak ji însanan re. Medreseya Beranî ya
Şamê ku wekî Medreseya Husamiye tê zanîn, ji
aliyê prenses Sittu’ş-Şamê ve hatiye çêkirin. Li gorî
gotina Qurê Şedad ev medrese, ji medreseyên
herî mezin a dema xwe bû. Dîsa divê mirov Medreseya Cewwanî ya Şamê a ku ji aliyê vê prensesê
ve hatiye çêkirin jî bîne zimên. Melîke Sittu’şŞam, mala xwe zivirandiye medreseyê û li cîhana
perwerdehiyê re bexşandiye.
Xatûna Rebîeyê
Rebîe, xûçka Selaheddîn û Melîk ‘Adîl û melîkên
din û Zumrut Xatûn e; meta Eşref, Mû’ezzem û hin
melîkên din e.
Siltan Selaheddîn, Rebîeya xûşka xwe bi
Seededdîn Mesûd b. Ûner re zewicand û bixwe jî
bi xûçka vî emîrî Xatûna Îsmetuddînê re zewicî. Ev
pîrek beriya ku bimre bi melîk Nûreddîn re zewicî
bû. Siltan, piştî mirina Seededdîn, xûçka xwe
Rebîe bi xwediyê Hewlêrê Melîk Muzefereddîn
Zeyneddîn Kokborî re zewicand. Ev şahbanûya
16 Kurê Kesîr, el-Bidaye we’n-Nihaye, werger: Mehmet Keskin,
Stenbol, 1995, XIII, 90.
17 Kurê Kesîr, el-Bidaye we’n-Nihaye, XIII, 84
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Eyyûbiyan, çil salan li Hewlêrê ma. Piştî mirina
hevsera xwe hat Dimişqê. Li mala bevê xwe, ya
nav bi Aqîqî rûnişt. Di Ş’ebana sala 643/1246’e
de, di heştê saliya xwe de li vê malê mir. Ev mal wê
paşê biguhere Medreseya Zahiriyeyê. Keybaniya
Eyyûbiyan Rebîe, li medreseya xwe ya quntara
Çiyayê Kasyonê de hate veşartin.
Kurê Xelîkan, di derbarê Rebîeyê de wiha
dibêje. “Rebîe, ji melîkên ku mehremê wê ne, ji
birayên xwe, ji zarokên bira û neviyên xwe ji pênciyî
zêdetir mirov nas kir. Hevserê wê Muzefereddîn
bajarê Hewlêrê; keçikên wê bajarê Mûsilê; biraziyê
wê Xelat û derdora wê; biraziyê wê Eşref herema
Cizîrê; zarokên birayê wê herêma Şamê; zaroyên
birayên wê Misir ûHîcaz û Yemen bi rê ve dibirin.18

wan û Fatîmeya keça ‘Ebdulmelîk bû.”19
Li cem Rebîeyê ‘alimên pir hêja hebûn. Ew bi
wan dişêwirî, li gorî fikrên ji wan distend tevdigeriya. Ji van yek jî nûserê Tasnîfatê, keça Nasîh
Henbeliyê qedirbilind Emetullatîf bû. Ya ku ji
Xatûna Rebîeyê re pêşniyara ji bo Henbeliyan weqifkirina medreseya quntara Çiyayê Kasyonê kir,
Emetullatîf bû. Keybaniya Eyyûbiyan jî ev medrese
çêkir û ji bo xizmetê bide Henbeliyan weqfî bavê
Emetullatîfê Nasîh kir. Ev medreseya di qeydan
de wekî Medreseya Sahîbîye/Sahîbe derbas dibe,
Xatûna Rebbîe ji bo hewceyiyên vê medresêya
quntara Çiyayê Kasyonê pêk werin, gelek cih weqif kiriye.
Wê bidome…

Di derbarê cihê vê keybaniyê de qeyda Safedî
jî balkêş e: “Rebîe wekî, Atîkeya keça Yezîdê kurê
Mu’awiye…wekî hevsera ‘Ebdulmelîkê kurê Mer-

18 Kurê Xelîkan, Wefayat el -’Eyan, III, 277

19 Es-Safedî, el-Wafi bi’l-Wefayat, XIV, 98–99
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Şîroveya Qesîdeya “Îro Mela Serapa…”
Ya Melayê Cizîrî
Abdulkadir BİNGOL
Îro Mela serapa lew têk-î bûme ateş
Min dî seher xeraman neyşekera şirînmeş
Ey Mela, îro seranserê laşê min, ji ling bigre heta
ser, tev de bûye agir. Sedema ku ez tev de bûme agir jî
ev e: Min di dema sibehê de dilbera xwe ya bejna wê
zirav mîna tayê qamîşê û ya meşa wê şêrîn dît. Belê
dema dimeşiya xwe dihejand û bi naz û eda dimeşiya.
Ya reb çi turfe mêwe evrenge mey dibexşet
Şi’ra me tê perîşan nezma me tê muşewweş
Xwedayê min! Ew meywe û fêkiya ku ev meya han
jê çêbûye çi meywekî sosret e! Xelkê tiştê bi vî rengî
nedîtine. Ji wê meyweyê meyeke welê çêbû ye, ji wê
dema ku min hinekî ji wê vexwariye û pêde ye êdî
helbesta me belav dibe, sererast nabe, nezma me jî
têkilîhev dibe, bi awayekî bêpergal û bêserûber derdikeve holê.
Dilgeşte min ji dêrê naçim kenîşteyê qet
Mihrabê wê bi min ra wer da biçîne Laleş
Dilê min berê xwe ji çûna aliyê dêra îsewiyan zivirandiye, êdî naxwaze here wir ku digel wan îbadetê
bike. Heman welê, êdî ez naxwazim biçim kenîşteya
ko cihê îbadeta cihûyan e jî. Birhên dildara min yên ku
dişibin miharaba mizgeftê her dem digel min in û li ber
çavê min in. Hevalno! De werin em biçin Laleşa ku perestgeha êzîdiyan e, da em bi wan re îbadetê bikin. Ji
ber ku meqseda min birhên dilbera min in û ew birhana jî her gav li ber çavê min in û li cihên secdeya sekinî
ne; êdî li gorî dînê me tu zerer nîne ku ez di Laleşê de
îbadetê xwe yê dînî pêk bînim.
Mehbûb-î wek stêr e govend û ‘işqibazî
Têkil biçîn semayê hişyar û mest û serxweş
Helqeyeke reqs û govendê hatiye lidarxistin.
Mêhbûbên ku bi bedewî û husn û cemalên xwe ve
mîna stêrên li ezmanan in ronahiya xwe dane ser wê
govendê, ango ew jî têkilî wê govendê bûne. Di wê
govendê de digel aşiqên heqîqî, yên ku di işqa xwe de
dilsoz in jî cî girtine. Ey ew kesên ku ji tevlîbûna wê
govendê bi şûn de mane! De werin em hemî bi hev
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re herin, têkevin wê govendê. Çi yên di işqa xwe de
rast in û ji ber meya evîna heqîqî mest û serxweş in; çi
jî yên di işqa xwe de derewîn in, ferq nake, werin em
hemî bi hev re têkil bibin.
Heywan li kû dimînit em muftiyê zeman in
Bêtin ji destê saqî cama zelal-i bê xeş
Dema qedehek ji meya işqê ya saf û zelal ya tiştek
têkil nebûyî ji destê saqî, ango ji destê dilberê bigihîje
ber destê me û em jî ji wê meyê vexwin, êdî wê çawa
hiş û aqil di serê me de bîmîne. Halehale em bi xwe
mûftiyê vî zemanî ne û di vê mijarê de gotin ya me ye
û haya me ji razên herî kûr yê vê meselê jî heye.
Wer guh de çeng û nayê şîrîn ko bên semayê
Camê binoşe wêran çi sade û çi zerkeş
Ey ew kesê aşiq! Dema ew dilberên şirîn di govend
û reqs û semayê de cihê xwe girtin hingê guhê xwe
bide dengê çeng û nayê. Her weha wê çaxê digel wan
dilberan cama işqê jî vexwe. Dema te mey vexwar li
çawabûna qedehan û li rengê wan nenêre; ew qedeh
çi bila sade û bêneqş bin, çi bila zêrkirî bin, ferq nake.
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Tali’ ko têt û furset muhlet li nik heram e
Min ‘umrê Nûh-î nîne wer saqiyo bi lez xweş
Dema bextê te ji bo te bo yar û ji te re lêhat û firset
çêbû, emaneta min li te ew e ku tu ji wê firsetê sûdê
werbigrî. Eger na, ango tu îhmalê têde bikî heta ku
ew derfet ji holê rabe, wê demê ew helwesta te li gorî
zanyariya olî heram e. Ji bo ku mumkin e êdî firseteke
welê nekeve destê te. Ji ber ku ‘emrê mirov bisînor e,
dibore diçe. Ma qey temenê te mîna yê Cenabê Nûh
dirêj e ku tu wê firsetê ji destê xwe derxî. Madem rewş
holê ye, nexwe saqiyo! bilez were, meya işqê bîne, bi
me bide vexwarin.
Seyda di vê malikê de dixwaze bibêje ku Xwedayê
Jorî, carekê bi tenê derfet daye mirovan ku ew were li
vê dinyaya xapînok bibe mêhvan. Piştî ku mirov mir û
ji vê dinyayê derket û oxira xwe xêrkir çû, êdî îmkana
careke din ya bo hatina vê dinyayê neqabil e. Ê nexwe
divê mirov li jiyana xwe gelek miqate be, qedrê dema
xwe bizanibe, zemanê xwe di tiştên pûçik de derbas
neke. Lewra ev dem gelek biqedr e, deqîqeyên wê
nayêne kirîn.
Neyşekkera şirînqed me ji dest te mey divêtin
Da sîne pê cela dîn rewşen bikîn dilê reş
Ey dildara min a bejin-şirîn û bejin-delal, mîna qamişa şekerî! Em meyê ji destê te dixwazin, me divê
tu bi destê xwe yê bimbarek meya evînê bi me bidî
vexwarin. Da em vî dilê xwe yê ku ji ber gunehan û
ji ber xefletê reş bûyî bi wê meyê cîla bikin, da ew bi
awayekî baş nuranî û ronahî bibe.
Camid çi kin bi husnê ko wan nezer li xwar e
Xerteb’etên di ebleh çi nêrgiz û çi kerbeş
Kesê ku camid be, ango haya wî ji işqê nebe wê
çi bike ji spehîtiyê. Wê ew kes çi zanibe ka bedewiya
rûyê dilberan çi îfade dike. Lewra ew kesê bi vî rengî
be berê wî her tim li xwar e, li tişta bêqîmet e; nikare
li tiştên bilind bifikire. Xûy û teb’îeta wî wek yê keran
e, her weha ew kes ehmeq e, li nik wî di navbera wê
nêrgiza delal û bêhnxweş û wê kerbeşa xwedan-strî
ku xwirê keran e, tu cudahî nîne. Heta, kerbeşê li ers
gukê re jî digre.
Kor e xwe nasipêrit carek bi dest delîlan,
Ebleh çi kit tewafê nabînitin Berê reş
(Dewama beyta li jor e.) Ew camidê ku di malika jorî
de behsa wî hinkê hatiye kirin kor e, rastiyan nabîne.
Herçiqas ji aliyê fîzîkî ve xwediyê du çavan xuya bike jî
lê ew ji aliyê çavê dilî ve kor e, ango bê besîret e. Digel
wê çendê ku kore jî lê bicarekê xwe nasipêre ustadekî,
rêberekî; ku ew rêber rastiyên jiyanê nîşanî wî bide.
Ew mirovê ebleh be, ehmeq be, dê çawa karibe Berê
Reş tewaf bike.

Lewra ew bi carekê Berê Reş nabîne.
Bêzê dikit ji qencan ji remz û naz û xencan
Qedrê gulan çi zanit kerbeş divêt kerê reş
(Dewama camidî ye) Ew camidê ku berî niha behsa
wî hatibû kirin, nefretê ji delaliya dilberan dike, berê
xwe ji remz û nazê şûx û şepalan, ji xenc û awirên wan
dide alîkî. Tu tam û lezzetê ji wan seh nake. Ma qey ker
wê çi zanibe ka gul çî ye, spehîtî û bêhna wê çi ye, çi
îfade dike. Di teb’îeta kerê reş de ji gulê bêhtir, meyla
wî li ser kerbeşê heye.
Feyza me şubhê Nîl e em Dicle û Firat in
Ger şeyx û wer imam e vê ra ye min keşakeş
Feyz û bereketa ku li ser min de tê mîna ava Nîl
a Misrê zêde ye. Herweha em bixwe jî mîna Dîcle û
Firatê ne. Ango dilê me ji aliyê zanyariya dînî ve, ji
aliyê marîfeta Xwedayî ve tijî ye. Di vê xusûsê bila ji tu
kesî re gumanek çênebe. Eger hin zanyarên zanyariya
zahirî di bawerkirina vê angaşta min de zehmetiyan
bikşînin, yan jî bawer nekin ku ez xwediyê taybetmendiyek bi vî rengî me, bila ew werin ba min lewra ez
amade me ku bi wan kesan re têkevim hemû cûreyên
gengeşiyê û vê angaşta xwe bi wan bidim qebûl kirin.
Şoxa ko ez di bendê dil girtiye kemendê
Letîf e zuhresîma ebrûhilal û mehweş
Ew dildara mina gelek delal û spehî ya ku ez kirime bend û hêsîr xwe, dilê min bi kemendê, bi xwe ve
girêdaye. Herweha ew dilbera min rûyê wê wekî stêra
zuhreyê ku jê re tê gotin stêra sibehê şefeq jê diçe.
Birhên wê wekî hîlalê, ango heyva nû qews in. Rûyê
wê wek heyva çardeşevî ye.
Birhên ji qewsê qudret nîşane kir Nişanî
Lami’ ji ber dibarin çi yengiyek we perweş
Birhên dildara min ji qewsên qudreta Xwedê hatine çêkirin. Van qewsan, ev Melayê (behsa xwe dike)
ku leqeba wî “Nîşanî” ye ji xwe re kiriye hedef û nîşan
û li ser hev tîran diavêjê. Ew tîrên ku têne bedena min
dema têne avêtin, diteyisin. Subhan ji Xwedê re! Ev
tîrên ku ji yên Yengê ne, çiqas zêde û bi lez perên xwe
davêjin.
Ellah li min hubba te çi şekker û nebat e
Ji nû ve dê ciwan bim ger bihn bikim gula geş
Ellaaah! Ey dildara min! Ev hezjêkirina te çiqasî
şêrîn e. Gelo, ev ji kîjan texlîtê şekerî çêbûye? Ger
ez gula geş dîsa bêhn bikim, bê guman ez ê cardin li
dema xwe ya xortaniyê vegerim. Armanc ji “gula geş”
wîsala mehbûba wî ye. Ango eger wîsala/gihîştina
dildara min dîsa ji min re bibe nesîp, bê şik ez ê piştî
vê kalbûniya xwe dîsa bibim xortê berê, piştî vê jariya
xwe bigihîjim hêza xwe ya kevin.
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ZANISTA EDEBIYATA RÛBERHEVÎ/MUQAYESE Û RÛBERHEVKIRINA ÇÎROKÊN
`EWILÎN ÊN KURDÎ(MEM Û ZÎN) Û TIRKÎ
(TA`AŞŞUK- I TALAT Û FÎTNAT)
ÖNDER BEYTER *
1.DESPÊK
Edebiyata rûberhevî, wekî zanistekê di sedsala 19`an de, di nav zanistan de cihê xwe girtiye. Bi
pejirandina zanistiya wê ve, ev cureya wêjeyê hêdî
hêdî derbasî nav edebiyatên xurt ên ku pêvajoya
edebiyata cîhanê kifş dikin, bûye. Edebiyata Kurdî
ya ku sedan salan, bi hezaran edîb û helbestvanên
qelemxurt perwerde kiriye û di nav edebiyata
cîhanê de endamê cihekî sereke ye, divê mirov
nêrîna xwe di nav vê edebiyata niştimanî ya kurdan
de paşve bikşîne û bikeve nav sînorên edebiyata
navneteweyî. Bi vî awayî, tekstên edebiyata kurdî
rûberhevî li edebiyatên cihê bike. Bi vê helwestê
ve jî me, ji edebiyata kurdî û tirkî, bo rûberhevkirinê
du tekst hilbijart. Ev herdu tekstên han jî, di qada
edebiyata xwe de çîrokên `ewilîn in. Me, ji edebiyata kurdî, çîroka ‘Mem û Zîn’ ya ku di sala 1856`an
de ji aliyê Mele Mahmûdê Bazidî ve hatiye nivîsîn,
hilbijart. Wekî ku tê zanîn ev metn, `ewilîn çîrok û
pexşan a kurdî tê qebulkirin. Ji edebiyata tirkî jî,
me çîroka ‘Ta`aşşuk-i Talat û Fîtnat’ ya ku ji terefê
Şemseddîn Samî ve di sala 1872`yan de hatiye
nivîsîn, hilbijart. Ji aliyê hinek edebiyatnasên tirkan
ve ev metn, `ewilîn romana tirkî ya di bin bandora
rojavayê de ye, tê pejirandin.1 Ber`eks, wextê ku mirov li vê metnê dinihêre, mirov dibîne ku ev metn,
pîvekên romanekî di xwe de nahewîne. Ji ber vê
yekê jî em ê di vê xebata xwe de, vê metnê wekî
çîrokekê bihesibînin.
Em ê di vê xebata xwe de pêşî li ser edebiyata
rûberhevî rawestin û li gor rê-rêbazên vê teoriye
her du metnên navborî rûberî hev bikin.
2. ZANISTA EDEBIYATA RÛBERHEVÎ
Rûberhevkirin, ji bo hemû zanistan xaleke gelek
giring e. Herwiha, ev metoda han, ji mêj ve di nav
zanistan de hebûye û bi qasî zanistên `ewilîn jî me-

todeke kevnar e. Terma “edebiyata rûberhevî”(Fr.
litérature comparée, În. comparative literature); bi
pejirandina weke zanisteke sereke û serbixwe ya
dîroka edebiyatê ve di sedsala 19`an de li rojava
tê bikaranîn. Lêbelê, wexta ku mirov li rojhilatê
dinihêre, mirov dibîne ku xebatên li ser rexnegirî
û dîroka edebiyatê hatine kirin, ji rojavayê kevintir
e. Di sedsalên 8-9`an de bi ekolên Bexda, Besra
û Kûfeyê ve xebatên rêziman û rastnivîsa zimanê
`erebî, `arûz, cûre û hunerên edebî, belaxat, ferheng, tercume, hwd. dest pê dike. Ev xebatên han,
di qadeke fireh de û bi sedan salan dewam dikin.2
Retorîka rojavayê ya ku li ser bingehên Poetîka
ya Arîsto ve hatiye bicîhkirin, bi heyama nû ve dest
bi xebatên çeşn û cûreyên nû -ên li gor pîvekên
zanistên heyama nû de- dikin. Di heman demê de
Boîleu; Joconda ya Arîsto û La Fontaîne`ê rûberî

* Xwendevanê Lîsansa Bilind, Beşa Ziman û Çanda Kurdî,
Zanîngeha Artûklûyê.
1 Mehmet Kaygana, Ta`aşşuk-i Talat ve Fîtnat`ta Kadin ve
problemlerî, Sosyal Bîlîmler Dergîsî, r. 42.

2 Nezahat Öztekin, Mukayeseli edebiyat-Araştirma tarihi ve
Yöntem, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 2/4
Fall 2007, r. 671.
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hev dike. Ji bilî vê xebatê, di sedsala 18`an de li
Ewropayê belavbûna kovar û rojnameyan zêde
dibin û di nav wêjekaran de jî hêdî hêdî rexnegirî
dest pê dike. Lêbelê, ev xebatên han, ne sîstematîk
in û ne jî pîvekên wan rûniştî ne. Ber bi sedsala
19`an ve pîvekên zanista dîroka edebiyatê rûdinê û
wekî mînakeke muşexes jî, 1829`an de li Sorbon`ê
Wîllemaîn, bi navê: ‘Tedkîka tesîra lêkolînêrên
Frensî ên qirna 18`an li ser edebiyatên cuda û fikra
ewropayê’ dest bi dersekê dike3.
Di lîteratûran de sê ekolên zanista edebiyata
rûberhevî tê pejirandin. Hersê ekolên han ev in:
1. Ekola Marksîst
2. Ekola Frensizî
3. Ekola Emerîkî
Hersê ekolên han bi pîvekên bingehîn ve ji hev
diqetin. Ekola Marksîst; dibêje, kakilê vê edebiyatê,
ji aborî û bûyerên civakî pêk tê. Lêbelê, niha edebiyata rûberhevî, zêdetir bi rêbazên ekolên Frensizî
û Emerîkî ve bi rê diçe. Ekola Emerîkî, estetîkê
derdixe pêş. Lê, Ekola Frensizî jî, bi nêrîneke din
ve li ser vê mijarê hûr dibe û edebiyata civakî û
niştimanî ji xwe re navend digire.4 Li gor nûnerên
ekola emerîkî, muqayesekirin; tenê di navbera du
edebiyatan de nayê kirin, divê di navbera mijar,
berhem, helbestvan û nivîskarên heman edebiyatê
de jî bête kirin.
Ji aliyekî din ve Gursel Aytaç, dinivîse ku: “Di
edebiyata rûberhevî de wezîfeya lêkolînêr ew e ku,
du berhemên ku bi zimanên cuda ve hatine nivîsîn
di warê mijar, raman û şikl de vekolîne; hevbeşî,
wekhevî û cihêtiyan tespît bike.”5 Bi qasî eşkerekirina Aytaç ve tabloyeke wiha dertê meydanê:
a. Ji hêla mijarê ve rûberkevkirin : 1. Hevbeşî
2. Wekhevî 3. Cihêtî
b. Ji hêla ramanê ve rûberhevkirin : 1. Hevbeşî
2. Wekhevî 3. Cihêtî
c. Ji hêla şiklê ve rûberhevkirin
: 1. Hevbeşî
2. Wekhevî 3. Cihêtî
Herwekî li jor jî xuya dike ku ev tesnîfa han,
tesnîfeke gelemperî ye. Gelek mijar li derve mane.
Li gor xususiyetên metna ku mirov li ser bixebite,
divê mirov ê bikaribe jimarên vê tesnîfa han zêde
an jî kêm bike. Herwiha, lîsteya ku li jêr e, em ji
bo tesnîfê pêşniyar dikin û em ê li gorî van xalan
rûberhevkirina xwe pêşkeş bikin.
1. Ji aliyê şeklê ve rûberhevkirin.
2. Ji aliyê cûreya edebî û taybetmendiyên vê
cûreyê ve rûberhevkirin.
3 B.nb., r. 672.
4 Ahmet Cuma, Edebiyat Sosyolojisi ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi • 22 / 2009, r. 81.
5 Yavuz Bayram, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve Bir Uygulama, r. 71.

3.
4.
5.
6.

Ji aliyê nivîskar ve rûberhevkirin.
Ji aliyê lehengan ve rûberhevkirin.
Ji aliyê zimên û vegotinê ve rûberhevkirin..
Ji aliyê mijar, honandin û mesajê ve
rûberhevkirin.

3. RÛBERHEVKIRINA MEM Û ZÎN Û TA` AŞŞUK-I TALAT Û FÎTNAT
3.1. Ji aliyê nivîskar ve rûberhevkirin:
Nivîskarê Mem û Zîn`ê Mele Mehmûdê Bazîdî,
di sala 1797`an de li Bazîdê ji dayik bûye û 1863`an
de jî li heman bajarî wefat kiriye. Mela, perwerdehî
û tedrîsata xwe, li medreseyan distîne û ji bo `ilmên
wî qewî xurt bin, medrese bi medrese digere,
perwerdahiya xwe temam dike û pişt re jî `îcazet
werdigre. Piştî wergirtina `îcazetê mela, dest bi
muderrîstî/perwerdegêriyê dike. Mela, ji bilî kurdî;
`Erebî, Farisî û Osmanî jî zanibûye. Taybetmendiyeke din a melê jî ev e ku, ew, yekemîn çîroknivîs û
pexşanivîsê kurd e. Herwiha, Mela di temeniya xwe
de ev xebatên han kirine: Werger, gramer, dîroka
Kurdîstanê, çîrok, ferheng û hwd…
Nivîskarê Ta`aşşuk-i Talat û Fitnat, Şemseddin
Sami, di sala 1850`de li Yanya`yê ji dayik bûye û
di sala 1904`an de jî li Stenbol`ê wefat kiriye. Perwerdahiya xwe ya seretayî û navendî li memleketê
xwe kuta dike û pişt re tê Stenbolê dibe memûr.
Sami, dema perwerdahiya xwe de fêrî gelek
zimanan(Frensî, Îtalî, Yewnaniya kevn, `Erebî û
Farisî) dibe. Ş. Sami, di demeke dirêj de karê kovar û rojnamegeriyê dike. Ji bilî vî karî, xebatên;
romannûserî, gramer, werger, vekolîn û lêgerîn, ferheng û ansîklopedî kiriye.
Hevbeşî: Herdu nivîskar jî bi gelek zimanan dizanin. Zimanên ku herdu nivîskar jî dizanin, ev in:
`Erebî, Osmanî û Farisî. Karên hevbeşên din jî; gramer, werger û ferheng e.
Wekhevî: Ev herdu nivîskarên han jî, heta dawiya jiyana xwe, di nav hewl û hizreke gelek xurt de
kar û xebatên cûr be cûr meşandine.
Cihêtî: Mela, di dawiya sedsala 18`an de hatiye
dinê û 13 sal piştî nîveka sedsala 19`an de jî koç kiriye. Lê Samî, nîv `esir piştî melê hatiye dinê û jiyaye.
Herwiha, Mela 12 sal ji Ş. Sami zêdetir jiyaye. Sami,
li paytexta Osmaniyan -Stenbol- jiyaye, lê Mela jî li
bajarekî piçûktir temenê xwe derbas kiriye.
3.2. Ji aliye şeklê ve rûberhevkirin:
Hevbeşî: Cureya edebî ya herdu berheman jî
çîrok e û heman demê de jî bi şiklê pexşanê hatiye
nivîsîn. Di nav tekstê de hunerên edebî zahf tunene. Ji ber ku ev herdu berhem jî pexşan in û di nav
metnên pexşan de jî derfêta bikaranîna hunerên
edebî zêde nayên dîtin. Lê em dizanin ku ji bo
metnên pexşan bixemile û biherike hunera “sec`”
di metnên qilasîk de hatiye bikaranîn. Van herdu
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nivîskaran jî ev cureya hunerê bi kar neanîne. Ji bilî
van, paragrafên metnê zêde dirêj nînin û teswîr jî
kêm in.
Cihêtî: Dirêjahiya Mem û Zîn`ê nêzikî sîh rûpelan
e, lê dirêjahiya Ta`aşşuk-i Talat û Fitnat jî nêzikî sed
rûpelan e. Ş. Sami, çîroka xwe dabeşî sîh û şeş beşan kiriye. Lê Mela, çîroka xwe dabeş nekiriye. Di
Ta`aşşuk-i Talat û Fitnat de nivîskar, teknîka nameyan jî bi kar aniye.6
3.3. Ji aliyê mijar, honandin û mesajê ve
rûberhevkirin:
Mijara Mem û Zînê, herwekî tê zanîn evîn e,
evîna Mem û Zînê. Çîrok hemû, li dora vê evînê
hatiye rapêçandin û hemû bûyer bi vê evînê ve
girêdayî ne. Di vê çîrokê de, ji bilî evîna Mem û
Zînê, evîna Tacdîn û Sitiyê jî heye. Lê ev evîna han,
di bin siya evîna Mem de dimîne. Bi dek û dolabên
Beko ve, ev evîn naçe serî û mirazên wan di çavên
wan de dimîne. Lê, Beko jî xelas nabe û di dawiyê
de ew jî tê darizandin û bi kuştinê ve tê cezakirin.
Gelek mesajên vê çîrokê hene lê, em ê tenê çend
heban dest nîşan bikin:
a) Divê mirov nekeve nav du hezkiriya û nebe sedema ji hev cudabûna wan.
b) Xwediyê kitêbê dibêje ku yar eger dibe, dê
wiha be.7 Tacdîn, rêya hevalê xwe de hemû mal
û milkên xwe dişewitîne.
Mijara Ta`aşşuk-i Talat û Fitnat jî, evîneke
bêmiraz e. Di nav vê çîrokê de sê bûyerên ji hev
cihê yên ku bi sê evînan ve girêdayîne, cîh digrin.
Lê, evîna esasî ya çîrokê, evîna Talat û Fitnatê ye.
Bûyerek, hevaltî(paşê dibe evîn) ya navbera Rifat û
Salîhayê ye.
Bûyereke din jî,-ji xwe me diyar kiribû- evîndariya
Talat û Fitnatê ye. Bûyera dawîn jî, bi wesiteya
Şerîfe Xanimê ve Alî Beg talibê Fîtnatê dibe û ev
daxwaza Alî Beg jî, dawî li jiyana Fitnatê dîne.
Hevbeşî: Mijara herdu çîrokan jî, evîn û evîndarî
ye. Lê evîneke bêmiraz e. Ango,di herdu çîrokan
de jî serlehengên evîndar, nagihêjine mirazê xwe.
Di herdu çîrokan de jî jin, li gor `edet û risûmatan
mestûre û veşartî ne. Hem Mem û Tacdîn hem jî
Zîn û Sitî, kincê xwe diguherînin û dikevin şiklên
zayendê din. Li aliyê din jî Talat, ji bo ku bigîhêje
helwesta xwe ew jî kincên xwe diguherîne.
Cihêtî: Mela, Mem û Zîn a Ehmedê Xanî hildaye
û ji nû ve veguhestiye. Metna ku menzûm(rêzkirî)
bûye, cardin xistiye pexşan. Lê ev veguhestin bi
şêweyên modern ve hatiye kirin. Berhema Ş. Sami
jî honandin e.
3.4. Ji aliye zimên û vegotinê ve rûberhevkirin:
Zimanê herdu çîrokan, ne giran û ne jî girtî ne.
Zimanên wan bi hêsanî tê fêmkirin û têgihîştin.
6 Ji bo mînak. Binêr: Ta`aşşuk-i Talat û Fîtnat, r. 27, 28, 32,
34, 92, 93, 104.
7 Mem û Zîn, r. 35.
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Çîrok sade û vekirî hatine nivîsîn. Herdu çîrok jî,
li gor şert û mercên dema xwe, di bin bandora
zimanên `Erebî û Farisî de mane. Bi taybetî jî bandora `Erebî, aşkere ye. Vegotina wan jî, herikbar e.
3.5.
Ji aliyê dem û cih ve rûberhevkirin:
Mem û Zîn, di sala hezar û şesedî de li Cizîrê
derbas dibe. Lê, Ta`aşşuk-i Talat û Fitnat, li Stenbolê
derbas dibe. Lê dema wê, ne diyar e.
ENCAM
Di vê xebata xwe de me; `ewil, Zanista Edebiyata
Rûberhevî da naskirin û piştre jî, ji Edebiyata Kurdî
û Tirkî du çîrok rûberî hev kir. Ji ber ku di demeke
dirêj de kurd û tirk di bin banên heman dewletê de
mane û `erdîngariya lê jiyane jî nêzîkê hev e, bûye
sedem ku referansên edebiyatên wan jî di hin qadan de bişibine hevûdu. Şêweyên hevbeşiyên ku
em behs dikin ji ber ku me li jorê diyar kirine em
dîsa dubare nakin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Hestên Mededxwaz
M. Zahir Ertekin

