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Ji
Edîtor
Ji Edîtor
Xwendevanên Birûmet!
Nivîskarek di beşeke nivîseke xwe ya bi navê
“Baldarî” de wiha dibêje: “Bala xwe bide daxwazên
xwe yên hundirîn û kirinên xwe! Tu ji bo rizaya Xwedê
û xawênê dixebitî an jî seba danasin û kêfxweşkirina
nefsa xwe?
Her dem û li her derê çalakiyên xwe di ber çavan
re derbas bike, bipîve, biwezinîne… Ji quncikê xawên û
durustiyê ve, heke te kirinên xwe ecibandin, bidomîne;
na heke tu jê razî nebûyî, ji wê û pê ve dil û dilînên xwe
tevhev bihejîne, xwelî û xubara qirêj a di hundirê wan
de û ya li ser wan, daweşîne!”
Bi rastî di vê şîretnameyê de hiş û ‘aqilê mirov
li hev dikeve. Belkî şîreta tevgera li gorî heddê xweyî
nîşanî me dike.
Dema ku mirov nefsa xwe ji van gotinên jor re
dike mixatab, kulmek ax li nav ruyê nefsê dibe. Lewra em di dinyayeke wisa de dijîn û di demeke wisa re
derbasdibin ku, bi her hêlê û ji her aliyê ve xwestekên
dinyevî bi me ve radipeliqin. Mijarên rojane û siyasiyane, kortalên gemarî, çalên bêbinî, temarên nediyar li
ber daxwazan riyan vedikin. Nefs xwe ji şeqşeqê re bêtir
amade dike û rih her ku diçe ji ‘ezayên hevalên xwe re
dixeyide û xwe di hundirê qefesa xwe de hepsî hest dike.
Wê demê xawên jî misoger dixeyide.
Xwendevanê hêja!
Li vê dinyayê ji bo jiyaneke rasteqîn, dirustî û
xawên pêwist e. Mirov bi kirinên xwe mirov e. Kirin jî
rewşa niyeta hundir derdixe holê. Vêca rûmeta me di
exlaqê me de veşartiye. Tevger, gotin û kirinên me vê
rûmetê eşkere dikin. Ne ferz e ku em her tiştî bizanibin,
em heddê xwe zanibin besî me ye. Ne şert e ku em pir
serkeftî bin, ji dêlava serkeftinên pir, başiya pir bixêrtir
e. Sinc û rewişt ku dar e, şan û şeref û tiştên mayî tenê
dikarin bibin siya wê darê. Divê mirov bala xwe pir nede
siyê lewra ya kemilandî û xemilandî qereqter û sinc e.
Xwendevanê hêja!
Kirin, serkeftin û xebat tev ji bo armancan li hev
dikevin. Lewre jiyan bê hereket û bê kirin nameşe. Ya
girîng ne ev e. Ya herî muhîm ji kê re û ji bo çi kirina
me ye. Ger armanc qewî bilind nebe û berjewendiyên
şexsî tevlî xebat û kirinên me bibe, gelo ma wê ev ava
xîretê li boşê neherike. Kirinên baş ew in ku kirdar
xwedanxawên be û kiryar jî tev ji bo bidestxistin û belavkirina xawênê be. Dema ku em li gorî vê pîvanê dil
û dilînên xwe bixemilînin. Lewra gelek xuyên nedurust
jî, di hin quncikên biçûk ên dil de bicih dibin û ji me
re xêrnexwaziyê dixwazin. Loma Îbnî Sîna dibêje ku
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ji xawênê pêv tu dewlemendiyê nas nakim. Lewra ku
bêhna xawênê bi mirovekî bigire, ev bêhn li derdorê jî
belav dibe û hawirdora xwe jî têr xawên dike. Lê lazim
e ku mirov kirin û xebatên xwe bi xawênê ve bihûne,
bi fezîletê bişo, bi rûmetên bilind bikemilîne. Bi gotineke din, dema ku ne li gorî armancê bilind, lê ji bo
armancên kesayetî û biçûk xebat bêne meşandin, xebat
çiqas mezin bin jî encam pir biçûk û bêqîmet dimînin.
Li holê badê hewa dimînin û diherin.
Û daxwazên hundirîn…carinan ev daxwaz
bandorê li tiştên/têkberên bûjenî jî dike. Weke ku
Bedî’uzzeman jî dibêje nezer û niyet mahiyeta eşyayî
vediguherîne. Gunehî bi sewabê û xêrê bi gunehê ve
diguhêre. Belê niyet tevgereke ji rêzê, bi ‘îbadetê ve diguhere û ‘îbadeteke bimirês jî dike guneh. Loma jî di
kirinan de xwedanxawênbûn û niyeteke safiyane gelekî
girîng e.
Divê daxwazên hundir ji armancên ‘alî re riyan
veke. Edebiyat, huner û çand divê li gorî vê armancê kar
bike. Riyên ku mirov bi serfirazî tête dimeşin, ger ku bi
dar û berên hemiyetperweriyê hatibin rengînkirin, di
her qonaxê de rihetiyê ji millet re diyarî dike.
Belê divê careke din em bala xwe bikêşin ser
daxwazên xwe yên hundirîn û kirinên xwe! Gelo ev
xebata bi zimanê dayikê jî dikeve vê qadê? Gelo wekî
gotina hin kesan e, ku ew, zimanzanan rexne dikin û
dibêjin hûn pirsgirêkên Kurdan na, lê pirsgirêkên xwe
yên şexsî, bi zimanê Kurdî ji xwe re dikin armanc û di
esasê xwe de derdê we ne milletê we ye? Gelo di vî karî
de rewşeke wilo nebixêr, xwe digihîne me jî yan em ê
karibin bi dilrihetî bêjin û hest bikin ku em vê xizmetê
ji bo milletî û armancên ‘alî dikin? Yan, em vî karî ji bo
vî zimanî dikin ku ev ziman tevî ku gelekî dewlemend
û mîna tubaya cennetê ye, heta niha hatiye îhmalkirin.
Di binê lingê qedexekaran de gelekî êşiyaye û sewta wê
gihaştiye qatê heftan ê ezmanan. Bila ev ziman bes li
me lomeyan bike, bila pêş bikeve û xwe bigihîne ‘esra
medeniyetê.
Belê xebatkarên Nûpeldayê di vê hişmendî, bîr
û baweriyê de karê kovargeriyê dimeşînin. Ne ji bo
‘eferîna tu kesî, ne ji bo pêşorejeke mamûr a şexsî û ne
ji bo şeqşeqokên derewîn. Tenê ji bo xatirê ayeta rehman, ji bo xatirê bav û kalên vî gelî û vi zimanî…
Bi van hest û dilînân me hêjmara 12’an amade
kiriye û niha li ber destê we ye. Em hêvîdar in ku li gorî
dilê we be.
Heta hejmareke din bimînin di xêr û xweşiyê de.
M. Zahir ERTEKİN

Ji Kes, Serok, Şêx û Zanayên Kurdîstanê re

TELQÎNA LI SER MEŞRÛTIYETÊ1
Bedîuzzeman Se’îdê Nûrsî
Wergêr: Aqîl Mihacir

Ey Warisên Nebiyan Zana û Şêxên Kurdan!1
Seba ku li navendê me, li we tembîh dikim ku:
Ewrê reş yê fikra zordestiyê, di vê dema dawî de mezinahî
û xweşikiya rastîn ya roja Îslamiyetê ji çavan veşartibû.
Wisa ku, Îslamiyet di nêrîna ecnebiyan de mîna astenga
pêşveçûnê, dadmendiyê û azadiyê bû. Ḧaşa summe ḧaşa.
Lewra Serdema Ewwil ya Hîcrî, bi taybetî azadî, wekhevî
û dadmendiya wê, birhana eşkere ye ku Şerîeta Nûranî –
wekheviya di îbadetê de vê dirastîne- bi hemû hevgirtî û
pêdiviyên wan ve azadiya ḧeq û dadmendiyê û wekheviya
li hember ḧiqûqê, di hundirê xwe de diḧewîne. Jiber ku
Şerîet, ji kelama ezelî hatiye, wê here sermediyetê.
Çawa ku Nebiyan bi weḧyê rê û rêbaz danin,
û muctehîdan bi îctîhadê biryar dan… Hûn jî li gor
ḧewcedariya demê, wan biryarên dadmend veguherînin
û pêkbînin.
Ey Serokên Kurd yên Dilawer!
Ḧeta niha hûn li pey padîşêh çûn ku, zor û hêza
ku ji nezaniya millet meḧkûmên berbijêrî û xirabûnê
bibûn, we pêdivî dît ku ji bo gel bikaranîn. Padişeh, niha
jî serwerê we ye. Peyrewê wî bin, ew dê bi me’rîfet û
dadmendiya ku mezhera temenê sermedî ne, wê milletê
xwe îdare bike. Hûn jî wisa bikin, da ku azadiyê bibînin.
Li dewsa hêz û zorê, êqil û dadmendiyê bikarbînin; û li
dewsa tirsandinê, ḧezkirinê bi cî bikin. Da ku serokatiya
we berdewam bibe.
Bi kurtayî, efendiyê me kurkê xwe yê şehane yê
aẍatiyê, bexşand gelê xwe. Hûn jî wan kincên kevn û kot
yên aẍatiyê, bi yên dadmendiyê re biguherînin.
Ey Kesên Kurd yên Wekî Şêrên Girêdayî!
1Her çiqas, di nusxeya 24ê Tebaxa 1324/6ê Îlona 1908an ya rojnameya

“Îttîḧad we Terraqî”yê de bi hin ferqên biçûk bi navê “Kurd eşraf we
mu’teberanindan Molla Saîdê Meşhûr tarafindan ulema we meşayîx we
ruesa we efrâd-ı Ekrâd’a hitâben yazılan mektûbudur” hatiye weşandin jî
(binihêre: http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/307-molla-said-imehşurun-kurdlere-bir-mektubu, lê nihêrîn, 04.02.2013 ), me di vê wergerê
de meqaleya di kitêba “Nûtûq”a ku di 1910an de (Bedîuzzeman, Nutuq,
(Naşîrî: Kutubxane-î Îctîhad saḧîbî Eḧmed Efendî), Derseadet, (Îqbal-î Mîllet
Matbasi), 1326, 22-24) hatibû çapkirin baz girt û ew wergerand.

Ḧeya niha hûn bi du hêlan ve dîl bûn. Yek: Bi
daxwazên zalimane yên vê hukmata zordest ve, ya din, bi
destdanserî û tecawizên talanî yê hin zaliman ve.
Niha, li dû vê şoreşa mezin, hûn azade ne. Di alema
we de, her yekî we, bi şertê itaeta daxwazên dadmend yên
hukmata meşrûteya meşrû û bi yê pêşîlêgirtina tecawiza li
ḧeqên yên din, mîna padîşehekî ne. Parastina vê selteneta
şexsî, ḧeya ji destên we tê bi teşebusa şexsî, bi her hêlê
ve xizmeta meşrûtiyetê û yekîtiya millet bikin. Lewra jîn
û azadbûna me, belkî ya hemû milletên Îslamê û bêşik ya
Osmaniyan, bi vê yekîtiya millet ve payîdar e.
Ey Hemû Kurd!
Çavên xwe vekin. Sibe hat! Û hişyar bin. Bila
xwedî fikrên xirabker, ji cîyawazî û wehşeta we sûdê
wernegirin. Bila vê yekîtiya gel ya navdar, nekin hedefa
nexweşiyeke kambaẍ. Lewra wê çaẍê, hemû millet û
Îslamiyet wê ji we gilîkar be.
Bi sîlleavêtinê dê dem, wê îxtilaf û keşmekêşiyê
bavêje. Heke hûn namûsa xwe dixwazin, berî sîlle
xwarinê bavêjin.
Vê jî rastîn bizanin: Hûn nikanin li hember vê
şaristana ku êrîşî her hêlê dike, wehşeta / nezaniya xwe
biparêzin. Ji vê bêjeya min a “wehşet”ê jî meẍeyîdin.
Lewra ez pêşiyê ji nefsa xwe re dibêjim. Û him jî sûc,
sûcê ḧikûmatê ye. Xala ku dixwazim, parastina namûs û
ḧeysiyeta Kurdayetiyê ye… Û bi xizmetkirina meşrûtiyet
û dadmendiyê ve bibin peyrewê Ernawûdên egît û
qeḧreman.
Ev ḧalê ḧazir wê ji herkesî zêdetir xizmeta seadeta
me ya niha bike. Lewra ji zordestiyê me ji herkesî zêdetir
zirar dîtiye. Mîna ku ji me ẍeyîdîbûn em dişandin hêla
rabirdûyê.

Ez mizgînê didim ku: Di dema nêz de li her dera
Kurdîstanê medreseyên xirabûyî wê vebijîn û derên
ku lê medrese tune ne, wê bên avakirin. We’s-Selam.
gBedîuzzeman

TELQÎNA LI SER MEŞRÛTIYETÊ
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nûpelda

bêndera çand û hunerê

PÊVEK:
Di kitêba “Nûtûq”ê de Suretê Meqaleyê:

Di Rojnemaya “Îttîḧad we Terraqî”yê de Suretê
Meqaleyê:
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TOBE
Ey nefsa min! Ma tê heta kengî tema gunehan bidomînî. Tu bizanibe
ku te’ma tobê jî ne xirab e. Carekê jî wê t’em bike. Ma qey wê
qiyamet rabe. Baburşah/Baburname

Şêx Evdirrehmanê Aqtepî
Rewdinne’îm -Ji Beşa Dawî-

Heşir ke minê mûcrîmê bed ‘emel
Bibûre di van zenbê pîsê dexel

Mi tewbe Îlahî ji ev zalimî
Mi tewbe Îlahî ji zenban hemî

Mepirse li zenb û hîsabê di min
Bide destê rastê kîtabê di min

Mi tewbe ji napakîyû bed’emel
Mi tewbe ji ef‘al û zenbê dexel

Bide xatirê Mûstefayê Resûl
Evî ‘Ebdîrrehmanê zarî melûl

Mi tewbe ji ‘îsyan û bê emrîya
Mi tewbe ji zenbê mîsalê çîya

‘Efû ke bi eltafê xwo bîttemam
Hemî zenb û sûcê di min wesselam
Dîgel zûmreya Ehmedê tacîdar
Bişîne heta cenneta nazîdar
Ku rahet bibim ez di wê nî’metê
Bi saya Mûhemmed biçim cennetê
Eger çi li ser min gûneh bûne bar
Mi tewbe di her sa‘etê sed hezar
Mi tewbe Îlahî ji fi’lê di pîs
Mi tewbe Îlahî ji zenbê xebîs
Mi tewbe Îlahî ji zenb û gûnah
Mi tewbe Îlahî ji fi’lê tebah

Mi tewbê Îlahî ji terkê edeb
Mi tewbe Îlahî ji zûlm û te‘eb
Mi tewbe Îlahî ji kîzb û xîlaf
Mi tewbe Îlahî ji laf û gûzaf
Mi tewbe ji zenbê ku nûsî qelem
Li ser min feqîrê di dil de elem
Mi tewbe ji zenbê bikim îqtîraf
Binûsit li ser min qelem bê xîlaf
Qebûl ke Îlahî tû vê tewbeê
Mehû ke ji min cûmle ê hewbeê
Were ey qelem bes ke neqqaşîyan
Bese qet‘î ke hinde qellaşîyan

TOBE
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DI MODELA PERWERDEHIYA SE’ÎDÊ
NÛRSÎ DE CÎ û GIRÎNGIYA
ZIMANÊ
1
KURDÎ
Ahmet DEMİR2

Werger: Koma Wergera Nûpeldayê
1-DI HEYAMA EVDILHEMÎDÊ
DUYEM DE DAXWAZA DARUTTE’LÎMA
BEDÎ’UZZEMAN SE’ÎDÊ NÛRSÎ YA KU CIH
DIDE PERWERDEHIYA BI KURDÎ2
1

Bedî’uzzeman Se’îdê Nûrsî, dema ku di
Berfanbara sala 1907ê diçe Stenbolê, du mehan li mala
Ferîk Ehmed Paşa dimîne. Di vê demê de daxwaznameya
xwe ya ku sedemê hatina wî ye, dide Mabeynê. Di vê
daxwaznameyê de xwestekên xwe bi awayekî eşkere dide
nîşandan. Lêbelê demeke dirêj bersiv ji daxwaznameya
wî re naye dayîn. Loma ew jî radibe daxwaznameya xwe
di rojnameya Şerq we Kurdîstanê de diweşîne. 3 Ji ber ku
orijînala metna daxwaznameya ku şandiye Mabeynê hêj
kifş nebûye, haya me tenê ji metna daxwaznameyê ya ku
di vê rojnameyê de hatiye weşandin, heye.

Nûrsî di heman daxwaznameyê
de wiha didomîne: Berovajiya vê perwerdehiyê ji bo
pêşeroja Kurdan encamên bêxêr di xwe de dihewîne. Ji
bo Kurdan, tevlîhevî û nezanîyeke tarî dixuye. Dewletên
Rohava ji

bo sûdgirtinê, dê ji vê rewşê re bêdeng nemînin.
Cahîlî û encama wê teqlîdî, wê Kurd û warê wan ji bo
Rohavayiyan bêxe hedefê.

