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Ji Edîtor
Ji Edîtor

Xwendevanên hêja!
Me di vê demsalê de gelek zehmetî li dû xwe hiştin. Bihar hat lê herkesî mîna hev wê pêşwazî nekir.
Lewra herkesî mîna hev zivistan derbas nekir. Agir li
ku dikeve wê derê dike dojeh. Wisa jî Erdheja Wanê
gelek mirov tengezar kir, gelek însan koçber bûn
û gelek mirov jî mecbûrî jiyana konan bûn di nava
berf û sermayê de.
Erdheja Wanê gelek zehmetî û her wiha gelek
hikmet û ders jî li dû xwe hişt û çû. Bi vê minasebetê
li ser navê Kovara xwe em, ji bo hemwelatiyên me
yên ku di vê tofana dilsoz de jiyana xwe ji dest dane
re ji Xwedayê Teala rehmetê dixwazin, ji yên birîndar
re jî tendurustî û şîfayê dixwazin. Xweda dubareya
vê tofanê neyîne serê tu kesî.
Piştî zivistaneke zor û dirêj, Nûpelda dîsa ji binê
berfa Serhedê serê xwe rakir, û niha şax û guliyên
xwe, per û baskên xwe dirêjî dinyaya xwendevanan
dike. Em kêfxweş in ku dîsa bi naverokeke têr û tijî
em bi we re ne. Kovara me ye rengîn bi nivîsên li ser
ziman, dîrok, huner û hîn gelek mijarên din ên cûr
bi cûr li ber destê we ye. Em hêvîdar in ku ev reng û
terza xebatên nivîskariyê dê her biçe geştir û xurtir
bibe. De îja em hinekê behsa naveroka kovarê bikin.
Kek Ahmet Demîr, li ser deryaya bêjeyan dewam
dike û di vê hêjmarê de berê me dide bêjeya Perê.
Di nivîsa din de Kek Ahmet, li ser el-Hediyetu’lHamîdiye fî’l-Luxatî’l-Kurdiye ya Yusif Ziyaeddîn
Paşa vekolîneke erdnîgariya mêjûyî kiriye û bala
xwendevan û wêjevanan dikişîne ser vê ferhengê.
Ahmet Kirkan bi zaravayê Zazakî bi lêkolîneke
dorfireh li ser M. Elî Ewnî disekine.
Abdurrahman Adak berê xwe daye herêma
Şirnexê li ser nivîskar û helbestvanên wê herêmê
yen ku bi Kurdî nivîsandine vekolîneke giranbiha li
ber me datîne.
M. Zahir Ertekin, li ser alim, muderîs û helbestvanê
hêja Mela Husnî Hezîn / Geçer lêkolîneke jînenîgarî
li dar dixe.
Mamoste Seyfeddîn jiyana ‘Ebdullah Kurê Selam
vekolaye û bi vî awayî jiyana sehabiyan domandiye.
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Aqil Mihacir, ‘Di Neqilkirina Gotinên Ustad da
Hin Çewtiyên Eşref Edip’ nirxandiye û ev çewtî yek
bi yek li ber çavan raxistiye.
Ömer Umit, li�������������������������������������
ser “Eddaî” ya Bedîuzzeman disekine, şîfreyên wê helbestê ji xwendevanên vê hêjmarê
re şîrove dike.
Ebdussamed, dipirse û dibêje “Zimanê Kê yê
Medeniyetê Ye”. Li ser mijara ziman û medeniyetê
lêkolîneke aktuel li ber xwendevanên me
datîne.
Dîsa di herdu bergên hundirîn de du helbestên
zêrîn yên klasîk ciyê xwe girtine. Yek ji wan a Şêx
Nûreddînê Birîfkanî ye, ya din jî ya Mela Yehyayê
Ebbasî ye.
Mamoste Abdulcebar, li ser jînenîgarî û dîwana
Mewlana Xalidê Şehrezorî radiweste.
Hayrullah Acar, Mustafa Kırkız, Abdulaziz Beki,
Rifat Ablay, Mustafa Acar, Aşık Hudai, Harry CHAPİN,
İshak Hîzanî, Azad Rêbiwar, Sidiq Gorîcan û Emîn
agahdar helbestvanên vê hêjmarê ne.
Fahri Ayhan, Zafer Berdestî, Abdulhadî Botî û
Selaheddin Kevir, Bedreddin Basuxuy, Meryemeyn
Eray û Yakup Aykaç çîroknivîsên vê hêjmarê ne.
Zaroknameya vê hêjmarê jî, ji bo xwendevanên
zarok hatiye xemilandin.
Ji bilî van xebatan bêtir lêkolîn û ceribandin di
nava rûpelên kovarê de bi cî bûne.
Heta hêjmareke din bimînin di xêr û xweşiyê de…
M. Zahir ERTEKİN

Sersaxî: Kurê nivîskarê me, kekê me yî hêja Ahmet
Demir, Selaheddîn kû hê çarde salî bû, di qezayeke
elîmane ya trafîkê de rihê xwe teslîmî rebbê xwe
kir. Em weke xebatkarên kovara Nûpelda pir
muteessîr in û xemgîniya Kek Ahmed, li hev parve dikin. Xwedê wî –Selahaddîn- bi rehma xwe şa
bike û aramiyeke mezin bide malbata wî.

BÊJEYA PERÊ
Ahmet Demir
Di jiyana rojane da bêjeyeka ku em zêde bikar
tînin jî “per” e; hin di wateya endamên gîhayan da,
hin jî di wateya endamên pirtûkan da. Ev bêje, di forma “pel”ê de jî derdikeve hember me. Tu lê dinihêrî
ev bêje geh bû perên firindeyan, geh bû pûrta balindeyan; geh bû porê mirovan, geh bû pirça canê
însanan. Bêje carinan dikeve nav perwaneyê bi lez
viz dibe, carinan dikeve nav perdeyê gelek tiştan
dinuximîne. Li buûdeka din geh dibe perî û difirre, geh dibe ferîşte û perwaz dike. Vê bêjeyê hew
meḧkûmê van forman jî meḧesibînin. Gelek kincên
wê yên ku li xwe dike henin. Me xwest ku di vê
nivîsarê de em vê bêjeyê û cil û bergên wê yên
rengbireng bi we naskirin bidin. De fermo! Werin,
em dev ji ẍerîbmayîn û dûrmayînê berdin û li vê
bêjeya bi ber û bereket bi hev ra bihogirin.
Bêjeya perê/perrê, di rêzmaniyê de navdêr e
û bêjeyeke nêr e. Bêje, hima hima bi tevahî ya bi
serê xwe, yan jî di şiklê qertafa pêşdaniyê de tê
bikaranîn. Çend wateyên vê bêjeyê yên hîmî henin
/ hene: 1. Di wateya kaẍit / kaẍiz / kaẍez, per û
wereqeyan û di wateya hin endamên gîha û daran
de ye, 2. Di wateya pûrtê laşê çûgan / firrindeyan
/ balindeyan de ye, 3. Di wateya par, beş û qismê
de ye, 4. Di wateya kêlek, qeraẍ û teniştê de ye. 5.
Di wateya firrîn û firrandinê de ye. Di vê mealê de
em dê li ser herpênc watêyên vê bêjeyê bisekinin û
agahiyên xwe bi we xwendevanan re parve bikin.
Li gor mehneyên xwe ev bêje formên xwe
diguherîne. Lêbelê ev form, ne bi awayekî mûtleq
in. Wek mînak, bêje di wateya yekemîn de piranî
di forma pelê de tê bikaranîn; lê ev ne rewşeke
bi sekn e, carna xwe vediguherîne perê, carna
xwe vediguherîne pelk / pelg û pelçê; di wateya
duduyan de piranî di formên perê û pûrtê de tê

şiẍulandin, lê carna meriv rasta formên wekî pirç,
por û porçe jî tê. Di wateya sisêyan de piranî di
formên par, parî û perê de tê emilandin. Ev bêje
di wateya çaran de di forma ber û perê de tê xebitandin. Di wateya pêncan de piranî bi formên per,
fer, firê de tê bikaranîn. Lêbelê bira were zanîn ku
ev formana ti caran ne mûtleq in.
Li piştî vê vekolînê hat dîtin ku, di bêjeyên nêzî
hevwateyê da tîpên b, p, f, li pêşiya bêjeyê cî li hev
diguherînin: 1. Ber/bel=per/pir=fer/fir; 2. Tîpên
r, l, li dawiya bêjeyê, cî li hev diguherînin: Per= pel.
Divê ewilî em hinekî li ser paşeroja vê bêjeyê
binihêrin. “Parn-”a ku di proto-Aryayî da derbas
dibû dihat mehneya firînê. Di Sanskrîtî da li dewsa
pera îroj, bêjeya parna-yê dihat bikaranîn. Ev bêje,
di Avestayê da bi forma parena (per) derbas dibe.
Pehlewî, ev bêjeya di nav ferhenga xwe de, bi forma
“parr”ê (per) ḧewandiye.
Îroj, di gelek zimanê cîhanê da bêjeyên ku li
dewsa kaẍit û per/pela (ne pela darê, ya kaẍizê)
me, tên bikaranîn divê were bîranîn: Di Îngilîzî da:
Paper; di Qatalonî da: Paper; di Elmanî da: Papier; di Fransizî da: Papieri; di Îspanyolî da: Papel;
di Swêdî da: Papper; di Estonî da: Paber û her
wekî din. Bêjeya per/ferê, di zimanê îroyîn de jî tê
bikaranîn. Wek mînak “fern”a Îngilîzkî, di wateya
“per”a me de ye; “farn”a Elmanî û “parr”a Farisî jî
di heman wateyê da ne.
Di ferhengên Kurdî yen mêjûyî / dîrokî da –
mîna Nûbihara Biçûkan û el-Hediyeyê- ev bêje bi
gelek forman derbas dibe. Hemû ne, me ji wan
ferhengan hew çendek ji bo nîşandayînê hilbijartin: Belbelîtanik, belk, ber, berbûdî, berbûrî,
berbûk, berbûkî, berî, beroj, bertîl, firandin,
firfat, firfaz, firfirok, firîn, forîn, pel, pelçim,
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pelik, per, perde, perperok, perû, perwane,
pêşber, pirç, pirçikandin, por, pûrt, pelk û hwd.

zivirrîna van perwaneyan ev makîne dişuẍule, ev
nava standiye.

Di dîyalektên Kurdî da ev bêjeya “per/perr”ê,
di nêzî formên hev de derbas dibin. Mesela di
Kurmancî da bi awayê “fir, pel, per/perr”, di Soranî
da bi şêweya “perr”, di Kirdî / Zazakî da bi forma
“fir/per/perr, pel”, di Hewramî da bi şêwaza “pal”
û di Belûcî da (Ji ber ku ji aliyê mêjû va Kurdbûna
Belûcîyan ji aliyê me ve tê zanîn) bi awayê “pana”
derbas dibe.

Fir/firr: Bêje formeke bêjeya per/pirê ye. Di
Kurmancî de veguherîna ev tîpan tê dîtin. Wateya
vê bêjeyê ev e: Çûyîn û hatina li hewa, di nav hewa
ra; ji derekê gihaştina dereka di.

Belê, mîna ku têye dîtin, him di mêjû da him jî îroj,
ev bêjeya me, di nav malbata zimanê Hîndoewropî
da belav bûyî ye. Kelîmeyek dewlemend û zayok e
ev bêje. Hûnê li jêr jî bibînin ku vê bêjeyê gelek
formên ji hev cihê stendine. Wek mînak: Per/perr,
pel/pelk, par, pir/pirç, pûl, pûr/pûrt, fir/firr,
bel/belg.
Li piştî evan şîroveyana niva em dê bi riḧetî kanibin derbasî naskirindayîna gencîneya ferhenga Kurdî
bibin:
KURMANCÎ
Balafir: Makîneya ku pê tê firrîn. firroke, teyare.
Balafirgeh: Ciyê ku balafir, lê difirrin û vedinin /
vedinişin. Firrgeh.
Belbelîtanik: Pinpinîg, perperok.
Belg / Belk / Pelg: Bêjeya belgê / belkê navê
hin endamên gîha û daran in. Li gor herêman ev
hersê form cî li hev diguherînin. Bi gumaneke mezin
ji bo ku mîna peran tenik in, ev nava li wan hatiye
kirin. Pelg bi serê xwe tê wateya ḧezḧezokê; ya/ê
ku mîna pelan diḧezin / dihejin / dilerizin.
Farfarik / Girdegird: Navê makîneyekê ye ku ka
û tene ji hev vediqetîne, bi pirranî li herêma Rihayê
û Semsûrê tê bikaranîn. Ji ber ku tevgera wê, ji
perwaneyan pêk hatiye navê wê jî bi wan hacetan
va têkildar, çêbûye. Mîna ku tê zanîn di Kurdî de
tîpa “p”yê û ya “f”yê xwe vediguherînin hev, forma “perperik / parparik”ê li vê herêmê veguheriye forma “ferferik / farfarik”ê. Li herêma Elezîz û
Meletiyê, ji vê makîneyê re dibêjin girdegird. Îcar,
ev navê girdegirdê an ji dengvedanê lêbûye, an jî
ji gerandina piyê wê lêbûye, bellî nine. Ev bêjeya
farfarikê, bêjeyeke dengvedan e. Qertafa pêmayîn
û biçûkbûnê –ik, standiye. Ji ber ku di hundir vê
makîneyê de gelek perwane hene û bi vizbûn/
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Firandin / Firrandin: Bi firînê xistin; bi hewa xistin.
Firçe: Alaveka bi dox / destik e û bi serî va dav/
ta hene û di karên pakijkirinê yan jî boyaẍkirinê da
tên bikaranîn. Rînek. Havlêk.
Firfat: Pirtiyê qetyayî.
Firfaz: Xwe ḧolkirin. Bêjeya “fir-“ê, carinan bi
forma “pir/per”ê jî tê dîtin û di wateya firînê de ye;
lêbelê bêjeya “-faz”ê bi gumaneke mezin ji lêkera
“baz” (bazdanê) hatiye. Firîn û bazdan bi awayekî
balkêş hatine cem hev û wateyeke nuh, çimtkirin,
ḧolkirin çêkirine.
Firfirok: Pêlîstokeka zarokan e ku bi hewa dikeve.
Firr-firr / pirr-pirr: Dengekî sirûştî ye. Dema
ku firrinde difirrin ev denga ji perr û baskên wan tê.
Yanê ev bêje, bêjeyeke dengvedan e.
Firrfirrok: Navê pêlîstokekê ye ku bi Turkî jê
re firildak dibêjin. Bêjeyeke dengvedan e. Qertafa
pêmayîn û biçûkbûnê –ok, standiye.
Firrîn / firîn: Li hewa meşîn / livîn, çûyîn û hatin.
Rabûn hewa û li hewa çûyîn. Bi firrokeyê hatin yan
jî li derekê çûyîn.
Firrinde: Riḧberên / candarên / zindiyên ku difirrin û hêkan dikin û xwedî per û bask in.
Firrîşte / ferrîşte: Cûrek / babetek ji afirandiyên
Xwedê nin. Ne li gerdûna şehadetê, belkî li alema
mehnewî nin. Milyaket, perrîşte. Bêjeya “firr”ê qertafa “-îş”ê standiye û bûye lêkera ku tê wateya “xwe
firrkirin, bi perkirin”ê. Qertafa dawiyê “-te” (-de) jî
wateya kesayetê pê ve dike.
Firrok: Ḧeywanên ku bi per û baskên xwe difirrin yan jî dikarin bifirrin.
Firroke: Makîneya ku pê tê firrîn. Balafirr, teyare.
Makîneya ku seba firrandina kesan yan jî seba leşkeran tên bikaranîn. Meriv dikane firrokeyan bi du
beşan binirxîne: Firrokeyên sivîl û yên leşkerî.
Firrvan: Kesê/a ku firrokeyan yan difirrîne yan
jî dizane bifirrîne. Firrokevan, balafirvan, firkar,
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firrînerê/a firrokeyan, pîlot. Qertafa kesayetê “-van”
bi “firr”ê ve zeliqiye.

Perçe: Yê/a ku bi peran dimîne. “Per”ê qertafa
pêmayîn û biçûkbûnê “-çe” standiye.

Forîn: Dema kelandina tiştekî, kefdayîn û
serqûşxanê ra werkirina wî tiştî. Bi serqûşxanê
ra werkirina wî tiştî, forînê yanê firîna wê kefê û
keleboẍê encam dide.

Perçîn: 1.Mîxê ku -ji bo du peran bi hev ve
girêbide- were xwarkirin, bizmarê bê serî, raptiye.
2.Cidar, çît. Ev bêje ji per/ber û çînê (ji civînê)
çêbûye.

Gulperî: 1.Periya wekî gulekê xweşik. 2.Navekî
ku li keçikan dibe.

Perde: 1. Pirtiyê li ber teqayê/pencereyê ku
nahêle ronahî û tîna rojê têkeve hundir. 2. Cawê li
pêş tiştekî an jî di navbera du tiştan de. 3. Tiştê/a
ku tiştekî/ê digre. Mina perdeya çavan, perdeya guhan. 4. Ji şanoyê beşek. Koka bêjeyê per e, qertafa
–deyê stendiye. Bi vî ḧalê xwe ve, bêjeyê wateyeke
nuh qezenc kiriye.

Laper: Di zaravê Soranî de tê wateya “rûpel”ê.
Par: Beşek ji parçeyên tevahiyê. Pay.
Parçe / perçe: Hinek ji giştiyê, çendek ji
tevahiyê, hindek ji hemûyê.
Parî: 1.Parçe, pirt, qed, ker. 2. Loqme.
Pel: Navê endamekî gîha û daran e. Li hin deran
bi forma “per”ê û “fer/fir”ê jî tê bikaranîn. 2. Kaẍizek
bi tenê.
Pelç: Formeke bêjeya perê/pelê ye. Koka bêjeyê
pel e. Qertafa pêmayîn û biçûkbûnê “–çe” standiye.
Tîpa “e”yê a qertafê jê ketiye.
Pelçim: Pela darê, ya li pêş çavan
Pelgirtin: Bi pel bûyîn. Koka “pel”ê lêkera
“girtin”ê standiye.
Pelik: Pelên biçûk ya daran. Bêjeya “pel”ê qertafa biçûkkirinê “–ik” stendiye.
Pelîn: Yê/a ku bi pelan dimîne, dişibihe pelan.
Koka “pel”ê qertafa şibihandinê “–în” standiye.
Pelk: 1. Dara biyê. 2. Formeke bêjeya perê/pelê
ye. Koka bêjeyê pel e. Qertafa pêmayîn û biçûkbûnê
“–ok” / “-ik” standiye. Tîpa “o” yan jî “i”yê, di nav
tîpên din da ketiye.
Per/perr: 1. Pûrtên firindeyan yên mezin mezin
û dirêj. Bask. 2. Pela pirtûkê. 3. Kêlek, alî, tenişt,
nik.
Peran: Forma pirjmara “per”ê ye.
Perandin: Bi firê xistin. Bêje, formeka “firandin”ê
ye.
Perawer: Yê/a ku perran vedike, ḧêl difirre.
Bêjeya “per”ê qertafa “-awer”ê standiye ku ev qertaf tê wateya “kirin” û “dike”yê.
Perawêz: 1.Yê ku li qeraẍê, keviyê, rex e.
Marjînal, perîferî. 2. Jêrenot, haşiye.
Perbelek: Navê çûgeka biharê yeka rengîn e.
Jiber ku baskên wê reng rengî ne ev nava lê bûye.
Percan: Çît.

Perdeberdar: Yê/a ku perdeyê vedike, berdide. Bedena bêjeyê wuha ye: Per-de-ber-dar. Yanê
bêjeya “per”ê qertafa pêmayînê “-de”, lêkera
“ber”ê (ji “berdan”ê) û qeratafa kesayetê “-dar”
standiye.
Perdedar: Yekî ku li ber deriyê mezinekî sekinîbe
û perdeya deriyê wî mezinî, li pêş yên ku dikin
têkevin hundir, vedike; peywirdarê wî karî. Yê/a
ku karê wî/ê bi perdeyan re ye. Perdekar. Bêjeya
“perde”yê qertafa kesayetê –dar girtiye.
Perdeder: Yê ku perdeyê diçirîne, bêfedî,
bêşerm.
Perdefiroşî: Karê perde firoştinê. Bêjeya
“perde”yê, lêkera “firoştin” û qeratafa îzafeyê “-î”
standiye.
Perdekuşa: Kişandina perdeyê; perde vekirin.
Perdepoşkirin: Pêş tiştekî girtin; nehiştina
xuyabûna tiştekî. Ji tiştekî ra perdetî kirin. Ji koka
bêjeya “per”ê û qertafa –deyê û lêkera “poşîn” û
lêkera alîkar “-kirin”ê, bêjeyeke nuh hatiye çêkirin.
Perder: Xisar dîtin, ziyandar bûyîn, têk çûyîn,
biser neketin.
Perdeya çavan: Terkîbeke nexweşiyeka çavan
tînê zimên, qataraqt. Ev terkîb, ji perde û çavan
çêbûya. Xêra vekirîbûna perdeya çavan meriv dikane pêş xwe bibîne. Yên ku perdeya çaban dakeve,
pêş xwe nabîne, kûr dibe.
Pere: 1. Tiştê ku dişibihe “per”ê, bi “per”ê
dimîne. 2. Hesinên çapkirî yên tişt pê tên kirrîn,
ango standin. Di vê wateyê de têkiliya koka vê
bêjeyê bi “per”ê re tune ye, ji “par”ê pêkhatiye. 3.
Kêlek, tenişt, pêşî.
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Perende / Firrende: Yê/a ku difirre; dikane
bi hewakeve. Bêje ji “per” û qertafa “–ende”yê
çêbûye.
Pêrew: Yên ku hew ji “per”an in. Yên ku difirrin.
Xeyalet.
Pergal: Bêje ji “per” û “gal / gar / ger”ê
pêkhatiye. 1. Sîstem, nîzam, awa, şêwe, şêwaza kirina tiştekî. 2. Alav, alet, hacet, navgîn, tişta/ê tiştek
pê têt kirin. 3. Statu, paye, ast, rewş, ḧal. 4. Mal,
malbat.
Pergel: Ev bêje navê alavekê ye ku meriv pê
daîreyan xêz dike. Bêje di eslê xwe de perger e;
yanê ji bêjeya perê û bêjeya gerînê pêkhatiye.
Wisa xuya dikiye ku tîpa “r”eyê veguheriye tîpa
“l”eyê.
Pergende / peregende: Kesê ku kinc û tiştên wî
yên din giş belavbûne; hirapanî, pejmûrde, perîşan.
Perhûn: Daîreya ku bi pergelê hatiye xêz kirin.
Çenber.
Perî: Yê/a ku bi perê dimine, yê/a ku dişibihe
peran. 1. Navê hin aferîdeyên ne maddî yên arîşen.
2. Kurmanciya bêjeya “cin”ê ya Erebî. 3. Ji taîfa
cinan yên mê. Jinên cinan. Bêjeya “per”ê qertafa
îzafeyê –î girtiye.
Perîdar (Perîgirîfte): Yê/a ku bi cinnan ketiye.
Yê/a ku cin muselletê bûne. Bêjeya “perî”yê qertafa
kesayetê “-dar” girtiye.
Perîde / ferîde: 1. Yê/a ku firriyaye. Bi mecazî,
yê/a ku gûnê xwe zer bûye, xwîn ji rû hikişiyaye. 2.
Navekî jinan e.
Perîdereng: Yê/a ku rengê wî/ê firriyaye, xwîna
rû vekişiyaye.
Peridot: Keçika bi per. Bêje ji “per/fer” û bêjeya
“dot”ê (keçikê) çêbûye.
Perîferî: 1.Yê li kêlekê mayî, ne li navendê. Dûr,
dûrdest, îzole. 2. Ne girîng, ne bijarte. (Wisa dixuye
ku, bi awayekî balkêş di navbera “perîferî”ya me
û “périphérie”ya Frensî û “perîperîa”ya Latînî de
têkiliyeke wateyî, rêzmanî û dîrokî heye û ev mijar miḧtacî vekolîniyeke serbixwe ye). Bêje ji “per”
(kêlek) û “fer”ê (yek, yekane) û “-î”ya îzafeyê
çêbûye.
Perik: 1. Pelên daran. 2. Bask, pûrta baskan.
Perîk: Purta çugan ya qalind ku bi granî di perran/baskan da ye.
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Perînaz: Periya nazdar, ya ku nazan dike.
Perîrû: Yê/a ku rûyê xwe mîna periyan xweşik
e. Rûperî.
Perîşan/perîşanî: Koka vê bêjeyê par/per e; bi
girtina qertafa “–îş”ê, bêje bûye kirin/lêker û wateya “xwe belavkirin, par parî kirin”ê qezenc kiriye.
Bi vî ḧalê xwe ve qertafa pêmayînê / şibihandinê “–
în”ê standiye. Bi girtina qertafa nisbetê “–î”yê, şiklê
xwe î dawiyê bi dest xistiye ku tê wateya “Rewşa
xwe belavkirin, par parî kirin”ê.
Perîtî: 1.Perî bûyîn. 2. Dirriyayî, çirriyayî, pirtikî,
pirt-pirt bûyîn. Wateya bêjeyê “Mîna peran pûl pûl ji
hev jêbûn” û “Wekî peran bûyîn” e.
Perîxan: 1.Keyayê periyan. 2.Efsûnkar, sêhrbaz,
yê ku periyan dawet dike.
Perîza/perîzade: Zaroyên periyan.
Perperok: Navê hin sewalên firok yên hûrîk û
çarbaskî ye. Ji bo navê vî ḧeywanî bêjeyên mîna
pirik, perperik / pirpirînk/ pilpilîng / perpereng,
pelîtank, pinpinî / pinpinîk / pînpînik / pilpilîng,
perwane, minminîk / mînmînik, baperik, îdîdok,
belîtang / belbelîtanik / bilbilîtang, belatînk, firfirok, pepûle, pelpelîsk, sîperik, pîtanok, mînik jî
tên bikaranîn.
Pertal: 1.Kinc, caw, çît, qumaş, pirtî. 2. Kincên
qetyayî, pejmûrde, perîşan.
Pertew: Şewq, tiroj, şûa, biriqînî, ronahî. Bêje
ji per û tav / tewê çêbûye; bêje di eslê de ji forma “pertav”ê veguheriye forma “pertew”ê. Wateya
bêjeyê, pereke ji tavê ye.
Pertewefşan: Yê/a ku pertewan direşîne.
Pertewendaz: Bêje ji pertew û -endazê
pêkhatiye. 1. Yê/a ku pertewan dipîve. 2. Yê/a ku
pertewan diavêje.
Pertûk/pirtûk: Komek perên/pelên bi nivîs (yan
jî bi wêne) yên di nav bergekê de hatine çapkirin.
Kitab, kitêb.
Perû: Perwane.
Perûk: Porçe. Perûkê, bi piranî yên ku porê
wan nîn in bikartînin. Bêjê, ji “per” (por) û qertafa
“-ûk”ê (-ok) çêbûye.
Perwane: Yê/a ku dişibihe peran, yê/a ku bi
peran dimine. 1. Navekî pinpinîkê ye. 2. Navê alaveke ji du paskan pêkhatiye ye ku bi vizbûna xwe
ve mekanîzma ku pê ve girêdayî ye bi gerdixe. 3.
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Yê/a ku vizdibe/dizivire. Bêjê, ji “per” û qertafa
kesayetiyê “wan” û ya pêmayîn û şibhandin “-e”yê
çêbûye.

ji “per” û “tûk”ê(?) çêbûye, yan jî ji “pirt” û “-ûk”ê
(-ok) hatiye çêkirin.
Por: Pûrta ku li serê mirovan hişin dibe. Mu.

Perwanedar: Yê ku bi karê perwanê re têkildar û
pêwirdar e. Bêjê, ji “perwane” û qertafa kesayetiyê
“dar”yê çêbûye.

Porçe: Perûk.

Perwanok: Zivirok, vizok. Yê/a ku vizdibe/dizivire. Bêje bi eslê xwe ve “perwaneyok” e; ji ber ku bi
lêvkirina vê şêweyê bi zeḧmet e, tîpên “e” û “y”yê,
ji bêjeyê ketine; bêje ketiye forma “perwanok”ê.
M’ina ku xuya dikiye bêje ji “perwane” û qertafa
“-ok”ê çêbûye.

Porzer: Yê ku porê xwe zer e. Kej.
Pûl: 1. Navê pere ye. 2. Navê kaẍizeke biçûk
e, tê kirrîn û dêl buhayê wê ve bi nameyan va tê
zeliqandin.

Perwaz: Per û baskên ji bo firrê vekirî. 2. Firrîna
bi peran. Bêjê, ji “per” û kirina/lêkera “waz”ê
(bazîn) çêbûye.

Pûrtikandin / pirtikandin: Pûrta firrîndeyan ji
canê wan hilkirin.

Perwazgeh: Ciyê ku lê tê firrîn, ciyê kul ê perwaz
tê kirin. Balafirgeh.
Perwîn: Yê/a ki dişibihe peran. 1. Sureyya.
Di nav Komstêra Gê de komeka ji heft stêrkan
pêkhatiye ye. 2. Navekî jinan e. Bêjê, ji “per” û qertafa pêmayîn “(w)în”ê çêbûye.
Perẍaze: Beşa per/baskên ku bi canê cûgan/
firrîndeyan va zeliqî ye.
Pirç: Mûyên bi canên însên û ḧeywên ve. Mû,
pûrt. Bêje ji “pir” (por) û qertafa şibihandin û
pêmayînê “–çe”yê çêbûye; lê tîpa “e”ya qertafê ji
bêjeyê ketiye.
Pirçemask: Ḧeywaneke bi guhan a firrok û reş e.
Jiber ku canê wê bi purtê/pirçê hatiye pêçandin, ev
nava lêbûye. Navê vê sewalê li gor herêma diguhere. Yên sereke ev in: Bacemok, baçermok, baçimêlk,
balçimk, balçimok, pelçemok, pelçîmok, berçemik, dûvmesas, çekçekûle, çeqçeqole, çil, çilîçilî,
gaperçêvk, perçîmek, pêrçenk, pêrçêm, pirçemek,
şebşebok, şevekur, şevşevik, şevşevok, şibşibênek,
şîvînek. Nizanim bala we kişand an na, di nav van
navan da pirên wan bi qertafên –ba, –bal, -ber,
-pel, -per, -pêr, -pir’an destpêdikine.
Pirçikandin: Pirça firrîndeyan ji canê wan hilkirin.
Pirt: Parçe, beş (bi taybetî yên pir biçûk).
Pirtî: 1. Rewşa mîna perên tenikbûyî. Perîtî.
Cawê mîna peran tenik. 2. Yên bi “pirt”ê re têkildar
in. Wuha pirsek hat heşê min, gelo guman heye ku
bêjeya “pirtûk”ê ji vê “pirt”ê hatibe çêkirin?
Pirtûk: 1. Kitêb, 2. Parçeyê biçûk. Ev bêje yan

Porik: Perçem. Bisk. Bijang.
Porspî: Yê ku salên xwe zêde ne. Extiyar, pîr.

Pûrt / pirt: Derketiyên ji canê mirov, ḧeywan û
firrîndeyan.

Rûper/rûpel: Rûyê pelan/peran. Rûyekî yan jî
aliyekî peran/pelan. Seḧîfe, berper, berpel, laper.
Di Kurdî de “per”eka din heye ku bi gumaneke mezin ji “ber”ê veguheriye. Li jor me ev “per”a
di wateya 4. da hinekî nîşandabû. Li vir em dê bi
awayekî berfireh li ser bisekinin.
Bêjeya “ber”ê, tê wateya pêşiyê, aliyê pêşiyê,
rêza ewwil. Dor, li dorê, qeraẍ, kêlek, nik û tenişt jî
di nav wateya heman bêjeyê da ye.
Çawa ku di Kurdî de tîpa “p”yê vediguhere “f”yê,
yanê wek mînak per=fer, pirr=firr, pirrîn=firrîn,
di navbera tîpên “r” û “l”eyê da jî heman guherîn
(l=r) tê dîtin. Wek mînak “pel”=”per”.
Çuqas balkêş e ku mîna di Kurdî da, di zimanê
endamên malbata Hîndo-ewropayê da jî ev “per”a
hanê, bi herdu formên xwe (p=f) ve tên bikaranîn.
Di Latînî de di mehneya “pêşiyê, li pêşiyê, li pêşiyê
bûyîn” de, daçek û qertafa pêşiyê ya lêkeran “pro” dihat bikaranîn. Di proto-Hîndoewropî da bêjeya
“per”ê di wateya “per”a me -ya ku tê wateya pêşiyê,
kêlekê- de bû. Bila bê zanîn ku, “poûr” û “par”ên
ku îroj di Fransizkî de tê bikaranîn, ji “per”a Latînî
tê. Di Latînî da jî wateya vê bêjeyê (di bikaranînê
de bêje bi vatinî, daçek û pêşdaniya lêkeran e), pêş
da çûyîn, temambûyîn, di hundir de derbasbûyîna
aliyê din e.
Di malbata zimanê Hîndoewropî da ev daçek, di
şiklê “per”ê de bû; wateya wê jî, pêşî, pêşda bû.
Di Franszikî de wexta ku ev bêje dibe daçek, forma “pour”ê distîne; çaẍa ku dibe pêşdaniya lêkerê,
forma “par”ê digre. Balkêş e “percursus”a Latînî,
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di Fransizkî de dikeve forma “parcours”ê; û cardin
“perfectus”a Latînî, bi forma “parfait”ê derbasî
Fransizkî bûye.
Yek bi yek şîrovekirina wan bêjeyan cihekî
zêdetir fireh dixwaze, ciyê me jî ewqas ne fireh e, ji
bo vê yekê, ez dê hew sê zimanan (Latînî û Îngilîzî
û Yewnanî) û di nav kevanê da forma bêjeyê, û
bêjeyên ku bi wan forman hatine çêkirin, binivsînim:
Îngilîzkî (fore): formen, foryet, forward, santrafor; (fram): Frame.

Berba bûn: Bi ber bê ketin. Bi mecazî ji tuneyiyê
çûyîn, çarçûr bûyîn. Bêje, ji daçeka “ber-“ê û “ba”yê
û lêkera alîkar “bûn”ê hatiye çêkirin.
Berba: Ciyê ku li hember bê ye, li ser hatina riya
bê ye. Bêje ji “ber” û “ba”yê çêbûye. (Berba, navê
gundekî Suwregê ye)

Latînî (per): Empermeabl, pardon, pardosu,
parfe, parfum, parkûr, parter, parvenu, perfeksiyon,
perforasyon, performans, perkusyon, perma, permî,
permutasyon, perspektîf, pervers, pîecîng; (prae):
Prafa, prefabrîke, prehîstorîk, prelud, prematur, preparat, prestîj, presto, prevantîf, prezante, prîm, prîz;
(pro): Emprovîze, portre, produksiyon, profan, profesor, profesyonel, profîl, proje, proleter, promenad,
promîl, promosyon, prompter, propaganda, prosedur, proses, prospektus, protesto, provîzyon, provoke; (primus): Jonpromiye, prîma, prîmadonna,
prîmat, prîmat, prîmîtîf, promiye; (prînceps):
prens, prenses, prensîp.

Berbang: Berî azanê, şifaq, fecr. Berî hilhatina
rojê, ronîbûna aliyê rojhilat. Bêje ji “ber” û “bang”ê
(azan) hatiye çêkirin.

Yewnanî (pará): Parabol, paradîgma, paradoks,
paragraf, paralaks, paralel, parodî, paralîz, parametre, paramîlîter, parankîma, paranoya, parantes,
paraplejî, parazît, parola; (pérî): Perîferî, perîkard,
perîskop, periyod, periyodontal, peroksît; (pró):
Dîsprosiyûm, problem, profîlaksî, prognoz, program,
prolog, prostela, protez, prûva; (prótos): Proteîn,
protokol, proto+, proton, protoplazma, prototîp.

Berbijêr: Berî bi aliyê jêr ve. Daçeka “ber-“ê, bi
daçeka “bi”yê û bi bêjeya “jêr”ê, bêjeyeka hevgirtiya nuh çêkiriye.

Farisî (parî): Perakende, perçem, perçîn, perdax, perende, +perest, perestîş, pergel, perî,
perîşan, perwa, perwane, perwaz; (fra): Feraḧ, ferda, ferîştah, fersax, fers’ûde, feryat. (Di vira da divê
were bi bîrxistin ku, forma vê bêjeyê ya “pêşdaniya
lêkeran”, di Farisiya îroj da zêde bi ber çavan nakeve. Ev mînakan hemû ji Farisiya Navend hatiye
standin)
Li dû ewqas şîroveyan şûnda em niva dikarin
derbasî di Kurdî de bikaranîna vê pêşdaniyê bibin.
Ber: Aliyê pêşiyê, pêş, pêşî
Beramber-î: Li hember hev, mîna hev bûyîn.
Berav: Kêleka /tenişta avê. Perav. Ev bêjeya
hevgirtî, ji daçeka “ber-“ê û ji bêjeya “av”ê pêkhatiye.
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Beravêtin: Pirranî ji bo sevalên ku çêlikên mirî
tînin cîhanê, tê gotin. Bêje, ji daçeka “ber-“ê û
lêkera “avêtin”ê pêkhatiye. “Ber”a li vir, di wateya “çêlik”ê da ye.
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Berbank: Li ḧewşê yan jî li ser xênî, ciyê ku ji bo
rûniştinê hatiye duzankirin. Terasa Fransizkî û taraçaya Îtalî, di heman wateyê de ne.
Berbayî: Yê/a li tunê çûyî. Bêje ji “ber” û “ba” û
“-î”ya îzafeyê çêbûye.
Berbejn: Nivîşka ku di stuyê xwe da dardixin.
Bêje, ji ber û bejnê pêkhatiye.
Berbest: Asteng, feşk, kosp, kendûkosp. Bêje ji
“ber” û “best”ê çêbûye. Mîna ku tê zanîn best tê
wateya ciyê herikandina çem û avan.

Berbijor: Berî bi aliyê jor ve. Daçeka “ber-“ê, bi
daçeka “bi”yê û bi bêjeya “jor”ê, bêjeyeka hevgirtiya nuh çêkiriye.
Berbisk: Toqeya por. Ji beşên por re –wekî gulîbisk tê gotin.
Berbûdî: Çi jin çi mêr, koma merivên ku bûkê ji
mala bavê tînin mala zavê.
Berbûk: Jinên ku di anîna bûkê de, di rê da bi
bûkê ra hevaltiyê dikin. Jinên ku diherin bûkê li mala
bavê digrin û tînin mala zavê. Ji peyayên bi bûkê re,
dibêjin “xundî”.
Berbûkî: Yên ku bûkê ji mala bavê tînin mala
zavê.
Berbûrî: Jinên ku diherin bûkê li mala bavê digrin û tînin mala zavê.
Berçav: Tişt an jî derên li ber çavan.
Berçavik: Alavek e ku merivên ronahiya çavên
wan kêm in, xêra wê, rind dibînin.
Berçek: Yên ku amadeyî girtina bin çekan in /
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sîleḧan in.

“kişandin”ê hatiye.

Berçûn: Ji bo însanan, zaro li ber çûyîn. “Ber”a
li vir, di wateya “zaro” da ye.

Berkêr: Ḧeywanê serjêkirinê. Yanê sewalê ku bi
kêrê amadeyî serjêkirinê ye.

Berdêl: Buha. Guherandin, teqes. Bêje ji “ber”
û “dêl”ê hatiye çêkirin. “Dêl”, tê wateya li dewsê,
li şûnê ve.

Berketî: 1. Bi qîmet, rêzdar, bi xatir. 2. Yê/a ku bi
ber dikeve, xemgîn dibe, keserê dikişîne, bîra yekî/ê
dike.

Berdest: Xizmetkar. Amade. Tiştê ku mirov dikane bi asanî xwe bigihînê û jê sûdê werbigre. Bêje, ji
“ber” û “dest”ê çêbûye.

Berketin: Xem kişandin, keser kişandin. Bîra
yekî/ê kirin.

Berdil: Yê/a ji dil tê ḧezkirin, yê/a zêde tê
ḧezkirin, delalî.

Bermal-î: Pêş malê. Sewkî. Di aliyê derî de
pêşiya xênî. Yê/a ku li malê dinihêre, malê diparêze.
Bermayî: Yê ku zêde maye.

Berdilk: Forma xwendegehê. Berkoş.
Berê: 1. Pêşiyê. Berî nuha. Di paşerojê de.
Di dema bihurî da. Bejeyeka ku dema borî nîşan
dide ye. Bi gumaneke mezin ev bêje, mîna bêjeya
“borî”yê ji “bihurî”yê veguheriye û ev forma standiye. Kevn. 2. Kêleka/tenişta rê. Ev bêje ji “ber” û
“rê” hatiye çêkirin, lê ji tîpên “r”eyan yek ketiye.
Bere: Enî, cephe.
Beredayî: Yê ku bi serê xwe ye, yê ku ji aliyê
xwediyan va hatiye berdan. Bêkar, vala, bêedeb.
Berendam: Yê/a ku ji bo endametiyê serî li
derekê xistiye.
Berêvar: Wexta esir, berî êvarê.
Berfireh: Pêşî fireh. Bi hûrgulî.
Bergeh: Xuyayî, aso, panorama.
Bergerîn: Li ber yekî gerîn. Dua kirin.
Bergirî: Pêşî lê girtin. Parastin, tevdir.
Bergirtin: Bêyî merivan, ber girtina hemû
ḧeywan û gîhayan. Ji sewalan çêlik bi dest xistin.
Bergorîn: Li ser navê mirî, dayîna sedeqeyan û
xwarinan û hwd.
Berhev kirin: Komkirin, berevkirin, tomkirin, topkirin.
Berhevwelat: Yê/a ku ji bo hevwelatiyê serî li
dugelekê daye. Navzedê hevwelatiyê. Bêje, ji daçeka “ber”ê û qertava şîriktî “hev”ê û bêjeya “welat”ê
(Bêjeya welêt, bi guman, ji ‘wîlayet’a Erebî veguheriye) çêbûye.
Berî: Ewil, pêş, sereta. Bêjeya “ber”ê tîpa îzfeyê
“î” standiye.
Berjêr: Berî bi jêr ve.
Berjor: Berî bi jor ve.
Berkaş: Berî bi jor ve. “Kaş”a li vir, ji lêkera

Bername: Program.
Bernav: Leqeb.
Bernavzed: Navzedê/a ku navzedê/a navzediyê
ye.
Beroj: Li pêş rojê; ciyê ku rojê dibîne. Bêje, ji
“ber” û “roj”ê çêbûye, tîpeke “r”yê ji bêjeya nuh
ketiye.
Berper/berpel: Rûper/rûpel.
Berpêş: Pêşkêş, teqdîm.
Berpirs: Mesûl, berpirsiyar.
Berpişt: Kemera piştê, qorse.
Berşo: Ava hatiye emilandin, ava pîs, ava gemarî
û qrêj. Ava kup ê şuştin hatiye kirin.
Bertav: Ciyê ku tîn û şewqa rojê dideyê.
Bertavk: Ciyê biçûk yê ku tîn û şewqa rojê
dideyê. Daçeka “ber”ê, bêjeya “tav”ê û qertafa
biçûkkirinê “-k” standiye.
Bertîl: Ruşwet, berdêl, bihayê tiştekî. Bêje ji
“ber” û “dêl”ê hatiye çêkirin. “Dêl”, veguheriye
“tîl”ê û tê wateya li dewsê, li şûnê ve.
Bervac/j: Dij, ters, eqs. Belovacî jî di heman
wateyê de ye; lêbelê ne dûzadûz vaca bûn e, bi
hêleka xwe ve bel bûbe ye.
Berwar: 1. Pêş niştîgehan, pêş zoman. Bêje di
vê wateyê da ji “ber” û “war”ê (niştîgeh) çêbûye.
2. Dem, tarîx. Di vê wateyê da bêje ji “ber” (ku ev jî
ji “bihurîn”ê tê), û qertafa “-war”ê (ku ev jî wateya “kirin” û “dike”yê dide bêjeya ku pêva zeliqiye)
pêkhatiye.
Berxudar / Berxwedar: 1. Yê/a ku ber xwe dide.
2.Bextîyar, dilşad, kamran.
Berxwedan: Li ber xwe dan. Têkoşîn kirin. Inyad
kirin.

Bêjeya Perê
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Berzik: 1. Pirça canê mirovan yên ku li derên
meḧrem hişin tên. 2. Berkûrik.
Berzîn: Cehniya ku amadeyî lê suwarbûnê bûye.
Perav: Ciyê li ber avê yan jî li nêzî avê, berav.
Qeraẍ, kevî, rex. Qeraẍa avê, kêleka çêm, rêxê
deryayê. Roja kincşuştinê ber avê. Bêje, ji “ber” û
“av”ê pêkhatiye; “ber”, veguheriye “per”ê.
Perçem: Porê li ser eniyê tê hiştin. Bêje ji “ber”a
ku wateya pêşiyê û ji “çem”ê (ji çemîdana Farisî =
berdana Kurdî tê) çêbûye.
ZAZAKî
Li Turkiyeyê bê î Kurmancî, ji dîyalektên Kurdî
-yên ku tên bikaranîn- yek jî Kirdkî / Kirmanckî /
Dimilkî / Zazakî ye. Têgeh û bêjeyên bi “fir / pir/
pur/ per / par / pel”ê ve girêdayî nin, yên ku di
vî zimanî de tên bikaranîn, nêzî formên Kurmancî
nin; lêbelê li gor hevokan formgirtina wan, li gor
zagonên Kirdkî nin.
Di Mewlûda Kirdî a yekemîn -ku ji aliyê Mele
Eḧmedê Xasî yê Hezanic ve hatiye nivîsandin- da jî
ev bêje derbas dibe. Di risteya
“Hinkî nef’ê wendişê mewlûdê yê / ger bîyê vatiş, şinê vîst per, belê”
û di risteya
“Be’dê cû nûrê ḧebîbê serwerî / mendo hergo
perde de yo çend serrî”
û di risteya
“Nê eno ‘erd û enê ‘ezmanî bî, / nê perîy û cinnî,
nê însanî bî”
da ev “per” û muştaqên / versîyonên perê “perde” û “perîy” derbas dibin.
Ew mewlûd, jiber ku destxeta / destnivîsa
yekemîn a Kirdî ye, belge ye û gelek girîng e. “Per”a
ku di risteya ewwil da hatiye bikaranîn, rasterast di
wateya rûpel û pelê da ye. “Perde”ya ku di risteya
duyemîn da derbas dibe, di wateya buûdê, yan jî
perdeya me’newî ya li ser çavan da, hatiye emilandin. “Perîy”a ku di risteya sisêyan da hatiye xebitandin tê wateya periyê ku ew jî mîna cinên Erebî,
tê mehneya hebûnên me’newî.
Ev zarava jî di vî warî de mîna Kurmancî gelek
dewlemend e. Ji bo numûne me hin bêjeyên bi
formên Kirdkî / Zazakî, ji ferhenga vî zimanî hilbijart.
Hûn jî dikanin lê binihêrin û binirxînin.
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Belge: 1.Wesîqe. 2. Kinc, cil û berg.
Beradayî: Serseri, berduş, bêedeb. (Ez zêde
îḧtimalê nadimê ku ji koma bêjeya ”per”ê be; belkî
ji ”berdan”ê be.)
Berbad: Gemarî, qirêj, xerab, xerabe, wêran,
perîşan. Bêje ji ber û bed / badê çêbûye.
Berdêl: Buha, nirx. Guherandin, taqas. Bêje ji
“ber” û “dêl”ê hatiye çêkirin. “Dêl”, tê wateya li
dewsê, li şûnê.
Berdewam: Yê ku didome, dewam dike. Ev bêje,
ji “ber”a Kurdî û “dewam”a Erebî çêbûye.
Berdevik: Lêbok / lêvok, çaplûs, şelaf, salos.
Yê/a ku li ser navê kesekî yan jî saziyekê diaxife.
Berjim: Bi pêngav. Yê ku xwe pêşda dike.
Bertîl: Ruşwet, berdêl, bihayê tiştekî. Bêje ji
“ber” û “dêl”ê hatiye çêkirin. “Dêl”, veguheriye
“tîl”ê û di vir da tê wateya “li dewsê, li şûnê ve”.
Fira: Firriya.
Firaya -firraya / firaye-firraye: Ya/ê ku firyaye,
bi hewa ketiye.
Firayoẍ/firrayoẍ: Yê/a ku diffire, Firrînkar.
Firena: Difiriye (Mê). 1.Difirînine, 2.Ji ciyekî bilind xistina ciyekî jêr.
Fireno: Difiriye (Nêr). 1.Difirînine, 2.Ji ciyekî bilind xistina ciyekî jêr.
Firna: Xwe firkirin, çimt kirin.
Firnaybî: Firrandibû.
Firnayiş: Firrandin. Dan firrandin.
Firnayoẍ: Yê/a ku diffirîne, firrînkar.
Firr çik: Hevokeka ku dema ”zaro avêtina jor û
li hewa girtîn”ê de tê gotin. Carna jî dibêjin: “Firr
çikey.”
Firr dayiş: Firrîn. Bi hewa ketin.
Firr diyayiş: Hatin firrandin.
Firr firrayiş: Firrîn. Avêtin / firrîn kirin.
Firr: Firr, firrîn.
Firrayiş: 1. Firrîn. 2. Avêtin / firrîn kirin). 3. Ji
poz, deng derxistin. 4. Di vexwarina tiştekî da deng
derxistin.
Firrî: Dengê pirrê, dengê perran / baskan.
Firyayiş/firryayiş: 1.Firrîn. Bi hewa
Ḧolbûn, ḧolkirin, çimtkirin, pekyayîkirin.

ketin.

Parnaya: 1. Yê firrandî, 2. A li ciyekî bilind ketiye
xwar.

nûpelda

bêndera çand û hunerê

Parnayeni-parnayiş: 1. Firrandin, 2. li cîyekî bilind xistin

Perde ci untiş:Perde kişandina ser tiştekî.

Parnayo: 1. Yê firrandî, 2. Yê li cîyekî bilind ketiye, 3. Ji sala çûyî ye.

Perde kerdiş: Dan perdekirin.

Parnayoẍ: 1. Yê/a ku diffiriîne, Firrînkar.2. Yekî
ku li cîyekî bilind dixîne.

Perde ser ameyiş: Perde daketin.

Parşumen: Kaẍita parşumen.

Perdê dara: Bi pela darê.
Perde ragirotiş: Perdekirin.
Perde untiş: Perde kişandin.
Perde: Perde.

Pel / Per: Per, per / bask, rûpel.

Perdekerde: Bi perde, yê perdekirî.

Pel akerdiş: Pel dan.

Perdewan: Yê / a karê wan perdeçêkirin yan jî
firoştin e. Perdewan.

Pel bi pel / Per bi per: Rûpel bi rûpel.
Pel şikte / Per şiknayeni-şiknayiş: Per / bask şikandin.
Pel û tole: Pel û qalik / qaşik

Perdeyin: Bi perde.
Perê ber: Perê derî.
perê çihari: Rûpela çaran

Pel weşinaw: Pel weşandin.

Pere: 1. Rûpel, 2. Pere.

Pel: Pela daran.

Perena: Difiriye (Mê)

Pelê tûy / Pelgê tiwêri: Pela dar tûyê.

Pereno/ perreno: Difiriye (Nêr)

Pele: Pel, per.

Perge: Belge

Pelg rijna: Pel weşandin (rijandin).

Peri pa ruway: Bi per bû. Bi mecazî saẍ bû.

Pelg: Pel, per.

Peri: 1. Per, bask, 2. Pereyê...

Pelgê desi: Pela daran ya dehan.
Pelg-pelge: Pelên daran, rûpel, perên firrindeyan.
Pelgun: Pelên / perên daran.

Perna: 1. Firrand. (Firrinde) 2. Ji ciyekî bilind
xistina xwarê.
Pernabi: Firrandibû.
Pernaye: Yê ku hatiye firandin.

Pelgunê: Pelên xwe.
Pelî tira neyayiş: Xwedîbask bûyîn; bibaskbûyîn;
perlêxistin.
Pelik: Pela darê.

Pernayeni-pernayiş: Firrandin, revandin, dizîn,
ji ciyekî xistin.
Pernê: Firrand.
Pernenê: 1. Difirrînine, 2. Ji ciyekî bilind xistina
ciyekî jêr.

Pelpelik: Perperok, pinpinîk
Per şikte: Yê/a per şikyayî.

Perperik:Perperok, pinpinîg.

Per û perzaney: Pî û baskan / peran.

Perpesnayeni-perpesnayiş: 1. Firrandin, 2. Pijiqandin.

Per û pur / purr: Pel û qalik / qaşik.
Per: Per, bask.

Perpilik (pilpilik): Perperok, pinpinîg.

Pera cêr: Firya jêr, kete jêr.