Riya ku diçe xweşî û serkeftinê, îlahim di baweriyeke zexm û di têkoşineke
bêdawi re derbas dibe. Heya niha rêwiyên ku xwe di vê riyê de gîhandine armancên
xwe û hîn jî yên ku tê de dimeşin, dilên xwe bi baweriyê xemilandine û şitilên ray û
ramanên li cih, di baxçê mêjîyên xwe de çandine. Aqil Muhacir

1.
Terkên ‘eniya çolistana me, ji nû ve xwe li
hev dipêçin. Zuwabûn û tîbûna giyanên me, bi
kaniyên dilovaniyê li hev diqelibin. Demsalên gul
û nêrgizan li ber çemê Ferat govendê digerînin.
Nanê de’wetê amade ye: Hêvî û şahî. Çiqas xweş
e. Dîlan di binê awaza/reqe reqa ‘ewran de bicoş,
biheyecan û bikelecan berdewam e. Kêf kêfa
xweziyan e, ku êdî qalikê xweziyê ji xwe dikin.
Rast e, berf jî heye, terez jî heye, cemed jî… Lê di
hêlînan de çûk jî hene. Li daristanê dengê çivîk
û kevokan jî hene. Roka ber êvarê, dema xwe ji
dinyayê vedikişîne, bi kêf û bi heyecan e. Ji bo
rojeke din û heta rojeke nû bi ken ji dinê vediqete.
Venaqete, ji bo ku xwe, ji bo rewşeke xwerû
amade bike, xatir dixwaze.
2.
Girî di ber deriyê demsalên berê re derbas
dibe. Li her taxê û li her şaxê, xwe girêdide. Xwe
li xemkêş û dilbirînan dipêçe. Raserî herkesî tê. Li
ser rûyan naherike. Rondik werin xwarê jî, lê li jêr
bihar e. Girî her tim ji bo hestên keserbar nayê.
Dibe ku ji bo kêfê jî biherikin rondik. Xweşbîniya
dilan, gelek caran bi hêstirên çavan ve girêdayî
ye. Dema di hundir de ‘ewr tije dibin, di çavan
de baran e. Her wiha ken jî dibe girî gelek caran,
çawa ku ba dibe baran, wisa. Baş e. Em ji giriyê
fetisonek ditirsin. Tirsa me, ji giriyê heram e. Yan
na, ma çi ji giriyê xweştir heye. Çawa piştî baranê
bêhna dinyayê derdikeve. Ax, xwe dişo ji qilêrê.
Bêhn û rengê şênkayiyê bi ser dinyayê dikeve.
Girî jî di giyanê mirovan de roleke wilo dilîze.
Rehetiyê bi can ve berdide. Weke ku mirov ji nû
ve hatibe dinyayê ye ev rewş. Tew ku di hundirê
xwe de poşmaniyê bihewîne, wê çaxê bihayê
girî dibe sed qat. Dema ku aşiq, dilê xwe –ku
xuyangeha/tecellîgaha Xwedê ye- ji her tiştî dişo
û ji bêyî Xwedê tiştekî/kesekî din naxe wê derê,
an ji bo vê dixebite, li çi binêre divê Wî bibîne.
Dema li çi nihêrî û Ew nedît, girî pêwist dibe ji bo
wî. Divê ewqas bigirî ku, rondikên wî, wan tiştên
ku mîna siyê ne û ketine navbera wî û Xwedayê

wî, hemûyan bişo û di nava rondikên xwe de wan
bifetisîne. Ev jî pîvaneke tesewifî ye, ku girîngiya
hêstirên çavan radestî me dike.
3.
Paydosa kefteleftên bê hedan e. Nexweşî
ketiye zikê xembarî, kambaxî, xemsarî û dilsariyê.
Dilzariyê xwe veşartiye. Ne ji bo lîstika sobeyê, na,
na ji bo ku temenê xwe dagirtî ye û mî’ada xwe tije
kiriye. Li ber deriyê xatirxwestinê xwe velizandiye.
Lepûşkên seqemê konê xwe li ser zîndana
çiyayê agirî vedaye. Naxwaze/nikare dakeve nava
bajarokên dilan. Heta ku jê tê, ber bi qiyame ve
diçe. Berfa sipîboz, lîstikên di mêjiyên wê de sar
kiriye. Baş jî kiriye.
Baskên sirûdên perşikestî yên welatê me, bi
axa welatê me ve tê cebirandin. Fîxan nafire ji
‘erdê kerbelayê. Huseyn heyfa heval û hezkiriyên
xwe ji Yezîd distîne. Bilûr û tembûr tele’elbedrû
‘eleyna lê dixin. Ev jî xoşamediya dilên geş e ji bo
hatina demên baş. Mem û Zîn li Cizîrê gihane hev.
Beko veciniqiye. Poşmaniyê kindira xwe xistiye
sitûyê wî. Xecê li binê Çiyayê Sîpanê qesra xwe
çêkiriye.
4.
Nexweşiya dilan ji xemsarî û ketxwariya vîna
wan pêk tê. Ez jî di vê qonaxê de kêm ketime.
Gelek caran şemitîme û gelek caran min hin cihên
xwe şikandine. Lê jiyan ne tenê ev ro ye. Heta
mirinê ji bo başî û qenciyê derfeta biserketinê
heye, ji bo dilan. Geh dîlan û geh wêran… Ev e
îmtîhan. Û wê ev ezmûna dijwar her bidome, heta
roja lihevketina ruhan. Heta roja ku wê roja me
here ava. Heta ku wê çavên me bêhemdî werin
girtin. Heta roja ku wê dest û lingên me bikevin ber
me. Belê… Heyat ji bo însanan çi qas bi bereketê
hatibe tijîkirin jî, ew qas jî ji bo şemitandina lingên
wan bi def û qeramê jî hatiye dagirtin. Loma jî li ser
riya rast her dem sekinandin, her dem ne mumkun
e. Geh boxçika keservedanê di dilan de diçike
geh jî bêhna bihuştê ji wan difire. Geh li keştiya
ebediyetê suwardibe ruh, geh jî tofan lê radibe û
pêlên behrê ji xwe re dike hevrê.
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5.
Aso li ber me lingê xwe dirêj kiriye. Em li ber
lingên dahatûyê bê tevger sekinîne. Bi baweriyeke
xurt em dizanin ku çawa li paş vê şevê dê roj
derkeve û êvar jî di paş rojê de muqedder e. Wisa
jî em dizanin ku di pêşeroja me de rojeke mezin û
herî mezin heye. Em wekî hebûna rojê bi wê rojê
bawer in. Ya ku baweriya me ditevizîne xwestekên
nefsê ne, kend û kospên wê yên ku li ber lingên
me vedane, ne. Loma jî em wekî heştirmeyê serê
xwe dixin binê axê, da ku seydvan me nebîne.
Bêhişî ye ev. Lewra gewdeyên me tev li derve ye û
nêçirvan li hawirdora me, me bi her awayî temaşe
dike. Ku bixwaze me bikuje ti asteng ji bo vê yekê
tune ye. Tenê em xwe dixapînin. Tenê em xweliyê
li serê xwe dikin. Tenê em li hember xwe bêînsafî
û bêmerhemetiyê bikar tînin. Ev jî ji bo me dibe
kambaxiyek.
Naxwazim ji bo hêviyeke serbixwe zorê bidim
xwe. Ji xwe ne hewceyî vê ye jî. Ma qey ku ez
ne hêvîbar bim, an, ji serî heta binî keserbar bim,
wê ev rasteqîn biguhere? Çawa ku ustad dibêje ’kî
çavê xwe bigire wê tenê li xwe bike şev.’ Lewra roj
li ber her çavî ye. Hêvî jî… Kî ji hêviyê bitirse ew ê
çavê xwe bigire. Tenê ji bo xwe tofana bêhêvîtiyê
radike. Tenê ev…
6.
Bes li stranên dilrevîn guhdarî bike. Nekeve
nava fîlmên ‘elebazarî. Divê li deştên bêav, mirov
çavgirtî baznede. Dibe ku newalên xalî û kendalên
ku meriv ê lê bilukume hebin. Livînên jihevketinê
ji zû de li benda me ne ku em wan rakin. Em wan
her roj rakin. Lewra kulîn ji bo wan in. Her tişt li
ciyekî û di wextekê de…
7.
Xewa sibehê… Bi danasanîna hevalekî xewa
heram… Yanê xewa ku jiyanê li mirovan diherimîne.
Erê. Ev xew ji gelek aliyan ve heyatê kêm dike û
dikulîne. Lewra bereket di hundirê vê xewê de
tune. Çawa ku di hundirê wê de xêr tune, ew
xêra ku di nava rojê de heye, dikişîne û davêje.
Jîyan dibe bê bereket. Tenduristî diqede. Di mal û
milkan de jî bereket xwe vedişêre. Gotin, rûniştin,
meş û karên mayî tev dikevine vê riyê… Projeya
rihtalankirinê bi vî awayî dest pê dike. Temenê min
wanî nabe…Xwe bê palet noqî behrê meke. Dest
û piyên xwe, rih û hinavên xwe, berçavka hişê
xwe, şev û rojên xwe xemgîn meke. Darîstanan
veneguherîne tarîstanan. Lewra gelek çûk li
hêviya te ne. Gelek çûçik li ber seqemê mane.
Dixwazin xwe bispêrin germî û nermiya dilê te.
Divê tu wan hînî hêlînên germ bikî. Divê tu li wan
xwedî derkevî. Divê tu deriyekî li ber wan vekî û bi
dilovanî bi wan bibişirî.
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Dema ku êş diherikin, jiyan ziwa dibe. Dema ku
dem diherike, bêsekn û taqet tu jî diherikî. Lê haya
te ji vê yekê –gelek caran- tuneye.
8.
Deriyên hişk… Xuya dike ku di deriyên vekirî de
aso diyar e. Asoyên nediyar tune ne. Kî bêje bila
bêje, tiştekî wisa tune ye. Aso, eşkere ye. Dema ku
di serî de çav, di lingan de gav û di devan de ziman
hebe, hêsantir dibe xuyakirina vê rasteqînê. Lê
divê pişt, ji dudiliyan xwe vekişîne û xwe têxe nava
tevgereke vîndar. Wê çaxê pirs kêm dibin, kevok
bi herdu baskan difirin û bêhna jixwexelasiyê
difûre… Jîndarî dikeve nava goristanan wê çaxê.
9.
Nexweşî paqijiyeke dualî ye, di însên de. Tama
jiyanê, bi nexweşiyê xwe dide der. Lewra nexweşî
berê berê ‘ecz û feqra me, bi awayekî baş dide
fêmkirin û ji me re dibêje ku divê meriv nigê
xwe li gorî berrika bavê xwe rade1. Ya din jî piştî
derbasbûna wê, ji êş û keserên wê bêtir, rengê
şahî û bextewariyê rê mirov dide. Bi vî awayî tama
jiyanê zelaltir dibe.
Êşa can gelek caran agahiyên mizgînawer di
xwe de vedişêre. Herwiha nexweşî vîna mirovan
jî diparzinîne. Dema ku êş bi can ve xwe rapêça
û lepên xwe no kir, divê şikr û spasiya mirov jî
ewqas zêde bibe. Lewra bi şikr û spasiyê ev êş
xwe bi demsaleke nûranî re diguherînin. Belê
wekî hemû qedayên ku têne serên me, nexweşî jî
bi hikmetên nûwaze /ve dagirtî ne. Bes ku nexweş
hay ji vê rasteqînê hebe. Dema ku rondikên
dilsojane ji çavan têne xwarê, bi wan re guneh/
xete jî –ku hemdê Xwedê hebe- têne xwar. Hêvî û
baweriya me ev e ku bi yek rondikekê -înşaellahhezar guneh/xete ji rih û canê me, xwe dûr dixe û
diçe. Ji bo vê yekê mezinên me, nexweşiyê wekî
fersendekê dîtine, qebûl kirine û wisa bi kar anîne.
10.
Erê, peyv kêm ketiye. Peyv erzan bûye. Bêhal
û li rastan. Li şûna peyvê, galgalên beredayî û
ên temaşevaniyê bicih bûne. Peyvên bi qîymet li
ber bê diçin. Peyvên hewadar wekî ku li ser avê
hatibin nivîsin, bêhûde diçin. Mişterî ji gotina rind û
ji teksta edebî re nemaye. Ji ber vê hêl jî di çokên
nivîsê de nemaye. Qudûmê wê şkestî moralê wê
tevlihev e. Lemên bîstanê nivîsê qurmiçîne. Yên
ku vî bîstanî av didin jî hindikin. Zebeş, petêx û
şemamokên bêhnxweş li rastê ne. Wexta çinîn û
berhevkirina wan tê û diçe, xwedî ji wan re tune.
Nivîsê pala xwe daye pişta xwe. Zevî û çemên
vî zimanî çiqas bibereket in, di vê serdemê de
ewqas jî bêxwedî ne. Mixabin…
1 Ev, gotineke pêşiya ye. Wateya ‘berrik’ê, tejik, palas yan
jî merş e.

Veger
Seyfeddin AYKAÇ
Îkrîmeyê kurê Ebûcehîl ji Hz. Xalid re wiha digot:
- Tu jî mîna yê dinê xayîn î, wan çawa dev ji dînê
me, ku ev dînê bab û kalê me bû, dev jê berdan. Tu
jî di riya wan de çûyî, dostaniya ev qas sal… Gotina xwe nedomand û bi çend heb leşkerê derdora
xwe ve êrîş bir ser Hz. Xalid û leşkerên wî. Hz. Xalid
digotê: “Wisa neke Îkrîme, pişta xwe nede riya heq û
heqîqetê, wa tu dibînî herkes bû misilman, tu çima
êdî nabînî” pêşiyê bi gotin dane ber hev, dawiyê
bi şûran hev birin û anîn, lê belê di kurtebirekê de
leşkerê Îkrîme belav bûn. Her yek bi aliyekî ve reviyan, yên mayî jî teslîm bûn.
Îkrîme zanibû ku emrê kuştina wî hatiye dayîn. Ji
ber vê yekê teslîm nebû û bi aliyê Yemenê ve reviya.
Wê ji wir, bi keştiyê derbasî aliyê Hebeşîstanê bibûya.
Bavê wî mezinê Qureyşiyan bû. Ew bixwe jî di
nava xortên Mekkeyê de ji çend heb mêrxasan bû.
Ew û hevalên wî Xalid, Sefwan û Suheyl mîna şêran
bûn di herban de. Tirsa mirinê durî wan bû û belkî
jî mirin ji wan ditirsiya. Ji misilmanan nefret dikir. Di
herba Bedrê de misilmanan bavê wî kuştibûn, dixwest qira misilmanan bîne, û tola xwe ji wan bistîne.
Ne di Herba Ûhidê, ne jî di Herba Hendekê de heyfa
xwe standibû. Her ku dem derbas dibû ew zêdetir û
jîrtir dibûn. Her roj yek ji wan direviya û dikete dînê
Îslamê. Dawiyê dostê xwe yê kevnare Xalid jî dabû
der, heta îro jî ‘eqlê wî hilnedida, ku yekî wekî Xalid
çawa derbasî aliyê wan bûbû. Îro jî dostê wî yê qedîm
derketibû hemberî wî û jê re wiha digot: “ were Îkrîme,
wisa meke, heta kengî tê di nava xeletiyên bav û
kalên xwe de bî?” Îro jî bi deh hezar leşkeran ve li ser
welatê wî de girtibûn, ji xeyrê wî û çend heb hevalên
wî tu kes li hemberî wan derneketibûn. Dawîya dawî
ew bixwe jî, ji tirsa mirinê bi rev koç kiribû.

Di nava wan ramanan de kerb û kedera wî zêdetir
dibû. Li hespê xwe dixist, hez dikir zûtir bigihêje qeraxa avê û lîmaneke/lengergeh herî nêzik li keştiyê siwar be. Piştî çend rojan di nava ax û xubarê de gihîşte
qeraxê avê, dît ku keştiyek lengerê xwe derxistiye û li
ber çûyînê ye. Bi rev û lez xwe gîhande keştiyê û xwe
avête nava keştiyê. Qaptan dît ku mirovek di nava
ax û xubarê de bi lez xwe avête keştiyê, xwe nêzî wî
kir û wiha gotê: “Xêr e, tu çima wisa bi lez î? Çend
rojên din keştiyeke din wê rabûya.” Îkrîme: “Na, ‘ecela
min pir e. Divê ez bi zû ji van deran dûr kevim û xwe
bigîhînim Hebeşîstanê.” Rêwîtî dest pê kiribû lê belê
ba û bahoz hebû. Pêlên behrê bilind bibûn. Qaptan
dil kir ku bizivire lê Îkrîme ji bo domkirinê pir pêde
ket. Qedereke din jî çûn, lê bager û bahoz zêde dibû
û pêl çiqas diçû zêdetir û bilindtir dibûn. Keştî mîna
dergûşekê diçû û dihat. Êdî nikaribûn zêdetir herin.
Di nava behrê de mabûn. Qaptan ji rewşê pir tirsiya. Ev rewşa hanê qedereke din jî bidomiya, wê keşti
noqê behrê bibûya û hemî wê bixeniqiyana. Qaptan
çû cem rêwiyan û wiha gote wan: “ bila herkes di’a
bike, xilasbûna me ma di deste Xwedê de” herkesî
destê xwe rakir û ji Rebbê ‘alemê di’a xilasbûnê
xwestin. Her kes ji Ellah di’a dixwest lê Îkrîme ji pût
û seneman dixwest. Qaptan xwe nêzikî Îkrîme kir û
jê pirs kir:
- Tu çi dikî? Tu nabînî herkes ji Xwedê re di’a û zare
zar dike. Ew alîkariyê neke xilasbûna me û keştiya me
îro tune.
- Ew Xwedayê ku Mihemmed behs dikir, tu behsa
wî dikî? Ez ji Wî direvim, tu dibêjî alîkarî ji Wî bixwaze.
- Tu yê çawa ji Wî birevî. Ma tu zen dikî ku ew bi
tenê li ‘erdê ye. Ew li her derê ye, her tişt di bin emrê
Wî de ye û encex ew dikare me ji van pêlan rizigar
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bike. Bi van gotinan Îkrîme kete nava ramanên kûr.
Belkî ew qas sal bû, gotinên ku Misilmanan der heqê
Xwedayê xwe de digotin nû dikete serê wî û difikirî.
Keştiya wî di nava pêlên behrê de dileqiya, lê pêlên
behrê jî di nava hişê wî de ba û bahozek derxistibû.
Çiqas keştiyên kufrê hebûn hemiyan paqij dikir û dixiste binê behrê. Niqutên îmanê weke barana havînê
dibarî dilê wî û çi zeng hebû hemî paqij dikir. Ev niqut dibûne nûr li laşê wî digirtin. Bê hemdê xwe qîr
kir: “Min dît, min dît! Ez êdî bawer dikim ku Xwedê
heq e û Ew li her derê ye.” Wî jî destê xwe vekir û mîna
yên din, bi dilekî saf di’a ji Xwedê re kir. Bi wê di’ayê
ba û bahoz kêm bû û pêl sekinîn. Bi lez xwe gîhande
Qaptan û wiha gotê: “Em vegerin.” Qaptan tu tişt ji
Îkrîme fêm nekir. Qaptan Ji xwe re wiha got: “Ev meriv nebû, ku ji bo çuyînê ew qas lez dikir, a niha jî
dibêje em vegerin.” Lêbelê fikra wî ya vegerê kêfa
Qaptan anîbû. Lewra Qaptan hez nedikir di rojeke
wisa de vê rêvîtiyê bidomîne. Emir da teyfeyên xwe
û vegeriyan.
Ehlê Mekkeyê mêr û jin hemî diçûn cem
Resûlullah ‘eleyhîselam bey’et dikirin. Mêran bi destê
wî digirtin. Jin jî li pêşberî Wî disekinîn û bi gotin
bey’et dikirin. Jina Îkrîme Ummû Hekîm jî kete rêzê,
gotinê xwe hemî bi çend caran di dilê xwe de derbas
kir û rast kir, bi tirs û bi umîd xwe nêzikê Resûlullah
‘eleyhîselam kir:
- Ya Resulê Xwedê, ez jina Îkrîme me. Îkrîme pir
zilm û tehdeyî li misilmanan kiriye, ji bo vê yekê jî,
ji tirsa bi aliyê Yemenê ve reviya. Eman bidê, ku ew
jî were bibe misilman. Resûlullah ‘eleyhîselam eman
dayê û Ummû Hekîm bi kêf da pey Îkrîme. Dema
gihîşt lengergehê, keştiya ku Îkrîme lê siwar bibû
nû lenger avîtibû lengergehê. Rêwî ji keştiyê peya
dibûn. Mêze kir ku Îkrîme jî di nava rêwiyan de ye,
xwe nêzî wî kir û wiha gotê:
- Mizgîniya min li te Îkrîme, Resûlullah ‘eleyhîselam
eman da te, tu êdî dikarî werî Mekkeyê. Îkrîme
serboriyên xwe hemî ji pîreka xwe re qisse kir. Bi hev
re bi kêf, bi si’ud ketine rê û zivirîne Mekkeyê.
Dema Resûlullah ‘eleyhîselam bihîst ku Îkrîme û
jina xwe digel hev nêzî Mekkeyê bûne bi çend heb
sehabên xwe ve çû pêşiya wan. Îkrîme, dema dît ku,
Resûlullah û hevalên wî digel hev bi aliyê wî ve tên,
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tirsek kete dilê wî. Min û bavê xwe bi salan eziyet
da wî û bawermendên wî û tişta ku min neanî serê
wan nema. A niha ew û hevalên xwe têne pêşberê
min, dibe ku min bikujin, an na? Îkrîme di dilê xwe
de wan tiştan difikirî û tirsa wî zêdetir dibû. Gavên
xwe bê hemdê xwe davêt. Avêtina her gavekê, wî
bêtir nêzîkî wan dikir. Çiqas nêzîktir dibû teqet ji çokan diçû. Resûlullah ‘eleyhîselam bi rûyekî ken û bi
dilxweşî destê xwe dirêjî wî kir û wiha gotê:
-Ey rêwiyê mihacir, tu bi xêr hatî mala xwe. Êdî teqet di çokan de nemabû, li ser çokan kete ‘erdê û dest
bi girînê kir. Ew benda tehd û gotinê xirab bû, digo
qey ê emrê mirinê di devê Resûlullah ‘eleyhîselam
de derkeve. Ummû Heram gotibûyê ku Resûlullah
‘eleyhîselam eman dayê, lê belê tiştê ku wî kiribûn,
ne tiştê ‘efûkirinê bûn. Dema wî rehmeta bê sînor
dît, baweriya wî zêdetir bû. Sere xwe rakir, bi çavên
hêstirî: “ Ya Resûlullah, tu min dawetî bal çi ve dikî?”
Resûlullah ‘eleyhîselam: “Ez te dawetê baweriya bi
Xwedê dikim ku tu bibêjî; ez bawer dikim ku ji xeyrê
Ellah xwedê tune û ez bawer dikim ku Muhammed
qasidê Ellah e. Kirina nimêjê, girtina rojiyê, dayîna
zekatê, çûna hecê û pêkanîna emrê Xwedê yê din ê.”
Hz. Îkrîme hemî qebûl kir û bi ziman jî go.
- Ya resûlellah ji xeyrê vana ez çi bejim?
- Bêje, ez Xwedê û kesên ku li vir in şahid digrim
ku, ez misliman im, mihacir im û micahîd im. Îkrîme
destpêkir û got “ez misilman im, mihacir im û micahîd
im” wekî dînan li dora wan kesên ku li wir bû, çû-hat
û diqîriya û bi girîn digot “ Ya Rebbî! tu bibe şahid,
ez misilman im, mihacir im û micahîd im.” Got û got
heta ku deng jê çû û gêj bû, kete ‘erdê…
Îkrîme, çawa ku soz dabû Resulullah ‘eleyhîselam,
Xwedê çi emir kiribû dixwend û emrê Wî pêk dianî.
Dema ku herbek çêbûya qet nedisekinî, li hespê
xwe siwar dibû, emrê li kuderê bikirana di wî aliyî de
diçû, emrê Xwedê û Resulê Wî pêk danî. Piştî wefata Resûlullah ‘eleyhîselam, Hz. Ebûbekir (r.x.l.) artêşa
Îslamê ji hev veqetand û çend artêş ava kir. Ji bo
her artêşekî fermandarek tayîn kir. Ji wan fermandara yek jî Îkrîme bû. Her artêşek li cihekî herb dikir.
Rojekê xeberek ji xelîfe re hat, ku li Yermûkê kafirên
Bîzansê artêşeke pir mezin berhev kirine û karê
herbê dikin. Hz. Ebûbekir (r.x.l.) zû bi zû ji artêşên
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xwe re emir şand û xwest ku li Yermukê bicivin. Ji
bo li hemberî Bîzansiyan herbê bikin xwest ku hemû
artêş bibin yek. Xalid jî ji artêşê re weke fermandar
hilbijart. Qasidan zû xeber gihandin hemî artêşan û
hemî li Yermûkê civiyan.