Cîranên Kurdan yên ku berê pir li paş wan mabûn,
niha ji paşvemayîna Kurdan sûdê werdigirin. Ev rewş
wisa dixuyê ku di dahatû de wê gelek bûyerên dehşetdar
amade bike. Ev rewş hemiyetperweran bi rastî jî dixe
nêva fikaran. Di nivîsa xwe de Nûrsî wiha didomîne: Ev
rewşa hanê, mezin û rewşenbîrên vî milletî bi
rastî jî ji dil diêşîne. Herwiha li hember
“Ne
ez,
lê
milet
û
van pirsgirêkan ji bo hikûmatê jî
Bedi’uzzeman Se’îdê Nûrsî, di vê
memleket
nexweş
e.
Ez
ji
pêşniyarên çareseriyê dike. Bi
daxwaznameyê de li ser çend xalan disekine: bo dermankirina wan hatim.
Di nava milletên ‘Usmanî de Kurdîstanî, di Kurdîstan di rewşeke pir paşdemayî vê awayî dixwaze ku li têvelên
Kurdîstanê perwerdehiya bi
rewşeke xerab de ne û hewceyî alikîkariyê ne. de ye. Gelê wê di avzêla nezaniyê de
Ev rewşa Kurdan ji layê hikûmatê jî tê zanîn. Di maye. Bi hêviya ku ez wan xelas bikim, zimanê Kurdî dest pê bike.
vê ‘esra medenî û pêşveçûyî de, dîgel milletên hatim vir. Ji ber van xebatên min, ez bi Ji bo vê projeyê dixwaze ku
Darutte’lîm bête avakirin. Ev
din ên ‘Usmanî, ji bo pêşveçûna Kurdan jî, dînîtî hatim îttîham kirin. Lê ya rast
Darutte’lîm
weke dibistanên
mektebên ku li gund û bajarên Kurdîstanê kesê ku dikeve nava dînan, ew bi
niha
dikare
bête nirxandin.4
xwe jî dîn dibe û hatim Stenhatine avakirin hêjayî pesinandinê ne. Lêbelê van
Dixwaze
navê
van dibistana
bolê ez jî dîn bûm”
mektebana tenê bi zimanê Tirkî perwerdehiyê dikin.
“medrese” be û li deverên cuda bêne
Bi vî awayî tenê zarokên ku Tirkî dizanin dikarin sûdê
avakirin.
Em fêm dikin ku hilbijartina
jê werbigirin. Yên ku Tirkî nizanin ji vê perwerdehiyê
van
mentîqana
li
gorî
sosyolojî û demografiya wan
bêpar dimînin. Ev jî yan berê wan dide medreseyan yan
e.
Lewre
dibistana/medreseya
ku li Beytuşşebabê wê
jî têkiliya wan a bi xwendinê re qut dike.
bête avakirin, di heman demê de wê li navenda‘eşîreta
Ertûşiyan bête avakirin, ya duyem dê li navenda Motkan,
1Ev nivîsa mamoste Ahmet Demir, di 06-08 Nîsan 2012an de li zanîngeha
Belkan û Sasonê bête avakirin. Ya ku li Wanê wê bête
Mêrdîn Artûklûyê di “Sempozyûma Munazaratê ya Navnetewî” de bi Tirkî
avakirin jî di heman demê de wê ‘eşîreta navenda Sipkan
hatibû amadekirin û pêşkêşkirin. Me jî ji bilî kurte û beşa destpêka wê, bi
û Heyderan di hundirê xwe de bicivîne.
destûra nivîskarî li gorî ‘esla wê wergerande Kurdî. (Koma Wergera Nûpeldayê)
2 Dîrokzan- Lêkolîner.

3Molla Sê’îdê Meşhur, “Kurd Dîsa Muhtac in”, Rojnameya Şerq û Kurdîstan,
H.: 1, 19 Teşrîn-î sanî 1324 / 2 Berfanbar 1908.
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4Devellioğlu, Darü’t-Talim’ê, di pêrwerdehiya ‘Erebî de, weke ku li gorî medreseyê hêsantir û pratîktir dibistaneke te’rîf dike. Ferit Devellioğlu, “Darü’tTalim”, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, (Çapa 26.), Ankara, 2010, 190.
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Armanca
Bedî’uzzeman a gelemperî ev
e ku Kurdistanê bike navenda
gerdûna Îslamê. Ji bo pêkanîna
vê armanca girîng, teşebbusa
wî ya ‘ewil bi serkeftî nexuyê jî,
wî dev ji vê armancê bernedaye.
Tişta ku ji hikûmatê dipa neçû
serî û vegeriya Kurdîstanê. Li vê
derê (li Wanê), projeya xwe ya
berê, berfirehtir dike û di qada
zanîngehê de dikemilîne.

Bediuzzeman, piştî
avkirina
van
medreseyan
perwerdehiya bi zimanê Kurdî
pêşniyarî
hikûmatê
dike
û dixwaze di her dewreke
dibistanê de, di her dibistanê
de herî hindik pêncî kes
xwendina xwe bidomînin. Divê
ev şakirdên van medreseyan bi
şev û roj li medreseyê bimînin
û mesrefên wan jî ji layê
dewletê bête tedarîkirin. Li
aliyê din, medreseyên ku li Kurdîstanê tedrîsatên
xwe didomînîn, divê bi alîkariya dewletê bêne
piştgirîkirin û xwedîlêderketin. Lewra ji bo jiyana
rewneq a pêşeroja Kurdîstanê ev gelekî girîng e.

Bedîuzzeman di vê mijarê de ramanên
xwe wiha didomîne; bi vekirina van mektebana
wê li herêma Kurdîstanê bingeha perwerdehiyê
bête avêtin. Bi vî rengî yanî bi xêra sîstema van
mektebana milet û dewlet wê bi hev re yekitiyekê
pêk bîne û dê miletê Kurd hêza xwe yî ku heta niha
bi xirecirên hundirîn belawela dikirin, wê ji bo
dewletê biserifînin. Di dewamê de dibêje ku, gelê
Kurd di ‘eslê xwe de yanê bi awayekî fitrîyane ji
bo şaristaniyê xwedan qabîliyet in û musteheqê
‘edaletê nin û ne çavkaniya pirsgirêkan in. Bil’eks,
gelê Kurd wekhevî û ‘edaletê dixwazin. Piştî ku
van gava hemû ji teref dewletê hatin avêtin, wê
behreyên/îstîdadên Kurdan derxîne holê û wê tevde
behreyên xwe ji bo berjewenda gelê xwe û dewleta
xwe xerç bikin. Bediuzzeman bi van fikr, raman û
pêşniyaran dawiyê li daxwaznameya xwe tîne.
Piştî ku Bediuzzeman daxwaznameya xwe
dide Mabeynê, demeke dirêj deng ji Mabeynê
dernayê. Halevku Bediuzzeman tenê ji bo vekirina
van mekteban û vê projeya xwe ya pir girîng hatibû
Stenbolê. Li ser vê yekê radibe, du pirsgirêkên
sereke yên Kurdîstanê weke meqale di rojnameya
navborî de diweşîne. Piştî daxwaznameya wî bi riya
medyayê kete rojeva gel, hikûmat û hin paşayên wê
demê gelekî hêrs dibin û Bediuzzeman di nezera
gel de dixine rewşeke giran û dijwar. Du mûsîbetên
girîng tînin serê wî. Ji vana yek avêtiha wî ya
tîmarxanê ye, ya din jî piştî tîmarxaneyê avêtina
wî ya tewqîfxanê ye. Armanca wî ya sereke di vê
hevoka ku ji bijîşkan re vedibêje rind eşkere dibe.
“Ne ez, lê milet û memleket nexweş e. Ez ji bo
dermankirina wan hatim. Kurdîstan di rewşeke pir
paşdemayî de ye. Gelê wê di avzêla nezaniyê de
maye. Bi hêviya ku ez wan xelas bikim, hatim vir.
Ji ber van xebatên min, ez bi dînîtî hatim îttîham
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kirin. Lê ya rast kesê ku dikeve nava
dînan, ew bi xwe jî dîn dibe û hatim
Stenbolê ez jî dîn bûm” 5

Ji bûyerên dîrokî û ji
pêvajoya dû ra tê fêmkirin ku tu
sûcê Bedîuzzeman ê ku wî bavêje
tîmarxaneyê û piştî wê jî avêtina wî
ya tewfîqxaneyê tuneye. Hinceta wî
ya avêtina tîmarxaneyê dînîtiya wî
ye ku ev pêşteşxîsa wî, piştî rapora/
nûsafa6 bijîşkê wî tête fêmkirin
ku tiştekî kelavajî ye û bêbinyad e. Piştî hate
fêmkirin ku ne dîn e jî nehate berdan, piştî hingê,
avêtin tewfîqxaneyê. Li vê derê bi Şefîq Paşayê ku
wezîrê ewlekariyê bû re, axaftineke wî a navdar
heye. Bi qasî ku em ji berhema Nûrsî ya bi navê
Dîwana Herba Urfî fêmdikin, ji aliyê wezîrekî
wezîfedar li ser navê padîşeh, pêşniyara me’aş li
Bediuzzeman tête kirin û bi gefxwarinê dixwazin
ku wiya, ji daxwazên wî vegerînin. Yanî dixwazin
ji projeya xwe ya ku di medreseyên Kurdîstanê
de bi zimanê Kurdî perwerdehî bête kirin, dagere.
Lêbelê Bediuzzeman di bersîvên xwe de bîlatawîz/
bêpêveberdan li hember daxwaz û pêşniyarên wan
radibe û wezîrê wezîfedar dest vala vedigere. 7
Bedîuzzeman Se’îdê Nûrsî, dema ku ji ber
bûyerên 31ê Adarê tête darizandin, di parastina
xwe ya dadgehê de, li sûçdariyên ku lê hatine
kirin bersivan dide û di vê parastina xwe de li ser
mijara perwerdehiyê jî disekine. Ev parastina wî
gelekî navdar e û wekî yazdeh û nîv cînayet binav
kireye. Di vê parastina xwe de dibêje ku min rewşa
Kurd û Kurdîstanê ya perîşan dîtîye, şadimanî û
pêşveçûna wan tenê bi zanistên medenî ve pêkan
e. Bi vî awayî gelê Kurd, wê ‘alimên wan ê ku xwe
bi wan ve girêdidin, dê karibin xwe hînê ‘ilmên
zanistî yên nû bikin; sedema bingehîna hatina min a
Stenbolê jî ev e; lêbelê li vê derê ji ber daxwaza min
a perwerdehîya bi zimanê Kurdî, min gelek neheqî
dîtine. Salnîvek e li Stenbolê ji bo li Kurdîstanê
belavkirina perwerdeyê dixebitim û gelek kes
jî şahidê vê rasteqînê nin. Bi vî awayî careke di
balê dikişîne ser projeya xwe ya Kurdîstanî û
5Ji rûpela 6ê Hatıra Defteri (destxet) a Abdulmecîd neqlen, Abdülkadir
Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat, I, 191.
6Ji bo hûrgiliyên gotobêjên Bedîuzzaman û bijîşkan bnr.: Bedîuzzaman Se’îdê Kurdî, “Dewr-î Îstîbdat we Seîdê Kurdî”, İki Mekteb-i
Musibetin Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfi ve Se’îdê Kurdî,
(Çap.: Kurdîzade Ehmed Ramîz), li çapxaneya Artîn Asadoryan we
Mahdumları hatiye çapkirirn, (Çapa Duwem), Stenbol, 1328, 44-51.
7Bedîuzzaman Se’îdê Kurdî,
“j.n.b.”, İki Mekteb-i Musibetin
Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfi ve Se’îdê Kurdî, 52–54.
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perwerdehiya bi zimanê Kurdî li Kurdîstanê. 8
2. DI HEYAMA SULTAN REŞAD DE
DAXWAZA MEDRESETUZZEHRAYA KU
DI PERWERDEYÊ DE CIH DIDA ZIMANÊ
KURDÎ

wan bixe bin ewlehiyê. Lewra di beşên din de em
tam fêm dikin ku li ser perwerdehiya bi zimanê
neteweyî radiweste.
Bedîuzzaman Seîdê Nûrsî, bi navê
Medresetuzzehrayê li sê ciyên cuda dixwaze
zanîngeh bên avakirin. Van ciyan jî, yek weke
navenda Kurdîstanê Bilîs û li du aliyê wê Wan û
Diyarbekir e. Dibêje ku Kurd naşibihin miletên din
û jiyana wan bi ya Tirkan ve qewî têkildar e.

Armanca Bedî’uzzeman a gelemperî ev e
ku Kurdistanê bike navenda gerdûna Îslamê. Ji
bo pêkanîna vê armanca girîng, teşebbusa wî ya
‘ewil bi serkeftî nexuyê jî, wî dev ji vê armancê
bernedaye. Tişta ku ji hikûmatê dipa neçû serî û
Bedîuzzaman Seîdê Nûrsî, di naveroka
vegeriya Kurdîstanê. Li vê derê (li Wanê), projeya
Medresetuzzehrayê
de heşt şertan derdixê pêş. Ji
xwe ya berê, berfirehtir dike û di qada zanîngehê
vana şertê duwem rasterast perwerdehiya bi zimanê
de dikemilîne. Li Wanê, Bilîsê, Hekkariyê, Amedê û
Kurdî radestî me dike. Li vê derê wiha dibêje “…
Rihayê digere, bi ‘eşîran re muşawere û mite’alayan
pêk tîne. Li ser pirsgirêkên gel disekine, pêşniyariyan
Zimanê ‘Erebî wacib, Kurdî caiz û Tirkî lazim kirin
dike û guh dide mezinên wan. Bi vî awayî plana
e…” her wiha bi gotina “Kurdî caiz” dixwaze di
zanîngehê bi awayekî mamûrane radixe ber çavan.
perwerdehiyê de pêşiyê li zimanê Kurdî veke. Li vê
Bi van ger û seyahetên xwe projeya xwe bi gel re par
derê bi awayekî eşkerane bikarnanîna zimanê Tirkî
ve dike û axaftin û şêwirên xwe jî wekî berhem bi
û ‘Erebî destnîşan dike ku armanca wî ne tenê Kurd
navê “Bedîuzzeman’in
û Kurdîstan e, herwiha Gerdûna
Bedîuzzaman Seîdê Nûrsî, bi
Munazarati” di sala
1912an de çap dike. Ev navê Medresetuzzehrayê li sê ciyên cuda Îslamê ye jî.
berhem di heman demê dixwaze zanîngeh bên avakirin. Van
Divê weke pêwist perwerdehiya
de, projeya zanîngeha ciyan jî, yek weke navenda Kurdîstanê
bi
‘Erebî,
weke zimanekî hevpar ê
Medresettuzzehrayê ya Bilîs û li du aliyê wê Wan û Diyarbekir e.
ommetê
binirxîne.
Li hêla din, hedefa
mufessel û hûrgilî ye. 9
vê zanîngehê ya bingehîn –ji ber ku
Bi vegotina nivîskarî, ev Munazarat,
ne mijara me ya vê gotarê ye, loma bi hûrgilî emê li
“Reçeteya Kurdan” a rasteqîn e. Di vê gotarê de ezê
ser nesekinin- gîhandina nifşeke qewî yê Misilman
bi her awayî nikaribim li ser vê berhemê bisekinim.
e. Ji ber ku zimanê Quranê û zimanê zanistên dînî
Lewra ji ber ku mijara min bi perwerdehiya bi
‘Erebî ne mirov pêwistiya zimanê ‘Erebî rehettir
zimanê Kurdî re têkildar e, ezê tenê li ser wan beşan
fêm dike.
rawestim.
Ji ber ku zimanê fermî Tirkî ye, pêwistiya vî
Di vê berhemê de bi sernaveke “Ey tebeqaya
zimanî
jî baş dikare were fêmkirin. Ji aliyê din di
xewas! Em, ‘ewam û ehlê medreseyê mafê xwe ji
dahatû dibe ku ji herêmên Tirkan jî xwendevan bêne
we dixwazin” heye. Li hember vê daxuyaniyê tê
vê zanîngehê û perwerde bibin.
gotin ku “tu çi dixwazî?” Li hember vê pirsê bersiva
Bedîuzzeman gelekî balkêş e. Wiha dibersivîne: “…
Di
projeya
zimanê
Zanîngeha
Elhasil: Em dixwazin ku pêşeroja Kurdan û ‘alimên
Medresetuzzehrayê
de
ciyekî
girîng
ji
Kurdî re
wan bixine bin temînatê. Em ji yekîtî û pêşveçûnê
heye.
Bêguman
gelek
sedemên
vêna
hene.
Hin ji
para xwe dixwazin. Ji we re sivik lê ji me re gelekî
10
van ev in: Ciyên ku van mektebana lê tên avakirin
mezin tiştekî dixwazin. ” Li vê derê Bedî’uzzeman
rasterast dixwaze ku pêşeroja Kurdan û ‘alimên
herêmên Kurdan in. Beriya her kesî ev mektep wê
ji Kurdan re xizmetê bike û li vê derê mamosteyên
8Bedîuzzaman Se’îdê Kurdî, “Cînayete Yazdem”, İki Mekteb-i Musibetin
Kurd an mamosteyên ku bi Kurdî dizanin wê karibin
Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfi ve Se’îdê Kurdî, 26–27.
mamostetiyê bikin. Herêm, navenda alema Îslamê
9Bedîuzzaman Se’îdê Kurdî, Azametli Bahtsız Bir Kıtanın Şanlı
ye. Ji bilî xwendevanên Kurd, xwendevanên ji der
Tal’isiz Bir Devletin Değerli sahipsiz bir Kavmin Reçetesi veyahud
dorê jî wê bikaribin tevlî bernameya vê zanîngehê
Bediüzzaman’ın Münazarat’ı, Matba-i Ebu Ziya, Konstantiniyye, 1329.
bibin. Bi vî awayî ev zanîngeh wê roleke girîng a
10Bedîuzzaman Se’îdê Kurdî, Azametli Bahtsız Bir Kıtanın Şanlı
biratiya gelên misilman jî ava bike.
Tal’isiz Bir Devletin Değerli sahipsiz bir Kavmin Reçetesi veyahud
Bediüzzaman’ın Münazarat’ı, 147–148.
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Bi sîstemeke perwerdehîyê ya bi sê zimanan,
careke din em dibînin ku Bedîuzzeman di warê
perwerdehiyê de çiqas xwedan perspektîfeke
dorfireh e. Bînin bîra xwe ku ji makezagona
Meşrûtiyeta duyemîn a sala 1876an û vir ve ji bilî
Tirkî bi tu zimanî destûra perwerdehiyê nehatiye
dayîn.

mezin digihan. Lêbelê balkêş e ku tu fermiyeta
van medreseyan tunebû. Han, Bedîuzzaman Seîdê
Nûrsî, dixwaze ku fermiyetekê ji bo van medrese
û seydayan bidestxe. Dixwaze van medresana
bi statuyeke fermî bixebitin. Lê ji bo ku rê li ber
xeletfêmiyê venebe, derî ji mamosteyên ku bi Kurdî
dizanin re jî vekirî hiştiye.