Perpizyayiş: Pijiqîn, Xwe pêşda çimtkirin.

Pera: 1. Bi tiştekî firrîn. 2. Xwe firkirin, çimt kirin.

Perpûleki (perpuleki): Pel, parçên pelan

Perana: 1. Difiriye (mê), 2. Bi pereyan.

Perr akerdeni-akerdiş: Pel dan.

Peranê: Difirine.

Perr rijnayeni-rijnayiş: Pel weşandin (rijandin)

Peray: 1. Firriyan, 2. Bi firranî ketin.

Perr û bask: Per û bask. Dest û pî.

Peraye: Yê ku firyaye.

Perr û perzane: Pî û bask / per.

Perayene/perayîş: 1. Firrîn, 2. Ketina bi firrîn.

Perr û sapê nebi: Pûş û pelên garisê misrî.

Perayi cêr: Yên ketin / firyan jêr.

Perr: 1. Per, bask, 2. Pel, 3. Rûpel.

Perazi/perrazi:
mirîşkan.

Baskên/perên

Perde biyayiş: Hatin perdekirin.

çûg

yan

jî

Perra: 1. Firya, 2. Pêveda, gezkir.
Perraye: 1. Yê ku firyaye. 2. Ji pozik jêbûyî.
3.Yê/a ku di jorda dikeve.

Bêjeya Perê
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Perrayeni-perrayîş: Firrîn

hebûya em dê li ser bêjeyên bi “per”ê ve têkildar

Perrê daran: Perrê daran.

yên Soranî jî hinekî bisekinîna, lê mixabin şûn nema;

Perrê darandê meyweyan: Perên darên meyweyan.

zimanî bikira, wek mînak “Per, perçem, perde, per-

Perrê darano wişk: Perê daran yên hişk.

tew, pertûk, perwane, por, laper, pûrt, fer, firin, fir-

Perrê dari: Perê darê.

ge, firke, firefir, firrfirroke û hwd.“an.

Perrê tuwêran: Perên darên tûyan.
Perrê... ameyîş: (Ji kêfan) firrîn, mîna ku bi hewakevtin.
Perrenê: Diffirine.
Perrî pa niyayîş: 1.Xwedîper bûyîn û perlêxistin.
2. Bi mecazî firrîna ji kêfê.
Perri pa ruwayeni-ruwayiş: Per lêxistin.
Perri rijnayeni-rijnayiş: 1-Pel weşandin, 2-baskkirin
Perrin: Bi per.
Perrşikest: Yê/a ku per şikestî nin /şikya nin.
Perrşikta / perrşikte/:Yê/a ku per û bask şikestî.
Bêhêvî.

Hûn dibînin ku gencîneya zimanê Kurdî ḧeya
ber dêv tije ye. Heke were xwestin meriv dikane
di nav bîstanê edebiyatê de bifirre, here were û li
ser mêwe û zêrzewatê kurdî venne / venişte. Hîn
ku mijar jî “per” e, heke meriv hêzekê bide xwe û
baskekê - duduyan lêxe, wê here ser qada zanistiyê,
agahiyên mîna perran tenik, fena tayên poran zirav,
mîna ava jiyanê bi fayde bi dest xe, çi bi perran dibe
çi bi pertûkan dibe wê yek bi yek ji giştan bigre û
werbigre.
Dixwazin li wir ji qada zanistiyê veqetin; baskekê
- duduyan lêxin, perwazî ser bêndereka Kurmancî
bikin. Seba ku pel-pûş û ḧebên wan ji hev cihê bi-

Perwaz: 1. Perwaz. 2. Menteşe.

bin, perwaneyên farfarikê bi ger xin, piyê wê badin.

Perwazin: 1. Bi perwaz. 2. Bi menteşe.

Bila ḧeb biweşin hêlekê bibin cêz, bila per û ka bifi-

Perwune: Perwane.

rin aliyê din bibin lod. Bila lub û qişr ji hev veqetin.

Pilpilok: Perperok, pinpinîg.
Pirç rişnayiş: Pûrt reşandin / weşandin yan jî guherandin.

Dixwazin baskên xwe berva welatê me lêxin;
berva rûyê zemînê me ku pûl pûl, pel pel diweşiye
lêxin. Mîna periyan bi perên xwe yên efsûnkar porên

Pirç vetiş: Pûrt derxistin, bi pûrt bûn.

wan yên rewiqî mizdin, herdu gupên wan ramûsin.

Pirç: Por, mû, pûrt.

Van zarokên welêt yên rûçilmisî, ḧolî hewa bikin û

Pirçik:Pûrtik, mû, mûyok,

dixwazin jê ra bêbijên ce’ dixwazin bibêjin firr çikey.

Pirçikin / pirçikini: Bi mû, bi pûrt.

Lê ji dil rûken bin, bi wan ra bikenin. Ḧembêza we

Pirçikin biyayış: Bi mû bûn; bi pûrt bûn.

bila ḧeya dawiyê vekirî be; bila di nav perrên baskên

Pirçiknayiş: Pûrtkirina pûrtan.

we de pel bi pel tovên nûranî û ava vejînê hebe,

Pirçin: Bi pûrt, bi mû.

wana hemûyan li ser axa me, li ser zeviyên me, li ser

Pirçiy ... rûçiknayiş: Pûrta (mirîşkê) rûçikandin,
pûrtikandin.

war û wargehên me yên rû û dîwarqelişî da bireşînin

Pirçiy xue rişnayiş: Pûrta xwe reşandin / weşan-

Bira sînga we tije ḧez û ḧez be, di destên we

din

û birjînin.
de jî bila tîrêjên pertewan yêm nûranî hebin; yek

Pirr / Pirrî : Navê dengê baskên ku difirin.

bi yek bavêjin qunc û kulînê tarîmayî, wan tîrojên

Pirrayiş: Firrîn. Bi hewa ketin.

ronahiyê; bila her der rohnî bibe. Ḧez û ḧeza dilên

Pirt: Pûrt, mû, por.

xwe bifirînin ser wan, bila ḧez û ḧeza ji dil bibînin

Purt kerdene: Pûrtikandin.

ka çawa ye, nifşê cedîd; bila nemîne cîhekî ku tov lê

Purt/ pûrt: Mû, por.

nehatine reşandin û pertew lê nehatine avêtin. Bila

Purtikin: Yê bi pûrt, bi hirî, bi mû.

nemîne ti dilekî ku ḧêz û ḧeza te negîhaştiyê...

Li vir jî em hatin dawiya nivîsa xwe. Heke cî
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Emanetî Xwedê bin.

Ma Ca Meverd Meşu Dayê
Abdulaziz BEKİ1
Dayê dayê tu ‘eşqê ma wa, ma ca meverd meşu dayê
Tu roşnayê çimon ma wa, ma ca meverd meşu dayê
Tu con cîgêr zerê ma wa, tu ‘eynê sêr çarê ma wa
Tu estûnê koşkê ma wa, ma ca meverd meşu dayê
Bê tu wisar ez pê sekir, bê tu zozon ez pê sekir
Bê tu heyat ez pê sekir, ma ca meverd meşu dayê
Tu yênê nûrê kêyê ma wa, tu vilê gulê kêyê ma va
Bê tu heyat ez pê sekir, ma ca meverd meşu dayê
Çilê kêy ma hona mekir, qijon xwû ro yetîm mekir
Tuton xwû cad sîwêr mekir, ma ca meverd meşu dayê
Têpîya agêr bî şû kê xwû, şu mon conon cîgeron xwû
Yo keyf berz mon sîweron xwû, ma ca meverd meşu dayê
Tu mar hendê di dinyona, tu mar hûrî cennetona
Tu mar gewher ni’metûna, memir dayê memir dayê
Bê tu dinya çetor bîna, bê tu ‘uqba pê sekena
Bê tu fîrdews nîwazena, ma ca meverd meşu dayê
Bê tu zaf ‘ezîz bî zelîl, bê tu zaf put lez bî ‘elîl
Bê tu zaf axê bî rezîl, ma ca meverd meşu dayê

1

Prof. Dr. Fêrmendê Zankoya İlahîyata Zanîngeha Bîngolê.

Ma Ca Meverd Meşu Dayê
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LI QERAXÊ GOLEKÊ
Zafer BERDESTÎ

Herî zêde di mijdarê de xweş dibû ew dever.
Gol hema bêje dibû wekî camekê. Av disekinî.
Siya girên derdora golê serserîkî diketin nava golê.
Teyrên nava golê ji dûr ve deqdeqî reş dikirin.
Esran û êvaran deng dikete golê. Mirov bi rihetî
dizanibû dengê kîjan çivîk û teyrî ji ku tê. Ji dûr ve
berxvan bi hev re daxivîn, li aliyê din dihat bihîstin.
Derdora golê sê gund hebûn. Di wan demên bêliv
û bêpejn de ji wan gundan dengên bangê melayan, dengên dawetan dihatin bihîstin.
Gol ne zêde mezin ne jî biçûk bû. Kesek, bi
tavê re bimeşiya beriya roavayê -rojeke zivistanêdikaribû li dora wê bigeriya. Ava golê şor bû. Ji
bilî çend avên kaniyan av nedigihiştin golê. Ava
peravê golê biçêre bû. Ji ber wî jî ji bilî zivistanê
di her demsalê de gol ji teyran vala nedibû.
Werdekên beşoke, sersor, qaz, qotan û celebên
teyrên din yên avê betlaneyên xwe li vir derbas dikirin. Nêçîrvanan çendî rehetî nedana wan jî dîsa
jî wan gol nediterikandin. Di golê de tenê çend
celebên kêzikên biçûk dikaribûn bijiyana. Ava wê
biporang bû. Beriya serdema sabûn û deterjanan
yanê hêj ku çerçiyan sabûn û deterjan neanîbûn
gundiyan bi porangê paqijiya xwe dikirin.
Di havînan de zarokan rojên xwe di golê de
derbas dikirin. Xwe li xîza li qeraxê golê didan
û di bin tavê de çermên wan reş, porên wan zer
dibûn. Hinekan cilên xwe hinekan jî berxên xwe
dibirin û di golê de dişûştin. Zivistanan jî gol xweş
bû. Beriya berfê qeşa dihat û gol seranser diqerisî.
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Zarokan pêşiyê bi solên xwe xwe dişimitandin û
zexmbûna wê kontrol dikirin paşê jî kaşeyên xwe
derdixistin û xwe dişimitandin. Lê gava ku berf bibariya vê carê li ser golê dibû qada fitbolê. Zarok û
xortan li ser wê gog dilîstin.
Çend nifşan ji hev re behsa heman çîrokan kirin.
Ji bo wan, ji golekê zêdetir bû. Malên li devê golê
yên bêmade zêdetir nêzîkî golê bûn. Bîranînên
wan pirtir bûn. Çi cara bêhna ciwanekî derneketa,
malxêyek ji mala xwe bixeyîdiya, kevaniyek tenê
bima berê xwe didan golê û bi çavên vala li ava
wê dinihêrîn. Dixwestin wateya jiyanê hîn bin, dixwestin ji teyran, ji bayê, ji şînayiya avê tiştekî hîn
bin.
Erê di mijdarê de; wextê erd diqerimî, ax sar
dibû, dinya rengê xwe yî qemer winda dikir û gewr
dibû, meriv ji jiyanê têr dibûn, herkesî dixwest
zûtirî bikeve malên xwe, êvar zû dihat, tevger kêm
dibûn, rê û dirb kifş dibûn, dar û ber tazî dibûn, wê
demê golê jî ava xwe wekî çiftexaseke gewr radikşand û di kitêba gerdûnê de dibû peyveke wisa ku
di ferhengê de dihat gelek wateyan.
Min jî bi salan xwest ji vê dîmenê sûdê bigrim. Wekî wê dilê min jî xwerû, şefaf, zelal, tenik û
mutewazî be. Bikaribim bi navekî bim lê werim gelek wateyan. Kesekî poşman nekim, xeyal û dilên
kesekî ji min neşkên, werim û neyêm fêmkirin, nebim sedema sû-î zenan û ji kesekî re sû-î zen nekim. Ku yekî destê xwe li min xist ji nişkê ve pêlên
min ranebin, bagerek di nav min de çênebe. Ku
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yekî kevirek avête min wisa bikim ku xweşa wî herim. Gava ku rawestim bi kêr werim, gava ku bilivim dîsa bi kêr werim. Di xemgîniyê de jî di şayiyê
de jî bibim hevalê însanan. Tenê bim/bimînim jî
kesî tenê nehêlim. Çend rengên min hebin jî rengê
min ê herî xweş kîjan be bi wî rengî werim naskirin
û bixwe jî ji wî rengê xwe hez bikim. Sayî bim, zelal
bim, paqij bim.

Yanê

Erê îro li Serhedê, ne ji dûrî Gola Wanê, di
mijdarê de li qeraxê golêkê wekî muzîkeke giran
bibihîzim û jê fehm nekim, wekî destenanekî bixwim jê tahmê nestînim, wekî ji tabloyeke resmekê
binihêrim û nekaribim şîroveyekê lê bikim wisa li
golê dinihêrim. Gelo ez ê bikaribim bi vê helbestê;
wekî ava golê bi tevgereke biçûk dilerize, ne ji
jîrtiya xwe belkî ji hêza hêviyên xwe, te bilerizînim.

ne jî şîroveyên sirûştî bike

neşikê ji min
berê xwe jî nede min
ji vê demsalê û ji vê heyamê nereve
xwe nelivîne
tenê bisekine û guh bide vê aramiya nuwaze
ne dîmenê xerab ke
qet qala fotografan neke
wellahî ev karekî îlahî ye…
Îja niha zêdetir dikarim baxivim. Li golê, ji ava
wê, ji qeşayê zêdetir tiştan hîn dibim. Dixwazim
hêj gelek tiştan bêjim. Lê edî roj diçe ava, duyên
sobeyên sergînan xwe dihejînin û hil dibin. Gund
lêye bikuxe. Êdî hişkî mirov radipêçe. Gol wisa
dimîne.

LI QERAXÊ GOLEKÊ
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MIHEMED ELÎ EWNÎ (1897/1952)
Ahmet KIRKAN

Mihemed Elî Ewnî serra 1897 mîladîdi suka
Sêwregidi Ellahî dayo. Nameyê pêrdê ci Evdilqadir
Ewnîyo Sêwregij o û nameyê kalikê ci Mehmud
Elî axa yo. Demo ki Mihemed Elî Ewnî mayda xo
ra bîyo, suka Sêwregi bi Dîyarbekirîya girêdayê bî.
Dadîyê Mihemed Elî Ewnî, Evdilqadir Ewnî mûftîyê
suka Sêwregî bî.1
Mihemed Elî Ewnî, wendene bi medreseya
destpêkerd o. Pîyê ci mûftîyê Sêwregi bîyo qandê
cey wendena dînî hîn rew destpêkerd o. Dibistan û
mektebo mîyanên qedîna tepîya semedê wendena xo ya dînî temam kero şîyo Misir û Ezhero Şerîf
di qeyd viraşt o. Demêndo zaf kilmdi şehadetnameya xo ya zanîngehî girota. Hûnî merdimêndo
aqil û jîr bîyo ki zanîngehê 12 serran, 6 serrandi
qedînayo û termîndê xodi bîyo yewin.2 No wexte
Mihemed Elî xo dayo fikrandê welatperwrey ser û
derheqdê tarîx û ziwandê Kurdkî xeylê xebat kerd
o. Zanîngehe qedînayo tepîya qayîl bîyo ageyro Tirkîya labelê hikumeta Tirkan semedê fikr û
hestandê cîyê milîyan ra ageyrayişê Mihemed Elî
qedexe kerd o. Ewnî qayil bîyo ageyro Kurdîstan û
fikranê xo ujadi vila kero. Labelê no qedexekerdişî
tepîya Qahîredi mendo û hita peyîyê emrê xo,
xebatê xo ujadi dewam kerd o.
Demo ki Mihemed Elî Ewnî zaningehê 12 serran 6 serrandi qedêneno û termîndê xo di beno
yewin, qiralê Misirî veyndano Ewnî û ey fîraz keno.
Ewnî ujadi xo dano naskerdeni û vano ki ‘Ez Kurd
1 Mihemed Elî es Sîweregî, Mucemu E’lamîl Kurd, Bengê Jîn,
Sûleymanîye 2005
2 Zeynelabidîn Zinar , Nimûne ji Gencîneya Çanda Qedexekirî ,Çapa
Dijîtal , Stockholm 1991
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a û Kurdîstan ra ameya’. Qiral vano ki ‘ Eke ti qayil
benê awtîyadi bimani û raveri serdê kitabxaneyê
Qiralîyetî ser.’3 Ney tepîya Mihemed Elî beno
açarnayoxê qiralîyetî û serê kitabxaneyê qiralîyetî.
Ewnî bê karandê ziwan û kulturî karandê
sîyasîyandi zî zaf xebityayo. Goreyê malumato
ki Zeynelabidîn Zinar kitabdê xo yê ‘Nimûne ji
Gencîneya Çanda Qedexekirî’ di dano Mihemed
Elî Ewnî malbata Bedirxanîyana tekîlîyendo germ
mîyando û Qahîredi şûbeyênda ‘Xoybûn’ akerd o.4
Mihemed Elî Ewnî Kurdkî, Fariskî, Erebkî, Tirkî
û Franskî zanayê. Xususen nuşteyê tarixîyandi
pisporêndo gird bî. Fermanî, wesîqayi û nuşteyê
tarixîyan sero xeylê xebatê ci estê. Mihemed Elî no
xebatanê xo yo ki serdê tarîxîdê hita demdê Mihemed Elî Paşa(Qawalayij) beno. Nê wezîfeyi sero
hûnî vindeno ki no gurwî sero otorîte beno.
Ziwandê kanî ser ra tayn nuşteya açarneno
ziwandê neweyî ser. 1939di “Xulasayê tarîxê Kurdan û Kurdîstanî” açarneno Erebkî ser. 1947di
“Tarîxüd duwelî wel îmaretîl Kurdîyetî fî ehdîl îslam”
ki bi maneyê ‘Dewrdê Îslamîdi Tarîxe Dewletanê û
Emîranê Kurdan’ weşana yo. Kitabê Mihemed Emîn
Zekî Begî5 ‘Namdarê Kurdan’ bi nameyê ‘Meşahîrûl
3

Ramazan ÖZGÜLTEKÎN , Sîverek Evlîya ve Alîmlerî, Elif matbaasi ,
Siverek 2006
4 Zeynelabidîn Zinar , Nimûne ji Gencîneya Çanda Qedexekirî ,Çapa
Dijîtal , Stockholm 1991
5 Mihemed Emîn Zekî Beg(1880-1948); 1880di Kurdîstano başurdi suka Sûleymanîyedi Ellay dayo. 1899di ameyo Îstanbûl, ujadi
Akademîyo Berzo Herbî qedînayo. 1902di Arteşo Şeşindi wezîfedar
bîyo. 1912di Herbê Balqanî di wezîfe girot o. 1915di bîyo Qomutanê
Umumîyê İraqî. 1917di Arteşo Hewtindi bîyo ardimkarê serokê
qurmayi ki seroko qurmay Mistefa Kemal bîyo. Herbê Cîhanîdi zaf
madalyayî girotê. 1925di bîyo Wezîrê Îskanî, 1930 no wezîfedê xo ra
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Kurd ‘ açarnayo Erebkîi ser. Reyna eynî merdimî
ra Tarîxê Kurd û Kurdîstanî zî açarnayo Erebkîi
ser. Kitabê Şerefxanê Bidlîsî6 ‘Şerefname’ ziwandê
Fariskî ra açarnayo Erebkîi ser. Nê kitabî pêro Misirdi neşr kerdê.
Mihemed Elî Ewnî bi nameyê ‘ Aîletut Tîmurîye’
kitabê nusnayo ki nê kitabîdi malbata Tîmurîyan
sero vinderd o. Na malbat, malbatênda Kurda û
Misirdi zaf cayo giran girota. Xususen na malbat
zana û roşnvîrê Kurdî girotê bindê perrandê xo.
Di heb gedeyê Mihemed Elî Ewnî estê, nînan ra
yew lajek bi nameyê Necmûdîn Ewnî yo, keyneke
zî Dûrîye Ewnî ya.7
Mihemed Elî Ewnî, ma va ki lajê Evdilqadir
Ewnî yo. Evdilqadir Ewnî, di finî zewîjyayo û Mihemed Elî, cinîya cî ya diyîn ra yo. Birayê ci zî estê ki
nameyê nînan Sadiq, Mistefa û Necmedîn o. Birayê
ci Sadiq, suka Sêwregidi rojnameyê ‘Îrfan’ di bi
nameyê ‘Sadiq Baba’ya nuşte û şiîrî nusayo.
Xalêndê Mihemed Elî Ewnî est o. Nameyê nê
zatî Evdissetar Efendî yo. Peynameyê ci Bîlgîç o. No
merdim zî 1897di ameyo dinya. Waya Evdissetarî
Efendî maya Mihemed Elî Ewnî ya. Evdisetarî
Sêwregdi wendene destpêkerd o. Badê cû zamayê
ci babîyê Mihemed Elî Ewnî, Hecî Evdilqadir Ewnî
Efendî lajê xo ya pîya rişto Misir. Evdisetar Efendî
Zanîngehê Ezherîdi yew serr hafizeya Qur’anî sero
xebitya yo. Hewt serrî zî zanîngehdi wend o. Badê
heşt serran îlmê tefsîr8 û îlmê hedîsî9 sero şeha-

6

7
8

9

abirya yo. 10 Temuz 1948di Sûleymanîyedi wefat kerd o. Derheqdê
herbî kitabî nusnayê. Labelê kitabê ki zaf meşhurî “ Tarîxê Kurd û
Kurdîstan” û “ Namdarê Kurdan” ê.
Şerefxanê Bidlîsî(1543-1604); Nuştoxê kitabo namdar ‘Şerefname’yo.
Malbata Şerefxanîyan 1220 ra hita 1650 Bidlîsdi hikumdar bîyê.
Torinê Şerefxan IV yo û lajê Emîr Şemşedînî yo. Maya ci Tirkmen
a. Şerefxan 1604di Bidlîsdi wefat kerd o. Tirba ci Bidlîsdi hewşdê
Kûlîyeya Şerefîye daya.
Şerefname derheqdê tarîxdê Kurdan nusîya yo. Tarîxo verên ra hita
1597 giroto xo mîyan. No kitab 1948di terefê Mihemed Elî Ewnî ra
açarneyayo Erebkîi ser. Mela Mehmudê Bazidî açarnayo kurmancî ser.
Mehmed Emîn Bozarslan û Osman Aslanoğlu zî açarnayo Tirkî ser.
Sewbîna ziwanan zî açarneya yo.
Mihemed Elî es Sîweregî , Mucemu E’lamîl Kurd, Bengê Jîn,
Sûleymanîye 2005
Tefsîr:Îlmo ki maneyanê Qur’anî eşkera keno. Îlmêndo xoser o. Çeku,
cumle û maneyan sero xebitêno. Demdo verênan ra hitan ika nezdîy
300 000 heb tefsîr nusîya yo. Nînan ra taynê ci 120 cîldê(mîsal tefsîrê
Pezdewî). Maneyê Qur’anî tayn cayandi îzehat wazeno, îlmê tefsîr zî nê
cayanê girota ya nimita goreyê rîwayetan û eqlî akeno, îzeh keno.
Hedîs: Rîwayeto ki pêxemberdê ma ra qewlî, fiîlî ya zî teqrîrî yeno.

detname giroto. Evdisetar Efendî ageyrayo Tirkîya.
Şehadetnamedê ci di “eş şeyh” nusîyayo cey
tayînê ci nêvirajiya yo. Derheqdê ci di acigeyrayişê
virajêno tepîya vîjêno meydan ki şeyh nîyo. Tayînê
ci virajê no. Suka Sêwregdi beno waîz. 1925 ra hita
1949 waîzeye, 1949 ra hita 1963 zî mûftîyeye keno.
1963di wefat keno, tirba ci Sêwregda.
Mihemed Elî Ewnî, eserê telîfî nê viradayê.
Ziwanandê sewbînan ra eserî tadayê. Nuşteyê ki
ma zanê “Tarîxê Kurd û Kurdîstanî”di vateyo verên
nusayo. Kovara Hawardi humara 23. bi nameyê
“Yewbîyayişê Ziwanî” nuşteyêndê ci est o. Û
kitabê Şerefxanê Bidlîsî Şerefnamedi vateyo verên
bi ziwandê Erebkîiya nusayo.
Tarîxê Kurd û Kurdîstanîdi Mihemed Elî Ewnî
awnayîn vano: “ No kitab, Kurdîya newê ra kitabo
ki tadayeyo ziwandê Erebkî tewr verêno. Ez 19351936 di Mihemed Emîn Zekî Begî ya kewta tekilî
mîyan. Nê zatê berzî, hem mi rê semedê açarnayişî
destur da hem zî mi rê zaf ardim kerd. Tayn cayandi nuştoxî xulasa kerdo semedê nê cayan îzeh kera
mi tarîxê ‘Taberî’ û ‘îbnî Kesîr’ sere ra hita peynî
wend. Mi tarîxê zayenî(mîladî) û tarîxê koçî (hîcrî)
pîya day.”
Xulasayê nuştedê Mihemed Elî Ewnî awna yo.
No cêrde ma do muşteyê Mihemed Elî ki kovara Hawardi weşaneyayo eslê ci û ziwandê dimilîya
açarnayena ci bi dê. Awtîyadi ma, nuşteyo ki kovara Nûbihardi bi destanê birêz Wisif Zozanî ya ameyo nusayen û kovara Hawar ki çapxanedê Nûdem
ra çap bîyo esas giroto.

YEWBÎYAYİŞÊ ZİWANÊ KURDKÎ
Ziwanê Kurdkî, raştaraşt ziwanêndo pir şîrîn û
zaf dewlemend û rengîn o. Çunke galgala (mufredat) ci zor, qisebendê ci (lehce û uslûb) zaf zaf ê.
No zî serxet ra vilabîyayişê Kurdan û welatê înano
delal Kurdîstan mabenê di – hîrê dewletan di parTayn çî pêxemberê ma vato(qewlî), tayn çî kerdo(fiîlî) tayn çî zî
pêxemberî heti bîyo Ey ya veng nêveto ya zî raştkerdo (teqrîrî). Des
heb kitabê hedîsî ki tewr meşhûrî est ê. Buxarî, Muslîm, Tirmîzî, Ebu
Dawud, Îbnî Mace, Muwataa, Musnedê Hanbelî, Darîmî, Nesaî û
Musnedê Ebu Henîfe yo.
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çe bîyayiş o. Qandê cey Kurdî, pê ra qurfîyayê û
pê ra durî kewt ê. Û zilm û bêbexteya dûşmanan,
îstîbdat î tehqîra bêganîyan ra sukî û dewî
viradayê, şîyê kewtê mîyanê newalan û deştan,
vijyayê serê koyan û zinaran, medenîyetî ra dûrî
kewtê û îlm û îrfanî ra mehrûm mendê.
Qandê ney, ziwanê înan Kurdkîya pak û delal,
nîmetê wendene û nuştene ra mehrûm mendo,
û tena beyntarê dewan û eşîrandi ameyo qiseykerdene. Labelê wendeye û zanayeye Kurdaneke dewij û eşîret ra bû eke suk ra bê- pêro pê
ziwandê bêganîyan û neyaran îlm û îrfan bander
bîyê û xo zanayeye û wendeye Kurdan hesibnayo û hîç ziwanê babî û dadîyê xo pers nêkerd o.
Semedê no girêdayeno ki mabendê Kurdan esti bî,
bîyo vinî û rey rey beyntardê înan ra verişt o. Ne ki
her bero ki berê Kurdan ra yo, ê gird û berz verişt
o. Belkî Kurdan ra her eşîret xo tena Kurd hesibnayo û musteqbelê ê bînana qayil nêbîyo eleqeder bibo. Bi no şikla bêganîyeye kewta pêmîyan.
Yanê çar panc merdimê Kurdî cayêndê biciwîyê
û zerî bikerê ki serê welattê xo di qiseyi bikerê û
xizanandê xo ra behs bikerê; bêşik bi asaneya nêşê
mirazê xo pê rê fehmkerdenedê, û nêşê meqsedê
pê bimusê. Çunke înan ra her yew bi hawayêna
qiseyi keno û zerrîda xo di vano: Ez tena Kurd a.
Ê bînî eke Kurd bê zî, ziwanê Kurdî nêzanê. Çi rê?
Çunke zaraveyi û şîweyê ey nêzanê.
Wel hal, ê heme (hemû, ‘hemû, ‘heme, gîşk, tevda, giştî) domanê û lajekê miletêndê yewziwan û
yewnîjad û yewgonîyê yê. Labelê şîwe û zaraveyê
înan pê nêameyê, nêeşkenê pê nasbikerê û xo pê
rê bidê naskerdene.
Eger wendeye û zanayeye miletêk bi no hawaya bi qisayan û nuştandê xo yê milîyana nêeşkerê
destê pê bigîrê se û ardimê pê bikerê se, bêşik
çîyêndo bîndi destê pê girotişê ci , yewfikr û yewnesaq bîyayişê ci mimkun nêbeno. Çî rê?
Çunke nîşanê yewbîyayişê miletêk û
yewbîyayena komelêk, bîyayişê zimanêk nuştekîdi tewr tayn yanê ‘ela l eqell - yewnesaq
û yewhawa yo. Bê ney çînayêna nêvirajêno û qet
durust kerdene nîno. Nika awtîyadi persê yeno
balda heme wendekaran û nuştoxan, o zî noyo
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ki: Ziwanêndo Kurdkî yewnesaq û yewhawa (‘ela
l eqell) nuştekîdi senî bêro peyda kerdene û pêro
Kurdî biresê ci û miraz û meqsedê xo biqedînê û
rind eda bikerê?
Mi o nuşteyê xo awtîyadi nusnayo, û semedê
ki Hawar rê birusna, temyîz kerdi bî û cuhabê
na persa mijul bîbî ya. Hûmarê şîyêsê Hawardi
persoxêndo hêja dorûwerê na mewzudi,mewzuyê
nuştedê mi di, ame bî vilakerdene û bi kilmeya
hita yewê gulan cuhap waşt bî. Wexto ki mi o dî
û wend zerrîya mi abîyê û çimê mî roşn bî û ez zaf
kêfweş bîya. Qandê cey ez mecbûr mendaki cuhabo ki temamê meqaleyê xo hadre kera, bi tedîl û
texyî- rêna tayn binusna û bi da persoxoki Hawardi
ameyo vilakerdene û dima ageyra temamê meqaleda xo ser û dorûwerdê zarave û ziwanê Kurdkî,
xususen Zazayan di tayn zanîna veja orte û ziwanî
vilakera ki heyanî ewro çîyê nêameyo neşrkerdene. Camêrdo delal û hêja wayîrê Hawarî ra omidê
mi û ê ma heme Kurdan oyo ki nê nuşteyî ra çîyê
nêvejo. Beno ki dergo û muxalîfê şertanê persda
Hevendê Sorî bo.10
Ziwanê Kurdkî senî pak beno?
Ma cuhabê persoxî hewceyo ki awnayîn bo.
Zimanêndo Kurdkî temamê ci senî bêro peyda
kerdene ki - kurdmanc, goran, lor, kelhor, bextiyarî,
zazan, hewraman - cêr û cor, rojhelat û rojawanê
Kurdîstanî di, biresê pê û bi şê pa binusnê û biwanê.
Çi rê a pers lazima, awnayîn beno? Çunke ziwanêki
heme Kurdî biresê ci hîn peyda nêbîyo, û nêameyo
meydan ki merdim pakkerdene û safîkerdena ci
sero mijul bo û bixebitîyo. Her kes zano ki, safî
bîyayene û pakeya ziwanêk verê her çî pêya wereye amîyayişê zaraveyanê cîya zaf yeno tesewur
kerdene. Cuhabê na perse verî awnayîn yeno dayene. Semedê nê mirazî resayene û nê armancî
peyda kerdene verêverkan hewceyo ki her çend
zaraveye û ziwanê Kurdî sey kurdmancî, babanî,
zazayî, lorî, feylî, bextîyarî, hawremanî estê bi
heme wasîteyana û bi hawayêndo zanînîya(uslûb
îlmî) bêrê ciwîyayene û vilakerdene. Yanê her zarave û şîwedi tewr kemî (‘ela l eqell) di-hîrê kîtabî
bêrê çapkerdene ki hita zanayê û nusêrê Kurdan
10 Omidê to û waştena to sere û çiman ser. (Celadet Alî Bedirxan)
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şiîr, vaten û nuştandê xo ra bi şê, ci ra kêrameye
bivînê. Qise û pers û galgala heme zaraveye
Kurdî virajê û durust kerê û bişê qise û persanê
bêganîyan verdê û hêdî hêdî destê înana bêro antiş û bişê ki bihawayêndo Kurdîya xalîs û muxlîsa
vajê û binusê.
2. Bi çi hawaya, zaraveyen Kurdîstanî ki cîya
cîya nêzdîyê pê benê û zaraveyêndo hûnî virajyo
ki Kurdî heme zaraveyanê pê fehmkerê?
Nêzdîbîyayişê zaraveyandê ziwandê Kurdî
ciwîyayişê ci û vilakerdişê ci tepîya hêdî hêdî û xo
bi xo bibo. Çunke no çaxdi her xort û ciwanê Kurdan zaraveyê xo ecibneno, tedqîqat û xebata xo,
ser nê zaraveye rayvîneno. Û no midetê berdewam
beno encamdi çend zarave û lehceyê Kurdî estê
se yenê vilakerdene, labelê bi hawayêndo zanistî
ya. Û her wendekar û zanaye û nuştoxê Kurdî
qandê nêzdîkerdena ziwananê Kurdî û zaraveyanê
Kurdmancî û zazakî … nuşteyê xo û bi persan û
galgala û hawaya, heme zaraveyan û ziwananê
Kurdkî şeno pîya têkilî mîyan kero. Û şew û roj şeno
bi nê armancîya mijul bibo. Û semedê ki heme zanayeye û nuştoxê Kurdan, zanîn û tedqîqatê xo
bi heme lehceyanê Kurdîya bikerê û bêrê wendene û fehmkerdene. Eke Latinkî bo eke Erebkî bo ,
hewceyo ki îmlayêndo (hawayê nustene) mutefequn eleyhî mewcûd bo. Mesela îmlayo ki ziwanê
Fariskî û ziwanê ‘Usmankî pa yeno nuştene. Qandê
Kurdkî zî – welew muweqet bo- xususen mabenê
zanayan û roşnvîran di bîyayişê ci rind beno. Ne
ki sey biraranê ma yê welatê Kurdîstanê cêrêndê,
nusena xo bi herfandê muqeteyana binusnê, heta
çapxanedi bibo sey şorbaya bikewo pêmîyan,
merdim nêeşkero mîyan ra bivijyo.
3. Ziwanê Kurdî senî vernî şino û bi çi hawaya
serkewte beno?
Heme nuştox û wendekarê Kurdan rê eşkerayo ki no acigeyrayişdi û persa yewin û persa
diyîn yanê vernîdi ciwîyayiş û vilabîyayişê heme
zaraveyanê Kurdî û zaraveyêndo umumî peyda
bîyayiş yeno hesîbnayiş ki Kurdî xo bi xo serkewna
û vernîdi şina. Semedê ki ser bi kewo û zaf dewlemend û rengîn bibo, hewceyo ki hita serrna qandê
nê xebata ziwanî, komelênda umumî bêro pêser û

pêhet -qandê yewkerdena hawayê nusayişî (îmla),
zaraveyê Kurdî(lehceyan) û îstilahatî îlmî ronayene- û bi usuldê îlmîya mijul bibo. Û biryarê ki nê
xususandi vetê, hewceyo ki heme Kurdzana heti
meqbûl bê û zerrî ra qebûl bibê. Û hewceyo her kes
bizano ki însanetîye û qedr û qîymetê ci, ziwanê
babî û bapîr û dadî û dezayan sero şuxulyayişa
yeno naskerdene û zanayen. Qandê cey heme
Kurdanê welatperweran sero wezîfeyo ki qeçan û
domananê xo pêrun ziwanê Kurdî banderkerê û
heme nuştanê xo bi ziwandê zikmakîya binusnê.
Misirel-Qahire
Lacê Henê11

YEKÎTİYA ZİMANÊ KURDÎ
Zimanê Kurdî, bi rastî zimanekî pir şîrîn û zehf
zengîn û rengîn e. Çunkî galgala wî (mufredat) zor,
awayè qisebêjî (lehce û uslûb) gelek zehf e. Ew jî
ji ber belavbûna Kurdan e li serhedan û parçekirina welatê wan ê dêlal ê Kurdistan e li navbera du
se millet û dewletan da. Lewma Kurd, ji hevdu veqetiyane û ji hev dur ketine. Û ji zilm û bêbextiya
dijminan îstîbdad û tehqîra bêganeyan, bajêran û
gundan berdane, çûne ketine nav newalan û deştan û derketine ser çiyan û zinaran, dur li medeniyet û mehrûm ji îlm û îrfanê.
Seva [seba] wî zimanê wan ê Kurdî ê pak û
dêlal, ji nî’metê xwendin û nivîsandinê mehrûm
maye. Û tenê (tenha) li nav gundî û eşîran da hatiye peyv û qisekirin. Ema xwenda û zanayê Kurdan -heke gundî û ejîrî heke bajêrî be - gişk bi
zimanê bêgane û neyaran îlm û îrfan hînbûne û
xuyan zana û xwendayên Kurdan hesibandine, û
hîç li zimanê bav û dê pirs nekirine.Ji ber vê gire û
rîbata ke navbera Kurdan hebûye, wenda bûye û
bi yekcar ji nav wan rabûye. Ne ko li nav her berek
ji bera Kurdan ê mezin û gewre rabûye. Belku her
eşîreke ji Kurdan xwe tenê Kurd hesibandiye û bi
musteqbelê yê dinan nexwestiye eleqedar bibe.
Bi vî awayî, tevda bêganeyî hev du bûne. Yanî car11 No leqebê bapîrda Miheme Elî Ewnîyo. Mihemed Elî Ewnî no leqeb
semedê xo zî kar ardo.nameyê henê suka Sêwregdi zaf şuxulnayeno.
Heta tayn malbatî bi nameyê maya xo ya vajênê. Sey ‘Keyeyê Henê’
qandê cey Mihemed Elî Ewnî zî no leqeb şuxulnayo.
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pênç mirovên Kurd eger li cîhekî bicivin û dil bikin
ku le ser welatê xwinan (xwe) qise bikin û ji belengaziya wî behs bikin; bêşik nikarin bi asanî û bi
gengazî miraza xwitan(xwe bi hevdu) fehm kirin
bidin, û netuwanin(nikarin) meqseda xwiyan (hev)
hîn bibin. Çunkî her yek li wan bi awayekî qise dike
û dilê xwe da dibê: Ez tenê Kurd im. Ê din eger
Kurd jî bin, zimanê Kurdî nizanin. Çima? Çunke zar
û şîweyê wê nizanin.
We ‘1-hal ewan hemû (heme, ‘hemû, ‘heme,
gîşk, tevda, giştî) zaro û lawên milletekî yekziman
û yeknîjad û yekxwîn in. Welê jî li hev nehatiya
şîwe û zarèn wan, nikarin hev û din nas bikin we
xwo naskirin bidin.
Eger xwenda û zanayên milletekî bi vî awayî
nikaribin bi qise û nivîsa xwiyanî millî destê hev
din bigirin û arîkariya xwitan(hev) bikin, bê şubhe
ne mumkin e tiştekî din da jî destên hev bigirin û
yekfikir û yeknesaq bibin. Çira?
Çunkî nîşana yekîtiya miletekî û yekbûna
komelêkî, hebûn û heyiya zimanekî -bi kêmî yanî
‘ela el-eqell li nivîsanê da - yeknesaq û yekawa ye.
Bê vê tiştekî din çênabe û naye dirist kirin qet. Niha
li vir pirsek tê bala hemû xwendevan û nivîsevan
ew jî vaya ye: Çawan zimanekî Kurdî yeknesaq û
yekawa (‘elal eqell) li nivîsanê da tê peyda kirin ku
hemû Kurdan tê bigihîne û pê miraz û meqseda
xwiyan(xwe) biqedînin we çak(baş) eda bikin?
Min ev nivîsa xwe li vir nivîsî, û bo ku ji Hawar
re raybikim, temyîz kiribû û bi cûhaba wê pirsê
mijûl bûbûm. Ji jimara Hawarê ya şanzdehan da
pirsiyarekî hêja doraliya vî mewzû’î; mewzû’ê
nivîsara min da hatibû belav kirin we bi kurtî
heyanî yekiya gulanê cuhab dihat xwestin. Wexta
ke min ev dît û xwend dilê min vebû û çavên mi
ronî bû û ez zor pê kêfxweş bûm. Seva wê mecbûr
bûm cuhabê ko bo temamiya nivîsara xwe hazir
dikirim heman bi te’dîl û texyîrêkî hindik binivîsim
û bidim bo ev pirsiyarên ku li Hawarê da hatiye belav kirin û paşê vegerim li ser temamiya nivîsarê
(meqale) xwe û doraliya zar û zimanê Kurdî, xasma zazayî (dumilî, dunbilî) da hinek zanînî bo
hortê û zimanî belav bikim ku heyanî îro tiştek ji
wî nehatiye neşirkirin. Hêviya min ji mêrê delal û
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hêja xwediyê Hawarê, me hemû Kurdan ev e ko ji
vê nivîsê tiştik dernexe ji ber ku dirêj e û muxalifê
şertê pirsiyariya Hevendê Sorî ye.12
1- Zimanê Kurdî çawan xwerû û pak dibit?
Ma navê pirsiyarê divêt weha bit. Zimanekî
Kurdî tevayî (‘umûmî) çawan tê peydakirin ku
hemû Kurdan - Kurdmanc, goran, lor, kelhor,
bextiyarî, zazan, hawraman - jor û jêr, rojhilat û
rojavayê Kurdistanê da, tê bigihîne û karibin pê
binivîsin û bixwînin. Çima ev pirs lazim e weha
bit? Çunkî zimanê ko hemû Kurdan, kêm û zehf
têbigihîne hêj peyda nebûye, û nehatiye meydanê
ko mirov, bi paqijî û safîkirina wî mejûl bibe û
bixerîke.
Her kes zane ku, saf û paqijîya zimanekî hanca
paş yekîti (wehdet) û lihevanîna zarên wî ê zehf tê
tcsewurkirin. Ji bo wê cuhaba vê pirsê ewilî weha
didin. Seva gihaştina vî mirazî, û peydakirina vê
armancî divêt berî her tiştî çiqas zarên û zimanên
Kurdî wek kurmandcî, babanî, zazayî, lorî, feylî,
bextiyarî, hawremanî. hene bi hemû wasiteyan û
bi awakî zanînî (uslûb îlmî) were civandin û belavkirin. Yanî her zar û her şîwe da bi kêmî (ela
‘1-eqell) du-se kitêbok divêt were çapkirin ku heta
zana û nivîsanê Kurdan, karibin je fêde bibînin we
şêhr [şî’r] û gotin û nivîsa xwinan(xwe), bi qise û
pirs û galgalê hemû zarên û lehcekanî Kurdî çêkin
we durust bikin û karibin qise û pirsanî bêganeyan
berdin û hêdî hêdî desta wan jê were kişandin
heta bitiwanin(bişên) bi awayekî Kurdî ê xalis û
muxlis bêjin û binivîsin.

2 - Bi çi awayî zarên Kurdistanê ên cihê cihê
nêzînî hev dibin û zarekî welê tête pê ku, Kurd
hemû di zarên hev digihên?
Nêzîngbûna zarên zimanên Kurdî, hêdî hêdî û
xwe bi xwe ancax paş civandin û belavkirina wan
dibit. Çunke wê çaxê her yekê ji xort û ciwanên
Kurdan ji xwe ra zarêktir – bi zarê xwe – diecibîne,
tedqîqat û xebata xwe ser wî zarî dimeşîne. Û
vaya mideyek dewam dike nedîce da çiqas zar û
lehceyanî Kurdan hene, têne belav kirin, lalîn bi
12 Hêvî û daxwaza te li ser seran û ser çavan. (Celadet alî Bedirxan)
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awayekî zanisti. Û her xwenda û zana û nivîsvan
dikare bo nêzîkkirina ezmananê Kurdî û zarên
Kurdmandcî û zazayî . . . nivîsa xwinan(xwe) bi pirs
û galgal û awaya hemû zar û zimanê Kurdî tevlîhev
û têkel bike. Û şev û roj bi vê armancê mijûl bibe.
Û bona ku hemû Kurdên zana û nivîskaran, zanîn
û tedqîqatî xwiyan ku li hemû lehceyanî Kurdî da
bikin were xwandin û têgihîştin. Divêt îmlayekî
(awayê nivîsîn) muttefun eleyhî mewcûd bê,
heke Latînî bê heke Erebî. Mesela îmlayî Erebî yê
ku pê zimanê Farisî û ‘Usmanî [osmanî] mirî tê
nivîsandin. Ji bo Kurdî jî - welew muweqeten - çak
e û baş e xasma li mabeyna zana û munewweran
da. Ne ku wek biranê me yê Kurdanî welatê jêrînî
Kurdistan ku nivîsa xwiyan bi hurûfê muqette’e
binivîsin heta metb’eyê da, bibe wek şorbe tev li
hev û têkel, mirov nikarîbî ji nav derkevit.

pirsiyariya netîceya pirsiyariya yekem û ê duduyan
e yanî li paş civandin û belavkirina hemû zarên
Kurdî û peydabûna zarekî tevay, Kurdî xwe bi xwe
ser dikeve we pêşçûyî tê hesibandin. Le seva ku
zû ser bikeve we zehf zengîn û rengîn bibe, lazim
e piştî salekê ji va xebatanan civatekî hemûyayî/
tevayî (mu’temerî umûmî) bo ziman were li hev
û ji bona yekkirina awayê nivîsîn (îmla) û zarênî
Kurdî (lehecat) û danîna îstilahata zanistî - zanînî
mijûl bibe û bixerîke. Û qerarata ku ji van xusûsan
derêdixe, divêt nik hemû Kurdziman meqbûl bit û
bi dil were tenfizkirin. Û dibit herkes bizanî ke mirovati û qedr û qîmeta wî bi şuxlandina zimanê bav
û bapîr û dê û dotmaman tê naskirin û zanîn. Ji ber
wê lazim, li ser hemû Kurdanî welatparêzan, zar û
zêçên xwiyan bi zimanê Kurdî tewayî hîn bikin û
hemû nivîsa xwe bi vî zimanê dayikê binivîsin.

3- Zimanê Kurdî çawan pêşve diçî, û bi çî awayî
bi ser dikevit?

Misirel-Qahire
Lacê Henê

Hemû nivîsvan û xwendavan ra, nas e ku va

Dîmenek ji navçeya Sewregê
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NÊRÎNEKE GIŞTÎ LI SER HELBESTVANÊN
KURDÎNÛS YÊN HERÊMA ŞIRNEXÊ
Abdurrahman Adak*
DESTPÊK

1

Tezkîreyên ku di lîteratura edebiyata klasîk ya
gelên Misliman de ji bo berhevkirina jînenigarî û
nimûneyên helbestan yên helbestvanan bi tevahî
û monografiyên ku ji bo berhevkirina helbestvanên
herêmekê yan bajarekî dihatin nivîsandin, ji bo ku
meriv tarîxeke tewaw ya edebiyatê derbixe holê
du warên gelek girîng in ku pêwiste ji wan sûd bê
wergirtin. Her çiqas heta niha di babeta edebiyata
Kurdî de hinek berhemên bi terzê tarîxa edebiyatê
û antolojiyan hatibin sazkirin jî, berhemên bi
terzê monografiyên bajaran yên ku di wan de
helbestvanên bajarekî hatibin komkirin, bi qasî ku
em dizanin yan nînin, yan jî eger hebin jî kêm in.
Ji ber vê qeneeta ku em gihîştine berî niha me li
ser helbestvanên herêma Sêrt, Lice û Silîvayê çend
xebatên bi vî rengî kiribûn. Piştre di sempozyuma
Şirnexê ya ku di tarîxa 14-16ê Gulana 2010’an de
hatibû lidarxistin de me gotareke bi zimanê Tirkî
û bi sernavê “Şırnak ve Çevresinde Yetişmiş Kürtçe Yazan Şairlere Genel Bir Bakış” pêşkêş kiribû û
ev gotar piştre di pirtûka sempozyumê de hatibû
çapkirin2. Bi vî awayî me xwestibû ku piştî Sêrt, Lice
û Silîvayê em xelekeke dî li vê zincîrê zêde bikin.
Îcar ji ber ku ev gotar bi Tirkî bû, vêcarê em dixwazin heman gotarê ji nûve û digel hinek îlaweyan
bi sernavê “Nêrîneke Gıştî li ser Helbestvanên
Kurdînûs yên Herêma Şırnexê” bi Kurdî binivîsînin
û bigihînin ber destê xwendevan û lêkolînvanên
edebiyata Kurdî.
Li vir em dixwazin di babeta çarçoweya vê
*

2
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lêkolînê de li ser çend xalan rawestin. Helbet
mebesta me ji herêma Şirnexê wekî parêzgeh
Şirnex û qezayên wê ne. Bi rastî jî meriv dikare
parêzgeha Şirnexê, qezaya wê Hezex ne di nav
de, digel qezayên wê yên dî Cizîr, Silopî, Beytuşşebab û Basa ji aliyê tarîxî, coxrafî û komelayetî
ve wekî herêmeke yekgirtî bihesibîne ku ew jî
cihûwarên mîrnişîniya Botan e. Heçî Hezex e ew
ji aliyê coxrafî û çandî ve zehftir dewama herêma
Torê ye û di tixûbê herêma Torê û Botan de dimîne.
Lê ji ber du sebeban me Hezex jî xiste nav çarçoweya vê lêkolînê de. Yê yekem ew e ku sempozyuma navborî derheqê wilayeta Şirnexê de bû û
me nedikarî em Hezexê ji nav mijarê derbixin. Yê
duyem jî herçiqas Hezex ji aliyê coxrafî û çandî ve
ne li ser herêma Botan be jî, ew dîse gelekî nêzîkê
Cizîrê ye û berî ku bibe qeza jî bi Cizîrê ve girêdayî
bû. Her weha mebesta me ji sernavê ne hemû
helbestvanên vê herêmê ne. Bi ifadeya “Kurdînûs”ê
me xwestiye em helbestvanên ku bi Erebî yan bi
Tirkî nivîsandine ji çarçoweya mijarê derbixin. Xaleke dî jî ew e ku di nav helbestvanên Kurd de me
cudahî nexistiye navbera terzê helbestên wan de.
Wate çi bi terzê klasîk, çi bi yê nûjen nivîsandibin
me cih daye hemû helbestvanên Kurdînûs.
Çawa ku me di nivîsa Tirkî de jî kiribû, li vir jî em
dê yekyek li ser biyografiya helbestvanan û naveroka helbestên wan ranewestin. Lewre wê demê
ev nivîs dê ji çarçoweya nivîsa kovarekê derbikeve. Li vir em dê wekî hinek agahiyên encamî li ser
lîste, kronolojî, cihûwar û berhemên van helbestvanan rawestin û li ser van mijaran hinek analîzan
bikin. Xudê hesbike, em dê di derfeta pêşî de vê
xebatê digel zêdekirina biyografiya helbestvanan
û analîzên kûrtir berfirehtir bikin.
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Di amadekirina vê lêkolînê de me bi piranî ji
çend jêderên sereke yên çapkirî yên wekî Abdulkadir Bingol, Kulîlkên Baxê Botan, (Enstîtuya Kurdî
ya Amedê, İst. 2008, r. 85-181), Abdullah Yaşın, Tarih Kültür ve Cizre (Ankara 2007 r. 339-422) Selim
Temo, Kürt Şiiri Antolojisi (Agora, İst. 2007, I, LXXILXXXII) sûd wergirtiye. Her weha agahiyên devkî
û hinek dîwanên destnivîs û hinek xebatên dî jî
me wekî referans girtine. Herî dawî li vir pêwist e
ji bo arîkariya edîtorê kovara Nûpelda’yê M. Zahir Ertekin ya ku di vê pêvajoyê de di derbaskirina vê gotarê ji Tirkî bal bi Kurdî ve bi min re kiriye
spasiyên xwe pêşkêş bikim.
I. LÎSTEYA HELBESTVANAN
Di vê beşa pêşî de em dixwazin lîsteyeke tewaw
ya helbestvanên herêma Şirnexê bidin. Heta niha
bi qasî ku me bidestxistye, li devera Şirnexê pêncî
û heşt helbestvanî bi Kurdî helbest yan jî nezm
nivîsandine. Bêguman bi dewama li ser lêkolînê
hijmara van dê zêde jî bibe. Li jêr em dê bi awayekî
alfabetîk cih bidin lîsteya van helbestvanan3.
1. Abdulkadir Bîngol
2. Berken Bereh
3. Cegerpel (m. 1988)
4. Cizîrî İbrahîm
5. Ehmed Saygıdar
6. Îrşad Seyda
7. Kamûran Elî Bedirxan (m. 1978)
8. Mehmed Narincî Hilalî Goyî,
9. Mehmûd Bilge (m. 1974)
10. Mela Bedreddinê Kefsûrî
11. Mela Behadin kure Mela Seidê Hêtmî (m. 1996)
12. Mela Dawud (sedsal: XVI-XVII)
13. Mela Ebdulcelîlê Botî (m. 1981)
14. Mela Ebdullah Firfêlî (m. 1995)
15. Mela Ebdullahê Dêrşevi
16. Mela Ebdullahê Hesinkî
17. Mela Ebdurrahim Yaşın (m. 1956)
3

Ji bo jînenigariya van helbestvanan bnr. Abdulkadir
Bîngol,, Kulîlkên Baxê Botan, Enstîtuya Kurdî ya Amedê,
İst. 2008; Ebdurrahman Cûdî, Malbata Zêbarîyan û
Basreta “Paytexta Neqşebendîyan”ê -Heta bi Serdema
Postnişînîya Malbata Zêbarîyan li Dergahê Basretê-, Nubihar, h. 107, r.-58. İst. 2009; Selim Temo, Kürt Şiiri
Antolojisi, Agora, İst. 2007; Ebdullah Yaşın, Tarih Kültür ve Cizre, Ankara 2007; Hemdî Ebdulmecîd es-Selefî,
Tehsîn Îbrahim Doskî, Ikdu’l-Cuman, eş-Şarika 2008;
eş-Şeyx Mihemed Şefîq ez-Zîbarî, el-Ehwalu’d-Durriye
we’l-Exbaru’l-Miskiyye fi’s-Silsileti’z-Zîbariyye, Musul
1935.