Îkrîme û egîtê wî dane nava kafiran, leşkerê wan yên
ketin ber wan hatine kuştin, lê yên din ji tirsan reviyan û pê li hev kirin. Gelekê wan bi vî awayî mirin. Di
encamê de misilman bi ser ketin. Ji kafiran 50 hezar
mirin û 3 hezar jî ji misilmanan şehît ketin.

Misilmanan heta niha artêşeke wisa nedîtibûn.
Misilmanan dizanibûn herb bi zefbûna merivan nayê
qezenckirin, lêbelê ev artêş pir bisîstem û bipergal bû. Hejmara wan jî 200 hezarî zeftir bû. Lê belê
yekûna hemû artêşa misilmanan bi tenê 40 hezar bû.

Piştî ku herb xilas bû û dijmin jî bi dûr ketin, Hz.
Hûzeyfe (r.x.l.) qirba xwe ya avê hilda û kete nava
birîndaran. Ji dûr ve yekî gazî dikir: “av, av” Hz.
Hûzeyfe bi wî aliyî ve bazda, dît ku ew Hz. Îkrîme
ye. Tasa avê tijî kir ku dirêjî Îkrîme bike, dengê yekî li
pêşiya wan hat: “av, av”. Hz. Îkrîme : “Ya Hûzeyfe avê
ji wî re bibe” go. Hz. Hûzeyfe: “Tu vexwe, ez ê ji wî
re jî bibim.” Gotê lê Hz. Îkrîme israr kir, Hz. Hûzeyfe
mecbûr ma bi aliyê dinê ve çû. Dema gihişte wî, yekî
din li pêşberî wan digot “av, av!” wî îşaretî bal yê dinê
ve kir. Hz. Hûzeyfe qirba ava xwe hilda û ber bi yê
din ve çû. Dema gihiştê, tasa avê cardin tijî kir û dirêjî
bal kir, lê mixabin destê ku dirêjî tasa avê bû, bê ruh
kete ‘erdê. Zivirî bal yê dinê ve, xwe xwar kir dît ku
ew jî şehît ketiye. Bi lez li cihê xwe rabû û lez kir ku
bigihêje Hz. Îkrîme, lê mixabîn ew jî li ava wî qayîl
nebibû. Dema ava hewza kevserê xuya bibû, Hz.
Îkrîme jî lez kiribû…

Herbê destpêkir û çend rojan berdevam kir.
Lêbelê ji bo misilmanan rewş ne tu rewş bû. Îkrîme
dixwest vê rewşê biguherîne. Derkete pêşberê artêşê
û bi deng gazî kir:
- Kî ji we heta mirinê wê herb bike û wê ji min re li
ser mirinê bey’et bike. Sehabî yek bi yek derketin pêş.
Di encamê de hejmara wan gihîşte çarsed hebî. Şûrê
xwe ji kewdangan derxistin û kewdangê xwe avêtin
‘erdê. Hemiyan bi hevre gotin Ya Ellah, Ellahû Ekber,
Ellahû Ekber û ketin nava kafiran. Hêj tarî neketibû
‘erdê ev çarsed heb têkoşer hemî şehit ketibûn. Rewşa herbê jî guherîbû. Dijmin, ji bo ku leşkerên wan
ji herbê nerevin, xwe bi hevûdû girêdabûn. Dema
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Qewlê Hespê Reş
Xweşmêr
Çavkaniyên ku behsa Feqîyê Teyran dikin dibêjin
berhema “Qewlê Hespê Reş” ya Feqî ye. Lê belê di
derbarê naveroka vê berhemê de tiştekî nabêjin.
Edebiyatnasê edebiyata Kurdî, Qanadê Kurdo di
derbarê vê berhemê da tiştekî nabêje, ew qas dibêje
ku ev berhem ya Feqî ye. Dû re dibêje: “Naveroka
beytên Hespê Reş zû ve aşkere û ’eyan e. Ew di
berhevokên folkloran de hatine çapkirin û tercume
kirinê.”1 Berhema herî berfireh ya li ser jiyan, huner
û helbestên Feqî hatiye kirin ya di M. Xalid Sadînî de,
di derbarê naveroka vê berhemê de tiştek nehatiye
gotin û lêkoliner û xebatkarê edebiyata Kurdi, M. Xalid
Sadînî hêvî dike ku vekolerên folklor û zargotina Kurdi
vê pirtukê jî bi destxin û xelkê me agahdarê naveroka
wê bikin.2
‘Ebdureqib Yûsiv di “Diwana Kurmancî” de di
derbarê “Qewlê Hespê Reş” de van me’lûmatan dide:
“Mêjûvan Emin Zeki Beg, nivîsiye di rûpela: 336 ê
de, ji Tarixu’l Kurd û Kurdistan ku hikayeta el- Şeyxê
Sen‛anê û Qewlê Hespê Reş”, (Qewlı’l Hisanu’l Eswed)
jî binavkirina Feqiyê Teyran e.” Herwekî diyar bû ku
kesekî bi berfireh behsa naveroka hikayeta “Qewlê
Hespê Reş” nekiriye.
Me ev berhema hêja ya edebiyata Kurdî, li nav
Keşkûla Kurmancî ya birêz Celîlê Celil peyda kir. Wî
jî ev berhem; ji ber destnivîsa li pirtukxana neteweyî
ya Rusyayê, li Sankt-Pétérbûrgê, bin hijmara Kurd-26,
rûpel 61, da tite parastin, hilgirtiye.3
1 Qanadê Kurdo, Tarixa Edebiyata Kurdî, Weşanên
Ozge, r.72, Enqere 1992
2 M. Xalid Sadinî, Feqiyê Teyran, Weşanên Nûbiharê, r.
59, Stenbol 2009
3 Celîlê Celîl dibêje ku di destpêkê de weha nivîsiye:
Qewlê hespê reş hikayet ‘Elî Herîrî nam.
Di dawiya vê hikayetê de mexlesa tu şa’irê nehatiye nivîsîn. Diyare ku lehengên vê hikayetê sehabiyên
pêxemberê me ne, bi taybetî xulefayên raşidîn in. Çarîna
dawî jî behsa ‘Umer û ‘Elî dike, dibe ku yê ku ev hikayet
cara yeke peyda kiriye, navê “‘Eli” yê ku di çarîna dawiyê
de derbas dibe, weki mexlesekê pejirandiye û ew bi ‘Eli
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Taybetiyên teşeyî yên vê hikayetê
Qewlê Hespê Reş, ji 101 çarîn û sê rêzikan pêk
hatiye. Hîkaye bi sêrêzikan destpê dike4 û bi çarînekê
bi dawî dibe.5 Ji ber kû ev berhem bi devkî hatiye
nivîsîn, hinek taybetiyên xwe wenda kirine. Ev hikayeta
mezmûn, bi sêrêzikan û bi wezna kîteyê hatiye nivîsîn.
Lê belê bi, ji zidekirinê û ji derxistinan hinek sêrêzik
bûne çarîn û wezna kîteyê jî, ji hejmara xwe zidetir
bûye.
Naverok, bûyer û mijar hikayetê
Vê hikayetê bingeha xwe ji cengên Hz. ‘Elî
û sehabiyan hilgirtiye. Leşkerên misilmanan bi
daxwazeke pêxember diçin û digel Frengan şer dikin û
daxwaza pêxember tînin cih.
Hespekî rind û maqûl li cem kafirekî heye,
Pêxemberê me wesf û şemala vî hespî dibihize û
dixwaze ku vî hespî ji wi re binin. Sehabiyên Pêxember
her yek ji yekî mêrtir û jêhatîtir e û di pêşiya wan de ji
‘Umer kurê Xetab heye, vî karî şolekî sewab dihesibîne
û diyariyan jî naxwaze, dibêje ez ê herim hespê te
divêtin, ji bo te bînim. ‘Umerê kurê Xettab sivik û
wekî bayê ji diwanê radibe, telbê hespê reş dike. Çol
û çolistanan, deşt û biyabanan digere û hespê xwe
diajote şaristanê. Şaristanê digere û bi xefî û veşartî
di derbarê hespê de malumatan berhev dike û dibe
mêwanê keşeyeki. ‘Umerê kurê Xettab dibêje keşe
ku ew qasidê pêxember e û hatiye hespê reş ji bo
pêxember bikire. Keşe dibêje çil tûmen bihayê hespê
Herîrî ve girêdaye.
4 Sêrêzika destpêka hikayetê:
“Mecal ew mecal bû,
Kafirek dîn betal bû
Hespek çê li bal bû”
5 Çarîna dawî ya hikayetê:
“Ewrekî reşî tarî
Baranek jê dibarî
Sond nekeve li ‘Umer û ‘Elî
Ji şehîdêt deşta Bedr û Hûneynê”
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ye. Keşe, ‘Umer hişyar dike ku mîr, yê ku xweyê hespê,
van gotinan nebihîze ku bibihîze wê serê wî bibirê, zêr
û malê wî yê jê bistîne. ‘Umer bi mêrxasiya xwe weha
bersiva keşe dide:
Go: - Ez ‘Umerê sor im,
Şêrê merteb jor im
Ji serê xwe diborim
Di hespê reş naborim
			

(çarîn 19)

Keşe, ‘Umer diceribîne û mêrxasiya wî dibîne, dibe
alikarê wî. Diyar dibe ku keşe birayê mîr e, wezîrê
mîr jî Lendeho ye û herdem di diwana mîr de ye.
Keçek bedew li bal keşe ye, navê wê Leymûn e. Keşe
dixwaze Leymûnê bide ‘Umer û wî ji destê mîr xelas
bike û bişînê welatê wî. Lendeho xeberê dide mîr ku ji
Qureyşiyan mirovek hatiye û de’wa hespê wî dike. Mîr
wiha bersîva wî dide:
Mîr go:- Keşe birayê min e,
Hingî ferk û fin e,
Bigrin bikujin e
Dijminê serê min e.
De’wa hespê min e.
Mîr dixwaze serê ‘Umer lêxe û ji serî heta xwarê
canê wî bigure. Lendeho dibêje mîr ku qasid nayine
kuştin û dixwaze ‘Umer bê dîwana wî. Şertekî dide
pêşiya ‘Umer ku ew vî şertî bîne cih dê hespê bide wî.
Go: - Herin bêjinê bila bêtin,
Eger diwêrîtin bila zîn biketin
Li meydanê ling bidetin
Herweh ji bo xo bibetin.
			
(çarîn, 38)
Herwekî Feqiyê Teyran bi teyr û tuyuran re, bi
avê re dipeyivî, ‘Umer ji ew sewala dil misilman re
dipeyive û derdê dilê xwe û daxwza xwe jê re dibêje:
‘Umer çû ji derda
Yasîn xund ji berda
Borê di gel xeber da.
Go: - Borê, ber kelêyo,
Tu çû min nebiyo
Mehemmed çavrêyo

			

(sêrêzik, 45,46)

Hz. ‘Umer li hespê siwar dibe, çend caran digerîne
wekî siwarekî sermest, wekî birûskê hespê diajo û li
ser pişta hespê gewre dikeve, lêbelê hesp hira wî dibe
û dîsa siwar dibe û berê hespê dide meydanê. Dema
dizanin ku ‘Umer hespê digire û biçe, keşe qesta
şerekî dijwar dike û dest diavêje şûrê xwe û êrîşê
‘Umer dike, ‘Umer jî dest diavêje tîr û kevanê xwe, bi
tîrên şeşper meydanê tijî leş dike. ‘Umer hespê digire
û ji wê derê dûr dikeve, di ser riya xwe de, di berwarê
de dêrekê dibîne û qesta çûna wê dike. Di wê dêrê de
çil reben hebûne. Êrişê dibe ser dêrê û wê dêra asê, bi
qeweta du’ayê fetih dike, serê wan çil rebenan jê dike.
Têkoşîn û berxwedana ‘Umer li Medinê deng vedide
û sehabî radibin û bi hewarî têne alîkariya wi. Xas û
‘amê sehaban xwe dihejînin û ji bo alîkariya ‘Umer
diçine şer.
Hemze bi heybeta xwe, ‘Ebbas bi şûrê xwe yê
elmas, bi du’ayê xwe ve ‘Ebûbekir, bi şûrê xwe yê pahn
ve ‘Osman li ber frengan şer dikin. Kafirê mel’ûn, rimstûn Şilimûn, bi hovitiya xwe Hovanis, bi haritiya xwe
ve Bextyar, bi stûr û mezinahiya xwe ve Ferfûr, êrişê
misilmanan dikin. Îmam ‘Eli bi suwarbûna Dildila xwe
ya spî ve ji komê difire, xeberê dide ‘Umer ku kafir digel
pêxember şer dikin. ‘Umer û ‘Eli ji dêrê derdikevin, bi
kafiran re şer dikin, wan hemûyan dikujin û mêrxasî û
qehremaniya xwe careke din didine nîşan.

‘Elî kafir dibirin
Di çil çîyan werdikirin
Xaç ji xûnê çêkirin
‘Ewrekî reşî tarî
Baranek jê dibarî
Sond nekeve li ‘Umer û ‘Elî
Ji şehîdêt deşta Bedr û Huneynê
				
(Çarîn,101)
Ev hikayet, dema ku misilmantî di nav Kurdan de
belav bûye û şer û cengên sehabiyan hatine qisekirin,
wêjevan û helbestvanên Kurd jî li ser van mijaran
mijûl bûne û bi şiklekî hunerî û edebî qisseyên dîroka
Îslamê bi awayê xwe nivîsîne. Herwekî diyar e ku ev
berhema hunerî ya Feqîyê Teyran e ji wê, şêwe (ûslub),
gotin, teşe, pêvî û hûnandina xwe ve wekî destan û
hikayetên Feqî ye.
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MESNEWIYA ŞÊX ‘UBEYDULLAHÊ NEHRÎ
YA BI NAVÊ “TUHFETU’L-EHBAB”
‘Ebdulcebbar KAVAK *
Destpêk
Şêx ‘Ubeydullah kurê Seyîd Tahayê Nehrî
(Hekkarî)ye. Şêx ‘Ubeydullah yek ji şêxên navdar
ên devera Şemzînan û yên malbata Nehriyan1 e.
Di Sala 1247/1831’ê li Nehriyê hatiye dinyayê. Şêx
‘Ubeydullah li ber destê bavê xwe perwerde bûye
û îcazeta îrşadê jî, ji bavê xwe wergirtiye. Bavê wî
Seyîd Taha, xelîfeyê Mewlana Xalidê Şehrezûrî
bû.2 Ew jî di riya tesewifê de meşiyaye û bi her du
riyên ‘ilmî û tesewifî ji gelê xwe re xizmet kiriye.
Şêx ‘Ubeydullah di salên 1877/1878’ên zayinî, di
şerê navbera Osmaniyan û Ûrisan de alîkariyeke
mezin daye Dewleta Osmanî.
Li ser bûyerên siyasî û civakî yên li Kurdistan
û Rojhilata navîn de diqewimî, Şêx ‘Ubeydullahê
Nehrî ji Dewleta Osmanî xweseriya Kurdistanê
xwest. Lêbelê ev daxwaz ji aliyê Dewleta Osmanî
ve nehate qebûlkirin. Ji bo vê, Şêx ‘Ubeydullah di
sala 1880’ê de şoreşek berfireh îlan kir. Lêbelê piştî
tifaqa her du hukmeta Îran û Osmanî û li Qefqasê
derîgirtina Ûrisan şêx vekişiya devera Şemzînanê
û bi qerara xwe teslîmî Dewleta Osmanî bû. Di
sala 1883’ê de çû Hicazê û li bajarê Taîfê iqamet
kir. Di sala1319/1900’ê de jî çû rehma Xwedê.3
Şêx ‘Ubeydullah hem ‘alim, mutesewif û rêber,
hem jî edîb û şa’irekî baş bû. Di destê me de du
berhemên wî tenê hene. Yek menzûmeke Kurdî
ye. Ya din jî mesnewiya wî ya bi navê “Tuhfetu’l* Lêkolîner-Nivîskar
1 Malbata Nehriyan, gelek xizmetên ‘ilmî, tesewifî, civakî
û siyasî ji bo Kurdan kirine.

Ehbab” e.4

A)Mesnewiya wî ya bi navê “Tuhfetu’lEhbab”:

2 Hemdî Ebdulmecîd Selefî-Tehsîn İbrahîm Duskî,
Mu’cemu’ş-Şu’erai’l-Kurd, Daru Sipîrêz, Duhok 2008,
r.284.

Mesnewî şêweya nezmeke edebiyata dîwanê
ye. Berhemên ku bi vê nezmê hatine nivîsandin
jî wek mesnewî tête binavkirin. Wekî Mesnewiya

������������������������������������������������
Muhemmed Emîn Zekî Beg, Meşahîru’l-Kurd we Kurdistan, Metbe’etu Şivan, Suleymaniye 2005, r.297,298.

4 Selefî-Dûskî, b.n.b., r.286.
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tesewifî ya Mewlana Celaleddinê Rûmî.
Mesnewî pêşiyê di edebiyata Îranê de derketiye holê.5 Paşê ew şêweya nezmê ji aliyê ‘Ereb,
Tirk û Kurdan jî hatiye bikaranîn.
Di mesnewiyê de her malik di nav xwe de bi
qafiye ye. Mesnewî li ser mijarên cûr bi cûr, wekî;
evîn, şer û qehremanî, exlaq, dîn û tesewifê hatiye
nivîsandin.
Mesnewiya şêx ‘Ubeydullahê Nehrî hem ji aliyê
edebî hem jî ji aliyê dîrokî û civakî ve gelekî girîng
e. Lewra ev behrem, gelek me’lûmatên girîng û
balkêş di hundirê xwe de dihewîne.
Mesnewiya Şêx ‘Ubeydullah ji 5997 malikan
pêk hatiye. Ji aliyê malikan mesnewiyeke dewlemend e. Zimanê mesnewiyê Farisî ye. Şêx ‘Ubeydullah bi zimanekî zelal û sivik malikên xwe rêz
kiriye û nivîsiye.

1.Navê mesnewiyê û tarîxa nivîsandina wê:
Navê mesnewiya Şêx ‘Ubeydullah “Tuhfetu’lEhbab” e. Şêx ‘Ubeydullah, ji bo navê berhema
xwe wiha dibêje:6

Ez berayê her murîdî tuhfe bad
Behr-i tehsîl-i metalîb mujde bad

Ez reca-yı dusitan çûn gofte şod
“Tuhfetu’l-Ehbab” nam averde şod

Wateya malikan:
Ji bo her mirîdek bila bibe hediye
Ji bo destêxistina daxwazan bibe mujde

Çawa ku ricayê dostan ( ji min re) hate gotin
Navê “Tuhfetu’l-Ehbab” hate (hişê) min

Tarîxa nivîsandina mesnewî jî di eynî rûpelê

de di hevoka ’Aşiqê Rûyê Xweda” de bi herfên
ebcedê wiha derbaz dibe:
“’Aşiqê Rûyê Xweda” tarîx şod
Zîn qiyas avaz ta Merîx şod

(Hevoka) ‘Aşiqê rûyê Xweda bû tarîx
Ji bona wê bang(a vê kitêbê) gihişte Merîx
Hevoka “
” eger bi hisabê ebcedê
bête hisabkirin sala 1292 ya hicrî derdikeve.

٤٧١== ﻋﺎﺸ١٠٠ : ٣٠٠: ١: ٧٠:
٢١٦= =١٠ : ٦: ٢٠٠:
١٢٩٢ = ٦٠٥=  = ﺨ١: ٤: ٦٠٠:
Tarîxa 1292 ya hicrî wek zayinî/mîladî li
hemberê sala 1875’ê têt. Birastî tarîxa 1292/1875
ne tarîxa xilaskirina vê mesnewiyê ye. Dibe ku
tarîxa destpêkirina nivîsandina vê berhemê be.
Lewra şerê ku şêx ‘Ubeydullah behs dike di sala
1294/1877’ê de qewimiye7 û şêx, di 361 malikan
de behsa vî şerî dike.8 Ya rastî dibe wiha be. Şêx
‘Ubeydullah gelek dixwest ku mesnewiyeke wiha
binivîse, lêbelê xwest ku ji bo vî karî îşareteke
me’newî bêtin.
Di beşeke berhemê de bi sernavê “Der beyan-ı
sebeb-i te’xîr-i te’lîf-i în kîtab” behsa vê îşaretê
dike. 9
Şêx bêyî wan beytên ku li ser şerê Ûris û Osmaniyan nivîsîbû dest bi nivîsandina mesnewiya
xwe kiribû. Di vê navberê de xwest ku pêşiyê here
ziyareta Şêx Ebdilqadirê Geylanî paşê berhema
xwe xilas bike. Piştî ku ji Bexdayê zivirî devera
Şemzînanê nameya Siltan Ebdilhemîdê duyemîn
gihişte destê wî. Di vê nameyê de Ebdilhemîdê
duyemîn ji Şêx ‘Ubeydullah li hemberî Ûrisan
alîkarî dixwaze. Şêx jî bi pêncî hezar şervanên
Kurd ve ji bo beşdariya vî şerî, xwe amade dike.
Bi sedema karên cihadê li hember Ûrisan şêx êdî
nikare karê nivîsandinê bidomîne û te’lîfa mesnewiya xwe paş ve dide. 10
��������������������������������������������������������
Ziya Nur Aksun, Osmanlı Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1994, IV/281.

5 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlüğü, Weşanên M.E.B., Stenbol 1993, II/488.

8 Mesnewî, r.107-127.

6 Mesnewî, r.133.

�����������������
Mesnewî, r.107.

9 Mesnewî, r.104.
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B)Naveroka Mesnewiyê:
Berhema Şêx ‘Ubeydullah ya bi navê “Tuhfetu’lEhbab” bi şêweya mesnewî hatiye nivîsandin. Di
nav berhemê de çend munacat11, xezelên taybet12
û qesîde13 jî hene.
Şêx ‘Ubeydullah di vê berhema xwe ya bi qîmet
de behsa van mijarên girîng ên jêrê dike:
1-Pîrê Terîqeta Neqşebendî Şêx Muhammed
Bahauddîn
2-Şerê navbera Osmaniyan û Ûrisan
3-Rewşa Terîqeta Neqşebendî li Kurdistanê

reftar û hereketên wî yên tesewifî, nesîhetên wî
dike. Bi rastî ev beş gelek me’lûmatên fireh di
derheqê Şahê Neqşebend de digre nav xwe. Ev
beş ji 1514 malikan pêk tê.15
Çend malikên balkêş di derheqê Şahê Neqşebend de:
An sipehsalar-ı fevc-i qudsiyan
Musteşar-ı bargah-ı ‘arşiyan

Hakim û Sultan-ı ceyş-i ewliya
Xace û mevlay-ı bezm-i esfiya16

4-Behsa Silsileyê
5- Nameya Mewlana Xalid ya ku ji bo Şêx
Ehmedê Erbîlî nivîsîbû
6-Hezretî Pêxember (s.x.l.).
7-Fezîleta Neqşebendîtî û Prensîbên zêrîn ên
‘Ebdulxaliq Xucdewanî

Wateya malikan:
Ew rêberê koma qudsiyan e
Şêwirmendê milyaketên ‘erşê ye

8-Wezîfeya derwîşan û çawaniya derbaskirina
zemanê

Hakim û siltanê artêşa weliyan e

1-Pîrê Terîqeta Neqşebendî Şêx Muhammed
Bahauddin

2-Şerê di navbera Osmaniyan û Ûrisan de

Şêx ‘Ubeydullah jidayikbûna Şahê Neqşebend14 dest pê dike bi dor behsa jiyan, şêxên wî,
���������������������������������������������������
Di nav berhemê de penç munacat hene. Du munacat
di destpêka kitêbê de ne. Ev ên din jî di rûpelên 137,276
û 278’an de ne.
��������������������������������������������������������
Şêx Ubeydullah du xezelên taybet ji bo Şêx Ebdulqadir
Geylanî nivîsiye. Nezîkê dawiya berhemê jî, cih daye du
xezelên Mewlana Ebdurrahman Camî.
����������������������������������������
Qesîde yê Sefiyuddîn Eli b. Huseyn e.
��������������������������������������������������
Bi navê Şahê Neqşebend meşhûr bûye. Navê wî Muhammed b. Celaleddin el-Buxarî ye. Sala 717/1317’ê de
li gundê Qesrê ‘Arîfan girêdayê bajarê Buxarayê hatiye
dinê. Bi perwerdeyeke me’newî û baş mezin bûye. Wek
uveysî jî tête binavkirin. Şahê Neqşebend xelîfê çaremîn
yê Seyyid Emîr Kulal bû.Pişti Emîr Kulal silsileya vê
terîqetê bi Şahê Neqşebend dewam kir. Şahê Neqşebend
di rêya Quran û sinnetê de meşiya û bi ciddiyet ser wan
her du çavkaniyên islamê sekinî. Adab û rêgezên terîqetê
ji bo murîdan kifş kir. Bi taybetî yazdeh rêgezên zêrîn yên
terîqetê mirîdan re vegot û hîn kir.
Şahê Neqşebend bejindirêj bû. Rûyê wî genimî û rihê wî
geş bû. Di nav çar qutbên mezin de navê wî derbaz dibe.
Şahê Neqşebend di sala 791/1389’ê de, di gundê xwe de
wefat kiriye û li wir hatiye definkirin.Ji bo zêdetir zanyarî
binêrin Muhammed b. Ebdullah el- Xanî, el-Behçetu’s-
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Seyda û mewlayê civîna esfiyayê ye

Şêx ‘Ubeydullah di mesnewiyê de behsa vî şerî
dike.
Gelo girîngiya vî şerî çi bû?
Şêx ‘Ubeydullah çima di berhemeke tesewifî
de bi ewqas malikên dirêj behsa vî şerî kiriye?
Ev şer wek şerê 93yan jî tê zanîn.17 Di salên
1877/78’ên zayînî de ev şer di navbera Rûsyayê û
Dewleta Osmaniyan de çêbûye.
Rûsya beriya vî şerî çalakiyên xwe yên siyasî
û eskerî li ser neteweyên silaw yên rojhilata
Ewrupayê roj be roj zêde dikir. Lewra Rûsyayê
dixwest li ser Behra Reş zêdetir maf bi dest xe û
bi rihetî dakeve jêrê. Ev diplomasiya ku dewletên
Seniyye/Adab,(Werger: Alî Hüsrevoğlu), weşanên Erkam,
Stenbol 1982,r.78; Ebdulmecîd el-Xanî, el-Hedaiqu’lWerdiyye fî Heqaîqî Ecîllai’n-Neqşebendiyye,Daru
Tîba’eti’l-Amîre, Stenbol 1308, r.125.
�����������������������
Bnr. Mesnewî r.9–104.
���������������
Mesnewî, r.9.
�����������������������������������������������������
Lewra ev şer li gor teqwîma Rûmî sala 1293’yan de
qewimiye. Ji ber vî bi kurtî wek şerê 93’yê tête binavkirin.
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Ewrupayê di navbera Rûsyayê û Osmaniyan de
dajotin bi ser neket. Rûsya hem li aliyê Ewrupayê
hem jî li sînorê Qersê derbas bû û çend wilayetên
Osmanî yên li vê demê dagir kir. Li aliyê rojhilatê
heta Erzurumê, li aliyê Ewrupayê jî heta nêzîkî
Yeşîlkoyê hatin. Li ser vê bûyerê Dewleta Osmaniyan ji Rûsyayê agirbest û aşîtî xwest.18
Bi rastî gelek zerer û ziyana vî şerî gihaşte
Kurdistanê. Lewra bi hezaran Kurd ji bo alîkariya
Dewleta Osmaniyan beşdarî vî şerî bûn. Şêx
‘Ubeydullah di mesnewiya xwe de behsa nameya
Siltan ‘Ebdilhemidê duyemîn dike. Siltan ‘Ebdilhemid ji Şêx ‘Ubeydullahê Nehrî li hemberê Ûrisan
alîkarî dixwaze û wezîfa bangewazî û komkirina
pêncî hezar Kurdan ji bo cihadê dide wî. 19
Şêx ‘Ubeydullah di mesnewiyê de behsa pêncî
hezar micahîdên Kurd dike. 20
Şêx ‘Ubeydullah di sedan malikan de behsa vî
şerî dike û gelek me’lûmatên balkêş û girîng dide
me. Rêketina şervanên Kurd ber bi Ebexe û Bazîdê
û têkoşîn û şerkirina wan li hemberî artêşa Rûs bi
zimanekî zelal tête vegotin. Şêx ‘Ubeydullah behsa hin efserên payebilind yên Osmaniyan dike û
neheqiyên ku li Kurdan hatiye kirin tîne ziman.