Di halê amadekirina maddeya 12. di
pêşnivîsara/taslaxa destûra 1876an de wiha ye: “
Qewmên ku di memleketên Usmanî de dijîn, her
yek dikare bi zimanê xwe yî neteweyî perwerdehiyê
bike. Lêbelê ji bo xebata di xizmetên dewletê de /
li daîreyên dewletê, zanînbûna zimanê fermî Tirkî,
şert e.” Piştî hingê ji bo avakirina pergala netewî,
bi xebatên Se’îd Paşayê Exînî, ev pêşnivîsara tête
guhertin û naveroka wê ji
nû ve tê sazkirin û weke
maddeya 18an di qanûna
bingehîn de wiha cih
digire: “ Ewên ku tabi’e
Usmanî ne, ji bo ku di kar
û barên deweletê de bêne
îstîxdam kirin, şert e ku zimanê fermî yê dewletê,
Tirkî zanibin.”11

Hîmavêtina Medresetuzzehrayê û Encama

Tevî vê yekê, Se’îdê Nûrsî di perwerdehiyê
de, ji bilî Tirkî, ‘Erebî û Kurdî jî pêşniyar dike.
Lewra bi vî awayî armaceke wî jî ev bû ku têkiliya
gelên‘Ereb û Kurd bi dewletê xurttir bike û herwiha
wî bi vê projeyê fikreke umetî bingeh girtiye.
Di
projeya
Medresetuzzeharayê
a
Bedîuzzaman Seîdê Nûrsî de, şertê sêyem12 jî bi
zimanê Kurdî re têkildar e. Lewre Nûrsî, di asta
mamostetiyê de dixwaze ku mamosteyên ku di vê
zanîngehê de, yan Kurd bin, yan jî Kurdîzan. Bi
şoreke din, di vê zanîngehê de mamosteyên ku ne
Kurd in an jî rind Kurdî nizanin nikarin bixebitin.
Çawa ku tê zanîn, li rohilat, mektebên dewletê
hindik bûn, lê berovaja vê çûk an mezin, li her gundî
medreseyek hebû. Li van medreseyan gelek alimên
11 http://www.belgenet.com/arsiv/anayasa/1876.html,ragehîn:

14.03.2012. û bnr.: Yıldırım Koç, Aydınlık, 1 Sermawez, 2011; Ali İhsan
Gencer, “İlk Osmanlı Anayasasında Türkçenin Resmi Dil Olarak Kabulü Meselesi”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Armağan,
Kanun-u Esasi’nin 100. Yılı, Ankara, 1978, 183–189; http://www.belgenet.com/arsiv/anayasa/1876.html, ragehîn: 14. 03. 2012.
12Bedîuzzaman Se’îdê Kurdî, Azametli Bahtsız Bir Kıtanın Şanlı

Tal’isiz Bir Devletin Değerli sahipsiz bir Kavmin Reçetesi veyahud
Bediüzzaman’ın Münazarat’ı, 150.

Wê:

Bedîuzzaman Seîdê Nûrsî, cara duwem
ku diçe Stenbolê bi projeya xwe ya mezin a
Medesetuzzeharayê dixwaze ku xwe bigihîne
Padîşeh. Beşdarî merasîmên ku bi minasebeta
salvegera duwemîn a Padîşehtiya Siltan Reşat
têne lidarxistin, dibe.
Piştî demeke din weke
nûnerê bajarên Rohilat
tevlî gerra Sultên a
Rûmeliyê dibe. Bi riya
deryayê diçe Selanîkê,
ji wê derê jî bi trênê
dihere Qosowayê. Ji
bo hîmavitina Zanîngeha Uskûb’ê çûbûn wê derê.
Piştî hindê hîmên zanîngehê bi merasîm hate avêtin.
Lêbelê ji ber ku Herbên Balqanê dest pê kir, çêkirina
vê zanîngehê nebû qismet. Bedîuzzaman Seîdê
Nûrsî, di vê gerrê de fersenda ku ramanên xwe
rasterast bi Siltan re par ve bike bidest xistibû. Di
van hevdîtinan de, ji Siltan re dibêje ku zanîngeheke
wiha ji Rohilat re pêwistir e. Lewra pêdivî bi vê
yekê zef e.
Bi vî awayî pêşniyara vekirina zanîngeheke bi
vî rengî li Rohilat, li Siltên dike. Teklîfa Bedîuzzaman
Seîdê Nûrsî, di nava hikûmatê de hate qebûlkirin.
Piştî ku biryara avakirina Medesetuzzehrayê ji
hikûmatê distîne, vedigere Wanê. Di sala 1913an li
Wanê li kêleka Gola Wanê li navçeya Artemêtê bi
merasîmeke ku Walî Tahîr Paşa jî beşdar dibe, hîmên
Medresetuzzeharayê tête avêtin. Di hîmavêtinê de
xerca ‘ewil jî, Bedîuzzaman Seîdê Nûrsî bi xwe
davêje. Lêbelê ji ber ku herba cihanê ya yekemîn
destpêkir, ev proje hate pêşdeavêtin.
3. DI HEYAMA HIKÛMETA
ENQEREYÊ DE PROJEYA
MEDRESETUZZEHRAYÊ
Bedî’uzzeman Se’îd Nûrsî’yê ku bi şagirdên

DI MODELA PERWERDEHIYA SE’ÎDÊ NÛRSÎ DE CÎ û GIRÎNGIYA ZIMANÊ KURDÎ

9

nûpelda

bêndera çand û hunerê

xwe ve tevî Şerê Cihanê yê 1. dibe, piştî esareteke
dirêj ji Rûsyayê direve û tê Stenbolê. Piştî dagirkirina
Stenbolê ya pey mutarekeya Mondros.(1918) li vir
venaqete û dewamî bi têkoşîna li dijî îngilizan dike.
Lê belê di serî de waliyê Wanê yê kevin Tehsîn
Beg, nasên wî yên li Enqerê wî dawetî wir dikin û
di 9 Mijdar 1922’yan de (Rumî: 9 Teşrînîsanî 1338)
bi merasîma “Bi xêr hatin”ê ya di meclisê de tê
pêşwazîkirin. Bedî’uzzeman Se’îdê Nûrsî li Enqerêyê
çalakiyên cur bi cur dike. Em dê ne li hemûyan, tenê
li xebatên wî yên derbarê zanîngehê binihêrin.
Bedî’uzzaeman Se’îdê Nûrsî, di dema Enqerê de
bû jî, berê xwe dide xebata avahiya Medresetuzzehra
ya nîvde mayî. Ji bo sazkirina zanîngehê ya ku
bingeha wê di sala 1913 de li Wan Artemêtê hatibû
avêtin, lê ji ber Şerê Cihanê yê 1. di nîvî de mabû,
pêşniyara qanûnekê dide amadekirin. Ev teklîf ji 200
mebûsî bi erêkirina 163’yê wan tê pejirandin û dibe
qanûn.

“… Heke hûnê milliyeta Kurdan rakin û zimanê
wan bidin jibîrkirin, ew
Kurdên ku bi milyonan kesên wan hene û bi hezaran sal
in ku milliyet û zimanê xwe
jibîr nekirine û hevwelatiyê
Tirkan ên rastîn in û ji berê
ve hevalên wan ên cîhadê
ne, piştî ku we ev kirin, belkî
teklîfa we ya ji me yên wekî
netewe cuda re, dibe rêbaza
wehşiyane. Yan na tenê keyfî
ye. Ji kêfa kesan re tebaiyet
nabe û em nakin!”

R û d a n ê n
peyre,
Bedî’uzzeman
Se’îdê Nûrsî mecbûra
veqetîna ji Enqerê dike
û dihere Wanê. Jê re
teklîfên wekî, mebûstî,
“Waîztiya Umûmî ya
Wilayetên
Şerqê”,
koşkek, muşaweretiya
di Diyanetê de tê kirin;
lê ew wan napejirîne.
Lewra cihana pêşerojê
ya di dilê wî de ji
cihanên pêşerojên yên
li Enqerê dikira bihata
sazkirin, cudatir bû. Mal
û milk, pere, navdarî,
mansib; kurtasî, her tiştê ku gazî dinyayê dike dihêle,
serê sala 1923’yan diçe Wanê. Di vê heyamê de
nayê tesbîtkirin ku bi xuyayî pêşveçûnên di derbarê
Zanîngeha Medresetuzzehrayê de dişopîne. Çaxa li
Wanê ye, demekê li mala birayê xwe Ebdulmecîd,
demekê jî li Mizgefta Norşînê dimîne, şûnde di
xirbeyeke li Çiyayê Eregê de bi şagirdên xwe re dîsa
dest bi dersan dike.
4. DI PIŞTÎ HEYAMÊN XWE YÊN 1925’Ê
DE MUCADELEYA BEDÎ’UZZEMAN SE’ÎDÊ
NÛRSÎ YA JI BO MEDRESETUZZEHRAYÊ
Bedî’uzzeman Se’îdê Nûrsî’yê ku li hemberî
belavbûna bêbaweriyê ku behreyek berbelavker nîşan
dide mucadele dike, ji aliyekî bi şîrove û birhanên
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muqnî yên Rîsaleyên Nûr’ê li hemberî vê robarê
dîwarekî zexm lê dike, ji aliyekî jî xebatên manen
avakirina Medresetuzzehrayê a ku şiklê şênber a
Rîsaleyên Nûr e, didomîne. Gava ciyê wê tê jî li
hemberî kiryarên netewgiriya menfî ya rêveberiyê
bêdeng namîne, rewşa rastiyê wekî wê bang dike.
Di wateya “Bi Tirkî qemet kin û bi Tirkî bang din!”
de “Hûn çima bi Erebî qamet dikin û bidizî bangê
dixwînin?”, li hemberî van sepandinan bersiva ku
dide jî bi vê re têkildar e û di hundirê bersivê de
qismê ku bi Kurdan re eleqedar e, balkêş e û herwekî
parastineke Kurdî ye:
“… Heke hûnê milliyeta Kurdan rakin û zimanê
wan bidin jibîrkirin, ew Kurdên ku bi milyonan kesên
wan hene û bi hezaran sal in ku milliyet û zimanê
xwe jibîr nekirine û hevwelatiyê Tirkan ên rastîn in
û ji berê ve hevalên wan ên cîhadê ne, piştî ku we ev
kirin, belkî teklîfa
Se’îdê Nûrsî, heta
we ya ji me yên
dawiya
umrê xwe ji bo damezwekî netewe cuda
randina
vê zanîngeha ku cî
re, dibe rêbaza
dide
Kurdî,
Erebî û Tirkî,
wehşiyane. Yan
na tenê keyfî ye. mucadele kiriye. Nusxeyeke
Ji kêfa kesan re kitêba wî ya Munazaratê ya di
tebaiyet nabe û dema Usmaniyan de nivîsîbû
em nakin!”13
-pêkan e 1957 be- piştî ku

dikeve destê wî “ Ey ew ên piştî

Li
Tirkiyê serdema sedsalî tên! Li serê vê kelehê
d e s h i l a t d a r i y a çîçekeke Medreseya Nûriye
Partiya Demokrat çêkin. A bi cismî venejiyaye, lê
a ku ji jiyana bi ruhî baqî û di heyeteke fireh
dîndarane
re de dijî, wê Medresetuzehrayê,
b a ş b î n i y e k e bi sûretekî cismanî ava bikin.
qismî
hebû, ” xitab kiriye û xwendevanê
B e d î ’ u z z e m a n Rîsaleyên Nûr ên piştî xwe re
Se’îdê
Nûrsî, ev peywir tewdî kiriye.
hêvî ji van dike
û destegê dide xebatên hikûmatê yên di derbarê
hîndekariya bilind de û dixwaze berê hikûmatê bide
xêza Medresetuzzehrayê. Di vê mijarê de du mînak
wê bes bin.
Di nameya “Ji Reîsê Cimhûr û Serwekîl
re” de piştî ku di riya xweparastina ji ziyanên
neteweperestiyê de daxuyaniyên fireh û qanîker
dide, dixwazê ji neteweperestiyê bê jêgerîn, dixwaze
milliyeta Îslamê a ku biratiya rastîn encam dide
derkeve pêş, îfade dike û nameya xwe wiha didomîne:
“…Beriya şêst û pênc salan min dixwest herim
Camîu’l Ezherê. Ji ber ku medreseyeke alema Îslamê
13Bedî’uzzeman Se’îdê Nûrsî, “Nameya Bîstûnehemîn”, Mektubat, 417
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Wezîr: “Armanca te ya li Kurdistanê belavkirina perwerdeyê, di Meclîsa Wekîlan de têye axaftin!”
Bersiv: Gelo hûn perwerdeyê paşda, meêş pêşda
dikin, ev bi çi qaîdeyê ye? Hûn berjewenda kesane ya
min, tercîha berjewenda gelemperî a milet dikin.

ye, min jî niyet kir
ku li wê medresê
dersekê hildim lê
nebû nesîb. Cenabê
Heq bi rehmeta Xwe fikrek da min: Camîu’l Ezher
çawa ku medreseyeke gelemperî ya Efrîqayê ye;
Asya çiqas ji Efrîqayê mezintir e, darulfunûneke
mezintir, zanîngeheke Îslamê li Asyayê divê. Heta
ku qewmên Îslamê, mesela milletên li Erebîstan,
Hindîstan, Îran, Qefqas, Tirkîstan, Kurdîstanê
netewparêziya menfi ifsad neke. … Û li Anatolyayê
ji bo ku ehlê mekteb û ehlê medrese tam ji hev re
bibin alîkar û bi hev re îttifaqê bikin li navenda
başarên rohilat, li nava hem Hindistan, hem
Erebistan, hem Îran, hem Qefqas, hem Tirkistanê di
wateya Medreseya Zehrayê de, di şêwaza Camîul
Ezherê de darulfunûnek; ji bo zanîngeheke hem
wekî mekteb hem wekî medrese ev tam pêncî û
pênc sal in wekî ku ji bo heqîqeta Rîsaleyên Nûr
xebitîme ji wî re jî xebitîme. …”14
Di mînakeke din de nameya bi navê “Ji
Heyeta Wekîlan û Tewfîq Îlerî re”. Di wê serdemê
de nameya bi munasebeta Zanîngeha Şerqê, ya
dihat fikirîn li Wilayeta Şerqiye bê vekirin, hatibû
nivîsîn, Bedî’uzzeman Se’îdê Nûrsî gotinê tîne ser
Medresetuzzehrayê û wiha dibêje:

“…Ez nexweş nebûma, ez ê jî ji bo wê meselê
bihatama Wilayeta Şerqiyeyê. Ez bi hemû ruh û
canê xwe wezirê perwerdeyê tebrîk dikim. Hem ev
pêncî û pênc sal in, ji bo ku bi navê Medresetuzzehra
Zanîngeha Şerqê ku yek li Wanê yek li Amedê û yek
jî li Bilîsê sê heb an jî qe nebe yekê li Wanê ava
bikim, beriya azadiyê hatim Stenbolê. Azadî hat, ew
mesele jî di cî de ma. Paşê di dema Îttihatparêzan de
bi munasebeta seyheta Siltan Reşad a li Rûmeliyê
ez çûm Qosowayê. Wê demê li Qosowayê teşebusa
sazkirina Darûlfunûneke Îslamî ya mezin hatibû
kirin. Min li wir hem ji Îttihatparêzan re hem ji
Siltan Reşad re got: Şerq ji Darulfunûneke weke vê
re zêdetir hewcedar e û di hukmê navenda alema
Îslamê de ye. Wê demê ji min re wed kirin. Paşê
Şerê Balqan derket. Ew ciyê medresê hat dafirkirin.
Min jî got: Nexwe wî bîst hezar lîreyê zêr bidin
Darulfunûna Şerqê. Pejirandin. Ez jî çûm Wanê.
Û bi hezar lîreyî li qeraxa Gola Wanê li Artemêtê
me hîmê wê danî şûnde Herba Umûmî derket. Dîsa
paşde ma.
Piştî ku ji dîltiyê xilas bûm hatim Stenbolê.
Ji ber xizmeta min a ji Hareketa Milliye re, ez gazî
14Bedî’uzzaeman Se’îdê Nûrsî, Lahîqaya Emîrdaxê II, (Envar), Stenbol,
1995, 223.
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Enqerê kirim. Ez jî
çûm. Paşê min got:
Di hemû jiyana xwe
de vê Darulfunûnê
dişopînim. Siltan Reşad û Îttihatparêzan bîst hezar
lîre dan. Hûn jî ewqasî lê zêde bikin. Wan biryara
sed û pêncî hezar panotî dan. Min got: Divê mebûs
vê îmze bikin.
Hin mebûsan gotin: Lê tu tenê bi usûla
medresê di xala Îslamiyetê de diçî. Hal ew ku niha
divê meriv bibe wekî rojavayiyan.
Min got: Ew Wîlayeta Şerqiye wekî di hukmê
navenda alema Îslamê de ye, li cem fenên cedîde,
ulûmên dîniye jî lazim û elzem in. Lewra: rabûna
ekser enbiya ji Şerqê û ekser hukema ji Xerbê, nîşan
dide ku teraqiyata Şerqê bi dîn qaîm e. Di wilayetên
din tenê fenên cedîde bidin xwendin jî, li Şerqê bi
navê mesleheta welat û millet divê ulûmên dîn esas
bên girtin. An na Mislimanên ne Tirk ji Tirkan re
biratiya rastîn hîs kin. Niha li dijî evqas dijminî em
mecbûrî teawun û tesanudê ne…”15
Wekî ji van herdu jêderan jî tê fêmkirin ku
Bedî’uzzeman Se’îdê Nûrsî, heta dawiya umrê
xwe ji bo damezrandina vê zanîngeha ku cî dide
Kurdî, Erebî û Tirkî, mucadele kiriye. Nusxeyeke
kitêba wî ya Munazaratê ya di dema Usmaniyan
de nivîsîbû -pêkan e 1957 be- piştî ku dikeve destê
wî “ Ey ew ên piştî sedsalî tên! Li serê vê kelehê
çîçekeke Medreseya Nûriye çêkin. A bi cismî
venejiyaye, lê bi ruhî baqî û di heyeteke fireh de
dijî, wê Medresetuzehrayê, bi sûretekî cismanî ava
bikin. ”16 xitab kiriye û xwendevanê Rîsaleyên Nûr
ên piştî xwe re ev peywir tewdî kiriye.
5. ENCAM
Bedî’uzzeman Se’îdê Nûrsî yê ku ji bo vejîna
gerdûna Îslamê dixebite piştî ku ji medresên bi
zimanê Kurdî perwerdehiyê dikin mezûn dibe, tê
tesbîtkirin ku ji bo ku Erdnigariya Kurdan ji nîzayên
navxweyî û paşmanê xilas be li çareyan digere
û bi vê armancê tê Stenbolê ku dixwaze dewlet
mudaxeleya vî karî bike. Bedî’uzzaeman Se’îdê
Nûrsiyê ku dizane kêşeya bingeh perwerdehî ye, sê
Darul Talîmên bi wargeh yên cî didin perwerdehiya
Kurdî xwestiye, lê armanca wî, an ji aliyê rêvebirên
wê demê ve nehatiye fêmkirin an jî ji ber ku lidi
polîtîkaya wê demê ye, nehatiye pejirandin, li ser
de, ew xistine timarxaneyê û Tewqîfxaneyê.
15Bedî’uzzaeman Se’îdê Nûrsî, Lahîqaya Emîrdaxê II, 183–184.
16Bedî’uzzaeman Se’îdê Nûrsî, Lahîqaya Emîrdaxê II, 111.
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Se’îdê Nûrsî di heyama Meşrûtiyeta II. de
îmkana pêkanîna xwestekên xwe nabîne, bi bûyera
31’ê Adarê re tê têkilandin û bi dardakirinê vê
tê darizandin; di parastina xwe ya dadgehê de
armanca hatina xwe ya Stenbolê wekî bi zanistên
medenî ve herêma Kurdan vejandin nîşan dide; ji
bo pêşîlêgiritin vê daxwazê, bertîlên rêvebiriya berê
pêşniyar kiriye çawa red kiriye; û bi vê redkirinê
ve navê gelê xwe lekedar nekiriye; vedibêje ku sal
û nîvek e ku li Stenbolê ji bo li Kurdistanê neşra
mearifê dixebite; bi vî awayî nîşan dike ku li pey
armanca xwe ye.
Bedî’uzzeman Se’îdê Nûrsî gava ku vedigere
Rohilêt, projeya xwe ye xwendegehê berfireh dike
û wê derdixe asta zanîngehê, dîsa diçe Stenbolê û
digihije Siltan Reşad; derxistina biryara avakirina
Medresetuzzehraya ku digel Erebî û Tirkî cî dide
perwerdehiya bi Kurdî jî û di sala 1913’yan de
hîmê wê li Wanê tê kolan; lê derketina Şerê Cihanê
yê 1., bûye sedema di nîvî de mayîna avabûna
Medresetuzzehrayê.
Ji bo ku avakariya nîvdemayî cardin dest pê
bike xebatên wî yên di Meclîsa Mezin a Milet de
encam dide û 163 mebûs dipejirînin jî, lê Se’îdê
Nûrsî dibîne ku îdealên wî û yên rêvebiriya Enqerê
li hev nagirin, ji wir vediqete û vedigere Wanê.
Di heyama deshilatdariya Partiya Demokrat
de digel bihurîna dema dirêj, daxwaze balên
Serekkomar Celal Bayar, Serekwezîr Adnan
Menderes û Wezîrê Perwerdehiyê Tevfik İleri kaşa
ser Medresetuzzehra’yê bike û di derheqê vê mijarê
de de pêşniyar kirine. Lêbelê gava ku dibîne hikûmat
ne bi pêşniyarên wî, lê li ser xeta polîtîkayên xwe
diçe, hêviyên xwe ji wan qut kiriye.
Bedî’uzzeman Se’îdê Nûrsî, di demên xwe yên
paşîn de jî, dev ji mucadeleya xwe ye pêncî û pênc
salan a ji bo avakirina vê medresê, bernedaye; ji bo
ava bibe li yên li pey xwe re herwekî wesiyet kiriye.
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PÊWEK 1: (Vergera) Metna Daxwaznameyê ya ku
Bedî’uzzeman Se’îdê Nûrsî Daye Mabeynê ku di Rojnameya
‘Şarq we Kurdîstan’ de Neşir Kiriye

Kurd Dîsa Mihtac in?17
Du belayên mezin ku heta niha Kurd mehf
kirine hene ku yek îxtilafa daxilî, ya din bi heqîqî
temîmnekirina merîfeta perwerdeyê ye. Ji bo van
herdu musîbetan mehw bike di wextê zordestiyê de
sûretê daxwaznameya ku daye mabeynê û ji bo wê
bûye hedefa gelek musîbetan em bi pêşkêşkirina
sûretê heman daxwaznameyê, şanaz in:
Di nav miletên Usmaniyan de gelê Kurdistanê
neteweke muhîm teşkîl dike, ev ji aliyê hikûmatê
ve tê zanîn jî, ez destûra pêşkêşkirina hin daxwazên
17Mela Se’îdê Meşhûr, “Kurd Dîsa Muhtac in”, Rojnameya Şerq we
Kurdîstan, r. 1, 19 Teşrin-i sâni 1324 / 2 Kanûn 1908.
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li ser xizmeta pîroz a zanistê dixwazim. Di vê
cihana şaristaniyê de û di vê serdema pêşveçûn û
pêşbaziyê de wekî birayên din ji bo bibin yekahenga
pêşveçûn, bi hîmmeta hikûmatê di gund û bajarokên
Kurdistanê de fermankirina avakirina mekteban bi
spasiyên rast tê xuya jî, ji vê, hew zaroyên ku zimanê
Tirkî dizanin, sûdê werdigrin. Ewladê Kurdan ên
ku aşînayê zimên nînin, tenê medreseyên zanistê,
kana kemîlînê dizanin; û zimanê herêmê nezanbûna
mamosteyên mekteban, zaroyan ji perwerdeyê
bêpar dihêlin. Ev jî; hovîtiyê, tevliheviyê, bi vî
awayî şemameta xerbê vedixwîne. Hem jî di wehşet
û teqlîd û di rewşa îbtîdayî mayîna wan, wan dike
hedefa te’sîrên wehman û şikan. Ji berê ve ji her
rûyekî ve yên ku Kurdan de mane, îro ji halê wan
ê tewaqqufê îstifade dikin. Ev jî ehlê hamiyetê dide
fikaran. Û ev sê xal wekî ji bo Kurdan di pêşerojê
de ji bo darbeyê mudhîşê amade bike ehlê basîretê
daxdar kiriye. Çareya vê: Ji bo numûneya îmtisalê
û sedema teşwîq û terxîbê bibe, li nuxteyên ji hev
cihê yên Kurdistanê; yek ji aliyê navenda eşîrên
Hertoşî Bêtuşebabê, ya din di nava Motkan, Belkan
û Sasonê de, yek jî di navbera Sipkan û Hayderan
de li nava bajarê Wanê, bi navê naskirî medrese ve
zanistên dinî, û digel zanistên hevdem divê, qe nebe
pêncî telebên her yekî hebin û debara wan ji aliyê
hikûmatê ve were kirin, divê sê Daru Talim bên
avakirin. Nûkirina hin medreseyan jî ji ber sebebûna
temînkirina jiyana pêşerojê ya maddî û menewî ya
Kurdistanê ye. Bi vê, hîmê perwerdeyê ava dibe.
Û ji vê destpêka avakirinê ve dê yekîtî cîhbigre;
ji ber cihêtiya navxweyî ji bo li derva serfbike bi
dayîna hêza mezin a destê hikûmatê ve, heqkiriyê
dadmendiyê û behredarê şaristaniyê nin… … dê
gewherê siruştî yê xwe di nîşan bidin.

PÊVEK 2: Nivîsa Bedî’uzzeman Se’îdê
Nursî û şiklê wergera wê ya Latînî ya “Axaftina
min a bi Wezîrê Zaptiyê Şefîq Paşa re ya di
Heyama Zordestiyê de piştî timarxaneyê di
tewqîfxaneyê de”

Mela Se’îdê Meşhûr
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di qebûla meêş de mazûr im.
Wezîr: “Armanca te ya li Kurdistanê
belavkirina perwerdeyê, di Meclîsa Wekîlan de têye
axaftin!” Bersiv: Gelo hûn perwerdeyê paşda, meêş
pêşda dikin, ev bi çi qaîdeyê ye? Hûn berjewenda
kesane ya min, tercîha berjewenda gelemperî a
milet dikin.
Wezîr hêrs bû.
Min got: Ez azad jiyame. Ez li çiyayên
Kurdistanê ku qada azadiya mutleq in, mezin bûme.
Hêrs, tiştekî bi min nake, xwe zêde mewestînin.
Min sirgûn bikin, bila Fîzan be, Yemen be, qaîl im.
Hûn jî dê ji pînedoziyê pînekariyê xilas bin. Ez ê jî,
ji êşîna ketina xwarê a ji jor, xilas bim

Axaftina min a bi Wezîrê Zaptiyê Şefîq
Paşa re ya di Heyama Zordestiyê de piştî
timarxaneyê di tewqîfxaneyê de 18
Wezîrê Zaptiyê: Got “Padîşeh li te slav kiriye
û hezar quruş jî meêş girêdaye. Paşê jî dê bike bîstsî lîreyî”. Bersiv: Ez ne parsekê meêş im, hezar lîre
be jî ez nikarim qebûl kim. Ez ne ji bo xwe, ji bo
miletê xwe hatime. Hem jî ev a ku hûn dixwazin
bidin min bertîl û heqqê huşbûnê ye.
Wezîr: “Tu îradeyê red dikî. Îrade nayê red
kirin.” Min bersiv da: Ez red dikim. Da ku bila
Padîşeh bixeyîde, gazî min ke, ez jî rastiyê bêjim.
Wezîr: “Encama wê tirsnak e.” Bersivane:
Encama wê derya be, goreke fireh e. Ez werim
dardakirin, wê di dilê miletekî de razêm. Hem jî
gava hatim Stenbolê min jiyana xwe bertîl aniye,
hûn çi dikin bikin. Ez vê jî ciddî dibêjim; ez
dixwazim ku neteweyê xwe bi kirinî şiyar bikim, ku
pêwendiya bi dewletê re ji bo xizmetê ye, ne ji bo
meêş e. Hem jî xizmeta yekî wekî min ji dewlet û
millet re bi şîretan e. Ew jî bi bandora baş e. Ew jî bi
bêsedemtiyê ye. Ev jî bêxerezî, ew jî bêberdêlî, ew
jî bi terka berjewenda kesane ye. Ji ber vê yekê, ez

Wezîr: “Tu dixwazî bêjî çi?” Min bi bersivane
got: We, perdeke bi qasî kaxiza cixarê tenik û bi
navê nîzamê li dijî ewqas pijiqandina ramanan û
dilînan, avêtiye ser herkesî. Herkes di binî de, bi
tazyîqên we, wekî cenazeyê ku hereket dike,
dinalîne. Ez ecemî bûm, neketim binî, ketim ser.
Wekî şêweyê lixwekirina kincên min, xulqê min jî
giran bû. Carekê li Mabeynê çiriya. Li Şişli’yê
ketim mala Ermeniyekî, li wir çiriya. Ketim Xana
Şekercî, li wir jî çiriya. Ketim timarxaneyê, niha jî
ketime tarassutxaneyê. Bi kurtasî: Hûn jî nikarin
ewqas pînedûziyê bikin, ez jî diêşim.

Hem jî gava li Kurdistanê bûm, min hûn baş
dizanibûn. Van rewşan razên we, baş hînî min kir.
Bi taybetî, timarxaneyê ev metnana ji min re baş
şerhkir. Hem jî ji van rewşan re spas dikim. Lewra
di meqamê bed zenkirinê de min qenc zendikir.
Bedî’uzzaman Mela Se’îd el-Kurdî

18Bedî’uzzeman Seîdê Kurdî, Axaftina min a bi Wezîrê Zaptiyeyê Şefîk
Paşa re ya di Heyama Zordestiyê de Piştî Timarxaneyê di Tewkîfxaneyê
de, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi yahud Divan-ı Harb-i Örfi ve
Said-i Kürdî, (Naşir.: Kürdîzade Ahmed Ramiz), Di çapxana Artin Asadoryan ve Mahdumları Matbaası’yê de hatiye çapkirin, (Çapa duwem),
Stenbol, 1328, 52-54.
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BÊXEBER
Niyazî Misrî

Wergêr: Emin Agahdar
Her rojê kevirek bînaya ‘umrê min dikev ‘erdê
Can li ‘erdê xafil, bînaya wî wêran, bê xeber

Beqaya dil fenaya heq xwestiye vî canê min
Ketme derdekî bêdewa, ax ku Luqman bê xeber

Mi nekir tîcaretek, neqda ‘umur çû bû heba
Hatim ser rê, lêkin koç kir tevdê karwan bê xeber

Mirinê diziye rêwîtî, lê can hêj jî bê xeber
Ketye lerzê leşkerên ‘ezayan, lê hêj siltan bê xeber

Bi girî bi nale ketme rê tenha û xerîb
Dîde giryan sîne puryan ‘eqil heyren bê xeber

Bê xurek im, heyfe li min, di rê de hene gelek tirs
Ger bigirin riya min dêw û şeytan bê xeber

Mêrxasên rê di rê de divên ger tazî, pêxwas ger têr û birçî
Ji Misrî re wer dibêje, lêkin canan bê xeber
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BÊXEBER

Şivanê ‘Ilmê
Seyfeddîn AYKAÇ
Hz. ‘Ebdullah îbnî Mes’ud, di nava gel de
bi Îbnî mes’ud, yanê kurê Mes’ud tê zanîn û meşûr
bûye. Îbnî Mes’ud ji bawermendên pêşîn e. Di nava
sahabeyên Resûlullah ‘eleyhîselam de bi zanîn
û xwendina Quranê ve nav daye. Hz.’Ebdullahê
kurê Mes’ud bi rîwayeta vegotina wî ka çawa bûye
misilman em bibînin:
“Ez şivanê Ûkbeyê kurê Ebîmuayt bûm.
Dîçûme ber pezê wî. Rojekê Resûlullah ‘eleyhîselam
û Hz. Ebûbekîr li deşta Mekkeyê digeriyan û di dema
wê gerê de rastî min hatin. Resûlullah ‘eleyhîselam,
selam da û ji min pirsa şîr kir: “ Xorto li cem te
şîr heye?”min: “ Belê, heye, lê belê ez emanetgir
im.” Li ser bersiva min, Resûlullah ‘eleyhîselam: “
Tu dikarî ji me re miyeke stewr, ku şîrê wê tune
bînî?” Min jî çû miyeke ku beran nedîtibû girt û
anî. Resûlullah ‘eleyhîselam hema guhanê wê girt û
dot. Bi rastî hema ji miyeke stewr şîr dot, tasa xwe
tijî kir û da Ebûbekir û got: “vexwe” Hz. Ebûbekîr
vexwar, piştre Resûlullah ‘eleyhîselam tasa şîr hilda
vexwar û mih berda.1 Ji ber wê bûyera nedîtî hema
di cî de min bawerî bi Resûlullah ‘eleyhîselam anî û
ez bûme misilman.”
Piştî wê rojê Hz. ‘Ebdullah qet ji Resûlullah
‘eleyhîselam veneqetiya. Dema bû misilman
Resûlullah ‘eleyhîselam hêj neçûbû mala Erkam.
Wê demê digel wî hejmara misilmanan hema bi
tenê şeş heb bûn.
Rojekê, hêj ku misilmantî tam eşkere
nebibû, misilman ji muşrîkan ditirsiyan û muşrîk
jî teze dest bi tehde û îşkenceyên xwe kiribûn. Wê
demê kesî newêribû Qur’anê bideng bixwîne. Di
wan rojên dijwar de Hz. ‘Ebdullah hezkir ku here
Ke’beyê û bi dengekî eşkere Qur’anê bixwîne.
Misilmanan heznekirin ku tiştekî wisa bike, jêre

1 Îbnî Se’d, Tabaqat, c.3, r.150,151. Îbnul Esîr, Ûsdûl
Xabe, c.3, r.394.