18. Mela Ebdurrahman Erzen
19. Mela Ebdurrahman Erzen (m. 1986)
20. Mela Ebdusselam Nacî (m. 1952)
21. Mela Ehmedê Cizîrî (m.1640)
22. Mela Ehmedê Şaxî
23. Mela Ehmedê Zinarexî
24. Mela Feyzullah Erzen (m. 2002)
25. Mela Hesenê Dêrşewî (m. 1965)
26. Mela Îbrahîm Salman (m. 1962)
27. Mela Îbrahimê Xelîlî
28. Mela Mihemed Beşîr
29. Mela Nureddîn Elçioğlu
30. Mela Seîd Şevlûk
31. Mela Siracuddînê Xelîlî (m. 1983)
32. Mela Yûsufê Zivingî (m. 2002)
33. Melaye Bateyî (Derdora 1675-1760)
34. Mihemed Emînê Hilalî Goyî
35. Mihemed Sedîqê Şirnexî
36. Mihemedê Zêbarî
37. Mîr Celadet Elî Bedirxan (m. 1951)
38. Mustefa b. Ahmed Botî (piştî 1940’an)
39. Necati Onur
40. Pîr Izzeddîn (sedsal: XVII)
41. Remezan Axayê Cizîrî (sedsal: XVII)
42. Remezanê Botî
43. Saidê Merhûm (m. 1916)
44. Seîd Axayê Cizîrî
45. Seydayê Tîrêj (m. 2002)
46. Seyîd Beşîr Doru (1996)
47. Seyîd Elîyê Findikî (1978)
48. Silêmanê Bohtî (weşana kovarê: 1918-19)
49. Şêx Huseynê Basretî (m. 1915)
50. Şêx Ebdulhekîmê Dêrşewî (m. 1905)
51. Şêx Ehmed Mûnis
52. Şêx Mihemed Nûrullah Seyda (m. 1985)
53. Şêx Mihemed Qedrî (m. 1961)
54. Şêx Mihemed Seîd Seyda (m. 1968)
55. Şêx Sahib Varol (m. 1983)
56. Şêx Şemseddîn (m. 1943)
57. Şêx Xalidê Zêbarî (m. 1805)
58. Xan Ebdalê Cizîrî
II. KRONOLOJIYA HELBESTVANAN
Di vê beşê de em dê li gor kronolojiyê li ser
helbestvanên herêma Şirnexê rawestin. Lê wekî
rêbaz em ê neku lîsteyeke kronolojî nîşan nadin.
Em dê li gor serdemên tarîxa edebiyata Kurdî li
ser mijarê rawestin û cihê vê herêmê di tarîxa
edebiyata Kurdî bînin ber çavan. Bêguman hinek taybetiyên xweser yên ku tarîxa edebiyata vê
herêmê ji tarîxa edebiyata Kurdî bi giştî cuda di-
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kin jî hene. Bo numûne di serdema Xalidîtiyê de
bandora Xalidîtiyê ya ku li vê herêmê çêbûye ji
ya gelek herêmên dî zehftir e. Her weha herêma
Şirnexê jî din av de serdema Komarê xasê bi Kurdistana Tirkiyeyê ve ye û taybetiyên vê serdemê
li parçeyên dî yên Kurdistanê nayên dîtin. Dîse
herêma Şirnexê jî di nav de di serdema berya
mîrektiyan de bi Kurmancî em dikarin bêjin qet
berhem nehatine nivîsandin. Lê li Kurdistana
Îranê bi diyalekta Goranî gelek helbest hatine
nivîsandin. Li vir heta pileyekê cihê tarîxa edebiyata vê herêmê di nav tarîxa edebiyata Kurdî de
dê kifş bibe. Em dê di vê beşê de tarîxa edebiyata/
helbesta vê herêmê di bin sernavên “Serdema Berya Mîrektiya Ezîzan”, “Serdema Mîrektiya Ezîzan”,
“Serdema Xalidîtiyê”, “Serdema Komara Tirkiyeyê”
û “Helbestvanên Ku Serdema Wan ne Diyar e” de
pêşkêş bikin.

B. SERDEMA MÎREKTIYA EZÎZAN
Li gorî daneyên ku heta niha hatine bidestxistin, li devera Şirnexê ewilîn nivîsandina helbest
û menzûmeyên Kurdî, leqayî serdema Mîrektiya
Ezîzan tê. Vê mîrektiyê li Cizîrê û derdora wê demeke dirêj, ji dawiya Selçûqiyan heta bi nîveka
sedsala XIX’an desthilatdarî kiriye5. Her çiqas
endamêm malbata Ezîzan di destpêkê de digel
Cizîrê li Gurgil û Finikê jî desthilatdarî kiribin jî,
piştî sedsala XVI’an îdareya Gurgil û Finikê jî ketiye
destê mîrên Cizîrê de. Ji ber vê yekê em dikarên
bêjin ku sahaya desthilatdariya mîrektiya Ezîzan
kêm-zêde beramberî herêma Şirnexê ya îro tê.
Bi qasî tesbîtên me helbestvanên ku di serdema
Mîrektiya Ezîzan de jiyane ev in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A SERDEMA BERYA MÎREKTIYA EZÎZAN
Ev serdem ji destpêka serdema Îslamê
destpêdike û heta bi damezrandina mîrektiyên
Kurmancan dewam dike. Ji sedsala heftan heta
bi sedsala sêzdeh/çardehan bi qasî şeş-heft qerna dom kiriye. Wekî desthilatdariyên siyasî leqayî
dewra dewletên Emewî û Ebbasiyan tê. Anko di
vê serdemê de desthilatdarî ne ketiye destê Kurdan de. Di serdema berya Mîrektiyan de, Edebiyata Goranî ne di nav de, Kurdan bi piranî helbest
û menzûmeyên xwe bi zimanê Erebî nivîsandine.
Bi heman rengî em vê rastiyê di serdema berya
Mîrektiyan Ezîzan de li herêma Şirnexê jî dibînin.
Hew em dikarin vê bêjin ku di dawîya serdema dewleta Ebbasîyan de ji alîyê gelên ne Ereb
ve hinek hikûmetên nû hatin avakirin. Her weha
Kurdan jî hinek hikûmet ava kirin. Di serdema van
hukûmetan de hinek helbestvanên ku haya wan
ji Kurdîbûna wan hebû peyda bûn. Wekî nimûne
Huseynê Beşnewî (m. 380) ku xelkê Finîkê bû (Finik
niha bi navçeya Basa ya Şirnexê ve girêdayî ye.) di
serdema Merwaniyên Kurd de jiyaye û helbestên
xwe bi Erebî nivîsandiye. Ji bo Kurdan ev helbestvan girîng û balkêş e. Lewra di helbestên xwe
de qala hemiyetperweriya Kurdan ango qala
Kurdperweriyê kiriye4. Bi kurtî di vê serdemê de
em bi helbestvanên Kurdînûs yên herêma Şirnexê
neagahdar in.
4
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Hemdî ‘Ebdulmecîd es-Selefî, Tehsîn Îbrahîm Doskî, Ikdu’lCuman, eş-Şarîka 2008, I, 91-92.

Mela Ehmedê Cizîrî (m.1640)
Remezan Axayê Cizîrî (sedsal: XVII)
Mela Dawud (sedsal: XVI-XVII)
Pîr Izzeddîn (sedsal: XVII)
Melayê Bateyi (Derdora 1675-1760)
Xan Ebdalê Cizîrî
Şêx Xalidê Zêbârî (m. 1805)

C. SERDEMA XALIDÎTIYÊ
Di nîveka sedsala XIXan de, ji aliyê Osmaniyan ve mîrektîya Ezîzan ji holê hate rakirin û mîrê
dawî Bedirxan Beg hate nefîkirin (1847). Piştî
vê bûyerê şûnewarên desthilatdariya mîrektiya
Ezîzan ku herêma Şirnexê jî dixwe de dihewîne,
bêdesthilatdarî ma. Osmaniyan her çiqas xwestin ku bi riya waliyan vê herêmê birêvebibin jî,
di vê siyaseta xwe de serfiraz nebûn û li herêmê
valahiyeke desthilatdarî xwenîşanda. Tam di vê
demê de Mewlana Xalidê Şehrezorî ji Hindistanê
xelîfetiya terîqeta Neqşebendîtiyê wergirt û di
serî de li Kurdistanê û li cîhana Îslamê tevî şaxekî
Neqşebendîtîyê ku wekî Xalîdîtîyê tê bi navkirin
ava kir. Xalidîti, li herêma ku mijara me ye bi riya
xelîfeyê Mewlana Xalidê Şehrezorî yê herî dawî
Şêx Xalidê Cizîrî ku li gundekî Şirnexê bi navê
Basretê dergahek ava kiribû bû xwedî bandor û ew
valahiya ku peydabûbû tijî kir. Bir riya vî dergahî
Xalidîtiyê heta dema damezrandina komarê –nêzî
sed salî- ji aliyê sîyasî û civakî ve bandora xwe ya bi
hêz berdewam kir. Ji ber vê otorîteya civakî û siyasî
5

M. Emin Zekî Beg, Kürtler ve Kürdistan Tarihi, (Wer. V. İnce, M.
Dağ, R. Adak, Ş. Aslan), Nûbihar İst. 2010, 697-698.
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me navê vê serdemê wekî serdema Xalîdîtiyê danî.
Di vê serdemê de li Basretê û li herêma Botan li
medrese û dergahan gelek nûnerên girîng yên
tesewwufî û ilmî derketin holê. Di nav van de
hin kesên helbestvan jî hebûn. Li gorî lêkolînên
me, di vê serdemê de helbestvanên ku bi Kurdî
nîvîsandine ev in:
1. Şêx Ebdulhakîmê Dêrşewî (m. 1905)
2. Şêx Huseynê Basretî (m. 1915)
3. Seidê Merhûm/Meczub (1873-1916)
4. Şêx Şemseddîn (1943)
Dawiya vê serdemê her weha beramberî serdema derketina edebiyata Nûjen ya Kurdî jî tê. Di
dawiya Osmaniyan de, heta bi avakirina komara
Tirkiyeye bi taybet li Stenbolê nifşeke nû bi terzekî
nû dest bi xebatên rewşenbîrî yên wekî derxistina
kovar û rojnameyên kurdî û avakirina komeleyan
Kurdî dikirin û di nav van de jî yên ku bi kurdî helbest dinivîsandin hebûn. Silêmanê Bohtiyê ku di
kovara Jînê de helbestên wî hatine weşandin6 yek
ji van kesan e.
D. SERDEMA KOMARA TIRKIYEYÊ
Piştî avakirina komara Tirkiyeyê ji bo Kurdan
û edebiyata Kurdî herêma Şirnexê jî di nav de li
Kurdistana Tirkiyeyê tevî û serdemeke nû û dijwar
destpêkiriye. Di vê serdemê de zimanê Kurdî hatiye qedexekirin û xebatên li ser edebiyata kurdî
di medrese û dergahan de bi dizî hatine kirin. Li
aliyekî dî di zanîngehan de nifşeke nû dest bi
xebatên li ser edebiyata nûjen ya Kurdî kirin. Helbet meriv dikare helbesvanên herêma Şirnexê
li gor merheleyên ku Kurd di serdema komara
Tirkiyeyê de tê re derbasbûne kom û dabeş bike,
lê ji ber ku her perîyodek li gor edebiyata klasîk û
ya nûjen taybetiyên xwe hene mijar dê dirêj bibe.
Lewre niha em nikarin têkevin vê mijarê7. Li vir em
dixwazin helbestvanên herêma Şirnexê yên serdema komarê bi awayekî kronolojîk û li gor yên mirî
û yên berheyat dabeş bikin. Hijmara yên mirî 23 û
hijmara yên berheyat jî 18 in.
Yên Mirî
Jîn Kovara Kurdî Tirkî, (Amadekar M. Emîn Bozarslan), Hej. 20 r.
17, Weşanxaneya Deng, Uppsala 1987, C. IV, r. 865.
7 Di vî warî de ji bo ahagiyên berfireh bnr. Abdurrahman Adak, “Di
çarçoveya saziyên klasîk û modern de li Tirkiyeyê du ekolên edebiyata
Kurdî”, Knowledge through interdisciplinarity in the social sciences:
Comparing perspectives and sharing Experiences from Turkey an UK.
(sempozyuma ku ji aliyê Zanîngehên Exeter û Mardin Artukluyê vê
hatiye lidarxistin, 22 Hezîran 2011, Exeter/Ingilîstan).
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mustefa b. Ehmed Botî (piştî 1940î)
Mîr Celadet Alî Bedirxan (m. 1951)
Ebdusselam Nacî (m. 1952)
Mela Ebdurrahîm Yaşın (m. 1956)
Şêx Mihemed Qedrî (m. 1961)
Mela Îbrahim Salman (m. 1962)
Mela Hesenê Dêrşewî (m. 1965)
Şêx Mihemed Seîd Seyda (m. 1968)
Mela Mehmûd Bilge (m. 1974)
Seyîd Elîyê Findikî (m. 1978)
Kamûran Elî Bedirxan (m. 1978)
Mela Ebdulcelîlê Botî (m. 1981)
Şêx Sahib Varol (m. 1983)
Mela Siraceddînê Xelîlî (m. 1983)
Şêx Mihemed Nûrullah Seyda (m. 1985)
Cegerpel (m. 1988)
Mela Ebdurrahman Erzen (m. 1986)
Mela Ebdullahê Firfrêlî (m. 1995)
Seyîd Beşir Doru (1996)
Mela Behadîn kure Mela Seîdê Hêtmî (m.
1996)
21. Mela Yûsufê Zivingî (m. 2002)
22. Mela Feyzullah Erzen (m. 2002)
23. Seydayê Tîrêj (m. 2002)
Yen Berheyat (Alfabeyî)
1. Abdulkadir Bîngol
2. Ahmet Saygıdar
3. Berken Bereh
4. Îrşad Seyda
5. Mela Bedreddînê Kefsûrî
6. Mela Ebdullahê Dêrşewî
7. Mela Ebdullahê Hesinkî
8. Mela Ebdurrahman Erzen
9. Mela Ehmed Ulus
10. Mela Ehmedê Zinarexî
11. Mela Feyzullah Erzen
12. Mela Îbrahimê Xelîlî
13. Mela Mihemed Beşir
14. Mela Nureddîn Elçioğlu
15. Mela Seîd Şevlûk
16. Necati Onur
17. Remezanê Botî
18. Şêx Ehmed Munis

NÊRÎNEKE GIŞTÎ LI SER HELBESTVANÊN KURDÎNÛS YÊN HERÊMA ŞIRNEXÊ

25

nûpelda

bêndera çand û hunerê

E. HELBESTVANÊN KU SERDEMA WAN NE DIYAR E
Ji bilî van hersê beşên ku li jor me lîsteyan wan
nîşan da, hin helbestvanên vê herêmê yên ku serdema wan ne diyar e jî hene. Ew helbestvan jî ev
in:
1. Seîd Axayê Cizîrî
2. Mihemed Emînê Hilalî Goyî
3. Mihemed Sedîqê Şirnexî
4. Mihemedê Zêbarî
5. Mihemed Narincî Hilalî Goyî
6. Cizîrî İbrahîm
III. CIHÛWARÊN HELBESTVANAN
Eger em helbestvanên herêma Şirnexê li gorî
cihûwarên wan dabeş bikin, dê derkeve holê ku
ji Cizîre 36, ji Şirnexê 14, ji Hezexê 3 û ji her yek
ji Beytuşşebab, Silopî û Basa jî helbestvanek derketiye. Li jêr li gor vê dabeşkirinê em dê cih bidin
lîstyên van helbestvanan.
A. HELBESTVANÊN CIZÎRÎ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

26

Remezan Axayê Cizîrî (sedsal: XVII)
Mela Ehmedê Cizîrî (m.1640)
Seîd Axayê Cizîrî
Cizîrî İbrahîm
Seîdê Merhûm (m. 1916)
Mîr Celadet Elî Bedirxan (m. 1951)
Ebdusselam Nacî (m. 1952)
Mela Ebdurrahîm Yaşın (m. 1956)
Şêx Mihemed Qedrî (m. 1961)
Şêx Mihemed Seîd Seyda (m. 1968)
Mehmûd Bilge (m. 1974)
Seyîd Elîyê Findikî (1978)
Kamûran Elî Bedirxan (m. 1978)
Şêx Sahib Varol (m. 1983)
Mela Siraceddînê Xelîlî (m. 1983)
Şêx Mihemed Nûrullah Seyda (m. 1985)
Mela Ebdurrahman Erzen (m. 1986)
Mela Ebdurrahman Erzen
Mela Mihemed Beşîr
Şêx Ehmed Munis
Mela Nureddîn Elçioğlu
Necati Onur
Abdulkadir Bîngol
Mela Îbrahim Salman
Mela Seîd Şevlûk
Mela Îbrahimê Xelîlî
Ahmet Saygıdar
Mela Feyzullah Erzen (m. 2002)

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Seydayê Tîrêj ((m. 2002)
Ebdulcelilê Botî (Mela)
Mela Seîd Şevlûk
Remezanê Botî
Mela Ebdullahê Hesinkî
Mela Ehmedê Şaxi
Mela Behadin kure Mela Seîdê Hêtmî (m. 1996)
Îrşad Seyda

B. HELBESTVANÊN ŞIRNEXÎ
1. Pîr Izzeddîn (sedsal: XVII)
2. Şêx Xalidê Zibârîê (m. 1805)
3. Şêx Ebdulhakîmê Dêrşewî (m. 1905)
4. Şêx Huseynê Basretî (m. 1915)
5. Şêx Şemseddîn (1943)
6. Mustefa b. Ehmed Botî (piştî 1940’î)
7. Mihemedê Zêbarî
8. Mihemed Narincî Hilalî Goyî
9. Mela Hesenê Dêrşewî (m. 1965)
10. Mihemed Sedîqê Şirnexî
11. Cegerpel (m. 1988)
12. Mela Yûsufê Zivingî (m. 2002)
13. Berken Bereh
14. Mela Ebdullahê Dêrşewi
C. HELBESTVANÊN HEZEXÎ
1. Mela Ebdullahê Firfrêlî (m. 1995)
2. Mela Ehmedê Zinarexî
3. Mela Bedreddînê Kefsûrî
D. CIHÛWARÊN DÎ
1. BASA: Mela Dawud (sedsal: XVI-XVII)
2. SILOPÎ: Seyid Beşir Doru (1996)
3. BEYTUŞŞEBAB: Melayê Bateyi (1675-1760
dolayları)
IV. BERHEMÊN HELBESTVANAN
Li jor me behsa nasnameya helbestvanên
herêma Şirnexê kir. Îcar niha jî di vê beşê de
em dê li ser berhemên van helbestvanan rawestin. Bêguman ew kesên navborî tev ne
xwedîberhemên çapkirî yan jî destnivîs in. Ji xwe
ji bo kesek bibe helbestvan ne lazim e berhemeke
wî ya bi vî rengî hebe. Bi rastî em li gor usûla ku ji
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berê ve tê tetbîqkirin, di nav lîsteya helbestvanên
herêmekê de cih didin herkesê ku bi hindikayî
çend helbest û berjortir nivîsandibin. Lê li jêr em
dê hew cih bidin wan kesên ku berhemen wan
hene. Ewên ku di van lîsteyan de cih negirtine
xwedihelbest in, lê nexwedîberhem in.
A. LÎSTEYA BERHEMAN
Bi qasî ku me kariye tesbît bikin, ji helbestvanên
herêma Şirnexê 30 kesî berhem nivîsandine. Hijmara wan berhemên ku ji aliyê van hebestvanan
hatine nivîsandin jî 52 ye. Li jêr em dê cih bidin navê van helbestvanan û li binê wan jî navê
berhemên wan bidin. Di rêzkirina helbestvanan
de zehfiya berheman û qidem esas hatiye girtin.
Mela Ehmedê Cizîrî (m.1640)
Dîwan
Melayê Bateyi (Derdora 1675-1760)
Mewlûd
Dîwançe
Mela Siracuddîn Xelîlî (m. 1983)
el-‘Eqdu’d-durer: Di mijara wesîyetê de hatiye
nivîsandin.
el-‘Ilacu’nacî’: Di mijara tibbê de bi terzê şîretan
hatiye amadekirin.
Gulbahar: Ji şîretên Kurdî pêk tê.
Dîwan
Mewlûd
Gulcivîn: Helbest
Şêx Sahib Varol (m. 1983)
Dîwan
Mewlûda Kurmanci
Eqîdeya Îmanê
Tefsîru’d-Demîr: Ji munacatan pêk tê.
Zurûf: Kitêba Zurûfê bi nezmê wergerandiye
Erebî.
Seydayê Tîrêj (m. 2002)
Dîwana Xelat (Helbest, Beyrûd, 1984 yan 1985
yan 1986)
Dîwana Zozan (Helbest, Beyrût 1992; yan 1990)
Dîwana Cûdî (Helbest, Beyrût, 1998);

Mewlûda Kurmancî (Mewlûd, ?, ?).
Mela Feyzullah Erzen (m. 2002)
Gula Narincî Mewlûda Kurmancî
Hate Sefa di Mewlûda Mustefa
Mela Ehmedê Zinarexî
Kurteya Fiqha Şafi’î (2 cild),
Xulasa Eqîda Muslimanê Sunnî
Mewlûd
Mela Nûreddîn Elçioglu
Pirtûka Nav Ronahî Helbestên Rast û Şahî
Mewlûda Ehmedî ye Bi Peyva Kurmanci ye
Mela İbrahîmê Xelîlî
Mewlûda Kurdî,
Zaroktîya Pêxember, Veqetandina wî ya ji
Mekkeyê û wefata wî
Şêx Xalidê Zêbrî (m. 1805)
Qewlê Newala Sîsebanê
Seîdê Merhûm (m. 1916)
Dîwan
Cegerpel (1983-1988)
Dîwançe (Cegerpel û Hindek Hozanêt wî, Berhevkirin: Nimetullah Mihemed Nihêlî, Zankoya
Duhok Senterê Vekolînên Kurdî û Parastina Belgenaman, Duhok 2009)
Şêx Mihemed Qedrî (m. 1961)
Dîwana Îrfan
Seyîd Elîyê Findikî (1978)
Dîwan
Mustefa b. Ehmed Botî (piştî 1940’î)
Dîwan
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Mîr Celadet Elî Bedirxan (m. 1951)
Were Dotmam (Şiir, İstanbul, 1998)
Kamûran Elî Bedirxan (m. 1978)
Kulîlkên Ezêb (Şiir, İstanbul, 1998; Helbestên
Hawarê)
Ebdusselam Nacî (m. 1952)
Du heb dîwan (di şewata mala wî de şewitîne)
Mela Ebdulcelilê Botî (m. 1981)
Dîwan
Şêx Mihemed Nûrullah Seyda
Dîwan
Mela Yûsufê Zivingî (m. 2002)
Dîwan
Şêx Ehmed Munis
Dîwan
Mela Ebdullahê Dêrşewi
Bayê Bênderê (Dîwana helbestan)
Berken Bereh
Hemû Berhem (Êş, Şagirtên Evînê, Pandomîm,
Şîna Helbestê, Şerbeta Ji êgir, Haiku), Lîs, Ankara
2011.
Necati Onur
Zîn (helbest).
Ahmet Saygıdar
130 heb helbestên Kurdî, 20 heb jî yên Tirkî
hene.
Remezanê Botî
Pirtûkeke wî ya helbestê heye.
Mela Ebdullahê Hesinkî
Ewamila Menzûm
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Zurûfa Menzûm
Mela Mihemed Beşir
Dîwan
Mela Bedreddînê Kefsûrî
Mewlûda Kurdî bi Zimanê Gundî
Etarî (dîwançe)
B. TESNÎFA BERHEMAN
Di vê beşê de em dê van 52 berhemên ku ji aliyê
30 heb helbestvanên vê herêmê ve hatine dayîn, li
gorî mijaran û cûreyan dabeş bikin. Dema em bi
vî çavî lêbikolin dê ev mijar/cûre derkevin pêşberî
me: Dîwan/Dîwançe, Mewlûd, Fiqh, Nehw, Sîyer,
Cengname, Pendname, Munacat, Tib û helbesta
nûjen (11 mijar/cûre). Di nav van mijar û cûreyan
de zehftir dîwan/dîwançe û mewlûd derdikevin
pêş. Li jêr em dê lîsteyên hijmara berhemên ku ji
bo her mijarekê/cûreyekê hatine dayîn bidin.
1. DÎWAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mela Ehmedê Cizîrî (m.1640)
Melayê Bateyi (derdora 1675-1760)
Saidê Merhûm (m. 1916)
Mustefa b. Ehmed Botî (piştî 1940î)
Ebdusselam Nacî (m. 1952)
Şêx Mihemed Qedrî (m. 1961)
Seyîd Elîyê Findikî (1978)
Mela Ebdulcelilê Botî (m. 1981)
Şêx Sahib Varol (m. 1983)
Mela Siraceddînê Xelîlî (m. 1983)
Cegerpel (1983-1988)
Mela Yûsufê Zivingî (m. 2002)
Seydayê Tîrêj (m. 2002) Sê dîwan.
Şêx Ehmed Munîs
Mela Ebdullahê Dêrşewî
Şêx Mihemed Nurullah Seyda
Mela Mihemed Beşir
Mela Bedreddînê Kefsûrî
Mela Nureddîn Elçioğlu
Mela Ehmed Ulus
Mela Behadîn kurê Mela Seîdê Hêtmî
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‘Ilacu’naci’
2. MEWLÛD
1. Melayê Bateyi (derdora 1675-1760):
Mewlûda Kurmanci
2. Şêx Sahib Varol (m. 1983): Mewlûda Kurmanci
3. Mela Siraceddînê Xelîlî (m. 1983): Mewlûda
Kurmanci
4. Seydayê Tîrêj (m. 2002): Mewlûda Kurmancî
5. Mela Ehmedê Zinarexî: Mewlûd
6. Mela Nureddîn Elçioğlu: “Mewlûda Ehmediy
e Bi Peyva Kurmanci ye”
7. Mela Bedreddînê Kefsûrî: Mewlûda Kurdî bi
Zimanê Gundî
8. Mela Îbrahimê Xelîlî: Mewlûda Kurdî
9. Mela Feyzullah Erzen (m. 2002)
• Gula Narincî Mewlûda Kurmancî
• Hate Sefa di Mewlûda Mustefa

11. HELBESTA NÛJEN
Mîr Celadet Elî Bedirxan (m. 1951: Were Dotmam
Kamûran Elî Bedirxan (m. 1978): Kulîlkên Ezêb
Berken Bereh: Hemû Berhem (Êş, Şagirtên
Evînê, Pandomîm, Şîna Helbestê, Şerbeta Ji êgir, Haiku), Lîs, Ankara 2011.
Remezanê Botî: Helbest
Necati Onur: Zin
Ahmet Saygıdar 130 heb helbestên bi Kurtdî,
20 heb helbestên bi Tirkî.

REFERANS
3. FIQH
Mela Siraceddînê Xelîlî (m. 1983) el-‘Ekdu’ddurer: Di babeta westiyetê de ye.
Mela Ehmedê Zinarexî Kurteya fiqha Şafi’î (2
cild)
4. NEHW
Mela ‘Ebdullahê Hesinkî Ewamila Menzûm,
Zurûfa Menzûm
5. EQAÎD
Şêx Sahib Varol (m. 1983) Eqîdeya Îmanê
Mela Ehmedê Zinarexî Xulasa ‘Eqîda
Muslimanê Sunî,
6. SIYER/JIYANA PÊXEMBER
Mela Îbrahîmê Xelîlî
Zaroktîya Pêxember, Veqetandina wî ya ji
Mekkeyê û wefata wî
7. CENGNAME
Şêx Xalidê Zêbrî (m. 1805): Sîseban
8. NESÎHET/PENDNAME
Mela Siraceddînê Xelîlî (m. 1983)Gulbahar
9. MUNACAT
Şêx Sahib Varol (m. 1983) Tefsîru’d-DEmîr
10. TIB
Mela Siraceddînê Xelîlî (m. 1983) el-
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1

Bedîuzzeman Se’îdê Nûrsî
Wêrgêr: Ayhan Meretowar
1
2

َ س ِم ِه وَا ِ ْن ِم ْن
س ِّب ُح ب ِ َح ْم ِد ِه
َ ُىء اِال َّ ي
ْ ِ بِا
ٍ ش

Birayê min ê ezîz ê axretê Hafiz Xalid Efendî!
3

4

Birako, wefata gedeyê te, ez muteessîr û
xemgîn kirim. Lê belê ELHUKMÛ LÎLLAH
şîareke Îslamê ye ku meriv bi qezayê razî
be û teslîmî qederê bibe. Cenabê Heq sebra
cemîl bide we. Min hêvî ji Xwedê heye ku ew,
wî rehmetîyî jî, ji we re bike zewadê axretê
û ew ji we re bibe şefaetkar. Em dê “Pênc
Nuqte”yên ku ji we re û ji wan mumînên mîna
we mutteqî re mizgîneke mezin û teselliyeke
heqîqî nîşan bide, beyan bikin.
NUQTEYA YEKÊ: Di Qurana Hekîm de, sir û
meala 5

ev e ku:

1 Ev werger ji kullîyata Rîsaleyê, ji Nameya Hivdehan ku Zeyla Lem’eya
Bîst û Pêncan e û mijara wê tazıyenameya zarokan e. Me jî wê wek e
Hawarînameya Zarokan wergerandîye Kurdî. A. M.
2	���������������������������������������������������������������������
Û mizgîn bide wan ên ku sebir dikin. Tu tişt tune ye ku digel hemdkirinê, Wî tesbîh neke (Îsra: 44)
3 Bi navê wî Xwedayê Rehman û Rehîm.
4 Mizgîn bide wan ên ku sebir dikin. Gava mûsîbetek tê serê wan,
dibêjin: “Em ji bo Xwedê ne û em dê careke din ber bi Wî ve vegerin.
(Sûreyê Beqere: 155-156)
5 Zarokên ku gihîştine jiyana ebedî. (Sûretê Waqie: 17)
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Ev ayeta kerîm îşaret dike û mizgîn dide
ku ew weledên mumînan ku berî balixbûnê
wefat dikin, li Cennetê, bi awayekî ebedî û şîrîn
û bi awayekî ku layiqî Cennetê bin, dê daîmî zarok bimînin.
Û di hemêza wan dayik û bavên ku
diçin Cennetê de, dê ebedî bibin medarê
kêfxweşiyê..
Û zewqeke herî letîf ku hezkirina ji zarokan û
şabûna bi wan e, ji dê û bavên xwe re dê bibin
medarê temînê..
Û her çi tiştê ku bi lezzet be, li Cennetê heye;
îşaret dike ku ew kesên ku dibêjin “Ji ber ku
Cennet, ne ciyê tenasulê ye, li wê derê hezkirina ji zarokan û şabûna bi zarokan tune ye.” ne
rast e..
Hem di bedêl û şabûna wê hezkirina ji zarokan a demeke kurt a deh salên ku bi eleman
dagirtîye de, ehlê îmanê, hezkirin û şabûneke
safî, bêelem a bi qasî milyonan, hezkirin û
şabûneke ebedî, dê qezenc bikin û ev ayeta
kerîm destnîşan dike û mizgîn dide ku ji ehlê
îmanê re dê bibin medareke herî mezin a
seadetê.
NUQTEYA DUDUYAN: Zemanekî, zatek
di zindanekê de ye. Wan, zarokekî wî yê
xwînşîrîn şandiye cem wî. Îca ew girtiyê
bêçare, hem di bin barê elema xwe de ye,
hem jî ji ber ku nekariye îstreheta wî weledê
xwe temîn bike, gelek dilbikul e, hem jî, dilê wî
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diêşe. Peyre hakimê merhemetkar, merivekî
dişîne ba wî û dibêje ku:
“Ev gede, her çendî ewladê te ye; lêbelê raiyeta min e û miletê min e. Ez dê wî bigrim (ba
xwe) û di serayeke xweşik de xwedî bikim.”
Ew mêrik digrî, digazine û dibêje: “Ez dê
weledê xwe yê ku medarê teselliya min e, nedim.”
Hevalên wî jê re dibêjin:
“Ev xemgînî, qilqilîn û pirpitîna te, ne rast e.
Heke tu, bi ber weledê xwe dikevî, ciyê ku ew
gede dê bikeve vê zindana teng, genî û gemarî,
dê biçe serayeke fireh û bi seadet.
Heke tu ji bo nefsa xwe xemgîn dibî, heke
tu li menfîeta xwe digerî, gava gede li vê derê
bimîne, digel ku dê menfîeteke te ya demborî
û biguman tê de hebe jî, îca dibe ku tu, ji ber
zehmetiyên wî gedeyî, gelek bikevî diltengîyê û
eleman bikşînî.
Îca gava gede here wê derê, hezar menfîetên
wî ji te re hene. Lewre dibe wesîle ku merhemeta wî padîşahî bikşîne ser te û ew ji te re bikeve hukmê şefaetkariyê. Padîşah, dê bixwaze
ku tu û ew hev bibînin. Ji bo hevdîtinê, helbet
dê wî neşîne zindanê; belkî ew te ji zindanê
derxe û bikşîne wê serayê, bike ku tu û ew
hev bibînin. Bi vî şertî ku bawerî û îateta te bi
padîşahî hebe...”
Ha mîna vê mînakê, birayê min ê ezîz,
gedeyên wan mumînên mîna te, dema wefat
dikin, divê ew wiha bifikirin: “Ev weled masûm
e. Xaliqê wî jî, Rehîm û Kerîm e. Di ciyê terbiye
û şefqeta min a naqis/kêm de, Wî ew girt ber
wê înayet û rehmeta xwe ya gelek kamil. Wî
bi xwe, ew gede ji zindana bielem, bimusîbet
û zehmet a dunyayê derxist û şand Cennetul Fîrdewsa xwe. Xwezî bi wî zarokî! Ku li vê
dunyayê bimaya, kî dizane ka dê biketa çi
şeklî. Ji ber wê yekê, ez pê naêşim, ez wî
bextewar dizanim.”

Îca ew aliyê ku menfîeta nefsa min tê
de heye, gunehê min, bi min jî nayê, pir elîm û
xemgîn nabim. Lewre ku li dunyayê bimaya, wî
dê hezkirineke ewladî ya dehsalî ku demborî û
tevî eleman e, ji min re temîn bikira. Ku salih
bûya û di karûbarên dunyayê de pêkhatî/jêhatî
bûya, dibe ku bi min re alîkarî bikira. Lêbelê bi
wefata xwe, ew li Cenneta ebedî, dibe medarê
wê hezkirina ewladî ya deh milyonan û bi ser
de jî, dikeve hukmê şefaetkarekî ku ji seadeta ebedî re bibe wesîle. Helbet û helbet, yê ku
menfîeteke tijî şik û guman û mu’eccel winda
bike; lê belê menfîeteke muheqqeq û mueccel
qezenc bike, xemgîniyeke tijî elem nîşan nade;
bi awayekî bêhêvî nake feryad.
NUQTEYA SISÊYAN: Zarokê ku wefat kir,
mexlûqekî Xaliqê Rehîm, memlûkekî Wî
û ‘ebdekî Wî bû û bi hemû hey-eta xwe,
mesnû’ekî Wî bû û ‘eydê Wî bû, bi demborî,
weke hevalekî, ji bavê wî re hatiye dayîn ku
lê binihêre. Wî bi xwe, dê û bav, jê re kirine
xîzmetkar. Di muqabilê wê xîzmeta wan de,
weke ucreteke mu’eccel, Wî şefqeteke bilezzet
daye wan.
A niha, ew Xaliqê Rehîm ku ji hezarî, xwedî
paya nehsed û not û nehan e, ji ber pêdiviya
rehmet û hîkmetê, gava wî zarokî ji destê te
bigre, dawî li xizmeta te bîne, [tu rabî xwe
ne qaîl bikî û] bi “yek” hîsseyeke şeklî, li hember Wî xwediyê ku hezar hîsse ‘eydê Wî ye, gilî
û gazinan bikî û bi awayekî bêhêviyane xemgîn
bibî û feryad bikî, [ev ku heye] li ehlê îmanê
nayê, hebe hebe, ev encax bi ehlê xeflet û ehlê
dalaletê dikeve.
NUQTEYA ÇARAN: Heke dunya ebedî bûya,
meriv jî tê de ebedî bimaya û firaq jî ebedî
bûya, dibû ku meriv biketa wan xemgîniyên
elîm û wan dilşewatiyên hêvînemayî. Lêbelê,
madem dunya, mêvanxaneyek e, ew zarokê ku
wefat kiriye, çûbe kê derê, hûn jî, em jî, dê biçine wê derê. Û hem ev wefat, ne mexsûsî wî ye;
caddeyeke umûmî/giştî ye. Hem madem jihev-
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veqetîn bi xwe jî, ne ebedî ye, li pêş, hem li
berzexê, hem li Cennetê, dê hevdîtin çê bibe.
Divê meriv bibêje 6
Wî da,
Wî stand. Divê meriv bi sebirê şukur bike û
bibêje 7
NUQTEYA PÊNCAN: Şefqet ku ji wan
cilweyên herî letîf, herî xweşik, herî xweş,
herî şîrîn ên Rehmeta Îlahî ye, îksîrekî nûranî
ye. Ji eşqê gelek zêde tûjtir û hêzdartir e. Zû
ji wusûla/gihîştina Cenabê Heq re dibe wesîle.
Çawan ku eşqê mecazî û eşqê dunyayî, bi gelek
zehmetiyan werdigerin eşqê heqîqî û Cenabê
Heq dibîne. Wisan jî, şefqet –îca bê zehmetîbi awayekî kurttir, safîtir dike ku dil bi Cenabê Heq ve bête girêdan.
Çi dê be çi bav be, bi qasî temamê dunyayê
ji weledê/weleda xwe hez dike. Gava weledê
wan ji destê wan tê girtin, heke bextewar be,
heqîqî ehlê îman be, berê rûyê xwe ji dunyayê
badide, Mun’îmê Heqîqî dibîne. Dibêje ku:
“Dunya madem
fanî ye, ne hêja
ye ku dil pê re
eleqedar bibe..”
Weledê wan an
jî weleda wan
çûbe kê derê,
ew jî êdî berê bal
û eleqeya xwe didin ser wê derê,
halekî mezin ê
manewî qezenc
dikin.

e, hûn bi vê qiyas bikin ku: Xanimeke pîr, gava
zarokekî xwe yê şîrîn, di sekeratê de dibîne, ji
ber ku tewehhuma ebedîbûnê ji dunyayê dike û
ji ber encama xeflet û dalaletê, li hember vê doşeka nerm, axa gorê tê bîra wê. Ji ber aliyê xwe
yê xeflet û dalaletê, ew dayik, nikare wê Cenneta rehmet û Fîrdewsa nîmet a Erhemurrahîmîn
bîne bîra xwe. De îca ev dayika wiha, ketiye xemgîniyeke çiqas bêhêvî û çi elemeke
ecêb dikşîne, tu dikarî qiyas bikî.
Îca îman û Îslama ku ji seadeta dareyn
re wesîle ye, ji merivên mumîn re dibêje ku:
“Xaliqê Rehîm ê vî zarokê ku di sekeratê de ye, dê wî ji vê dunyaya fanî derxe
û bibe Cenneta xwe. Hem ji te re dê bike
şefaetkar, hem jî dê bike ewladekî/sebiyekî
ebedî. Mufereqet, muweqqet e, mereq meke.
Bibêje
8

9

û sebir bike.

Ehlê xeflet û
dalaletê, ji seadet û vê mizgîna
ku di van Pênc
Heqîqetan de ye,
mehrûm in. Halê
wan çiqas elîm
6
7
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Hukum, eydê Xweda ye. (Sûretê Mumîn: 12)
Li ser hemû hal û rewşî hemd ji Xwedê re be. (Hedîs. Ebû Dawud,
Edeb: 91)
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Hukum, eydê Xwedê ye. (Sûretê Mumîn: 12)
Em ew ‘ebdên ji bo Xwedê ne û dîsan jî em dê ber bi Wî ve vegerin.
(Sûretê Beqere: 156)
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EYWANA MIN A BIRCŞIKESTÎ
Sirûşta demsalan guherî
Çûk koçber bûn
Hawirdor tev dûman e mij e kewçêr e mijdar e
Hêstir diherikin li ser ‘erdê vî bajarî
Hêstir ji kolanên Xaçortê datên heta ber bi qeraxa golê ve
Şevên dagirker bûne xewnên malan û kolanan
Few vedane dûpişkên qeda pêketî
Tirsên mirovan şîn tên êdî
Girover û nemir…
Evîn bi xwekujîyan ve xemilandî ye
Zarok nalîzîn li hewşê malên vikîvala û
Duçerxeyên zarokan şikyayî û riziyayî ne…
Li vî bajarî şênahiya berê veşartî…
Veşartî ye si’ûd veşartî ye bişirîna zarokan
Sûk ne sûkên berê şahrê jî ne şahrêyên berê…
Gelek hêvî di binê axê de fetisîn û
Gelek hêvî hê di ber sekratan de dilerizin
‘Ezmûnek tûjekor bi ser de hat
Çong tewiyan, erd qelişî û hê jî qeşaye ew der…
Bajar… ev bajarê qedîm ku
ji xwe pê ve tiştek tê de nema
weke ku nû hatibe keşifkirin
weke ku nû ji dayik bûbe
weke ‘ewrên baranê bi kel e
di nava zivistanê de weke germa havînê dikele
şemateya mirinê ya pirdeng dilive li vî bajarî
navê vî bajarî Wan e
lê ew êdî kal e
westiyayî û
weke xanekê ye ku dîrok lê digere

ne xwediyê xwe ye ev bajar
û xwediyên wê jî wenda ne…
di her derfetekê de bi hezaran xwediyên vî bajarî
bê xatirxwestin koçber bûn
bi hêstir bi evîn bi girî û bi hesret…
ey şehrîyarê bav û kalan!
bêtemayîn tenêmayîn e
tê kengî vegerî ey Wan
ez ê kengî vegerim em ê kengî vegerin
ez lawê te me tu dayika min î tu axa min î
tu sebr û arama dilê min î…
Bila dîsa demsal biguhere
Bila Tamara ji hesretê netefe
Bila kela te bi mehan bi salan nebe hêlîna kundan
Bila êdî ji dêleva girî baran bibare û
Bila bikewin birînên te…
Bila ava Xorxora te mîna berê avê bikêşe ji tiyan re
Bila Bedi’uzeman dîsa henîen lekum a bireşîne û
Lem’eyên xwe li ser kela te bineqişîne
Bila hesreta dayikan bi dawî bibe
Bila ‘erd û ezman bes li te were xezebê ey Wan
Ax ey…

Emîn Agahdar
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Bê Te Mutleq Mirî me

1

Mewlana Celaleddînê Rûmî

Ji Farisî: Hayrullah Acar2

Ez gerîyam l’her bajarî bezîme
Wek te bedew li cîhanê nedîme
Ji xerîbî’w durîyê vegerîyam
Cardin bi vê dewletê ez gehîme
Ta ji baxê ruyê te dur ketime
Ne gul dîme ne yek fêkî çinîme
Bi bextreşî ta ku dur mame ji te
Ji bextreşan sedan zehmet keşîme
Çi bêjim ez? Mirî bûm bê te mutleq
Xuda ji nû ve cardin aferîme
‘Ecêb e ku gelo ez im te dîme?
Gelo ez im dengê te bihîstîme?
Bihêl, ta ez dest û pê te bibusim
‘Îyda min e îro, bi’d ‘îydîya me
Bo te ey Yusifê Misrê, xelatek
Mîna vê neynikê rewşen, kirîme

1
2

Mewlana Celaleddîn-i Rumî, Kullîyat-i Dîwan-i Şems-i Tebrîzî (Neşr-i Bediuzzaman Fruzanfer), İntişarat-i Behzad, cild, III/1508, Tahran, 1329.
Dr. Beşa Ziman û Edebiyata Kurdî, Zanîngeha Mardîn Artukluyê.
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LI SER el-HEDIYEYÊ VEKOLÎNEKE
ERDNÎGARIYA MÊJÛYÎ
A. Demir

el-Hediye, navê Ferhengeka Kurdî / Kurmancî
ye. Berhem, ayda Yusif Ziyaeddîn Paşa ye. Yusif
Ziyaeddîn Paşa, bi alîkariya çend merivên gîhaşte
ev ferheng amade kiriye. Navê ferhengê ya dirêj
wiha ye: el-Hediyetu’l-Hamîdiye fî’l-Luẍatî’lKurdiye. Di sala 1310/1894an da bi destûra
dewletê hatiye çapkirin. Di eslê xwe de KurmancîErebî ye. Ji aliyê Mehmet Emin Bozarslan va Ferheng, wekî Kurmancî-Turkî hatiye wergerandin û
çapkirin.1 Nivîskarê ferhengê Yusif Ziyaeddîn Paşa,
muteserrifekî Usmaniyan bû. Ehemiyeta vê xebatê,
yekemîn ferhenga fermî bûna wê ye. Muteserrifê
Usmaniyan, li piştî amadekirina ferhengê, li paytext Stenbolê (Heyama siltan Evdilḧemîdê duyem
e) daye çapê. Nusxeya ku me jê îstîfade kir, a ku ji
aliyê Mehmet Emin Bozarslan ve hatiye amadekirin
e. Ji bo hin navên gundan yên îroyîn jî, ji xebata2
Saime İnal Saviyê ya ku li ser el-Hediyeyê kiribû, hat
îstifade kirin. Di metnê de agahiyên ku îtalîk hatine
nivîsandin ji Saime İnal Saviyê hatine wergirtin.
Ligel ferhengbûna xwe berhem, salixkar û
tarîfkereke herêmê yeke orjînal e jî. Ji navên gundan,
neḧîyeyan, navçeyan û bajaran bigrin, ḧeya navên
çîyan, deştan, newalan, gelîyan, çeman, deryaçeyan û golan; ji neteweyan bigrin ḧeya êlan, eşîran û
qebîleyan, berhem bi awayekî zelal û rengîn, beşeke
Kurdîstana di dewra Usmaniyan, bi xwendevanan
dide naskirin. Bi gotineke di, ev ferheng, bala me
dikişîne ser sirûşt û şêwaza jiyan û zimanê Kurdên
herêmê ya nîvê sedsala 19. ya dawiyê.
Lêbelê divê hûn daxwaza dewlemendiyên li her
Mehmet Emin Bozarslan, Kürtçe-Türkçe Sözlük, İstanbul,
1978.
2 Saime İnal Savi, Yusuf Ziyaeddin Paşa’nin El-Hediye’sinde Osmanlıca – Türkçe Taraması, Ankara, 1993.
1

koşeyên welatên Kurdan cî digrin, lê nekin; lewra
ferheng di vî warî de gelekî qels e. Hew li derdora
Sêrt, Bilîs û Cizîrê sekiniye. Bi taybetî jî li ser Bohtan,
Ẍerzan û Şêrwanê sekiniye. Carinan hin atifan li hin
navçeyên din jî dike, lê hew ewqas e.
Bi teva van rexneyan jî, ferheng têra xwe dewlemend e. Him di aliyê civaknasiyê de, him di aliyê
gîhanasiyê da, him jî di aliyê erdnîgarî û erdnîgariya
mêjûyî û hwd. da, zaf pêdiviyên meraqdar û
vekolîneran bi cîh tîne.
Di vê nivîsarê de em dixwazin ku di warê
erdnîgariya mêjûyî ya herêmê da vekolînekê li ser
ferhenga el-Hediyêyê bikin. Em wisa difikirin ku ji
bo meraqdar û vekolînerên ku li ser herêmê dixebitin, wê bikaribin di di vê xebatê de materyalên
dewlemend bibînin. Bi nîvîsreke hebekî dirêj em dê
erdnîgariya mêjûyî ya el-Hediyeyê bi we re parve
bikin.
Li piştî evqas gotin şûnda em ê niva karibin/kanibin derbasî vekolînê bibin.
A
Adiyan: Navê qebîleka li Berwarîyê ye.
Alikan: Navê eşîreka Botanê ye. Li Hîzana Bilîsê,
di konan da dijîn.
Arvas: Navê gundekî Muksê bû. Îroj, bi Hîzanê
ve girdayîye.
Asê: Navê gundekî Mûtkîyê ye.
Awal: Li Botanê navê gundekî ye.
Awaris: Li Botanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Tünekpinar” e.
Axkîs: Li Hîzanê navê neḧîyekê ye.
B
Bade: Li Şîrwanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Ballıkaya” ye.
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Bahizrik: Li Beşîrîyê navê gundekî ye.
Balak: Li Botanê navê gundekî ye.
Bamered: Li Ridvanê (?) navê gundekî (Neḧîye)
ye.
Bane Azîza: Ciyê ku dibiharê da eşîreka Botanê
lê dimîne.
Bangle: Navê gundekînêzî Sêrtê ye.
Baqin: Li Ẍerzanê navê gundekî ye.
Bareşa: Li Botanê navê gundekî ye.
Barsil: Li Beşîrîyê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Çevrimova” ye.
Basan: Li Botanê navê gundekî ye.
Baslês: Li aliyê Ezirganê navê gundekî ye ku ev
gunda bi gelek xwêgehê/xwêylînê xwe ve navdar e.
Basret: Li Botanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “İnceler” e.
Batas: Li Ẍerzanê navê gundekî ye ku bi pirbûna
dûpişkên xwe navdar e.
Batman: Li Beşîrîyê navê gundekî ye ku li nêzî
vî gundî pirek heye. Binavê vî gundî ve tê bîranîn.
(Îroj, li herême navê bajarekî jî Batman bajar e.)
Batran: Li Ẍerzanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Yellice” ye.
Batûwan: Navê eşîrekê ye li Botanê bi awayê
koçeberî dijî.
Bawerneker: Li Botanê navê gundekî ye.
Baxims: Li Beşîrîyê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Yalınkavak” e.
Bazbirîn: Li Nisêbînê navê gundekî ye.
Bêdar: Li Perwariyê navê gundekî ye.
Bedl: Heyfa çardehan. (Bi Turkî: Dolunay)
Bedrane: Li neḧîya Spayertê ku bi Hîzana Bilîsê
ve girêdabû, navê gundekî ye.
Behdîna: Beşeke mezin ji erdên Kurdan (Li
Kurdîstana Iraqê, herêma bakur).
Behr: Li Şîrwanê navê gundekî ye.
Behrhencê: Li Botanê navê gundekî ye.
Bej: Reşayî. Li ser gerstêrka me beşa reşayîyê.
Dijî deryayê.
Bejî: 1. Jibo avdanbûna xwe, xwedîkanî nebûn û
bi ava baranê têkririn. 2. Zadên ku bêyî ava baranê
bi ti avê nayên avdan.
Belekan: Navê eşîreke hov e ku li çiyayê Sasona
Sêrtê dijîn. Navê wî çiyayî.
Belekmer: Li neḧîyeya Bamerd a Sêrtê navê
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kundekî ye.
Bêmêr: Li Apikanê (?) navê gundekî ye.
Bênarîn: Li neḧîyeya Ridvanê (?) navê gundekî
ye.
Bênat: Li Botanê navê gundekî ye ku bi pirbûna
hêjîrên xwe yên xweş tê naskirin.
Berazan: Ji eşîrên Rojkan û Aşîtan navê du beran.
Bercûm: Li neḧîya Erûnê (Erûh?)navê gundekî
ye. Navê ku îroj lê bûye “Koçyiğit” e.
Berhûdik: Navê gundekî nêzî Sêrtê ye. Navê ku
îroj lê bûye “Aktaş” e.
Berwarî: Li Botanê navê gundekî ye. Îroj, bi navê
Perwarîyê qeza ye.
Bêsîre: Li Botanê navê gundekî ye.
Bêsûke: Li Botanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Koçağılı” ye.
Beşan: Li Botanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Geziyurt” e.
Bêşêr: Li neḧîya Bamerda Sêrtê navê gundekî ye.
Bêtam: Li Ẍerzanê navê gundekî ye.
Bêwehs: Li Ẍerzanê navê gundekî ye.
Bikat: Li Botanê navê gundekî ye.
Bilcûne: Li Botanê navê gundekî ye.
Bilîs: Navê bajarê Bîtlîsa îroj e ku ev nava ji
Bedlîsê xerabûye.
Bilûrîs: Li Botanê navê gundekî ye; ev gunda
nêzî çem e.
Binbat: Li neḧîya Erûnê (Erûh?)navê gundekî ye.
Navê ku îroj lê bûye “Kırkağaç” e.
Binîrve: Li Botanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Ekmekçiler” e.
Bismîl: Li Beşîrîyê navê gundekî ye. (Bismîl, îroj
navçeya Dîyarbekrê ye.)
Bişêrî: Li herêma Diyarbekirê navê neḧîyekê ye
(Navê Beşîrîya navçe ya îroj ya Batmanê ye.).
Bitma: Li Ẍerzanê navê gundekî ye.
Bizîkan: Li Hîzanê navê gundekî ye.
Bizîzî: Li Ẍerzanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Günyayla” ye.
Bohtan: Li bajarê Sêrtê navê navçeyekê ye. Ji
kesên ji vir re dibêjin Bohtî.
Bohto: Navê çîyayekî herêma Bohtanê ye.
C
Candir: Navê gundekî Hîzanê û yêkî Beşîriyê ye.
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Cankîs: Li Hîzanê navê gundekî ye.
Cefanî: Li neḧîya Bamerda Sêrtê navê gundekî
ye.
Celalî: Li nêzî Bazîdê eşîreka Kurdan e ku di konan da dijîn.
Celdekan: Li Ẍerzanê navê gundekî ye.
Cêma: Li nêzî Çîyayê Cûdî navê gundekî ye. Lig
ora Kurdan li dû tofana Nuh gundê ku ewil hatiye
çêkirin, ev gund e.
Cenesker: Li Beşîrîyê navê gundekî ye.
Cezmî: Li Xerzanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Yazpınar” e.
Ceznik: Li Ẍerzanê navê gundekî ye.
Cibran: Navê eşîreka Rojkan e.
Cimsarîb: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Cîmzerq: Li Beşîrîyê navê gundekî ye.
Ciwanika: Navê gundekî nêzî Sêrtê ye.
Cizîr: Li Bohtanê nêzî Çîyayê Cûdî navê
bajarokekê ye.
Cûmik: Li Şêrwanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Otluk” e.
Ç
Çakirin: Li neḧiyeya Axkîsê navê gundekî ye.
Çat: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Çeman: Li Modkanê (Mûtikê) navê gundekî ye.
Çemê Zeytûn: Li Bohtanê navê derekê ye.
Çemik: Li neḧîya Şêrwanê navê gundekî ye.
Çemkûrik: Li neḧîya Reşanê (?) navê gundekî ye.
Çempir: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Çeterî: Li nêzî Dîyarbekirê navê gundekî ye.
Çilaçemk: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Çilkanî: Li neḧîya Elaşgirê (Eleşgîrta îroj) navê
gundekî ye.
Çiravî: Li neḧîya Bohtanê devereka ku berfa wê
ḧeya havînê dimîne.
Çirê: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Çixor: Li Rojkanê navê gundekî ye.
D
Darewsil: Li navçeya Ridwanê (?) navê gundekî
ye.
Darlû: Li Aşîtanê (?) navê gundekî ye.
Dedelû: Li Rojkanê navê gundekî ye.
Degale: Navê gundekî li nêzî Sêrtê cî digre. Navê
ku îroj lê bûye “İnkapı” ye.
Demirçî: Li Rojkanê navê gundekî ye. Navê ku