Zulm-i îşan ra çû arem der beyan
Her çi goyem endekî başed ez an
Her qerar û ‘ehd û peymanî ki Rûm
Dad ba ma weqt-î î’lan û hucûm
Zerre îfa neyamed zan ‘uhûd
Kerd zayî’ heq-qî her xidmet ki bûd21
Wateya malikan:
Tiştê ku li ser zilma wan ez dibêjim
Li hember vê zilmê hindik e her çi bêjim
Her qerar û soz û peymana ku Rûm
Dane me di wextê ‘îlana (şer û) hucûm
������������������������������������
Aksun, Osmanlı Tarihi, IV/281-323.
����������������������
Mesnewî, r.107,108.
�����������������
Mesnewî, r.108.
�����������������
Mesnewî, r.127.

Ji wan sozan qet neanîne bi cih
Zayî kirin heqqê xizmeta (ku me) anî cih
3-Rewşa Terîqeta Neqşebendî li Kurdistanê
Kurdistan ji aliyê tesewifî herêmeke dewlemend e. Lewra dema ku Şêx ‘Ebdilqadirê Geylanî
li Bexdayê dest bi suhbet û îrşada tesewifî kir, di
heman demê de li Musilê Şêx Ediyê kurê Musafîr
dest bi suhbet û îrşada tesewifî kiribû. Ew û
‘Ebdilqadirê Geylanî heval û dostê hev bûn. Tekya wî bi sedan murîd û feqiyên ‘ilmî ve tijî dibû.
Carnan bi hezaran însan dihate ziyareta wî û guhdariya suhbetên wî dikir. Li ber destê wî ji Kurd û
‘Ereban bi sedan insanên nebaş û gunehkar tobe
dikirin.
Li Kurdistanê heta sedsala nozdemîn jiyana
tesewifî bi destên şêxên Terîqeta Qadîrî devam
kir. Malbatên Berzenciyan, Heyderiyan, Talabaniyan û Nehriyan wek malbatên navdar yên
Terîqeta Qadîrî dihatin naskirin. Bi taybetî malbata
Berzenciyan li Silêmaniyê û malbata Nehriyan li
Hekkariyê di jiyana tesewifî ya Kurdan de roleke
girîng dilîstin.
Di serê sedsala nozdemîn de ‘alîmekî navdar li
Silêmaniyê bi rêgez û usûlên Terîqeta Neqşebendî
dest bi suhbeta xwe kir. Ev ‘alim Mewlana Xalidê
Kurdî bû.22 Terîqeta Neqşebendî di demeke gelek
����������������������������������������������������
Mewlana Xalid di sala 1193/1779’an de li Qeredaxê
hatiye dinyayê. Navê wî Xalid e û navê bavê wî jî Huseyn
e. Malbata wî ji ‘eşîra Cafê şaxa Mikaili tê zanîn. Mewlana Xalid weke “Şehrezûrî, Osmanî, Kurdî, Neqşebendî,
Qadirî, Kubrewî, Çeştî Müceddidî” gelek nispetên wî hene.
Lêbelê bi giştî navê wî di gel nispeta wî yê “Baxdadî” hate
bikaranîn.
Mewlana Xalid cara pêşîn li Qeredaxê, li cem bavê xwe
dest bi tedrîsê kir. Piştî xwendina Qurana pîroz û fiqha
Şafi’î, bi kitêbên rêzê yê medresê xwendina xwe domkir.
Mewlana Xalid, wekî Evdilrehîm Zeyarî, Şêx Mihemed
Qasîm Senendecî, Mela İbrahim Beyarî, Mela Evdilah
Xirpanî, Mela Mihemed Salih, Seyid Evdilkerîm Berzencî
û Seyid Evdilrehîm Berzencî, cem seydayên gelek navdar
û hêja ders xwend.
Navê Mewlana Xalid di demeke kurt de li herêma
Şehrezûrê belav bû. Ji bona ‘ilm û irfana wî ya bilind,
hem gelê Şehrezûrê hem jî hakimê wê demê Evdirehman
Paşa qedr û qiymeta wî girtin.
Piştî wefata Seyîd Evdilkerîm Berzencî, Mewlana Xalid li medresa seydayê xwe dest bi muderîsiyê kir. Navê
Mewlana Xalid roj bi roj li bajarên giring ên wê demê,
weke; Bexda û Şam û Quds’ê belav bû. Edî ji Hicazê heta
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kurt de, li seranserê Kurdistan û Iraqê hate nasîn.
Di nav pênceh salan de hemî coxrafya Osmaniyan
û Rojhilata Navîn bi xelîfe û medereseyên Mewlana Xalid tijî bû.
Li her derê, ber bi vê terîqetê teweccuheke erênî dest pê kir. Ji ‘aliman heta rêber û
deshilatdarên Osmaniyan, intîsabê Terîqeta
Neqşebendiyê kirin. Gelek muntesîb û xelîfeyên
Terîqeta Qadîrî û malbatên navdar wekî Berzenciyan û Nehriyan ketin vê terîqeta nû.23
Şêx ‘Ubeydullah rewşa Terîqeta Neqşebendî li
Kurdistanê bi giştî wiha tîne ziman.

Buved Kurdistan zemanî pîş ez în
Çûn Buxara cayê eqtab-ı zemîn

Reşk mî burdend ‘alem behr-i an
Ez hedîd-i erd ta eflakiyan24
Stenbolê herkes Mewlana Xalid û terîqeta wî ya nû nas
dikir.
Mewlana Xalid xelîfeyên xwe ji nav ‘aliman hilbijart û şand
herêmên dûr. Edî ji herêma Qefqasyayê heta Stenbolê, ji
Anadoluyê heta Hicazê, ji Quds’ê heta Hindistanê li her
derê xelîfeyên Mewlana Xalid hebûn. Tevgera Mewlana
Xalid jî bi navê “Xalidiyye” hate naskirin. Mewlana Xalid
bêguman xwedî ‘ilm û irfaneke bilind bû. Lêbelê berhemên
wî bi giştî li ser tesewifê ye. Navê berhemên wî
1.Caliyetu’l-Ekdar ve’s-Seyfu’l-beytar.
2. Risaletu’n-fi’t-Tarîk
4.Risaletun fî adabi’z-Zikr li’l-mürîdîn.
5.Mektûbat.
6.Şerh-i hadîs-i Cibrîl.
7.Xaşiyetû ‘ala Cem’ul-fewaid min Cami’i’l-Usûl we
Mecmai’z-Zewaid.
8.el-Ikdû’l-Cewherî fi’l-farq beyne kesbeyi’l-maturîdî we’leş’arî.
9.Ta’lîkat ’ala Haşiyeti’s-Siyalkûtî.
10.Dîwan.
11. Xaşiyetû Siyalkûtî.
Mewlana Xalid dawiya ‘emrê xwe li Şam’ê bi cih bû û li
wir di sala 1242/1826’ê de wefat kir. Li çiyayê Erba’înê
de hate veşartin(definkirin). Rehma Xwedê ser wî be.
Ji bo zêdetir zanyarî binêrin Haydarîzade, İbrahim Fasih, el-Mecdu’t-Talid fi Menakıbi’ş-Şeyh Xalid, Kitêbxana
Süleymaniyê İbrahim Efendi n:447, rûpel:37; Sami, Şemseddin, Qamûsu’l- A’lam, Çapxana Mihran, Stenbol (t.n.),
III/127.

Wateya malikan:
Beriya niha bûbû Kurdistan
Wekî Buxara cîhê qutbên cîhan

Pexîlî dikir herkes ji bona wan
Ji ‘erdê bigre heta asûman

Paşê behsa ze’îfbûna vê terîqetê li Kurdistanê
dike û riya xilasbûnê jî nîşanî me dide. 25

4-Behsa Silsileyê
Silsileyên terîqetan navên şêxên ku ji bo
terîqdanê icazet wergirtine, digrin nav xwe. Ji
pêxember (s.x.l.) destpê dike û heta şêxê dawiyê
navên wan yekbiyek tête jimartin. Ji heyama derketina terîqetan heta îro ew silsile bênavber dewam dike û ehlê terîqetan jî gelek girîngî didin
wan silsileyan.
Di Terîqeta Neqşebendiyê de behsa sê silsileyan tête kirin. Yek ji wan silsilan bi Hezretî
Ebûbekir dest pe dike. Yên mayî jî bi hezretê ‘Elî
dest pê dikin.26
Di mesnewiyê de Şêx ‘Ubeydullah behsa
sê silsileyan dike. Yek ji wan silsileyan, silsileya
sadatên Şemzînanê ye. Şêx ‘Ubeydullah berî jimartina navên sadatên Şemzînanê behsa navê
Şemzînan dike û cihê Şemzînanê li ser ‘erdnîgariya
Kurdistanê kişf dike.27
Piştî wan malikan bi dehan malikan, bi dor, behsa jiyan, reftar û nesîhetên sadatên Şemzînanê û
sadatên din yên Neqşebendî dike. 28
Ya din jî her du silsileyên Neqşebendî yên ku
digihêjin hezretî ‘Elî ne.
Şêx ‘Ubeydullah bi şêweyeke edebî behsa
wan sadatên herdu silsileyên ku digihêjin hezretî
Elî dike.29 Ji wan du silsileyan ew ê ku navên ehlê
������������������
Mesnewî, r.131.
����������������������������������
Ebdulmecîd el-Xanî, b.n.b., r.6.

����������������������������������������������������
Bruinessen, Martin Van, Axa, Şêx, Dewlet, Weşanên
İletişim,( Werg. Banu Yalkut),Stenbol 2006, r.330.

������������������
Mesnewî, r.142.

����������������������
Mesnewî, r.127,128.

���������������������
Mesnewî, r.225-258.
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Bnr. Mesnewî, r.142–224.
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beyta pêxember (s.x.l) di nav de derbas dibe wek
silsila zêrîn30 tê zanîn.

5- Nameya Mewlana Xalid ya Ku Ji Bo Şêx
Ehmedê Erbîlî Nivîsîbû
Mewlana Xalid pîrê Terîqeta Neqşebendî
yê navdar ya sedsala nozdemîn e. Terîqeta
Neqşebendî ji Hindistanê aniye Kurdistanê û ji
Kurdistanê jî bi riya xelîfeyên wî yên ‘alim gihiştiye
hemî rojhilata navîn.
Mewlana Xalid di hinek mijarên dînî, civakî û
tesewifî de ji bo xelîfeyên xwe bi dehan nameyên
Farisî û Erebî nivîsiye.31
Nameya ku ji bo Şêx Ehmedê Erbîlî nivîsibû
nameyeke tesewifî ye. Ev name bi zimanê Farisî
hatiye nivîsandin.
Name wiha destpê dike:

ﻟﺘﺤﻴﺎ
 
“ﺒ “ﺒ
ﻟﺼﻠﻟﺘﺤﻴﺎ
ﻟﺨﺘﺎﻟﺼﻠ
ﻟﻠﻟﺨﺘﺎ
ﺤﺎﻟﻠ
ﻟ ِ ﺒﻌﺒﻌﺤﺎ
ِ ِﷲِِﷲِﻟﺤﻟﺤِِﻟ
ﻨﻲﻲ
ﻻﺨﻴﺎ
ﺼﺤﺎﺒﻪ
ﻻﻬﺎ
ﻟﻪ
ﻋﻠﻲ
ﻻﺒ
ﺴﻴ
ﻋﻠﻲ
ﻋﻠﻲ ﺴﻴ ﻻﺒ ﻋﻠﻲ ﻟﻪ ﻻﻬﺎ ﺼﺤﺎﺒﻪ ﻻﺨﻴﺎ ﻨ
".......ﻨ
ﻴ ﻜﻪ ﺘﺼ ﺠ  ﻫل ﻴﻘﻪ ﺸ ﻜﺒ ﻜﻔﺘﻪ
32 ".......ﻴ ﻜﻪ ﺘﺼ ﺠ  ﻫل ﻴﻘﻪ ﺸ ﻜﺒ ﻜﻔﺘﻪ ﻨ
Şêx ‘Ubeydullah bi şekleke menzûm behsa vê
nameyê dike. Her çar malikên ewil wiha ne33:

Be’de hemdi’l-Meliki’l-Muxtar-ı hem
Ve’s-Salatu ve’t-Tahiyyatu’l-Etem

6-Hezretî Pêxember (s.x.l.).
Şêx ‘Ubeydullah piştî behsa sadatê Neqşebendî
û jiyan, reftar û nesîhetên wan, behsa pêxember
(s.x.l.) dike.34 Di vê beşê de şemayîla pêxember,
xezewat û qasidên wî, hecca wî ya xatirxwestinê û
mu’cîzeyên wî cih digrin.35

7-Fezîleta Neqşebenditî û Rêgezên/
Prensîbên zêrîn ên Ebdulxaliqê Xucdewanî
Şêx ‘Ubeydullah di mesnewiyê de bi dehan
malikan behsa fezîleta Terîqeta Neqşebendî jî diket. 36
Beriya şahê Neqşebend şêx ‘Ebdilxaliqê
Xucdewanî ji bo vê terîqetê heşt rêgezên girîng
destnîşan kiribû.37 Şêx ‘Ubeydullah bi şekleke
menzûm wan heşt prensîban wiha dihejmêre. 38
Şahê Neqşebend jî sê rêgezên din li ser wan
heşt rêgezan zêde kir û hejmara rêgezan bû yazdeh. Ev yazdeh prensîb wek prensîbên zêrîn yên
Terîqeta Neqşebendî tên zanîn. 39
���������������������
Mesnewî, r.241-269.
���������������������������������������
Hejmara malikan di vê beşê de 516 ye.
������������������
Mesnewî, r.295.
����������������������������������������������������������
El-Kaşifî, Huseyn b. Elî, Reşehatû ‘Eyni’l-Heyat fî Menaqibi Meşayîxî’t-Terîqetî’n-Neqşebendiyye we Adabîhîm
en-Nebewiyye we Esrarîhîm er-Rebbaniyye, Darû’lKûtûbi’l-‘İlmiyye,Beyrût 2008, r.55.
������������������
Mesnewî, r.326.
����������������������������������������������������������
Ji bo zêdetir zanyarî binêrin el-Kaşifî, b.n.b.,r.55-64.

Wateya malikê:

Piştî hemdkirinê ji bo Melikê Muxtar hem
Jî Selat û silava temam (û germ)
�����������������������������������
Ebdulmecîd el-Xanî, b.n.b., r.6.
Şêx Ubeydullahê Nehrî bi xwe jî silsila ‘ewil wek silsila
zêrîn binav dike.
Silsile çûn şod zi ehl-i beyt-i în
Silsiletu’z-Zeheb amed nam-i în (Bnr. Mesnewî, r.238.)
��������������������������������������������������������
Nameyên Mewlana Xalid li aliyê Esad Sahib di kitêbeke
de bi navê “Buxyetu’l-Wacîd fî Mektûbatı Mewlana Xalid”
hatiye berhevkirin.
32 Mecme’uş-Şumûsi’l-Esrari’r-Rebbaniyye ve
Mexzenu’l-Ewradi’l-Xalidiyye, s.2.
�����������������
Mesnewî, r.149.

Navê wan yazdeh rêgezan/prensîban û wateyên
wan bi kurtî:
1- Yad daşt: Ji bîr nekirina Xwedê Teala.
2- Yad kerd: Zikirkirina Xwedê Teala.
3- Baz geşt: Piştî xwendina kelima tewhîdê bîranîna
wateya “
”
4- Nigeh daşt: Muhefezekirina qelbê ji hest û bîrên
biyanî.
5- Xelwet ender encumen: Bihevrebûna insanê bi
Rebbê xwe re di nav civakê de.
6- Hûş der dem: Di dan û sitandina nefesê de ne
xafilbûn.
7- Nezer ender qedem: Çav ber bi pêyan dinêre.
8- Sefer ender vatan: Rêveçûn û berê xwe dan a
insên ber bi Xwedê ve.
9-Wuqûf-i zemanî: Zanîna vextê û baş nirxandina
zemên.
10-Wuqûf-i ‘Ededî: Zanîna hejmara zikrê
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8-Wezîfeya derwîşan û çawaniya derbaskirina zemên
Şêx ‘Ubeydullah ji bo murîdan gelek nesîhetên
girîng dike û bala wan dikşîne ser hinek prensîbên
bingeh yên Terîqeta Neqşebendî. 40 Paşê behsa çawaniya derbaskirina rojeke murîdan dike. Ji
destşuştina peşiya xwarinê heta destnimêj girtinê,
ji nimêja tehecudê heta sûreyên ku tên xwendinê
gelek me’lûmatan dibêje.41
Bi taybetî li ser sinneta pêxember û dûrketina
ji bid’etan gelek disekine. Şêx ‘Ubeydullah bi wan
nesîhetan dixwaze ku civakeke paqij, hişmend,
dilsoz, Quranxwîn û Xwedatirs çêbe.

hok 2008.
4- Huseyn b. Elî el-Kaşifî, Reşehatu ‘Eyni’l-Heyat
fî Menaqibi Meşayîxî’t-Terîqetî’n-Neqşebendiyye
ve Adabihim en-Nebeviyye ve Esrarihim erRebbaniyye, Daru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2008.
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Mesnewî, r.334.
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Mesnewî, r.295-319.
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zarok û berxika
devê qenalê
sidîq gorîcan

mela bang dabû roj çubû ava
wext mexreb bû tarî kiribû derva
min go ez derkevim rêya mezin
bikirim qewuneke şirîn
lew ku diçum mêvantiyê
min nexwest ku destvalatî bibe êş û birîn
min dî devê qenala mezin
-ku di nava şehr re diherike,
zarokeke pênc-şeş salî û berxikeke serereş
zarokê dikir gazî ku berxik nereve tu alî
şikir berxik jî ehil dixwûya
nedida zarokê tu zor û acizî
piştî vî halî
ez jî bi hişê xwe ketim cûkeke xeyalî
li ser lêvê min berkeneke nîvco
çum ber bi rojên zarokatiya xwe
bi dilekê melûlî
min mêvantî j’bîr kir
ma hêla din qewuna şivezer
bi sihreşiya xwe ve da ser min
disa jiyana bi kul û keser…
Îlon2007Wan
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DOSTANIYA RAST Û DEREW
Abdulcelîl CANDAN *
1

Du cure dostanî hene: Dostaniya yekem, dostaniya
rast e. Dostaniya duyem dostaniya derew e. Dostiya
rast li dinê û li âxretê fêdeyê dide. Dostê rast ji hev
re şefae’t û alîkariyê dikin. Rewşa dostê rast ‘eynî
weke derman e. Lêbelê dostê derew weke jehrê ye.
Dostaniya derew di roja âxretê de dibe dijminahî. “Wê
rojê ji bilî mutteqiyan, hemû dost û hogir ji hev re
dijmin in û neyar in” (Zuxruf, 67)
Dostanî û hevaltiya Xwedayî roja qiyametê jî
dewam dike. Dostanî û hevaltiya kesên Xwedaparêz
roja âxretê jî dewam dike. Lê ew ên ku dostaniya wan
li ser gunehan û îsyaniya Xweda û Pêxember bin, roja
qiyametê wê hemû ji hev re bibin neyar. Ev her du âyet
jî vê dibêjin:
“Hingî ew rêberên ku xelk li dû wan ketine, wê rojê
xwe berî dikin ji peyrewên xwe û wê gava ku ‘ezabê
dibînin bi temamî destê wan ji hev vedirese û ew ji hev
cuda dibin.” (Beqere, 166.)
“Ew ên ku bi dû wan ketine dê bêjin: Ka xwezî
carekî din ji bo me û we çêbibûya ku em biziviryana li
ser dinyayê, da em xwe ji wan berî bikin mîna wan xwe
ji me berî kirin.” (Beqere, 167.)
Dostaniya derew çîrokekê tîne bîra me ku dibêje:
Rojekê rovî û mar bûne hevaldostê hev. Vêca bi hev re
ketine riyekê û meşiyane. Belê rastî şeteke avê hatine
û divê derbas bibin. Çendî ku rovî bi soberiyê zanibe
jî lêbelê hevaldostê wî mar, nizanibûye. Muddetekê
fikirîn ka wê çawa derbas bibin. Paşi rovî ji hevaldostê
xwe re got: Tu were li pişta min siwar bibe em ê wisa
derbas bibin. Bi vî awayî mar li pişta rovî siwar bû û
rovî xwe avête avê û bi soberî xwest derbasî milê din
bibe. Belê dema gihiştin nîvê şetê, mar dengê xwe li
rovî kir û got: Hevaldostê min! Dilê min diçe ku ez bi te
vedim. Çenda ku rovî maf û huqûqê dostaniyê anîn bîra
mar lêbelê mar iqnâ nekir. Vêcarê rovî li pîlanek dîtir
geriya. Gazî mar kir û got: Birayê min ê delal û bedew!
Madem tuyê bi min ve bidî û ez ê bimirim, ez dixwazim
di vê dema paşî de çavên te yên reş û belek maç bikim,
ramûsanekî bide min.
1 *Doc. Dr. ê Alîkar. Fêrmendê Fakulteya Îlahiyata
Zanîngeha Yuzuncu Yil ê
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Mar nemerdî nekir û serê xwe dirêjî ber devê rovî
kir. Rovî jî bilez serê mar xiste ber diranên xwe û
perçiqand. Mar mir û ji ser pişta rovî kete avê û li ser
avê rastedirêj ma. Vêca rovî lê temaşe kir û wiha got:
Dostê min! Xwezî weke tu vêgavê rast û durust xûya
dikî tu di jiyana xwe de jî wisa rast û durust bûyayî!
Dostê kesê misilman Xweda û Pêxember û mirovên
bawermend in. Herwiha Qur’an ferman dike: “Bi rastî,
dost û âlîkarê we Ellah Te’âla, Pêxemberê Wî û yên ku
bawerî anîne, ne. Ew ên ku bi berdewamî nimêj dikin,
zikatê didin û ew ên diçine ruku’ê bo Xweda.” (Enâm,
55.)
Ebû Henîfe dibêje: Ev pêncî sal in li dostekî rast û
durust digerim lebelê ez hêj jî rast nehatime.
Heq û mafên dostaniyê gelek in em ê li ser çendekên
giring bisekinin:
1- Dema me ji dostekî hez kir divê em, wî ji vê
hezkirina xwe agahdar bikin.
2-Gava dostê me ne li cem me be, em ji bo wan di’â
bikin.
3-Gava hewceyiyên wan bi alîkariyê hebe em
alikariya wan bikin.
4-Dema em ji cem wan herin em qenciyê ji wan re
bixwazin û di’â ji wan re bikin.
5-Gava çavên me bi wan bikeve divê em bi rûyek
xweş û ken merheba û silavan bidine wan.
6-Gava em liqayî wan werin lazime em bi destê wan
bigirin û musafehe bikin.
7-Divê, em carinan herine serdana wan û wan tenê
nehêlin.
8-Divê em car caran xelatan bidine wan. Lewra
xelatdayîn hezjêkirinê zêde dike.
9-Lazime di munasebetên xweşiyê de weke dawet û
‘eydan wan ziyaret bikin û pîroz bikin.
10-Mafê dostaniyê piştî mirinê jî dewam dike. Ji bo
vê yekê divê di dema mirina wan de em cenazê wan
rakin, li ser wan nimêj bikin û beşdarî te’ziya wan bibin.
11-Lazime em sirên wan tu caran eşkere nekin.
Weke me gotî, Ebû Henîfe pêncî sal li dostekî rast û
durust geriya nedît. Ev e çil sal in ez jî li dostekî wisa
digerim lê ez jî hêj liqayî nehatime.

Tu Ne Ji Me Yî, Derkeve!
Ebdulhadi BOTÎ
Çawa bêjim çawa nebêjim nizanim; heke bêjim
wê qusûr û ‘eybên min derkevin, heke nebêjim
wê bimîne kul li ser dilê min. Heke ez bêjim belkî
hinek bixeyidin, belkî hinek jî şa bibin. Belê nêta
min ne xeyidandina hinekan e û ne jî şa kirina
hinekên dîtir e. Bi rastî nêta min ne derxistina kula
dil e jî. Lewra dil bê kul nabe, bila kula dilê min jî
ev be…
Osman xortek bû. Dibêjim ‘xort’ lewra bi rastî
jî wilo bû. Bi qeder qeweta xwe dîndar bû, çanda
wî ya dînî ne xirab bû. Ji fikr û bawerî û mezhebên
Îslamê û ji terîqetên sofiyan hayedar bû. Rojek ji
rojên ‘eydê bi mamosteyek hevalê xwe re çûne
pîrozbahiya ‘eyda zatekî bi qencitî tête naskirin.
‘Eyda wî pîrozkirin û bi hev re çûne mizgeftê bo
nimêja ‘esrê bi cema’et bikin. Nimêja ferz bi hev
re bi cema’et kirin û bi hev re tesbîhat jî xwendin
û di’a kirin.
Ji ber ku ew zat murşidê terîqetek Neqşî
bû, piştî tesbîhat û di’a, bi murîdên xwe re nêta
xwendina xitma terîqetê ya ku bi navê xitma
xacegan tête zanîn kirin. Cema’et bi hev re heleq
çêkirin û Osman jî cihê xwe di heleqa zikir de girt.
Belê li vê derê bûyerek xerîb hatê holê, murşidê
terîqetê ku serzakir e, berê xwe da Osman û jê
pirsî: Ma te terîqet sitandiye? Osman got: Nexêr
min nestandiye. Murşid got: Wê çaxê mimkin be
tu derkeve, em ê xitma xwe bixwînin. Murşid wilo
got, belê ji rû û sîma û dengê wî dihate fêhmê ku
ev tişt ne bi riza wî ye belê çi bike baweriya wî
wisa îcab dike!
Osman şaş ma nezanî çi bêje. Vêca Osman ne
yekê hez ji cedel û minaqeşê bike bû. Bê ku tiştekî
bêje rabû ser xwe û ji mizgeftê derket. Belê li vê
derê tiştek girantir çêbû; murîdek pêre hate ber
derî û derî li piş wî bi miftê dada ku şûnde nezivire
û îbadet û zikrê wan neherimîne!