gotin “ Nebî tu tiştekî wisa bikî, heke tu tiştekî wisa
bikî, kesekî ku te himaye bike û ji destên kafiran
rizgar bike jî tune. Lê belê ew îmana ku di singa
Hz. ‘Ebdullah de şiyarkirina wan bê feyde kiribû. “
Wê, Xwedê min ji şerê wan biparêze.” Got û çû cem
Ke’beyê. Wê demê mezinên muşrîkên Qureyşiyan
civiyabûn û ketibûn nava xeberdanên kûr. Hz.
‘Ebdullah hema çû nêzîkê Ke’beyê û bi wî dengê
xwe yî xweş û bilind dest bi sûreta Rehman kir. Tu
kes, ne di ‘umrê xwe de, ne jî di ‘umrê bavê xwe de
tiştekî wisa nebihîstibû: “ er Rehmaaan! Qur’an
da hînkirin, însan afirand û ew hînî beyanê kir…
”2 peyva “er Rehman” pêl bi pêl wê roja germ di
nava kuçe û kolanên Mekkeyê de mîna şûrekî di ber
guhê hemiyan ve çû û bi çiyayê Qubeysê ket û cardin
vegeriya hat. Herkes di cihê xwe de şaş û metel ma
û berên xwe dane aliyê wî ve û dêna xwe danê ka
ev kes kê ye. Dema ku dîtin ew şivan ‘Ebdullah
e, hêrsbûn û ‘enirîn, rikêfî ser kirin, hezkirin ku
hema di cî de cezayekî mezin bidinê. Bi postê wî
ve girtin, kişandin û birin ser xîza kelijî dirêjkirin û
eziyet pê kirin. Wan çiqas hezkirin ku wî ji dînê nû
vegerînin, lê belê tişta ku ji wî dixwastin nepejirand.
Ma pejirandin wisa hêsan e, rih û laşê wî hemî bi
lefzê Rehman hatibû hunandin. Dema muşrîkan jî lê
nihêrîn ku îşkenceya wan feyde nake dev jê berdan.
Lê hz. ‘Ebdullah ji ber wê îşkenceyê nexweş ket.
Piştî hinekî wext derbas dibe, hz. ‘Ebdullah cardin
diçe wî karê xwe dubare dike.3 Ji bo ku hz. ‘Ebdullah
hem feqîr hem jî pir bi cesaret bû kafiran her dem
ku firsend bidîtina hema tehde û îşkencê pê dikirin.
Piştî rojan dema misilman koçî Hebeşîstanê kirin wî
jî koç kir. Ji Hebeşîstanê jî koçê Medîneyê kir û bû
mêvan û destebirayê Hz. Mu’az ê kurê Cebel.
Îbnî Mes’ud dost û merivê Resûlullah
‘eleyhîselam bû. Pesnê xwe bi xulamtiya ji
Resûlullah ‘eleyhîselam re dikir, dida. Carna sîwak
2 Sureta Rehman, ayeta 1’ê heta 4’an.
3 Îbnul Esîr, Ûsdûl Xabe, c.3, r.394-395.
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carna jî gopalê Resûlullah ‘eleyhîselam dianî, hem
xizmeta wî dikir hem jî hevsirê wî bû. Têkiliya wî û
ya Resûlullah ‘eleyhîselam bi hev re pir bû. Bê îzin
dikete meclîsa wî û pê re qise dikir. Resûlullah çi
bigota û çi emir bikira wî bi kêf û zewq pêk dianî.4
Di nava sahabeyê Resûlullah ‘eleyhîselam
de yê herî Qur’an baş ji ber kiribû, baş dizanî û
fêm dikir ji wan yek jî ‘Ebdullahê kurê Mes’ud bû.
Hema sahabe hemî jî bi zanîn û qabîlyeta wî dizanîn
û dipejirandin.5 Ma Resûlullah ‘eleyhîselam di der
heqê wî de wiha negotibû: “ Qur’anê li cem çar
kesan hîn bibin. Ji ‘Îbnî Mes’ud, Mu’azê kurê Cebel,
Ûbeyê kurê Ke’b û Mewlayê Ebû Xuzeyfe Salim.”6
Resûlullah ‘eleyhîselam çar heb kes jimartibû û di
nava wan de jî pêşiya pêşî bi navê ‘Ebdullahê kurê
Mes’ud dest pê kiribû.
Hz. ‘Ebdullah kurê Mes’ud li cem
Resûlullah ‘eleyhîselam pir mabû, dengê wî xweş
û ‘ilmê wî zehf bû. Resûlullah ‘eleyhîselam rojekê
hate mescîdê, guhê xwe da hz. ‘Ebdullah ku Qur’an
dixwend zehf kêfa wî hat û di derheqê wî de wiha
go: “Ya kurê Mes’ud tu çi bixwazî bixwaze wê
were dayîn ji te re”7 Resûlullah ‘eleyhîselam hema
hezdikir ku Qur’anê ji ‘Ebdullah guhdar bike rojekê
ji ‘Ebdullah re dibêje ez hezdikim Qur’anê ji te
guhdar bikim. Hz. ‘Ebdullah dibêje “ Ya Resûlullah
em ji we Qur’anê dibihîzin û ji we Qur’anê hîn dibin
di wî halî de ez ê çawa ji te re Qur’anê bixwînim?”
“ Rast e, lê belê ez hezdikim Qur’anê ji yekî din
jî guhdar bikim.” Dema wisa got min dest pê kir
û sûreta Nîsayê xwend dema ez gihiştim ayeta ku
dibêje “ Dema me ji her ummetê şahidek anî û me
te jî xiste şahid li ser wan, ka em binihêrin halê
wan ê çawa be.”8 Min lê nihêrî ku çavên Resûlullah
‘eleyhîselam hêstiran dibarîne.
Hz. Mes’ud ewqas nêzîkî Resûlullah
‘eleyhîselam bû û ji wî evqas ‘ilim hîn bibû û nava
sahaban da yê herî ‘alim yek jî ew bû lê belê dema
yekî pirsa hedîsekê lê bikira halê wî diguherî. ‘Emrê
kurê Meymûn dibêje “ Ez salekê li ba ‘Ebdullah mam
di wê demê de min jê “Resûlullah ‘eleyhîselam wiha
gotî ye” nebihîst. Dema dest bi gotinekê wisa bikira
yanî tiştekî ji Resûlullah ‘eleyhîselam rîwayet bikira
4 Îbnî Se’d, Tabaqat, c.3, r.153.
5 Buxarî, Fedaîlu Eshabîn Nebî, r.37.

laşê wî diperpitî û ji ‘eniya wî xwêdanê davêt.”9
Hz. ‘Ebdullahê kurê Mes’ud ji faqihan
bû. Çend heb sahabe bibûn sebebê avakarina
‘ilmê şerî’etê, ji wan sahaban yek jî Îbnî Mes’ud
bû. Feqiyên wî pir bûn. Nemaze di nav feqiyên wî
de Alqameyê kurê Qeys û Eswedê kurê Yezîd di
zanîna ‘ilmê fiqh û şerî’etê de nav dabûn. Şaxekî
fiqihê û mezheban bi fetwa û dîtinên wî çêbûne û
hatine avakirinê. Dema hz. ‘Umer, Îbnî Mes’ud
bidîta, dikeniya û wiha digot: “ Ew zatê hanê bi
‘ilmê hatiye tijîkirin.” Piştî Resûlullah ‘eleyhîselam
Mufessirê herî mezin ‘Ebdullahê kurê ‘Ebbas di
derheqê wî de wiha gotiye: “ Tercumanê Qur’anê
yê herî mezin ew e.” Îbnî Mes’ud li Kufeyê dersa
Qur’anê, hedîsê û fiqihê dida. Zehfê feqiyên wî
bûne alimên mezin, nexasim Alqame bi ‘ilmê xwe
dişibiya Hz. ‘Ebdullah.
Dema hz. ‘Ebdullah derkata rê, biçûya
cihekî feqiyên wî hemî didane pey wî, bi wî re diçûn
û dihatin. Her dem Hz. ‘Ebdullah ji feqiyên xwe re
digot “ Dema we hedîsên Resûlullah ‘eleyhîselam
rîwayet kir her daîm bidîqet bin û di nav gotinên
Wî ‘eleyhîselam de rîwayetên ku berbihevê rîsalet û
nubuwetê be wan hilbijêrin. Ji bo hîdayeta ummetê
yên ku bi feyde û berbihevê teqwayê kîjan bin wan
rîwayet bikin.10
Hz. ‘Umer, hz. ‘Ebdullahê kurê Mes’ud
xiste Qaziyê Kufe yê. Hem wê qazîtî bikira hem
wê erka parastina Beytulmalê bikira hem jî wê ji
bo perwerdariya xelqê bixebitiya. Ji bo wan karan
Hz. ‘Umer ji xelkê Kufeyê re nameyek şandibû û
di nameyê de wiha nivîsî bû: “ Ez ji we re ‘Emmarê
kurê Yasîr Serok, kurê Mes’ud jî ji bo Mamostetiyê
dişînim. Ji bo Beytulmala we kurê Mes’ud tayin
dikim/vediguhezim. Ev her du jî ji ehlê Bedrê ne.
Wan herduyan guhdar bikin û îta’a wan bikin. Min
hezdikir ku ez kurê Mes’ud ji xwe re bihêlim lê belê
min we ji nefsa xwe çêtirtir dît.”
Kurê Mes’ud dema ‘umrê wî bû şêst salî
nexweş ket û rojekê di xewna xwe de Resûlullah
‘eleyhîselam dît. Resûlullah ‘eleyhîselam gazi wî
dikir. Dema mirina wî nêzîk bibû Hz. Zubeyr û kurê
wî ‘Ebdullah hatin cem man. Piştî wefata wî, ew
şûştin û defin kirin. Hz. ‘Usman jî nimêja wî kir.
Xwedê jê razî be û me bide xatirê wî.

6 Buxarî, Fedaîlul Qur’an, r.8.
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7 Îbnî Hembel, Mûsned, c.1, r.454.

9 Îbnî Se’d, Tabaqat, c.3, r.156.

8 Sureta Nîsa yê, 4/41.

10 Ehmed b. Hembel, Musned, c.1, r.385
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Umer UMÎD
Ey Mixatab!

Mirovê Pîroz

Maşalê xêr e xorto, te pişta xwe spartiye
dîwarê dinê? Qey tu dibêjî niha ciyekî ku ez pê de
herim nema ye? Ji bîr meke ku cîhan bi qasî ciyên
ku xeyalên te digihêjên fireh, hebûn, bi qasî ku ciyên
îmana te dirêj dibe bê sînor e. Ne tiştan, ne jî kesan
ji asoyê nêrîna / dîtina xwe re meke sî… Lewra tu
taybet î û mexsûsî xwe yî. Tu kesî ji xwe xurtir û
mestir mebîne! Yê/a herî xurt û mezin tu yî û divê
tu bî ey aqilmendê/a azad! Yê ji te xurtir hew yê ku
tu bi vî awayî xurt û jêhat afirandî û bi cihaz kirî ye.

Li piştî naskirina Xwedê, li ser mirovan
bandornekirina cewr û cefayên nezanan, elameta
pîrozbûn û kemilîbûn û giyanbilindbûna wan e.

Dilînên / hestên te ne ku bibin zîncîrên jiyana
te, ji bo ku bibin baskên aqlê te ji te re diyarî bûn.
Ne ku mêjiye te bide dû wan, bila ew li dû aqlê te
birevin! Tu dizanî ku di rastiyê de yê/a herî jîr, herî
xurt e, û herî kêm dixelite, yê/a ku herî zêde dilînên
xwe li dû aqilê xwe dide revandin e. Bizan û bi
aqlê xwe ve ber bi banî ve bifire, bi pîvanên xwe
ve bipîve, bi hestên xwe ve peran lêde ber bi aliyê
asoyê nixumî û yê tilsiman. Di vê wateyê de bila
riya te jî vekirî be siûda te jî…

Mirina dilan û dilînan, carna ji rûyê
gevezebûna zimanan e.

Bimeşe
Rê bi asteng e, berbest pir in, rêwîtî zor e;
lêbelê tu vemegere ji riya xwe heke tu bi rastbûna
wê bawerî!... Heke tu azadiyê dixwazî bide dû
wîjdan, îman, dilîn û aqlê xwe, wan tu birî ku, tu jî
here wan deran…
Dewlemend
Yê/a herî dewlemend, yê/a ku bêyî Xwedê
ji her tiştî/kesî dûr e û di her kirinên xwe de li Wî
dinihêre ye; û yê herî xizan yê/a ku bêyî Xwedê nêzî
her tiştî/kesî ye û di her kirinên xwe de xwe li Wî
vedişêre ye.

Bi Xwedê ve Girêbûyîn
Tu lê haydar bibî ku kesekî/e xemgîn li
derdora tu lê dijî ye; heke heya ku ew kêfxweş nebe
tu nebî hevxemê/a wî/ê, te bi rastî xwe bi Xwedê
ve girênedaye.
Sedema Mirina Dil û Dilînan

Ji Axretê Borîn
Di riya Xwedê de ji cîhanê borîn, zuhda
nefsê be, ji axretê borîn, a rih e û ev a dawiyê
taybetmendiya xwedîxawên û serbilindan e.
Filitî
Him bi ramanî him bi hundirî yên ku ji şekil
û batilê derdikevin û di riya rastiyê de dimeşin filitî
ne.
Hatina Biharê
Li piştî tarîtiyê her dem rohnahî, li dû
zivistanê her dem bihar tê. Heta tê gotin ku, zivistan
çiqas bi sar û seqem çiqas bi berf û baran be, bihara
li dû vê demsalê jî ewqas zêdetir geş û bi ber e.
Baldarî
Bala xwe bide daxwazên xwe yên hundirîn
û kirinên xwe! Tu ji bo rizaya Xwedê û xawenê
dixebitî an jî seba danasin û kêfxweşkirina nefsa
xwe?
Her dem û li her derê çalakiyên xwe di ber
çavan re derbas bike, bipîve, biwezinîne… Ji
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quncikê xawên û durustiyê ve heke te kirinên xwe
ecibandin, bidomîne; na heke tu jê razî nebû, ji wê
û pê ve dil û dilînên xwe tevhev bihejîne, xwelî û
xubara qirêj a di hundirê wan de û ya li ser wan,
dawşîne!
Xwe Binase
Ewilî xwe binase, hêza xwe, aqlê xwe, hestên
xwe nas bike! Xwe be, mebe kesekî din! Tu çiqas
xwe bî, tu ewqas rast î û bi curhet î. Tu çiqas ne
xwe bî, tu ewqas derew û ewqas tirsok î. Kesên
ku ne xwe ne, her dem ditirsin, dilerizin, her dem
alîkariya xelkê daxwaz dikin.
Hûn çima mîna ehmaqan pêşerojên xwe yên
zêrîn, bi xerîbên naveroka dil û ramanên xwe didin
xerckirin? Hûn bi van halên xwe yên bixawên,
berdilên gelekan in; xwe mekin benîştê devên bêdil
û bêxawênan… Hûn liyaqî asîmanan in, xwe radestî
nişteciyên çalan û kortan mekin!… Asûman li we
dinihêre, pêşeroj li we dinihêre, dem meftûna we
ye, aso evîndarê we ye. Serê xwe rakin bi xawên;
serbilind bin bi dilnizmî… Her hebin, her bijîn bi
van paqijiyên xwe…
Pêyamên Dijîtiyan
Tu bi çavên xwe dibînî ku rohnî dide dû
tariyê, fena çerxeke sermedî tarî dide dû rohniyê.
Tu çima li dû şadiyê, ji hatina xemê şaşwaz û metal
dibî ku? Li dû xemê wê cardin şadî were û wisa wê
bidome ev ger û geşt. Têkiliya gul û dirî, germî û
sariyê, zayîn û mirinê, êgir û avê û wd. tu peyaman
nade te gelo?
Xwe Nirxandin
Di neynika nefsa xwe de ne, di neynika
peyxamê de li xwe binihêre! Yanê kirinên xwe yên
ne qenc yên ku hatine nîşandayîn bibîne û cardin
meke, hew yên rind û yên ku hatine tewsiye kirin
bike.
Sûdgirtin
Heke çalakî hew li gorî roja îro be, hew tu yê
jê sûdê werbigrî; lê ku hem li gorî îro hem jî li gorî
sibe be, wê demê hem tu hem jî nifşê te wê jê sûdê
werbigrin.
Xebitîn
Heke te xebatek kir û dû re jî jê poşman bû yî,
careke din, wî karî meke!
Li nefsa xwe jî neheqiyê neke; karê ku tu yê ji
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heqê wê dernekevî, li pişta wê siwar meke!
Bêhîmmet
Hewcî tu yê nanê yekî/e bêhîmmet bixwî,
bawer bike ji nêza bimre jê çêtir e. Xwedê tu kesî
mihtacî bêhîmmetan meke!
Mirov
Ji dest tê, lê alî nake, ne mirov e ev. Ji dest
nayê lê ji bo ku nikare tiştekî bike ji kerba xwe
dixwe; ew nimûneyê/a mirovatiyê ye.
Têkiliya bi Gel re
Ger tu bêtirsiyê dixwazî, bi gel re mekeve
lecê, wan meêşîne! Heke tu dixwazî ku gel li gor
gotinên te tevbigere, divê ewilî tu li gor gotinên
xwe tevbigerî! Heke tu dixwazî bibî rindê gel
an jî piştgiriya gel dixwazî, divê tu destê xwe yî
comerdiyê dirêjî wan bikî!
Rast Tevgerîn
Tiştên di destên te de ne, baş bipîve, baş
biwezinîne û baş binirxîne; ku te bi her hêlê ve di
serê xwe de da rûniştandin, dû re biryarê bide! İcar
ku te biryar da şûnde, bi hemû hêza xwe biryara
xwe pêkbîne! Di pêkanînê de mekeve nav şik û
gumanan! Lewra ku tu têkevî nav wan, tu tu car bi
ser nakevî!
Xwendegeh
Jiyan bi xwe, xwendegehek e. Ji bo fêmkirina
vê jiyanê em di zarokatiyê de diçin xwendegehê.
Xwendegeha ku ji jiyana me jêbûye, xaniyekî hip
û hişk, mamosteyên li wir bê rih û xwendekarên wê
derê jî ji binî ve bê siûd in.
Nezan
Heya ku tu bi nezaniya xwe nehesiyayî,
nezanê herî hişkbawer tu yî.
Bende
Li hêviya xelaskaran memînin! Bi xwe bibin
xelaskar û ji bo xelasiyê tevbigerin. Lewra hew
bende li hêviya xelaskaran disekinin.
Robot
Bijî azadî, bi taybetî jî azadiya ramanî! Heke
li derekê her kes heman tiştî difikire, di rastiyê de li
wir tu kes tu tiştî nafikire. Lewra her kes bûye robot
û nikare li tiştekî cuda bifikire!
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Hin Gotinên Pêşiyan Ji Herêma Torê

M. Halil ÇİÇEK*
Ji bo pir ni’metên Xwedê ez jê re şukr û spasiyên xwe pêşkêş dikim. Selat û selam di serî de ji Hezretî
Mûhemmed (s.x.l.) ji hemû pêxemberan, al û eshabên wan û li ser yên ku tabi’ê wan in be. Ev nivîs ji bêjeyên
hikmetê pêk hatiye. Gotinên pêşiyan ên Kurdan e ku, weke guldesteyeke nazenîn ji mêj ve tê û heta îro gihaştine
ber destê me. Bi gotineke din, van biwêjên gelemperî, hevpara ‘aqilê milletekî ne. Dive bete zanîn ku, gotinên
pêşiyan ên her milletî, rewişt û taybetmendiya wan radixîne ber çavan. Mirov dikare bêje ku gotinên pêşiyan
ji bo milletekî, rontgena rewişta/qeraktera wan e. Dema ku em bala xwe didin gotinên pêşîyan ên Kurdan, em
dibînin ku Kurd; milletekî dîndar e, em dibînin ku piştevaniyek civakî ya xurt di nabeyna wan de hebûye û û dîsa
em dibînin ku, nirxên exalaqî û însanî li cem wan gelekî girîng û kemilîye. Li jêr, ji herêma Torê nêzî sed gotinên
pêşiyan hene ku heta niha me li tu derê neweşandine.
1.