îroj lê bûye “Demirci” ye.
Derzin: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Deştalela: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Navê ku îroj lê bûye “Kırkkuyu” ye.
Deştatuwa: Li neḧîya Şêrwanê navê gundekî ye.
Deştik: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Develing: Navê gundekî li nêzî çîyayê Sîpanê cî
digre.
Dih: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye. Navê ku
îroj lê bûye “Bilgili” ye.
Dihok: Navê gundekînêzî Sêrtê.
Dîmatî: Niştecîyên ku ne zivistanê ne jî havînê
ciyên xwe naguherînin. Dijî koçberiyê.
Dinbilan: Eşîreteka Şêrwanê.
Dizê: Li Xoşavê navê gundekî ye. Navê ku îroj lê
bûye “Üzümcü” ye.
Dodan: Li Zirkanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “İlbey” ye.
Dosazkê: Li navçeya Ridwanê (?) navê gundekî
ye.
Doşehî: Li navçeya Ridwanê navê gundekî ye.
Dravod: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Dudêran: Eşîreteka koçber ya ji yên Bohtanê.
Dûmê: Eşîrek ji eşîrên Zirkan.
Dûrmerwan: Neḧîyeka li Hîzanê.
E-Ê
Êl: Eşîr, qebîle.
Elaşkir: Li Rojkanê navê gundekî ye (Bi guman
Eleşkirta îro ye.)
Eleq: Navê gundekî nêzî Bilîsê ye.
Êliha: Li Beşîriyê Nave gundekî ye.
Elmedîna: Li bajarê Sêrtê, li Beşîrîyê navê
gundekî ye.
Elwan: Li Modkan (Mûtkîyê) navê gundekî ye.
Emtê: Li Sêrtê navê gundekî ye. Navê ku îroj lê
bûye “Gönülaldı” ye.
End: Li Şêrwanê navê gundekî ye.
Eqtepe: Navê gundekî nêzî Dîyarbekirê ye. Navê
ku îroj lê bûye “Aktepe” ye.
Erbin: Li Sêrtê navê gundekî ye.
Erbo: Li Zirkanê navê gundekî ye.
Erd: Zemîn, glovera cîhanê.
Ereb: Navê qewmekî ye.
Erebî: Zimanê Ereban.
Erez: Li Rojkanê navê gundekî ye.
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Êrî: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Êrş: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Ervêz: Li Şêrwanê navê gundekî ye.
Erzêl: Cihekî ji ciyê Kurd lê radikevin. Li ser çar
singên bi erdê ve daçikandî ve, bi rûniştindayîna ço
yan jî guliyên bi per yên daran tên çêkirin. Li hin
deran jê re dibêjin “enzêl”.
Eskîf: Navê Ḧesenkêfê ye. Cîwarekî tê naskirin e.
Evzind: Li neḧîya Şêrwanê navê gundekî ye.
Evzind: Li Şêrwanê navê gundekî ye. Navê ku
îroj lê bûye “Soğuksu” ye.
Ewtê: Li neḧîyeya Bamerdê navê gundekî ye.
Exçan: Navê gundekî nêzî Mûşê
Eynberan: Navê gundekî li nêzî Sêrtê.
Eyngerm: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Hewa vîgundîgerm e û germaveka xwe heye.
Eyron: Neḧiyeka Şîrwanê ye.
Eywan: Odeya fereh û mezin, salon.
F
Fetikan: Li Zirkanê navê eşîrekê ye.
Finik: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Firyar: Li Şêrwanê navê gundekî ye.
G
Girdikan: Li Zirkanê navê gundekî ye.
Gundêş: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Ḧacîhoz: Li nêzî Sêrtê navê gundekî ye.
Hederwîs: Li nêzî Sêrtê navê gundekî ye.
Hedirîn: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Hekemê: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Helenze: Li nêzî Sêrtê navê gundekî mezin e.
Helwend: Li nêzî Sêrtê navê gundekî mezin e.
Herbelûs: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Herşex: Li Reşanê (?) navê gundekî ye.
Hethetkê: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Hetrend: Li nêzî Sêrtê navê gundekî ye.
Hevedan: Eşîreka Zirkanê.
Ḧeyderan: Eşîrek ji eşîrên Rojkan.
Ḧeznemêr: Li neḧîyeya Ridwanê (?) navê
gundekî ye.
Ḧezro: Li Bilîsê navê gundekî ye. (Navê navçeyeka Dîyarbekrê ye jî).
Hezzo: Li çîyayê Sasonê nawenda navçeyê.
(Qozlûqa navçeya Sêrtê).
H-Ḧ
Hilêle: Li Bohtanê navê gundekî ye. Mele Saliḧê
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ku diamadekirina el-Hedîyeyê de xebitî bû, ji vî
gundî ye.
Ḧiseynî: Li neḧîyeya Bamerdê navê gundekî ye.
Hîzan: Navçeyeka Bilîsê ye. Me’denên xwe pir in.
Dereke bi ber û bereket e.
I
Ifaçe: Li Sêrtê, li Bohtanê navê gundekî ye.
Iwaraş: Bayekî ku mîna qasirgayê tê.
Î
Îlıha: Navê gundekî Beşîriyê ye.
K
Kalikî: Li Beşîrîyê navê gundekî ye.
Kanika: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Kanîmirî: Li Reşanê (?) navê gundekî ye.
Karkar: Li navçeya Kawaşê (Gewaşê) navê
gundekî ye. Navê ku îroj lê bûye “Daldere” e.
Kavnas: Li Hîzanê navê gundekî ye.
Keferzo: Li Beşîrîyê navê gundekî ye.
Kendşîx: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Kerafe: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Kerxû: Li motkanê (Mûtkiyê) navê kundekî ye.
Nivîskarê el-Hediyeyê li vir maye û me’denekî hesin
li vir dîtiye. Li gor vegotina wî, gundekî xweşhewa,
xwedîaveke pir û cemidî ye. Havînê hûnik, zivistanê
jî wekîzemherîrê sar e.
Keşkol: Li Şêrwanê navê gundekî ye.
Kêver: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Kewsex: Li Şêrwanê navê gundekî ye.
Kezer: Li nêzî Sêrtê navê gundekî ye. Navê ku
îroj lê bûye “Pınarca” ye.
Kîkan: Li Zirkanê navê gundekî ye.
Kilîs: Li Bohtanê navê neḧîyekî ye.
Kitnûk: Li Hîzanê navê gundekî ye.
Kurd: 1. Navê ku Kurdan bûye. 2. Egît, wêrek,
mêrxas.
L
Lur: Beşeka Kurdan. Beşek mezin û bi navûdeng
in (Li Kurdîstana Îranê dijîn û ji wan ra “Lor” jî tê
gotin.
M
M’ejûnivîs: Yê/a ku bûyerên dmêjûyê dinivîse û
di vê qadê de vekolînkirinê ji xwe re pîşe hilbijartiye., Nivîskarê mêjûyê.
Medrese: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Mêjû: Hemû bûyerên kevn, dîrok.
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Mêjûzan: Zanyarê mêjûyê, dîrokzan.
Melazgir: Li Rojkanê, nêzî Exlatê gondekî
musteḧkem (Îroj qeza Mûşê ye)
Melevan: Xwêgeh, Li Ẍerzanê navê neḧîyeka bi
xwêgeh e.
Mercê: Li Ẍerzanê navê gundekî ye.
Mercik: Li Şîrwanê navê gundekî ye.
Mêrg: Ciyê bi gîha. Çayir.
Meydan: Qad. Li hin deveran rast jî têgotin.
Mezrexalok: Li Sasonê navê gundekî ye. Navê
ku îroj lê bûye “Gündüzlü” ye.
Mezrîxan: Li Ẍerzanê navê gundekî ye.
Mitrib: Komeke Kurdan a ku sazan çEdikin û
lêdixin, / lêdidin.(Li hin deveran jiçîngeneyan ra jî
dibêjin Mitrib.)
N
Nemiran: Li Hîzanê navê neḧiyekê ye.
Neqîba: Li navçeya Ridwanê (?) navê gundekî
ye.
Nît: Li Bohtanê navê gundekî ye. Navê ku îroj lê
bûye “Dadaklı” ye.
Nîvav: Li Bohtanê navê gundekî ye.
O
Oşî: Li neḧiya Bamerdê (?) navê gundekî ye.
P
Papor: Li Şîrwanê navê gundekî ye.
Pencenar: Li Ẍerzanê navê gundekî (eşîrekê)
ye.
Pîran: Li Rojkanê navê gundekî ye. Navê ku
îroj lê bûye “Göztepe” ye. (Îroj, li Diyarbekirê navê
navçeya Dicleyê jî berê Pîran bû)
Pîreban: Li neḧîya Kisanê (?) navê gundekî ye.
Pisyar: Li Ẍerzanê navê gundekî ye.
Pişûvanik: Li Şîrwanê navê gundekî ye. Navê ku
îroj lê bûye “Güzelkonak” e.
Polê: Li Şîrwanê navê gundekî ye.
Q
Qabilcewz: Li Sasonê navê gundekî ye (navenda
navçeya Sasona îroj).
Qaf: Çîyayekî ku pê tê bawerkirin, li hawêrdora
cîhanê ye. Çîyayê Qafê.
Qazanan: Li navçeya Qosorê (Kızıltepeya îroj),
navê gundekî ye.
Qelendere: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Qemsar: Li Şêrwanê navê gundekî ye.

Qenqenaskê: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Qereçî: Eşîreka Kurdan e ku bi bêjing çêkirinê ve
tê naskirin, koçber in.
Qeresû: Li Hîzanê navê gundekî ye.
Qernê: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Qero: Li Şêrwanê navê gundekî ye.
Qesrik: Li neḧîyeya Reşanê (?)navê gundekî ye.
Qewman: Navê kesên ku li çiyayên Sasonê dijîn
e.
Qewmik: Li Zirkanê navê gundekî ye.
Qizilan: Navê eşîreka Êzîdiyan e.
Qozan: Li Rojkanê navê gundekî ye.
Qulp: Navê navçeyeka Gêncê ye (Îroj, navçeyeka Diyarbekirê ye).
R
Rebenoke: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Rebet: navê gundekî Sasonê ye lê nêzî Mûşê
ye. Xelkê vîgundî dûrî şaristaniyê ye.
Rehwa: Deşteka bi qasî seetekê dûrî Bilîsê ye.
Semra û berfa xwe zêde dibe.
Rêjnav: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Reman: Li Aşîtanê (?) navê eşîrekê ye. Bi heman navî li Batmanê jî eşîrek heye.
Reşan: Navê neḧîyeka nêzî Sêrtê ye. Guman
heye navê ku îroj lê bûye “Sığırkaya” ye.
Reşikê: Li Beşîriyê navê gundekî ye.
Reşîne: Li Bohtanê navê gundekî ye. Navê ku
îroj lê bûye “Dikboğaz” e.
Rexîne: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Rojkan: Navçeyeka Bilîsê. (Di rastiyê de navê
eşîrekê ye. Belkî jî navê eşîrê lê kirine).
Rokuj: Li Bohtanê navê çemekî ye.
Romî: Navên yên ku li welatê Usmaniyan rûdin
in. Rûmî, yên ji welatê Rûman, Anatolîyî.
S
Safîsalim: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Sano: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Sason: Navçeya Mûşê bû…
Selemas: Navê gundekî Şîrwana Li Îranê ye.
Sêlexer: Li Beşîrîyê navê gundekî ye.
Selpene: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Semerşêx: Li Rojkanê (li Bilîsê) navê gundekî ye.
Navê ku îroj lê bûye “Yokuşbaşı” ye.
Sepndika: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Sêqak: Ji gundên Sasonê li Qebilcewzê navê
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kaniyekê ye.
Sêqak: Navê kanîyeka gundê Qabilcewzê ye ku
ev gund bi Sasonê ve girêdayî ye.
Serhel: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye. Li
wir xwêgehek/xwêylînek heye. Navê ku îroj lê bûye
“Tuzcular” e.
Sêriya: Li Zirkanê navê gundekî ye.
Sêrt: Navê bajarê Sêrtê ye îroj jê re dibêjin: Sîîrt.
Serxete: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Navê ku îroj lê bûye “Dağdöşü” ye.
Sêvik: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Sêvkar: Navê gundekî bi Spayertê ve girêdayî ye.
Sevpirê: Navê gundekî nêzikî Sêrtê ye.
Sewadî: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Navê ku îroj lê bûye “Gümüşyazı” ye.
Seyidmîrim: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Sican: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Silgam: Navê gundekî nîzika Bilîsê ye.
Simûz: Li neḧîya Nemiranê navê gundekî ye.
Sînan: Li Beşîrîyê navê gundekî ye.
Sindan: Navê gundekî Bilîsê ye.
Sindiya: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Sinêb: Navê gundekî nîzika Sêrtê ye. Li vî gundî
tew dûpişk tune ne. Navê ku îroj lê bûye “Çatılı” ye.
Sîpan: Navêçîyakî bilind î nîzika Xilatê/Exlatê ye.
Sipandar: Navê gundekî Hîzanê ye.
Sirs: Li Zirkanê navê gundekî ye. Navê ku îroj lê
bûye “Kömürlü” ye.
Sîser: Li Şîrwanê navê Çîyayekî bilind e.
Sitî: Li Şîrwanê navê gundekî ye. Navê ku îroj lê
bûye “Çalpınar” e.
Sivê: Li Şîrwanê navê gundekî ye.
Siyanis: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Navê ku îroj lê bûye “Gümüşkaş” ye.
Sofyan: Li neḧîya Elaşgirê (Eleşgîrta îroj) navê
gundekî ye. Navê ku îroj lê bûye “Doğanca” ye.
Sosik: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Stên: Li Hîzanê navê gundekî ye.
Stûrikan: Navê eşîreka Şîrwanê ye.
Sûr: Dîwarê ku li dora bajêr hatiye gerandin.
Sûrem: Navê gundekî nêzî Bilîsê ye.
Suwe: Li Zirkanê navê gundekî ye.
Ş
Şandêz: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Şawire: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
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Navê ku îroj lê bûye “Kuşdal” e.
Şehwelî: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Navê ku îroj lê bûye “Erenkaya” ye.
Şemsê: Li Aştîyanê (?) navê gundekî ye. Navê ku
îroj lê bûye “Güneşli” ye.
Şeqletîz: Li Beşîrîyê navê gundekî ye.
Şernex: Li Bohtanê navê gundekî ye. Neḧiya
gund jî bi heman navî ye.
Şêrwan: Li Sêrtê navê navçeyekê ye. Ji xelkên
wê derê re dibêjin Şêrwî.
Şetrûk: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Şetwanê: Li neḧîya Kawaşê (Gewaş) navê
gundekî ye.
Şêxan: Li ser Çîyayên Sasonê navê gundekî ye.
Şibîbî: Li Aştîyanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Kumdere” ye.
Şidade: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Şikakan: Navê eşîreka li derdora Wanê ye.
Şimaşe: Li Zirkanê navê gundekî ye.
Şorîsbah: Li Aştîyanê navê gundekî ye. Navê ku
îroj lê bûye “Çavuşlu” ye.
Şûşan: Li Zirkanê navê gundekî ye.
Şûvan: Li Bohtanê navê neḧîyekê ye.
Şûz: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
T
Taronî: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Tefar: Li Şêrwanê navê gundekî ye.
Têlan: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye. Navê
ku îroj lê bûye “Oyacık” e.
Tenze: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Terhem: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Terno: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Teterqazî: Gundeki li derdora Sîpa û Xelatê ye.
Tewilk: Li Reşanê navê gundekî ye
Til: Gundeki li ciyê ku çemên Bohtan û Diyarbekrê
(Dîjle) Digêhijin hev e.
Tillo: Gundekî bi qasî du seetan nîzikî Sêrtê ye.
Tilmis: Li Beşîrîyê navê gundekî ye.
Tirçonkî: Li Rojkanê navê gundekî ye.
Tirtop: Li Rojkanê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Günyurdu” ye.
Tîş: Çiya. Çi mezin çi biçûk, hemû çiya bivî navî
tê bi navkirin.
Tom: Navê gundekî nîzikî Sêrtê ye. Navê ku îroj
lê bûye “İkizbağlar” e.
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Torik: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye. Navê
ku îroj lê bûye “Yanılmaz” e.
Tuxmanis: Li Kawaşê (Gewaşê) navê gundekî ye.
V
Vêrs: Li Muksê navê gundekî ye.
W
War: Ciyê ku eşîrên Kurdên koçber û yên ku di
konan dijîn, lê cîwar dibin. Xaniyên ku ji aliyê gondiyan va havînê li ciyê sar û hûnik tên çêkirin.
X
Xaçlû: Li Elajgirê (Eleşkirt) navê gundekî ye.
Navê ku îroj lê bûye “Goncalı” ye.
Xaçûka: Li Bilîsê navê gundekî ye. Navê ku îroj lê
bûye “Ağaçdere” ye.
Xamûr: Li Elajgirê (Eleşkirt) navê gundekî ye.
(Navçeya Hamûra nuha)
Xelîfan: Gundekî nêzî Şaẍê (Şaẍ, derekê nêzî
Cizîrê ye). Navê ku îroj lê bûye “Çağlayan” e.
Xelîlan: Li Şaẍê navê eşîrekê ye û Li Aşîtanê (?)
navê gundekî ye.
Xemçûr: Gundekî nêzî Bilîsê ye.
Xendok: Li navçeya Ridwanê (?) navê gundekî
ye.Ẍerzan: Navçeyeke bi Sêrtê ve girêdayî ye.
Xêrt: Li Bohtanê navê gundekî ye.
Xicîta: Li Qosorê (Kızıltepeya îroj) navê gundekî
ye.
Xirbe/xirabe: Der yan jî avahiyên hilweşiyayî,
vîrane.
Xoros: Li Hîzanê navê gundekî ye.
Xuzyar: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Z
Zape: Navê gundekînêzî Deryaçeya Wanê ye.
Zaxo: Bajarokeka di navbera Mûsil û Cizîrê de cî
digre.(Îroj, li ser axa Kurdîstana Îraqê cî digre).
Zaxoran: Li Aştîyanê (?) navê gundekî ye.
Zengan: Li Aştîyanê (?) navê gundekî ye. Navê
ku îroj lê bûye “Karabayır” e.
Zercil: Li Beşîrîyê navê gundekî ye. Navê ku îroj
lê bûye “Danalı” ye.
Zerînkas: Li navçeya Kawaşê (Gewaşê) navê
gundekî ye.
Zerneqêt: Li Sasonê navê gundekî ye.
Zevzîk: Li Şîrwanê navê gundekî ye.
Zêwî: Li Şêrwanê navê gundekî ye. Guman heye
navê ku îroj lê bûye “Akdizgin” e.

Zêwik: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Zîlan: Eşîrek ji eşîrê Rojkan e.
Zinexf: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye. Navê
ku îroj lê bûye “Tosunbağı” ye.
Zirkan: Neḧîyeka bi navçeya Şêrwanê ve girêdayî
ye.
Zixûr: Derbasokeka kûr, a di navbera du çiyan da
cî digre. (Bi piranî çemek di binê zixûr da cî digre;
ferqa Zixûr ji gelî, kinbûna zixûr û dirêjbûna gelî ye.)
Zok: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye. Navê ku
îroj lê bûye “Yanarsu” ye.
Zoqan: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.
Zoqeyd: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.

Zoqpirt: Li neḧîya Ẍerzanê navê gundekî ye.
Zorave: Li neḧîya Bohtanê navê gundekî ye.

Berga pertûka “el-Hediyetu’l Ḧamîdiye fî Luẍatî’l
Kurdiye” ya Muteserrifê Sêrtê Yusif Ziyaeddîn Paşa,
a ku di sala 1310/1894an da hat çapkirin.
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Rêzan Ma Ho Ça
Mustafa KIRKIZ1

Seraser ma birîndarî, hela rêbêr zerêm how ça
Tîyedîr ma hay kên hewarî, delal û zêr zerîn ho ça
Gul û sosin wusar omê, şarî ma’z ho pîêr bên teyra
Her kesek kot pêy yo gûli, heval û hogir ma şîy ça
Zê merdimek reyî kerdvîn dormalê xu ma gêrênî
Nîy yo înson nîy yo rêzon, rêzon welat ma honî ça
În rêyê ma ser bî tarî, nîy yo gazî nîy hewarî
Astarê mar nîy kên karêk aşma çarîyes şêwî ha ça
Semêd guno xu bik zarîn, hem zerê xû ra biker axîn
Pê mirrîx û zuhal şa mev, bon! tîjê tuwa rûweşn ha ça
Xebat, karê her comêrda Resûl ma mar hina venda
Hîşariv tu tim vaj bira, namê ku omo honu ça
Ma rebên mênd bê wuharî, dişmên bî zaf tu neçarî
Qav xelasî bikên karî, awuk debarê ma ken ho ça
Tarîtî ma pêr xud gurêt, şewa tarîd ma reqid mênd
Dar û ber bin sîtêmid mênd, çare bê çaron how ça
Tarîtî nuşt zerê ma ser, bedên ma kerd zêr û zeber
Bêrên bikên karêk têydir, tebîb birînê ma ho ça
Pêl û lasêr pêr bî tîyera, hîr û derê kot bin bira!
Ço nîmûnen zuha xura, dêst mi bîyer tu honi ça
Kêl mi omê bîya umîddar, bira dîn ma zaf bîyû ne çar
Bawêr kêr kên gazî hewar, zagun dîn nebî hon ça
Wurz we xebat bik tu Agah! fêde çîn kav în ax û wax
Sari xu sêr desto xuran, tim vaj Rabêm rehmet ho ça
1
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Alk. Doç. Dr. Fêrmendê Zankoya Îlahîyatê Zanîngeha Bîngolê.
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DI NEQILKIRINA GOTINÊN USTAD DA HIN
ÇEWTIYÊN EŞREF EDÎB
Aqil Mihacir
Ez dixwazim di vê nivîsê de hinekî li ser
hevpeyvîneke ku bi Ustad Bedîuzzeman Seîd-î
Nursî (1877–1960) re hatiye kirin bisekinim. Ev
hevpeyvîna ji aliyê Eşref Edib Fergan (1882–
1971) ve hatiye çêkirin di kovara Sebilürreşadê
de di demên ji hev cihê de du caran hatiye weşandin.
Ev hevpeyvîna ku bi Ustêd re hatiye kirin
girîng e. Ji bo vê girîngîya wê em dê ḧemû metna wê bi zimanê wê yê Turkî, li vir, di nava vê
nivîsê de nîşanî we bidin. Di vê hevpeyvînê de
wê were dîtin ku gotinên Bedîuzzeman hemû
giranbuha in.
Hevpeyvîn cara ewil, di sala 1952yan da di
kovara “Sebilürreşad”ê de hatiye weşandin;
yanê hîn ku Bedîuzzeman saẍ bû hatibû weşandin. Bi naveroka xwe ve ev hevpeyvîn bi
rastîn jî bi qîmet û watedar e û bi serê xwe
mîna Apología Sokrátus (Xweparastnameya
Sokrates) e.
Nirxandina hemû hevpeyvînê karekî mezin
e, em nikanin di nivîseka ji bo kovarekê hatiye
amadekirin da hevpeyvînê giş binirxînin. Ji bo
vê yekê di vê nivîsê de, bi her alî ve ne, em
dê hew li ser hêleka meseleyê bisekinim; ew
jî aliyê saẍlem nîşandayîn an jî nîşannedayîna
metn û naveroka hevpeyvînê ye.
Gelo / tirêm, ev hevpeyvîn kînga / kengê bi
Ustêd re hatiye kirin? Metna wê ya esil çawa
bû? Dû ra çi bi serê vê hevpeyvînê hatiye? Hûn
dixwazin em ewilî li ser vê meseleyê bisekinin û
pirsên di warî de bibersivînin.

Belê di sala 1952an da li dijî “Gençlik Rehberi”yê li Stenbolê li hember Ḧezretî
Bedîuzzeman Seîdê Nûrsî dozek hatibû vekirin.
Bedîuzzeman, wê demê li Sparteyê bû. “Gençlik Rehberi” li Stenbolê, li çapxaneya “Tecelli”yê
careke di hatibû çapkirin. Ji bo vê yekê Dozgeriya meḧkemeya Stenbolê, Bedîuzzeman sewqî
Meḧkemeya Cezaya Giran ya vî bajarî kiribû
û ji bo çêbûna darizandina Bedîuzzemên jî, ji
meḧkemeya Spartayê şandina Ustêd xwestibû.
Roja ku dike meḧkeme bicive û li ser doza
“Gençlik Rehberi”yê bisekine Ḧezretî Ustad, ji
Spartayê tînin Stenbolê. Seba ku Bedîuzzemên
guhdarîbikin, salona meḧkemeyê, ji civanên
zanîngehan tije bûbû. Bedîuzzemên wê rojê di
darizandinê de bersivnameyeke têr û tije dida
lîjneya meḧkemeyê. Ev Bersivname, parastnameyeke gelek bi navûdeng e û meriv dikane
bibêje manîfesto jî li cem wê ne ti tiştek in.
Li gor vegotina Eşref Edîb, çel/çihl sal in
(di sala 1952yan da) ku wî û Ustêd hevûdu
nedîtibûn.
Bedîuzzemanê
ku
kesayeta
bawermendê Serdema Şadîyê, di Sedsala Bîstan
da di kesayeta xwe de dida jiyandin, careke di
bi derew û bêbextîyan dihat sûcdar kirin.
Lêbelê jiber ku mijara me ne meḧkeme ye û
ne jî rûdanên ku tê de qewimî ne, em dê li ser wê
nesekinin. Gereg were gotin ku yên ku li hember neḧeqqîyê seknandina Ustêd meraq dikin,
divê vê parastnameyê bidestxin û ji destpêkê
ḧeya encamê / dawiyê îlahîm bixwînin.
Han, di vê pêvajoyê de Eşref Edîbê –ku

DI NEQILKIRINA GOTINÊN USTAD DA HIN ÇEWTIYÊN EŞREF EDÎB

43

nûpelda

bêndera çand û hunerê

ji 1922-23an û bi vî alî ve qet şexsê Ustad
Bedîuzzeman Seîdê Nûrsî nedîtibû- pê diḧesse
ku Bedîuzzeman hatiye Stenbolê. Wê demê Edîp
jî hîn li wir rojnamegerî dikir. Hatina Ustêd ya
Stenbolê ji bo kovara xwe “Sebilürreşad”ê wek
firsendekê dît û xwest ku pê re hevpeyvînekê
li darbixe.

miyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın
çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formüllerile mi? Yoksa İslâm cemiyetinin teru taze
iman esaslarile mı? Büyük kafaları gaflet içinde
görüyorum. İman kalesini, küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yalnız iman üzerine
mesaimi teksif etmiş bulunuyorum.

Em di vê hevpeyvîna bi zimanê Turkî ji we re
pêşkêş dikin de, bizanbin paraẍrafa ku boldbûyî
ye, seba ku balê bikişîne, ji aliyê me ve hatiye
bold kirin. Li jêr, em ê şiklê wê yê ku heşt salan
şûnda jî, riya we bidin.

Risalei Nuru anlamıyorlar. Yahud anlamak
istemiyorlar. Beni, skolastik bataklığı içinde
saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar.
Ben bütün müsbet ilimlerle, asrı hazır fen ve
felsefesile meşgul oldum. Bu hususta en derin
meseleleri hallettim. Hattâ bu hususta da bazı
eserler telif eyledim. Fakat ben öyle mantık
oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına
da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını,
manevî varlığını, vicdan ve imanını terennüm
ediyorum. Yalnız Kur’anın tesis ettiği tevhid ve
iman esası üzerinde işliyorum ki, İslâm cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet
yoktur.

Han, ji we re ew hevpeyvîna manîfestoyî a
ku bi Bedîuzzeman ra hatiye kirin:
“İstanbul seyahatinden muztarip olup olmadığını sordum:
Bana ıztırab veren,” dedi. “Yalnız İslâmın
mâruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler
hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurd gövdenin
içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım
ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü
düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını
içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ıztırabım, yegâne
ıztırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı
zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim
yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selâmette
olsa!
Yüz binlerce imanlı talebeleriniz size âtî için
ümid ve tesellî vermiyor mu?
Evet, büs bütün ümidsiz değilim. Amma bu
husustaki ıztırabımı da giderecek umumî bir
iman inkişafı göremiyorum. Dünya, büyük bir
manevî buhran geçiriyor. Manevî temelleri sarsılan Garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık,
bir veba, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzünde
dağılıyor. Bu müthiş sârî illete karşı İslâm ce-
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Bana, <Sen şuna buna niçin sataştın?> diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir
yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde
evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O
yangını söndürmeye, imanımı kurtarmağa koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş
de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O
müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir
kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler! Dar görüşler!
Beni nefsini kurtarmağa düşmüş hodgâm bir
adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim,
âhiretimi de. Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına birşey bilmiyorum.
Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde,
memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim
cefa, görmediğim eza kalmadı. Divanıharplerde
bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi
memleket memleket sürgüne yollandım. Mem-
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leket zindanlarında aylarca ihtilâttan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan
bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim
intihardan beni men etmeseydi belki bugün
Said topraklar altında çürümüş gitmişti.
Benim fıtratım, zillet ve hakarete tahammül
etmez. İzzet ve şehameti İslâmiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir
vaziyete düşünce, karşımda kim olursa olsun,
isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezellül etmem. Zulmünü,
hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar, yahud idam sehpasına götürür. Hiç
ehemmiyeti yoktur. Nitekim öyle oldu. Bunların
hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar
kumandanın kalbi, vicdanı zulümkârlığa dayanabilseydi, Said bugün asılmış ve masumlar
zümresine iltihak etmiş olacaktı.
İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve
meşakkatle, felâket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selâmeti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helâl olsun. Onlara
bed dua bile etmiyorum. Çünkü, bu sayede Risalei Nur, hiç olmazsa birkaç yüz bin, yahut bir
milyon kişinin -adedini de bilmiyorum ya, öyle
diyorlar. Afyon Savcısı beş yüz bin demişti. Belki daha ziyade-imanını kurtarmaya vesile oldu.
Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım. Fakat
hayatta kalıp da zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah’a bin kere hamd olsun.
Sonra, ben cemiyetin iman selâmeti
yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem
korkusu. Cemiyetin, yalnız yirmi milyon
Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon
İslâm cemiyetinin imanı namına bir Said
değil bin Said feda olsun!. Kur’anımız
yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti
de istemem. Orası da bana zindan olur.
Milletimizin imanını selâmette görürsem,

cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm
gül gülistan olur.”
Hazret coşmuştu. Bir yanardağ gibi lâvlar
saçıyordu. Bir fırtına gibi gönül denizini dalgalara gark ediyordu. Bir şelâle gibi haşmetli
zemzemlerle ruhun en derin noktalarına çarpıyordu. Çok heyecanlanmıştı. Millet kürsüsünde
coşmuş bir hatip gibi devam ediyor, sözünün
kesilmesini istemiyordu. Yorulduğunu hissettim. Bu heyecanlı bahsi değiştireyim, dedim.
Mahkemede sıkıldınız mı? diye sordum.
Kat’iyen, dedi; burada beni muhakeme eden
hakilerin hepsinin yüzlerinde adalet nuru parlıyor. Onlar zalimlere, canilere karşı birer seyfi
ilahi olduğu gibi, mazlumların, masumların da
penahıdır. Onların mertebeleri çok yüksektir.
Makamı hükm, en büyük ibadet mihrabıdır. Âdil
hâkimin bir saati, bin saat ibadete bedeldir. Onların o heybetli, o şehametli tavırları beni çok
memnun ve mütehassis etti. Beni haksız, memleket ve millet için zararlı bir adam görürlerse
şeriatın kestiği parmak acımaz, diyerek hükümlerini büyük bir hürmetle karşılarım.
Yalnız şu ehli vükuf denilen adamların sözleri beni çok hayret ve teessüfe düşürdü. Onlar
kim oluyormuş? Onların karşıma gelip de mahkeme huzurunda kendilerile konuşmak isterim.
Dini siyasete alet edecek adam mıyım ben?
Ben onlara neyi neye âlet ettiklerini o yüksek
mahkeme huzurunda soracağım. Otuz beş senedenberi dünyadan el çekmiş, bir gazete bile
eline almamış bir adama böyle isnadda nasıl
bulunduklarını onlardan sormak isterim.
Dinî tedrisata, kadınlarımızın, muhterem
hemşirelerimizin, terbiyei İslâmiye dairesinde
iffet ve şereflerini muhafaza etmelerine taraftar olmanın bir suç olduğuna dair kanunlarda
bir madde var mı? <Kalbe gelen hakikat> gibi
tâbirleri de şahsî nüfuz temini maksadına delil
göstermelerinin mânasını da bu ilimle, hukukla
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meşgul doçentlerden soracağım.
Üstadla ilk görüşmemiz çok uzamıştı. Müsaade alıp ayrıldığım zaman vakit hayli geçmişti.
İnşallah tekrar görüşümüzdeki konuşmalardan
da icab ederse bahs ederim.
Eşref Edip”1
Hûn dibînin ku vegotin û bangewaziya
Bedîuzzeman Seîdê Nûrsî ya orjînal çawa têr û
tije ye? meriv li her hevokekê îlhameke serbixwe werdigre. Heke di roja îro da şopgerekî wî
yê rastîn hebûya wê rewşa me Misilmanan bi
awayekî din bişekiliya.
Bi qasî ku em ji paraẍrafa boldkirî difehmînin,
Ustad wuha dibêje:
“Dû ra, di riya filitandina îmana gel de min
axreta xwe jî feda kir. Ne evîna Behîştê di
çavên min da heye, ne jî tirsa dojehê! Li ser
navê îmana ne bîst mîlyon gelê Turk bi tenê,
bi sed mîlyonan gelê Îslamê, bila ne Seîdek,
hezar Seîd feda bibin!.. Li ser rûyê zemînê heke
Qur’ana me bê cemaat bimîne, Cinnetê jî naxwazim. Ew der jî ji min ra dibe Cehnim. Eger
îmana milletê me di selametê bibînim, qaîl im
ku di nava pêtiyên dojehê de bişewitim. Lewra
çaẍa ku bedena min bişewite, wê dilê min bibe
gul û gulîstan.”
Di rojên wefatkirina Ḧezretî Ustad da, ev
hevpeyvîn bi awayekî teqeze careke di hat weşandin. Cardin di kovara “Sebilürreşad”ê da,
û cardin ji aliyê Eşref Edîb ve di jimara 306ên
kovarê da, di tarîxa Adara 1960î de.
Lêbelê di vê weşana duyem da, tiştekî
girîng bala me dikişîne; ew jî mudaxelekirina
paraẍrafeka hevpeyvînê ye. Di vê hevpeyvînê
de, di aliyê nirxandinê de em dê bala xwe
bi taybetî bidin ser wê paraẍrafê. Lewra bi
wateyên xwe ve ev paraẍraf li dû wefata Ustêd
bi kêmkirina hin bêje û hevokan ve hatiye ve1
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Eşref Edip, “Üstad Bediüzzamanla mülâkat”, Sebilürreşad, B.
V, J.119, Stenbol, Çile 1952, r.300–302.

PÊVEK 1:
Wêne 1: Seyda Bedîuzzeman, di sala
1952an da bi munasebeta doza “Gençlik
Rehberi”yê, çaẍa ku hat Stenbolê, digel
telebeyên wî wêneyeka wî ku ji Mizgefta
Birûmet a Fatîḧê derdikeve.

guherandin û teẍyîrkirin. Gelo çima teẍyîr û
tebdîl bûbû?, Ḧîkmeta wê çi bû? Êşkere nîn
e. Û bi rastîn di roja îroj da jî hîn sedema wê
veguherînê bi heqqî nehatiye fehm kirin. Belkî
di wexta weşanê da bal nekişand, lê emma a
nuha tê fehmkirin û bi awayekî eşkere tê dîtin
ku nêrîn û nirxandina Ustêd, bi devê ustêd ve
hatiye teẍyîrkirin û hatiye dunyewîkirin.
Di vir de em dê awayê weşana 1960î jî
binivsînin. Da ku hûn xwendevan jî bibînin ku
paraẍraf ji çi ḧalî, ketiye çi ḧalî. Lêbelê ḧemû
hevpeyvîne ne, em dê hew paraẍrafa ku hatiye
teẍyîrkirin binivsînin.
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Ew beş, ev e:
Sonra, ben cemiyetin iman selâmeti yolunda
âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet
sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin,
yirmi beş, otuz milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun.
Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, Cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü
vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.2
Ku cînayeteke çawa hatiye kirin bala we kişand ne wisa? Hevoka Ustadê muezzem “Cemiyetin, yalnız yirmi milyon Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon İslâm cemiyetinin imanı namına bir Said değil bin Said feda olsun!.” çawa
bi bivir û kêran veguherîye şiklê “Cemiyetin,
yirmi beş, otuz milyon Türk cemiyetinin imanı
namına bir Said değil, bin Said feda olsun.”ê! Ev
teẍyîrateke wisa ye ku, bi derxistina beşa “yüzlerce milyon İslâm cemiyetinin”ê, him wateya
hevokê hatiye guherandin û him jî merama
Ustad Bedîzzemên bi tevahî hatiye bellovacî kirin. Di hevoka ewwil da nirxandineke Qur’anî û
Îslamî, di ya duyem da veguherîneke dunyewî û
ûnsûrî tê nîşan dayîn. Li hember kirineke wanî
meriv bi rastî faf dimîne.
Li alîyekî din, a ji vê balkêştirîn, di hin
“Tarihçe”yan da, di vê mijarê de, ji bo nîşandayîna
nêrîn û nirxandina Ustêd, hevpeyvîna yekemîn
ne hevpeyvîna duyemîn yanê ya teẍyîrkirî
nivîsandin e. Yanê gotina Ustêd ya seḧîh ne,
gotina veguherî hatiye bikaranîn. Ji bo vê yekê
mesele gelek muhîm e û ji rêzê nayê dîtin û divê
neyê dîtin jî. A nuha ez ê du gotinên Ustêd, di
heman wateyê de nîşanî we bidim, da ku baş
were fehm kirin ku çi hatiye ser wateya gotinê
Bedîuzzemnanê qeḧreman û fedayiyê Îslamê:
1. “Lewra, lawê min tune ku ez bi tenê lawê
2

Eşref Edip, “Büyük Üstad: Said Nur”, Sebilürreşad, B. XIII,
J..306, Stenbol, Adar 1960, r..92. http://www.sorularlarisale.
com/index.php?s=modules/kulliyat&id=5281; http://www.
risaleara.com/oku.asp?id=4626;

PÊVEK 2:
Wêne 2: Wêneya berga jimara 119an
a kovara Sebilürreşadê. Hevpeyvîna ku
bi Ustad ra hatibûkirin, cara ewwil di vê
jimarê da hatibû weşandin.

xwe bihizirim. Di dilê min de hebûna şefqata
zêdetir û dilîna gunehpêhatinê, ez ji wê sirrê
şefqatê, li hember elemên bi hezaran ewladên
Misilmanan, ḧetta ên ḧeywanên me’sûm, diltenik û elemdar dibim. Xaniyekî min î taybet tune
ku ray û ramana xwe hew bidim ser wî. Belkî bi
vî welatî re û belkî bi parzemîna Alema Îslamê
re, di nuxteya ḧemîyeta Îslamî de mîna xaniyê
xwe bi awayekî cîddî eleqedar im. Û bi elemên
hevdînên xwe yên di wan herdu xaniyên mezin
da azarde, û ji veqetînên wan xemgîn dibime.”3
2. “Min tehmûla xemên xwe kir; lêbelê
xemên ku ji xemên alema Îslamê tên, ez pelçi3

Bediüzzeman Said-i Nursî, Lemalar, 26. Lema. http://www.
risaleinur.com.tr/kulliyat/0718.html lê nihêrîn: 08.03.2012.
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qandim. Derbên ku li alema Îslamê dikevin, berî
gişan mîna ku li ser dilê min dikeve ḧîssdikim.
Ji bo vêya ez huqas henciqîm / pelixîm. Lêbelê
ez çirûskekê dibînim, wê elemên min ji bîra min
bibe înşellah.”4
Li alîyekî din ḧeya ku me eslê herdu nusxeyên
ku hevpeyvîn tê da hatine weşandin nedîtibû,
bi rastî jî me nexwest ku em tu nirxandin û
şîroveyan li ser vê veguherîna Eşref Edîb bikin.
Çaẍa ku me bi çavên xwe li ser rûpelên kovarê
ev mudaxeleya dît, îş guherî. Divê pêşiyê em
bibêjin, ji ber ku him Ustad Bedîuzzeman, him
jî Eşref Edîb muteweffa nin; hêvî û daxwaza me
e we ku, maşallê herdu jî gorbehîşt bin. Lêbelê
mîna ku Ustêd gotibû em jî dibêjin: “Xatirê
mêf bilind e, fedayî ti ḧeqan nabe.” Rastî rast
e, divê bi rastî were gotin û bi awayekî rastîn
were parastin. Nerastî jî ne rast e, divê pûçbûn
û derewbûna wê jî ti dem neyê jibîrkirin.
Gelo hûn çawa difikirin? Heke di nirxandinên
min de ẍeletî hene bidin safdilîya min; heke
Ustêd, ev guherandina Eşref Edib di saẍiya xwe
da bidîtya –ku ev ne pêkan bû-, wê ev kirin û
veguherandinên wî çawa bidîtya û binirxanda?
Û ma wê cardin jî derḧeqê wî da bi dilekî riḧet
wiha binivîsnda?:
“Eşref Edip kırk seneden beri iman hizmetinde benim arkadaşım ve Sebilürreşad’da makale
yazan ve şimdi vefat eden çok kıymetli kardeşlerimin mümessili ve hakikî İslâmiyet mücahidlerinden bir kardeşimdir. Ve Nurun bir hâmisidir
Ben vefat etsem de Eşref Edib Nurcular içinde
bulunmasıyla büyük bir teselli buluyorum. …”5
Em nizanin, belkî jî di wê atmosfera wefata Ustêd de hîssîyat û dilînîya mirovan tevlihev
bûbû, ne bi nêteke xirab, belkî jî bi wan dilînan
ẍelet nivîsandibû Eşref Edîb gotinên Ustêd. Lê
mixabin, ev ẍeletî, ji aliyê hin kesan va wekî fikr
Bediüzzeman Said-i Nursî, Tarihçe-i Hayat, (weşana Envarê),
Stanbul, 1995, r.137.
5 h t t p : / / w w w . n u r a l e m i . c o m / s a y f a l a r. p h p ? i d
=30&sayfaNo=495&mode=b; http://www.risaleara.com/oku.
asp?id=4626&a=Eşref Edip; http://www.sorularlarisale.com/
index.php?s=modules/kulliyat&id=3852.
4
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PÊVEK 3:
Wêne 3: Wêneya berga jimara 306an
ya kovara Sebilürreşadê.
Hevpeyvîna
ku di sala 1952an da bi Bedîuzzeman
ra hatibûkirin, cara duyem bi awayekî
teẍyîrkirî, di vê jimarê da hatiye weşandin.