*

Wext payîz e hewa jî sar e, belê taveke xweş e.
Osman wê çi bike û li ku derê rûne û bi çi ve mijûl
bibe heta ku xitme xilas bibe û ji hevalê xwe xatir
bixwaze û bizivire malê. Dêhna xwe dayê, dît waye
çend kursiyê li wê derê hene. Berê xwe da yekî ji
wan û rûyê xwe jî da tava germ û li ser kursî rûnişt.
Midetekî li derdora xwe meyze kir dît ku çawa
pelê daran zer bûne û yek bi yek dikevine erdê û
ew kulîlkên ku hewşa mizgeftê rengarenk dikirin
êdî qermiçîne, ber mirinê ve diçin û êdî tu eser
ji wê bêhna wan a xweş jî nemaye. Dêhna xwe
hinekî da kevokan, çawa ji serma xwe didine ber
tavê û xwe germ dikin. Serê xwe hilda û li âsîmana
meyze kir, dît waye birek quling çengê xwe li hev
didin û bi hev re difirin, dizivirin cihê germ. Eşqa
evînê li dilê Osman da û xwest ku çengê wî jî
hebana û ew jî weke van qulinga bifiriya bigihişta
evîna xwe. Belê çi bike Xweda ew nimet nedayiyê.
Rabû berê xwe da wan qulingan û bang kire wan:
Wa qulingno wa qulingno!
Ma kesek ji we çengê xwe nadê min
Bi ker
Dibe ku bifirim bigihim evîna xwe
Erê middetekî wisa van tiştan Osman mijûl kirin,
belê Osman weke dilşikestiyan bû. Lewra bi delalî
jî be hatibû qewirandin. Di gel ku nedixwest vê
buyerê ji xwe re bike derd, belê cardin jî nikarîbû
xwe û middetekî li bersiva van pirsan geriya.
-Me bi hev re nimêja ferz kir. Em bi hevre çûne
huzûra Xweda. Çima wekî hate dora xitma terîqetê
ez derxistim? Ma gelo xitma terîqetê ji nimêja ferz
gelekî muhîmtir e?
-Ma gelo ez jî beşdarî xitmê bikirama wê çi
bûya? Ma ez jî ne misilmanekî bawermend im? Çi
kêmasiya min hebû?
-Ez wilo bawer im âdâbê zikr û ibadet ji gelek

* Nivîskar-Akademîsyen
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wan murîdên beşdarbûne baştir dizanim. Çima ew
dimînin û ez tême dûrkirin?

biyaniyan ew kesên ne misilman in. Weke fileh û
cihû û hwd.1

-Ma gelo terîqetsitandin meziyetek ji
misilmatiyê bilindtir e? Ku her misilman nikaribe
beşdarî zikirê bibe?

Ebdulmecid el-Xanî vê agahiyê jî dide: “Şêxê
Mewlana Xalid ê Zulcenaheyn, Şêx Ebdullahê
Dehlewî di wextê zikirê de derî nedigirt û
weharenge Neqşiyên ji zurriyeta İmamê Rebbanî
jî di wextê zikirê de derî nagirin.2

-Eceba ev xitme xwendin bi vî şiklê ku Neqşî
dikin ‘eslek û esasek wê yê dînî heye an na?
Digel ku Osman bersiva van pirsan nedîtibû jî,
belê dema xîzexîza deriyê mizgeftê hate guhê wî
û cema’et belav bû û hevalê wî jî ji mizgeftê derket
ev pirs di zihnê wî de mane bê cewab. Ew jî ketin
ser wan pirsên dîtir yên di zihnê wî de mane bê
cewab. Osman bi hevalê xwe re, xatir xwestin û
vegeriyan.
Vêca em dev ji Osman berdin û nekevin pey
çîroka wî û dilêşiya wî. Me îş pê nîne, bila ji xwe re
teseliyekî bibîne, xwe pê hêdî bike, bila bi qulinga
re bipeyive an jî bi gul û çîçeka re sohbetên germ
bike, dibe ku kul û derdê xwe ji bîr bike. Bila
bizanibe ku teyrik û gul û çîçek tu caran dilê wî
naşkênin. Em werin mesela xitma Neqşiyan a ku
jê re dibêjin zikrê Xacegan. Ka çi ye adabê wê çi
ne ‘esl û esasê wê heye an tune ye?
Ebdulmecid bin Muhammed el-Xanî, dibêje:
“Bizan, Terîqeta Bilind a Xalîdiye ya Neqşebendî
li ser çend bingehên saxlem hatiye danîn. Vêca
girîngtirînên van bingehan sisê ne: Zikrê xefî,
rabite û di wextê zikir de girtina derî…”
Zikrê xefî û rabîte ne mebesta me ne. Belê
dema dest bi zikir dikin, heke ku şev be roniyê
ditemirênin û heke roj be çavê xwe diniqînin û
heta zikir bi dawî bibe çavên xwe venakin. Piştî
zikir xilas dibe serzakir xêra xwendina wê zikrê
hediye dike ji erwahê temamê meşayîxê silsila
Neqşî û navên tevan bi leqebên wan ve dibêje.
Vêca meqseda wan ji girtina derî ew e ku
kesek biyanî neyê û wan meşxûl neke ye. Di vî
warî de delîlek wan a din heye ew jî hedîseke ku
İmam Ehmed û Teberanî û Bezzaz ragihandiye ku
dibêje: Rojekê Pêxemberê Xweda Muhemmed
(s.e.s.) bi sehabiyên xwe re rûniştibû pirsî: “Ma di
nav we de kesek biyanî heye?” (yanî fileh an cihû)
Dibêjin: “Nexêr Ya Resûlê Xweda!” Li ser vê yekê
emir dide ku derî bigirin û destê xwe rakin û bêjin
“La ilahe illellah.”
Vêca rawiyên vê hedîsê dibêjin meqsed ji
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Belê Ebdulmecid el-Xanî ‘emelê Neqşiyên
zurriyeta İmamê Rebbanî şaş dibîne û ‘emelê Şex
Ebdullahê Dehlewî jî te’wil dike.
Çenda ku Teberanî gotibe ev hedîs di dereca
hesen de ye jî, lê ji ber ku ez ne zanyarê ‘ilmê
hedîsê me ku bizanim ka gelo dereca vê hedîsê
çiye; ka meqbûl e an na. Belê ez zanim di kitêbên
siyerê de (yên jiyana Hz. Mihemmed şîrove dikin)
qala zahf kesên ne misilman dikin ku bi hey’etan
ve dihatin û di mizgefta Pêxember de rûdiniştin
û temaşa ‘emel û karê Pêxember û misilmanan
dikirin. Pêxember jî, men’a wan nedikir. Ji bo vê
yekê dibe ku ev halekî teybetî be.
Eceba çima hinek Neqşî, misilmanên ne di
terîqeta wan de ne bi wan re mi’amela xerîban
dikin û wan û fileh û cihûyan dixin yek sewiyê?
Madem bi wan re nimêja ferz dikin, rûdinin,
dixwin, vedixwin, dikirin, difiroşin, çima men’a wan
ji heleqa zikrê xwe dikin û ji mizgeftê derdixin?
Welhal, Xwedê Teâla di Qur’an’a pîroz de wiha
ferman dike:
“Tu wan kesên sibeh û êvaran gazî Xwedê
dikin ( jê re îbadet dikin) û nêta wan riza Xwedê ye
li nik xwe neke der.”3
Di dawiyê de ez dixazim mizgîniyekî bidime
Osman bila bizanibe ku misilman di fikr û baweriyê
de îro ji duh baştir in û yekîtiya wan roj bi roj
bihêztir dibe û fêhma wan êdî zelaltir û paktir e.

1 Bo agahîyên ferehtir bnr. El-Xanî, Ebdulmecid bin Muhammed, el-Hadaiqu’l-Werdiyye fi Ecillâi’s-Sadeti’n-Neqşebendiyye, Daru’lBeyrutî, Dimeşq, 1997, rp. 792-811.
2 Bnr. Çavkanîya buhurî. rp. 811.
3 En’âm, 6/52.

MEDRESA SOR
M. Emin DEMİR
Welatê Kurdan bi qel, sûr, bajar, mizgeft, medrese, kerwanseray, pir, xan û qonaxên dîrokî ve gelekî
dewlemend e. Mirov dikare bêje di nava cihanê de
rojhilata navîn, di rojhilata navin de jî, welatê kurdan
bi berhemên xwe yên dîrokî dewlemend e. Mixabin
çawa ku Kurd bêxweyî mane berhemên dîrokî yên
Kurdan jî bêxweyî mane û bi halê xwe ve hatine hiştin. Kurd bi xwe jî berhemên xwe yên dîrokî bi têra
xwe nas nakin. Di her gava welatê Kurdan de dîrokek
heye. Ji van berhemên dîrokî yek jî li Cizîra Botan,
Medresa Sor e. Weke ku tê zanîn di jiyana kurdan de
ol cîhekî pir girîng digire. ‘Alim, Mela û Feqe, di civaka
kurdan de pir hêja û bi rûmet in. ‘Alim, Mela, Helbestvan û Feqeyên herî girîng di medresan de perwerde
bûne û bi saya vê perwerdehiyê ve bûne nirxên gel.
Medreseyan, di civaka kurdan de erkên pir baş dîtine
û mirovên ku li vê derê perwerde bûne gelek tişt bi
civakê dane qezençkirin û civak pêşve birine. Ji ber
vê em êdî di vê nivîsa xwe de qala dîrok, çêkirin û
taybetmendiyên Medresa Sor bikin.
Ji ber sedemên ku di der heqê avahiyê de kîtabe
nehatiye dîtin ji bo çêkirina wê, dîrokên cuda hatine
gotin. Ji nivîskarên herêmê Abdullah Yaşin dibêje ku
Medresa Sor a ku ji medrese, mescît û tirbeyê pêk
tê ji hêla Mîrê Cizîrê yê duyemîn Şerefxan ve hatiye çêkirin. Mîr Şerefxan, Dema ku Cizîr bi dest xwe
xist mîrîtî û serweriya Akkoyunluya bi dawi kir. Mîr
Şerefxan ji bo ku bajarê Cizîrê bi dest bixe serqeyek
bi qewl kiribû. Di sala 1475’an de Akkoyunlu, Cizîrê
bi dest xwe dixin, hemû mîrên Cizîrê sirgûn dike
û ji wana gelekan dikujin. Kurê Mîr Bedreddîn yê
duyemîn Şerefxan ji Xwedê re duayeke wisa dike “Ya
rebbî ku ez dîsa Cizîrê bistînim ez ê ji te re mizgeftekê
çêkim’’. Piştî ku bi alîkariya ‘eşîra botî û gelê herêmê
di sala 1508’an de Cizîrê bi dest dixe, qewlê xwe bi
cîh tîne û Medresa Sor ava dike. Ew jî nişanî me dide
ku Medresa Sor piştî sala 1508’an hatiye çêkirin.

Li ser avahiyê kîtabeyeke ku dîrokekê bide tune
ye. Ancex tirbeya Şêx Ehmedê Cizîrî (Melayê Cizîrî) ya
ku di medresê de ye ku tê de heft gor hene di gora
sêyemîn de ‘Şehîd Mîr merhûmê kurê Şemseddîn
Kîrîktîlî Mîr hecî Muhemmed razaye H. 924’ hatiye
nivîsandin.
Medresa Sor li rojavayê bajêr li ser sûrên xirabe
hatiye avakirin. Medresa Sor di şiklê medreseyên ku
hewşên wan vekirî de ye. Medrese di sala 1936’an
de beşên wê mescît û kumbet li gor ‘eslê xwe tê
restorekirin Di sala 2006’an de bi alîkariya Yekîtiya
Ewropayê disa hatiye restorekirin. Medresa Sor ji
hêla Lijneya ‘Abîde ya Bilind hatiye qebul kirin ku
berhema dîroki ya çîna/sinifa yekemîne. Medrese di
îstîqameta Bakûr-Başûr de pîvana 18.86 * 15.17 m. û
bi xwedî plana hewşa çarqunci ye. Li ser esasê kevir
bi temamî ji xiştê sor hatiye çêkirin. Ji ber ku bi xiştên
xas e (xas ê) Cizîrê hatiye çekirin di nava gel de weke
bi navê medresa sor hatiye navkirin. Medrese li başûr
bi mescîdê ve hatiye sînorkirin. Li başûrê mescîdê tirbeya Şêx Ehmedê Cizîrî heye.
Di tirbeyê de gora Şêx ‘Ehmedê Cizîrî û hin gorên
malbatên mîrên Cizîrê hene. Tirbeya Şêx Ehmedê
Cizîrî li ser du qatan e, beşên din yek qat in. Deriyê
destpêkê li hêla rojhilat e û bi çar pêpelûkan di şiklê
eywanê de, li derve re vedibe. Hewşa wê çarquncî ye
û bi xwedî qadeke aliyê bakûr-başûr de dirêj dibe.
Avahî li bakur û rojhilatê bakur heta hîm xirabûye.
Hewşa çarquncî li bakûr, rojhilat û di rojava de
bi hucrê medresê û li başûr jî bi mescîdê hatiye
dorpêçkirin.
Mescît li başûrê hewşê ye. Bi aliyê rojhilat û rojava de dirêj dibe. Di navenda mescîdê de yekî mezin
li kêlekan de jî yê biçûk sê mekanê bi qube hene û
li pêş vana jî dîsa di navendê de yekî mezin û fireh
cîhê cema’eta dawiyê ku bi sê beşa heye. Li herdu
kêlekên mescidê mezelên cuda tên xuyakirin. Li
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rojavayê başûr mezeleke ku bi plana qare ye heye.
Ev mezel bi motîfên pir xweş hatiye xemilandin. Ev
mezela yê profesor û sermamoste ye. Helbestvan û
nivîskarê navdar Şêx Ehmedê Cizîrî ew bi kar aniye. Ji
ber ku kalikê miftî Mollazade Şêx Îbrahîm Sorî jî di vê
mezelê de xebitiye li vê derê hatiye veşartin.
Mîhrab di navenda diwarê başûrê de di navenda
mekana mezin a qubeyê de ye. Mîhrab giş bi keviran
ve hatiye çêkirin. Di şiklê nîv giroverî de ye û bi kemera girover hatiye dorpêçkirin.
Li başûrê medresê tirbeya Şêx Ehmedê Cizîrî
(Melayê Cizîrî) heye. Tirbe di şiklê pêncquncî de
ye. Tirbe li ser du qatan e, ji derve pêncqunci ye, ji
hundir ve jî bi plana heyştqunci de ye. Banê/arîkê
wê bi qubeyeke serjêr hatiye çêkirin. Tê gotin ku ev
taybetiyên tirbê dilnizmiya Melayê Cizîrî nîşanî me
dide. Di Medresa Sor de heft tirb hene
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Weke ku tê zanîn di Medresa Sor de gelek
rewşenbîr û ‘alim bûne mêvan û li wê derê mane,
xwendine û xebat kirine. Alimê navdar Bedîuzzeman
Se’îdê Nursî nêzîkî sê mehan li wê derê maye û
helbestvanê kurdan ê navdar Feqiyê Teyran jî riya wî
bi Medresa Sor ketiye. Li Medresa Sor Melayê Cizîrî
û Feqiyê Teyran hevdu dîtine û bi hev re hemdem
bûne. Piştî vê re jî helbestên giranbiha ji me re mîrat
hîştine.
Çavkanî:
1. M. Zahir ERTEKİN, “Cizre’deki Mimari Eserler” Zanîngeha
Yuzuncî Yilê. Enstîtuya Zanistên Civakî, Teza Lîsansa Bilind.
Wan, 2005. (Nehatiye Weşandin)
2. M. Xalid Sadînî, Feqiyê Teyran, Jiyan, Berhem û
Helbestên Wî, Weşanxaneya Nûbîhar, çapa yekem, Stenbol,
2000.

Tesettur
Ji bo te dayika min, te ez bi hişmendiya îslamî mezin kirim

Rojbîn Ozkan
Tesettur, nixumandin, bi daketina vê ayetê li ser
jina misilman ferz bûye.
1

“Ey Pêxember! Ji jinên xwe re, ji keçên xwe re û ji
hemû jinên mumîn re bêje; (dema ji bo pêwistiyekê
biçine derve ) Bila bedena xwe bi rûpiştên xwe( cilên
fireh) binixumînin, ji bo ku ew neyên naskirin û neyên
êşandin, ev riya herî baş e. Xweda, yê herî mihrîban û
yê herî birehm e.”Ehzab-59
Mafê ku tu dînî nedabe jinan, dînê Îslamê daye û
wan rûmetdar kiriye… Helbet rûmeta herî mezin jî ew
e ku, jin bikaribe, bi keseyatiya xwe ve di riya Îslamê
de, cîhad bike. Cîhada jinan jî tesettur e…
Hin kesên ku li dijî tesetturê disekinin, jinên
nuximandî wek kesên paşverû dibînin. Li gor wan nixumandin li dijî azadiya jinê ye.
Ew dibêjin; xwe pêçandin jinê dike hepsê û jê re
dibe asteng û hwd.
Li gor wan, xwe vekirin û xemla ku mêran ji rê
derdixîne ji bo jinan şeref û kesayetiyek herî baş e.
Lê rastî îro tê zanîn ku, ew di ramanên xwe de
şehitîne.
Lewra berjewendiya jinan di tesetturê de ye. Jin
bi rûpiştên xwe ve dikarin xwe ji hemû bobelatan jî
biparêzin…
“Herwiha mebesta tesetturê bi tu awayî ew nîne
ku, jin di mal de, di hepsê de bin û hertim xwe veşêrin,
an jî şolên ku, ji bo jinan neguneh de nexebitin…”2
Pêxemberê me rê li ber nimêja jinan a di mizgeftê
de û xebata neguneh de, wek bazirganî û derketina
sukê û ew şolên ku munasibê jinan be, vekiriye û di
vî warî de tu qedexe neaniye. Ev şolên ku, ji jinan re
munasib, çi ne, çi nîne pisporên Îslamê di pirtûk û
daxuyaniyên xwe de diyar kirine. Bes mijara me ev
1 Rojbinozkan@gmail.com
2 Kur’an da Kadin Haklari: Mahmud Akkad. Weşanên Çığır

nîne.
Vêca ev ola ku wiha mafê mezin dabe jinan, çawa
dê jinan di mal de hepis bike?..
Tesettur di Hemû Olan de Heye
Kesên ku, tesettura jina misilman, piçûk dibînin
dibêjin hûn cilên rahîbeyan li xwe dikin. Lê rahîbe jî
xwe dişibînin Hz. Meryemê. Ango nixûmandin, beriya
îslamê û di dîroka gelek olan de jî hebûye.
Di Tewrat û Încilê de jî qala rûpişta jinan tê kirin.
Him jî di pirtuka Tekwînê de wiha dibêje: “Wê
serûka xwe rakir û Îshaq dît. Tavilê li ser hêştirê dakete jêrê û ji dilê xwe re wiha got; ew mirovê di vê
zeviyê de ber bi me ve tê kî ye? Dilê wê wiha got; ew
efendiyê min e. Paşê serûka xwe daxiste rûyê xwe.
Bi kurtahî, olên beriya îslamê de jî tesettur û serûk
hebûye. Û di wê olê de ji Îslamê bêtir serûk jî hebûye.
Ew ku di Îslamê de xêncî pêwistiyan rûpêçan tuneye.3
Ciyawaziya di Navbera Tesettur û Hicabê de
Hîcab, him ji bo mêran, him jî ji bo jinan, ji bo
hevûdu nebînin dibe asteng. Lê di tesetturê de, Jinek
çiqas xwe bipêçe jî, nikare xwe bi tevayî veşêre. Ango
xwe nixumandin nabe hîcab. Bes Ayeta hîcabê tenê ji
bo dayikên ommetê daketiye.
Çima Tenê ji Xanimên Pêxemberê me re Hîcab?
Beriya daketina van ayetan hinek cîran û
ziyaretvanên Pêxemberê me ( s.x.l. ) bê destûr
dihatine mala wî. Wê demê dayikên ommetê jî, di
hûndir de bûn, Lê di wê mala pîroz de menzelên mezin, an jî cî û warên fireh tunebûn. Ji ber wê sedemê
ayeta hîcabê daket.
Hz. ‘Umer dibêje; min got: “Ya Resulê Xwedê!
Kesên baş û ên nebaş tênê huzûra cenabê te. Xwezî,
we ji dayikên mumînan re fermana hicabê bikira. Ge3 Müsliman kadının şahsiyeti kültür ve daveti: porf. Adulhalim
Mahmud
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lek dem neborî ayeta hîcabê daket.(Buxarî,10/146)
Herwiha Enes b. Malîk jî dibêje. “ Ê ku ayeta
hicabê herî baş dizane ez im.
Resûlê Xwedê, (s.x.l.) bi xanima xwe Zeyneb b.
Cahş re dizewicî. Mirovan, ji bo xwarinê ezimandîbû
mala xwe. Hinek ji vexwendiyan piştî ku zadên xwe
xwarin belav bûn. Lê hinek ji wan wisa zû neçûn û demek dirêj man. Resûlê Xwedê rabû çû derve; ez jî bi wî
re çûm. Resûlê Xwedê ji bo ew ji mal biçin derketibû
derve. Heta ber deriyê Hz. Aîşê hat û vegeriya, wî wisa
dipa ku mêvan çûne. Ez jî vegeriyam. Lê hê mêvan
neçûbûn. Dîsa derket derve û heta ber bi mala Hz.
Aîşeyê meşiya, di vegerê de dît ku mêvan çûne. Resûlê
Xwedê di navbeyna min û xwe de perdeyek vekişand.
Gelek dem ne borî ayeta hicabê daket.”( Buxarî,, 11/
138. Muslîm,4/ 182.)
Xwedayê mezin, di Qur’ana pîroz de wiha diferme:
“Tadeyê li Resûlê Xwedê nekin û pîştî wefata wî mehr
kirina xanimên wî, li we bêdawî helal ( nabe ) lewre
ew ji bo we di qata Xwedê de ( guneheke ) gelek mezin
e.” ( Ehzab, 53)
“…dema hûn ji wan ( ji xanimên Pêxember ) tiştekî
dixwazin di bin perdê de bixwazin. Ev him ji bo qelbê
we him jî ji bo qelbê wan paqijtir e.” ( Ehzab 53 )
Belê, diviyabû di nav civakê de, cihekî taybet ê
dayikên ommetê hebûya, lewre ji bo siyaneta li hember Resûlê Xwedê û ji bo parastina dayikên ommetê
ev yeka pêwîst bû. Lê divê ev jî bête zanîn ku, dayikên
ommetê jî di malên xwe de hepis nebûn; ew jî wek
jinên din, ji bo pêwistiyên xwe ji mal derdiketin.
Hz. Aîşe dibêje: “Sewde ( xanima Pêxemberê me ye
) ji bo pêwistiyeke xwe derketibû derve. Ew, bejindirêj
û qelew bû. Kî, wê bidîta nas dikir. Hz. ‘Umer kurê Xettab wê dît û wiha got; Ya Sewde! Sond ji Xwedê re ku,
tu, nikarî xwe ji me veşêrî. Tu çawa ji mal derdikevî?
Di destê wê de hinek xurme hebûn. Sewde hate malê
û ji Hz. Muhammed (s.x.l.) re wiha got; ya Resûlullah
ez ji mal derketim. ‘Umer ji min re wiha got. Hingê
ji Pêxemberê me re wehy daket. Paşê Resûlê Xwedê
(s.x.l.) wiha emir kir, Wî ( Xwedê ) ji bo ku hûn bo
pêwistêyên xwe biçin derve destûr daye.”( Muslîm )
Herwiha Resûlê Xwedê (s.x.l.) bangî jinan kir ku,
ew bêne nimêja xutbê û ya cejnê( îbnî ‘Ebbas )
Sînorên Nixumandinê û Dîmenên Şer’î
Mirov bi tu awayî nikare bêje; dînê îslamê di cil û
bergan de modelek derpêş kiriye. Lêbelê dînê Îslamê
di tesetturê de çarçoveyek diyar kiriye. Ew jî divê xencî
rû dest û lingan cil û berg fireh û dirêj bin. Û divê cilên
tesetturê bi xeml û rengên rewnaq nebin. Tesettur ne
çanda ereban e, ne jî ya kurdan an jî ya tirkan e. Teset-
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tur navê şiklê lutfa ku dînê Îslamê daye jinan e. Bes
her welatek li gor kevneşopî û toreyên xwe xwedî cil û
bergan in. Dînê îslamê şertên xwe yên ku li gor çarçova şer’î diyar kiriye. Lewra îro welatên îslamê hemû di
çarçova îslamê de cil û bergên xwe yên herêmî dikarin
li xwe bikin. Dînê Îslamê heta ku, li dijî dîn nebe, bi tu
awayî mudaxeleyê toreyê nekiriye. Îslam cil û bergên
di çaxê cahîliyê de jî bi temamî neguhertiye, ber’eks
tenê hin xeletiyên wan serast kiriye.
Beriya her tiştî divê bê zanîn ku, tesettur, bo parastina jinan e. Ew desmala serê jina misilman û ew cil û
bergên laşê xwe pê dipêçe, ji bo tesetturê ye. Tesettur
bi xwe jî ji bo parastinê ye.
Mixabin, îro jinên misilman, di destên hin kesan
de bûne pêlîstok. Gelek karcivên ( fîrma) ku, qaşo
cil û bergan ji bo jinên nixûmandî amade dikin, navê
tesetturê ji bo berjewendiyên
xwe ên aborî lewitandine. Û mixabin jinên ku dikevin dafika wan roj bi roj zêde dibin.
Lewre di nav jinên ku, qaşo nûximandî ne, hejmarek zêde li dijî dustûra tesetturê xwe dinuximînin. Ew
tesetturê wek berhemek modê di’ecibînin.
Dema mirov wan jinan dibîne, mirov dibêje qey
wan ji ayeta tesetturê wisa fêm kirine ku, ew ayeta
tenê ji bo serîgirêdanê daketiye. Ew dibêjin; em dikarin bi tesetturê jî bedewiya xwe nîşan bidin, lê armanca tesetturê veşartina bedewiya jinan e. Jinên ku xwe
pêşkeşê mêran dikin dibin sedema fesadiyê. Tesettur
rê li ber van fesadiyan digire.
Di Çanda Kurdî De Cihê Tesetturê
Di çanda kurdî de, hîmê tesetturê herî zêde li ser
‘eyb û ‘eybdariyê ava bûye. Serqotî di nav civaka kurdan de, ‘eybek herî mezin e. Desmala serê jina kurd
li gor kevneşopiyên kurdî, namûsa jinê ye. Di nav civaka kurdan de, destdirêjiya li hember desmala jinê
gelek caran bûye sedema mêrkuştinê. Ji ber wê çandê
jinên kurdan, heta çend sal berê jî bi gelemperî serî
girtî û nixûmandî bûn. Helbet ew çanda ‘eybdarî yê
jî, ji çanda îslamê tê. Lê di çanda kurdî de, jinên xwedî
olên din jî, ji ber çanda eybdariyê û ji ber çanda olên
xwe, ( êzîdîtî, ‘elewîtî, hwd.) bi taybetî ên pîrejin bi
gelemperî serîgirtîne. Cil û bergên jina kurd ên heremî
jî, ji teseturê dûr nîne. Lê mixabin jina kurd jî, îro ketiye bin bandora jiyana nûjen, ên ku nixûmandîne jî,
hinek ji wan bi taybet jî yên ciwan, ew jî wek me li jor
minak da, tesetturê wek berhemek modê di’ecibînin.
Ligel van kêmasiyan, em dîsa jî dikarin bêjin; jina
kurd jî herî kêm qasî jinên neteweyên din ên misilman
oldar e. Bi hêviya ku, hemû jinên misilman armanca
tesetturê baş bizanibin û jiyanek birûmet bijîn.
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DARİSTANA BER PAYÎZÊ
				

Seyfeddin AYKAÇ
Ev nizam çend sed in diqulibin
Ji ‘emrê daristana nivîsê
Kambaxbûyên helbest û pexşanan
Diricifin û diqelin di bin dest û piyên mêjîreşan de
Em ê heta kengê bêjin
Em westiyan
Nivîs nabe,
Her tişt tevizî ye.
Tovên bi qiymet hatin çandin
Bê deng, li botan.
Lê bi qîr;
Hilkişiyan Çiyayê Bazîdê
Destpêkir bi navê ‘Elim
Û hate hêrandin di destê suxteyan de
Yek bû mem yek bû zîn
Yê dinê
Di riya miksê de hate veşartin
Di binê berf û seqemê de
Di paxla feqiyê kal de

Îro vê biharê,
Tovên heyf zîl dane
Lê keslaniya pênûsan
Bêhn li me çikandî ye
Lê belê em haj pê hebin
Çinarên dîrokê, dihejin û diçilmisin
Di destê kurmên darê de.