Av dirazê dijmin narazê 1

18. Çêliyê mara bê jehr namînin

2.

Ava bîrê bi tedbîrê

19. Çi kirî bî xwe kirî

3.

Eger tu nezanî binêre li cîranî

4.

Eger kes e yek bes e

20. Heta hebî şêlk û melek kengî xilasbû kesr
û kelk

5.

Însanê ziman dirêj her şemitiye

6.

Însanê ser reş şîrê xwav mêhtîye.

7.

Bira bira ye bazar cuda ye.

8.

Piranî dibi mêranî

9.

Pere xelas dibin bi ribka, zad xelas dibê bi
libika

10. Bi pirsê mirov diçî Qudsê
11. Bi xwezîya kes narajê baqê kezîya
12. Bi gulekê bihar nayê
13. Bûka salê berde malê

21. Hec bî qasida çênabê
22. Heçî ji hindikî têr nebê ji gelekî jî têr nabê
23. Heçî neke bi ya mezina pê ve çêdibê sitirhê
bizina
24. Heçî ne li şer e şêr e.
25. Heçî ne li malekî nizane bi hewalekî
26. Xweda daye rika xirab çi jê nayê.
27. Xweda noka dide bê didana
28. Xweda heye xem tune ye
29. Xewa mirîya tê ya nêz mirîya nayê

14. Buk e li hespê ye hefsarê li mistê ye kes
nizane nesîbê kê ye.

30. Xwezî bi wê bênderê ku ker û golik jê
xeyîdî bin.

15. Peyva nerm mar ji kunê derdixe

31. Xweş xeber e lê me jê ne bawer e.

16. Pîvok ne bihar e, keç ne war e.

32. Xweş dibe dewsa xencera xweş nabe dewsa
xebera.

17. Te hem xew divê hem kew divê
*Prof. Dr. Fêrmendê Zankoya Îlahiyatê, Zanîngeha Bîngol
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33. Xwîn bi xwînê nayê şuştin.

nûpelda

bêndera çand û hunerê

34. Xweyê sebrê dibî melikê Misrê

64. Vizviz ji we hingivîn ji min.

35. Derdê mino li bîra mino

65. Ga li ser kolekê na‘orî.

36. Destê xwarinê dirêj e

66. Kebanîya baş ewa ku mala xwe paqij dikê
berî hatina mêhvana

37. Destê mêra nemêzîn e
38. Devê rovî negîha tirî go tirş e
39. Dil cam e peve nabî
40. Dilê mehder xêra fireh
41. Dengê defê ji dur ve xweş e.

67. Ketiye nabêna xelîl û celîl de.
68. Kesê bê kesa Xweda ye.
69. Yê mêr rezîl dike jin e, yê mêr wezîr dike
jî jin e.

42. Dost di roja tengîyê de bellî ye.

70. Kevirekî navêje kûçikê xwe, da cîran gelek
kevira lê nexin.

43. Dostê şeva tarî ye.

71. Gul bi gulê re xweş e.

44. Dîwaro ez te re dibêjim bukê tu fêhm bike.

72. Kûçikê qadî mir, quba zêr li ser çêkirin,
qadî mir ma neveşartî.

45. Rehet dibî şûna xenceran lakin rehet nabî
şûna xeberan

73. Golikê lewitî garanekê dilewitîne.

46. Rez ji xwe pîs bû, teyrokê jî lê da

74. Golikê malê ji gayê malê natirsê.

47. Zavayê li derê xezura, weke kûçikê devê
tenûra

75. Kê mêr kire wezîr jin, kê mêr kire rezil jin.

48. Ji ava birbir netirse ji ava nerme bitirse.

77. Limêja di wext weke xatûna li ser text.

49. Ji ber baranê çû ber teyrokê yan jî ji ber
şirikê çû ber mezrîbê.
50. Zikê reş e çiqa bûxe nabê bes e.
51. Ziman daqoqê serî ye.
52. Jina baş dizê mala xwe ye, qehba mêrê xwe
ye.
53. Ji wî kesî bitirse ku ji Xwedê netirsê.

76. Gula me ne tu gul bû, baranê lêda şil bû.
78. Lewme bi çeng û per in, li devê deriya
digerin
79. Mar e ne cih e na war e.
80. Maka sed xeberê xeberek e.
81. Mala mêra xezîna zêra
82. Mal têr e kebanî şêr e.

55. Serê bê semyan jê çêdibê derdê bê derman.

83. Mêrik ne fader e lakîn êş bi ser de hatine
(Yanî mêrik di ‘eslê xwe de ne fadil û
xwedan hikmet e, lê gelekî xwedan tecrube
ye loma serketî ye.)

56. Serê neêşe nehewceyê desmalê ye.

84. Nezanî rihetîya canî

57. Şam şekir e weten şîrîntir e.

85. Ne derdê min o ne li bîra min

58. Şerê li ser riha qadî

86. Nekesa nekne kes, kurtanê kerê çênekin ji
etles

54. Sipeh (sipî) ji qepala (paç/pot) fitne ji ebtal
(ehmeq) a.

59. Şûrê hesinî heft sala bisenî talî kete serê
kesenî
60. Şêr şêr e çi jin e çi mêr e
61. Tebî’etê şîrî naçî heta pîrî
62. ‘Eqil taca zêrîn e li serê herkesî nîn e
63. ‘Eqil ne di mezinatîyê de ye.

87. Nîv ‘aliman dîn berda nîv toxtoran can
berda.
88. Hewî hewî can kir, jintî jintî zar (zeîf)kir
89. Weqta ga ketin kêr zefin
90. Ya dila nayê mila.
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Zafer BERDESTÎ
Ziman navgîna herî bibandor û hînker a
navbera mirovan e. Însan bi însanên din re heta
bi candarên din re bi alîkariya ziman dide-distîne,
îhtiyacên xwe pêk tîne, xwe pêş dixe, pirsgirêkan
çareser dike, hîn dibe, hîn dike û di hemû jiyana
xwe de zimanê xwe bi kar tîne. Însan zimanê xwe
daxive, hînî zarokên xwe dike û hînî derdora xwe
dike. Bi zimanê xwe car caran dibêje, carna distirê,
carna digirî, carna diqîre, carna dikene. Carna jî
dixwîne û dinivîse. Bi kurtasî zimanê mirovî di her
derê jiyana wî de pêre ye û neynika wî ya herî geş û
ronak e.
Îro li seranserê cihanê bi qasî 6000’î -bi
tevê zaravayên xwe ve- ziman hene. Ji van zimanan
hinek bi milyaran, hinek bi milyonan, hinek bi
hezaran û hinek jî tenê ji aliyê çend kesan ve tê
axaftin. Zimanên wekî îngilizî, fransewî, îspanyolî,
erebî zimanên navdewletî ne û bi sedan milyon kes
van zimanan bi kar tînin. Herwiha hin zimanên ku
li welatên wekî Çîn û Hîndistanê hene ku –çi zarave
bin, çi ziman- ew jî di jiyana sedan milyon kesan
de heye. Wekî din îro li gelek welatan hinek ziman
hema ji ber tunebûnê ne. Ev zimanên hanê wisane
ku êdî kes behsa wan jî nake.
Baş e, gelo zimanek çawa pêş dikeve,
berbelav dibe û xurt dibe? Çawa dikare bibe zimanê
bikaranînê yê ji milyarekî zêdetir kesî? Çawa
dikare di avahiyan, refên dîwaran, jûr û odeyan de
bikeve nava rûpelên bêjimar ên bergên milyonan
kitêban? Çawa dikare bikeve ser zimanê firoşkarên
gelek bajaran? Çawa deng û qijînên zarokane yên
zarokên welatekî dadigire? Û li hemberî van çawa
dikare van hemûyên navborî nikare bike û ber bi
winda bûnê ve diçe? Endamê/a xwe yî/e dawî çawa
li kelekê siwar dike û wî/ê bi tena serê xwe berdide
deryaya xilasbûnê.
Çend Sedemên ku Ziman Pêş Dixin
Em ê niha behsa hin sedemên pêşketina
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zimên vebêjin û ji çend zimanan mînakan bidin;
Ji bo zimanek pêş keve beriya her tiştî
divê bi wî zimanî bê nivîsandin. Lewre nivîs hem
ziman qeyd dike, nahêle winda be, hem pêş dixe
û hem jî dibe amûra têkiliyên di navbera însanan
de. Dîsa nivîs roj bi roj şaxê zimên zêde dike, bi
edebiyatê dest pê dike, dibe zimanê ilmê, felsefê,
aborî û siyasetê. Herwiha nivîs ziman serast dike
dixe qalibekê, standardekê jêre çêdike û pêşiya
bikaranînên şexsî û kêyfî digre.
Sedemeke din a pêşketina ziman jî hîn bûn
û hînkirin e. Gava zimanek hate nivîsandin şûnde
êdî bi wî zimanî meriv dikare ders bide, hîndekariyê
bike û wî di xwendingehan de bide xwendin. Lewre
zimanekî neyê xwendin û pê neyê nivîsandin nikare
mayînde be. Ya girîng ew e ku meriv ziman hînî
nifşên pêşerojê bike, zarokan perwerde bike, amûr
û materyalên dersan amade bike, pirtûk, kovar û
rojnameyan derxe û tevxebateke giştî li seranserê
welêt bide destpêkirin. A rastî ji bo van xebatên
navborî divê saziyeke ziman hebe ku van xebat
û tevgeran bi rê ve bibe, biryarên hevpar bide û
bistîne.
Yeke din bazara ziman e. Yanî bazareke
ku mirov pêdiviyên xwe pêk tînin, bi wî zimanî
didin û distînin, bi xêra wî zimanî kar dikin, bi
wî zimanî digihijin kes û karan e. Zimanê ku bû
yê bazirganiyê; dijî, pêş dikeve û li gelek deran
bêyî hînkirina fermî dibe zimanê duwem ê kesên
biyanî. Lewma jî divê mirov zimanê xwe di bazar û
ticareta xwe de bi kar bîne. Welatên ku zimanê xwe
karibûne di ticaretê de bi kar bînin gihiştine gelek
deverên cihanê, zimanê xwe hînî biyaniyan kirine
û bi vî awayî tevî çand û aboriya xwe siyaseta xwe
jî pêş xistine. Wekî mînak piştî ronesansê netewên
Ewropî bi keşifkirina welatên nû ve zimanê xwe
birine welatên dûr û li wan welatan hîmê zimanê
xwe danîne. Bi riya keştiyên ticaretê malên ticaretê
birine van welatên nû- li vê derê me dixwest em

nûpelda

bêndera çand û hunerê

qala mêtingeriya Ewropiyan bikin lê mijara me ne
ew e- di van welatên nû de bazarek ji xwe re danîn
û zimanê xwe jî xistin yê bazarê. Zimanên wekî
îngilizî, fransî, îspanyolî û portugalî mînakên zanî
ne. Mînaka herî berçav Îngilîzî ye. Îngilîzî –çiqas
bi mêtingerî û êrişkariyê be jî- gava bi keştiyan diçe
welatên parzemînên dûr li wir dimîne, bi vî awayî
dibe zimanê welatê nû jî. Tabî li vê derê ev pirs
muhîm e. Gelo hêz –çi ya leşkerî, çi ya aborî- ziman
berbelav dike yan ziman hêzê pêk tîne? Bersiva vê
dê rêya me ronî bike lê li vir a muhîm bi çi awayî
dibe bila bibe ziman di têkiliya mirovan de ye.
Sedemeke din a pêşketina zimên jî zanist
e. Yanî zimanî, di zanîn û zanyariyê de bikaranîn e.
Zanistên komalî û yên fennî hem ziman pêş dixin
û hem jî bi kîjan zimanê zanist bê kirin ew ziman
bandorê ser komal û welatên din jî dike û bala wan
dikişîne. Îro li gelek welatan bi hezaran zanîngeh,
xwender û fêrgeh îngilizî didin xwendin. Dîroka
dirêj a bazirganiya navdewletî kir ku îngilizî bikeve
nava zanîngehên cihanê û labaratuwarên wan, bi vî
awayî lêkolîn û lêgerînên zanistî zêdetir bi îngilizî
hatin kirin, ev jî bû sedema deshilatdariya îngilizî
ya di cihana zanistê de. Îro jî gelek zimanên parastî
û pêşketî di hemû zanistan de tên bikaranîn, bi vî
awayî berê xwe didin pêşerojê.
Rewşa Kurdî û Hin Pêşniyar
Kurdî xwediyê
gelek zarave û devokan e
û xwediyê hin pirsgirêkan
e. Perçebûna kurdan,
cudabûna
alfabeyê,
nestandartbûn, bêtêkiliya
kurdan, rewşa siyasî
û aborî ya kurdan û
ya rojhilata navîn hin
sedemên paşdemana kurdî
ne. Lê bi tevî xebatên
giranbiha û bihistyariya
demên dawîn, kurdî ji
rewşa xirab rakiriye û
berê wê daye pêşerojeke
geş. Gelek xebat hatin
kirin û hê jî tên kirin ji bo kurdî navberê kêm bike
û di pêşbaziyê de paşde nemîne. Lê ev xebat têrê
nakin û divê hin xebatên din bên kirin ji bo kurdî
pêşkeve ku em ê çend mînakan li jêr bijmirin:
• Divê beriya her tiştî kurd bi hev re tenê bi kurdî
baxivin. Lewre ev hem tiştekî sirûştî ye, hem jî
dermanekî belaş e.

• Divê kurd binivîsin. Lewre ya ku dimîne nivîs e.
• Divê saziyeke fermî kurdî standart bike,
lêkolînan bike, pisporan bigihîne, li ser rewşa
ziman xebatan bike, kesên ji bo ziman dixebitin
fînanse bike, weşanan bike û biryarên yekgirtî
bistîne.
• Kurdî ji bo ku di standardekê de bê bikaranîn
divê xwediyê statuyeke naskirî be.
• Di welatên ku kurd lê dijîn de divê kurdî bibe
fermî, di saziyên dewletê de û di bazarê de bê
bikaranîn û ya girîngtir divê ev bi zagonan were
parastin.
• Divê di xwender û zanîngehan de kurd bikaribin
zimanê xwe hîn bin, hînî zarokên xwe bikin û
perwerdehiya xwe bi kurdî bikin.
• Divê têra xwe tv û radyoyên bi kurdî weşanê
dikin hebin û bernameyên bikêr ji bo pêşketina
zimanê gel bê kirin.
• Divê kovar û rojnameyên kurdî zêdetir bin û
xizmeta gel bikin.
• Divê di nav kurdan de tevxebateke giştî ji bo
xwendin û nivîsandinê bê kirin û kurd li her derî
zimanê xwe bi kar bînin.				