û ramana Ḧezretî Ustad hat nîşandayîn û ewqas sal in ji gelek ẍeletfêmîyan re rê hat vekirin.
Yek ji wezîfeyên şopger û xwendekarên
Rîslayên Nûr jî, divê parastina orjînaliya gotinên
Bedîuzzeman Seîd-î Nûrsî bin. Tevlî teqsîratên
Eşref Edîb, em wî zilamî, merivkî mumîn dizanin; lêbelê em ne mecbûrî, ji nedîtîna ẍeletî
yan jî çewtiyên wî werin yan jî van kirinên
wî bipejirînin. Tew ku mijar veguherandina
peyamên yekî mîna Çêkerê Jîrtîyê be, qetḧen!
Wezîfeya me vekolîneran, parastina rastiyê
ye û li gor van rastîyan riya hûnandina jiyanê
nîşandayîn e.
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NAVÊ TE ‘EBDULLAH E
Seyfettin AYKAÇ
Ez Hûsayn. Ji sahabên Resûlullah ‘eleyhîselam,
ji Ensaran im. Ji qebîla Cihûyên Benîqeynûqe me.
Rêgeza min digihêje Hz.Yusuf.1 Dema ez bûme
misilman Resûlullah ‘eleyhîselam navê min guherand. Ez êdî ‘Ebdullahê kurê Selam im. Bavê min ji
‹alimê cihûyan bû,2 ez jî di riya wî de diçûm. Min
hînî xwendina Tewratê kiribû. Ji bo ku ez bibim
dîndarekî baş çi ji destê wî dihat texsîr nedikir. Ji
min re her dem Tewrat tefsîr dikir.3 Rojekê ji min
re behsa pêxemberê axirzeman/dewradawî kir.
Behsa ‹elametên wî kir û ew karên ku wê bikira çi
bû hemî lib lib ji min re got. Paşê ji min re wiha
got: « Heke pêxemberê axirzeman ji nesla Harûn
pêxember be ango ji qewmê me be ez ê bawerîyê
pê bînim. Lêbelê ji qewmekî/nijadekî din be ez
bawerîyê pê naynim. Tu jî neyne”. Li ser vê bûyerê
demeke dirêj derbas bû, bavê min mir. Piştî mirina
bavê min, min bihîst ku li Mekkeyê merivek derketiye û doza pêxemberiyê dike. Min pirs kir, koland
û ez fêr bûm ku tiştên ku bavên min digotin hemî
di wî de henbûn. Baweriya wî, karên wî û pêşnavên
wî hemî yek bi yek gotina bavê min digirtin.
Dema min Tewrat dixwend û di nava tewratê
de behsa wî pêxemberê dikir, kêfa min dihat û
min di›a dikir ku Xwedê temenê min dirêj bike
ku ez bigihêjime wî pêxemberî, da ku yek ji
bawermendên pêşîn ez bim. Xwedayê mezin
di’ayê min qebûl kiribû…
Giregirên qewmê min bi tenê ji bo ku ew
pêxember ji qewmekî dinê bû wî nedipejirandin.
Lê belê hukmê tewratê li ber çavan bû.
Roj hat… Rojekê ez di nava bax û baxçê xwe
de bûm, li serê dareke xurmê min xurmên şil diÎbn Abdilberr, Îstîa’b, c. 3, r. 921, Hakim , Mustedrek, c. 3, r. 414,
Îbn Esîr.Ustu›l-xabe, c. 3, r. 264.
2 Belazûrî, Ensabu’l-eşraf, c. 1, r. 266.
3 Belazûrî, Jêdera Berê, r. 266.
1

qetandin.4 Wê demê ji cihûyan yekî gazî kir û got:
«Merivê ‹ereban hatiye» dema wî wisa got, ricifandinek bi min girt. Min bê hemdê xwe got: «
Ellahûekber» dema min wisa got meta min Xalida
qîza Xaris ji min re bi hêrs wiha got: « Xwedê mirazê
te neke, înşallah tu negihêjî daxwaziya xwe. Heke
te bibihîsta ku Musayê kurê ‘Imran hatiye tu ewqas
kêfxweş nedibûyî.” Min jî jê re wiha got: « Metê tu
çima wisa dibêjî! bi navê Xwedê ew jî weke Mûsa
Pêxember e. Baweriya wî û ya Mûsa yek e.” Meta
min « ew pêxemberê ku ji me re hatibû gotin, ku
dê nêzîkê qiyametê wê were, ew ev pêxember e?»
min go «belê» wê go « heke wisa be kêfxweşîbûna
te ne beredayî ye.»5
Agirek li min girtibû, min tab nedikir êdî. Ez
çûm cihê ku Resûlullah ‘eleyhîselam lê dimîne.
Dema min wê rûyê xweşik dit û xeberdana wî ya
libo libo/durr û mercanî ji devê wî derdikeve, min
bihîst. Min ji xwe re got: « Ev meriv ne yê derewan
e.»6 Min ji devê wî cara pêşîn ev hedîsa hanê bihîst:
“Di navbera hev de selamê belav bikin. Yên birçî
têr bikin. Sileyê rehm bikin û seriyan li xizmên xwe
yên nêzîk bixin. Dema herkes di xew de ye rabin
nimêja şevê bikin. Hûn van tiştan bikin hûnê bi
selametî bikevine behîştê.»7 Piştî ku suhbeta xwe
xilas kir vegeriya aliyê min û ji min pirs kir: « Tu
‹alimê Medînê, kurê Selam nînî? Min got : « belê»,
« Ey ‘Ebdullah, ji bo Xwedê bêje ka, te di Tewratê
de wesfên min nexwend û tu fêr nebûyî? Min go:
Belazûrî. Jêdera Berê, r. 266.
Îbn Îshaq. Îbn Hîşam, c. 2, r. 163, Beyheqî, Delaîl, c. 2, r. 530, Ebu’lFida, el-Bîdaye we nîhaye, c. 3, r. 211, Îbn Hacer, el-Îsabe, c. 4, r. 280.
6 Îbn Îshaq.Îbn Hîşam, c. 2, r. 163, Îbn Sa›d, Tabaqatu›l-kubra, c. 1, r.
235, Ehmed b. Henbel, Musned, c.5, r. 451, Darimî, Sunen, c. 2, r.
188, Îbn Mace, Sunen,c. 1, r. 423, Hakim, Mustedrek, c.3, r. 13, Îbn
Ebdilberr, Îsti’ab, c. 3, r.922, Delaîlu›n- nubuve, c. 2, r. 531, Îbn Esîr,
Ustu›l-xabe, c. 3, r. 265.
7 Tirmizî 2485; Musned 5/451; El Muntazam 3/77; Îbnî Mace 1334;
Îbnî Ebî Şeybe 8/436, 348, 14/95; Hakim 3/131, 4/160; Beyheqî Sunen 2/502; Beyheqî Delaîl 2/531; Bexavî Sunen 4/40.
4
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« belê ez hîn bûm. Ya Resûlullah tu dikarî ji min
re sifetê Xwedê bêjî?» Resûlullah ‹eleyhîselam ji
min re sureta Îxlasê xwend. Dema wî ayetên sureta îxlasê xwendin min destê xwe bilind kir û min
got: « ez bawer dikim ku ji bilî Ellah xwedê tine û
tu ‹ebdê û qasidê Wî yî.» Her wiha min bawerî pê
anî.8
Hêj haya/agahîya kesî bi baveriya min
tunebû min ji Resûlullah ‘eleyhîselam re got: “Ya
Resûlullah! Cihû, qewmekî derewker û bêbext in.
Heke tu hêj pirsa min ji wan nekî ew ê hîmbin ku
ez bûme misilman û wê verin cem te û wê îftîra/
buxtanan bavêjin sitûyê min û wê bê bextiyê li
min bikin.9 Ez dixwazim ku tu min, di nava cîhekî
de veşêrî û berî ku ew pêbihesin da ku ez misilman
bûme, bibihîse bê ka di derheqê min de çi dibejin. Dema min visa go Resulûllah ‘eleyhîselam min
di odekê de veşart.10 Gazî cihûyan kir û ew hatin.
Ji wan re hinekî qise kir piştre pirsa min li wan kir
û ji wanre go: “hûn di derheqê ‘Ebdillahê kurê Selam ango Husayn de çi difikirin, mirovekî çawaye?”
ewan hemî bi yek devî gotin “çawa ku babê wî mîr
û ‘alimê me bû ew jî wisa mîr û ‘alimê me ye. Di
nava me de yê herî baş û qenc ew e.” Dema wana
wisa go Resulûllah ‘eleyhîselam ji wan pirs kir û go:
“ heke kurê Selam bibe misilman hûnê jî bibin misilman?” gotin: “ Haşa! Ew nabe misilman, Xwedê
wî ji tiştekî wisa dur bixe.”11 Dema wana wisa go
Resulûllah ‘eleyhîselam bangê min kir û go “ Ebdillah! ji wur derkeve û vere vir.” Ez hatim û min ji
wan mezinê cihûyan re wiha go “ gelî cihûyan ji
Xwedê bitirsin. Hûn dizanin ku Ew qasidê Xwedê
ye. Wesfê wî hemî di tevratê de derbas dibe. Hûn
hemî bibin şahid ku min bawerî bi qasidîtiya wî
û tiştên ku Xwedê pê re şandiye aniye.” Min digel
wan gotina kelîma şehdetê jî anî. Îja we wê demê
rewşa cihûya bidîta ka reng û rûyê wan çawa
têkilhev bû. Wê sa’etê çi hate devê wan ji mi re
gotin. Tiştên ne baş, xeberên xirab û çiqas buxtan
hene li min kirin… lê ne xem bû. Dilê min rehet bû.
Ji bo ku Resûlullah ‘eleyhîselam ji wan re wiha go:
“baveriya we ya yekemîn besî me ye, yê duyemîn
ne lazimê me ye.» Min û malbata xwe me, piştê vê
8

Ehmed b. Henbel, c. 3, r. 271, Buxarî, c. 4, r. 103, Beyheqî, c. 2, r.
529, Îbn Seyîd, c. 1, r. 207, Ebu’l-Fidâ, c. 3, r. 211 .
9 Îbn Îshaq, Îbn Hîşam, Sîre, c. 2, r. 164, Ehmed b. Henbel, c. 3, r. 108,
271, Buxarî, c. 4, r. 103, Beyheqî, c. 2, r. 529, Ebu›l-Fida, c. 3, r. 211 .
10 Îbn Îshaq, Îbn Hîşam, Sîre, c. 2, r. 164, Beyheqî, Delaîl, c. 2, r. 531.
11 Ehmed b. Henbel, c. 3, r. 108, Buxarî, c. 4, r. 1 03, Beyheqî, c. 2, r.
529.
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buyerê misilmantiya xwe diyar /eşkere kir. 12
Ji cihûyan digel mi Sa’lebeê kurê Sa’ye, Useyd ê
kurê Sa’ye, Esedê kurê Ûbeyd û hinek cihûyên dinê
jî bûne misilman, lê belê zefên wan nebûne misilman. Di derheqê me de digotin “ di nava me de
bi tenê bê ‘eqilê me û bêxêrê me bûne misilman,
heke ‘eqlê wan hebûya û ewan ehlê xêrê bûna, ji
dînê bab û kalên xwe dernediketin.” Li ser wan gotinan ev ayeta hanê nazil bû.

«Ehlê kîtabê hemî ne wekhev in. Hinekê wan
bi şev radibin, ayetên Xwedê dixwînin û secde ji
Xwedê re dikin.»
Rojekê min xewnek dît. Li ser vê xewnê ez
çûm cem Resûlullah ‘eleyhîselam û min jê re : “Ya
Resûlullah! min di xewna xwe de dît ku, ez di nava
baxekê deme. Di nava wê baxê de min stunekî hesin dît ku sereke wî li ‹erdê, serê dinê jî li ezmana/
asîmana bû. Di jora wî de çembilek û çemberek
hebû. Ji min re « ka derkeve serê vê stunê» hate
gotin. Min jî go: « ewqas hêza min tune.» Li ser vê
gotina min, mirovek hate cem min û cilê min ji min
kir. Dema ewî wisa kir ez bi hêsayî derketim jora
stunê û min bi çembila vê çemberê ve girt. Ewî go
te min « bi zexm bigre» min jî bi zexim girt û ez bi
vê girtinê re şiyarbûm.
Resûlullah ‹eleyhîselam xewna min wiha te›bîr
kir: « Ew baxê ku te dîtiye dînê Îslamê ye. Stun
jî stuna dînê Îslamê, ya tevhîdê ye. Ev çembil jî
qahîmbûna baveriyê ye. Heta ku tu bimirî tê li ser
dînê Îslamê bijiyî!
Rojekê ez ketime mizgeftê min dît ku Resûlullah
‹eleyhîselam û sehabe li min dinihêrin û ruyê wan
bi ken e. Min jî li wan nêhêrî bi ruyekî ken, lê belê
min fêm nekir ka çima ew wisa bikenin. Piştê
nimêjê sahabeyekî Resûlullah ‹eleyhîselam hate
cem min û ji min pirs kir. « ka bêjê ya ‘Ebdillah te
çi kiriye ku Resûlullah ‹eleyhîselam wiha go: « Ew
kesê yekemîn ku ji vê derîyî de were hundir ew ji
12 Îbn Îshaq, Îbn Hîşam, Sîre, c. 2, r. 164.
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ehlê behîştê ye.» Piştî wê gotinê em hemî bi meraq li hêviya ew kesê ku ê biketa hundir sekinîn.
Hêjî fikirandina me ji cihê xwe xwe tevneda tu
ketî hundir. Ka bêje te çi ‹emel kiriye ku Resûlullah
‹eleyhîselam te ji wan kesên ehlê cennetê hesiband.

GER TU NIKARIBÎ JI DIL LÊDÎ
SAZA EVÎNÊ

Rojekê min ji Resulullah ‘eleyhîselam wiha
bihîst: “ di nava dile kê de weke gormiz/ xerdel
jî mezintayî (kibir) hebe ew nakeve behîştê. “ û
di xeberadayînekî xwe de jî wiha gotibû: “ her kî
fêkî an tiştekî dinê bi destê xwe bibe mala xwe,
ew kes ji kibrê dûr ketiye.” Piştî wefata resulûllah
‘eleyhîselam carnan min xwe diceriband, gelo ka
kibir bi min re heye an na. Ez merivekî xwedan
mal, zarok û kole bûm, ango ez pir devlemend
bûm. Min dianî di sûka Medînê de êzîng didan
pişta xwe û ez diçûme mala xwe, carekê yekî hat
û pirs kir go: “ ya ‘Ebdillah ew qas xulam û zarê te
hene tu çima vî karî dikî, qey ew nikarin vî karî te
yê hanê pêk bînin?” min jê re wiha go: “ hene û hez
dikin vî karî bikin lê belê ez dixwazim nefsa xwe
pê bişkînim, heke ji min re kibir hebe ez ê jê rizgar
bibim”.

Ger tu nikaribî ji dil saza evînê lêdî

Resûlullah ‘eleyhîselam ji bo min wiha digot: « Kî hez dike yekî ehlê bihûştê bibîne bira li
‹Ebdillahê kurê Selam binihêr e. «13

Di çolên evînê de ger tu ne mecnûnî

Piştî ku ez bûme misilman, ji Resulullah
‘eleyhîselam veneqetiyam, ji bilî kar û ticareta/
bazirganiya xwe her dem ez li cem wî bûm. Piştî
wefata Resûlullah ‘eleyhîselam, dema di hizretî
Ebubekir de mirtedan14 re şer kir. Pişt re ‘Umer, ‘Usman û ‘Elî... Min wefata hemî xelîfeyan dît. Xwedê
ji tevan razî be.
Sal bûye 664. temenê min gihêştiye 70.15 Ez jî
êdî kal im. Dem dema çuyîna cem dost û hogiran
e. Êdî li hawirdora mi zêde kes nemaye. Jiyan bê
te’m bûye, bên li herduyan jî çikiya ye.
Ewa çend dem û car e Resûlullah ‘eleyhîselam
tê xeyalê min û ji min pirs dike “ navê te çiye?”
ez dibêjim : “ Husayn” berkenî dibe û nûr ji rûyê/
wechê wî dipijiqe. Hêdîka dibêje: “ navê te ‘Ebdillah e.” destê min digire û em diçin…

13 Îbn Esîr.Ustu’l-xabe, c. 3, r. 177.
14 Ew kesê ku ji dîn derketiye.
15 http://ar.wikipedia.org/wiki/مالس_نب_هللا_دبع

Ne dest bide perdeyê ne têlê biêşîne
Ger nikaribî naziya gulê bikêşînî
Ne dest bide sitrîyê ne gulê biêşîne

Bilbil guhdar ke da ku tu bicoşî
Ma xweşa te diçe dengê qijikê
Bêhûde nehejîne dara bê fêkî
Ne pelan biweşîne ne şaxan biêşîne

Li ber derîyê dost raweste ger tu dostê sadiq î
Dilan çak ke ger tu ehlê dil î
Ne gazîyê Leylayê ke ne jî çolê biêşîne

Bi rizayê razî be ger tu bi heq qaîlî
Tu tengezarî ger, bigere û bibîne murşîdî
Ger tu ne rêwiyê bajarê rasteqînê yî
Ne rêwî bigezirîn û ne riyê biêşîne

Ger tu hezkerê Heq î qet veneqete ji Heqî
Tu mêrekî ji mêran î ger nefsê bixî selahê
Ji durreyê tu bidî Hudai wê biêşe
Ne ji kesî biêşe û ne jî kesî biêşîne

Aşık Hüdai
Werger : Abdurrahman SÖNMEZ
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Seydayê Mela Husnî Hezîn û Berhemên Wî
(1943---- )
M. Zahir ERTEKİN
Destpêk
Se’îdê Kurdî di berhemeke xwe de ji bo ‘rewşa Kurdan û
bajarên wan wiha dibêje: “… rewşa wîlayetî şerqiye ev e, ku
rind ‘Erebî û Tirkî nizanin her wiha ‘alim û murşidên wan jî di
halekî perîşan de ne… ”1 Ev hevok heftê-heyştê sal beriya
niha hatiye gotin û rewşa Kurda rind îfade kiriye. Em li roja
îro dinihêrin tevlî ew qas polîtîqayên asîmîlasyonê şûnde
rewş pir nehatiye guhertin û belkî jî her ku çûye rewş xerabtir
bûye. ‘Alim û zanayên Kurdan hatine kuştin, hatine sirgûnkirin
û wendakirin. Murşidên wan yên perîşan jî heman ‘aqûbet bi
serê wan de hatiye. Tevlî qanûnên ewqas bêwijdan û kirinên
hovane weke berfînan gelek alimên Kurd serê xwe ji bin berfa
zilmê derxistine û tevî ewqas zor û zexmiyê rêberiya gelê xwe
kirine, medrese vekirine, feqe xwedî kirine, riya ku diçe ser kaniya qencî, başî û xelasiyê nîşanê gelê xwe dane. Tevî ewqas
niyet û fêlên xerab ev millet hebûna xwe bi riya zimanê xwe û
bi riya xebatên xwe ve nîşanî ‘alema dinyayê da.
Tevî ku zimanê vî milletî bi dehan sal in qedexeye jî, dîsa
weke mucîzeyekê hêj li ser piya ye û îddîa dike ku ew ji dewlemendtirin zimanên dinyayê ye, bi dengekî berz bang li
zalimên ku lê zilm kirine dike û tevî ku nebûye xwediyê weşaneke fermî, xwediyê dewleteke fermî, xwediyê perwerdehiyeke fermî jî, dîsa bi hezar birhan û delîlan ve dide zanîn û radixe
ber çavan ku ew hê xurt e, li ser xwe ye û dê tu carî jî li vê dinê
di binê piyên xelkê de nemîne û xwe neeçiqîne. Lewra pênûs
ji wê re jî dixebite. Lewra hê ‘alimên ku bi vî zimanî dinivîsin
hene û ez ê di vê nivîsê de qala yekî ji wan bikim ku navê wî
Mela Husniyê Hezîn e ku ji Bîngola/ Çapaqçûra şêrîn e.

Mela Husnî Kî ye?
Seydayê Mela Husnî, di sala 1943 li gundê Tumikê
ku bi navçeya Çewlikê Kîxiyê ve girêdayî ye hatiye
dinyayê. Ji bo tarîxa jidayîkbûna xwe di helbesteke
xwe ye ‘Erebî de wiha dibêje:
Qed wûlîdtû be’de elfîn we selasî mîetîn
Be’de xemsîn semanîn min hîsabî hîcretîn
Îsmî sînun be’de haîn summe yaun be’de nûn
Le rekkebet sare Husnî ya ‘eliyye rutbetîn
Navê bavê wî Mela Zeynel, navê diya wî Hewwa
bû. Di heftsaliya xwe de li cem bavê xwe dest bi
xwendina Quran, mewlûd û ‘eqîdeyê kir. Di heştsaliya wî de bavê wî wefat dike. Piştî wefata bavê wî
diya wî, wî dişîne dergeha şêx Muhemmed Hadiyê
1
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Bnr. Şualar, Şua ya yekemin û Ayet a Sêyem.

(1943---- )

Qewmanî. Bi qasî demekê li vê derê dixwîne û perwerde dibe. Piştî vê xwendinê ew û çend hevalên xwe
ji bo berdewamkirina xwendina xwe diçine Norşîna
Mala Seyda. Li norşînê li cem Şêx Muhyeddîn û li Balekan li cem Seydayê Mela Caferê Balekan demekê
xwendîna xwe didomîne. Ji wê derê jî diçe mala Şêx
Ehemedê Xeznewî. ‘İlmê xwe yî medresê li Xeznayê
temam dike û berê xwe dide Tilmerûfê. Seyda demeke dirêj li gundê Tilmerûfê dimîne û li wê derê
muderisiyê dike û bi terîqeta Neqşîbendî re mijûl
dibe. Piştî ku vedigere Çewlikê, demekê li gundê xwe
(Tûmikê) disekine, piştre jî li Kamrûna Jorîn melatî û
muderistiyê dike. Di sala 1987’an ji welêt bar dike û
diçe Stenbolê. Seyda hê jî li Stenbolê dijî û bi karê
nivîskarî û îrşadê re mijûliyên xwe berdewam dike.
Berhemên Wî Yên ‘Erebî
Miratul Heqaîq Wel Esrar:
Li ser berga vê pirtûkê navê Seyda wiha hatiye
nivîsandin: Lîlfeqîr îla ‘ewnî rebbîhîl qedîr Husnî Goçer.
Di serê rûpela ‘ewil de jî ev ‘ibare nivîsandiye: Îmam û
xetîbê camî’ul îmam el-e’zem ba Stenbol.
Pirtûk ji cildekê pêk tê û 424 rûpel e. Di serê pirtûkê
de ji hêla Selaheddîn Eş-Şemsa����������������������
nî ve kurtejiyana Seyda hatiye nivîsandin û zimanê vê kurtejiyanê jî weke
zimanê pirtûkê bi ‘Erebî ye. Naveroka vê berhemê bi
giştî îman, hikmet û tesewif e. Ji bilî kurtenivîsa jiyana nivîskar û despêka wê, di binê 91 sernivîsan de
mijarên cûr bi cûr yên tesewif û Qurana pîroz hatine
amadekirin. Di hin mijaran de nivîskar helbestvaniya
xwe bi kar aniye û ji bo başşîroveya mijarê alîkarî ji
helbestê jî xwestiye. Di sala 1993’an de li Stnebolê
hatiye çapkirin û ji bo îlahiyatnasan weke çavkaniyeke hevçax e.
El- Mewahîb:
Li Stenbolê di sala 2000’an de ev pirtûk hatiye çapkirin. Tefekkur, muraqebe, ‘ilm, niyet, qurb û
mijarên di vê derbarê de, mijarên pirtûk�����������
ê ne�������
. Berhem ji 117 rûpelan pêk hatiye û di dawiya berhemê
de weke çavkanî gelek berhemên giranbiha yên
‘Erebî hatine bicîhkirin.
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El- Mewahîburrehman Fî Tefsîrî Sûretîl Însan:
Ev berhem li ser têgeh û termên tesewifê disekine. Riya hikmet û zanînê nîşanê xwendevanên xwe
dide. Di berhemê de texrîc û tehqîq ji layê Nûsreddîn
Bollelî ve hatiye çêkirin. Behrem di sala 1998’an de li
çapxaneya Erkamê, li Stenbolê hatiye weşandin. 126
rûpel e.
Berhemên Wî Yên Kurdî:
Dîwana Hezîn:
Li ser cildê dîwana wî -nexasim- ciyê çapa
berhemê û dîroka wê nehatiye nivîsandin, lê wisa
tê xuyê ku çapa dîwanê pir ne kevn e. Guman heya
ku di hundirê van dehsalên borî de hatiye çapkirin.
Dîwan ji aliyê edebiyat û naverokê ve gelekî dewlemend e. Dîwan ji 401 rûpelî û 28 beşan pêk hatiye. Di her beşekê de qe nebe 4-5 helbest hene û li
gorî mijarê ev beş hatine dabeşkirin. Seyda di vê
dîwanê de weke mexles him, Hezîn him Tûmikî him jî
paşnavê xwe yî fermî bi kar aniye.
Guldan:
Di binê edîtoriya Suleyman Çevîk de di sala
2007’an de ji nava weşanên Nûbiharê de derketiye. Pirtûk guldesteya gotinên pêşiyan e. Gotinên
pêşiyan geh bi çîrokên tijîders, geh bi gotinên bihikmet, geh bi stran û helbestên manîdar û watedar
ve têne şîrovekirin. Di edebiyata Kurdî de bi vî awayî
terzeke n������������������������������������������
û derdikeve holê ku gotinên pêş�����������
iyan bi gelek cûreyên nivîsê ve têne şîrovekirin. Geh di dîrokê
de digerîne, geh di seyranan de dibe û tîne û geh di
nava rûpelên metnên dînî de berê xwendevan dide
rewşa wî û deriyê tefekkur û hikmetê vedike. Pirtûk bi
pêşgotinekê dest pê dike û bi ferhengokekê diqede.
Li pişt berga paşîn wiha hatiye nivîsandin: “Îslam
xwendin e, xwendin zanîn e, zanîn hedan e, hedan
jî jîna şîrîn û pêşdeçûn e. Di her çilkek baranê de her
mefayek heye. Lewra ew yan şilî ye ji axekê re, yan têrî
ye ji gêrikê re, yan jî jîn e ji zîlekê re. Di her pirtûkekê
de her karek heye. Lewra ew yan haşbûn e ji hisekî re,
yan derman e ji kulekê re, yan jî hedan e ji dilekî re.
Wisa ye bixwînin, bixwînin û dîsa bixwînin. Lewra bi
xwendinê zanîn, bi zanînê dîtin, bi dîtinê parastin, bi
parastinê wêrabûn, bi wêrabûnê jî jîna şîrîn çêdibe.
Bixwînin lê bi zimanê xwe bixwînin. Lewra gelê ku bi
zimanê xwe nexwîne ji çanda xwe, ji şarezatiya xwe
dûr dikeve, belkî ji qurm û rîçikên xwe diqete.
Dîn û xuyên rind bila karê te be. Pirtûk û xwendin
bila yarê te be, xebat û ponijandin bila arê te be. Hevgirtin û hevhezkirin, hevalîkirin û hevpirsîn bila çek û
darê te be û Xwedayê mezin alîkar û destgirê te be.”

Bikudîne li ser xwendin û ilmê
Ji bo bibî zana û pêşde herî
Weger ne, dûr dimînî ji refê xwe
Hêla pîroziyê ve gavkî narî
Kulxaniya Veşartî:
Ev berhem bi zimanê Kurdî bi tîpên ‘Erebî ji
aliyê weşanxaneya Nûbiharê ve cara yekem di sala
2007’an de li Stenbolê hatiye weşandin. Li ser berga
pêş pirtûk wiha hatiye nasandin: “Ji hinek qesîde û
menaqibê Şêx Mustefayê Sîsî, kurê wî yê Şêx Muhemmed Hadiyê Qewmanî û kurê wî Hacî Mela Mes’ûd
û kurê wî miftî Mela Mehfûz û hinek ji ‘ulemayên
mensûbên wan (qeddesenellahû bî esrarîhîmul
‘aliyyetî). Weke ku ji vê dîbaceyê jî tê fêmkirin ev
berhem weke guldesteyekê hatiye amadekirin û
Seydayê Mela Husnî di berhevkirin û amadekirina
wê de xebitiye û ev berhem aniye holê.
Reng û Rûyê Pêxember:
Ev pirtûka Seyda jî bi tîpên ‘Erebî hatiye weşandin
û di nava weşanên Nûbiharê de derketiye. Berhem
di sala 2009’an de weşiyaye û 202 rûpel e. Weke ku
ji navê wê jî tê fêmkirin ev berhem behsa şemaîla
cenabê Pêxember ‘eleyhiselam dike. Weke mînak
ev mijar di pirtûkê de cîh girtine: Mohra pêxember,
xweşbûna bêhna pêxember ‘eleyhiselam, kenê
Wî, xewa Wî, xwarina Wî, vexwarina Wî, solên Wî,
çekên Wî û hwd. Di dawiya pirtûkê de�������������
weke xuleseya danasîna cenabê Pêxember ‘eleyhîselam bi navê
‘Lorîn’ helbestek heye:
Resûlullah hemî nûr û cemal e
Hemî heş û giranî û kemal e
Ne weke wî hatine ne wek wî dibin
Seraser hikmet û ‘ilm û newal e
Fikirkûr e dîtindûr e xweşik xwû
Ji rûhan ra wekî ava zelal e
Herê! Xurtî delalî qenciyê nazik
Bizane bo me her ew zat mîsal e
……………
Rîsaleya ‘Eqîde û Exlaq û Edebê:
Ev berhem jî di nava weşanên Nûbiharê de
derçûye û bi amadekariya ‘Ebdusselam Bêcirimanî
hatiye amadekirin. Berhem weke cildekê hatiye
amadekirin û 206 rûpel������������������������������
e. Berhem bi tîpên ‘Erebî hatiye û ji mijarên dînî yên cûrbicûr pêk tê. Weke ji navê
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wê jî tê fêmkirin ku ev berhem behsa îman, exlaq,
edeb, tesewif û hwd. dike û di cînan de helbest jî dikeve dewrê ji bo meqseda mijarê bêtir were fêmkirin.
Lewra Seyda helbestvan e û hema di heman mijarê
de, dema ku bi pexşanî dest bi nivîsê kiriye îlehîm di
ciyekî de helbestê ji xwe re ciyek peyda kiriye.
Fiqha Şafi’î:
Di dawiya pirtûkê de behsa temamkirina pirtûkê
wiha hatiye nivîsandin: “Nivîsandina vê pirtûkê di
tarîxa 16.07.2006’an de hate temamkirin li ser destê
Şêxmûs Heciyayî et-Talanî el- Omerî fil- Mardînî.
Îleyhî biheqqî kelamê qedîm, tu katib xelaske ji narê
cehîm.”
Pirtûk seranser ji fiqha şafî’î pêk tê û 351 rûpelan
pêk tê. Di pêşgotinê de Seyda armanca amadekirina
vê berhemê wiha tîne ziman: “ Me ev kîtaba di ‘ilmê
fiqhê da daniye, lewra ‘ilmê fiqhê tûyî kîtab û sunnet
e, daplandina ji ponijandina ‘aliman e, berdana mirovan e bal paqijiya mal û can ve, nîşan e ji koletiya ji
Xwedê ra- ‘ezze wecelle-.
Me ev kîtab li gorî mezhebê Şafi’î – Xweda jê
qayîl be- daniye lewra, me pirtir pal daye ser kîtab
û sunnetê; gelê me jî sedî nod û neh mezhebê wan
şafi’î ye; me ev kitêba di ‘îbadetan da daniye lewra,
ew çêbin mu’emelat jê çêdibin; û herdû çi bin bendê
di nabeyna mirovan û Xwedê da –‘ezze we celle- û
bendê di nav mirovan û mexlûqan da çê dibe. Eger
ew bendana çi bin hedana jîna herdû dinyan dê
çêbe…”
Berhemên Wî Yên Tirkî
Kulliyat-i Wûsta:
Kulliyata Wûsta jî weke Kulliyata Sûxra mijarên
cûrbicûr yên dînî di xwe de dicîvîne û Seyda, bi
şêweyeke hêsan li ber çavê xwendevanan radixe.
Bi zimanê tirkî nivîsandiye û di cînan de cîh daye
helbestê jî. Jixwe meriv dikare bêje ku Seyda di hemû
xebat, lêkolîn û nivîsên xwe de helbest bi kar aniye.
Lewra di rihê Seyda de helbestvanî dayîna Xwedê ye.
Kulliyat-i Suxra:
Di Rêbendana/Çileya 2012’an de li Stenbolê ji
aliyê weşyanxaneya Asîtaneyê ve hatiye weşandin.
299 rûpel e û mijarên wê mijarên dînî ne. Edîtorê
pirtûkê Ahmed Nabi GÜZEL e.
Kulliyat-i Kübra: Li ber çapê ye. Kulliyata Kubra jî weke Kulliyata Suxra û Kulliyat-i Wûsta mijarên
cûrbicûr yên dînî di xwe de dicîvîne û Seyda, bi
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şêweyeke hêsan li ber çavê xwendevanan radixe.
Jiyana Wî: Li ber çapê ye. Di vê berhemê de jiyana
Seyda û serboriyên wê bi hurgilî hatiye amedekirin.
Kadınlar Rehberi: Seyda ev pirtûk di sala 1995’an
de li Stenbolê bi derfetên xwe weşandiye. Ev berhem
bi tirkî hatiye nivîsandin û mijara wê weke ku ji navê
wê jî tê fêmkirin���������������������������������������
li ser pîrekan hatiye amadekirin. Seyda di vê pirtûkê de li ser hin pirsgirêkên jinan disekine û weke îlmîhalekê ji wan re rêberiyê dike. Seyda
di vê berhemê de, ji bo jinan li vê dinê û li wê dinê
tiştên pêwist û ên giranbiha civandiye.
Encam:
Seydayê Mela Husnî yek ji ‘alim û mezinên bajarê
Çewlikê ye. Ji malbateke ‘alim derketiye û bavê wî jî,
ji alimên herêmê û yekî hêca bû. Herwiha diya wî jî ji
vê meselê qet bîxane nebû. Wê jî pir dixwest ku kurê
wê di ‘ilm û zanîna Îslamê de ciyekê xwe yî mezintirîn
bigire û Xwedê baştir dizane ku ev di’aya wê hate
qebûl kirin. Lewra dema em li berhemên Seyda
dinihêrin ev rasteqîn eşkere dertê pêşiya me. Seyda
di biçûktiya xwe de dest bi xwendinê kiriye û heta
roja îro xwendin û xebatên nivîskariyê didome.
Seyda weke gelek ‘alimên Kurdistanê –weke
Şukriyê Bedlîsî, Ehmedê Xanî, A. Rehmanê Axtepî,
Şêx Mihemed Can, Mele Xelîlê Sêrtî û hwd.- pirziman
e. Yanê bi gelek zimanan nîvîsiye. Seyda, him bi ‘Erebî,
him bi Tirkî û him jî bi zimanê dayika xwe yanê Kurdî
nivîsandiye. Li gorî tesbîtên me 3 berhemên xwe bi
‘Erebî, 6 berhemên xwe bi Kurdî û 5 pirtûkên xwe jî
bi Tirkî nivîsandine.
Seyda him berhemên lêkolînerî him
berhemên edebî û him berhemên îlmîhalî dane. Helbest û pexşan bi hev re bi kar aniye. Di herdu cûreyan
de jî û di hersê zimanan de jî serkeftineke mezin bi
dest xistiye.
Em hêvîdar in ku Xwedayê Te’ala temenenekî
dirêj û bisihhet bide wî û Rebbê ‘Alemê rindtirîn xebat û berhemên dîtir bike nesîbê wî û ez hêvîdar im
ku em ê jî sûdê ji wî û berhemên wî werbigirin.
Çavkanî:
• Şualar- Bedîuzzeman Seîd Nûrsî, neşr: Envar
• Hemû Berhemên Seydayê Mela Husnî
• Agahiyên ku ji zavayê wî Mistefa Kirkiz hatine wergirtin.
• Bi taybetî weşanên Nûbiharê.
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HELQEYEKE ZÊRÎN JI EDEBIYATA TESEWIFÊ
“DÎWANA MEWLANA XALIDÊ ŞEHREZORÎ”
Abdulcebar KAVAK
Mewlana Xalid kî ye?
Mewlana
Xalid
(w.1242/1827)1‘alim
û
mutesewifekî navdar ê sedsala nozdehemîn e.
Piştî xwendina zanistên İslamî, edebiyata ‘Erebî û
Farisî, berê xwe da tesewifê. Ji bo perwerdehiya
tesewifê ber bi Hindistanê ve çû û li Cihanabadê
li cem murşidê terîqeta Neqşibendî yê bi nav û
deng Şah ‘Ebdullah Dehlewî nêzikî salekê di seyr û
sulukê de ma. Şah ‘Ebdullah Dehlewî îcazeta pênc
terîqetan da Mewlana Xalid û şande Kurdistanê.
Mewlana Xalid, li Kurdistan û li Bexdayê him
bi tedrîsê him jî bi terîqdanê wextê xwe derbas kir. Di demeke kurt de bi dehan xelîfe û
bi hezaran mirîdên wî çêbûn. Mewlana Xalid
‘alim û mutesewifekî baş bû, di heman demê de
helbestvanekî zana bû. Helbestên xwe di dîwana
xwe ya bi nav û deng de kom kiriye. Di dîwana xwe
de li ser helbestvaniya xwe wiha dibêje:
Der soxenperweriyem ‹eyb cuz în nîst ki nîst
Cam der Cam û Buxara û Semerqand û Qamar2
“Di helbestvanîtiyê de ji xeynê vê (tiştê) qusûr
(a min) tune ku cihê (ji dayîkbûna) min Cam, Buxara, Semerqand û Qamar nîne.”
Helbestên Mewlana Xalid li ser ‘eşqa Xwedê
û evîna pêxemberê Wî ne. Her malikek bi çand
û exlaqa Îslamê xemilandî ye. Her malikek bi
rengekî cuda xwendevanan hestiyar dike. Carna di nav baxên gulan digerîne, carna jî di nav
tarîx û medreseyên Kurdîstanê de... Carna behsa
fiqh û rêzimaniyê dike, carna behsa erdnigariya
Şehrezûrê dike. Bi vî awayî peyv û têgehên tesewifî
Muhammed Emîn Zekî, Meşahîru’l-Kurd we Kurdîstan, Çapxana
Şivan, Silêmaniye 2005, r. 184, 185.
2 Dîwana Mewlana Xalid, r.30.
1

bi şiklekî pisporane di nav malikan de bi cih dike.
Mewlana Xalid bi sê zimanan helbestên xwe nivisandiye. Di malikên ku bi herdu zimanan -Farisî
û ‘Erebî- nivîsiye de mexlesa “Xalid” bi kar aniye.
Lêbelê di malikên Kurdî de digel mexlesa “Xalid”
mexlesa “Nûrî” jî bi kar aniye.3
Helbestên Mewlana Xalid yên Kurdî bi zaravayê
Goranî/Hewramanî hatiye nivîsandin. Hewramanî
binebeşa zaravayê Goranî ye. Zaravayê Hewramanî
îro her çend ji aliyê kêm kesan ve bête bikaranîn
jî, bi rastî ev zarava xwedî kevneşopiyeke nivîsê
ya gelek kevnar û dewlemend e. Di sedsala
dawîn de yên ku zaravayê hewramanî bi kar
tînin dest bi bikaranîna zaravayê soranî kirin.
Digel vê, Hewramanî lawaz bûye û axivkerên wê
jî kêm bûne.4
Helbestên wî yên Kurdî bi piranî bi şêweya
mesnewiyê hatiye nivîsandin. Yek helbesta wî tenê
wekî qesîde hatiye nivîsandin. Di nav helbestên wî
yên Kurdî5 de medhiyek li ser Hezretê Pêxember
‘eleyhîselam e û şînegeriyek jî li ser seydayê xwe
Mele Celaledîn Xurmalî nivîsandiye. Di ew ên din
de qala sîreta Hezretê Pêxember ‘eleyhîselam û
pêxemberên mezin(ulu’l-azm), suhûf û kitêbên
mezin Tewrat, Zebûr û Încîlê dike.6
Mewlana Xalid ne tenê di helbestvaniyê de, di
3

Muderis, Yadê Merdan, Çapxaneya Aras, Hewlêr 2011, c. 1, r. 502515.
4 Yıldırım, Kadri, “Nubehara Biçûkan” Ahmedê Xanî Külliyatı, Stenbol 2008, rr. 105–106.
5 Pênc helbestên Kurdî di nav diwana Mewlana Xalid ya ku di sala
1844’ê de li Stenbolê hatiye weşandin de hene. Lêbelê helbesta wî ya
bi navê “Ve ewdal nekem” , çarîna wî ya bi navê “Zuxavan çi wext
feslê giyan kîşan” û munacata wî ya bi navê “Ya ferdê E’zem”di nav
nusxeya çapkiri de nîne.
6 Dîwana Mewlana Xalid ya çapkirî, rr. 87-90.
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qada pexşanê de jî cihekî girîng girtiye. Lewra pexşana ‘ewil ya bi Kurmanciya jêrê hatiye nivîsandin a
Mewlana Xalid e. Navê berhema wî “Eqîda Îmanê”
ye.7
Medhiya wî ya li ser pêxember8:
Dîsan diyarê dilber vek meş’elistan da diyar
Nur bûn be ser kûyê Uhud tomar be tomar
aşîkar
Xoş xoş nesîmê ‘enberîn bînê xoş dekatin ser
zemîn
Emma nebûyê ‘enberîn ya nafeyê mişkê Tetar
Bîvade imşev roj helat ya nurê canan sat be sat
Roşen dekatin ser bisat “fe’l-leylu kad yahki’nnehar”
Pir bû le nûr deştê beqa gûya hebîbê xoş liqa
“Leylen ‘ele’s-Sile’ îrteqa min nûrîhî’l-qa’û’stenar
Çend malik ji munacata Mewlana Xalid9:
Ya Ferdê E’zem, ya Ferdê E’zem!
Ya Heyyê Qeyyûm, ya Ferdê E’zem!

Ya şinevendeyê naleyê subh û dem!
Ne payê bendiyan bendixaneyê xem!
Ya ferazendeyê çerxê mu’elleq!
Ya nigarendeyê new taqê ezreq!
Ya baniyê bunyanê qusûr û eywan!
Rif’et bexşê teztê heft payeyê Keywan!
Bê zad û nemir, bê xab û bê xûr!
Ne ‘erez, ne cisim, ne rûh, ne cewher!
Bînayê bê dîde, şinevayê bê gûş!
Çi esrarê xeyb waqif û xamûş!
………………………………
………………………………
Mewlana Xalid, ‘Eqîda Îmanê, (lêkolîner: Kemal Reuf Muhamed),
Weşanên Aras, Hewlêr 2004, r.155-165.
8 Mewlana Xalid, Dîwana Çapkirî, r.89.
9 Muderis, Yadê Merdan, c.1, rr.505-514.
7
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Niyazem êden ya Hey, ya Qeyyûm!
(Xalid) cih dergat nekerî mehrûm.
Dîwana Mewlana Xalid
Bêguman di nav berhemên Mewlana Xalid de
berhema wî ya herî girîng dîwana wî ye. Ev dîwan
xalên werçerx ên jiyana Mewlana Xalid, bûyer û
kesayetiyên girîng yên di zemanê wî de di xwe de
dicivîne.
Mewlana Xalid wekî edîb û helbestvanên berê
qesîde, xezel, mersiye û pesnan di dîwanê de bi
kar aniye. Dîwana xwe ya xweşik wek Farisî, ‘Erebî
û Kurdî bi sê zimanên cuda nivîsiye. Bi vî awayî
gihandina peyama xwe ya tesewifî ji bo gelên ku
van her sê zimanan bi kar tînin re serkeftî bû.
Dîwana wî bi vê taybetmendiya xwe, ji dîwanên
din cuda dibe. Em baş dizanin ku di zemanê Mewlana Xalid de li gor teamulê, berhemên edebî bi
zimanê Farisî dihate nivîsandin.
Li aliyekî din Mewlana Xalid dikaribû wek
hemdemên xwe tenê bi zimanê Farisî binivîsanda.
Lêbelê ji ber ku bo gelê xwe yê Kurd re dilsoz û
wefadar bû, zimanê Kurdî jî di dîwana xwe de bi
kar anî.
Dîwan, cara ‘ewil di wexta Siltan Abdulmecîd
de, di sala 1844’an de hate çapkirin.10 Di sala
1955’an de jî li çapxaneya Fethi Demir de heman
çapiya dîwanê hate kirin.
Xebat û Lêkolînên Li Ser Dîwanê Hatine Kirin
1- Li ser Dîwana Mewlana Xalid hin xebat û
lêkolînên baş hatine kirin. Yek ji wan xebatan, berhema Sadrettin Yüksel (rehma Xwedê lê be) a bi
navê “Mevlana Halid-i Bağdadî’nin Divanı ve Şerhi
” ye. Ev berhem, di nav weşanên çandî yên Rojnameya Sabahê de di sala 1977’an de derketiye û digel beşa ferhengê 458 rûpel e.
2- Berhema Mihindoht Mu’temedî ya bi
nave “Nakşî ez Mevlana Halid-i Nakşebendî ve
Pirevân-i Tarîkat-ı O”. Ev xebat, jiyana Mewlana
10 Muderrîs, Ulemaûna fî xidmetî’l-ilm-i we’d-dîn, Daru’l-Hurriyye,
Bexda, 1983, r. 188.
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Xalid, berhemên wî, navên meşayixê terîqeta
Neqşebendî yên ku di silsilê de navên wan derbas
dibin, beşek ji helbest û qesîdeyên wî digre nav
xwe. Ev berhem di sala 1368/1989’an de li Tehranê
hatiye çapkirin.
3- Li ser dîwanê xebateke din, berhema Muhammed Arîf Karakaya ya bi navê “Diwana Mewlana Xalid” e. Ev berhem di sala 1994’an de hatiye
çapkirin. Taybetmendiyeke girîng a vê berhemê
heye. Ew jî di vê xebatê de niviskarê navborî
malikên dîwanê bi Kurdî (Kurmancî) şerh kiriye.
4- Li ser dîwanê xebata herî berfireh a Abdulcebbar Kavak, bi navê "Divan-ı Mevlana Halid-i
Bağdadî" ye. Hemû malikên dîwanê yên bi zimanê
Farisî, ‘Erebî û Kurdî wek sê beşan hatiye rêz kirin.
Ev berhem di sala 2009’an de li aliyê weşanên
Ensarê hatiye çapkirin û 712 rûpel e.
5-Li ser dîwanê xebata dawî ya ku em dizanin
a Süleyman Kuku ye. Dîwan bi navê «Divan Tercümesi ve Gölgesinde Çeşme-i Muhabbet» e. Ev
berhem bi tenê wergera malikan dike û di sala
2010’an de li aliyê weşanên Damra li Stenbolê hatiye çapkirin.

ku
Dinya carek din ji (baranên) ‘ewra Nîsanê sax bû
(2)

Seff-i nezzâregân der intizâreş çeşm der râhend
Perî rûyân heme cem’end u mutrib der xezelxânî
Wateya malikê:
Temaşevan rêzbûne hêviya wî sekinîne çav(ê
wan) di rê de ye
Bedew hemû kombûne û stranbêj ( jî di karê)
xezel xwendinê de ye

(3)

Xırâmân u çemân bâ sedhezârân i’şve u destân
Koned teşrîfrâ yekdem besehn-i Gulşen erzânî

Jİ DÎWANA MEWLANA XALİD
BEŞA YEKEMÎN
(Malikên Farisî)
(1)
11

11

Wateya malikê:
(Eger) bi sed hezaran cilwe û stranan bi naz û bi
çemandinê yek lehze nava rezê belaş teşrif bike,)
(4)

گذارد از كف پا ال له را مرهم بداغ دل
نهد داغ غالمی ال له رویان را پیشانی

Dihîd ez men xeber ân şâh-i xûban râ bepinhânî
Ki ‘âlem zinde şod bâri dîger ez ebr-i Nîsânî

Guzâred ez kef-i pâ lâle râ merhem be dâx-i dil
Nehed dâx-i xulâmî lâlerûyânrâ pîşânî

Wateya malikê:
Ji min xeber bidin bi dizî ew şahê bedewan re

Wateya malikê:

Ev qesîde ku bi “
”
destpê dike ji 59 malikan pêk hatîye. Mewlana Xalid ev
qesîde ji bo şêx Abdullah Dehlewî nivisandiye.

(Ji hevêsa pê (xwe) bo birîna dilê lâleyê merhem datîne.
Demxeya xulamtî (jî) li ‘eniya bedewan re dide.)
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(5)

برد آب از لطافت تازه گلهای بهاری را
دهد آب از خجالت نو نهاالن گلستانی

dema ku du kêlik
bi derbekê re hilweşîyan
1

Bured âb ez letâfet tâze gulhâ-yi bahârîrâ
Dihed âb ez xecâlet nû nihalân-i Gulistânî

Li nizaran min ba dirist

Wateya malikê:

Tûzikek sîtav bû bergornîya min

Dema ku du kêlik bi derbekê re hilweşîyan
Wî çaxî

( Ji letafeta xwe tazegulên biharê re av dibe.
Fidanên bexçeyê (jî li pêşberê wî) ji ber ku şerm
dikin xwê didin. )

Min digo qey ji zû de ye
rûwê sermedîyê
xeyîdîye ji min.

Ferhengok:
Bâri dîger: Carek din
Be pinhânî: Bi dizî
Çeşm: Çav
Dâx-i dil: Birîna dil
Dâx-i xulâmî: Demxeya xulamtî
Destân: Stran
Dihîd: Bidin
Erzân: : Belaş
Ez ebr-i Nîsânî: Ji ewra (meha) Nisanê
Ez men: ji min
Gulistân: Bexçe
Guzâred:Datîne
İntizâr : Li hevi man
‘İşwe: Cilve
Kef-i pâ: Hevêsa pê
Lâlerûyân: Bedewan
Mutrıb: stranbêj
Nezzâregân: Temaşevanan
Nû nihalân: Fîdanan
Perî rûyân: Bedevan
Sehn-i gulşen: Nava rezê
Şâh-i xûban: Şahê bedewan
Yekdem: Yek lehze
Zînde şod: Sax bû
Xecâlet: Şerm kirin
Xirâmân:Bi naz
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dema ku du kêlik

2
Çavên şahîyên xwe hê nû min kilkiribûn
Dema ku du kêlik bi derbekê re hilweşîyan
Li rojhilata ku roj lê nedihilat
Peyva min bi agir dibirîn
Wî çaxî
Mîr Mihê hê nû çûbû nêçîrê
Û bê navber zarokên Şîmon ?
bi çirê dileyîstin li taxê.
3
Dil bû
bû gêsnokê çendemîn dîlberê
Dema ku du kêlik bi derbekê re hilweşîyan
Di çeqçeqonka demê de
Her û wer li şopa êşekê didagerîyam
Û wî çaxî
Tu di derîzanka rojê de bi qasî rimekê
ji rimîya êgir vedgerîya xwe.

Azad Rêbiwar

ROBOSKÎ Û BÊJUH
M. Emin DEMİR

Roboskî û Bêjuh gundên girêdayî Şirnexê di sînorê
Tirkiye û Irakê de gundên welatê Kurda ne. Gundên ku
nîvî mervê wan zêdetir li Irakê û yê mayî jî li Tirkiyê ne.
Dûgelan sînor xistibûn nava wan û mervê wan lêbelê
wan tu carî ev sînorên xelit nedipejirandin. Ev sînor ap
û birazê, xal û xarzê, bira ji bira dûr xistibûn, ji ber vê
wana tu carî ev sînor di mejûyê xwe de qebûl nekirin.
Sînoran gelê kurd kiribûn çar perçe lêbelê kurda tu carî
di nav hev de sînor qebûl nedikirin û dest ji hev bernedidan. Gundiyên Roboskî û Bêjuhê jî piştî sînor ketin
nav dûgelan sînor nas nedikirin û diçûn û dihatin cem
mervê xwey li Irakê. Li gor zagonê dûgelan ew çûn û
hatin mişextvanî(kaçaxçîtî)bû lê li gor wana tiştekî normal bû, wek meriv biçe mala cîranê xwe.
Dema kesek ji nasên wan diçû ser dilovaniya xwe
di wa sînorên qedexe re diçûn û dihatin serxweşiya
hevûdu, dan û standina jina jî di wa sînorên qedexe re
dikirin. Gundiyên Roboskî û Bejuhê dema ku tenduristî
li Tırkiyê bi pêş neketibû nexweşên xwe jî di wa sînorên
qedexe re ji bo tedawiyê dibirin Kurdîstana Başûr. Tengasiyeke mezin ji bo wana hebû ku tu çare jê re nîn bû.
Tengasiya wan ew bû ku debara mala xwe nedikaribûn
bikirana. Ji ber ku bazirganî li herêma wan tunebû,
zozanên wan qedexebûn nikaribûn heywanvanî jî bikirana û ‘erdê çandiniyê tunebûn ji ber wê nikaribûn
karê zîreetê jî bikirana. Tenê rêyek li ber wan hebû ew
jî mişextvanî(kaçaxçitî )bû lê ew jî ji ber ku qedexebû
rêyeke gelekî xeter bû, lêbelê ew bêgavbûn. Hewcebû
ku debara mala xwe bikirana û wekîdin rêyê wan
tunebûn. Di 28 Kanûnê 2011 de ji bo debare xwe bikin
derketibûn se rê berî xwe dabûn milê başûr ku barê şekir, çay, birinc, mazot û cixarê bînin da ku 40-50 lîreyî
qezençkin û debara xwe pê bikin. Armanca wan tenê,
dirav qezençkirin û debar bû.
Wê rojê dîsa ji gundê Roboskî û Bêjuhê piraniya wan jê zarokên ji 20 salî û bi çuktir 40-50 kesî berê
xwe dabûn Başûrê Kurdîstanê, lê wana nizanibû îro
çûn heye lê veger nîne. Dayikên wan wek her carê bi
diayan wan bi rê dikirin. Dilê dayikan tengezar bû, nedixwestin ku zarokên wan vî karî bikin lê bêgav bûn,
wekîdin tu çarê wan tunebû. Hinan ji wan ji dayikê xwe
re digotin xwarinê ji me re amede bikin ji bo ku ku em li

vegerê bixun. Dayika bi rûyekî geş lê bi dilekî tengezar
zarokên xwe bi oxır kirin, lê wek dayika Uğur KAYMAZ û
dayika Ceylan ÖNKOL nizanibûn ku cara dawin zarokê
xwe dibînin. Gundiyan barê xwe bar kiribûn û li rêya
vegerêbûn. Lêbelê wana haje tofana li ser rê tunebû.
Her ku nêzîkî mal dibûn tofan û xezeba wan jî nêzîkî
wan dibû. Dema ku nêzîkî li gûndê xwe dikirin tiştekî
‘ecêp diqewimî, gundiyan bi telefona ji wan re digotin
ku leşkera rê li we girtiye. Tu carî tiştekî wisa nedibû
hemûya ji hev re digot ew çi berevajiye. Ji ber ku leşkera zanibûn ku gundi bi deh salane vî karî dikin. Wana
digot çima leşker li ser rê ya me sekiniye, xof ketibû dilê
wana, lê wana hêj tofana li ser rê hîs nedikirin. Li cem
hev civiyan ka wê çi bikin. Te digot qey li benda wanin
ku li hev kom bin. Serwet ENCU yê ku ji qirkirinê sax rizgar bû dibêje ku bi kombûnê re mi got qey brûskek ket
û ez 30-40 mîtroya firiyam, piştre min nêrî ku pî û ling
bi ser min de dibarin. Êrîşa qirêj û hovane bi balafirê şer
dest pê kiribû. Balafirên şêr gundî bombebaran dikirin,
te digot qey şerekî dijwar di navbera Tirkiye û Israîlê de
diqewimî. Bombe li nav wan diketin lê agir bi dilê dayika diket. Dîsa fermana Kurda bû, Kurd dîsa dihatin qelandin û qirkirin. Her Kurd bû û her dihate kuştin û her
kiryar ne diyar bû. Di encama bomberana hovane de 34
gundiyên Roboskî û Bêjuhê hatin kuştin. Orhan ENCU
14 salî bû laşê wî yê bê can ji 14 perçeya zêdetir bû. Aslan ENCU lingekî wî piştî heftekê ji malbata wî re anîn.
Di nav wan de Selam ENCU hebû, wî zaningeh dixwend wê îsal ketiba azmûnê, ji bo ku xwe ji azmûnê
re amede bike jê re pirtûk hewcebûn, lêbelê malbata
wî xizan bû û nikaribûn jê re pirtûk bikiriyana wî jî ji bo
ku ji xwe re pirtûka bikirê çûbû mişextvaniyê. Selman
ENCU jî 5 zarokên wî hebûn li benda bavê xwe bûn,
jê du zarokên wî seqet bûn ji bo ku wana tedawî bike
dirav lazimbûn. Zarokên wî digotin wê bavê me dirava qezenç bike û wê me tedawî bike, lê wan jî nizanibû
ku wê sêwî, bêkes û bêgav bimînin. Serpêhatiya her
yekî dilê mirov dişewitand û dı her serpêhatiyekê de
xemgîniyeke mezin hebû. Daxwaza me ewe ku wêbi
qirkirina dawînbe. Em serxweşiyê ji malbata re dixwazin û ji şehîde re jî rehmetê dixwazin. Xwedê te’ala agirê
dilê dayika vemirîne.

ROBOSKÎ Û BÊJUH
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Zimanê kê yê medeniyetê ye?
’Ebdusemed
Van rojên borî yekî ji giregirên hikûmetê got;
“Zimanê kurdî ne zimanê medeniyetê ye. Jiber vê
çendê, liber nakeve û ne pêkan e bi zimanê kurdî
perwerdehî bête kirin”.

ji milekî ve maddî ye, ji milê din ve me’newî ye.
Çanda maddî ji beriya her tiştî hilberîn û avakirin
e. Çanda me’newî, bîr û bawerî û dab û nêrît in.

Ev fikr û raman bi tenê ne ya wî giregirî tenê ye,
gelek caran ji nikalî hinek mirovên “xwenenas” ve,
tu dibêjî qey rasteqîneke negûherbar e, tête diyarkirin û belavkirin.