Mal şewitniyo!
Şêx û mela gazî dikin
Û dibêjin agir bi daristanê ketiye
Ev daristana ku
Bi axa kaxizan hatibû raxistin,
Avdanî kiribun bi hibra nûranî
Li Xanê, li Batê û li Cizîrê
Heta kengê
Em ê hêviya Feqiyê Teyran
Daqurçînin di gewriya xwe de
Em ê bêjin em betilîn, tevger nabe
Her tişt giranbiha ye.

Helbest
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Ji Al û Qalê Dinê
A. Semed
Çêkirnogî heta ku derê?
Herwekî ku tê zanîn, zimanê kurdî heta niha
nebûye zimanê nivîsandin, perwerde û aborî yê.
Jiber vê çendê ye berhem û pirtûkên bi zimanê kurdî
hatine nivîsandin gelek hindikin. Yên hatine nivîsandin
jî, nemaze pirtûkên alim û zanayên me yên klasîk, bi
gelemperî bi awayê helbestan hatine nivîsandin. Em
van hemiyan, ji xwe re xêra Xwedê dibînîn, serbilindî û
dewlemendiya çand û zimanê xwe dihesibînîn.
Bes, cîhana îro ji her milî ve ber bi berfirehbûnê
ve diçe û têkilî û agahiyên mirovan roj bir roj zêde
dibin. Bivê nevê, hewceyiyên mirovan her gav û her
roj têne guhertin. Di vê guhertina domdar de, ziman
jî bi jîndebûna (zindî) xwe ve mezin dibe, geş dibe û bi
rengûreng xwe dixemilîne û nû dike.
Niyet û hewl û quweta min nîne ku vekolînek û
dahûrandinek akademîk li ser vê mijarê binivîsim.
Hema dixwazim hinek dîtin û hizirînên xwe pêşkêşi dil
û mejiyên rohnî bikim.
Herçiqas zimanê kurdî ji milê perwede, aborî û
deshilatdariyê ve hê jî nehatibe derenca ku em hêvî
dikin, lêbelê ked û xebatên ser zimanî ne sekinîne û
her berdewam in.
Zimanê kurdî di vê dem û domana guherîn de –
şikir ji Xwedê re- winda nebûye û maye ser pêyan.
Belê, kurdî maye ser pêyan bes, herdem hewceyî
lêxwedîderketin û pêşvebirinê ye. Di vê hinda zirav de
em dibînîn zimanê me ji çend milan ve di bin talûken/
xeteran de ye:
a) wergerandinên bal kurmancî ve,
b) çêkirnogî
Em ê hinekî hizrê xwe li ser çêkirnogiyê bikîn.
Weke tê zanîn, çêkirnogî lêanîna gotin û bêjeyan
e. Gelek caran çêkirin û lêanîna gotin û bêjeyên nû,
hewceyiyek mezin e ji bo derbirina fikr û ramanên
mirovan. Nerazîbûna me li wan bêjeyên têne çêkirin
e, ku li dijî bîr û baweriyên me ne.
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Ji bo mînak em li bêjeya binhêrin << xweza>> yan
jî <<xwerist>> ê; Ev bêje ji ku ve hatiye û kê çêkiriye,
ez nizanim, bes, kê çêkiribe baş çênekirî ye, bîr û
bîrdozên xwe yên xirab tevlî zimanê me yê şêrîn
kiriye. Heçweku, kurmancî û çanda me zeviyek beyar,
weylweyla wî yê ji xwe re çandin û tov reşandinê bike.
Di erebî û farisî û tirkî de dibêjin <<tebî’et>>, di
zimanên ewrûpî hemiyan de awayên <<natûre>> ê
tê bikar anîn, di tirkiya nûjen de dibêjin <<doxa>>,
di kurdiya başûr û farisî de dibêjin <<sirişt>>. Bi rastî
“native”, “natûre” ji wan tiştên desvenedayî (orijînal)
re tê gotin. Kes di wateya “xwexwe çêbûn”, “xwe
bixwe zayîn” de bi kar nayînin.
Ustad Bedî’ûzzeman di Rîsaleya Tebî’etê de bala
me dikişîne ser vê mijarê:
Ey insan! Bizane, hinek peyvên erjeng hene ku ji
devê mirovan derdikevin û bêdîniyê diyar dikin; yên
bawermend, ji nezanînê bikar tînin. Em ê ji wan sêyên
giring vebêjin.
Yekem: Ewcedethu’l- esbab, herwiha, “ Sedem ev
ê tiştê çêdike”
Duyem: Teşekkele bînefsîhî, herwiha, “ Xwe bixwe
pêk tê û çêdibe û xilas dibe”
Sêyem: Îqtezathu’t-tabîat, herwiha, “ Tebi’î ye,
sirişt pêwistiyê lê tîne û çêdike”
Ji ber vê yekê, em nikarin wan bêjeyên li gorî bîr
û bîrdozên hinek mirovan hatine çêkirin bi pejirînin
û bi kar bînin. Hinek hene dixwazin reng û boyaxên
hezar salî hema bi yek carî ji ziman û çand û jiyana me
veqetînin. Di taliyê de wê zimanekî keliyayi û rijiyayî
û bêtam bimîne di deste me de. Ji ber vê yekê em
nabêjin “xweza, xwerist”, em ê bêjin “sirişt, tebî’et”,
emê bêjin “xaza siriştî”. Weke jiberê, dema zarokek
hat ser dinyayê em ê bejin “ zarok Xwedê da”, gava
mirovek bimre jî em ê bêjin; “emrê Xwedê kir”.
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Stûna Geboyê Hewêrî
Hewêrî ji ‘eşîrên herêma Botan tê hesabkirin. Mîrê
kurmanciya nûjen Celadet Elî Bedirxan, sala 1932’de,
di nivîsa xwe ya kowara Hawarê de behsa ‘eşîrên
botan dike.
“‘Eşîrên Botan sih, sih û pênc ‘eşîr in û bi awayê
jêrîn lêk vedibin: Koçer û Dêmanî.
1-Koçer
Koçer jî du bir in: Çoxsor û Şilît.
a- Çoxsor
Mîran, Alikan, Dûdêran, Dawûdiyan, Soran,
Garisan, Gergerî.
b- Şilît
Batûyan, Teyan, Xêrkan, Kiçan, Mûseresan.
‘Eşîrên deşta Slopî: Hewêrî, Zêwkî, Spêrtî,
Reşikan.
2- Dêmanî
Di vî milê avê de: Meman, Hesinan (jêrîn û
jorîn), Ebasan, Aliyan.
Di wî milê avê de: Berwarî, Erih, Garisan
(Koçerên wan jî hene) Welat–Kelhok, Welat–Kêver,
Welat–Kilîs, Şûvan, Jêliyan, Dêrşew(çiya dérşewi,
Hacî–Aliyan, Keran, Harûnan, Slopiyan,
Hacî-Bêra: Şirnex, Goyan.
‘Eşîrên Botan tev de silîv in.” (Bêrût: 29 Çiriya
Paşîn 1932, Hawar: hjm. 25).

daxwaza wî qebûl bibe û wê bigihe mirada xwe. Çendî
keç û xort destên xwe bilind dikin da ku bizanin ka wê
kengê bigihêjin mirada xwe.
Rabe ser xwe Selaheddîn!
Çavên me îro ji her caran bêtir li medarê fexra me,
Siltanê Şerqê yê binavûdeng Selaheddîn (dikirgê wî
yê xêrê be) hêre dike, niştecihên war û welatên me
hemî têkde neçar û bêçare nin û li hêviya mêrxasan
mane.
Selaheddîn di sala 1193’ê mîladî de li Şamê emrê
Xwedê kiriye. Jiyan û xizmeta wî ji me re mîrateke
bêhempa û payeberz e û cesaretê dide me, da ku em bi
ser xwe ve e bên. Ji milê din ve di dilê neyaran de bûye
sebebê tirs û tometê.
Ew Selaheddîn bû, li hember leşkerên xaçiyan
şerekî dijwar kir û di taliyê de ew cihên pîroz û
bimbarik anî ser esliyetê wê.
Ew Selaheddîn bû, rojê weke şêran di meydana
herbê de siwariyê hespê rehwan, bi çist û çelengiya
xwe qet nedisekînî, şevê jî weke zahid û ‘abidan,
destê xwe bal dergehê îlahî vedikir û bi hêstirên
çavan mêzera xwe şil dikir. 11’ê Kanûna 1917’ê di
hengama Herba Cîhanî ya Yekem de generalê leşkerên
ingîlîziyan Edmund Henry Hynman Allenby tê ser gora
Selaheddîn ya li Mizgefta Şamê û dide ber pehînan
û dibêje: “Rabe ser xwe Selaheddîn, em dîsa hatîn!”
Wan duh jî ji bîr nekirîbûn û îro jî ji bîr nekirine. Navê
cadeya mezin a Tel Ewîwê Allenby Street e, navê
pira ser robarê Şerîayê ya navbeyna İsraîl û Urdun ê
Allenby Bridge ye.

Hewêrî her çiqes ji ‘eşîrên Botan bête hesabkirin
jî, ji milê jiyan û baweriyên xwe ve bêgûman ji ‘eşîrên
Êzidiyan tê hejmartin. Weke tê zanîn, di mintiqê de
misilman û filleh û cihû û êzidî hezaran salan di rexa
yêkdu de bi awayek aştiyane jiyane û kesî deng li kesî
nekiriye. Di herêma Botan de hinek caran “stûna
geboyê hewêrî” weke biwêjekê (îdyom, te’bîr) tê
bikaranîn. Gava mirovek xwe dispêre tiştekê û qet
ji ya xwe neyê xwar, ji wê tişta xwe pesartîgê re
dibêjin: “stûna geboyê hewêrî”. Gelek caran ji bîrdoza
kemalîzmê re jî dibêjin “kemalîzm weke stûna geboyê
hewêrî ye”.
Di nav êzidiyan de, ji vê stûnê re dibêjin stûna
miraza (mirad). Ev stûn li Laleşê ye û li gor êzidîtiyê
ziyareta wê ji ritûelek (edet, irf) pîroz û bingehîn e.
Dibêjin ku heçî kesê destên xwe bigihîne vê stûnê, dê
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Dîmenek Ji Jiyaneke Serkeftî
Hanifi TAŞKIN
Mela Seîdê Kurdî yek ji kesayetên sedsala bîstan
ê herê mezin e. Hem bi bîr û baweriya xwe, hem jî bi
têkoşîn zanatiya xwe mohra xwe li vê sedsalê xistiye.
Pêşiya bîrdozî û ramanên wî emê li ser jiyana wî bisekinin.
Mela Seîdê Kurdî di sala 1876’an de li Bedlîs’ê
gundê Nûrsê ku girêdayê Hîzanê ve ye ji dayik bûye.
Bavê wî bi navê Mîrze, diya wî Nûriye Xanim e. Bi navê
‘Ebdullah, Se’îd, ‘Ebdulmecîd û Mihemed çar kur; Duriye, Xanim û Mircan jî sê qîz hebûne. Seîd zarokê wan
ê dudiyan e. Di neh saliya xwe de li cem kekê xwe Mela
Ebdullah dest bi xwendinê kiriye. Ji bo xwendina pêşî
ji mal dertê diçe gundê Taxê. Medresa Taxê li heremê
navenda medresan e. Ji ber ku Seîdê biçûk ji muamela melayan ya emirkirinê hez nake, bi paş de dizivire
mala xwe. Dû re li gelek medreseyan yên wekî Pirmûs,
Hîzan, Norşîn, Xeyda, Koxan digere. Paşê diçe Muksê
medresa Mîr Hesenê Welî û li vir nasekine, diçe Wanê
li Westanê. Li vir jî nasekine, bi hevalekî xwe re tê
Bazîdê. Li gundê Bazîdê yê bi navê Birnêreş dixwîne.
Li cem Şêx Mihemed Celalî xwendina xwe ya sereke
diqedîne. Lê li vir, bi awayê ku xwendevan dixwînin
naxwîne. Ango kitêbên rêzê naxwîne. Seydayê wî
sedema vê jê dipirse, ew wiha bersivê dide seydayê
xwe: Seyda taqeta min tune ku ez van kitêban tevan
bixwînim û fêm bikim; lêbelê her yek ji van kitêbana
qutiyeke gewheran in. Mifta wan li cem we ye. Daxwaza min ew e ku hûn mijara wan çi ye, çi di hindurê
wan de heye, nîşanî min bidin. Paşê çi xweşa min here
ez ê bixwînim. Di sê mehan de heştê kitêbî bi vî awayî
dixwîne. Giraniya ilmê xwe ji wir hildide, temenê wî
hêj sêzde- çarde salî bûye. Dema ku li cem Şêx Mihemed Celalî dixwîne tê ser tirba şairê nemir Ehmedê
Xanî. Carina bi şev jî li wir dimîne, bi gotina xelkê vir
Mela Seîdê Kurdî feyz û bereketa ‘ilmê xwe ji hezretî
Xanî standiye.
Ji bo bi mela û aliman re munazarê bike, berê xwe
dide Bexdayê. Cil û bergê derwêşî li xwe dike, postekî
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davêje navmila xwe; rê û dirba naşopîne û rasterast
diçe. Di riya xwe de tê Bedlîsê li cem Şêx M. Emîn du
rojan ders distîne. Seydayê wî pêşniyariya ji bo lixwekirina cubê muderrisiyê dike, lê Mela Seîd qebûl nake.
Dibêje: Ez hêj balix nebûme. Ez ê çawa cubê seydatiyê
li xwe bikim. Paşê tê cem kekê xwe Mela Ebdullah ku
li Şirwanê dixwend . Di navbera wî û kekê wî mela Ebdullah de axavtineke wiha dibore.
Mela Ebdullah: Piştî te, min Şerhuşşemsiye (pirtuka Fexredînê Razî ya mentiqê ye.) xwend xilas kir, te
çi xwend.
Mela Seîd: Min heyştê kitêb xwendin.
Mela Ebdulah: Çawa ?
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Mela Seîd: Çi kitêb hene mi qedandin
Mela Ebdullah: Ez ê te îmtîhan bikim.
Mela Seîd: Amade me, çi dipirsî dipirse.
Mela Ebdullah çi dipirse Mela Seîd bersivê
dide. Kekê wî ji wê rojê şûnve Mela Seîd ji xwe re seyda hildibijêre. Li cem wî dest bi xwendinê dike.
Dema ku li Şirvanê bûye yek tê cem û jêre dibêje:
Ezbenî zarokek hatiye Sêrtê, bixwe çardeh pazdeh salî ye tim zora mela û aliman dibe. Ez hatime
gazî te bikim ji bo tu zora wî bibî. Mela Seîd ji bo vê
vexwendinê, xwe amade dike. Dikevine rê du seetan
diçin,
Mela Seîd ji wî mirovî, şekl û şemalê wî melayê
biçûk dipirse: Mêrik dibêje ezbenî dema ku hatiye
bi şal û şapikê dewrêşî bû. Postek li nav milan bûye;
paşê cil û bergê xwendevaniyê li xwe kiriye. Mela Seîd
dinêre ku behsa wî dike û ew melayê biçûk ew bi xwe
ye dev ji çûnê berdide.
Paşê tê Tillo, di quba Tillo ya navdar de
Qamûsa Oqyanus hetanî bira sînê ji ber dike. Jê dipirsin ji bo çi Qamûsê ji ber dike. Dibêje: Qamus, her
kelîmeyek tê çend maneyan, dinivîse. Ez ê li hemberî
vê qamûseke ji bo maneyekê çed kelîme tên binivîsim.
Paşê dibihîze ku li ciyekî din karekî wiha çêbûye dev ji
vî karî berdide. Dema ku di vê quba navdar de dimîne
birayê wî yê biçûk Mihemed jê re nan û şorbê tîne,
Mela Seîd nanê xwe di ava şorbê de dike û vedixwe.
Libên nîskan dide moriyên derdora qubê. Jê dipirsin:
Tu çima libê nîskan didi moriyan? Dibêje: Morî, jiyaneke wane civakî heye. Karekî xarîqulade di nav xwe
de çêkirine. Bi erka xwe ve girêdayî ne. ji ber vê komarperwer in. Ez jî ji ber vê taybetiya wan, dixwazim
alikariya wan bikim.
Mela Seîd piştî gerîna gelek ciyan, li ser deweta
Hesen Paşa tê Wanê. Pazdeh salan Li Wanê dimîne.
Li vir gelek ilmên fenî yên wekî kîmya, fîzîk, jeolojî
û astronomiyê xwe bi xwe hîn dibe. Piştre bi gelek
zanyarên van zanistan re mucadelê dike, zora tevan
dibe. Ji ber vî xesletî leqeba ‘’Bedîuzzeman’’ didinê.
Dema ku li vir dimîne li ser gelek mijaran disekine. Yek pirsgirêkên ku di nav ‘eşirê kurdan de çêdibin
hel dike. Ya din jî perwerdehiya zarokên kurdan û
guherandina mufredata medresan e. Lewra di medresan de ilmên dînî û ilmên aletê têne xwendin. Feqî
bi jêrenotan dikevin û bi salan emrê xwe badilhewa
diborînin. Ji ber ku tiştê herî lazim hîn nabin, divê di
medresan de ilmê dînî û zanistên fenî tev bêne xwendin. Dema ku livira bûye li mizgefta Norşînê li Kelê, li
şikefta Xorxorê dersan dide.
Piştî ku tê Stenbolê di gelek rojnameyan de, yên

wekî Kurd Teawin, Wolqan, Sebîlurreşad, Îqdam û di
rojnama Şûraya Ummet de nivîsan dinivîse, rewşa
kurdan tîne ziman; dixwazên kurdan ji Sultan dike. Li
ser wan daxwaz û nivîsên wî, Siltan Ebdulhemîd wî
davêje tîmarxanê. Sedemê avêtina timarxanê ew e ku
bi şal, şapik, egal kurdayetiyê û dayina bersiva her pirsan. Piştî biryara çar hekîman ku gotine ‘’eger cinîtî bi
Seîdê Kurdî re hebe li gerdûnê mirovên bi aqil tune’’
Dema ku li Stembolê buye di gotareke xwe de wiha
dibêje: Ey kurdên şêrên qehreman ên ku di zemanê
xwe de ji Asurîyan re û Keyanî’yan re pêşdarî kirine.
Pênsed sale hûn razayî ne. Bes e şîyarbin.
Dîsa dibê zimanê dayîkê tabi’î ye, xwezayî ye. Dara
Tûbayê ye. Axaftin û dan û standina pê rehet e. Bîr û
zînê ji hev çiq nake. Mina nivîsa li ser kevir e. Ji Perwerdeya ziman minakeke netewperwer nişan dide ku
Xelîlê Xeyalîyê Motkî ye ku elifbaya kurdî çêkiriye.
Li ser vê yekê ji timarxanê derdixin davêjin
zindanê. Dema ku di zindanê de bûye, di navbera
Se’îdê Kurdî û Wezîrê Ewlehî yê Giştî de guftûgoyeke
wiha derbas dibe.
Wezîrê Ewlehî yê Giştî dibêje: Silavê padişah ji
te re heye. Dê 1000 quriş meaş bide te. Paşê jî wê bike
bîst-sih banqinotî.
Seîdê Kurdî: Ez parsekiya meaş nakim. Hezar banqnot be jî ez qebûl nakim. Hem ez ji bo xwe nehatime,
ez ji bo milletê xwe hatime. Hem jî ev perê ku hûn
didine min rişwet e; heqê xwekerrkirinê ye.
Wezîrê Ewlehî yê Giştî : Tu îradê redd dikî
Se’îdê Kurdî: Erê ez redd dikim. Ku padişah bixeyide gazî min bike, ez ê ya rast jê re bêjim.
Wezîrê Ewlehî yê Giştî : Encama wê yê xerab be.
Se’îdê kurdî: Encama wê behr be jî tirbeke fireh
e. (wê demê kî li hember îradê derdiket, dest û piyên
wan girêdidan davêtin behrê). min darve bikin. Ez ê
di dilê gelê xwe de bijîm. Hem ez hatime Stenbolê,
min jiyana xwe rişwet aniye, hûn çi dikin bikin. Mesele
wiha didome.
Di destpêka şerê cîhanê yê yekemîn de tê Wanê
ji xwendevanên xwe alayekê çêdike li hember hêzên
Ûris û Ermeniyan welat diparêze, piştî berxwedana li
Wan, Westan, Mûş û Parsîn Mela Seîd bi hevalê xwe
re birîndar dibe. Ji hevalên xwe re dibêje min bihêlin
herin, hevalên wî naçin. Telebeyek bêyî xebera wî
hêzên Rûs agahdar dike, leşkerên Rûs tên wî birîndar
û piyekî wî şikestî êsîr digrin. Paşê Mela Seîd di rêya
Wan Tiflîs Kilîgrofê re dibine Kostomayê. Seyda du sal
û nîvan li vir dimîne. Paşê fîrar dike tê Petersburgê, ji
wir tê Varşova paşê tê Viyanayê û ji wir tê Stenbolê
Seydayê Se’îdê Kurdî di gelek ciyan de li ser
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mijarên felsefî rawestiyaye. Lêbelê Seyda giranî daye
çend qadên wek ispatkirina Xwedê, yekîtî û mezinatiya wî, afirandin, tesewwif, muqayesekirina fîlozof û
mutefekkirên îslamî û yên Yewnanî û materyalîst.
Li gor Seyda felsefeya materyalîst hêz, berjewendî
û nijadperestî ji xwe re kiriye rêber. Encama hêzê tecawiz e, encama berjewendiyê pevçûn e, encama nîqaşê
lihevdan e, encama nijadperestiyê jî daqurtandina
hêza li hemberî xwe ye. Lê kesên dil bidin heqîqeta
Qur’anê dê heq, heqîqet fezîlet û baweriyê biparêze.
Disa di kitêba xwe ya Muhekematê de li ser
pêdiviya bihevremeşandina aqil û dil disekine. Li gorî
Seyda divê aqil û dil bi hev re bimeşin. Lê dema di
nava aqil û dil de nakokiyek derkeve, divê meriv bi
ya aqil bike. Di vê gotina wî de girîngdayina wî ya aqil
diyar e. Lê her çiqas aqil pêşve bigire jî li gorî wî aqil
bi serê xwe tenê ne besî dîtina rastiyê ye. Lewra dîsa
di kitêba xwe ya ‘’Tarihçe-i Hayat’’ê de dibêje yên ku
her tiştî li gorî aqil dimeşînin pîvana wan dibe aqil.
Aqil jî tenê dikare bigihêje tiştên muşexxes. Ji ber vê
yekê ji demekê şûnde aqil êdî tiştên mucerret înkar
dike. Ji vê cumleya wî jî tê fêmkirin ku divê meriv heta
derekê baweriyê bi aqil bîne. Ango li gorî Seyda heke
felsefe wehyê bişopîne, dê bikaribe tiştên xweş bide
mirovahiyê û dê bi kêrî mirovahiyê were. Lê heke ji
wehyê veqete, wê demê, dê mirovahiyê bibe xeletiyê.
Seydayê mezin li ser fîlozofên kevnar û ekolên wan
radiweste û rexneyê li wan digire. Lêbelê em nikarin

56 Jînenîgarî

niha li ser van mijaran bisekinin. Ez dixwazim li ser
kitêba wî ya bi navê
Reçetaya Qit’eyeke bi ezîmet û bêbext
Dewleteke bi nav û deng û bêsiûd
Qewmekî hêja û bêxwedî yan jî Munazerata
Bedîuzzeman bisekinim. Seydayê Kurdî di vê kitêba
xwe de ji bo çareserkirin û dermankirina nexweşiyên
gelê kurd daxwaza xwedîlêderketina hin nirxan dike.
Ez niha ji navbera we û Seyda derdikevim. Pirsên
kalê we yên ku çûne rehmetê û bersivên Seyda çawa
dest dane hev bibînin.
Mela Seîdê Kurdî şoreşgerekî wisa bû ku pirraniya
temenê xwe di mişextî û zîndanan de derbas kiriye, lê
dîsa jî di her şert û mercan da bîr, bawerî û ramanên
xwe got.
Bedî’uzzeman 1922’an de piştê damezrandina Komarê, li ser daxwaza hevalê xwe tê meclisê bi
fermî Xweşamedi dikin û daxuyanîke bi deh xalan
pêşkêşî meclisê dike. Seyda di demeke kin de rewşa
Enqerê pak nabîne û tê Wanê. Li Çiyayê Erekê dijî.
Piştî serhildana Şêx Seîd wî jî nefî gundê Barla ya ku
girêdayî bi Exîrdira Burdurê ve ye.Li vi dest bi nivisandina Risaleyên Nur dike. Heta çuyina ser dilovaniya
xwe. 130 pirtuk ûnêzê 6000 rupel nivîsye. Li Rihayê
23 Adarê sala 1960 wefat kir. Rehma Xwedê lê be û
Xwedê me bide xatirê wî.