Tevî van sedemên jor helbet hin sedemêndin jî
hene ku dikarin bi giştî ziman, bi taybetî zimanê
kurdî pêş bixin.				
		 Îro di bikaranîna teknolojiyê de, di
kompîtûrgeriyê de, di feza û tibê de zimanê kê
tê bikaranîn ew ziman serdest e. Heke zimanek
dixwaze pêşkeve divê di van waran de bê bikaranîn
û bersivê bide ihtiyacên nifşên nû.
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Têkiliya Wêje û Civakê
Mehmet N. YAVUZER
Wêje û civak girêdayî hevdu ne. Tekiliya
civak û wêjeyê pir xurt in. Di nav vê jiyanê de
bêguman wêje û civak li hev aliyane. Gava ku em li
cîhanê dinihêrin dibînin ku civak û wêje bi hev re,
bi rê ve diçin. Wêje çiqas pêşketî be civak jî ewqas
pêşketî ye.
Heke civak hêşînahî be şilî jî wêje ye ku
civakê geş dike. Heke civak dil be wêje jî çav e ku
evînê hîs dike û vedibêje. Heke civak zarok be wêje
jî dayik e ku li civakê xwedî derdikeve, xweyî dike,
dimêjîne û mezin dike.
Heta ku merivên ku civakê pêk tînin hebin,
hest û ramanên wan hebin bê guman dê hest û ramanên
xwe bi wêjeyê bînin ziman, bi riya helbest û pexşanan
dê bêjin û binivîsin. Yê stranan, çirokan, kilaman
bêjin, bi vî awayî dê dilê xwe rihet bikin. Bê guman
wêje û civak hevalê hev in, evîna hev in, dostê hev û
hevparê hev in. Em nikarin wêjeyê bê civak, civakê jî
bê wêje bifikirin. Heke ji hev biqetin wê gavê her du
jî dê ji tîbûna û birçîbûna bimirin.
Wêje civakê vedibêje. Him hest û ramanên
civakê, şahî, xem, êş û janê civakê, derd û kulên
civakê, keser û hesreta civakê tîne ziman him jî,
teşeyê dide civakê. Di heman demê de wêje bandorê
li ser civakê dike. Wêje civakê aram dike, êş û janên
civakê, kêf û şahiyên civakê, evîn û hesreta civakê
vedibêje û civakê rehet dike. Gava ku meriv li wêjeya
netewekî dinihêre rewşa gel, xem û xeyalên netewê,
hesret û kesera wan, dewlemendî û pêşketinên wan
dibîne.
Wêje civakê vedibêje lê, him bi devkî him jî bi
nivîskî vî karê xwe pêk tîne. Em gava ku di nav civakê
de li wêjevan, helbestvan û dengbêjan dinihêrin rewşa
civakê êş, derd, kul, xem û kenên civakê, daxwazî,
hêvî, tirs, girî, kerb, û xeyalên civakê bi çîrok, helbest,
roman, stran, lorik, heyranok û mamikan vedibêjin.
Em dizvirin dêna xwe didin wêjeya Kurdan,
dengbêj, dê û bav, derwêş, mela, şêx, feqî, mîr, şivan,
gavan, berxwan, bêrîvan, cotkar wekî lehengan
dibînin. Ev leheng rastiyên civaka xwe, rewşa civaka
xwe, evîn, şer, nêçîr, jiyana rojane, pevçûna di navbera
‘eşîran, koçberî, lehengî, xwezayî, mîtolojîyan, bi
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qesîde, çîrok, beyt, helbest, roman, stran, heyranok û
lorikan bi devkî û bi nivîskî vegotine. Bi vî awayî can
dane civakê û civak bi van berheman zindîtir bûye.
Niha li ruyê dinyayê tu gel tuneye ku wêjeya
wê tunebe. Wejeya nivîskî tunebe jî wêjeya devkî
teqez heye. Ji ber ku civakek bê wêje nikare bibe
civak. Civak bi wêjeyê xwe tîne ziman, ji hev hez
dike, jiyana xwe geş û rengîn dike. Di heman demê
de civak jî wêjeyê derdixe holê. Lê a niha li rûyê
dinyayê hinek netew hene wêjeya wan pêşve çûye,
hinek netew jî hene wêjeya wan paşve maye. Hinek
netew hene ku wejeya wan a niviskî tune.
Gava ku di cihanê de em berê xwe didin
netewa Kurd wêjeya vî gelî him ya devkî him jî ya
nivîskî heye. Lê ez bawerim wêjeya devkî di nav
gel de ji ya nivîskî xurtir e. Civaka Kurdan bi hezar
salane bi wêjeya devkî jiyaye.Ya nivîskî di nav gel
de lawaz maye. Birastî sedemên qelsmayîna wêjeya
nivîskî hene. A niha jî wêjeya devkî di nav Kurdan de
hê jî xurt e li gorî ya nivîskî. Lê di van salên dawî de
wêjeya Kurdan ya nivîskî jî di nav gelê Kurd de gav
bi gav ber bi xurtbûnê ve diçe. Pêşveçûna wêjeyê di
heman demê de pêşveçûna civakê jî xuya dike.
Nirxên civakî û çandî bi amûriya wêjeyê
derbasî nifşên nû dibe. Bi alîkariya wêjeyê navbera
nifşan de qetîn çênabe û civak hebûna xwe bi awayekî
asayî bi rê ve dibe.
Ji fîlozofên serdema pêşîn bigre heya yê
îroyîn, hemû li ser mijara ji wêjeyê sûdwergirtina
civakê sekinîne. Platon bi bandora wêjeyê ya li ser
civakê hesyaye. Dixwaze di wêjeyê de mijarên ku
li ser civanan bandorên neyînî dikin ji wêjeyê bên
derxistin. Platon dizane ku bi rêya wêjeyê civak teşe
digire. Arîsto dibêje, bi rêya wêjeyê civak zanînan hîn
dibe. Wêje di hundirê mirovan de mîna hestên tirsê,
dilşewatiyê û wd. derdixe holê û mirovên dilpak pêk
tîne.
Gelek nivîskarê Kurd û yên cîhanê pirsgrêkên
civakê wekî pirsgirêkên wêjeyê dîtine.
Wekî encam wêje hêmaneke çandî ye. Him
civaka ku lê zayiye bandor digre, him jî bandorê li
civaka ku tê de ye dike.

Di Berhemên Klasîk ên Kurdî de
“Besmele, Hemdele û Selwele”
Nureddin ERTEKİN
Desptêk
Mijara “Besmele, Hemdele û Selwele”
di edebiyata Klasîk a Kurdî de gelekî girîng e.
Serê her dîwanê, her mesnewiyê û berhemên olî
û dîrokî, çandî tev bi vî awayî hatine hûnandin.
Dema ku meriv bala xwe dide berhemên Ehmedê
Xanî rewş wiha ye, dema meriv dikeve nava
bexçê Evdirrehmanê Axtepî rewş wanî ye, dema
ku meriv dikeve nava dîwanên Birîfkaniyan,
Findikiyan, Baqustaniyan û wd. Rewş bi heman
awayî derdikeve pêşberî me. Em ê di vê nivîsê
de li ser sedem û bingeha vê meseleyê bisekinin
û em ê bi mînakan hewl bidin ku nivîseke dewlemend daynin ber destê we.
Nivîskarên misilman bi tevahî di serê
pirtûkên xwe de, bi navê Xwedê, bi hemdê
Xwedê û bi selat û selamên li ser Pêxemberê
me Muhemmed Selat û selamên Xweda li ser
bin destpê dikin. Ev destpêkirin di temamê
pirtûkan; çi pirtûkên olî, çi pirtûkên dîrokî, çi
pirtûkên rêziman û çi pirtûkên di warê din de
hatine nivîsandin, di tevan de, her yek li gor
nivîskarê wê pirtûkê bi rengê cuda cuda xuya
dibe. Hinek jê bi rengên gelek balkêş ku mirov dixwaze her tim bixwîne û mirov bi xwendina wan gelek kêfxweş dibe, ku di wan de
temamê hunerên edebî pêk hatine; risteyên
Şêx ‘Evdirrehmanê Aqtepî di Rewdunne‘îmê
de nivîsandiye mînakeke girîng a vê rasteqînê
ye. Hinek ji wan xuyaye ku ji hundirê kezaba
nivîskar, ji nav dil û hinava wan bi şiklek edebî
derketiye.
Bi kurtasî ji vê destpêkê re tê gotin:
‘‘Besmele, Hemdele, Selwele.’’ Nivîskaran
destpêkirina bi vî rengî ji bingehek Olî derxistine. Ola Îslamê bingeheke girîng ava kiriye ji
bo destpêka her tiştî bi ‘Besmelê’, di her demê
de Hemdê Xwedê û Selawatên li ser Pêxember
‘eleyhîselam.

Bedî‘ûzzeman di serê Rîsale-î Nûr di
purtûka xwe a Sözler de:

dest pê dike û di vê pirtûkê de di serê peyva
yekemîn de ; ‘Bismillah her hayrin başidir. Biz
dahi başta ona başlariz’ ango “ Bismillah serê
her xêrê ye. Em bi xwe jî di serî de dest bi wî
dikin” dibêje.1
Bi kurtasî ‘‘Besmele, Hemdele, Selwele.’’ ev destpêka ‘Erebî a di serê pirtûka
Bedî‘ûzzeman de ye. Bi çend kelimeyên cuda
em vê ‘‘Besmele, Hemdele, Selwele.’’ Di gelek
pirtûkan de dibînin.
Wergêrê Şerefnameya Şerefxan û di serê
pirtûkê de wiha bi Tirkî wiha dibêje: “Yazar, kafiyeli ve tantanali bir deyişle, Allah’a hamdı ve
Peygambere salatı kapsayan bir girişten sonra’’,
mirov dixwaze ku bizanibe ka Şerefxan çawa
pesnê Xweda daye û bi çi rengî selat û selam li
ser Pêxember rêz kiriye
Şêx Ehmedê Xanî di Nûbehara Biçûkan
de wiha dest bi pirtûka xwe dike:
Bismillahîrrehmanîrrehîm,
Mebde ê her ‘îlmekî navê ‘elîm
Hemd û sena û şukranî,
Ji bo wî Xaliqê Rehmanî
1 Bedi‘uzzeman, Sözler, Wêşanên Zehra, Îstanbul, 2000, Rupel:11
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Ku fesahet û beyan daye lîsan,
Lîsan daye însan
Hindî selawatan hemî,
Li resûlê me yê ummî
Ku bûne peyrewê di wî
‘Ereb û ‘Ecem û Kurmanc û Romî
bi pênc ristan ‘‘Besmele, Hemdele, Selwele.’’
tîne ziman.2
Lê di Mem û Zînê de bi rengekî cuda û
balkêş, bi aweyekî ku layiqê sofîtî û evîndariya
wî ya li hember Xweda û Resûlê Xweda ku
şopê sofîtî û welîtiyê tê de zêde zêde xuya ye
em dibînin. Xanî, beşa yekemîn a Mem û Zînê
veqetandiye ji bo ‘Besmele. Di vê beşê de em
bingeha ‘Besmele’ a tesewûfi dibînin.
Di beşa duyemîn de Şukr û Zikr û Tesbîhê
Xweda bi rengê evîndariyê dinivîse. Evîna Şîrîn,
Ferhad, Leyla, Qeys (Mecnûn), Yusuf û Zelîxa,
Şêxê Sen‘aniyan û evîndariya temamê evîndaran
digihîne bal evîna Xweda. Her wekî ku gotiye:
Husna te ye zîneta hebîban,
Reşka te ye xîreta reqîban
Meyla te ye ‘aşiqan dikêşit,
Derdê te ye dil ji ber diêşit3
Di beşa sêyemîn de Xanî selat û selamên
xwe ne bi lefzê selat û selaman dibêje. Ji afirandina nûra Pêxember dest pê dike û mezinahiya
Wî tîne ziman, M‘ucîzatên Wî rêz dike û wek
ku selat û selamê li ser al û eshabê Wî tê gotin
bi teherek cuda bilindbûna wan tîne ziman. Xanî
di vê beşê de sedema ku selat û selam li gor ku
em selat û selamê dizanin negotiye wiha dibêje:
Ne’tê te bi ‘ilmê min mehale,
Meddahî ji bo te Zulcelal e
Ez dê çi bêjim ey Şehînşah,

28

Wessafê te ye kelamê Allah
Şaha, ji te ra xweş îsm e Yasîn,
Taha, ji te ra tilsim e Tasîn4
Bingeha
“Hemdele,
Hemdele”yê Di Ola Îslamê De

Selwele

û

Tesewûf, bi alîkî kuştina nefsê ye, nehiştina nefsê ye, tunekirina/jiholêrakirina nefsê ye.
Di hersê beşê serê Mem û Zînê de em dibînin ku
Xanî tu qedr û qîmetek nehiştiye ji nefsa xwe re.
Nefsa xwe tune dîtiye. Ji vê tunebûna nefsê ye
ku dibêje ‘Ne’tê te bi ‘ilmê min mehale’ ger çiqas ku rast be ev gotin, bê fîşal be, ku kes nikare
pesnê Wî bi şayanî bîne ziman lê belê di vir de
xwe û ‘ilme xwe ne tiştek hesapkirin li ber çavan e. Ev taybetmendiyeke mutesewif û sofitiyê
ye. Di beşa duyemîn de‘Xanî, bi nezaniya xwe
der heq’5 û di beşa yekem de ‘Xanî, ku nehîn bi
qelbê zakir’6 ku dibêje dîsa em dibînin ku bi her
awayî xwe kêm û nezan dihesibîne.
Ji vê sedemê ye ku Xanî wek ku em dizanin selat û selam negotiye. Lê, dîsa em dizanin
ku mirovê mutesewif ji selat û selaman zêdetir
Pêxemberê me pesinandine. Ev pesinandin di
pirtûkên wan de, di zikr û tesbîhên wan de, di
du‘a û bergerandinên wan de her tim xuya ye.
Heta em dibînin temamê pîremerdên sofî, selat
û selamek ku evîndariya xwe pê dane nîşankirin
ji xwe re kirine zikr û tesbih, her tim ew selat
û selam xwendine û bi wê selat û selamê li ba
Xweda gîhiştine gelek payeyên me’newî. Di
di‘a û bergerandina Şêx ‘Ebdulqadirê Geylanî,
Muhyiddînê ‘Erebî, Îmam Zeynul’abîdîn,
Îmamê Xezalî, Ebul Ferec El Bedewî, Şêx Ehmed Er Rûfa‘î, ‘Abdûlletîf Eş Şamî, ‘Abdulxenî
En Nablûsî, Îmamê Newewî, Ma’rûf El Kerxî,
Hasan El Besrî, Îmam Şafî‘î, Rabî‘atul ‘Edewiyye, Eba Yezîd El Bestamî, Cuneyd El Bexdadî û
Muhemmed El Kurdî de em dibînin ku her yek bi
teherek cuda cuda Pêxemberê me pesinandine.
Û dîsa em dibînin ji evîndariya wan a pir, ji hest
û ramanê wan ên bêdawî, ji rêzdariya wan a kûr
xwestine ku selat û selamê wan jî wek evîna
wan pir, wek hest û ramanên wan bêdawî û wek
rêzdariya wan kûr bin. Vê yekê bi taybetî di
4 Xanî,Mem û Zîn, Wêşanên Nubihar, 2009, Rûpel:22

2 Xanî,Nubehara Bûçûkan,Wêşanên Yenda,Rupel:16

5 Xanî,Mem û Zîn, Wêşanên Nubihar, 2009, Rûpel:16

3 Xanî,Mem û Zîn, Wêşanên Nubihar, 2009, Rûpel:13

6 Xanî,Mem û Zîn, Wêşanên Nubihar, 2009, Rûpel:11
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Delaîlul Xeyratê de em zêde zêde dibînin. Wek
ku di Delaîlul Xeyratê de derbas dibe: ‘‘Allahumme sellî‘ela seyyîdîna Mûhemmedîn we
‘ela alî seyyîdîna Mûhemmedin hetta la yebqa
mînesselatî şeyûn.’’ (Xwedayê me, selat û selam
liser Seyyîdê me Mûhemmed û ehlê Wî bin heta
ku ji selama tiştek nemîne.)
Lê belê divê em zanibin di vê pesinandinê
de tiştekî ne rast, tiştekî derew, tiştekî ku Şerî‘et
qebûl nake tuneye. Pêxember ew qas şayanê
pesinandinê ye; Xweda di Qurana Pîroz de pesnê
Wî daye. Lewma ku Xanî dibêje ‘ wessafê te ye
kelamê Allah’. Yek ji bingehek olî ya selat û
selam dayîna ser Pêxember bi vî awayî hat holê.
Mewlûda kurmancî, mewlûda Bateyî
beşa yekemîn bi tevayî Hemdê Xweda li ber çavan radixîne. Destpêka mewlûdê piştî Besmele
wiha ye; çawa ku xwendevan tev dizanin:
Hemdê bêhed bo Xwedayê ‘alemîn,
Ew Xwedayê daye me dînê mûbîn.7

Daxîdarim bû wî sîma ê bi nûr
Ew hebîbê ruhniya heft asîman,
Her dû ‘alem qalip ew rûh û rewan11
Ku mirov bi zanayî bifikire, ku mirov
fêhm bike ku ka çi gotine û mirov zanibe ku bingeha gotinên wan ji ku hatiye, mirovê tê bigihêje
ku tiştên gotinin û anînîn ziman bi temamî di
bingeha xwe de ji gotin û kirinên Pêxemberê
me ‘eleyhîselam distînin. Pêxemberê me
‘eleyhîselam layiqî/ şayanê van peyv û gotinan
e. Ne ku nivîskarê me derew li Pêxemberê me
‘eleyhîselam kirine. Ne ku tiştekî ku di Qasidê
Xweda ‘eleyhîselam de tuneyî ew pê dane pesinandin. Xweda û Qasidê Xweda ‘eleyhîselam
şan û rûmeta wan ewqas bilind û mezin in ne
hewce ye ku bi derewan û tiştên di wan de tunebe pê bên pesinandin. Çawa ku şa’irê Resûlullah
‘eleyhîselam Hassan kurê Sabît (rediyellahû
‘enh) dibêje:
Wema medehtû Mûhemmedîn bî meqaletî