Gava çand ji nikalî gelek gel û kom û komiçkan
ve di jiyana civakî de hate pejirandin wê gavê çand
dibe medeniyet. Medeniyet jiyana niştecihên bajaran e, lewra em dibêjîn şaristanî/şehristanî. Şarza
jî ew mirovê zana û hişyar e. Şaristanî ji her alî ve
têgîneke erênî ye. Pêşveçûn û peresîn û dijberiya
hovîtî û kûvîtiyê lê hatiye barkirin. Belê, şaristanî
jiyana mirovî hêsan dike, mirovî ji tirs û tometan
biewle dike, jiyanê yêkserî dike, girêdayî rêz û
rêçikên qanûnî dike, heq û edaletê sertaç dike…

Xwedê jî dizane, min ne diviya siyaset û konevaniya rojane tevê nivîsa xwe bikim, lêbelê hêlên
mirovî yên berpirsiyariyê nahêle ev fikr û ramanên
bêbinyat bimîne bêbersiv.
Di serî de, ji bona raçandina çarçova nivîsa xwe
em ê hinek pirsan bikin:
Medeniyet/ şaristanî çi ye?
Li ser rûyê dinê kê medeniyet avakirine?
Zimanê kê yê medeniyetê ye?
Îro çend ziman hene ku pê perwerdehî tê kirin
û çend medeniyet hene?
Têgîna medeniyetê bi têgîna çandê (culture)
ve zêde têkildar e. Bi rastî, cudayiya di navbeyna
çand û medeniyetê de xweş nehatiye fêmkirin,
gelek caran jî, li şûna yêkdu tê bikaranîn. Li ser
têgîna medeniyetê zêde zêde tişt hatine gotin
û nivîsandin. Heta niha jî, zana û rewşenbîr li ser
têgîna medeniyetê nebûne yêkserî.
Ez uzrê xwe dixwazim; nikarim ser têgîna çand
û şaristaniyê dûr û kûr binîvîsim, bes hema ji bo
merama me bête têgiheştin bi kurtayî em ê çend
hevokan birêsin.
Çand; kar û bar, rabûn û rûniştin, sin’et û
me’rîfet, keft û left, bîr û bawerî, dab û nêrît, nêrîn
û hilberîn a milletekî ye. Di nêv kom û komiçkan de
pêkan e ku çeşît çeşît çand hebin. Bêgûman, çand
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Kengê çand dibe medeniyet?

Li ser rûyê erdê gelek medeniyet ava bûne û hinek ji wan heyîna xwe negihandine roja me. Wek
nimûne:
Şaristaniya Misrê,
Şaristaniya Çînê,
Şaristaniya Mezopotamyayê,
Şaristaniya Yewnana Kevnare,
Şaristaniya Romayê,
Şaristaniya Îslamê,
Şaristaniya Ewropayê
Şaristaniyên em pêre tekildar in, herduyên
paşiyê, şaristaniya Îslamê û ya Ewropayê ne. Ev ji
mêj ve ye civaka misilman di neqeba van herdu
şaristaniyan de maye asê. Şaristaniya Îslamê
pala xwe daye bîr û baweriyên Dînê Îslamê. Di
neqeba Şaristaniya Îslamê û Şaristaniya Ewropayê
de rikeberiyeke xurt û dijwar heye. Lewra her
şaristaniyek ji milê bawerî, aborî, desthilatî û civakî
ve xwediyê angaşt û bîrdozan in.

nûpelda

bêndera çand û hunerê

Belê, medeniyeta Ewropî ji nikalî zana û
bawermendên misilmanan ve tu caran nehatiye
pejirandin û herûher berê bertekên xwe yên dijwar daye vê medeniyetê.
Şaristaniya Ewropî di demên Tanzîmata
Osmanî de weke çandeke emperyal û vegirek
berê xwe daye war û welatên misilmanan. Di bin
kirasê pêşveçûn û peresîn û demoqrasî û mafên
mirovatiyê de xwe nêzikî gelan dikirin lêbelê,
neqencî û xirabî ji bin de derket.
Xweş tê zanîn, Şairê meşhûr Mihemmed Akif,
şaristaniya Ewropî weke cinawiran hesibandiye û
wiha gotiye. “Ew medeniyeta tu dibêjî, cinawireke
yêk kêlbeyî ye, didan kelemkût e”
Gelo kî ye xwediyê Şaristaniya Îslamê? Zimanê
vê şaristaniyê çî ye?
Bêguman Şaristaniya Îslamê ne ya ‘eraban, ne
ya tirkan, ne ya ‘eceman, ne jî ya kurdan e. Hemî
gel û kom û komiçkên misilman di avakirina vê
şaristaniyê de xwedî behr in. Ne mal û milkê tu kesan e. Hemî xelkên misilman şirîkên vê şaristaniyê
ne.
Dîsa, zimanê vê şaristaniyê ne ‘erebî ye, ne tirkî
ye, ne farisî ye û ne jî kurdî ye. Zimanê wê hemî
zimanên Xwedê afirandî ne.
Li min biborin; em ê mijara xwe piçekî tengtir
bikin.

û zimanên cûrbecûr, kar û qûdreta Xwedê Teala
diyar dibe.
80 salan seryêk, di dijî ayeta Xwedê de we got;
kurd nînin, zimanê kurdî jî nîne. Bes ev angaşt ji
xwexapandinê pêve, bi kêrî tu tiştî nehat.
Hinekên ji kurdî bêagahî û bêxeber gotin; kurdî
zimanekî “vêkketî” ye. Erebî û farisî û tirkî tevlihev
kirine û jêre gotine kurdî. Vê “cehla murekkeb” jî cih
negirt.
Îro jî dest avêtine xwexapandina “zimanê
medeniyetê”…
Niha vê demê, çend medeniyet hene û pê çend
ziman perwerdehî tê kirin? Yanî, her zimanê ku pê
perwerdhî tê kirin, xwediyê medeniyeteke taybet
e? Em dikarin bibêjîn medeniyeta Ewropa yek e
lêbelê, her kom û komiçkên Ewropî bi zimanê
xwe perwerdehiyê dikin. Nexwe, ji her zimanê
perwerdehiyê re şaristaniyeke taybet ne pêwist e.
Ji axaftin û gotinên te em dizanîn, di dil û
xeyalên te de tesewûreka medeniyeta îslamî heye.
De ka ji min re bibêje, di vê tesewûrê de digel biratî
û ‘edalet û wekheviyê, ma windakirina zimanan jî
heye? Heke bi zimanekî perwerdehî neyê kirin ma
ew ziman winda nabe? Bi windabûna zimanê kurdî
wicdana kê dê rehet bibe? Ew dilê pê windabûna
zimanekî şad bibe wê çawa bikare medeniyeteke
gelemperî ava bike?

Gelo zimanê tirkî bûye zimanê medeniyetê?
Ma ne em hemî baş dizanin; di dewra deshilata
Osmaniyan de zimanê mederesê ‘erebî, zimanê
edebiyatê farisî, zimanê deshilatî û rêveberiyê
osmanî bû. Osmanî nîvî tirkî, nîvî erebî, nîvî jî farisî
bû. Tirkiya xwerû hema li gundan dihate bikaranîn.

Ji hinekan ne dûr e; lava û niyazan ji Xwedê
bike da ku ev ziman ji holê rabe û winda bibe.

Naxwe, ev pozbilîndiya we ji ku tê birê min!..
Jixwe, em dibêjin çand û Şaristaniya Îslamê heq û
hiqûq û edalet û fezîlet kiriye beyraq. Dînê îslamê
mezinatî û qurretî qedexe kiriye : “Li nik Xwedê
çêtirînê we ew ê ku bêhtir ji Xwedê ditirse ye.”

Di Olimpiyadên Tirkî de me çend caran dît ku
tu kelegirî dibûyî. Gava zarokek ji Efrîqa yan jî ji
welatekî din derdiket ser dikê û bi tirkî sitranek
yan jî helbestek dixwend, hêstirên çavên te dibû
av û lehî…

Heke te bigota; “Zimanê kurdî nebûye zimanê
deshilatê” wê çaxê mirov dikarî heq bide te.
Lêbelê, dema te bi awayekî pozbilindî û neheqî
fikra xwe di bara zimanê kurdî de diyar kir em ê
ayeta Qur’anê bînîn bîra xwe: “ Cûdabûna reng û
zimanên we ji ayetên Xwedê ne.” Bi afirandina reng

Seydayê Bedî’uzzeman di bara zimanê kurdî û
zikmakî de di kitêba Divan-i Harb-i Örfi de wiha

Serokwezîr li Teterîstanê di meclîsa Teteran de
helbesta ‘Ebdullah Tukayî xwendibû, endamên
meclîsê anîbû heyecanê: “Zimanê min ê xas,
Zimanê min ê delal, Zimanê dêwbavê min. Li ser rûyê
dinê min çi zanî be dewlet serê zimanê min e.”

Em wisa bawer dikin ku her zimanek pîroz û
bimbarek e. Heyîn û kare ya Xwedê pê her ziman
û her lehçeyî digihe dil û mejiyê mirovan. Zimanê
zikmakî, ji bo têgihiştinê alaveke herî kêrhatî ye.

Zimanê kê yê medeniyetê ye?
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gotiye:
“Zimanê we (ji terkexemiya we îro gelek bêserûber
e û hinek çiqilên wî jî hatîne fitrûmkirin) yê ku jê re
dibêjin “Zimanê zikmakî”; şewqa şemala hestên millî
ye, fêkiyê dara edebiyatê ye, coya avjîna perwerdeyê
ye, şihîna edaletê ye ji bo qîmet û peşveçûna we û bi
tîrêjên xwe yên rastûrast menfezan ber bi wijdanên
herkesan ve vedike. Ev zimanê weke dara Tûbayê
ku kêrî geşbûnê tê, niha hişk û perîşan bûye, ji
edebiyatê, ku zimanê medeniyetê ye, paşve maye. Ji
ber vê yekê zimanê we bi rengekî heyfane gazindan
li ba hemiyetperweriyê dike.
Nîşana qederê ya li ser mirovî ziman e. Rengê
mirovatiyê jî di rûpelên zimanî de bi nexşên axaftinê
tê xuyakirin. Zimanê zikmakî ji ber ku xweristî
ye, hema bi hêsanî tê hişê mirov. Ji ber ku têkilî bi
menayê ve girêdayî ye, tu şaşîtî çênabe û ew zanîna
bi zimanê zikmakî çêdibe jî, weke nexşê ser keviran,
hetahetayê dimîne. Bi cil û bergên zimanê millî ve
her çi tişt bê dîtin hemû li xweşa mirov diçe.”
Li gorî Ustad Bedî’uzzeman edebiyat zimanê
medeniyetê ye, kurdî jî ji vî alî ve piçekî paşve
maye. Ji ber vê çendê gazindan li hemiyetperweran dike.
Şêx Ehmedê Xanî jî, li ser vê rasteqînê sekinîye
û di berhema xwe ya bi nav û deng Mem û Zînê de
bersiva niyetxiraban dide:
Da xelq nebêjitin ku ekrad,
Bême’rîfet in, bêesl û bunyad,
Enwa’ê milel xwidankitêb in,
Kirmanc-i tenê di bêhesab in,
Hem ehlê nezer nebên ku kirmanc,
‘Işqê nekirin ji bo xwe armanc,
Têk da ne di talib in, ne metlûb,
Vêk ra ne muhibb in ew, ne mehbûb,
Bêbehre ne ew ji ‘işqbazî,
Farix ji heqîqî û mecazî,
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Kirmanc ne pir di bêkemal in,
Emma di yetîm û bêmecal in,
Fil-cûmle ne cahil û nezan in,
Belkî di sefîl û bêxwidan in,
Ger dê hebûya me jî xwidanek,
‘Alîkeremek, letîfedanek,
‘Ilm û huner û kemal û iz’an,
Şi’ir û xezel û kitab û dîwan,
Ev cins biba li ba wî me’mûl,
Ev neqd li nik wî meqbûl,
Min dê ‘elema kelamê mewzûn,
‘Alî bikira li banê gerdûn.
Li gorî agahiyên UNESCOyê zimanên herêmî
roj bi roj winda dibin. Em şukr û senayan ji Xwedê
re dikin ku li, hemberî hemû pişaftin û qedexekirinan, zimanê me winda nebûye û dê winda nebe
înşellah.
Ez ê nivîsa xwe bi tesbîteka ‘Elî Şerî’etî yê
rewşenbîrê Îranî biqedînim. Elî Şerî’etî di pirtûka
xwe ya “Medeniyet û Modernîzm” ê de dibêje:
“Şaristaniya Yewnanê jî, ji nikalî kurdên ji
mezopotamyayê koçber bûne ve hatiye avakirîn.
Bi koçberiya bal Yewnanê ve dest pê kiriye. Ya
ji hemiyan giringtir û berbiçav “Medeniyeta
Emrîkî ya Hemdemî” ye. Gelek balkêş e, rojavayî
tu caran behsa “Beynen-Nehreyn” a neqeba Dicle û Feratê de nakin. Heke behsê bikin, hingê
temamê nêrînên wan ên li holê dê berhewa bibe.
Bêguman, pêşveçûneke vêkreyî heye. Herwekî
me berê jî gotibû; serkaniya şaristaniya Yewnanê
digihe Kurdan. Kurd di neqeba herdu robaran de
jiyane. Mezopotamya kondela çand û şaristanî û
felsefeya cîhanê ye. Cihê ku ‘ewil zanistên riyazî lê
derketî û pêşveçûyî, ev devera di neqeba herdu
robaran de ye.”

ŞÎROVE Û NIRXANDINA HELBESTEKE
BEDÎUZZEMAN
Ömer ÜMİT
Di nivîsên Ḧezretî Ustad Bedîzzeman Seîdê
Nûrsî de gelek peyamên ji hev cihê hene. Ji
wana hinek eşkere nin, hinek jî veşartî. Divê
xwendevanên Rîsaleyan, bi nêrînên baldar li
berhemên Ustêd binihêrin.
Em dixwazin di vê nivîsê de hinekî li ser van
peyamên veşartî bisekinin. Em dixwazin di vê
nivîsê de, hin tespîtên xwe yên di xwendinên xwe
de, bi we xwendevanan
ra parve bikin.
Li vir em dê li ser helbesteka Bedîzzemên bisekinin. Peyamên veşartî
yên helbestê yên ku em
hinekî jê fehmdikin em ê
di vê nivîsê de bi we re
par ve bikin.

ku me ji helbestê fehmkirine em tev lê binihêrin.
1. Wateya bêjeya “Eddaî”yê ku navê helbestê
ye, “duakarê we, duakarekî nas, yê ku xêra
we dixwaze” ye. Ji vê wateyê tê fehmkirin ku
Bedîuzzeman wefata xwe hîss kiriye û ji nasên
xwe, hevalên xwe û telebeyên xwe duayan dixwaze.
2. Bi gotina xwe
ya “Goreke hilweşiyayî
me”yê (Yıkılmış bir
mezarım) Ḧezretî Ustad îşaret dike ku, wê
gora wî were hilweşandin.
3. Bi gotina xwe ya
“Ḧeftê û neh meyîtan”ê
(yetmiş dokuz emvat)
ve Ḧezretî Ustad dixwaze bibêje ku wê di
sala ḧeftê û nehan da
(1379’an da) wefat bike
û bi rastîn jî di vê salê de
wefat dike.

Navê
vê
helbestê
“EDDAÎ” ye. Ev helbesta
Ustêd, di sê kitêbên wî de
derbas dibe. Ev helbesta
balkêş, di eslê xwe de di
kitêba “Lemaat”ê de derbas dibe. Ustêd, ev helbesta çil salî li ber wefata xwe
nivisandiye. Ev helbest bi heman formê di kitêba Şûalar’ê da
jî derbas dibe. Jiber ku weşanxane,
“Lemaat”ê dixin paş “Sözler”ê, helbest
di vê pirtûkê de jî cî digre dixuye.
Çaẍa ku em li helbestê dinihêrin, seranser bi
me ra wekî bi peyamên eşkere û yên veşartî hatiye xemilandin xuya dike. Jiber ku peyamên eşkere ji aliyê gelekan ve bi asanî tê fehmkirin, em
ê li ser nesekinin; em ê bala xwe zêdetir bidin ser
peyamên veşartî. De kerem kin ji van peyamên

4. Ḧezretî Ustad
bi gotina xwe ya “Bûye
heştêmîn”ê (Sekseninci olmuştur) dixwaze îşaret bike ku
wê derbeya 1380î (1960) hema li
dû wefata wî wê pêkwere. Bi rastîn jî
bi destên eskeran di wê salê de derbe
çêbû.
5. Meriv dikane bibêje ku Ustad bi gotina “Ji
gorê re şahîdeyek”ê (mezara bir mezar taş) dixwaze bibêje ku leşkerên derbeger wê cenazeyê
wî ji gora wî derxînin û bibin di ciyekî din de
veşêrin. Bi rastîn jî, bi çêbûna derbeyê, cenazeyê
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Ḧezretî Ustad ji gora wî a di Mizgefta Dergahê ya li
Ruhayê ji aliyê leşkeran ve hat derxistin û li cîyekî
nedîyar (li gor vegotina hin kesan li Isparteyê?)
hat veşartin.
6. Ḧezretî Ustad bi gotina xwe ya “Gişt, bi xusrana Îslamê digirîne” (Beraber ağlıyor hüsran-ı
İslâm’a) dixwaze bibêje ku derbeya 1960/1380î
wê derbeke mezin li Misilmanan xe, û ew ê di
gora xwe de pê xemgîn bibe.
7. Ustad bi gotina xwe ya “Gelek mirî digel
şahîdeya min enîndar in” (Mezar taşımla püremvat enindar) dixwaze bibêje ku Gora min a
duyem (Gora li Ispartayê) û gelek mirî, berketî û
xemgîn in.
8. Ustad bi gotina xwe ya “Bi wê gora xwe (a
li Ruhayê) ve ez rêwiyê qada pêşwaziya pêşeroja
/ dahatûya / sibeha xwe me” (o mezarımla / Revanım saha-i ukba-yı ferdâma) dixwaze bibêje
ku “Min bi gora xwe ve (gelo qala Isparteyî û
Rehawîyên Nûrî dike? An jî Isparte û Ruha bila
bibin navendên Ḧereketa Nûrî û li gor wê tevbigerin?) berê xwe daye dahatûya sibeyê. (Şîroveyeka
wekî “Ez ber bi axretê ve direvim” ji min re zêdetir
ji rêzê dixuye.)
9. Li pişt van gotinan Ustad mizgîneke wuha
dide:
“Yeqîniya min heye ku asîmanên pêşerojê û
zemînê Asyayê wê bi hev ra xwe radestî destê
Îslamê yê spî / paqij / dadmend / dilovan bikin”
(Yakînim var ki: İstikbal semavatı, zemin-i Asya. /
Bâhem olur teslim, yed-i beyza-yı İslâm’a). Yanê
Cîhan wê berê xwe bide Îslamê.
Bi rastî jî di demeke pir ne dirêj da gelek
Dugelên Misilmanan li ser rûyê Cîhanê azadiyên
xwe bi dest xistin.
10. Di dawiya helbestê de Ustad hêz û bereketa îmanê û ewlehîya ku îman bi mirovatiyê
qezenckirin dide, riya mirovan dide:
“Jiber ku sond û soza hêz û bereketa îmanê
ye ku ew (îman) him ewlehiyê him jî emanê dide
mirovatiyê” (Zira yemin-i yümn-i imandır / Verir emn-ü eman ile enama). Yanê, Ḧezretî Ustad
dibêje ku îman; hêz û bereketê dide bawermendan, hemû mirovahî wê ji bawermendan ewle bin,
wê ji wan ewlehî û li hember neheqîyan parastinê
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bibînin.
Belê, şirovekirina peyamên helbestê ev qas
e. Bi vî awayî vaye em hatin dawiya nivîsê. Ez
dibêjim ku kitêbên Rîsale-î Nûr bi rastîn jî gencîne
ne. Li dû xwendin û fehmandina vê helbestê ez
bawer im wê civan bi awayekî din li gotinên Ustêd,
li nivîsên Rîsaleyan binihêrin. Bi hêvî û daxwaza
sûd jê wergirtinê…
NOT: Metna helbesta Ustad Bedîuzzeman
Seîd-î Nûrsî a ku em di vê nivîsê de li ser
peyamên wê sekinin ev e:

EDDAÎ
(*)Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde
Said’den yetmiş dokuz emvat (**)
bâ-âsam âlâma.
Sekseninci olmuştur, mezara bir
mezar taş.
Beraber ağlıyor (***) hüsran-ı
İslâm’a.
Mezar taşımla pür-emvat enindar
o mezarımla
Revanım saha-i ukba-yı ferdâma.
Yakînim var ki: İstikbal semavatı,
zemin-i Asya
Bâhem olur teslim, yed-i beyza-yı
İslâm’a.
Zira yemin-i yümn-i imandır
Verir emn-ü eman ile enama…
(*): Bu kıt’a, onun imzasıdır.
(**): Her senede iki defa cisim
tazelendiği için iki Said ölmüş demektir. Hem bu sene Said yetmiş
dokuz senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki, bu
tarihe kadar Said yaşayacak.
(***): Yirmi sene sonraki bu şimdiki hali, hiss-i kabl-el vuku’ ile
hissetmiş.
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Ebdulhadi BOTÎ
Ma gelo çima dema ku Xwedâ Teâlâ zarokekî
dide mirovekî, ew mirov keyfxweş û şâ dibe, belê
wxta ku dimire/wefat dike dikeve xemê û dil lê teng
dibe? Ez wilo bawerim ev pirs wê li we gelekan pûç
were. Lewra mirin ne tiştekî xweş e ku yek pê şâ
bibe. Ma wekî tu dareka hişkbûyî dibîne an jî wekî
çâvên te bi guleka qermiçî dikeve tu êşekê di dilê
xwe de hisnake? An jî wekî zarokek bi keyf û şâ xwe
hiltâvêje û bi şâhî dibe, dilê te jî pê re geş nabe û
wekî ku tu wî zarokî di nav xemê de û di kelâgirî de
dibînî jî, dilê te li ser vê rewşa wî nakizire? Naxwe
me’na mirin û jiyânê ev e.
Weke ku li derê mala te bexçeyek hebe, vêca
ji ezmana baranek bibare û ew axa wisa reş pê jîn
bibe û ji giyâ û şînâyîye şîn bibe, piştre jî tâvek dijvar lê bide zer bike heta bibe pûş û vêcarê bâyek
lê werê û tertebela/belawela bike û bavêje. Ma ne
ev e me’na ku mal û zarok, sipehîtâyîya dinyayê ne
rojekê hene ya dîtir tune ne? Ma tu bi xwe jî, ji dê û
bavê xwe ra ne zînet bû yî?
Ez bawerim tuyê ji min re bêje: gotin û kirin, sehkirin û dîtin ne mîna hevin. Naxwe were bi min re
guhdârî vê buyera rastîn bike da ku bizanibî mesele
çiye?
Emê li deşta Ruhâyê ne, wext peyîze dara pel
weşandine, ne berf e ne bager e ne ji germ e ne
şewat e berêvareke sahiye. Li malekê giri û şîne ji
herdu çiqilên dareka ter pelek kesk û cindî ketiye.
Dost û cîran heval û hogir li wan kom bûne wan
teselli dikin. Bi rastî jî di van deverên/demên wisa
de mirov bi tenê têra xwe nake, rê li ber yekî asê
dibin ne kare pêş de here ne jî şûnde. Belê di van
deveran/deman de tu kes û tiştek weke baweriyê

ne dost û yar e.
Vêca hêj roj avâ ne bûyî lazimbuya cenâze bi heq
kiribana. Lewra tarîtiya şevê di van rewşên wisa de
nayê rakirin. Darbest anîn ew çiqilokê ter lê kirin û
weke edetê, çar zilam ketine binê darbestê û rakirin. Yek ji wan çaran jî Gurgîn ê pismamê mirî/cenaze bu. Hêja birîna wî nû bu. Berî salekê mirinê li
derîyê mala wî dabû û lawikê wî yê çardeh sali jê
sitandibu. Mixabin Gurgîn xwe weke rewşenbîrekî
modern didît, baweriya wî bi meselên dinî û xeybî
pir kêm bu, dikarim bêjim tunebû. Ji lew bi navê
qumonistê taxê dihate naskirin. Ew salek bu di qehra lawikê xwe da bu û bi tebîetê jêbawer re neyar
bû. Bi tu miqamî ev hezîmet qebulê xwe nedikir û
her wext bi tebîetê/sirûştê re di cengê de bû. Rojên
wî jî mîna şevan lê tarî bûn.
Nêzî goristanê bûn. Ketine taxa mirîyan, belê
kesekî pêşbâziya wan nekir, silam dan belê ji bilî
milayketa kesekî bersiv neda. Ne Gurgîn be herkesî
mirin anî bîra xwe û zanî ku wê di dawîya ‘umrê xwe
de li vir were veşartin, da ku bizivire bal Xwedayê
xwe û dest bi jiyaneke nû bike. Tirb hazir bû. Darbest danîn erdê û werîs vekirin. Di vê hînê re dengê
dayîka kezebşewitî hat digot li hêviya min bin
qewêtiyeka min heye ez li lawê xwe bikim. Xwestin
ku wê dûr bixin qene bi girî û zarîn tu zererê ne de
xwe. Belê dema ku bawerkirin ew tu tiştê ne di cihê
xwe de nake, destûra wê dan hat û li ber serê kurê
xwe sekinî. Bi carekê goristan bê pêjn bû da ku guh
bidêre vê dayîkê ka wê çi bêje. Bi dilekî nerm got:
Lawê min! Vaye tuy diçî axiretê, vêca qewêtiya/
wesyeta min li te here ziyâretiya Pêxemberê Xweda û silâvê dayîka xwe jêre bêje, nebe tu ji bîr bikî!
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Evê gotinê bi carekê dil li herkesî lerizandin û çav
kirin weke kehniyekê herikîn. Evê gotinê bandûrek
dîtir li Gurgîn kir; pêşîyê guhê wî qul kir û di nava
wî de ji du milave belav bû, ji milekî ve kete mejîyê
Gurgin da û tevlîhev kir hejand û hejand heta ew
qirêja tê de hemî binbêjink kir û ji milê dîtir ve kete
dilê wî da ew rika wisa hişk nerm kir.
Zerka rojê ber bi tarîtiyê ve diçû. Veşartina wî û
avabûna rojê bi hevre temam bûn. Piştî ku cenaze
bi heq kirin dane xwe ku bizivirin mala xwe. Belê
Gurgîn weke şaşmayîyan rep mabû ne dilepitî. Ne
ji ber ku dinya tarî bubû pêşîya xwe ne didît. Belê
weke kesê ku bi rojan di tarîtiya zindaneka bin’erd
de mayî, dema derket û ronî dit midetekê çav li ber
wê ronîya serdehatî xwe nagire lê çêbubû. Ronîyek
zahf bi hêz serde hilweşabû xwe li ber negirt ji lew
pêşîya xwe ne didît.
Bi rastî her dem çavê melê li dostê xwe Gurgin
bê. Dema melê çavên xwe yên şilbûyî bi mendîla
xwe ziwa kir li Gurgin geriya. Wekî ew wisa di cihê
xwe de wilo rep dît çû bi milê wî girt û bê yî pêjin
ji yekî derkeve bi hevre meşîyan. Melê têgiha ku
tiştek bûye. Belê zanîbû ku wê kela dilê Gurgîn lê
bifûre ji lew dengê xwe nekir. Mîna ku fikirî jî çêbû.
Vêca wekî kela dilê wî fûrî berê xwe da melê û got:
Seyda ev e saleke di mala min de girî û şîn e, jîyan
li ber me bûye reş û tarî ne xew e ne ken e û ev
dâyîka henê mîna ku kurê xwe bişîyêne mala xalê
wî, qewêtiya silavan lê dike. Ev çiqasî tiştek xweş û
bi huzûr e. Heke ew bawerîya bi vê dayîkê re heyî bi
min re jî hebûya, ez niha zû de ji vê tengîya rihê xwe
rizgarbûbum û ez ê di rihetî û di huzûrê de bama.
Vêca Seyda, hêvî dikim tu jî alîkariya min bike ku ez
jî vê huzûrê bi dest bêxim.
Vêca li vêderê ji min nepirse ma mela çawa bi
yekê qumonîst re dibe heval? Ma ne wilo baya ev
mirov wê çawa hidâyet bubaya, ma misilmantî ne
mi’amela bi qencî ye bi herkesî re, ma gelo mela jî
ne weke hekîma nin li bawerî û li nijâdiya nexweşê
xwe na meyzînin? Ma ne ji vê miamela qenc bûya
wê çawa Gurgînê qumonîst berê xwe daba mizgeftê
û ji Xweda re çûba secdê?
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SERPÊHATIYÊN NÊZÎ MIRINÊ
M. Z. ERTEKİN
Li vê dinê herkes bi qederekê ve girêdayî ye
û demek jê re hatiye teqdîrkirin. Heta ku ev dem
kuta nebe îmkan tune ku kes ji vî warî barke. Carinan tu dinihêrî ku yekî xwe ji qatên heftan avêtiye
‘erdê lê tu tişt pê nehatiye, di nava qezayên trafiqê
de hin bûyerên awarte çêdibin ku mirov şaş û
metel dimîne. Lewra di hin qezayan de mînakên
wekî mu’cîzeyan pêk tên ku hinek zarokên biçûk
ji ‘trimbêlan difirin û bi dehan metreyan bi hewa
dikevin û tiştek bi wan nayê. Lê carinan jî mirov
dibîhize ku hin kes di cihê xwe de rûniştî, wekî
mînak; di dema çayvexwarina wî de, hema tu
dinêhêrî di cî de jiyana xwe ji dest daye û berê
xwe ji vê dinyayê daye ya din. Dema ku meriv difikire ev hemû di bin îrade û teqdîreke biplan de
têne organîzekirin. Lewra ji biwêjên meşhûr e ku
dibêje, mirin emrê Xweda ye… Belê mirin emrê
Xweda ye û tu kes nizane wê dema wî ya vê dinê
kengî xelas be. Ji ber vê yekê lazim e ku mirov her
dem xwe ji bo aliyê dinê amade bike. Tişta herî
girîng û bingeh ev e ku (birastî ez zeftir dixwazim li
ser vê bisekinim) ew jî, di riya jiyanê de gelek caran
meriv pir nêzîkî mirinê dibe lê hema tu bêje Ezraîl
bi şûn de vedigere yan jî dîsa weke ku bi kurdî tê
gotîn “hê temam nebûye.” Lê di van antrenmanên
mirinê de jî hikmet hene û dema ji van antrenmanan ders bêne derxistin jiyan ji aliyê jiyînê ve
bêtir biwate dibe û tirsa mirinê jî siviktir dibe. Di
vê nivîsê de ez ê hin antrenmanên xwe yên di
derbarê vê mijarê de bînim zimên ku çawa û çend
caran mirinê nêzîkahî li min kiriye û ez çend caran
jê xelas bûme.
Li Birkê, Jiyana di Qirikê de
Birkê, gundekî bi navçeya Şemrexa Mêrdînê
ve girêdayî ye. Li ser girekî bilind e. Zarokatiya

min li wî gundî derbas bû, ez bi deşt, kanî, çîya û
newalên wî re mezin bûm. Dema zarokatiyê demeke adan e û bibereket e. Lewra tovên jiyanê di
vê demê de têne çandin. Çinîn tê de pir tunebe jî
demsala çandiniyê demsala zarokatiyî ye. Ji ber vê
yekê Birkê di jiyana min de ciyekî bandorker digire û ji bo jiyana dahatûya min jî bêguman ciyekî
xwe yî pîroz heye û wê ciyekî xwe yî pîroz hebe.
Heta çardeh panzdeh saliya min ez li vî gundî
bûm. Xewn û xiyalên min tev di binê hewa, baran
û bayê vî gundî de derbas dibûn. Cîhana sir, xewn,
jîyan û hwd. hema tu bêje heta deh duwazdeh saliya min tenê ev gund bû. Bêhna kadînan, bêhna
pang û tewlan, bêhna mîhan û bêhna hinneyên
da’wetên vî gundî di ber pozê min re niha jî diçin û tên. Sersaleyên Birkê, kose, tût û lîstikên di
wê demê de dihatine lîstîn hê jî ji bîra min naçin.
Lîstikên gund, gog, çargavî, sobe, fantî, sêrêz, nehberk, tefş, sêgav… Û balonên dirêj yên ku bavê
min dinepixand û bera jêra gunda dida, me jî bera
dû wan nepoxan dida. Kê ji xwe re bi dest xista ew
nepox dibû ya wî. Gundekî bê ceyran, bê av û bê
rê bû Birkê. Lê têra xwe tijî çand tijî mirovahî û tijî
dîmenên jiyanî bûn.
Bavê min melayê gund bû. Lêbelê mîna gundiyan me jî dewar û pez xwedî dikir. Em xwedîyê
çend heb dewar û pez bûn. Ez jî car caran diçûme
ber heywanan. Neh deh salî bûm. Payîz bû. Ez û
çend çêlekên me nêzîkî êvarê ji çêrê vedigeriyan
malê. Berî ku em bi sukura gund bikevin li nêzîkî
gund kaniyek hebû ku me jê re Kaniya Xelef digot.
Ev kaniyeke pir kûr bû. Bi pêlikan meriv dadikete
ciyekê wê û ji wê de jî, ji xwe kanî bû û têra xwe
kûr bû. Dema ku ava vê kaniyê hindik dima, xelkê
bi dewlan av jê dikişand û dida heywanên xwe.

SERPÊHATIYÊN NÊZÎ MIRINÊ

67

nûpelda

bêndera çand û hunerê

Wê roja ku ez ber êvarê vedigeriyam malê, baran
dibariya û ez û heywanên xwe him di avê him jî di
heriyê de mabûn. Em heta ser Kaniya Xelef hatin.
Kaniya Xelef ji her demê bêtir tijî av bibû. Heta avê
dabû ser pêlikên wê jî. Ji avê ne wekî kaniyekê lê
bêtir wekî golekê xuya dikir. Min jî xwest ku ez dest
û lingên xwe bişom û riya xwe bidomînim. Gava
ku ez çûm ser kaniyê hema ji nişka ve ez şemitîm
û hew dîtina min dît, ez di nava avê de me. Ji bo
dest û ling şûştinê ez çûbûm tam serê kaniyê, ciyê
kûr. Ez di nava avê de noq bûm, ketim binê avê
û bi ser avê ketim. Hema ez diketim binî û dîsa
bi ser avê diketim. Ne min avjenî dizanibû û ne jî
alternatîfeke din dihate bîra min ku ez ji vê avê xilas bibim. Ew tişta ku min bera binê kaniyê dida
çibû û ew tiştê ku min ji binê bîrê bi ser avê dixist çi
bû, min qet nizanibû. Carekê dema ku ez bi ser avê
ketim min dît ku ji dûrve zilamek bi aliyê kaniyê ve
tê. Ez dîsa noqî binê avê bûm û dîsa bi serketim, lê
ew zilamê ku ber bi kaniyê ve dihat haja wî bi min
çênebûbû. Çi cara ku ez diçûm binê kaniyê û ez bi
ser avê diketim, çavên min bi wî diket, min dixwest
ku bikim hewar lê wext çênedibû ku ez bikim hewar an jî ez bidime girî. Ew zilam Xalê Nûrî bû û hêj
bi min nehisiyabû. Deh panzdeh caran bi vî awayî
ez noqî nava avê bûm û bi ser avê ketim. Têkoşîna
min a ku ji fetisandinê rizgar bibim bi dijwarî dewam kir. Heta carekê destê min bi kevirê dîwarê
kaniyê ket û min hişk bi wî kevirî girt û ez derketim. Dema ku ez derketim Xalê Nûrî jî gihiştibû ser
kaniyê. Metel mayî li min mêze dikir û digot: “Tu
çawa ji vê avê xilas bûyî?” Bawer nedikir ku ez ev
serê çend deqîqeyan e ku têkoşînê bi vê avê re dikim û min xwe ji vê avê xelas kiriye. Hema bi çepilê
min girt û bi aliyê gund ve em çûn. Ji aliyekî ez digiriyam û ji aliyekî jî xwêdana tirsê tevî ku cilên şil
li min bûn û li min sar bû jî, ji min diweşiya. Bi vî
rengî ez gîhame malê. Dema ku ez gîhame malê
diya min cil û bergên min guhertin û heta ez aş
bûm paşê min bi aramî çîroka ji mirinê filîtîbûna
xwe ji wan re qisse kir. Hê jî ev mesele li mala me
nehatiye ji bîr kirin.
Wê bidome…
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KELA CIZÎRÊ
M. Emin Demir

Cizîra Botan ji her milî ve ji bo gelê Kurd
bajerekî hêja û girîng e. Di warê dîrokê de wateyek cuda, di warê ‘ilm û zanistiyê de wateyek cuda,
di warê çand û hunerê de watêyek cuda, di warê
kurdewariyê de wateyek cuda û di warê mîmarîyê
de wateyek xwe yî taybet û cuda heye. Nemaze ji
milê mîmarîyê ve jî di cîhanê de warekî bêhempa
ye. Bi mizgeft, medrese, tirbe, pir, sûr û kela xwe
nîşanî me dide ku ji hêla berhemên mîmarî ve
gelekî dewlemend e. Ji va berhemên mîmarî yek
jê Kela Cizîrêye. Emê di va nivîsa xwe de lise Kela
Cizîrê bisekinin.
Çêkirina kela ya ‘ewil beriya mîladê ye. Lêbelê
kela avahiya xwe ya esasî di serdema navîn de ji
dûgelên Îslamê wergirtiye.
Kela, di heyama Asûriyan de hatiye selihandin.
Cihên sûrê yên hilweşiyayî beriya mîladê, di nav
salên 241-226’an de, di dema serwerê Împaratorê
Sasanî Erdeşîr Babekan ê I. de hatine çêkirin������
�������������
û selihandin.
Piştî mîladê di sala 639’an de ku yekîneyên
leşkerî yên Îslamê tên Cizîrê, Îslamiyet ji hêla gel
ve bi kêfxweşî tê pejirandin û Cizîr ‘eleqeyeke mezin dibîne. Sûrên ku hilşiyane ji nû ve tên avakirin.
Tê gotin ku Qur’an’a Kerîm li ser dîwarên sûran
bi tîpên kûfî hatiye nivîsandin. Lê mixabin îro ji
sûran beşeke pir kêm li ser lingan maye. Mixabin
xebatên nûkirinê ku li deriyê Nisebîn û li derdorên
goristanê hatine kirin wek orîjînalê xwe nehatine
çêkirin.

Tê gotin ku kela, wek keştiya Hz. Nûh ku li ser
çiyayê Cûdî sekiniye hatiye çêkirin. Başûrê Cizîrê ji
dawiya keştiyê û ji hêla girover ve tê dirûvandin.
Hêla keştiyê ya pîj ango (serê) niçkê wê jî bakurê
Cizîrê nîşan dide. Ji deriyê sûrê yê berê ku li ber
mala S. Nesîm Haşîmî ye, Deriyê Tor û yê ku li rojava Deriyê Deştê jî dişibe bêrên keştiyê.
Kela ji du beşan, kelha hundir û kelha derve û
360 jûr/oda û bi 3 qatî hatiye çêkirin. Ji sûrên kelhê
yên derve ji ber êrîşên ku hatine kirin pir tiştek
negihîştine roja me. Ji Kela Cizîrê Sûrên bakur ku
dor li kelha hundir girtine û yên li başûr û rojhilatê
başûr ku dor li kelha derve girtine, jê piçek heta
roja me hatine.
Kela, li qadeke rast û hilû hatiye avakirin.
Bilindahiyên wekî çiya ku parastina bajêr hêsan
bikin li dor kelê nînin. Encax Cizîrê, ji bo parastinê
Çemê�����������������������������������������������
Dîcleyê ku astengiyeke sirûşti ye, bi kar aniye. Ji deriyên kela derve yek, di roja me de navdêr
e. Deriyê li rojhilata başûr ku li Nisêbînê dinêre di
halekî xirabûyî de ye.
Ji sûrên kela hundir beşeke pir hindik li ser
lingan maye. Taybetmendiyên sûrên ku ji kevirê
bazalt yê reş hatine çêkirin wek taybetmendiyên
sûrên Amedê ne. Sûr di dîrokê de gelek caran hatiye selihandine. Ji van avahiyên girîng Qişleya
Hamîdiyê, Niçkêqesr Deriyê Bişêr, Zindana Mem û
Zîn, Birca Belek, Peravê Dîclê û bermayiyên sûran
yên ku li dor goristanê heta roja me hatine.
Zindana Mem û Zîn, wek ‘eslê xwe hatiye paras-
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tin. Zindan di şiklê���������������������������������
��������������������������������������
qubeyî de ye. Li ser deriyê hundir yê esasî yê zindanê resimên pezkovî û xezalan
hene. Zindana di hundir de ya esas li ser kemberê
bi cih bûye. Di kelha hundir de hin avahiyên bi cûr
ku di dîrokê de hebûne encax ew avahî negihîştine
roja me. Li rojavayê kelhê avahiyeke mezin ku li
ser stûna, bilind dibû ku jê re digotin Hanedewa
û di dema xwe de stareya hêştirên kerwanan bû,
hebûye. Di kêleka deriyê deştê de du mezelên bi
qubbe ku yek jê ya nobedar û yek jî ya çavdêran bû,
hebû. Kitabeyeke ku ji mermerê qehweyî hatibû
çêkirin ji vê derê di sala 1981’ê de hatiye dizîn. Li
bakurê kelhê di navbera Çemê Dîcle û kelhê de
valahiyek heye. Ji vî cihî re digotin Rezêmîran. Ev
baxçe heta sala 1700’an jî bi dar û fêkiyê cûrbecûr
tijî bûye. Di nav de gelek heywanên kovî star bûne.
Ev der wek bexçeyê heywanetan bûye.
Wekî din, di hundirê kelê de Qesr, Mizgefta Emîr
Seyfeddîn, Xwaringeh, Baregeha leşkerî û qadên
lîstikê jî hebûne. Lê mixabin ev avahî niha nînin.
Ji kelheya derve jî avahiyên ku pirraniya wan li
ser lingan mane navdar in. Esasiya bajêr ji vê beşê
pêk tê. Di vê beşa ku bi sûrekê hatiye dorpêçkirin
de hin avahî hebûn ku naveroka wan olî, sivîl û
civakî bûn.
Di kela derve de avahiyên girîng ev bûn; Mizgefta Mezin ya Cizîrê, Mizgefta Mîr ‘Evdal ya Cizîrê,
Mizgefta Nûh Nebî ya Cizîrê, Medresa Sor, Mala
Mihemed Axa, Tirba Îsmail Ebulîz el-Cezerî, Deriyê
Kayserî, Muzeya Cizîrê, Medreseya Suleymaniyê û
Mecidîyê. Deriyê Kayseriyê ji sala 1982’yan û vir de
di bin parastina Wezareta çand û Turizmê de ye.
Derî ji du lingan û kemberekê pêk hatiye. Di dîrokê
de tê gotin ku ji hêla Selewkos’an ve hatiye çêkirin.
Derî ji kevirên bazalta reş hatiye çêkirin. Ji ber ku
şewitiye heta roja me nehatiye. Ji bilî van avahiyan
hin berhemên dîrokî yên bajarê Cizîrê yên berê
ku hebûne, mixabin îro tunin. Ji van Medreseya
Suleymaniyê ji hêla Emîr Mecduddîn ve hatiye
çêkirin. Lêbelê tu bermayiyên wê nehatine dîtin.
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Ger qetreyek ji rehma Te nebûya li ser ‘erdê
Hebûn û tunebûn ji lutfa Te bi Te tê
Yeqîndar im bi navê te Xweda, Ellah çi lê tê
Letif û xaliqê şêrîn Wedûdê Xwedayê gerdûnê
“Fealê lîma yeşa” çi bixwazî bi dest tê

ROJEK BÊ TE
Mustafa Acar
Ev roja min bête îro jî herikî
Dilê min ji kulên te êdî terikî
Li min qewimiye êşa reş zerikî
Ma qey tu qet nadî min serekî
Hêsir nema diherikin ji çavan

Rehmanê zulcelal î Rehîmê zulkelmal î

Gelek wek min li ‘eşqê bûne mêvan

Biharê diafirînî, bêndera xelqê Te ye

Lê rast hatin li yên wek te bêbavan

Gul û gîya tev şîn dibin nîşana ala Te ye

Tava me vemirandin bi çiravan

Kelîmê mutekellîm Xwedayê nezm û kelamê

Hişyar nabin ne bi bang û ne bi selayan

Xweda pir xweş kelam gotî bi lîsana tev zana yî

Varnaqilin ne li êş û ne li janan

Ji ayetên tecellayî îxtilafa elsînayî

Taqet nema ne di çog û ne diranan

Qe nezmek şaş tune li bal Wî çi însan u çi cinnayî

Xwestin nema ne di rih û ne di canan

Xwedanê tenzîla wehyê meded hêvî bi sed caran

We xwar xew û xewn û xeyalên me

Bi gotin qet nayê wesfê ferîdê ferdê yek fer e

Di dinê de tenê hûn bûn delalên me

Bi hember bêjeyên şêrîn bi îhsana ayetan î

Nêçîrvan in winda bûne xezalên me

Bi fermana kelama xwe bi danîna sûretan î

Nîvşo kirin kevokan av zelalên me

Weliyê nîmetê kamil bi fedl û îhsana Wî ye
Ruh û can û ferîşteh tev bi îbda’a xelqa Wî ye
Ew e zana bi zanînê zana li ser Wî tune
Kirin û nekirin tevda ji qetreyek rehma Wî ye
Perîşan im eya Xaliq ji Te hêvî û mededkar im
Mededxwaz im bê hêvî me efûkarê reca Wî me
Gunehkar im rif’et é jar im fedîkarê li deriyê Te
Recaya Xaliqê şirîn bi bexşîne efwa Wî me

Berf barandin di biharê de li rûyên me
Sayî hate bi ser exlaq û xûyên me
Cemed girte bi bijang û birûyên me
Xeydê girte bi xerîb û merûyên me
Em ‘aşiq in evîndar in dil bi naz in
Em cegerpolan e mîna teyrê baz in
Gerek ji bawerîya me nebe gazin
Jimîn û kenê yaran ji me re saz in
Erê yar in lê cellad in heke qazî bin

Rıfat ABLAY

Çav teng in heke em birçî û tazî bin
Di vê rê de em çi şehîd bin çi xazî bin
Yezdan û Qasid dê ji me razî bin
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ERDHEJA DILÊ MIN
Macîd Marînûs
Rûpelên dîrokê 23`ê çiriya sala 2011`an nîşan
dida. Ez û hevalê xwe Miheme dema nîvro li qadên
bajarê Enqerê bi hev re digeriyan. Roja din em ê
vegerîyana Wanê. Em li metroyê siwar bûn, me
riya Ankamallê girt. Dema em ji metroyê peya bûn
hevalekî min ê mamoste yê ji Xelatê li min geriya
û xeberek nexweş da min: Li Wanê erdhej çêbibû.
Tayek kete bedena min û dest û pîyê min lerizîn…
Bi lez û bez, bi telefonê li dayika xwe û birayên
xwe geriyam. Lê telefonên wan qet lênediketin.
Xetên telefonan qut bibûn. Qasî nîv sa’etekê bi
telefonê ve xebitîm û dumahiyê min dengê dayika
xwe bîhîst. Pişt�����������������������������������
î ku�������������������������������
piçekî bêhna min fireh bû, hatime ser hemdê xwe. Me bi qasî deqeyekê bi hev
re xeber da û careke din telefon qut bûn. Paşê em
ketine nava Ankamallê, çûne ber bi televizyonekê
û me guhdariya nûçeyan kir. Li gorî nûçeyan
bandora erdhejê zêdehî li navçeya Erdîş û gundên
nêzîkî Behra Wanê çêbûye. Paşê me da rêya xwe
û em çûne otêlê. Em ketine benda sa’eta vegerîna
Wanê.
Roja din sa’et yekê em li balafirê siwar bûn.
Dema balafir hate nêzîkî ser Behra Wanê çavên me
hemûyan kete nava bajêr. Gelo ka çi hatiye serê
bajarî!?
Em çawa li balafirê peya bûn dengê vîze
vîza ambulansan kete guhê min. Xwarziyê min
li balafirgehê li benda min bû. Ez û ew ketin riya
malê. Mîna mirovên nedîtî li çar aliyê xwe dinêrîm
û dimeşiyam. Min rewşa malê dît û dilê min xera
bû. Baş bû ku wê sa’etê yên mala me li dawetê
bûn. Paşê em li gerîdê siwar bûn û çûne Kawaşê.
Wê şevê dayika min, ez, birayê min û xwarziyê min
em li mêvanxana DSİ`yê man. Roja din em hatine
Wanê. Min diya xwe û birayê xwe şandin Geverê
mala xwîşka xwe. Min kir û nekir xwerzîyê min
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neçû Geverê. Go te min:
-Ez ê bi xalê ‘Evdirehîm re herim Erdîşê. Alîkariya
mirovên wira bikim.
-Min jî gotê: Xwarziyê min ê hêja, niha bavê te
û diya te, te mereq dikin. Tu jî here Geverê. Lêbelê
gotina xwarziyê min yek bû. Min jî bêçare qebûl
kir. Xwarziyê min da riya xwe û çû Erdişê, ez jî çûme
ser karê xwe… Dem bi dem min ji xwarziyê xwe re
telefon vedikir. Ka rewşa Erdişê û ya wî çawa bû…
Ser êvarekê ez ketime nav xeyalan. Xwarziyê
min bi qasî 12 salan ji min biçûktir e. Di mêjiyê wî
de xwestina alîkariya ji bo mirovên bêçare heye, lê
ez ketime pey rehetiya malbata xwe. Min wê sa’etê
ji mirovahiya xwe şerm kir. Min jî biryar da xwe ku
ez jî roja din herime Erdişê.
Roja din ez jî ketime rê û çûme Erdişê. Çawa
gihiştime nava sûka Erdişê xirabeyên/enqazên
avahiyan ketine pêş çavê min. Li ser her enqazekê
komên lêgerîn û rihakirinê û komên tendurustiyê
dixebitîn. Qederekê li xirabeyên din jî geriyam û
min rewşa wan deran������������������������������
jî dît. Min wê sa������������
’etê mezinahiya qeda/bobelata erdhejê baş dît. Ez wê demê
çûme dinyayeke din….
Min rêya konê “Platforma Vegerîna Xwe” girt.
Çûme cem heval û dostên xwe yên ‘ezîz. Bi xebatên
wan ve ez dilşad bûm û min jî dest bi xebatê kir. Erzaq/zewade, av, betanî, sobe û kincên ku ji bajarên
din dihatin me digihande mirovên mexdûrên
erdhejê. Bi 5-6 ger�������������������������������
îdê����������������������������
n hevalan ve me tişt dibirine konên wan. Car caran jî li konê platformê me
belav dikir. Heta sa’et yanzdehê şevê em dixebitîn.
Em çar-pênç heval bûn û yên ku ji Wanê hatibûn
vedigerîne Wanê. Di rê de diketime nav xeyalan.
Min tama jiyanê wê demê fam kir. Jiyan ji bo me
qencixwazan ew e ku em destê xwe bigehînine
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mirovên nav êş û elemê de. Dema gihiştime mal
piştî nimêja ‘eşa çûme nav cihên xwe û razam.
Bi qasî 6-7 rojan ez bi hevalên xwe re diçûme
Erdişê. Li gor min çend kêm jî be xebatên wisa
dilê min şad kir.
Rojekê ez û hevalê xwe ‘İzedîn em çûne
konekê. Dayikek û 3 zarokên wê ye biçûk li wê
konê dijîyan. Dayika xemgîn çawa em dîtin giriya. Ew çend roj bûn ku mêrê wê û xortê wê li
ser xirabeyekê li benda xortê wê yê pazde salî
bûn. Mihemedê wê dayikê di bin xirabeyê de
bû. Me lez û bez ji bo wan hinek tişt anîn û em
çûne ba xirabeyî, me mêrê wê û xortê wê li wir
dîtin. Ew 2-3 roj bûn li wir neçûbûne mal. Li ber
sermayê me hinek betanî û kinc ji bo wan anîn.
Hinek caran me çay an jî xwarinek amade dikir
û em diçûne dev komên li ser xirabeyan û em
dixebitîn. Gelek kêfa wan bi me dihat. Qederekî
em bi ajovanêkî dozerê re axivîn. Roja yekemin
qasî 23 sa’etan pariyek zadî nexwaribû.

Hey Wan !
Te hildabû pişta xwe Çîyayê Erek.
Ronahî dida te payîz û bihar, berfên belek.
Te berê xwe dabû xweş jîyanê .
Koçberan hildida mîna erdên baranê.
Hey Wan!
Roken dibû roj, bi dîtina behra şîn.
Bi hezaran dil dixwest li ser axên te bijîn.
Roj diçû ava bi dilên sar û xemgîn.
Lê, nedîbû mina te tu cîh û war.
Hey Wan!
Dixemilyayî her buharê bi gulên geş û rengîn.
Zêde dibû bi bêhna te eşq û evîn.