BANGEKE PÎROZ

1

Ahmet DEMİR
1

Piştî serkeftina Hittînê, bi gotina Mihemed Akîf Ersoy “Siltanê di rojhilat de ji gişan zêdetir tê hezkirin,
Selahaddîn” li dû muzakereyên ku bi xaçparêzan re
dihatin kirin, di sala 1187’an de di 2’yê meha kewçêrê
de roja îniyê, ku rojvegera mîracê bû, bajarê Qudsê, ji
xaçparêzan rizgar kir.
Siltanê mezin Selahaddîn, Muhyîddînê kurê Zekî kir
xatîbê Mizgefta Aqsayê ku, ji dîlketina bal xaçparêzan
vir de, tew tê de xutbe nehatiye xwendin, wê rojê
xutbê ew bixwîne.
Ew roja îniyê, rojeke layîqê dîtînê bû. Wê rojê,
kêfxweşî û dilgeşiya dilên misilmanan, bi ser de werdikir.
Bi xatirê sala 824’an bîranîna ji xaçparêzan
rizgarbûna Qudsa birûmet, em dê di wê îniyê de xutbeya ku hatibû xwendin, ji we re diyarî û pêşkeş bikin:
“Ji Xwedayê ku bi alîkariya xwe hûn kirine ezîz, şîrk
jî kiriye zelîl; hemû kar û xebatan bi fermên xwe ve
dimeşîne, nîmetên xwe, li gor derenceya şukran, zêde
dike, kafiran di riyên hilû de kaşdike re hemd û spas
be.
Ew Xwedayê ku, rojan, li gor dada xwe dizivrine û ditewîne. Encamên baş jî, bi dayîna xwe diyarî
xwedîteqweyan dike; çilk û dilopên rehmê di ser
bendeyên xwe de dibarine. Ola xwe, bi ser hemû olên
din dixe. Ew li ser bendeyên xwe yên zordar, xwediyê
hêzek qehirkar e ku li hember wê hêzê nayê sekinandin.
������������������������������������������������������
Me ev nivîs, bi navekî mustear Serkan Polat, di kovara Şamramê (Binihêrin: Serkan Polat, “2.10.1187 Cuma
Günü Öğle Vakti” Şamram, S.5, Şanlıurfa, 2001, s.26–27)
de bi zimanê tirkî weşandibû. Ji ber girîngiya naveroka
wê, me xwest ku em bi xwendekarên Nûpeldayê re jî parve bikin. A.D.

Ew, li ser afirandiyan re ye. Di karên wî de xeletî
nîne. Kîjan fermanê dixwazê wê dide, pê re nîqaş
nabe. Çi dixwaze, wiya dike, li hember fermên wî,
nayê derketin.
Ji diyarkirina serkeftinan, bilindkirina ola Îslamê, ji
ezîzkirina hevalên xwe, ji destdayîna alîkarên ola xwe,
ji paqijkirina Mizgefta Eqsa ji gemar û qirêja şîrkê, jê re
hemd û spas dikim. Wek mirovekî ku di kûrbûna dilên
xwe de û di derveyî xwe de dibihîze, dibihîzim şukr û
spasiyên xwe ji Xwedê re pêşkêş dikim
Ew Xwedayê ku, bê yî wî xweda tune ne, bi
Xwedayî, hew ew heye, bêheval, yek, ne mihtacî tu
tiştî, lê her tişt mihtacî Wî, nezaye û nehatiyezayîn,
hew yek, bêmenend e, ji hebûna Wî re şehdetiyê dikim. Bi şehdetiya yê ku dilê xwe bi yekîtiyê paqijkiriye,
bi şehdetiya yê ku Xwedayê xwe li xwe razî kiriye, bi
hebûna Wî re şehdetiyê dikim.
Şehdetiyê ji wî Mihemmedî (sxl) re dikim ku,
spasiyên xwe ji Wî re daye, şîrk qedandiye, bêbextî
ji holê rakiriye, ew e yê ku bende û qasidê Xwedê.
Ew Mihemmeda (sxl) ku Xwedê bi şev ew ji Mizgefta Herem (ji Ke’bê), anî Mizgefta Eqsa. Ji vir jî bilindî
ezmanan, bilindî Sidretü’l-Muntehayê kir. “Li wir, Behişta Mew’a heye. Yê ku sidre li xwe gerand, dimeşiya.
Çavên Mihemmed (sxl), ne şemitî li wir, ne jî ser re
gav kir.2
Dilovaniya Xwedê li ser Ebûbekir be ku, bi Mihemmed (sxl) bawermendê sereke bû; li ser Umer
kurê Xetab be ku nîşanên xaçparêzan di Mizgefta Eqsa
derxistibû; li ser ‘Usman kurê ‘Effan be ku xwediyê
du ronahiyan bû; li ser ‘Elî kurê Ebû Talib be ku şîrk
lerizand û pût û senem şikandin; li ser mala Qasidê
Xwedê, li ser hevalên wî, li ser yên di riya rast de ne,
2 Sûretê Stêrkê, Ayeta 15-17an.
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li ser emirberên fermên Xwedê be.3
Gelî mirovan! Ez mizgîniya razîbûna Xwedê didim we ku ew razibûn, armanca herî bilind û ya herî
dawî ye.

Yermukê, yên Heyberê, êrîşên Xalid kurê Welîd, cardin dan jiyandin.
Xwedê, bi destê Qasidê xwe ve xilatên hêrî xweş,
bide we.

Ev bajarê wendabûyî ku nêzî sed salî ye di bindestê
muşrîkan de bû, Xwedê bi destên we, vegerand cem
xwediyên wê yên rastîn.

Xwedê, kirinên we, yên ku koka kafiran pê vedimirand, bi spas bike. Xwînên ku we ji bo Wî rijandin, ji
bo wesîleya nêzîkiya xwe qebûl bike.

Xwedê, ew devera ku destûr dabû tê de navên wî
werin ziman, evqas sal bû bûbû ciyê şîrkê, bi destên
we da paqijkirin.

Warê kêfxweşiyê Behîştê, ji we re bike welat.
Xwedê, xêrê para we bixe. Ev dayînên ku didiye yên
Wî nin.

Hîmên vê derê, bi yekîtiyê bilind kir; lewra li ser
yekîtiyê hatibû çêkirin. Li ser teqwayê bilind kir; lewra di kêlekê de, di pêş de, di paş de, yanê bi her çar
aliyan ve li ser teqwayê hatiye çêkirin.

Qedr û bihayê vê dayînê (vê xizmetê) bizanibin.
Rabin ku spasiya Xwedê bikin; lewra ev dayîna, ji we
re hatiye, ji Xwedê ye.4

Ev der, welatê bavê we yê Brahîm e. Ev der, ciyê
rêwîtiya pêxemberê me ye ku li vir çûbû wî aliyê ezmanan.
Di destpêka Îslamê de ji bo nimêjkirinê qibleya me
ya pêşiyê ye Quds. Ev der ji ciyê meşherê, ji heriya
vejînê ye. Ev der, ciyê ku Xwedê di pirtûka xwe de
eşkere aniye zimên e.
Ev der, ciyê ku pêxember (sxl) bi ferişteyên ku nêzî
Xwedê ne re nimêj kiriye. Ev bajar jî, bajarê Îsa (sxl)
e ku, ew qasida li vir Xwedê xist zikê diya wî; li vir
Xwedê qasidî dayê.
Xwedê wiha dibêje: “Mesîh, ti caran, ji Xwedê re
bendetîkirinê nereviya.Yên ku dibêjin Îsa kurê Xwedê
ye, bûne kafir.”
Ev der, ji du qiblan yê pêşiyê ye. Ji du mizgeftan
yê duyemîn e. Ji sê hereman yê sêyemîn e. Ji dû du
mizgeftan şûn de, mirov, bi hêvîdariya xêrê hew tê vê
derê. Bê yî vê derê, tu der ewqas bibiha û girîng ninin.
Xwedê, di nav bendeyên xwe de hûn ecibandine
ku, bi cîrantiya vê derê ve hûn rûmetdar kirine.
Çi xweşî ji we re ku, artêşa ku we çêkir, di destan
de mucîzeyên pêxemberwarî, di kiryaran de bûyerên
bedirwarî, ezmên siddiqwarî, hêzên usmanwarî,
mêrxasiyên ‘elîwarî henin.
We ji misilmanan re rojên Qedîsiyeyê, yên
3 Îbn-î Kesîr; el-Bîdaye we’n-Nîhaye, (Wer: Mehmet Keskin), Stenbol, 1994, B. XIII, r. 29–30.
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4 A. Nasîh Ûlwan, Qûdus Fatîhî Selahaddîn-î Eyyûbî,
(Werger: Mustafa Salih Çakmaklı), Stenbol, 1992, r.71–
73.

Ji Pîvanên Vejînê - 11Ömer ÜMİT

B
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Y

J

i qasî ku mirov li mirina canê xwe ditirsin,
heke ewqas ji mirina rihên xwe bitirsiyana, bawer bikin him ji aliyê kesayetiyê de him
jî ji aliyê civakî de wê bi zûkayî vebijiyana.
ên ku nikanibin tev bixebitin, yên ku ji
lawazbûna xwe -wekî navend ez, qariyerxwaz- xwe paqij nekin, di warê geşbûnê
de pêş de naçin.

F

erqa guhdarîkirina paşgotin û derewan, ji
paşvegotin û derewkirinê tune ye.

R

astî, wekî zêr e. Ku têkeve nav celbê jî rast
e, qîmeta wê kêm nabe. Rojekê ilahîm wê
bi giranbihayîya xwe ve derkeve meydanê û
textê derewan hilweşîne.

D

i riya durust de herkes dikare rihet bimeşe û ber bi armança xwe biçe; meharet,
dema ku nişêret neman mirov ji rê dernekeve û çûyîna xwe neterikîne.

erbilind, dildayiyên rastî û rastkirinê, durust û durustkirinê ye. Li hember neheqiyê
alîgirê heqiyê, li hember bêkesmayînê hawara bêkesîtiyê ye.
i bo serweriyê hin tişt tune bin nabe. Meriv
dikare yên sereke wanî rêz bike:
Divê serwer, di warê dîrok, bawerî û rewşa gel
de, xwedî agahîyeke dewlemend be. Li gor
agahiyên xwe û bi nêrîneke li gor razîbûna
Xwedê, pêş xwe bibîne anku/ango texmîn
bike. Di warê bi cihkirina plan û projeyan de
divê ceribîyên meriv hebin. Divê berî bûyîna
bûyeran, wana bibîne, binase. Her dem hişyar, her dem zana be. Ji her kesî re nebêje jî,
divê xwedî armanceke çê û ronahî be.

Y

ên ku wê bibêjin em şopajotkar in, lazim
e ku ewil, li ser kîjan şopê ne wêya baş
nasbikin.

B

ê agahîyeke temam xwedîramanbûn,
zaroktî û nezantî ye. Bi gumaneke mezin,
yên wisa, di nîvê rê da, li dawiyê dimînin û
mixabin vedigerin. Ji bo xwedîramanbûnê
zanebûneke bêkêmayî û bawerbûneke zexm
şert e.
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HÎDAYETBÛNA HEMZÊ PÊLEWAN

(r.x.l.)

Muhiddin DEMİR
Neyarê mezin ê Îslamê Ebû Cehîl, Rojekê Hezretî
Resûlellah li cihekî tenê dît. Heqaret lê kir û kevirek li
serê Resulellah xist û sere Wî şikand. Serê Resûlellah
şikand. Jinek misilman dît ku Resulellah bi serê xwe
yê bixwîn û bi xemgînî diçe mala xwe. Dema wê jinika misilman, Resûlellah di wê rewşê de dît, li naverasta kolanê rûnişt û giriya. Hemû kes ji heybeta Hezretî
Hemze ditirsiyan. Ji bo wî wisa dihat gotin:
“ Ya Hemze, rast e, tiştê ku tu bibînî, jê natirsî,
Lêbelê, heybeta xwe veşêre, Rêveçûna te, mirinê
ditirsîne.”
Wê demê hîn nebibû misilman. Dema di kuçeyê
de derbas bû, dît ku jinik li wê derê digirî. Sedema
girîna wê jê pirsî. Wê jinika misilman, bûyera ku
dîtibû, hemû yek bi yek ji wî re vegot. Hezretî Hemze guhdarîya gotinên wê jinikê kir û paşê çû. Hezretî
Hemze wek palewanekî bû. Hemû kes hurmet û giram girtina wî dikir. Hz. Hemze pir xemgîn bû ji rewşa Resulellah re. Paşê bi hêrs çu ew civata Ebû Cehîl
runiştî.
Dema Ebu Cehîl, dît ku Hezretî Hemze tê cem
wan, ket gumanê û gelek tirsiya. Ji ber ku Hezretî
Hemze bê kêf bû. Hezretî Hemze bi hêrs çû cem Ebu
Cehîl û bi kevana xwe li serê wî xist. Serê wî di nav
xwînê de ma. Paşê got :
Ji îro pê ve tu kes bila nebêje, ez ê xirabiyekê bînim
serê Resûlellah. Kî zirarekê bide wî, dê li hemberî xwe
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min bibîne. Paşê ji wê derê çû. Ew kesên li wê derê
gotin: Ey Ebû Cehîl!, Çima tu li hemberî wî neçûyî?
Wî got: Nebî, ku kes li hemberî wî derkeve, tenê ew
maye li bal me. Ew jî biçe alîyê wan, ew ên pir bihêz
bibin û em ê xesarê bibînin. Wî gelek caran temeh
li hevalê xwe dikir. Digot ku bila tu kes li hemberî
Hezretî Hemze dernekeve. Hezretî Hemze piştî ku li
Ebû Cehîl da, çû cem Resûlellah û got: Ya Muhammed (sxl) xemgîn nebe, min ji Ebû Cehîl heyfa te sitand. Hezretî Hemze li hêvîya Resûlellah bû ku pesnê
wî bide û bibêje ku te qenc kiriye.
Hezretî Resûlellah bersiva wî da û got: Çima te li
wî xist, çi ket destê te? Hezretî Hemze got: Tu dilxweş bûyî? Resûlellah got : Na, te ez dilxweş nekirim.
Hezretî Hemze pirs kir û got: Lê ez dikarim çawa
te dilxweş bikim? Min heyfa te ji neyarê te sitand.
Hezretî Resûlellah got: Ji xeynî misilmanbûna te, tu
tişt min dilxweş nake. Lêbelê tu bêyî hîdayetê û misilman bibî, Ez ê pir dilxweş û kêfxweş bibim. Piştî
gotinên Resûlellah Hezretî Hemze got: Ya Muhemmed (sxl) madem ku wisa ye, ji min re bêje, ez ê çawa
bibim misilman. Resûlellah, kelîmeya şehadetê anî û
got: “Eşhedû enla îlahe îllallah we eşhedû enne Muhammeden resûlellah”Wî jî kelîmeya şehadetê dubare kir û bû misilman. Resûlellah (sxl), ji misilmanbûna
Hz. Hemze pir kêfxweş bû. Piştî misilmanbûna Hz.
Hemze, hêza misilmana quwettir bû. Wî di şerê navbera misilmanan û muşrîkan de bi egîtî şer kir. Ji bo
wê bernavkê wî “Şêrê Xwedê” tê gotin.

ŞEVÎNKÊŞ’M JI
DÎROKEKÊ ŞEVEREŞK
Kenanê Nado
Ji şevnameyan şevek
Dixwend’m ji kewsera Nehcu’l Belaxayê
Tesîra ser rihê min
Û kûçe-kolanên nav hişê min de
Tamek meyxweş datînî ser zimanê min
Zelzelayan diafirand ji xeyalên min
Pira dem û dewranan xerab dikir
Her cumleyên wê, ji bedena min
Dizîvirim li wextên hezar salan berê
Ber derê mekteba keserê
Didîtim xwe
Dikir ji Şaqşaqiyeyan guhdarê
Bellî bû ku dîtibû xatib
Ji eynikên xemgîn hin dîtbariyan
Û digot: “ Kerbûyînên ji qêjînan
Çawa fêhm kin ji piste-pistan
Tirpa tirpa dilan bidin sekan”
Lê dibêjim bihêlin
Bila dil bipirpitin
Çav bibînin
Guh bibhîzin
Qirêjiyên ku şerman de hatine veşartî
Hîlebazên hilledarî
Stemkarên dil xumamî rû xapiyayî
Rêberên lal û ker
Mirovên heyretbîn, bedbîn, xodbîn
Ku çawa ramanên bê hiş û fikrên pûç
Manin bê encam
Û tiştên nehatin dîtin
Lê j’devê xatib hatin verêhtin
Piştre hildidim eynika basîretê
Ji pêş xatib, didim ber çavan
Ez dibim xatib
Hûn jî ez
Tenê ev, guherîn e “Ez û Hûn”
Dîtin, hisîn, bihîstin Eynê
Qajîn û dil pirpitîn Eynê
Deng û pistepist Eynê
Hêvî Eynê
Xwestin Eynê
Keder Eynê
Bi rastî dem û dewrên borîne
EYNÊ
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Prof. Dr. Mûhemmed Reşîd Yasemî
Çetin ZANYAR

Prof. Dr. Mûhemmed Reşîd Yasemî, Pispor, rêber,
zanyar, mamoste, bijîjk, dîroknas, wêjevan, nivîskar,
mela û civaknas e. Bi du nava hatiye naskirin. Yek jê,
Xulam Riza Xan Reşîd Sultan, ya din jî, Yasemî Reşîd
Xulam Riza. Ev herdû paye jî, bi rastî ji kêm mirovan
re hatiye dayîn û gotin. Ev paye, bi navê Xulam, Riza
û Sultan tê wateya qedr û qiymeteke pir girîng û
bêhempa. Lêbelê wextê mirov bala xwe dide jiyana
Reşid Yasemî, baş tê dîtin ku ev paye ji bo wî kêm e.
Bi kurtasî jiyana Reşîd Yasemî
Yasemî, di sala 1274an (koçî), li bajarê
Kîrmanşahê ji dê û bavek kurdên malbatek bi nav
û deng hatiye dinyayê. Navê bavî wî Mûhemmed
Welîxan e. Ew bi binyada xwe kurdekî Goran e.
Welîxan di lêsuwarbûna hespan, tîr û gule avêtinê
de pir bi nav û deng bû. Di artêşa leşkeriya Îranê de
gihiştiye Mîrpencê. Di helbest û katibiyê de jî jîr bû.
Di sala 1282yan de çûye ser dilovaniya xwe.
Ji ber jêhatî û rastiya wî hemû gelê kurd û
îraniyan jê razî bû. Bi rastî Reşîd, ji aliyê malabata
dê û bavê xwe ve baş hatibû naskirin. Navê bavê
dayika wî, Mûhemed Baqir Mîrza Xosrewî ye. Ew
nivîskarê pirtûka Şems û Tûxra yê ye. Reşîd, bi şeş
zimana dixwend û dinivîsî. Çanda kurdayetiyê him
bi fikr û ramanê xwe, him jî bi cil û kincên xwe dişopand. Mirovekî rast bû. Herkesî bawerî pê dianî.
Zarokatiya wî di deşt û çiyayên welatê xwe de bi
azadî derbas bibû. Di demeke kurt de bi alîkariya
malbata xwe hînî suwarbûn hespê, tîr avêtinê û

62 Jînenîgarî

nêçîrê bibû. Di xortaniya xwe de, di medresan de
dest bi xwendina xwe kiriye. Di demeke kurt de
xwendina xwe qedandiye û îcazeta xwe stendiye. Li
Tehranê li medrasa Sînloyî de jî xwendiye. Herwiha
Reşîd, perwerdehiya xwe ya zanîngehê jî qedandiye
û bûye serokê komela nivîskaran. Kovarek bi navê
Mecîle ê Danîsgede derxistiye/weşandiye. Di rojnameya bi navê Cerîdeyê Şeveqê Surx de nivîsiye. Di
vê rojnameyê de nivîsên edebî –bi piranî-, weşandiye. Di warê edebiyatê de di gelek qadan de nivîs
weşandiye. Di sala 1332 (koçiyê) de li pişt xwe gelek
berhemên bêhempa hiştin û çû ser dilovaniya xwe.
Berhemên wî ev in:
1- Ayîne Nîgarişê Tarîxê Tehran
2- Hevpariya Damezrandina Pirtûka Dustûra
Zimanê Farisî-Derpêç 2, bo Debiristan (Lise)
3- Helbestên Reşîd Yasemî Yên Hilbijare
4- Dustûra zimanê Farisî-drepêç 3
5- Erderznamê Tûsî
6- Rastkirina Dîwana Selman Savcî
7- Rastkirina Dîwana îbn Yemîn
8- Perwerşê Efkar
9- Rastkirina Diwana Sesûd Se’d Selman
10- Rastkirina Diwana Mûhemed Baqir Xosrewî
Kîrmanşahî El-Kurdî
11- Rastkirina Çekamen (Helbest) Ferxê sîsistanê.
12- Rastkirina Dîwana Hatîfê Esfexanî
13- Rastkirina Pirtûka Mewlana Camî
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14- Muqeddîmeyê Du Beytê Baba Tahirê Lorî

5- Nîşa Kurd

15- Qanûnên Exlaq

6- Zanîna Bi Kurd û Kurdîstan

16- Kurd We Peywestekî Nijad We Tarîxê (Dîroka
Kurd û Kurdîstanê Ya 5000 hezar salan) Kavir

7- Kurdistana Kevn

17- Tarîxê Muxteserê Îran

9- Kasî

18- Tarîxê Mîlel ve Nehel

10- Med

19- Şano

11- Mîtanî

20- Erdawîr Efname

12- Orarto

21- Wergera Firansî

13- Asur

22- Wergera Îngilizî

14- Kurd

23- Serhatî
25- Rêziman

15- Dîtina Dîroknasan (Ojen, Pîter, Rîç Duhose,
Xanîkof, Solak, Zaboroskî; Fanlûson, çend çîrok
di nîşa kurd de, çêbûna îrantiya kurd)

26- Ferheng

16- Ol û Bawerî

27- Kovara Nûbihar û Ayende Ermexan Te’lîm Terbiye û Mehîr

17- Êzdî

28- Erdnîgarîya Kurdistan

19- Şoreşên Kurd

29- Endezîr Badma Sepindan

20- Piştî Îslamê Dugelên Kurd

30- Tarîxê Edebiyata Îran

21- Şedadî, Merzikanî, Eyşanî, Hesenweyh,
Merwanî, Eyyûbî, Benî Enez, Erdelen

Naveroka pirtûka wî ya bi navê Dîroka Kurd û
Kurdîstanê (439 Rûpel çap 5. 2001, Goranî)

22- Naveroka çend serwerên Kurd

1- Pêşgotin

24- Çavkanî-Serkanî

24- Helbest

8- Gotî

18- Ziman

23- Navê Zemîn, Nav û Tişt

2- Dîroka Kurd Çi ye?
3- Nîşa Kurd Digihêje Kê?
4- Nerastiya Hinek Lêkolînvanan

Çavkanî
Kurd we peywastekî Nîjad We Tarîxe O Kurd û Pêvegeriya
Nîşa û Dîroka Wî.
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TÊL DIKEVE BER
Fahri AYHAN
Mehên biharê bûn. Bihar, bixwe afirandina
sirûştê tîne bîra mirov. Hêşînahiya kulîlk û gulabendan bû. Nebat, av, deşt, gelî, çiya, pel û şaxên daran
bi bayê biharê ve bi awayekî reqsê dihejiyan. Gava ku
mirov li vê demsalê, bi çavekî cihê li sirûştê binêriya
dê mirov li gelek kitekitên afirandinê biba haydar.
Tîrojên rojê wek sirûştê ji nû ve ava bike, li dor
gerdunê digeriya. Êdî giyanê mirovan pêl bi pêl
geş dibû. Bixwe, bihara welatê me bi taybetiya xwe,
tiştekî cihê bû. Mirov dikare bêje kû xweşbiniya mirovan ji nû ve dihat teze kirin.
Ez diwazdeh salî bûm. Di nav hestên biharê de li
gundê xwe yî taybet bûm. Navê gundê me Heremhadat bû. Gundekî bi dîrok bû. Di nav gundê dorê de
yê herî kevn bû. Gellek bîraninên min ên taybet li vî
gundî hatin jiyandin.
Navê Heremhadat ji çi sedemê hatibû guherandin ji xwe nizanim. Lê belê di nav rûpela dirokê de
wek hemû gundê dorê yên kurdewarî, ji xwe re ev
navê orijinal wergirtibû. Gund,bajar navçe û hemû
warên mirov lê dijiyan, taybetiya navê wan waran,
bi sedan salan ve bi jiyana wan re hatibûn pêçandin.
Di heyamekê de ji aliyê rayedaran ve navê Heremhedat hatibû guherandin,Lê navê nû fena pînekê li
ser kincekî dixwiya û tu car şûna wî navê kevnar nedigirt.
…
Mala me ji kelpîçan bû, dema avakirina xaniyê
kelpîçan wek xewnekê tê bîra min; keç-xort, jinmêr ji bo çêkirina xanî, destê xwe, bi awayekî jêhatî
davêtin karên xwe. Pediviyên avakirina xanî cûr bi
cûr bûn. Divê pêşiyê axek baş bihata amadekirin.
Paşê li ser wê heriyê, ji bo ku kelpîç saxlêm bin, ka li
ser belav dikirin. Herî ji qalib derbas dibûn û kelpîç
yek bi yek dihatin birîn. Êdi ji bo zuhabûna wan, divê
ku çend roj derbas bûna. Pediviyên xaniyê kelpîçan
ax, ka, av û beşt bû. Bi rastî, avakirina xaniyê kelpîçan
kedek pir dixwest.
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Hostê xaniyan kêm bûn. Bi çend gundan bitenê
hostek bû.
Xaniyê kelpîçan di vî welatê me de pir kevn bû.
Avakirina xanî bi taybetiya xwe, bi otantîkbûna xwe
ve tiştekî cihê bû.
Pişti avakirina xanî êdî erdê wê jî, bi heriyê dihat
seyandin. Banê xanî her du sala carekê pêwist bû ku
bihata seyandin. Seyinandina ser xanî jî bi awayekî
alîkariyê çêdibû. Mirovê gundî piştgiriya hev dikirin;
hesap, hesûdî û çavsoriya berê ne mîna îro bû, hema
mirov dikari bêje hêj kêmtir bû.
…
Xiyalên zaroktiyê saf, pak û biaram bûn. Mîna
firfirokek li ezmana di cihê xwe yê taybet de di nav
hestên xweşbîniyê yên bêdawî de bûn.
Xiyalên min û xaniyên kelpîçan bi hevre hatibûn
pêçandin.
Dengê zaroktiya min hîna jî ji bîra min naçe; “
çima xaniyên vî gundî giş dişibiyan hev”
Civak li mala me kom dibû. Melê gund, rîspiyên
gund û gundî...Xaniyê me du derî bû. Me digot qible
û çiya ango deriyek li bakur û deriyek li başûr vedibû.
Erdê xênî, ku bi misînek av bihata avdan ew hewa
teze bi awayekî xweş di hundirê salonê re derbas
dibû. Hênkahiyek bêhempa li difnen mirovan diket.
Li vî gundî her tişt ax bû. Ax jiyan bû, ax însan bû, ax
dilsozî bû. Gotinên kalên wê demê hîna di bîra min
de ye digotin; em ji axê çêbûne em ê binax bin jî.
Li vî gundî jiyanek kurdewarî bi xaniyên kelpîçan
ve hatibû pêçandin.
Xeleka suhbetê, di nav şevbuhêrkên Heremhadat de wekî hemû diyarên dîtir yên kurdewarî, di
hemû diyarên heremê de her şev diçurisîn. Wan demana elektrîk hîna tune bû. Şêvbuhêrkên rengîn bi
çira, lempe û fanosê ve her şev dixemilîn.
Çîrok hebû, meselok hebû, mirovahî hebû.
Awazên dengbêjan bilind dibû, hest û dilînên wan
dibûn awaz, dibûn qîrîn û dibûn dîrok.
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…
Tiştê ku tê bîra min melê gundê me, li mala me
suhbet dikir û cima’et jî bi mereq lê guhdar
dikir.
Li vî gundî suhbet jiyan, çand û mirovahî bû.
Wan deman ez donzdeh salî bûm; li ber çay û
qehwa mêvanan her dem ez amade bûm. Peywira
min diyar bû; rûniştina li ber çavkaniya suhbetê û
xizmeta mêvanan.
Melê gundê me mirovekî ‘alim bû. Ji aliyê ‘ilmê
xwe hema tu dikari bêjî ku li vê herêmê bê heval bû.
Gelek meselokên wî li nav devê herêmê de digeriya.
Mele Hemîd û kalê min Hecî Ehmed, pir ji hev hez
dikirin. Jixwe gera kalê min bi tenê bi ‘aliman re bû.
Pir ji ‘‘ilm û suhbetê hezdikir. Mele Hemîd ji aliye ‘ilmê
ve mirovekî jêhatî bû. Gelek meselokên balkêş li ba
wî hebûn. Yek ji wan meselokan a têlê bû. Lewra ku
hîna ji bala min derneketiye. Dema mele li civatekê
suhbet dikir, carna mijar dihat ser tiştina, ger ku
rewşa cima’etê ne guncaw ba Mele Hemîd di bin
simbêlan re dibişirî û digot;
- Mirov dikare gelek tiştinan bêje lê “têl dikevin
ber”
Digel mele kalê min jî dibişirî lê kesî tiştek fehm
nedikir. Lewma, ku ji nav cima’etê mirovekî diyax
nekir û pirsî;
- Seyda ev bûyera têl’ê çi ye gelo? Hûn dikarin
hinekî ji me re rave bikin?
Mele mirovekî pir dilnizm bû. Tu car kesî nedişikand. Got bila be.
- Ev bûyer li leşkeriyê çê bû. Dema ku ez leşker
bûm, di tabûra me de leşkerekî pir nîşangir
hebû. Navê wî Îsmet bû. Di demek kurt de
nîşangiriya wî li hemû arteşê belav bû. Bi tivinga xwe
nîşanî çi bikira divê ku lê xista, tiştek ji ber nîşangiriya
wi nedifilitî.
Rojekê ji rojan, fermandar gazî tabûrê gişkî kir.
Leşker giş li qada tabûrê kom bûn, bi xofek mezin
em ketin rêzê.
Deng ji kesî dernakeve, fena ku leşker bi sekna
xwe bêjin, gelo îja çi qewimî ye?
Jixwe ocaxkorbiyê fermandar ji sîha xwe xû digirt.. Bi dengekî bilind bang kir
- Îsmet Bolukbaş kî ye? Bila çend gavan derkeve
pêş!
Îsmet bi awayekî kelecanî çend gavan derket
pêşberî fermandar.
- Kerem bikin fermandarê min, Îsmet ez im.
Fermandar bi awayeki fermanwarî li Îsmet nihêrî,
nehişt zêde nêzîkî wî bibe û bi hevokek tund got:

- Li gorî bihistina min tu nişangirekî baş î!
Îsmet hinekî şaş ma, devê xwe tev bir û anî bi
dengekî nizm bersiv da:
-Fermandarê min ez çi bejim, ev îltifata we ye.
Nêta fermandar bo dirêjkirinê nîn bû.
- Ez emir dikim ku tu rahêjî vê tivingê û nîşanê li
vê çûkê bigrî, ku ji dûr ve dixwiyê da ku em bibînin
rewşa nîşangiriya te çawa ye?
Wek hechecika em leşker giş li vê dîmenê temaşe dikin. Bi rastî em giş bi Îsmet bawer bûn. Ev çûk ji
destê wî bi tu awayî nafilite. Kelecana Îsmet hinekî
derbas bû. Ji ber ku ji xwe pir bibawer bû zêde giringî
nedayê. Rahişt tivinga xwe û berê xwe da aliyê çûkê.
Bêdengî, ji bili bêdengiyê deng tune bû. Çiqas me
dizanibû ku ev ji Îsmet re bûyerek ji rêzê be jî, dîsa bi
mereq me li vê dîmenê dinêhêrî.
Hinek dem derbas bû.
Lêbelê vê carê dem zêde derbas bû, ku heta niha
divê Îsmet pêl tetik bikira.Ya rast Îsmet matmayî disekine û pêl tetîka tivingê nake.
Tavilê fermandarî bang li Îsmet kir:
- Leşker! Heta niha tu li benda çi yî?
Îsmet serê xwe ji ser tivingê rakir bi awayekî
mehcûbmayî li fermandar nerî û got:
- Fermandarê min ez dikarim lê dim. Lê astengiyek derket holê. Astengî jî ev yeka ye ku çûk
hemû bedena xwe berdaye ser têlê û ji min
re dibe asteng, ango fermandarê min “têl dikeve
ber”tirsa min ev e ku têl jî bi çûkê re here.
Fermandar behtir hers bû û dengê xwe bilintir kir:
- Leşker min çi ferman kir divê kû tu bi cîh bînî.
Peywira te ev e, ku niha tu berdî wê çûkê,
em ê jî rewşa te ya nişangiriyê fehm bikin. Ji bilî vê
pêwendiya te bi tiştekî din tune ye.
Piştî van gotinên tund, êdi nêta sekna Îsmet jî
nema, tavilê destê xwe danî ser tetîk bi teqîna tivingê
re çûk û têl bi aliyekî ve çûn, ango têl jî qetiyabû.
Fermandar şaş ma, leşker şaş man û em giş bi
awayekî matmayî li hev dinerin.
Îsmet serê xwe rakir, fena lehengekî bi dilekî
asûde li çûk û telê nêrî.
Ji wê rojê pêve navê Îsmet hê bêhtir belav bû.
Piştî vê bûyerê biwêjek nû derket holê “têl dikeve
ber”.
Piştî vê meselokê di gel Mele Hemîd civat giş keniyan.
Mele Hemîd cardin dubare kir û got:
- Hecî em dizanin rastî çi ye, lêbelê carna “têl dikeve ber”ha.
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NIFŞÊN QURMIÇÎ
Ebdurrehim DOST
Gerdûn bi mirovahîtiyê ve bi rûmet e. Hemû
benderuh li hêlekê mirov li hêlekê. Mirov jî bi tovê
xwe, bi nifşê xwe heye an tuneye. Dema nifş li ser qaweta xwe be, li ser koka xwe be, hişyar be, talûke û
xweşiyê ji hev ferq bike, yar û neyarê xwe bizanibe,
ji vê baştir tiştek tuneye. Lê nizanibe …? Wê wek me
bê qurmiçandin.
Û bi serde jî wî ev gel, xwedî wesfên birûmet
be… Mîna ava feratê li erdekî dêm biqewime. Heta
dikare bila aveke baş bê ser erd, erd tiştekî nayne. Di
encamê de ‘Qewmekî bi rûmet lê bê xwedî’ li ber çavan e. Xwedêyo qurbana rehmeta te bim…me rûreş
dernexe…
Nifşo… nifşê mino… bê siûdno, xemgînno.
Li ser qama xwe mezin nebûn û negotin erê. Ev
nifşê me yê a niha dora 30-40 salî ye, bûyerê ku bi
serê me de hatine, tiştên me li ber çavê xwe dîtiye li
ser mirovahîtiya me, ruh, giyan, beden, fikr, raman û
li ser her hêlên me tesîrek welê neqenc, nebaş, ne li
cih kiriye ku em qurço mırço kirine.
Belê ev bûyer bela sedem bi serê me de nehatine
helbet. Hesab û kîtabê herkesî li ser me hebû, ji ê me
pêve…Xwediyê me tunebû ku hesabekî ji bo me, ji
me re çêbike rêbertiyekê li ser navê me çêbike. Ew
ên din jî -qaşo birayên me bûn, hevalên me bûn- ji
wefakariyê, ji biratiyê, ji Xwedê nasiyê tu nesîbê wan
tunebû…
Carna em berxê ber dilan bûn, carna em gurê serê
çiyan bûn… lê zêdetir em gurê serê çiyan didîtin.
Ne berxê ber dilan dîtin, ne jî gurê serê çiyan dîtin ji
xêre re bû. Lewra hemû ji bona hesab û kîtabekê bû,
Lê ne ê me… Encama van bûyeran tevek eynî bûn:
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qurmiçandina me. Mexlûb û mezlûmiyeta me tanîn
holê.
Ê ku mala wan hate şewitandin… ê ku bav û birên
wan hate k…. ê ku perîşan bûn… ê ku bê şexsiyet
bûn… ê ku tirsiyan…ê ku reviyan… ê ku bûn neyar… ê ku bûn heval… ê ku hêviyên wan şikestin…ê
ku koçber bûn… ê ku dehsalî bûn malxwêtî kete
stuyê wan… ê ku bav û birên wan çû û toqa malê
kete stuyên wan…
Lê bê şexsîyetkirina me bi zaneyî û ji dilve dihat
kirin.ew nifşên di mezinbûnêde bûn her roj her roj bi
babetekî dihat qurmiçandin. Çi tiştê heqê vî nifşîbû,
ê ku ji hêla Xwedê c.c ve jî hati bû dayîn xewedêgiravî
qaşo ji hêla xwedê nasan, bi şexsîyetkeran lêdihat
qedexekirin. Belê ew birayê wî bi ewqasî jî ne razîbû,
nedihişt bi zimanê xwe jî bipeyive. Heqêdin bigrin
hûn liberhevxin. Hey tew hineka bi xîreta xwe bixwesta ku li ser kesayeta xwe, li sr zimanê xwe, li ser
dîroka xwe tiştek hînbiba ji hêla birayê w îçi dihat
serê wî û çi… Dibêjên ya rojekê ewê dîrok nizanim çi
û çi wê binivîse erê dîrok divê van jî binivîse…
Meriv dixwaze her tim heviyê, xweşiya pêşerojê
şîrove bike û her tim wê bêje, lêbelê herdem ne
mumkîn e.
Ez nizanim ev bûyerên ecêb li me qewimî û pêve
em ê bikaribin gelo pişta xwe rast bikin û êm ê bikaribin fikrekî rast, ramanek li cih, jiyanek rasteqîn
hilbijêrin. Lewra ewqas em li erdê ketin baweriya me
êdî bi kesî, tu kesî nema.
Gelo em ê bikaribin vê qurmîçîbûnê ji holê rakin.
Wê qawet û hişê me bigihêjê. Lewra aniha tu rewşek
wisa nexwiyaye. Derz û şîretên, rêber û hêviyên ku

nûpelda

bêndera çand û hunerê

me bigîhîne kesayetek serast û li cih qet ne hat ber
me. Eger ji wan yek hat ber destê me jî, ew jî qurmiçî.
Ji van qenciyan yek bi dest me ket, deh jî ji me bi dûr
ket an jî hat bi dûrxistin.
Ê ku xîret kirin ku berpirsiyariya xwe bînin cih di
nav me de, bi çi sedemê nizanim lê her yek bobelatek li wan qewimîn.
Ewqas fikrên me li nav hev ketiye. Ne fikrekî rast,
ne hevaltiyek durust, ne jiyanek li cih, ne armancek li
cih nebûye nesîbê me.
Dema me çavê xwe vekir me çi dîtibû, em îro jî
‘eynî wê û hîn jî jê xerabtir in dibînin û werê tê dîtin
ku em ê hîn jî bibînin. Dîsa li nav me şer, tevlihevî,
birakujî, ji ziman û mafê xwe dûrketin heye.
Her kew bi refê xwe re difire. Dema kew tenê
bimîne dikare çi bike. Li ku heye xaçparestek destê
xwe davêjê rihdar dike. Lê binêr li ku xwedêbawerek
heye hejar û belengaz e.
Merivekî bêkêr lê xwedî hêz/ e’şîr û merivekî bikêr
lê bêxwedî bê e’şîr medhê rewşa xwe dikin: Ewê ku

xwedî eşîr, bixwe bêkêr li dora xwe dinêre hêzekê di
xwe de dibîne tê xîretê dibêje ev ez û ev ‘eşîra min. Ê
din dinêre kes li dora wî tuneye lê bi xwe xîretkêş e
dema ku li dora xwe mêze dike kes tuneye dibêje ev
ez û ev ‘emelê min û dikeve bîra bê binî ya ezîtiyê û
ji min re çi lazimtiyê.’
Agir, cihê lê dikeve dişewitîne. Miriyê xelkê ji xwe
re dimre. Nexweşiya hevalan canê meriv naêşîne, bi
derdê kesên din meriv xemgîn nabe welhasil…
Kî bi derd û êş û rewşa me dizane, qey dewr dewra pêxemberiyê ye, dewra ‘Umerî an Selaheddînî yan
jî Seîdî ye, em bêjin ji dil wê li derdê me bipirsin. Em
ê bikaribin xwe bavêjin himbêzeke germ.
Her çi kes be yek çareseriyê derdê me şîrove dike
tu dibînî miheqeq di bin wê de feqek, dafikek, berjewendiyek, durûtiyek, kiretiyek derdikeve.
Hinek dikarin bêjin dewr ne dewra xemgîniyê
ye. Dema xîretê, karkirinê ye, gotinek li cih ê. Lê
ew jî ne rast e. Lê ewqas gemarîbûna me, tevlî iş û
ûmûrê nefsê û dinê bûna me, qurmiçîbûna me…kî
yê hesabê vê bide…
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Ji Çirya Paşiyê Pê Da

Ji çirya paşiyê pê da
Melayê Bateyê kanê
Sefer kêşa bi Miksê da
Li ser weqtê zivistanê
Zivistane evî yolê
Evî beryê evî çolê
Mijê avête derdolê
Xwinavê girtî kêstanê
Xwinavê girtî nesrîne
Cemed çêbû li sewlîne
Girya me tê ji bo asmîne
Zerî nayêne seyranê
Zerî tên û diyar nabin
Coşil tên û sitar nabin
Çi cindî tên siyar nabin
Bûye tarî li kolanê

Bûye tarî û zulmate
Sir û serma ji nû hate
Yeqîn kanûn eda hate
Binêrin dax û kovanê
Binêr daxa me êxsîra
Xezam zer bûn rezê mîra
Reyhan barî di avê da
Reyhan barî di eywanê
Perîşan in li hingorê
Ji Comerza gola jorê
Mecalêd Berçela borî
Zerî nayêne seyranê

Melayê Bateyî
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HIN GOTINÊN PÊŞIYAN -Ji Herêma Serhedê(1)
Adil YILDIRIMÇAKAR
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Navê gur bîne palandarê xwe lê werîne.
Ne ji dêrê dibe, ne ji mizgeftê dibe.
Ne dixwim gêlazan ne didim hevrazan.
Ez ji rûvî re dibêjim, rûvî ji dêla xwe re dibêje.
Şêr şêr e çi jin e çi mêr e.
Neheq jî gazî Xwedê dike biheq jî gazî Xwedê dike.
Tişta/ê Xwedê çêke kes nikare xirab ke.
Tişta çû pey nekeve.
Xew û mirin yek in.
Tajî bi zorê naçe nêçîrê.
Ji xelqê re masîgir e, ji xwe re kosîgir e.
Fîstanê keçan sor e çavên xortan kor e.
Kerê guhsist tirên şidyayî dike.
Xwedê derd daye derman jî dayê.
‘Eyba zengînan veşartiye.
Ker (siwarê xwe re)dibêje(gava siwar dikeve) ya
stûkur, hesp dibêje ya Xweda.
Zarok milyaket in.
Piçûkê malê kûçikê malê.
Zimanê meriv bela serê meriv e.
Bû sibe devê xwe dade, bû êvar derê xwe dade.
Aşê nezanan Xwede dizivirîne.
Axa mêr û jinan yek e.
Hacet e bê minet e.
Xwediyê ketiyan Xwedê ye.
Çiqas miriya bişon hewqas deng lê tê.
Berê gul bû baranê lê da şil bû.
Hetanî navê meriv derdikeve bila çavên meriv derkeve.
Xap xatî zor e.
Mekan xweş e bi mekînan.
Cilê meriv dilê meriv.
Kurmê darê ji darê nebê dar narize.
Deriyê xêran nayên girtin.
Merivê tima nabe dost.
Timatî kêmatî.
Diz, ji dizan dizî erd û esman ber lerizî.
Aqil tacê zêrîne, serê herkesî nîne.
Golika malê ji gayê malê natirse.
Gotina xwe bipêje paşê bêje.
Meriv çi bike li xwe dike.
Welatê me gundî ne/Gundîbûn paramayîn e.
Navê gur derketiye rûvî dinê xerab kiriye.
Moz hercar hingiv nade.
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Weliyan xwelî, xweliyan welî.
Mêvan, ji mêvan hez nake, xwediyê malê ji herduyan hez nake.
Kes a xwe nabêje.
Dijminê bavê nabe dostê kurê.
Mêvan bi rizqê xwe ve te.
Meriv bi pirsê diçe Misrê.
Meriv ji çi bitirse ew tê serê wî.
Nan hatiye Qur’an hilatiye.
Destê xwarinê dirêj e
Kar û zirar bira ne.
Kevir di cihê xwe de giran e.
Dilşewatê merivan tunebe kes nakeve heyra merivan.
Bira bira ye bazar cuda ye.
Bêhna feqîrtiyê çil salî li meriv tê.
Heta te bi çavê serê xwe nedît bawer neke.
Aqilê sivik barê giran e.
Têjikên maran bê jehr nabin.
Nivişta bê tişt xwediyê xwe kuşt.
Dît ezim, nedît dizim.
Derew dijminê Xwedê ye.
Kor korê Xwedê ye nîvkor bela serê dinê ye.
Destê nanê digîje Wanê.
Xarzî Xalan Kurrî F’elan.
Xezîna Xwedê tijîye ret nabe.
Kê esle xwe înkar ke heramzade ye.
Bawer nekir mêr ke, mêr kir d’ewa malheştekê kir.
Beq nequre ê bidire.
Kes nabêje dewê min tirş e.
Gihayê derê malê li malê tal e
Çu ciyekî nenas,pesnê xwe da xas bixas.
Karê şevê çû kîsî xewa şevê.
Dinya warê dînan e
Kur qalikê gûzan e, nevî kakilê gûzan e.
Dayka mirov her car kuran nayne.
Mirov kolê deynê xwe ye.
Keledoş xweş e geh/car mala me geh/car mala we.
Kevirê havînê bavêje kadînê/ ewê lazim be çile û
qanûn ê.
Sê nezan hene dinê; yek riya va diçe tinê, yek hevraza veduxu tutunê, yek jî mala xwe dibe bal mala
bavê jinê.
Serê du berana di beroşekê de nakele.
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Kurê Min, Sîpan!
Kurê min!
Şevên westyayî
Di nav mijgolên çavê min de
Radizên..
Xewn û xeyal
Li ber dergehên feqîr û hejaran
Radiwestin..
Em tev rastiyê nas dikin
Lê rastî kor kirine,
Nema kesî nas dike..
*
*
*
Sîpanê min!
Tu gunehkarî,
Ji ber ku te nizanîbû xwe
Xûzkiriba..?!
Bavê te gunehkare,
Ji ber ku dergehên mala wî
Bilindin..?!
Berê min ji xwe dipirsî;
Çima gul,
Hilm û bîna xwe li ber ba berdidî?!
Û ba, nihênî û veşartokan belav dike
Ta ku min naskir;
Nihênî û veşartokên şêrîn û bêdeng
Xêr in û vajî wan şer in.
*
*
*
Kurê min! Sebir û saman
Bi dûv hev de
Li ber dergehê bavê te
Disiksikin..
Selefê siwarên Beriya Mêrdînê
Li aso mêze dikin
Û di ponijin..
Hin ji kêfa bêdeng in
Hin ji neçarî bêdeng û pêjin in..
Ji ber ku dar û ço ji bilindahiya serê wan
Bilindtire.
*
*
*
Kurê min! Vexwe
Ava deryayê xelas nabe
Bela sibe bimiçiqe..
Sikak û kolan di taxan de
Biwestin..
Şev ji ber şevbuhêrkan
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Konê Reş
Di nav destan de
Nebedî bibin..
Hezkirna min bo te xelas nabe
Dûrbûn û penaberiya te
Hezkirnê gur dikin..
Tû zanî çima?
Ji ber ku hez xwe dikim.
*
*
*
Kurê min!
Min nizanîbû çima,
Dema ez pêl lata hişk dikim
Dibe qîrîn û hawara wê..
Dema diziya darên gwîza dikim
Min naqewirîn e!
Erê.. Min kul, xem û hisret
Ji dayika xwe wergirtine..
Û ji te re wek wefadarî
pêşkêş dikim..
Bela dîwarên vê şevê ji dor min
Belawela bibin..
Qeyd, bend û lel bi dûr kevin..
Min, pencereyên şevê
Neşkenandine..
Sira ronahiyê nedizî ye..
Lê sed mixabin
Çendî li şadiyê geriyam,
Min xwe winda kir..!
*
*
*
Sîpanê min!
Na.. Na narawestim..
Her ezê li ronahiyê bigerim..
Ezê tabî û çeperan
Ji find, mûm û çirayan re
Bikolim..
Kevirên heste û darikên çixatan
Ji Beriya Mêrdînê bidizim..
Ronahî ez im û ez deng im.
Çîrok bi min destpêdike û
Bi min bi dawî dibe.
Bela dergeh vekirî bin kurê min,
Her wê rojekê ronahî
Derbasî mala me bibe.
Erê ronahî..
Qamişlo, Şeva 20.10.2010

XEBAT
MİHEMMED GOZEL
Her jîndarê ku Xwedê Te’ala di gerdûnê de afirandî
her roj, her saet her deqîqe û her çirk bêrawestan
bêbêzarbûn biheman şewq û kelecanê bikeft û lefteke mezin ew peywira ku ji wan re hatiye dayîn tînin
li cih. Ezman, rû’erd û hemû tiştên di navbera van
herduyan de stêrk, gerstêrk, tav heyv, ewr, ax, nebat
yên ku di bin ‘erdê de yên ku li ser ‘erdê de bikurtasî,
hemû tiştên ku di febrîqeya gerdûnê de di dorbenda
pîlaneke eşkere bernameyek û pergalekê de dixebitin
û peywira xwe temam dikin.

Thomas Edison bi xîreta xebatek mezin bisalan xebitiye û bi ser ketiye ku afirandina gulopa ku ni’meta
herî mezin ya şaristaniya cihanê çebike. Ji ber ku wî
dizanî ku serkeftin ji sedî yek deha ye û ji sedî not û
neh jî xebat e. Tişta herî kirêt jî heke dixebite bedew
dibe. Lê tişta ku nexebite çi be kirêt e, xirab e û bizerer
e. ‘Ekûya wesayîtekê an jî cilşokek, heke neşixule em
an dibin veherînerekî an em didin kevnefiroşekî an jî
em diavêjin nav gelaş. Ji ber ku tiştek neşixule em ne
serdest digirin û ne jî li ber çav dihêlin.

Mirovê ku Xwedê Te’ala ji bo hemû heyînan wek
serwer û yê herî birûmet afirandî, bixwe disekinê û
rûdinê vê aheng û vê zivra ewreng tenê temaşe dike.
Hal ev e ku divê mirov vê jêhatîbûn û şiyan û vejîna
siruştê ji xwe re wek hostayek qebûl bikira û bizarê
wê bikira û di vê çerxê de cihê xwe bigirta. Lê tevizîn
û bêxîretiya di afirîşa mirovî de heyî vê ‘ezm û xîret
û vînê asteng dike û ev tiştên han wek tîryakekê xwe
berdide nav dil û mejî û lemlate û demarên wî. Bêxîretî
jî hejarî û bêhntengî û fêhlên xirab tîne jiyana mirovî.
Ew mirovê ku di hejariyê de difetise jî dibe parsekê
dora xwe.

Dema me ev hestyarî ji bo xwe jî da nîşandan
hingê her dem em ê teze û nû bimînin. Em bimirin jî
em ê xort bimirin. Ji ber vê yekê em xebatê şîara herî
pîroz ya jiyana xwe bihesibînin û bibenginiyeke mezin
em xwe pê ve girebidin wê demê di qada cihanê de
em nabin temaşevan em ê bibin ew ên ku tên temaşe
kirin. Ez di wê hizrê de me ku ev xurûra herî mezin e
û rûmeta herî bedew e. Ev e niha cîhan hemî ew şaristaniya rojavaya ku bêsekin baz dide û hindî dibeze
xweştir diçe temaşe dike. Hem jî bizarê wê dike û li
hêviyê ye ku alîkariyek ji wan bê. Dest û ling bixebite û
mirov parsekiyê bike çi rewşeke hejar e!

Misilmanên ku li fermana Xwedê Te’ala ya ‘ji bilî
xebata mirovî tiştek dî nîn e.’ Tênegiheştîne û tenê
bitewekkûlek zûwa li pey mucîzeyan diçin û bi vî
awayî ketine rewşa xwe ya îro ya perîşan. Hinek jî fermana pêxemberê me ya ku dibêje ‘wek hûn namirin
bo dinê, wek hûnê sibê bimirin jî bo axretê bixebitin.’
seh nekirine û ji bîr kirine ku dinya zeviya axretê ye.
Dîsa wan misilmanan pişta xwe daye vê dinyayê û
paşê rûye xwe bi hejarî zivirandiyê li dinyayê û destên
xwe jê re vekirine. Ew bêçareyên ku van tiştan nizanin
bişaşitî dînê islamê sûcdar kirine.

Ji ber vê yêke wek zarokên wê netewa ku jiyana
xwe temamî biaxê ve mijûl borandî û wek çavê xwe
fekirî axê û hê tav neavetî çû yî li ser zeviya xwe, divê
em hemî qerimî û bêhêvîtiyên xwe di demek zû de ji
ser xwe biavêjin. Da nûpeldayek mînak bidin nîşanê
hemî dinyayê. Dem dema serxwerabûna qêrînek bi
gotina ‘ez jî heme’ ye. Dema em bi vê riyê ve ketin bi
gotina ‘Bismillah’ê divê em li rûpelek spî ya pêşerojeke
nû û ronî bi hev re dest pê bikin.

Lê hemberî vê, şaristaniya rojavayê berovajî vê
yekê fermanên dînê me yên ku têkildarî xebatê ne
bitemamî bi cih anîne. Di encamê de vê keft û lefta bi
sedsalan de pêş ve çûye. Rojavayiyan di qada hezeyan
û xûrafe û nezanînên bêxîretiya serdema navîn de li
ser riya xebatê meşiyane û tarîtiya li ser xwe bilez û
bez rakirine. Wan sedema vê teqnê bawerhişkiya dêrê
û încîla guhartî didîtin. Wan ji dev van her du ferasetên
kevin berdane û riya zanistê girtine. Hem rojhilat hem
jî rojava di wateya kardarî de pişta xwe dane olên xwe.
Di encamê de rojava pêşve çûye lê em paşve mane û
me fermana dînê îslamê ya ku dibêje ‘bixwîne’ nedîtiye
û em di çalên bêbinî de girelebûne.

Ji bo ku em cih bigirin di dinyaya pêvajoya
cîhanîbûnê de divê em dane heva xwe ya nûser û
dewlemend ya ji mûzik û helbest û kevneşopiye pêk tê
û ji nîrxên wek çand û huner sûdê werbigirin. Divê em
îşteheke har xwebûna xwe bi ‘ilm û ‘irfanê bixemilînin
û bi vî awayî bi rê kevin. Divê em vî rihê xwe yê birçî bi
meraqek bêdawî bi xwendin û nivîsê ve têr bikin. Heke
em ji bo pêşeroja xwe dibezin jî divê em paşeroja xwe
li ser pişta xwe hilgirin. Paşeroja me divê bibe formaya
me û ala me ango navnasa me..
Ew ciwanên ku ev barê giran li ser pişta wan e, ez bi
van her sê şîretên filozof konfîçyûs gazî dikim: bixebitin bixebitin bixebitin..
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MALA MIN
Nihat EREN
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