Rojekê me li embarê tiştên ku li Tutakê -navçeya Agiriyê- dihatin me ji qamyonê vala dikir. Di
nav wan tiştan de tiştekî bala me hemûyan kêşa.
Zarokên dibistaneka seretayî di nav xwe de pere
berhev kiribûn û dabûne mamosteyên xwe, ji
bo mexdurên erdhejê tişt kirîbûn û şandibûn.
Kêfek ketibû rûyê me hemûyan.

Dayîk û bav bûyî li Herêma serhedê.

Di wê demê de di medyayê de çend mirovên
giregir gotinên nîjadperestî gotibûn û çendan jî
ji bo mexdurên erdhejê alayên xwe şandibûn. Di
her rewşê de dijminahiya xwe nîşanî me didan.
Lê bila ew baş bizanin ku em herdem dizanin
ku mirovên qencîxwaz, herdem ji mirovên
xêrnexwazan zêdetir in. Dengê me dê bi ser
dengê wan bikeve. Hinek kesan jî digotin werin
em vê erdhejê bikine sedema bihevrebûna gelê
Kurd û Tirk. Lêbelê wan kesan tiştek ji bîr dikir.
Eger hûn pirsgirêkan çareser nekin dê bandora
bihevrebûna erdhejê zû bê ji bîr kirin.

Bêkes mayî bi rojên reş jiyanê.

Li gor min kêmasiya mirovên qencixwaz ew e
ku ji hev gelek dûr in. Ev nêrîna min ne tenê ji bo
alikariyê, ji bo xilaskirina zilm û zordariyê jî wisa
ye. Dîsa jî min dît ku em mirovên qencîxwaz dê
dinyayê bikine baxçeyek ji baxçeyên bihuştê.
Dinyayê em ê bixemilînin. Hem ji bo xwe hem jî
ji bo mirovên xêrnexwaz…

Te kêfxweşî û aramî dida wek cejn û î’dê.
Hey wan!
Şkand ‘erdhejê hêvî û emelên te.
Bêbext man çîyayên pişta te.
Koçber bûn gel ji te, mina duxanê.
Hey Wan!
Dibarin li ser te sitêrên ‘ewran, ne baran.
Bûyî ji bo tavê wek heps û zindan.
Roj bûne şev, şev, meh û sal.
Tu kal bûyî li ser dar û gopal.
Hey Wan!
Gotinek ji gotênên pêşîyan bîra te hatiye.
Kesê ketyan her Xuda ye.
Ji Xudayê xwe nemîne bê du’a û bê hêvî.
Cebar nake birînên te ‘îsyanî û hovî.

Îshak HÎZANÎ
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Dermanê Dînewerî
Selaheddin KEVİR
Di bin sûra Kelha Wanê, di qehwexaneya Hesenê
Temirxan de bi piranî mîrovên dinyadîtî, ehlê suhbet,
ehlê kelam, rûspiyên taxa jorê, derwêşên beredayî,
dengbêjên axa û gundiyan kom dibûn û kengê qala
xweşî û nexweşiya vê dinyayê dikirin, gotin û peyv her
caran diçû ser babetekî disekinî. Vê carê gotin çû ser
babeteke wisa, heta niha il vî welatî tu kesî qala tiştekî
wiha nekiribû. Vê gavê dengekî lawaz lêbelê bixwebawer, li ser qehwê bilind bû. Her kes tebitî û bêdengî
li qehwê serwer bû. Duyê cixarê mînanî maran ji wê
derê kişiya. Çay bi hemdê xwe dema xwe digirt. Ew
pîrmendê ku ji Rojhilatê Kurdistanê hatibû, peyv da ser
zimanê xwe û hêdî hêdî axifî:
“1200 sal beriya niha di Rojhilatê Kurdistanê de, li
bajarê Dînewerê mirovekî Kurd hebûye ku navlêka
wî jî mîna navê bajarê ku têde dijiya, Dînewerî bûye.
Dînewerî di zemanê xwe de ‘alimekî mezin bûye. ‘Alimtiya wî li ser reheknasî/botanik, esmanzanî, matematîk û
dîrokê bûye. Lêbelê digel wan ‘ilman, tefsîr, hedîs, fiqih
û ‘ilmên dînî, hemiyan baş dizanî. Di wextê xortbûna
xwe de wekî Kurdiya xwe ‘Erebî û Farsî jî baş dizanibû
û xeber dida. ”
Ew kalê zanyar qasek saekinî, bi kûratî bêhna xwe
hilda û berdewam kir: “Belê belê, dinya li her derî ‘eynî
ye. Zeman mînanî av û çeman zû diherike. Rojekî hatiye Dînewerî jî pîr bûye. Mînanî bav û kalên xwe wî jî
gopal daye destê xwe. Pişt lê xwar bûye û çavê wî jî tişt
mina berê edî rind nedîtine. Reşika çavên wî biçûk bibû.
Pêlû/kanikên çavên wî û çermên rûyê wî qermîçî bû…
Lêbelê nurêk li ser rûyê wî hebû. Bibû kalekî bedew û
qerqaş.”
Pîrmendê me bi dilekî coş çîroka xwe digot û guhdaran jî wî pîrmendê ‘ezîz bi dilgeşî û coşdarî guhdarî
dikirin. Wê demê bêdengî bi çay anîna Hesenê Temirxan hinek xirabû lêbelê kesî guhê xwe nedayê. Çîrokbêj
wiha got: “Rojekê ji rojan qasidek hate hewşa Dînewerî.
Got: “Nexweşiyeke wisa gihiştiye jina padîşah ku heta
niha tu hekîmî nekariye wê qenc bike. Ji bo wî mîr gazî
te dike”. Dînewerî wê gavê li ber dîdevanxaneya xwe bi
tevê xwendekaran rûniştibû. Piştî wê xeberdanê, rabû
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çû mala xwe, hebanê xwe amade kir, cilên xwe li xwe
kir, du nan û pirtûka xwe ya Kitêb’ûl Nebat xist hebanê
xwe û derket. Li hespê siwar bû û bi tevê qasid bi rê ket.”
Bi rastî jî Şahbanû nêzî salekê bû, nexweş bû. Lêbelê
hekîman nedikarîn çarekê jê re bibînin. Padîşah jî, alîkar
û destyarên padîşah jî bêgav û bêçare bûn. Êdî hêviya
dawî, Dînewerî bû. Heke ku, Xwedê neke, Dînewerî jî
çarekê ji keybanûyê re nedîta…
Dînewerî piştî çar rojan hat û gihişt Qesrê. Parêzgeran
bi lez pêşwazî li Dînewerî kirin û birine bal Şahbanûyê.
Dînewerî li nexweş nihêrî, rehjeniya wî pîva, destê xwe
danî ser eniya wî, hinek kel bû… Fikirî û rîyê xwe miz
da… Paşê dîsa pirsên pêwendê Şahbanûyê kir. Seroka nihêrvan Dînewerî agahdar kir. Piştî van, Dînewerî
çû cem padîşah û got: “Piştî du sê rojên din jî ez ê li
Şahbanûyê binihêrim, di wan rojan de çend dermanan
ez ê bidimê. Paşê jî gorî rewşa wî, yek jî ji bona giyajûn
çend heb leşker divêt herine deverên din…”
Bû êvar, Dînewerî çû oda xwe. Demeke dirêj fikirî…
Ev nexweşî çi bû? Dînewerî hetanî niha gelek nexweş
dîtibûn û derman çekiribûn. Bi giştî nexweşî hemû wek
hev bûn lêbelê nexweşiya Şahbanûyê tiştekî balkêş bû.
Û rabû, çû, di nav hebanê xwe de kitêba xwe ya navdar Kitabûl Nebat hilda. Niha her tiştê wî ev pirtûk bû.
Ji xwe re got: “Nexweşî jî ji Xwedê yê, şîfa jî…” Wê demê
pirtûka xwe vekir, lewra şîfa hemî di nav giyayan de bûn.
Di pirtûka xwe de pêşiyê tîpa “kaf”ê vekir û nihêrî: Kirat,
kurîtik, kîkîvark/karî, kerkolk, kereng… paşê tîpa “sat”ê
vekir: Sîrik, sipling, silkok, sêbisk, sipîpincar, so… Tîpa
hê derbas bû hate tîpa “x”ê: Xaşxaşk, xitko, xencelîsk…
Û bêhna Dînewerî teng bû hey pirtûka xwe tevda hey
xwend. Tosî, ribês, mendê, hêliz, panemêrk, tirşoya ga,
tirşoya tirş, , gezgezok, qaşim, helekok, guzirok, nermedevk, goştbexk, pûng, qazyax, çirêş, mansosin, belgerû,
, qizmamesî, hewajo, pispisk, elegez, şîlang, bihok, catrî,
nane, şeqelteqel, rezkêrovî, dêlrovî hwd. Çav pê ket…
Giya zehf bûn, bi giştî di nav wan giyayên li xozan û deşt
û newalên Kurdistanê de şîn dibûn, belê hemî bi şifa
bûn, lê kîjan?
Melê nimêja sibê bang da. Xew bi çavê Dînewerî
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neketibû. Heta ku dem bibû sibe Dînewerî xwe bixwe fikirîbû. Bîryar da, doşavekwê çekira. Doşavek bi
giyayên herderî Rabû, nimêj kir û kete nav nivînên
xwe… Bi dilekî bizdonek û sixletbûyî qedera sê se’etan
raza. Şeveqê rabû û çû hefa padîşah û jê re got: “Ez ê
doşavekê çêkim lê ew giyayên pêwîst in ne li bal min
hene ne jî li vî welatî.” Dema wî wisa go padîşah xeberdana wî birî û bi dengekî birîndar jê pirs kir: “Em ê çawa
bikin?” Dînewerî: “Yek ji van giyayên pêwist li sînorê
Romayê şîn dibe û li Kurdistanê jî, di bin quntara Çiyayê
Agirî de heye. Yek jî, beybûn jî divê. Beybûna Ejdeha!”
Wê demê dîsa bi tevê bêhêviyê bêdengî dîsa li ser
qesrê serwer bû. Padîşah dîsa pirs kir: “Hekîmê camêr,
Mamosteyê ‘ezîz, ‘alimê hêja ka bêje ew beybûn a ejdeha li ku derê heye?” Dînewerî bersiv da: “Li pişt Çiyayê
Reş!” Ji destê Şah tu tiştek nedihat, bêgavî qebûl kir.
Li her derî re leşkerên xwe şand, dor hate Reşê. Çiyayê
Reş. Bi tenê navê wî jî zehf zêde tirsehêz bû. Lêbelê gula
kuratiya dile wî Şahbanûya wî hebû. Ger di vê dinyayê
de yar tunebûya, dê qe mana vê jiyanê hebûya. Ger
evîn tunebûya mana vê serweriyê jî dê tunebûya. Li ber
çavên padîşah, Şahbanû hertişt bû. Hertişt Şahbanû
bû. Bê Şahbanû ne tema vê dinyayê ne jî tema jiyanê
hebû… Û bi dengekî hişk û xedar ferman da: “Heke ku
jibona wê beybûn a ejdeha ez bizanim ku leşkerê min
hemî wê di rê ya Çiyayê Reş de bimrin, dîsa jî ez ê hemî
leşkerên xwe bişînim” got û lê zêde kir: “De rabin û bimeşin!..”
Kêm zêde mehek derbas bû. Leşkerên ku çûbûn
Sînorê Romayê hatin, ew ên ku çûbûn Çiyayê Agirî, li
bajarên Kurdistanê, hemî jî hatin, ji xêncî leşkerên ku
çûbûn Çiyayê Reş... Wê demê Dînewerî jî bi giyayên di
destê xwe de doşav û merhem çêdikir û her roj, rojê
sê dana dida Şahbanûye. Şahbanû qenc/baş nedibû
lebelê xerabtir jî nedibû… Herkes li benda leşkerên
ku çûbûn Çiyayê Reş bûn. Roj derbas bûn bûne hefte,
hefte derbas bûn bûne meh, meh derbas bûn bûne sal.
Belê belê! Tam saleke wan tijî bû. Êdî herkes bêhêvî bû.
Mirin emrê Xwedê bû. Gorî Şahbanûyê nebû, lê nedihat. Li ser welatên wan bêdengî serwer bibû. Bêaramî li
ser malan perê xwe geş kiribû. Xezalan mîna berê xwe
hilnedavêtin, kewan ne dixwendin û kevokan fir nedidan…
Ji destê Dînewerî jî êdî tiştek nedihat. Rojekê piştî
nimêja sibê Şah destê xwe ji Xwedayê xwe re vekir û got:
“Ya Rebbî, yê dilovan Tu yî. Derman jî ji Te ye nexweşî jî,
şifa jî. Jiyan jî ya Te ye, mirin jî. Ya Ekremel Ekremîn Tu
jî dizanî bê Şahbanû, jiyan ji min re heram e. Tu ew ê
ji min re bibexşîne… Û alikarê leşkerê min be. Di riya
Çiyayê Reş de her yekî ji wan bike şêrekî…” Û dirêj kir,
dirêj kir, dirêj kir. Qala wî dikin, dibêjin ku padîşah ew

roj qet ser sicada xwe, serê xwe ji secdê ranekir. Êdî bê
taqet ma, suxrevanên qesrê padîşah birin û xistin nav
nivînên wî…
Îro tav fena rojên din nebû. Hê zêde dibiriqî, hê zewl
dida. ‘Ewr û ‘esman wekî wêneyan bûn. Di qesrê de piştî
taştê, xeber hat, gotin leşkerên ku çûbûn Çiyayê Reş vegeriyane... Li her derî xem çû, şahî hat. Bêhêviya herkesî
çû, hêvî û ronahî di dilan de pêl da. Belê, leşker hatibûn
û bi tev beybûna ejdeha hatibûn. Şikir ji Xwedê re! Roja
ku ji destê wan filitîbû vegeriyabû. Êdî roj roja wê qesrê
bû… Xeber hat, gîhîşte Dînewerî jî, çend hûrdem derbas nebûbû ew giya jî hat. Dînewerî bi bayê bezê rabû
û çû li ezmûngeha qesrê. Pirtûka xwe danî ber xwe, bi
hêmin/xwînsarî navên gîya hemî bi rêz xwend û xiste
nav sîtilê. Binê sîtilê gur kir. Dînewerî hey sîtila xwe tevhev dikir, hey li pirtûka xwe dinêrî. Demek derbas dibû,
gîyakî din tev dikir, ava sîtilê zêde dikir... Û piştî demeke
dirêj, êdî dor hatibû beybûna ejdeha. Dînewerî ji serî
heta binî temaşa beybûnê kir û got: “Hey gidî hey! Duh
li serê Çiyayê Reş de çîçekeke dûrîdest/negîhêj bûyî,
îro jî di nav destê min de yî. Dinya wîsa ne.” Paşê ew
beybûna jî avêt nav sîtilê… Berêvarê Dînewerî çêkirina
doşava xwe ret kir. Tasek tijî kir û rast çû oda Şahbanûyê.
Şahbanû razabû, di nav nivînên xwe de mînanî kulîlka
berfînê bû. Berdestiyan, alî Dînewerî kirin û ew doşava dane Şahbanûyê. Şahbanû bi zorekî kevçiya xwe
ret kir. Doşav piçek tal bû lêbelê şîfa bû, belkî jî nebû.
Kesî nedizanî wê çi bibûya. Dînewerî li suxrevanan
hemî tembeh kir: “Rojê sê dana hûn vê doşavê bidin
Şahbanûyê.” Rojek derbas bû lêbelê Şahbanû dîsa ‘eynî
Şahbanû bû. Qet neguherî. Du roj, sê roj… Û pênc rojên
Şahbanûyê tijî bû, paşê Şahbanû rabû ser piyan. Belê,
êdî Şahbanû baş dibû. “şikir ji Xwedê” got, Dînewerî û
berdewam kir: “Her tişt ji Te ye.” Çend rojên din jî derbas
bûn. Şahbanû tam baş bû… Herkes dilşa bû, Şah, wezîr,
suxrevan, leşker, gûndî û li welêt kî hebû kî tunebû…
Kalê demek sekinî. Firek li çaya xwe da. Çaya wî sar
bibû. Lê soba qehwexanê xweş diteyîsî, tew xweşbûna
sobê wî jî berdewam kir: “Piştî wê rojê Şah gazî Dînewerî
kir. Sed kîsik tijî zêr da Dînewerî. Bona wî ziyafet saz kir,
gazî hemî feqîran kir...
Dînewerî piştî wê dîsa zivirî hate welatê xwe. Bîriya
welatê xwe kiribû… Bi wî zêrê Şah dayî, didevanxaneke
nû çêkir. Li ba wê jî pirtûkaxaneyeke mezîn çêkir. Zêr
hemî di rîya ‘ilmê de xerc kir… Dînewerî di welatê xwe
de, Şah û Şahbanû jî di qesra xwe de bextewar bûn û
wisa jî jiyan û çûn…”
Kalê çîroka xwe ret kir, îskana xwe jî niqot kir.
Kalê têrî çay bibû, guhdaran jî têrî çîrokê. Ehlê qehwê
sipasiya xwe ji kalê delal re kirin. 			
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Yakub AYKAÇ
Ji birazîyê ‘Elîyê ‘Emo Mele Enwer re…

Ji bo ragihandina raman, xêncî peyvan biwêj û
gotinên pêşiyan jî di nav her zimanî de xwediyê
cîyekî mezin in. Hinek caran mirov dema ku qala
meselekê dike, biwêjek an jî gotineke pêşiyan li
ser wê meselê digihêje hawara mirov, çawa ku di
nav çalava pêşiya kaniyê de ava şêlû berhev dibe û
heke li kanîyê av were di demeke kurt de ava şêlû
zelal dibe. Biwêj jî di serê guhdaran de mîna wê
avê, şêlûtiya wê meselê safî dike û peyvdar bi vî
awayî di gotinê de ronahiya ramanên xwe dide xuyan. Ji ber vê yekê, me jî meraqa vê biwêjê kir ka
li ku derê hatiye û mezinên me çima wisa gotine.
Biwêja ku em qala wê dikin bi taybetî li Herêma
Serhedê devera Wanê belav bûye. Beriya ku em
qala wê biwêjê bikin, pêwist e ku em bi kurtasî di
Kurdistanê de qala mêvan û mêvandariyê bikin.
Hûn jî dizanin ku, ji berê û heta niha, mêvan û
mêvandarî li gundên Kurdistanê pir girîng e. Hê ji
mêj ve cîyê mêvanan ser çavan û ser seran e. Berê
mêvan di odê de, serê jorê, li ser mînder û doşekan
bûn. Balgî li ber pişta wan bû û wê gavê malîvan
xwe dida serê jêrê û li ber derî rûdinişt. Hurmeta
mêvan digirt. Malxwe malê qedr û qîmeta mêvanê
xwe digirt û ji bo dilxweşiya mêvan çi ji destê wî
dihat nedigo na…
Dema em dibêjin mêvan û mêvandarî peyva
“îkram” jî piştre tê. Bi vê yekê, em qala îkramê bikin. Hê ji mêj ve ji aliyê mêvanan ve ferqa îkramê
tuneye. Çi tê ber wî nabêje na, an jî nabêje ev tişt
nexweş e. Jixwe mêvanê ‘ezîz ew e ku malîvan/
mazûban çi îkram dike bi dilxweşî qebûl dike. Me
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got îkram, li Herema Serhedê bi taybetî jî li devera
Wanê, navê îkramê bi navê çayê ve zeliqiye. Hûn jî
gelek caran bûne şahid ku li gundekî, mêvane kî/ê
dema tê mala camêrekî, wê qasê heke ew camêr
jî li dewr re bişixule, wê demê gazî jina xwe dike:
-“Pitê1*! çay deynin ser tîpê, mêvan hatin…”
1 Li Herema Serhedê wekî “lêlê”, “qîzê”, şiklê bangekê ye.

Bi piranî dema ku mêr gazî jina xwe dikin navê wê naynîn,
“pitê” dibêjin.
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Herwekî ku dixwiyê cîyê çay di nav îkramên
din de cuda ye… Li Herêma Wanê çay û demkirina çayê hunereke mezin bû/e. Malîvan/mazûban
heke çayeke xweş dem bikira, ew mirov li ber
çavên mêvan dibû mînanî hunermendekî. Çawa
ku mêvan li ber çavê malîvan ‘ezîz e, piştî wê çayê,
malîvan jî li ber çavên mêvan wîsa ‘ezîz dibû. Dema
mêvan têr çay vedixwar “îskana xwe niqutî nav
tablê dikir. Mana wê ev bû: “ez êdî çay venaxwim,
têr bûm”. Êêê me got mêvan ‘ezîz e, qe wiha dibe…
Wê gavê malîvan heter/israr dikir, bi zorê yeke din
jî tijî dikir. Mêvan ew jî vedixwar û dîsa îskana xwe
niqot dikir/diqulipan. Malîvan dîsa heter dikir û wê
gave wiha digot: “Seba xatirê ‘Elîyê ‘Emo yeke din jî
vexwe” û dîsa tijî dikir. Dema malîvan wiha digot,
mêvan jî êdî daxwaza wî nedizivirand û çayeke din
jî vedixwar… Di tijîkirina her îskanê de yarenî û
hezkirina navbera mêvan û malîvan her zêde dibû.
Hestên biratiyê radibûn ser piyan…
Em werin ser biwêja xwe…
Di Kurmancî de li ser mêvandariyê gelek peyv
hatine gotin û yek ji wan jî biwêja ku em qala wê
dikin “Seba Xatirê ‘Elîyê Êmo” ye. De ka werin em
mêze kin ka; ‘Elîyê ‘Emo kî ye, li ku derê dijiya û taybetiya wî çibû?
Gundê ‘Elîyê ‘Emo Hespistan�* bû. Gundekî şirîn
û biçûk. Li bin Çiyayê Exte, di nav kanî û çeman
de, tevî zeviyên genim û cêh. Li ser Çiyayê Exte jî
çi giya bêjî Xwedê dabû. Tosî, ribês, mendê, sîrik,
hêliz, kirat, panemêrk, sipling, tirşoya ga, tirşoya tirş, xaşxaşk, gezgezok, qaşim, helekok, silkok,
guzirok, nermedevk, goştbexk, pûnk, xitko, qazyax, kurîtik, kikivark/karî, çirêş, sêbisk, mansosin,
belgerû, xencelîsk, kereng, qizmamesî, hewajo,
so, pispisk, elegez, sipîpincar, kerkolk, bihok, catrî,
nane, şeqelteqel, rezkê rovî, dêlrovî û êdî çi tê aqilê
we… Bi vê yekê, jin û mêrên gundên din ên nêzîk,
dema demsal dibû bihar dihatin Hespistanê û hildikişiyan Zozanê Çiyayê Exte...
Dema dibû êvar hinek jin pêşên xwe, hinekan
xurcikên xwe, hinekan hebanên xwe, hinekan jî
têrê kerên xwe tijî dikirin û hemî diketin şiverêyan
û peya dibûn, heta dihatin jêrê. Hinek jî siwarî
diçûn û dihatin. Xêncî wan, jinên ku li gund diman
karên wan jî pir zehf bûn wekî: tepik çekirin, sergîn

berhevkirin, qelax avakirin, pez dotin, meşk kiyîn,
li çolê pincar çinîn, tewle gêzî kirin, hevîr kirin,
nan patin, êvarê nanê palan çêkirin… Mêr jî giya
û zevî didirûtin, bêder dikirin, cencere girêdidan,
gamêş girêdidan!, heta êvarê li ser digeriyan û
gava dibû evar xeyanê berhev dikirin, gurz radixistin… Gava ew kar ret dibûn pez dibirîn, ew
ret dibû berx dibirîn, limûjen dihatin, liva dijenîn
û dikirine kulav. Îja kulav dikirine bor. Xortê gund
bor pêpez dikirin û evarê limûjenan ew vedikir û
dibû kulav, paşê jî radixistin oda mêvanan… Jiyan
li Hespistanê, bi gelemperî wiha dimeşiya.
Hûn jî dizanin ku berê di malan de bav û bira,
hemî tev rûdiniştin. Mala ‘Umer, bi gotina gundiyan mala ‘Emo jî wisa bû. ‘Emo mirovekî ehlê
terîq bû. Girêdayî Şêx Şîrîn bû, li gundê Hezarêya
Qerqelî. ‘Emo mirovekî nimêjker bû. Sê kurê ‘Emo;
‘Elî, Mihemed û Qadê bi tevayî di malekê de bûn.
Her sê bira wekî bavên xwe nimêjker, çavfireh û
camêr bûn. Mala ‘Emo gelekî dewlemend bû. Maleke dengdar bû. Zevî, once/ket û heywanên wan
gelek bûn. Mala wan destegir bû, wan belav dikir,
Xwedê jî dida wan…
Sed sal beriya niha, di dema bav û kalên me de,
gihandin bi piyan an jî bi ‘erebên ga pêk dihat. Ji
ber erdnîgariya Hespistan, karê kê li bajêr çedibû
bi neçarî riya wî di Hespistanê re derbas dibû.
Êêê wisa hêsan nebû sed sal beriya niha! Çawa
teknolojî û navgînên gîhanî guherîne, hewa jî
ewqas guheriye. Hingê havîn kurt, zivistan jî
dirêj bûn. Zivistan hema hema heft-heşt meh bû.
Lêbelê havîn ligel kurtahîya xwe ewqas jî bibereket bû. Di wan riyên dûr û zor de, rêwîtî gelek dirêj
bû. Zivistan li wan deran dirêj û sar û bi serma bû.
Rojên Xwedê hercar bi tav nebûn. Rêwî, karker û
cotkar di rojên tav de li gundê xwe derdiketin û
hinek caran du-sê roj bi rê de diçûn.
Rojêkê dîsa bahozeke wîsa hebûye, ew roj
li gundekî din çar gundî bi rê ketine ku herine
Qerqeliyê. Xeber hatiye Hespistanê, gotine rêwî di
rê de mane… Gundî civiyane û çûne. ‘Eliyê ‘Emo
jî çûye peşiya wan. Lêbelê, ji rêwiyan sê heb di
bagerê de dixeniqin. Ê mayî jî rastî ‘Eliyê ‘Emo tê.
‘Eliyê ‘Emo wî rêwîyî dibe mala xwe. Cil û bergên
wî diguherîne, sobê vêdixe. Xêncî wî rewiyî, du-sê
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mêvan jî di oda jor de hebûne. ‘Elîyê ‘Emo xwarinê
tîne, çay çêdike, zikê rêwî û mêvanên xwe têr dike.
Wê gavê, ew rewî dibêje: “Heke tu nebûyayî mînanî
hevalên xwe ez ê jî bixeniqîyama”. ‘Elîyê ‘Emo çay
tijî dike, rêwî disa dibêje: “Heke tu nebûyayî mînanî
hevalên xwe ez ê jî bixeniqiyama”. Rêwî êdî têr çay
vedixwe û germ dibe. Îskana xwe niqotî tablê dike
û dîsa wê hevoka xwe dibêje. Vê carê mêvanê
‘Elîyê ‘Emo ji rêwî re dibêjin: “Madem wîsa ye, de vê
îskanê jî seba xatirê ‘Elîyê ‘Emo vexwe”.
Roj dibin meh, meh dibin sal. Ew rêwî çûye ku
derê ji herkesî re vegotiye. Qala qenciya ‘Elîyê ‘Emo
kiriye. Wî rêwîyî ji mêvanên xwe re çi îkram kiriye
“seba xatirê ‘Elîyê ‘Emo” gotiye. Bi vî awayî ‘Elîyê
‘Emo jî navdar bûye.
Rojek ji rojan, li navçeya Misriç ê (Qurtelan)
mirovekî bi navê Seyîd Mihemed ewqas navê ‘Elîyê
‘Emo bihîstiye ku bixwe, ji xwe re wiha gotiye, “ev
‘Elîyê ‘Emo kî ye, ka ez herim wî bîbînim mirovekî
çawa ye? Gelo palewanek an jî şervanek e, ewqas meşhûr bûye? Bi van ramanên xwe ve çeka
xwe jî hildide bal xwe û bi rê dikeve. Piştî çend rojan, tê digihêje gundê Hespistanê. Bi pirsan heta
mala ‘Elîyê ‘Emo diçe. Wê gavê mirovekî bejinkurt
li derve dixebite. Selam ‘eleykum dibêje û bersiva, ‘eleykum selam digre. Seyîd Mihemed jî ‘Elîyê
‘Emo pirs dike: “ ‘Elîyê ‘Emo kî ye?”. ‘Elîyê ‘Emo jî bi
dengekî lawaz bersiv dide: “ez im” Wê gavê mêrik
şaş dimîne. Bixwe ji xwe re dibêje: “ Kuro bê ‘aqil, tu
hema bona vî ewqas rê bi piyan hatî. Kanê şervaniya wî, kanê palewaniya wî.” Berdewam dike, hema
ji rewşa ‘Elîyê ‘Emo re wiha dibêje: “Ne dîtina te
ne jî navê te, xweziya min qe te nedîta.” Belê wiha
dibêje û du-sê roj dibe mêvanê ‘Elîyê ‘Emo. Ji wan
du-sê rojan de dibîne ku mêvanê ‘Elîyê ‘Emo qet
ret nabin. Kî li gundê Hespistanê re derbas dibe,
kî di rê de dimîne tê mala ‘Elîyê ‘Emo. Lê mala ‘Elîyê
‘Emo jî qet nerehet nabin û hercar qedr û qiymetê
mêvanên xwe bi dilxweşî digrin. “Hiii!” dibêje,
“nexwe mêrdî ne bi palewantî ye ne jî bi şervanî
ye”, serwext dibe: “mêrdî hema bi camêrî ye.” Hingê
mezintiya mala ‘Emoyan fêm dike…
‘Elîyê ‘Emo mirovekî kurt b��������������������
û lê����������������
belê dilê wî ge-
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lek fireh bû, dilsoz û xemrevîn bû. Camêrekî mîna
‘Elî ne li Hespistanê ne jî li dewr dorên gundên
wê derê hebû. Di wan şevên sar û riyên dirêj de kî
li derê malê dima, kî birçî û tî dima, kî parîkî nan
bixwesta ‘Elîyê ‘Emo bi tengasîyên wan re digihişt
û ew dibirin mala xwe û bi dilge����������������
şî qedrê �������
wan digirt. Hin şevan mihek serjê dikir û hinek caran jî
wan şevên sir û seqem û dirêj de, di malê de qe
tiştek tunebûya, wê gavê penêr û dew dianî û bi
tevê nanê loş badiketên. Lêbelê tu caran mêvanê
xwe birçî nedihişt, qedr û qiymeta wan digirt. Piştî
nan xwarinê, di jûra mêvanan de gundî û kalên
Hespistanê diciviyan… Yekî radibû çîrokek digot,
yekî kilamek distirî û hetanî dem dibû nîvê şevê.
Çîroka paşîn ‘Eliyî ‘Emo digot, beriya çiroka xwe
wiha digot: “Şertê min ev e: hetanî çîroka min ret
nebe, hûn ranazên.” Dest bi çîroka xwe dikir û îja
lihevdianî, lihevdianî û dirêj dikir. Dema ’Elî çiroka
xwe digot cînar jî nediçûn, heta kesî cil’et nedikir
here desmêjê… Hetanî çiroka ‘Eliyê ‘Emo ret dibû
xewa herkesî dihat. Bi tevî zûrîna guran êdî gundî
hêdî hêdî diçûne malên xwe û rêwî jî bi dilêkî coş
heta sibê li mala ‘Elîyê ‘Emo radizan…
Dem dibû sibe. Tava sibê di��������������������
pêncerê re x�������
uya dikir. Herkes bi banga dîk re radibû... Heke ku hewa
xweş bûya, bahoz tunebûya, berfê rê negirta rêwî
xatirê xwe ji wan dixwest û bi rê diket. Heke berfek
xweş bibariya hingê malxê malê nedihişt rêwî bi
rê kevin û wê gavê mêvan du sê rojên din jî dibû
mêvanê ‘Elîyê ‘Emo…
Ha were, ha here, kî bû mêvanê ‘Elîyê ‘Emo, çû
kîjan derê qala mêvanperweriya ‘Elîyê ‘Emo kir.
Wisa wisa navê ‘Elîyê ‘Emo heta bajarên Îranê çû û
dîsa li bakur jî çû li welatên Urisan re derket. Navê
‘Elîyê ‘Emo bi taybetî li Herêma Serhedê gelek bi
nav û deng bû. Êdî di nav bajarên Kurdistanê yên
vê herêmê de kî tiştek dikir wiha digot:
-De seba xatirê ‘Elîyê ‘Emo van tiştan bixwe/vexwe.
-Seba xatirê ‘Elîyê ‘Emo wisa neke.
- Vana jî, seba xatirê ‘Elîyê ‘Emo çêdikim.

PISÎKA DI DERGÛŞÊ DE
Lawê min çend ro berê, Xwedê da;

Min dixwest ku jê re bibêjim,

Bi rêyeke normal hate dinyayê.

“ Lawê min, ez bi te serbilind im, tu dikarî bîstekî li

Lêbelê sa’etên balafirê û fatureyên divê

				

			

Serê xwe hejand û beşişî

bihatina razandin hebûn.

cem min rûnêyî? ”

Ez dûr bûm, hînî rêveçûnê bû.

“ ‘Esil tişta min divê bavo, mifteya erebê ye;

Û ez pê nehesiyam, dest bi axaftinê kir.

Ez ê paşê te bibînim, ji kerema xwe re bide min.” got

Û tim mezin dibû û wiha digot.
Ez ê mîna te bim bavo,

Û pisîka di dergûşê de û kevçiyê zîv.

Tu dizanî ez ê mîna te bim.

Lawikê şîn û biçûk û zilamê di neynikê de.
“ Tu yê kengê werî malê bavo? ”

Û pisîka di dergûşê de û kevçiyê zîv.

“ Ez nizanim wê kengê be,

Lawikê şîn û biçûk û zilamê di neynikê de.

Lêbelê dema hatim em ê hev bibînin;

“ Tu yê kengê werî malê bavo? ”

Tu dizanî em ê wê royê bi hev re wextên

“ Ez nizanim wê kengê bê

				

Lêbelê dema hatim em ê hev bibînin;

Ev demek dirêj e teqawît bûm, lawê min ji cem min çû;

Tu dizanî em ê wê royê bi hev re wextên

Çend ro berê lê geriyam.

			

“Ger tu jî bixwazî, ez dixwazim te bibînim.”

pir xweş derbas bikin.”

pir xweş derbas bikin.”

“Tu dizanî karê min ê nû pir tevlihev e û zarok jî
Lawê min çend ro berê ket deh saliya xwe;

				

bi sermayê ketine,

“ Ji bo gogê spas ” got;
“ Were em bilîzin.

Lêbelê bi te re axaftin pir xweş bû bavo,
Bi te re axaftin xweş bû.”

Tu dikarî nîşanê min bidî ka çawa lê bixim?”
“Îro nabe “min got,

Dema min telefon girt;
Min zanî ku ew dişibiya min

“ Gelek karên min hene.”

Dişibiya min.

“ Ne pirsgirêk e.” got, û meşiya û çû,
Lêbelê beşişiya liser rûyê wî tu car venemirî,
“ Ez ê mîna wî bim,

Û pisîka di dergûşê de û kevçiyê zîv.
Lawikê şîn û biçûk û zilamê di neynikê de.

Tu dizanî ez ê eynî mîna wî bim.” Got.

“ Tu yê kengê werî malê bavo? ”
“ Ez nizanim wê kengê bê,

Û pisîka di dergûşê de û kevçiyê zîv.
Lawikê şîn û biçûk û zilamê di neynikê de.
“ Tu yê kengê werî malê bavo? ”

Lêbelê dema hatim em ê hev bibînin;
Tu dizanî em ê wê royê bi hev re wextên
			

pir xweş derbas bikin.”

“ Ez nizanim wê kengê bê,
Lêbelê dema hatim em ê hev bibînin;
Tu dizanî em ê wê royê bi hev re wextên
			

pir xweş derbas bikin.”

Harry CHAPİN
Werger: A.Hakim ERGİN
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HÊZA ŞEYTAN Û DEKÊN WÎ
Sami Danış
Îbnî Cewzi di pirtuka xwe de wiha dibêje:
“Wextê mirov hate afirandin şehwet û hewa jê
re hate dayîn, ku mirov bi vana qenciyê bike û ji
xerabiyê xwe biparêze. Xezeb jê re hate danîn ji
bo ku tiştên xerab ji xwe bi dûr bixe. Ji bo ku bi
dadmendî qenciyê bike û xwe ji xerabiyê bide paş,
wekî edebê ‘eqil jê re hate dayîn..
Şeytan, hate afirandin ji bo ku têkilheviyê bixe
dilê wan. Mirovê baqil lazime xwe ji wî dijminî
biparêze, ew dijminê ku dijminahiya wî ji Adem
(s.x.l) û heya niha dom dike, dijminekî wisa ye bi
dil û can temenê xwe di riya xerabîyê, fesadîyê û
helakbûna hal û xebata mirovan de dide.” Bi sond
ger Tu min heya roja qiyametê bihêlî ez ê ji bilî
hinekan ji nesla wî hemûyan bixme bin emrê
xwe ”.1 ”.Ellah emrê parastina şeytan dik e.”Nedin
pey Şeytan bi rastî ew ji we re dijminekî eşkere
ye. Lêbelê (Şeytan) fermana çepel û fihûşê li we
dike.”2 ”Bêguman, tenê Şeytan dixwaze bi mey û
xumarê ve dijminahî û kînê bixe nava we, berê
we ji bîranîna Xwedê û ji kirina nimêjê, dizivirîne.
Ma êdî hûn bes nakin?.3”(Bi ser xweşbûna ji meyê
û bi mijûlahiya xumarê ve hem ji bîranîna Xwedê
û hem jî ji kirina nimêjê dibin. Meyê û qumarê
biterikînin, da ku hûn nimêj bikin, Xwedê bi bîr
bînin û nebin dijminê hev)
Ji Pêxember ‘eleyhîselam hatiye riwayet
kirin,“Bi rastî Îblîs dema ’erşê xwe datîne ser avê,
piştre dişîne pey leşkerê xwe yên ku ji bo hîle
û xerabkirina mirovan li ser rûyê ‘erdê re hatine
şandin. Li cem Îblîs yê herî mezin û bi qîmet ê ku
fitne û şofarîya herî mezin kiriye ye. Yek bi yek tên
û dibêjin “min wiha wiha kir”, Îblîs�����������������
����������������������
jê re “te tu xebat nekiriye” dibêje. Piştre yekî dinê tê, dibêje “min
heta ku navbera jin û mêrî venekir min ew neteri1
2
3
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kandin” dema ew wisa dibêje şeytan xwe nêzîkê
wî dike û jê re dibêje “ tu gelek qencî”4 Ji Pêxember
‘eleyhîselam hatiye riwayet kirin,” Di navbera cihuyan de Rahibekî ehlê Xweda hebû. Şeytan li dora
Rahib diçû û dihat ji bo ku wî ji rê derxe. Şeytan
miseletê qîzekê bû. Lê dixist û xenuqe lê kir. Malbata qîzikê mabûn heyrî, nedizanîn ka wê çi bikin.
Şeytan xiste dilê malbata qîzikê û got: “Dermanê
qîza we li cem Rahib e. Tenê Rahib dikare nexweşa
we qenc bike.” Rabûn û qîza xwe birine cem Rahib.
Lêbelê rahib qebûl nekir. Wan jî terka Rahib nekirin, heta Rahib bi neçarî qebûl kir. Şeytan lingê
xwe bi cî kir. Wan qîza xwe li cem rahib hîştin û
çûn����������������������������������������������
. Şeytan hate cem rahib, ew kirina çepel û xerab spehî da nîşan. Rahib ew kirina xerab bi qîzikê
re kir û qîzik bi hemle ma. Dîsa şeytan hat û gote
Rahib “a niha malbata qîzikê wê bên cem te. Tê çi
bikî, malbat wê nebêje ev çi ye?”û domand, jê re
got “tu qîzikê bikuje û binerd bike” Rahib qîzik kuşt
û bin erd kir. Şeytan hate cem malbata qîzikê, şik
xiste dilê wan. Wiha kete dilê wan ku rahib qîza we
ducanî kir, kuşt û binerd kir. Hatin cem Rahib pirsa
qîza xwe jê kirin. Rahib ji wan re “qîza we mir” got.
Wan rahib girtin.
Şeytan hat ji Rahib re got “yê museletê qîzikê
bû, lêdxist û xwenuqe dikir ez bûm. Ew ê malbata
wê şand cem te jî ez bûm û ew ê tu xistî vî halî jî
ez bûm gotina min bike, xwe ji min re bitewîne,
du secdan j imin re bike, ez ê te ji destê wan xilas kim.” Belê Rahib du secde ji şeytên re bir. Yanê
şeytên Rahib ji rê derxist û Rahib terka Xwedê kir,
kete kemîna şeytên. Peyxemberê me ‘eleyhîselam
gotina xwe bi vê emrê Xwedayê mezin domand:
“wekî vê mînakê şeytan, ji insan re dibêje ‘Xweda
înkar bike’ dema înkar kir, şeytan dibêje ez ji te
dûr im, ez ji Xwedayê gerdûnê ditirsim.”5
4
5

Sehiha Muslum h:2813
Îbnî ebi Dinya, Dekên Şeytanî r:61, Beyheqî Şe’bê Baweriyê h:5449

DERMANREŞIK
Alameddin ERTEKİN

Bi kûrmancî navê wê: Dermanreşik, rişrişk
Bi Latînî : Nigella sativa
Bi Tirkî: Çörek otu
Bi ‘Erebî : (habbetûssewda)
Bi İngilizî : Black sesame
“Dermanreşik, ji xeynî mirinê, ji bo hemî nexweşiyan şifa ye.”1
Bizir û giyayê wî
Welatê wê yê ‘eslî li Asyayê ye. Giyayekî biçûk e,
‘ûmrê wê salek e. Ev giya hinekî hişk e, şaxê wê jî ji hev
vekirî ye û heb hebî ye. Bizirê wê sêgoşekî ye. Rengê
wê reş, qemer û spî ye. Bêhna wê pir xweş û tûj e,
şaxê wê tîk in û pûrtên wê jî kinik in. Li Başûrê Ewropa,
Bakurê Efrîqa, Tirkiye û li Hindistanê tê çandin.

pençeşêra prostatê û pençeşêra çermî dide sekinandin. Ji bo amas a bawî yê şifa ye. Rûnê dermanreşik
ji bo parastina kezebreşê re zehf baş e. Bi rehetî ez dikarim bibejim ku dermanreşik li ser temamê mereza
pençeşêrê re şifa ye.
Kolesterol, tansiyon, mîkrob, bexterî, egzem,
mîstanik bawesir, zerek, zekem, kuxik, mûmar, jêbirîna
gazê li nav zik.
Hema bêje Dermanreşik ji hezar derdan re şifa
ye. Ji bo ku pesnê dermanreşikê di hedîsa Resûlullah
‘eleyhîselam de derbas bûye ‘alimên Îslamê ji der
heqê dermanreşikê de zef berhem nivîsîne. Mînak; El
Bîrûnî, Îbnî Sîna û hwd.
Bi gelemperî em dikarin feydeya dermanreşikê
wisa rêz bikin:

Têdahî
Di nava bizirê wê de rûnê pêdandî û rûnê firok
(%1.3 ‘ê wê rûnê firok û %35’ê wê rûnê pêdandî ye.)
heye. Hidroklorîk asît, ze’îf melanthigenin aminoasît,
protein, kalsiyûm, hesin, sodyûm, Nigelline paralysing alkaloid, toxicol africaine thymol û şekir heye.
Mûcîzeya Resûlullah ‘eleyhîselam
Resûlullah ‘eleyhîselam hezar û çarsed sal berê
gotiye, dermanreşik dermanê temamê nexwaşiyan e.
Ev çend sal in feydeyên dermanreşikê zanyaran zêde
dide heyîrandin. Dermanreşik ev du sal in bala zanyaran zêdetir kişandiye. Sazûmana Jêbexşî (baxışıklık
sistemî) ji bona her nexweşîyê çekeke gelek girîng e,
ev dermanreşik jî, bona Jêbexşî yê pir xûrt e. Li Ameriqa û li Ewropayê di derheqê dermanreşikê de pir
lêkolîn hatine çêkirine û di temamê lêkolînê wan de
qebûl kirine ku dermanreşik ji bo Jêbexşîya însên re
pir baş e û li ser vîrûsa pençeşêr re pir bandêr e.
A niha li Ameriqa nexweşên ku pençeşêr û Aîds
be dermanreşik û hingiv li nav hev dixin û didin wan.
Geşbûna nexweşiyên wekî pençeşêra memikan,

e.

•Li hemberî mîkrop,virûs û fîqerojka kujyarê.
•Bersem kirin û boriya nefesê fireh dike.
•Li hemberî pençeşêrê wicûdê diparêze.
•Şekirê nav xwînê saz dike ji bo daxistina şekirî baş

•Bêhalî û betilîna mirov kêm dike û mirov zindî
dike.
•Hêza mêrantiyê zêde dike.
•Şavêrî derbaz dike.
•Xizok û ‘edava sîstema bêhnê.
•Piştêşin û deformasyonên bayê re.
•Jehra nav bedena însan de sefandin dike û davêje.
•Ji bo hilkişandina destnimêja biçûk û kîsika
sefrayê(zirav) re pir baş e.
•Zêdekirina çavî (hucre) di nav laş de dide lezandin.
•Birînan zû baş dike.
•Pêşîlêgirtina alerjî.
•Sistema parastinê serûber dike.
•Sistema hormonan saz dike.

1 Buxarî: 76/7; Muslîm:88; İbn Mace: 6; Tirmizî: 5
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EV DER HELEPÇE YE
SELAM ERTEKİN
Ji bo Helepçeyê, ji bo çavên zarokên Helepçeyê,
îro ji her rojan bêtir ez bêhal dinalim.
‘Ewrên reş bi ser Helepçeyê de bezîyan. Gur û
çeqel ji bo hilweşînan nobedarî kirin. Helepçe bi
agirê zordestan xwe pêça û dûman bir ser serê
Helepçeyê de har bû…
Helepçe komkujiya gelê mezlûm dide
sembolîzekirin, binpêkirina mirovahiyê dijmêre,
navê serûbinobûna nirxên mirovahiyê, qirkirina
kurdan û rastîya rûreşîya cîhanê ye Helepçe…
Sal hezar û nehsed û heştê û heyşt, şazdê
Adarê li bakûrê rojhilatê Iraqê li bajarê Helepçe
fermaneke bêpayan e.
Jiyana dojehî lê hatibû hev, li her deverê dû, xubar, laş û her der ji hevketî û xirabe…
Nalîna bê kesan, a pîran, a jinan, a zilaman û
zarokan, nale nala birîndaran, hawar û qêrîna dayikan bilind dibe ji bajarê Helepçe…
Gund, bajar, gelî, newal û çîya li ber mirinê bûn,
ruh didan, mirin mîna şêrê ku nehperoşkê xwe vekiribe û li benda nêçira xwe sekinîbe bû…
Ev der Helepçe ye…
Li jor mirin dibare, li jêr mirin digere, ji bin her
kevirekî mirin derdikeve, dayik xwe davêje ser zarokan bê çare, neyar mirinê vedreşîne ser Helepçe, mirov liberxwe dide li dijî mirinê…
Ev der Helepçe ye…
Bax û baxçe şên nabe, mirin bi erdê hatiye
werkirin, li malan êdî çira vênakevin, li her deverê
Helepçeyê hawar û feryad bilind dibin, qirikên wan
zuha����������������������������������������������
bû�������������������������������������������
ne, destên���������������������������������
pîran êdî kar na����������������
bînin, çavên zarokan matmaî mane, hêvîyên wan nîvco mane.
Biharên wan ne wek bihara herkesî ne…
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Helepçe ax!
Ax Helepçe!
Li Helepçe ji kîmyasalê her dever wek mijê ye
Helepçe dinale û kes tuneye birîna wê bipêçe
Helepçe ji xwînê digrî
Êdî şênayî hew şîn dibe
Gul hew vedibin
Çem nema diherikin
Dar nema bûkik vedikin
Dê nema zarokên sax diwelidînin
Bûk êdî nema hinnê li destê xwe dikin
Zarok li kuçe û kolanan nema dilîzin
Ji hawar û gazîyê bêtir nema deng tên guhan
Ba naleqe
Çûk nafirin
Dengê azanê nema tê
Bav nema ji kar vedigerin
Pîr nema stranan dibêjin
Civata wan nema digere
Tenûr sar mane û nema nan lê dikevin
Li me fermane! Li me Kurdan fermane!
Li Helepçe mirov xerdelê çilmisînin( an xerdel
mirovan diçilmisîne)
Li Helepçe mirov siyanîdê vedixwin
Li Helepçe qatixê wan kîmyewî bûn(qatix yanê
mast! An pêxarin?)
Ji vir û wa, divê navê cangorîtîyê dîsa xwe
bispêre te. Divê Helepçe navê xwe yî zindanî li
dû xwe bihêle û rûpeleke nû ji xwe re veke. Divê
zarokên Helepçe weke zarokên hemî waran…
weke her zarokî biaram, rûken û di lîstikên xwe de
bi hûzûr bin. Belê Helepçe xwediyê te jî ne mesûm
in lê meriv li kêdera ziyanê vegere baş e.
Bîranîna te bîranîna bîrînên me ye Helepçe.
Em te careke din bibîr tînîn…

ZERFA BI DERZÎ
Fahri Ayhan
Her ku dem, ber bi dawiya salê ve diherikî, kêfa
Ehmed bêhtir dihat. Hevalê wî Mecîd henek pê dikir: “ Êêê... Daweta min bûya. Dê kefa min jî bihata.
Lawik zava ye, keko, zava ye…” digot.
Dawiya salê govendek mezin li hewşa wan
çêbû. Bi rojan daweta Ehmed dewam kiribû.
Şêniyên Heremhadadî; sef bi sef, qor bi qor dîlan
dikirin.
Ehmed lawekî tenê bû. Ji ber hindê dayika wî
ew bi delalî mezin kiribû. Ehmed, ji Dayika Begê re
ronahiya çavan bû û hêvî û sedema bişîrîna rûyê
malbatê bû.
Hîna du meh di ser daweta wî re derbas bûbû
ku kaxiza wî ye leşkeriyê jî hatibû. Divê Ehmed
biçûya leşkeriyê… Bi vê fermana bêwext, malbata wî wiha sar û metel mabûn. Mirovên wê demê
baş dizanibûn ku leşkerî tê çi wateyê. Hin caran hinekan sê û gelek mirovan jî çar sal leşkerî dikirin.
Demên vegera îznê jî ne diyar bû.
Wekî ‘ewrên bi êş, keser û xemgînîyê ve tijî li ser
mala wan bisekine bûn. Sicada dayika Begê her
gav li quncikekê raxistî bû. Nimêj, piştî nimêjê dua
dikir. Pişti agahiya çûyîna Ehmed , êdî aramî jê re
nemabû… Rondikên wê dibariyan û her dibariyan…
Dayikên deverê baş dizanibûn ku axînên dilşewat çawa hinavên wan dişewitîne.
Diya Ehmed destê xwe li serê Ehmedê xwe dipeland, û li çavê wî dinêrî:
“Lawê min î çavreş, înşaallah tu leşkeriyê xilas
bike, ez ê du beranan ji bo te qurban bidim …”
gotibû.
Maliya wî Şemsê bi girêdaneke kevneşop, bi
mirûzekî bibişirîn, tev digeriya. Hîna nû hatibû

vê malê. Ehmed, dixwest beriya ku here, hin
pirsgirêkên malbatê çareser bike û here... Wan
deman amurên ragihandinê bi tenê name bûn.
Mektûbên gundiyan jî bi tenê Heso dinivîsî. Heso
li leşkeriyê hînî xwendin û nivîsandina tirkî bûbû.
Di navbera Ehmed û pîreka wî Şemsê de tiştek hebû ku nedixwestin kesên din bibihîzin. Berê
fedî û heya di jiyana mirovan de bibandortir bû…
Hevsera wî Şemsê heya dikir. Çênedibû ku tiştên
xwe yî taybet bi kesekî din re parve bikin: “Şemsê,
dema ku ez li leşkeriyê bim û nîşana zarokekî li te
peyda bibe, ez ê çawa bibihîzim?”
Beriya çend rojan li çareserkirina vê pirsê
difikîrîn. Di encamê de fikrek hatibû hişê Ehmed:
“Şemsê dema ku tiştekî wisa çêbû, piştî ku Heso
name nivîsî, paşê tu jî derziyekê bixe hundurê
zerfê û bişîne. Wê demê ez ê jî têbigihêjim ku wê
zarokekî me çêbibe.” Got.
Jiyana leşkeriyê dijwar bû. Çend mehên pêşîn,
fêrî xwendin û nivîsandina ziman bû. Lêbelê dil û
hişê wî herdem li Heremhidat bû. Çavên leşkeran
tevan li deriyê nîzamiyê, li benda nameyan bûn.
Wê demê wekî her saziyan, leşkerî jî di nav xizaniyê
de bû. Cilên leşkeran kevn bûn. Nikaribûn çavê
xwe ji kêç û sipiyan vekirana. Carinan bi mehan
serê xwe nedişûştin. Qawîşên leşkeriyê dirêj bûn.
Di odekê de çil leşker diman. Hundirê balîfan tije
giyayên şîn bûn. Piştî demekê ev giya hişk dibû.
Êdî xişîna giyayan leşker ‘aciz dikirin. Şert û mercên
dijwar leşker bêzar kiribûn.
Demsal, havîn bû. Lêbelê, dîsa jî hewa Erziromê
ji Ehmed re sar û biseqem dihat. Heta niha, ji wî re
du sê name hatibûn, lêbelê, ya ku li benda wê bû
ango nameya bi derzî nehatibû.
Piştî îctîmaya giştî leşker tev li bin darên ça-

ZERFA BI DERZÎ

83

nûpelda

bêndera çand û hunerê

man belav bûbûn. Rojeke sayî û germ bû. Ehmed
di bin dara çamê de xwe dirêj kiribû. Bayekî hênik
şaxên daran dihejand. Ehmed noqî deryaya xiyalan bûbû. Gelo niha malbata wî çi dikirin? Rewşa
Şemsê çawa bû? Dayik, bav û xwehên wî…
Carêkê, ji nişkave dengek ji aliyê nîzamiyê ve
bilind bû.
“Ehmed, mizgîna min li te Ehmed, Ehmed …
Nameya te hatiye”
Ev deng, dengê hevalê wî, ê Salih bû. Dema ku
ji leşkerekî re name dihat, wekî ew name ji leşkeran tevan re hatibe, kêfa wan dihat, rûyê wan bi
bişirineke tenik dibişkivî.

Bi kelecan û coşeke mezin berê xwe da Heremhidat. Dema ku derbasî riya gundê xwe bû, ro li aso
bûbû weke porteqalekê. Keriyên gundiyan li paş
xwe tozeke tîr radikirin û hedî hedî ber bi gund ve
dimeşiyan. Ew toza pez, ku li difnên Ehmed dida
pê xweş dihat. Bîriya vê bêhnê jî kiribû. Li ser riya
gund, cîranê wî Heso rûniştibû.
–Wey Ehmedo, bavê xalo, tu bi xêr hatiyî.
–Nav xêrê de bî xalo.
Hevdu himbêz kirin.
–Tu çawa yî xalê Heso çi heye çi nîne?

Piştî ku nameya xwe vekir, kaxiza hundirê wê
daweşand. Carekê dît ku derziyek ketiye ber piyê
wî. Kelecanek wî girt, rûyê wî sor bû… Dilê wî bi
coşeke mezin lê dida. Rahişt derziyê û ew bêhn
kir, ew peland, ramûsand… Nema dizanibû dê çi
bikira. Ji kêfan xwe avet himbêza Salih.

Hina qasî nîv kilometre, rê mabû. Mala wan e
kerpîç ji dûrve dixuya.

–Saliho, wê zarokek min çêbibe, kurro, wê zarokek min çêbibe…

Ehmed piştî vê hevokê, şaş û metel mabû.
Nema dizanibû ku wê çi bibêje. Hemû bextewariya wî bûbû cûmek hesin û di gewriya wî de asê
mabû. Gelo çi qewimîbû?

Salih wiha matmayî lê nihêrî. Tiştek fêm nekir:
–Bila ser xêrê be, Ehmedo, baş e. A bi xêr…
Piştî vê agahiyê êdî leşkerî ji Ehmed re nema
derbas dibû. Dixwest ku di demeke kurt de, here
gundê xwe.
Rojekê nîvê şevê hemî alay bi teqîna çekan ve
hilpekiyan. Dengê tiving û demançan, heta destê
sibehê dewam kiribû. Sal hezar u nehsed pencî bû.
Rewşa sîyasetê guherî bu. Êdî hemwelatî bi hêvîya
rojên rehet û bextewar dê sibeha nû pêşwazî
bikirina.
…
Piştî çend rojan ji alîyê fermandar destûra
çûnê jê re derketibû. Li gor hesabê wî hin çend roj
mabû kû biçiya. Lê fermandar wî zû dişand. Gelo
ji bo hilbijartinan destûr dabûn wî? An jî tiştek li
welêt qewimîbû kû ji wî re nedigotin? Tû wate ji
vê destûra kû dabûn nedîti bû. Rebenê leşker bi
tiştekî nizanî bûn, ferman çi ba wûha dikirin. Ehmed, wê şevê bi kelecanek mezin alavên xwe
amade kiribû…
Sezdeh meh derbas bûbû kû Ehmed ji gundê
xwe dûr mabû. Lêbelê, jê re wekî gelek salên dirêj
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Xalê Heso serê xwe xwar kir, çavê xwe revand:
–Lo Ehmedo, welleh nizanim ka ez ê ji te re çi
bêjim? Jixwe vaye tu diçî malê, ji xwe tê her tiştî
fêm bikî”

Rûyê wî zer bûbû. Bi gavên lezgîn berê xwe da
gund. Dema ku deriyê malê, yê texte vekir, wekî
herkes li benda wî be, sifra şîvê nû hatibû danîn.
Çavê herkesî bi mereq û metelbûnê fireh bûbû. Ji
ber ku kesî bawer nedikir ku Ehmed ê bê malê. Şaş
mabûn.
Bavê wî, xweh û hevsera wî li ser lingan Ehmed
pêşwazî kirin. Hevdû himbêz kirin. Bitik di himbêza
şemsê debû. Dema kû cavê wî li pitikê ket wekî
derzî ji nûve li ber nigên wî bikeve, kelecan bûbû.
Çavê wî li dayika wî Begê digeriya. Li quncikê
wê nihêri, lêbelê sicada wê jî neraxistî bû.
“Yabo ka dayika min? Xwehên min, Şemsê… Ka
keçê, ka dayika min. Çima hûn napeyivin?”
Deng ji kesî dernediket. Herkes digiriya... Rondik li ser rondikan…
Dengê wî li salona xanî olan dida…
“Yadê, lê dayika min e delal… Lê yadê, lê yad,
lê ya…”

ji helbestên lerze‘erdê
sidîq gorîcan
li wê dera ha

çend salên min ên dilbaxîn û dildaxîn
li wê dera ha çûn û bihûrîn
li wê dera ha ku wek nîvgiravekî
destekê wê bi golê
destê dî bi ax û tûrabê ve
		

efsûneke dîrokî vedibêje

li wê dera ha

ku tu nabêjî ‘‘lebê baba!’’

ku wextekî şên
		

‘‘lebê!’’
ev çile û zemherîr

niha xalî û tenha

			

niha bêkes û têhn

tev dibin gulxana gulan û hezîranê
bi çeng û per dibim
û bi ruhê xwe ê pirtepirtî û berhejanê
perwazê welatê stêr û balindeyan dibim

hawira çûk û daran

çiraya bavê xwe

xwendegeha qedîm û l’rexê behrê

bi wî deng û devê lebênak

pûn û hêlîna fêrbûn û xerîbiyê
mekanê dergûşa şûledila min
(silav ji te re ji hûznedilan

hevîrê nantestika azadiyê dimeye
ku çîroka destenanên kel xwe pê bi dest û pê dike
û wisa wisa dor tê stiranên rûbiharî
ku dinziline hinava min a nesitirî

dergûşa ku sê salan bi lorîkên baveke li ber şilî
hat hejandin û mêjandin
bi zimaneke heware û gotingilî

lebêxweş be cana min
lebbêşirîn mindala min
mehbûba xanemala min
‘‘lebê!’’
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QURETÎ
Mihemed Sidîq Candan

Quretî, xwe mezinkirin û xwe ji mirovan qenctir dîtin e. Quretî, kibr, pozbilindî… Nav diguhure
lê wate naguhere. Quretî nexweşiyeke hundirîn e.
Ew bi dah����������������������������������������
û���������������������������������������
randin ango tehlîlan xuya nake. Lê bandora wê ya xerab di nav tevgerên xwediyê wê de
xuya dike. Ev yek di hêla civakê de tiştekî eşkere
ye. Lê pêkan e ku ew mirovê pozbilind gelek caran bandora wan tevgerên xwe yên xerab nabîne.
Dermanê vê nexweşiyê jî di vir de veşartî ye. Jixwe
gava mirov şaşî û xetayên xwe bibîne û bikaribe ji
wan vegere, li holê tu pirsgirêk namîne. Belê mirov carna nizane çi dike ango ji nezaniyê hin tiştan
dike. Bes xerabiyên ku ji nezaniyê çêdibin hindik
in, gelek mirov hin tiştan bi zanebûn dikin. Em
mînaka vê yekê di hedîsa Pêxember ‘eleyhîselam
de dibînin, ku dibêje: Qencî exlaqê baş e, guneh,
tişta di nefsa te de diçe û tê û tu naxwazî ku mirov pê bihisin e. Dibe ku mirov nexwendibe an jî
nizanibe, lê belê Xwedê Te’ala mirov li ser afirîşeke
rast afirandiye. Ew afirîşa rast berî herkesî rastiya
kirinên mirovan radixe ber çavên wan. Bi qencî
an bi xirabî. Heta di hedîseke dinê de Pêxember
‘eleyhîselam gotiye ji dilê xwe bipirse. Bi rastî
gava mirov tiştekî baş dike dilê mirov pê rihet
dibe. Lê gava mirov tiştekî nebaş dike mirov xwe
di nav bêaramiyekê de dibîne. Heye ku encama vê
bêaramiyê be, gelek kesên sucdar li xwe mukir tên
ango sucê xwe îtîraf dikin. Îcar ew ên quretî dikin gelo dengê dilê xwe nabihîsin? An ji ber hin
berjewendiyên rojane xwe li kerîtiyê datînin an
jî ew afirîşa xwe ya rast bi israra di xerabiyan de
korkirine? Bersiva vê pirsê ew baştir dizanin.
Bêguman wek hemû guneh û kiryarên xerab,
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gelek sedemên quretiyê jî hene. Em ê li vir ji wan
çend hebên sereke bînin ziman. Ev sedem jî gorî
cih, cîgeh/meqam, ‘ilim, rewşa aborî, nîjad hwd.
jî diguherin. Em niha jî van sedeman gorî vê rêza
jorîn bi çend hevokan dahurînin.
A yekemîn quretiya cih û cîgeh e: Bivênevê ye
ku di şertên dinyayê de dê hin kes li jêr û hin kes jî
li jor bin ango dê hinek fermandar, hinek jî fermanber bin. Ev yek mafê xwe mezin kirin û mirovên
din biçûk dîtinê nade tu kesî. Lewra mezinatiya
fermandaran di pêkanîna xwestekên fermanberan de veşartî ye. Eger fermandar an jî rêveberek
dikare xwe dayne û peyabe hîza fermanberan ev
jixwe tiştekî pêwîst e. Ew ên wiha tevnagerin û
serbarê ser xwe mezin dibînin ew lawaz bûn û nezaniya xwe eşkere dikin. Ew çiqas di çavên xwe de
mezin bibin ew ê ewçend di çavên gel de biçûk û
bêqîmet bin.
A duyemîn ‘ilm e: ‘Ilmê ‘aliman divê ji bo
rênîşandana cahilan be. Gava wiha neyê bikaranîn
xetereke mezin derdikeve holê. Hatiye gotin:
Şehitîna ‘aliman dişibe keştiyê, noq dibe û bi wê
re gelek kes noq dibin. Lewra ‘alim rêberê civakên
xwe ne. Xwe mezin dîtina wan dide nîşan ku ew bi
‘ilmê xwe ‘emel nakin. Wê demê ev gotin bi bîra
mirov tê. ‘Ilmê wan mîna fenera di destê dizan
de ye. Îmamê Xezalî di Îhyayê de wiha dibêje: ‹Ilim
weke barana şêrîn û xewru ji asîmana tê û dar
bi kok û tamarên xwe ve wê vedixwin e. Paşê
wê bi qasî ta›mên xwe dadigerînin, ew ên tehl
tehlaya wan zêde dibe, ew ên şêrîn şêrînaya
wan zêde dibe. ‹Ilim jî wiha ye mirov wê ji ber
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dikin û paşê wê bi qasî armanc û xwestinên
xwe dadigerînin, bi kar tînin. Êdî ew ên qure,
quretiya wan pê zêde dibe, ew ên nefsbiçûk
nefs biçûkiya wan pê zêde dibe.
A sêyemîn rewşa aborî ye: Hinek jî bi saya mal
û sermaye xwe mezin dibînin. Xwe mezin dîtina bi
mal û milkan çeka destê mirovên qels e. Ew gelek
caran ji bo bi dest xistina perçekî biçûk ji malê dinê
ji rûmet û şerefa xwe tawîz didin. Ango madî mezin dibin manewî biçûk dibin. Ew ên ku dilê wan
ketiye çavê wan, wisa bawer dikin ku ew dikarin
bi hêza xwe ya aborî her tiştî bikirin, an jî tişta ne li
gorî dilê wan e ji holê rakin. Wê demê divê ku gava
maldarî ji destên wan derkeve tu hêz û rûmet ji
wan re nemîne. Di dîroka Îslamê de di vê mijarê
de rola herî xerab Ebû Leheb lîstiye. Dibe ku hinek maldar û hinek jî xizan bin, ev yek nabe sedem ku ew ên maldar pozbilindiyê li yên xizan bikin, berevajî divê ew ên maldar bi dirêjkirina destê
alîkariyê bi bal xizanan ve bibin wesîla avakirina
civakek xurt û biaram.
A çaremîn nijad e: Ji wan xesletên ku mirov pê
xwe mezin dike ya nîjadî ye, ku mirov nîjada xwe ji
ya mirovên din mezintir, baştir, hêjatir dibîne. Ev jî
yek ji nexweşiyên heyama cehaletê ye. Resûlullah
‘eleyhîselam gotiye: “Dev ji wê (nijadperstiyê)
berdin lewra ew tiştekî genîbûyî ye.” Çi takekesî
çi civakî hemû curên nijadperstiyê ne baş in û
metirsîdar in. Lê gava mirov van herdu xeteran
rûberî hev dike xetera nijadperestiya civakî
mezintir e. Li wê derê di cihê ku mirov li pey rastiyê
herin, ew guhê xwe didin dengê nijada xwe û li pey
wê diçin. Kiryarên nîjada xwe li mêzîna bê alî ya
rastiyê naxin, heta ku di tiştên baş de alîkariya wan
bikin û tiştên nebaş de wan tenê bihêlin. ‹Erebên
heyama cehaletê peyva ‘’ Alîkariya birayê xwe
bike ew çi zalim çi jî mezlûm be ‘’ li ser wateya
wê ya xwerû bikar dianîn. Helbestvanekî wan wiha
digot: ‘’Nînim ez ji bilî ku ji qebilekî me, ger ew ji
rê derkeve ez jî ji rê derdikevim, ger ew were rê
ez jî têm rê.’’ Nêrina bi vî awayî zerarê dide civakê.
Dîrok gelek caran bûye şahid ku wê cîhan di serê
mirovahiyê de çawa kambax û wêran kiriye.
Me heta vira kirêtiya vê nexweşiya dil û hinek sedemên wê rave kirin. Çendan me bi her
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re hinek zerarên wê jî destnîşan kirin, dîsa jî em dixwazin di vê serbendê de balê
bikşînin ser zerarên wê. Beriya her tiştî ev nexweşî
jêderka guneha Şeytan e. Wî xwest xwe mezin
bike lê Xweda (c.c.) ew rezîl kir. Nexweşiya kibrê
di civakê de hezkirin û alîkariyê ji holê radike,
tovên rik û nefretê diçîne. Di navbera mirovan de
cudabûn û perçebûnê çêdike, hêza wê qels dike
û wê têk dibe. Quretî nahêle ‘eqlê însan peywira
xwe ya bingehîn bi cih bîne, rastiyê bibîne û bibe
peyrevê wê. Mirovên pozbilind hertim di nav bê
aramiyekê de ne. Xwestekên nefsa wan a xerab bi
afirîşa wan a rast re di nav şerekî navxweyî de ye.
Mîna pifikekî xwe pif didin gelek caran jî diteqin.
Mînaka vê yekê ya herî balkêş Şeytan e.
Di encamê de divê mirov, bi taybetî jî mumin
xwe ji vê nexweşiyê biparêzin. Pêwîst e ku neyê
jibîrkirin ku Xweda (c.c.) n’îmetên xwe ji bo şadî û
bextewariya civakê pêşkeşî mirovahiyê kiriye. Mal
milk, ‘ilim, cîh û cîgeh, hêz û quwet tev jî emanet
in. Ji bo mirov ji bin mafê van emanetan derkeve,
pêwîst e wan di riza xwediyê wan de bikar bîne. Bi
gotineke din, gengaz e ku hemû n’îmet di destê
hemû kesî de tunebin, lê bi riya parvekirinê herkes
dikare ji wan sudê werbigre. Ev parvekirin bixwe
qenciya Xweda (c.c.) ye. Ka em bifikirin, ger her tişt
di destê herkesî de hebe ango pêdiviya tu kesekî
bi yekî din tune be, wê demê di nav endamên
civakê de çi têkilî dimîne? Fermandarên bi dadweriya xwe, ‘alimê bi ‘ilmê xwe, maldarên bi malê xwe
û herkesê bi her derfet û îmkanên xwe di xizmeta
mirovahiyê de be ku, herkes di cîhaneke bi aramî
de şad û bextewar bijî. Êdî ka divê mirov çi bike
ku bikaribe xwe ji pozbilindiyê rizgar bike? Em ê
li vir du riyên xwe parastina ji vê nexweşiyê zikir
bikin. A yekemîn, gava mirov Xwedayê xwe nas
bike qenciyên wî bibîne mirov xwe mezin nake.
A duyemîn, gava mirov hatina xwe ya dinyayê û
çûyina xwe ya ji dinyayê bîne ber çavên xwe mirov xwe mezin nake. Lewra her kes rût û tazî tê û
çûyinê jî, kefenekê tenê bi xwe re dibe.
Şêxê Xanî pozbilindan wiha hişyar dike:
Ey ku te kibir daîm kiriye ji bo xwe merkeb
‘Ewil tu bê bike yê paşê bigire merkeb.
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WELATO SIRGUN RA VER BI
PAYTEXTÊ PAYTEXTAN-II
SEZAÎ KARAKOÇ
AÇARNAYOX: EHMED KIRKAN
Verî, ez zerrîda to ra sirgun bîya
Kiştê ra heme sirgunê mi berdewamê nê sirgunî yê
Teberdê hemê merasîman, şayîyan, ayînan, roşanan
Ez amêya hetê to , amêya xo çekera lingandê to,
Amêya afuwaşteni, ez ne layiqê afu ba zî,
Derg meki sirgunê min ê dinyayî
Rojî bihar ra qurfneno
Evîni na tewr neçarîyeyi ra qurfneno
Sey hewrêno sol ra
Vila keno zerrîya mi
Axx! Derg meki sirgunê min ê dinyayî
Çend betilyayişê mi, sewlandê mi ra nê
Lingandê mi eşkera ya
Lembayî çewtî
Eynikî melkemot î
Dem peynîyê xeyalê astorda cişanayê
Keye mîras nîyo , xeyaletê mîrasî yo
Ey o ki zerrîda mi ra zayeyo
Gird bîyo û lawîyayo
Perandê teyran ra
Û şitê teyran ra
Şewandi û rojan di
Însaniyeti rê sey abîde berz bîyo
Sînaye
Tewr sînaye
Ey sînaye
Derg meki sirgunê min ê dinyayî
O ki ez heme şiîran di vana ti yê
Ki mi va Sûna ti yê, mi ki va Leyla ti yê
Seba ki ez to binimna mi wêneyandê Salome û yê Belqisî ra
mi naf girot
Bettal şî xebata mina nimiteni,ti hunî eşkera yê kifş ê
Mîlçikî perrenê seba teqlîda zerrîda to
Destandê to ra kom keno bihar vilanê xo
Derya çimandê to ra gêna xebera bêpeynîyi
Ey tewr nermê dilan tewr xorîn
Sînaye
Tewr sînaye
Ey sînaye
Derg meki sirgunê min ê dinyayî
Serrî ravêrdî, citer şopênda nêmerdê verdê herd di
Mi xo dergê astaran kerd, ez tim to persaya nîmeyê şewan di
Qatê serbanan di qatê bodruman di
Sersîya to bî lembaya bê hempa ke şewanê mi roşn kerdinî
Tim Qanlica di Emîrgan di
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Şefeqo erjîjin ê Qandîllî de
Ez bi to ya mijûlî menda bihar û hamnanê emrê di
Nika payizê eyo ki nişkê ra ameyo
Ez amêya hetê to , amêya xo çekera lingandê to,
Amêya afuwaşteni, ez ne layiqê afu ba zî,
Ey Qudûsa newê (Meryem)
Ey Misro ki sirrê xo zerrîda xo di wegêno(Zûleyxa)
Ey dilê merhametîyo ki nermey dano birîsimî
Sînaye
Tewr sînaye
Ey sînaye
Derg meki sirgunê min ê dinyayî
Mi rijîyayişê koyan dî jew îstikana Wenûs di
Ez sey koleyana ameya rotiş bazarê bazaran de
Mi zerdbîyayişê tîjî dî dêsê Qonstantînî di
Ez bi xeyalanê to ya veşaya hawîrdorê hewnan di
Sersîya to bî şewq dayê û vinderdê çimeyê cuyaw di
Di na gama ki fikrê mergî ez girot a
Bi tersê hesabê ki nêameyê dayiş
Ez amêya hetê to , amêya xo çekera lingandê to,
Amêya afuwaşteni, ez ne layiqê afu ba zî,
Sînaye
Tewr sînaye
Ey sînaye
Derg meki sirgunê min ê dinyayî
Teyrandê welatê to ra çi xeber est a
Mezelan ra zî biharêna ki berz bena est a
Celladê eşqî rê çi xem, madem ki yar est o
Çinêbîyayiş û bîyayişî ra wet yew bîyaye est o
Sûc pêro ne ê min o, nezerêndo ki mi veşneno û xilneno est
o
Bi a deyîr rê heweskerdena misrayê ki bivacîyê est ê
Nêbo ki ti vajî qeder o, qederî ser ra zî qederêk est o
Her çi ki bikerî veng o, qerarêko ke asmênan ra ameyo est o
Roj şiro awan se beno, mîmarêko ki şewan tamîr keno est o
Eke ez biveşa zî welda mi ra bircêno ki virazîyo est o
Yew zaferêko binkewtiş û binkewtiş ra virazîno est o
Qandê resayişê sirrê sirran to heti kilîd est o
Sîneyê to di damarêna ki vengê nê sirgunê dana est a
Ez omidê xo nêbirnena to ra , zerrîda to di bi nameyê
merhametî çinarêki est a
Sînaye
Tewr sînaye
Ey sînaye
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Zarokname

Rizo û Hespê Reş
Rizo mîna gelek zarokan ji komkirina keviran,
nîşangirtina bi wan û hema çawa lêbihata ji avêtina
wan hezdikir. Ji sibê heta êvarê karê Rizo nîşangirtina
bi keviran bû. Hema çi ditît kevir davêtê. Çi avahî
bûya, ���������������������������������������������
çi�������������������������������������������
pencere bûya, ����������������������������
çi��������������������������
�������������������������
çivîk��������������������
bûya jê re ferq nedikir. Dema ku kevireke wî bi îsabet li tiştekî diket,
Rizo ji kêfan dikir bifiriya. Jî wî re ji vê mezintir tu
kêf tunebû. Kê jê re bigota; “Kuro Rizo, welleh ev
karê te ne tu kar e, dev ji vî karî berde, bes keviran
bavêje avahiyên xelkê.” Lê ha te ji keviran re digot
ha ji Rizo re. Rizo qet bi ya kesî nedikir.
Rizo rojekê ji ber darekê re derbas dibû.
Serê xwe bilind kir, dît ku çûkeke singsipî xwe li ser
şaxeke darê daniye. Hema ji bêrîka xwe kevirek
derxist û nîşan girt... Bi baweriya Rizo, wî rind
nîşan girtibû lê dîsa jî çûk firiya. Rizo wisa zen
kir ku kevirê wî li çivîkê neketiye ango îsabet
nekiriye. Rizo dîsa bêrîka xwe tijî kevir kir û bi
riya xwe de çû. Ji bo ku bavêje tiştekî din çavê
xwe li derdorê gerand.
Di şeva wê rojê de Rizo di nav nivînên xwe
yî germ de, di xew de bû. Di xewnê de dengê lingên
hespekê bi guhê wî ket. Baş guh da wî dengî fêmkir
ku hespek bi çargavî ber bi aliyê wî de tê. Di dawiya
dawî de hesp hat û li ber mala Rizo sekinî. Rizo derî
vekîr, dît ku hespekî reş li ber deriyê wan sekiniye.
Rizo ji hespê pirsî: Hespê reş! Tu reş û şev reş. Tu
çima hatiyî li ber devê deriyê me sekiniyî? Hespê
got “ka tu li pişta min siwar be, hingê tê fêm bikî ka
ez çima hatime vir. Rizo xwe vekişand, vekişand û
xwe çengî ser pişta hespê kir. Dema ku Rizo li hespê
siwar bû, hespê dest bi çûyînê kir. Heta ku xwe
gîhande çoleke spî, çû.

xwe ya lezandî domand, heta ku xwe gîhande Çiyayê
Spî. Çiyayê Spî jî derbaskirin û xwe gihandin Çiyayê
Reş. Hespê reş dîsa nesekînî û �������������������
çûyîna�������������
xwe her berdewam kir. Rizo li ser pişta hespê reş dît ku, ji dûr
ve deriyê kelheke bajarekî dixuyê. Heta ber derî çûn
û hesp di wî deriyê kelhê re debas bû û kete nava
bajêr. Ev bajar weke bajarên normal dihate xuyakirin. Lê kolanên vî bajarî bi qasî rastkêşekê û darên
vî bajarî jî bi qasî pênûsekê bûn. Meydana bajêr bi
qasî nanekî somin, hewza ku li nava meydanê
bû jî bi qasî taseke avê bû. Hespê reş li ber
devê deriyekî sekinî. Rizo ji hespê peya bû
û kete hundirê xênî. Di hundirê xênî
de çar çûkên singsipî hebûn. Ji van
yekê kincên zilaman a din kincên
pîrekan li xwe kiribû. Herdû
çûkên ku biçûktir bûn jî, yekê
kincên lawikan a din jî kincên
keçikan li xwe kiribû. Herçar çûk jî li
ser

Rizo xwe xwarî guhê hespê kir û jê pirsî: “ Hespê
reş! Tu reş û şev reş, tu min dibî ku?” Hespê reş jê re
got: “ Bisekine tê bibînî, ‘ecele meke.” Hespê, meşa
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doşekekê kom bibûn û bi hev re digiriyan.
Rizo ji ya ku cilên lawikan li xwe kiribû pirsî: ‘Tu
çima digirî?’. Çûka biçûk bêyî ku bersiv bide girîna
xwe berdewam kir.
Rizo ji ya ku cilên keçikan li xwe kiribû pirsî: ‘Tu
çima digirî?’. Wê jî bêyî ku bersiv bide girîna xwe
berdewam kir.
Rizo ji ya ku cilên pîrekan li xwe kiribû pirsî: ‘Tu
çima digirî?’. Wê jî bêyî ku bersiv bide girîna xwe
berdewam kir û cewab neda Rizo.
Rizo ji ya ku cilên zilaman li xwe kiribû pirsî: ‘Tu
çima digirî?’. Vê çûkê wiha bersiv da:
“Tu vê �����������������������������������
çûka�������������������������������
hanê dibînî, ew kurê min î mezin e. Ji hemû çivîkên dinyayê xweştir difiriya. Li
ser deryayan difiriya, bi ser çiyayên bilind diket,
li ser darên bilind ji xwe re kêf dikir, tu carî ji firîn
û gerînê têr nedibû. Do serê sibê zû, ji mal derket
û firiya. Ji Çiyayê Reş û Spî derbas kir. Çola Reş û
Spî jî li dû xwe hişt. Dawiya dawî hate memleketê
însanên mezin. Betilîbû. Ji hal ketibû. Kesirîbû. Ji bo
bêhnvedanekê li şaxê darekê, danî. Lêbelê zarokekî
ji nesla benîadem kevirek avête baskê wî û baskê
rebenê min şkest. Bî wî baskê xwe yî şkestî firiya û
bi zorê xwe gîhande vê derê. Niha jî em ditirsin ku
careke din nikaribe bifire. Lewra wî ji her tiştî bêtir
ji firînê hez dikir. ”
Rizo li ser doşekê nihêrî, metel ma. Lewra ew
çûka birînadar a ku bavê wî behsa wî dikir, ew çûka
ku vê sibehê wî bi xwe kevir avêtibûyê û bi zenna
wî, kevirê wî lêneketibû û çîvîk dîsa jî firiya bû. Ev
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çivîk ew çivîk bû. Axîn bi kezeba Rizo ket. Ji fediya
nizanibû ku wê çi bike. Hema di cih de sar bibû.
Wisa şermezarî kişand ku bêyî xatirxwestinê ji mala
wan derket, xwe çengî ser pişta hespa reş kir û xwe
xwarî guhê hespê kir û jê re got ku “Ey hespa reş,
tu reş û şev reş, de hadê bimeş, lez ke û zû bimeş.”
Hespê reş bi lez û bez û çargaviyan kete rê. Ji
bajêr derket, gihiştin Çiyayên Reş û Spî, Çolên Reş
û Spî derbas kirin. Rizo êdî hew dikaribû ku îdare
bike. Taqet pê re namabû. Serê xwe danî ser stûyê
hespê û dest bi girîyê kir. Rizo digiriya û hespê reş
dibeziya. Rizo digiriya û hespê reş dibeziya. Rizo
êdî�����������������������������������������������
nizanibû ku çiqas�����������������������������
����������������������������������
rê hatine û nizanibû xwe gihandine ku jî. Carekê serê xwe ji ser stûyê hespê
rakir û çavê xwe vekir. Diya wî li kêleka wî destê xwe
daniye ser serê wî û jê re dibêje “Rizokê min tu çima
digrî kurê min?”
Ji Farisî: Meryemeyn Eray

Zarokname
ZAROKTIYA ME
Di zaroktiya me de diyên me nediçûn kar. Dema
ez ji mektebê dihatim min qet deriyê malê bi mifta
ku di stûyê min de hatibû dardekirin venedikir. Ji
ber ku diya min her dem li mal bû mifta bavê min
jî tune bû. Dema em biçûna cihekî em hemî bi hev
re diçûn. Lêbelê cihê ku em diçûn ne pir bûn hema
çend cih bûn.
Kêfa me ye mezin di nava kolanan de lîstik bû.
Di kuçe û kolanan de lîstik hebû. Me pir ji listikên
gundê xwe hezdikir û em bi van lîstikana şa dibûn.
Hevdîtina me li cafeyan an li danûstanan de
nedibû. Hebû û tunebû mala me hebû.
Em digel hevalên xwe diçûne dibistanê û bi
tevayî ji dibistanê derdiketin. Em bi pêyan diketin
rê, me lotik davêtin û heta em bihatana mal me
dilîst. Çi diqewimî li dinyayê me hay jê tunebû û
tew ne xema me bû jî. Li bajaran tofan radibûn, di
sîyasetan de çi li bin guhê hev diketin, kê kê dikuşt
em qet pênedihesîyan lewra dinyaya me pir biçûk
û biaram bû. Em jî di hundirê vê dinyaya xwe ya
rengîn bextewar û şad dijîyan.
Em diçûne behrê, behra Wan ê. Sa’etekî em bi
rê ve diçûn, heta roj diqulibî me avjenî dikir em
cardin bi pêyan vedigeriyan û em qet ne diwestiyan. Belê avjenî hê jî ji bo gelek zarokan tenê
xîyalek e. Lê me ew xiyala gelekan di jîyanê de
kiribû kevneşopîyeke normal. Ne me bê avjenîyê
îdare dikir û ne jî gola Wanê bê me dikir. Ji xwe
masîgirtina gola Wanê girtina kefalên rindik
mijûlahîya herî xweş a dinyayê bû ji bo me.
Serwîs tunebûn. Ji bo wê di di zimanê me de
peyva serwîsê jî tune. Pêlavên me kevn dibûn û
diqetiyan. Me nizanibû ku qondere çi ye. hebû
tunebû solên lastîkî yên reş hebûn. Him zexm

bûn him jî ji bo goglîstinê sivik û rind bûn. Ji bo
şûtlêxistinê����������������������������������������
bi ev solên lastîkî ji kranporê Marodona jî çêtir bû li ber dilê me.
Carna me çentê xwe datinî ‘erdê û em diketin
nava lîstikê û me xwe ji bîr dikir. Diyên me ji ber ku
vê rewşa me dizanîn, ji me re pariyên nan çêdikirin
û ji me re dişandin. Metên me yên mehelê mîna
diyên me bûn. Dema em tî dibûn, em diçûne
malên wan, me av vedixwar. An jî di pencerê de ji
me re surahiyek û qedehek didan û me hemiyan bi
hev re bi wê qedehê av wediwar. Kê biçûya mala
xwe miheqeq bi xwarin vedigeriya. Wan demana çûyîna mala nasan û hevalan pir hêsan bû. Ne
weke niha bi destûr û piştî dû gelek amadiyîyan
bû. Jiyan sirûş bû, xwarin, vexwarin sirûş bû, mirov
sirûşt bû, xewn sirûşt bû…
Dema di cêba me de xerclixa me hebûya, ji bo
ku winda nebe me datînî ser çentê xwe. Tiştekî
xerîb e ku tu kesî perê me nedidizî. Kuçe û kolanên
me wek mala me biewle bûn. Dema em biketana
‘erdê me ji ‘erdê radikirin û me şer bikira, me li hev
dianîn. Polîs nedihatin nav ������������������������
şerê��������������������
me û zabit nedigirtin. Em ji hev dixeyîdîn û dîsa em li hev dihatin. Pir
nedikişan xeyda me. Şerên me ne bi kêr û gûzanan
bû, bi çend kulm û pan û porkişandinan bû. Me bi
navê çend heb heywanan ji hev re xeber digotin,
hemî ewqas. Em cardin diketin nava lîstikê…
Me ava hev vedixwar û pariyên xwe li hev par
ve dikir. Me hemûyan sêvek dixwar. Her yekî me
gezek lêdixist. Bi lîstika holîkan ji tiliyên me xwîn
dihatin lêbele me mîqrob nedigirt. Ji bo wê kesî ji
me re qirên nedikir û em nediçûne nexweşxanê.
Em diketin ‘erdê. Dianîn nan dikutan û datînîn ser
‘eniya me. Em direvîn û diçûn me lîstika xwe ber-
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devam dikir. Ne rotken ne jî ultrasyon nelazimê
me bû.
Ez xwzîya xwe bi zaroktiya xwe dikim û gelekî
bêriya wê dikim. Meriv dibêje qey kolanê me bê
rih bûne. Ez cîranê xwe nas nakim. Ji bilî jinika ku
tê xaniyê wan paqij dike kesî nas nakim di wê malê
de.
Mala xwe me bi xwe paqij dikir, diya me bi tenê
serê xwe paqij dikir an jî gazî çend����������������
��������������������
heb cîranan dikir, bi hev re heta nîvro xilas dikirin.
Xaniyên me hene lêbele kesên ku têde dijîn
tune. Parqên me hene lê zarokên ku tê de bilîzin
tune. Lêbelê xanên biwesp, vîtrîn û camekanên
biçirûsk û mirovên çêkirî diçin û tên…
Giyan tune, her tişt bêruh e, mîna cemedê ye.
Ev ne em in. Ev kalên û pîrên me yên ku pêşiya
malê li ser kursiyan rûdiniştin û selewat dikişandin, Zarên me yên ku pêşiya wan re derbas dibûn
û kêfxweşî didane wan û ji wan re “kalko!, pîrkê!”
digotin êdî tunene… rûniştina berberoşka û li
wê derê çayvexwarin, berêvaran li hêvîya naxirê
mayîn û piştî ku naxir dikete nava gund gumgumeya ku ji nigên dewara dihat… li ser tehtên gun
bi nehberk û sêrêzê lîstina zilaman… êdî ev hemû
di bîranînan de man.
Tu bi Xwedê kî ev hemî çi ne? Ev ne em in.
Bi reklaman mêjiyên me hemiyan sotin û giyana me bi dest xistin.
Em bi hev re biyanî bûn. Em man bi tenêbûna
xwe ve. Tenêmayîn bû jiyana me.
Em çima wisa bûn? Kes li halê kesî napirse. Di
avahiyên bilind de kes kesî nasnake. Tew li bajarên
mezintirîn, ji şuxlên dinyayê kes hay ji kesî tune.
Mervantî jî bin pê ye niha.
Gelo me xwest em wisa bin, an hinekên dinê
wisa xwestin?
Tê gotinê ku “Her civak çawa heq kiriye wisa tê
bi rêve birin ” Em ser vê gotinê zêde bikin û bêjin “
Çawa heq kiriye wê wisabi jî…”
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Xweştirîn Mekanê Dinyayê
Salên dirêj derbasbubûn ku di nava daristanê de
min çiqil��������������������������������������������������
ê�������������������������������������������������
xwe li her alîyî belav kirib��������������������
û.������������������
Bejna min ji bej�
na darên dinê bilindtir bû. Min li ser serê hemî daran
ra dinya temaşa dikir. ‘Ewrên wekî gulên sor her sibe
û êvar li ser serê min bi vî alîyî û wî alîyi diçûn dihatin.
Çivîkan di nava çiqilê min de hêlînên xwe çêkiribûn.
Carînan tav di nava çiqil û pelên min re derbas dibû
û bedena min germ dikir û miz dida carînan jî bayê
hênik ez bi seranserî dixistim nava ramûsanan. Her
sibe dilop���������������������������������������
ê��������������������������������������
n av����������������������������������
ê���������������������������������
wekî mercanan belg��������������
ê�������������
n min dixemi�
landin. Di wê demê de jîyan çiqas xweş bû. Di fesla
zivistan����������������������������������������������
ê���������������������������������������������
de min ‘ebay��������������������������������
ê�������������������������������
xwey��������������������������
ê�������������������������
spî xwe kiribû ���������
û��������
bi hey�
bet û ezamet di nav daristanê de xwe dida nîşan. Bi
çendîn cara rojên zivistanê de min şehadetîya çûyin
hatina kivrîşka kiribû. Di payîzê de belgên min hêdî
h�����������������������������������������������������
ê����������������������������������������������������
di zer dibûn, yek yek ji çiqil����������������������
ê���������������������
n min diqetîyan û di�
ketin ser rûyê ‘erdê.
Di wan deman de bu ku darbir ketibûn nava
daristanê. Gellek cara min bi çavên xwe dîtibû ku bi çi
awayî bi derbeyên tevr darên kevn ji kokê ve jêdikin
û bi bejna wan a zîba ve wana davêjin erdê. Darbiran
qalikên wan daran jê dikirin. Ji ber vê yekê bedena
wan a tazi, bilind û nazik îdî ne dihat naskirin. Paşê jî
wan bi kamyonan ji daristanê derdixistin.
Daran bi ku ve dibirin? Çi serencam li benda wan
bu? Kesî tiştek nizanibû.
Di biharê de dema ku ez rastê teyrekî bihatama
min jê dipirsîya: We ji daran çi xeber anîye, gelo çi
hatîye serê wan? Rojekê leylekê serê xwe bi xemgînî
hejand û got: Wexta ku ez li ser çeman û behran re
derbasdibûm min keştîyên taze didît, bi texmîna min
ew keştîyan ji darên daristanê hatibûn çêkirin. Wê
demê min di dilê xwe de derbaskir ku xwezî ez jî ji bo
keştîyekî bihatama bikaranîn û li ser çemên pir av û
behrên berfireh bigerîyama.
L�������������������������������������������������
ê������������������������������������������������
beytikekê got: Henek dar hatine dîtin ku di ba�
jaran de bûne derî û pencere û di avahîyên bilind de
hatine bicîhkirin.
Ew pencereyên li alîye rê dinhêrin çiqas xweşikin!
Çi tiştekî xweş e ku mirov tamaşaya kes���������������
ê��������������
n li derve ha�
reket dikin bike. Min xwest ku xwezîya ez jî derîyek
yan pencerek bibûma. Wê çaxê wê boyaxeke xweşik
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bi min dana û bi cam û çembil wê ez bixemilandana.
Di dawîyê de rojek hat ku min jî derbeyên darbir li
ser koka xwe his kir. Bi nalan û gîryan ez li ‘erdê ketim
û hemî raman û endîşeyên şadîyê ji serê min çûn.
Çiqil û pelên min jê kiribûn, Tazî û ‘uryan ez barê
kamyonekê kirim. Ji ber ku min zayîngeh û dîmenên
daristana xwe terk dikir rewşa min perîşan bû. Bêhna
min teng bû.
Kamyon ber bi bajar û kargeha merengozî ve diçû.
Min nizanîbû ka çi eqûbet li h���������������������
ê��������������������
vîya min bu. Meren�
goz zû bi zû ez parçe kirim û texteyên saf ji bedena
min derxist. Aya bi çi şeklî wê ez bikarbianîyana? Gelo
min ê li ser derya seyr û seyahat bikira yan di bînayek
bilind de temaşa ‘erd û ezmên… Min nizanîbû…
Çend roj şûn de texteyên bedena min hişk bibûn.
Mirov digot qey rih ji bedena min kişîya bû lê dîsa
jî hişê min li serê min bû. Piştî çend rojan texteyên
min bi bizmaran hevvakirin. Paşê jî boyaxeke spi
li texteyan dan. Sûretê min bi seranserî ji sefîdîyê/
spîtiyê dibiriqî; lê min hêj nedizanîbû ez ê bi ku va
biçim û çi karî bikim. Her şev behr dihatin xewna min.
Rojekê neqaşek anîn ser min û neqaş sûretê min
bi boyaxeke sîyah reş kir. Vê bûyerê ji ber ku min ji
rengê spi hez kiribû ez gellekî xemgîn kiribûm. Piştî
çend roja çend hev mirov ji bo dîtina min hatin. Yekî
ji wan destê xwe rûyê min da û got: Boyaxa texteyê
sîyah êdî ziwa bûye, hûn dikarin ji bo sinifê bibin.
Texteyê sîyah… Îdî navê min texteyê sîyah e û
divê ez biçim sinifê/polê. Gelo sinif cîhekî çawaye?
Niha ez li ser dîwarê sinifê/polê şagirda dinêrim. Bi
hezaran şagird li hemberê min rûniştin û li rûyê min
nih����������������������������������������������������
ê���������������������������������������������������
rîn. Li ser rûy������������������������������������
ê�����������������������������������
min nivîsîn ����������������������
û���������������������
xwendin. Ez çi xweş�
bextim ku di behterîn cîhê dinyayê de bicîh bûme.
Her sibe ku telebe bi rûkenî li rûyê min dinihêrin û
li ser min nivîsekê dinivîsin dilê min ji şadîyê di cihê
xwe de dipeke.
Çi bextewerim ku min di xweştirîn mekanê
dinyayê de bi cîh kirine.
Ji Farisî: Bedredîn Basûxûy

Xweştirîn Mekanê Dinyayê
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Dûpişk û Mar
Hewa germ e. Ji germ��������������������
ê�������������������
mêjiyê mirov dipije. Wext piştî nîvro, nêzikê ‘esrê ye. Li qeraxê Çemê
Feratê, li binê dareke behîvê kalekî rîspî û zanyar
rûniştiye û difikire. Wê demê tiştekî ku diqewime
bala kalo dikişîne. Li qeraxê dinê dûpişkeke mezin û reş bilez dimeşe. Bala kalo li ser e. Dûpişk
tê nêzîkê avê li devê çem disekine. Beqeke kesk
û mezin derdikeve ji nava avê, xwe hildavêje û li
ber dûpişkê disekine. Wekî ku bi hev re dipeyivin û kêfxweşiyê didine hev. Qey tu dibêjî du heb
mirovên dostê hev in, hev dîtine û bi hev re xeber
didin û kêfxweşiyê didine hev. Beq qure qura wî
ye, tiştan dibêje, dûpişk meqesên xwe ba dike. Bi
vî şiklî hev serwext dikin.
Beq xwe davêje nava avê, dûpişk li pişta wî siwar
dibe. Beq mîna keştiyekê hêdî hêdî derbasî aliyê
dinê dibe. Dema digihijine peravê çem dûpişk ji
pişta beqê peya dibe. Beq li qeraxê avê disekine.
Dûpişk dimeşe, bi çûyîneke nedîtî dimeşe, bihêz û
bilez. Hîseke xerîb û xofeke bêdiyar bi kalê zanyar
ve girtiye, lêbelê dîsa jî bi heyret, bi meraq dide
pey dûpişkê.
Kalê zanyar dibîne ku hinek pêş de, nêzikî 2025 metre wê de, di binê darekê de xortekî ciwan
xwe dirêj kiriye û razaye. Dûpişk li aliyê xortê ku di
binê darê de raketiye, dimeşe, kalê rûspî zen dike
ku dûpişkê here bi wî merivê ku razaye vede. Çavê
xwe li kevirekî digerîne ku dûpişkê bikûje. Lêbelê
tiştekî din dibîne. Li aliyê rastê li jora çem, di nava
giyayê ku hatiye gurzkirin de marekî sor û dirêj bi
aliyê xort ve hildikişe.
Kalê ku heyirî maye, nizane ku wê çibike. Marê
sor ji aliyekî ve êrîş daye ser yê xortê razayî, lê li
aliyê dine jî dûpişka reş bi hemî hêza xwe ve dimeşe. Haya xort bi tu tîştî nîne, di xewa şêrîn de ye.
Kalê bi metelmayî, destevala hema di cihê xwe de
maye û mîna ku sahneke perda sînemayê temaşe
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Dûpişk û Mar

bike, devvekirî maye û tiştên ku diqewimin temaşe
dike.
Hêj marê sor xwe negihandiye darê, dûpişkê reş
xwe davêje pêşiya mar û êrîş dide ser mar. Dûpişk
û mar hev dibin û tînin, dûpişk fersendê dibîne û
xwe davêje ser pişta mar û pêvedide, mar wê li ser
pişta xwe davêje, lêbelê dûpişk jehra xwe berdide
pişta mar, mar birîndar dibe. Ji ber jehra dûpişkê
mar hêdî hêdî di cihê xwe de ditevize, dawiyê mar
li wir bi dûr dikeve. Piştî çendekê diçe, di cihê xwe
de dimire.
Dema marê sor dimire, dûpişk mîna parêzgerekî erkdar erka xwe temam dike û vedigere, cardin dikeve riya xwe û diçe devê çem, beq mîna
nobedarekî li qeraxa çem, li benda dûpişkê ye.
Dûpişk tê û cardin li pişta beqê siwar dibe û herdu
ji çavan bi dûr dikevin û winda dibin.
Kalê rûspî di temenê xwe de ne tiştekî wisa
dîtibû û ne jî bihîstibû. Devê wî vekirî mabû, hişê
wî ji serê wî çûbû. Hema di devan de “Wela hewle
wela quwvete illa billahîl ‘elîyil ‘ezîm” derdiket.
Çû cem xortê delal û ew ji xewê rakir û jê re çi
qewimiye hemû vegot. Piştre jî ji xort re encama
wê bûyerê wiha vegot: “Ev bûyera hanê ya xerîb
da nîşanê me ku Xwedê xwedî hikmet e. Ev jî ji hîkmetên Wî bûn. Em bi wê bûyerê fêr bûn ku Xwedê
Perwerdekarê ‘Alemê ye. Ango Rebbê ‘Alemê ye.
Dema ku hez bike bi beqekê be jî an bi dûpişkekê
be jî ‘evdê xwe ji xetaran diparêze. Ji wan her yek
dibe hêzên ewleyîyê. Tevdîr lazim e, l���������
êbelê����
ewleyî û baweriya bêşik zeftir lazim e. Yek jî lazim e
ku mirov haj hêz û quweta Perwerdekarê ‘Alemê
hebe, ku mirov bi wê baweriyê ve bênfireh û bisebir be.”

Azîze YILDIZ
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Zarokname
Sulha Heywanan
Di gundekî di kêleka daristanekê de zevîyek
hebû. Ev zevî tijî dîk û mirîşk bû. Rojekê rovîkî birçî
xwest ku here vê zevîyê û bi fendekê mirîşkekê an
dîkekî buxwe. Çû çû ta gihîşt ber zevîyê. Mirîşkan
bi dîtina rovîyê fîrar kir û dîk jî firî li ser çiqila darekî.
Rovî got: Min dengê te yê qeşeng bihîst, min
xwest ku ez n������������������������������������
ê�����������������������������������
zîktir werîm û deng����������������
ê���������������
te baştîr guhdar bikim. Îcar tu çera revî li ser darê?
Dîk got: Ez ji te ditirsim û li ser darê xwe di
ewletîyê de dibînim.
Rovî got: Meger/ma te nebihîstîye ku sultanê
heywana destûr daye ku ji îro pêve hîç heywan
nikarin bi heywanê dinê re ezîyet bikin.
Dîk gerdena xwe dirêj kir û li dûr nihêrî

Dîk got: Ji dûr ve heywanekî guh dirêj û dev
mezin bi vî alîyî ve tê. Nizanim seg e yan gur e.
Rovî got: Ev nîşaneyên ku tu didî min, xuyaye
ku segekî mezin li vî alîyî ve tê. Divê ez her çi zûtir
ji vir birevim.
Dîk got: Meger te nedigot ku sultan��������
ê�������
heywanan destûr daye ku heyewanat li hev ezîyet�����
ê����
nakin. Pes çera direvî?
Rovî got: Ditirsim ku vî segî destûra siltanê me
nebihîstibe.
Rovî naçar pê li fîrarê de.
Bi vê fendê dîk ji destê rovî xelas bû.
Ji Farisî: Bedredîn Basûxûy

Rovî pirsî : Tu li ku dinhêrî ?

Dûpişk û Mar
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Zarokname
Fêl fêlên Perê ne sim
simên kerê ne
Bûkek (navê wê Perê bûye) û xwesiya
wê hebûne. Bûkê heroj dizî dikir. Xwesiyê
gotiye; ez çi bikim çi nekim, ez ê nava mala
xwe av kim. Piştî avê ez ê paqij kim. Piştî
paqijkirinê ez ê ard kim. Diz kî/ê be ew ê
dewsa xwe bihêle. Bûk jî li kerê siwar dibe
û wisa li nav malê digere da ku xwesiya wê
nizanibe Sibetirê hatiye û dêna xwe dayê
hinek dews hebûne. Dewsa kerekî bûye.
Gotiye ev heye tune bûka min e. Gotiye fêl
fêlên Perê ne Sim simên kerê ne.

SÊ RENG SÊV

Carek hebûye mêrek û jinek. Jinik ji
roja zewacê heta heft salan bi mêrê xwe
re neaxivîye. Xwedê sê kur daye wan.
Rojekê mêrik çûye bajêr. Ji zarokan re sê
sêv kirîne. Sêvek sor yek kesk û yek jî zer
bûye. Daye destê zarokan. Bav derketiye ber derî û her sê zarokan li hev dane.
Dayîk: “Xwedê bela xwe bide bavê we bila
her sê sêv jî ji rengekî bianiya da ku we
li hev neda.” Gotiye. Mêrik şabûye gotiye
jina min heft salin xeber nedaye, ji şabûna
serê xwe derî daye, jina xwe hembêz kiriye…
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ŞÛMO
Zarokek hebûye, pir nehs
bûye. Navê wî Şûmo bûye. Qet
gotina bavê xwe nekiriye. Bavê
wî çi kiriye, wî berevajiyê wî kiriye. Rojekê Şûmo û bavê xwe
bi tevê kera xwe ve tên devê
Çemê Mûradê. Dixwazin ji Çêm
derbas bin. Bavê wî dizane ku
Şûmo bi ya wî nake. Dibêje Ya
Rebbî ez çi bikim ku Şûmo bi
silametî derbasî walî çêm bikim! Paşê tê hişê wî ku Şûmo
berevajî gotina bavê xwe dike,
dibêje Şûmo çi be jî gotina min
nake nexwe ez ê tiştekî wisa bikim ku ew berevajî gotina min
bike. Dibêje:
-Şûmo em ê ji çem derbas
bin, nebî nebî tu xwe bi dêla
kerê ve kî!
Dema wisa dibêje Şûmo
xwe bi dêla kerê ve dike û bi wî
awayî ji çêm derbas dikin.

BERHEVKAR: Zafer Berdestî