Beş bi 22 ristan hemdê Xweda, sedema
pêwistiya spasiya Xweda pêşkêşî me dike.
Bateyî, beşa duyemîn amade kiriye ji bo
selat û selaman. Bateyî jî wek Xanî pesindariya
Pêxember kiriye, di sê ciyan de ‘Sellî ya Rebbî
‘ela Xeyrilbeşer’8, ‘Sellî ya Rebbî ‘ela Xeyrilwera’9 û ‘Sellî ya Rebbî ‘ela Xetmirresûl’10 di
van sê ristan de peyvên selat û selam bi kar aniye. Beşa duyemîn 26 rist in. Ristên mayîn hemû
pesindariya Pêxember ‘eleyhîselam in. Herdu
ristên dawiya beşê di‘a û daxwaziya mehderê ye.
Çawa ku me got di pesindariya Pêxember
de tiştekî ne li rê, ne li cî tuneye. Di pesinandina
Bateyî de jî em tiştekî ne rast, ku şeri‘et qebûl
nake em nabînin. Wek ku dibêje:
Ey şefî‘ê darûyê her ‘îlletê,
Dîde û bînahiya vê ummetê
Ew Kelîm ê xwoş newa ê çerxê tûr,
7 Bateyî, Mewlîdunnebi(a.s.w.),Wêşanên Nûbihar,2003, Rûpel:31

Welakîn medehtû meqaletî bi Mûhemmedîn

Min bi peyvê xwe, bi gotinê xwe, bi ristê
xwe, bi helbestê xwe Mûhemmed ‘eleyhîselam
nepesinandiye. Dibe ku bi Mûhemmed
‘eleyhîselam min qimet/şiyandarî, rûmet, biha
daye peyv û gotinên xwe, şi‘r û helbestên xwe.
Mele ‘Ebdulwehab Berniştî, di destpêka
‘Eqîda Îmanê de wiha dibêje:
Bi navê Xuda Xaliqê bê zewal,
Gelek hemd dikim ez ji bo Zulcelal
Li canê Mûhemmed resûlê hînar,
Bibarin selat û selam bêjimar
Digel al û eshabê Wî pur delal,
Ji bo dîn telef kirine pur can û mal
Piştî Besmelê, Hemdelê, Selwelê,

8 Bateyî, Mewlîdunnebi(a.s.w.),Wêşanên Nûbihar,2003, Rûpel:35
9 Bateyî, Mewlîdunnebi(a.s.w.),Wêşanên Nûbihar,2003, Rûpel:36
10 Bateyî, Mewlîdunnebi(a.s.w.),Wêşanên Nûbihar,2003, Rûpel:37

11 Bateyî, Mewlîdunnebi(a.s.w.),Wêşanên Nûbihar,2003,
Rûpel:35,36,37
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Beyan kim bo we ‘ehda Qal û Belê12
Mele ‘Ebdulwehab Besmele, Hemdele û
Selwelên xwe bi sê rêzan dibêje. Di vir de jî em
dibînin bi gotina xwe ye ku dibêje ‘Bibarin Selat û selam bê jimar’ xwestiye ku Selat û selamê
wî wek dilopê baranê bêjimar li ser Qasidê Xweda ‘eleyhîselam bibarin.
Nivîskarê pirtûka ‘Dîwanil Xelîlî, di
beyan kirina jîna Mezra Bohtan, di buhurtinê
qedîm’ Seyyîd Mûhemmed Xelîl el Xelîlî, bi
teherek cuda Besmele, Hemdele û Selwele
dinivîse:

pirtûkan de dibînin. Bateyî, di mewlûdê de beşa
çaran ji bo vê yekê amade kiriye. Beş bi vê ristê
dest pê dike:
Girtî yek qebde ji nûra xwe Xuda,
Gote Wî: kûnî, hebîbê Ehmeda.14
Di Mem û Zînê de Xanî, di beşa sisiyan
de vê yekê dinivîse, lê, Xanî, deryake kûr e.

Bîsmillahî, bi namê Allah
Rehman û Rehîm me‘bûd û Îlah
Sername ê name namê Me’bûd
Ew malikê meşhûdat û mewcûd
Sed hemd û sena ji bo Rebbê ‘Alî
Sahip şefqet û xudan kemalî
Sed şukr û medih ji bo te Yezdan
Ya Şahînşahê bisat û ‘erşan13
Heta vir Seydayê Xelîlî, Besmele û Hemdele bi çar rista pêşkêş kiriye. Lê Selat û selamê
xwe di herdu ristên dawiya vê beşê de dibêje:
Sed elf û Selat û sed Selam
Bê hed û hîsab bit bi dewam
Daîm bibarit li hebîbê Eşref
Hem Al û we Eshabê mûşerref
Ev beş hatiye amade kirin bi 32 ristan. Di navbera ristên Hemd û Selatê de 26 rist
pesinandina Pêxemberê me ‘eleyhîselam tîne
ziman.
Ev pesinandin ji destpêka afirandina
nûra Pêxemberê me ‘eleyhîselam dest pê dike û
heta ku li ser rûyê gerdûnê dibe Pêxember, dewam dike. Pesinandina bi vî awayî em di gelek
12 Ev pirtuk destxet e, nehatiye çap kirin. Min ev rist ji ber dengê wî yê
qaseta teyîbê girtiye. Mele ‘Abdulwehap temamê pirtûkê bi dengê xwe
xwendiye.
13 Ev pirtûk destxet e, nehatiye çapkirin. Kopya destxetê li ba min e.
Min ji wir girtiye. Rûpel:1,2,3
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Girêdana ristên wî di vî warî de li ser evînê ne.
Wiha dibêje Xanî:
Ewwel biriqî ji husnê Sermed,
Nûrek bûye me’niya Mûhemmed.15
14 Bateyî, Mewlîdunnebi(a.s.w.),Wêşanên Nûbihar,2003, Rûpel:42
15 Xanî,Memû Zîn, Wêşanên Nubihar, 2009, Rûpel:18
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Wan beşê ku bi vî rengî amade bûne di
wan de ‘ilmê ‘Eqaîdê/ zanista Baweriyê, zanista
tesewûfê û zanista metafizikê bi hev re cî girtiye. Ne hewce ye ku ez bêjim Tefsîr û Hedîs jî
pêwist e. Ev mijar hûr û kûr e. Pêwist e ku em
bispêrin şarezayên van zanistan.
Pirtûkê nivîsakarê Misilmanan çi

dibû. Di serê çîrokan de digotin: ‘Hebû hebû, ji
Xwedê mestir/mezintir kes tunebû.’
Ev çand bi bîr û baweriyê ava bûye. Ji vê
bîr û baweriya xurt evîn çêbûye. Nivîskarê me
evîna xwe ye li hember Xweda û Resûlê Xweda bi teherê cuda cuda di serê pirtûkên xwe de
nivîsandinê.
Ji ber ku nivîsa me li ser selat û selamê
ye, divê em jî bi selat û selamê dawiyê lê bînin.
Ev selat û selama Metînê Baqustanî ye.
Gerdûn/dunya tijî şekirê hûr bibe. Bi
qasî wan hebê şekirê hur gerdûn ava bibin. Ew
gerdûn jî tijî şekirê hûr bibin. Bi qasî wan hebê
şekirê hûr SELAT Û SELAM li ser Pêxemberê
me bin.
Encam
Dînê Îslamê bingeha xwe ji bo vê çandê
ava kiriye. Bi kurtasî ev bingeh di mînakên vê
nivîsê de derbas bûn. Ku Bedî‘ûzzeman dibêje;
‘Bismillah her hayrin başidir.’ Û xanî dibêje:
‘Ku fesahet û beyan daye lîsan, Lîsan daye
însan’ û ristên din dema ku em li ser bisekinin,
em wan şîrove bikin ew ê derkeve holê.
Besmele, xwestina alîkariyê ji navê
Xwedê ye. Ola Îslamê dixwaze ku kî çi bike
alîkariyê ji navê Xwedê bixwaze û paşê dest bi
wî karî bike. Nivîskaran ev rastî zanibûn, baweriya wan bi vê yekê hebû û ev rasteqîn di
pirtûkên xwe de. Li hember wan qenciyên ku
Xweda daye mirov, wek dayina ziman, dayina zanînê, dayîna hêzên li ser her tiştî, û wd.
sipasiyên xwe pêşkêşî Xweda kirine. Piştî sipasiya Xweda ew Pêxemberên ku Xweda gerdûn
ji bo Wî afirandiye û navê Wî li pey navê Xwe
nivîsandiye û em kirine peyrewên Wî, ji bo bi
navê Wî adan/bereket têkeve nivîsên wan, selat
û selamê xwe rêz kirine.

nivîskarê Kurd, çi nivîskarê ‘Ereb, çi nivîskarê
‘Ecem, çi niviskarê Tirk hemûyan çi pirtûkê
olî, çi purtûkê dîrokî, çi pirtûkê di warê din
de nivîsandine di serê pirtûkê wan de Besmele, Hemdele û Selwelê cî girtiye. Destpêka bi
vî rengî çandek e. Ev çand ne çandek edebî ye.
Ev çand çandek olî ye. Ev çand ewqas di nava
gel de cî girtibû, di serê çîrokên me de jî derbas

Bi kurtasî, nivîskarên Misilman ola xwe
û pêwistiyên ola xwe baş nas kiribûn, derbarê
ola wan de baweriyeke zexm hebû û ew baweriya xwe di pirtûkên xwe de didan xuya kirin.
Li gor baweriya wan her tişt di destê Xwedayê
mezin de ye, ku Xwedayê te’ala nexwaze tu
tişt çênabe, naçe serî. Ku Xwedayê te’ala hêzê
nede wan nikarin tiştekî pêk bînin. Lewma ku
em dibînin ku xwe li hember Xwedayê mezin
û Qasidê Xweda ‘eleyhîselam xwe tiştek nehesibandine, xwe zana û mezin gerandine. Xwe
kirine ax û hiştine.

Di Berhemên Klasîk ên Kurdî de “Besmele, Hemdele û Selwele”
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Zeynelabidin Zinar1
Çima yan zimanistan an goristan? Ji ber
ku axaftina bi zimanê nijadî, ji bo her miletî rih e.
Dema axaftin bi zimanê wî miletî neyê kirin, ew
milet êdî ne milet e, dibe tiştekî din ango mirî ye û
goristanî ye.
1

Rastî, rasterê ye û nayê nikarkirin. Li gor
zagona Fizîkê, hin rastî hene ku herdem rastiya xwe
çawa ku afirîne didomînin, weke Kurd ku miletek e
û zimanê wî jî kurdî ye, ev rastî ji dema ku derketiye
holê her û her hebûye û wê her û her jî hebe. Lê
hin rastî hene ku ew rastiya xwe tenê di dema xwe
ya katî de didine domandin, wek mesela berf, av û
qeşemê. Mesela: Dema berf tê, rastiyek e û nayê
nikarkirin. Lê dema ku tu beroşê tije berf bikî û bibî
germ bikî, ew berf dibe av û rastiyeke din derdikeve
holê û nayê nikarkirin. Piştre jî eger tu wê avê têxî
sarincokê, demekurtek şûnde îcar dibe qeşem,
îcar rastiyeke dîtir derdikeve holê, ev rastî jî nayê
nikarkirin.
Min carekê pirsa ”rih” ji dostekî xwe yê
psîkologê Swêdî kir: ”Rih çi ye?” Wî bi kurtî wiha
gote min: ”Rih tevgera xwînê ye. Dema xwîn
diherike mirov zindî ye, lê dema xwîn radiweste
mirov mirî ye.” Ziman jî eynî wisan e, eger ziman
bête bikaranîn ziman zindî ye û heye, eger ziman
neyê bikaranîn, ziman mirî ye û goristanî ye Ji ber
hindê, axaftina bi zimanê kurdî pir girîng e û zimên
rihê netewî ye. Ev yek, ne tenê ji bo Kurdan, lê ji bo
her kesî sufte ye.
Ji vê zêdetir, dema ku tu bi zimanê Kurdî
bipeyivî, tu hem zimanê xwe û hem neteweyê
xwe didî jiyandin. Lê dema ku tu bi zimanê xwe
nepeyivî, tu hem neteweyê xwe û hem jî zimanê
xwe didî mirandin.
Zanayên zimanzan hemû dibêjin: ”Dema
tu ziman bi kar bînî, ew ziman zindî ye. Lê dema
ku tu ziman bi kar neynî, ew ziman mirî ye.” û
wiha jî dibêjin: ”Ew zimanê ku zarok pê nepeyivin,
pêşeroja wî tune.”
Zimanê her miletekî, yê her zindiyekî,
1Nivîskar/Lêkolîner/ pencinar.z@gmail.com
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ayetek ji ayetên Xwedayê Mezin e ku bi dilovaniya
xwe jê re wek diyarî hatiye dayîn. Lewra Xwedê di
Ayeteke Qurana pîroz de mealen wiha gotiye:
”Cudahiya reng û zimanê afirmendên erd û ezmanan,
her yekê ayetek ji ayetên Min in”.2 Ayet jî bi wateya
ezzamet, huner û nihêniya xwedantiyê ye
Dema bawermendek bêje ”Ev gola Wanê,
ne Xwedê afirandiye” ew kes kafir dibe. Eger yek
bêje: ”Zimanek bi navê Zimanê Kurdî tune” dîsa ew
kes kafir dibe.
Îcar em werin ser Kurdên ku bi zimanê xwe
napeyivin: Ew kurdên ku Xwedê ev zimanê kurdî
wek diyarî daye bav û kalên wan, bav û kalan jî ji
wan re wek mîrat hiştine, lê niha ew pê nepeyivin,
di nav gunehkariyeke mezin de ne û lêborîna wan jî
pir zehmet e.
Îro li dinyayê 7. 476. 652. 000 kes hene.
Xwedayê mezin ji bo her neteweyekî jî zimanek,
çandek, dîrokek û warek jê re bi kerema xwe diyarî
kiriye. Lê belê evqas mirovên heyî, li gorî rengên
xwe yên fizîkî dabeşî ser çar pişkan bûne ku ew jî
ev in: Reş, sor, spî û zer.
Nexwe ewqas kesên li dinyayê eger her
yek bi zimanê xwe nepeyive, eger bi kultura xwe
nelipike, eger xwedîtî li toreya xwe neke, eger warê
xwe neparêze, ew xiyanetê bi emanetên Xwedê
dike. Ev hawe ji bo hemû kesên li dinyayê jî sufte
ye.
Di serê Sedsala 20. de, li dinyayê 20 hezar
ziman bûne ku axaftin bi wan dihate kirin. Lê
mixabin dema ku sal gihişt 2000’î, tenê pênc hezar
ziman mabûn. Ew 15 hezar zimanên din, ji ber ku
xwediyê wan pê nepeyivîne, ji holê rabûn û ketin
goristana mêjû.
Dema bavek dimre, zarokên wî dibin
xwediyê hemû tiştên ku jê mane. Herwiha ew zarû
xwedîtî li hemû texlît mîrateya ku ji bav û kalên
wan maye dikin. Hin zaruyên ku xwedîtî li mîrateya
2 Sûretê Rûm, Ayet 22.
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bav û kalên xwe nekin, xelk bi
çi çavî li wan dinihêre, her
kes dizane. Xelk ji kesên
wisa re dibêje: ”Ev zarû
bê xîret in.” Xwedayê
mezin jî bihişta xwe
li bêxîretan heram
kiriye.
E
w
zarûyên kesê mirî,
xwedîtî li bizina
bavê xwe dikin,
li ga û çêleka
bavê xwe dikin, li
ker û golika bavê
xwe dikin. Baş e,
ew zarû çima wê
xwedîtî li zimanê
bav û kalên xwe
nekin? Çima ew zarû
wê xwedîtî li çand, tore
û mêjûya bav û kalên xwe
nekin?
Îcar di vê babetê de
texlîtên gunehkarî û xiyanetê jî pir
in, mesela hin ji wan ev in:
-

Eger tu nahêlî ku zarokên te fêrî zimanê
bav û kalên te bibin, hem xiyaneta bi bav
û kalan re

tu bi
vê

yekê
serbilind,
şanaz
û
singfireh bî.

Eger tu nehêlî ku zarokên te, fêrî toreya
nijada te bibin û tu dihêlî ku ew fêrî toreya
bav û

Tu, bav û kalên te hetanî
dawiya Sedsala Nozdehan jî bi navê Miletê Kurd û
war jî wek Kurdistan dihatin naskirin û bi qîmet û
rûmet bûn. Lê belê Kemalîzmê di Sedsala Bîstan de
zimanê te înkar kir û her tiştê te bi te da jibîrkirin.
Te jî xwe li mirîtî danî. Di ser de jî, tu jê re bûyî
alîkar. Ji ber ku piraniya mamosteyên ku zimanê
zarokên Kurdan bi wan dane jibîrkirin, Kurd bûne.
Ew jî tenê ji bo mûçeyekî (meaş) ku dewletê dida
wan.

kalên hin kesên ne ji nijada te bibin, ev hem xiyaneta
bi bav û kalan re ye û hem jî li pêşber Xwedayê
dilovan gunehkariyek e ku lêborîna wê tune.

Lê niha derfeteke mezin derketiye holê,
eger hêjî tu xwedîtî li zimanê xwe nakî, êdî tenê
gazind ji nefsa xwe bike.

ye û hem jî li pêşber Xwedayê dilovan gunehkariyeke
mezin e.
-

-

Eger tu nehêlî zarokên te, warê te, ew axa
ku Xwedê wek diyarî bi navê te, bi navê
bav û kalên

te wek diyarî daye nijada te binasin, hem xiyanet e
û hem gunehkarîyeke mezin e.
-

Eger tu nehêlî zarokên te dîroka nijada
te binasin, lê tu dihêlî ku ya biyaniyan
binasin,

gunehkariyeke mezin e.
Miletê te ji çu miletên dinyayê ne kêmtir e.
Ji bîr nekin ku projeya robot û ya vê computera ku îro
jiyana dinyayê li serê tê domandin, ji aliyê kurdekî
ve (Smayil Cizîrî 1136-1206) hatine xêzkirin. Divê

Bi kurtî dikarim wiha bêjim:
Çi civateke li jiyanê ku ne xwediyê ziman,
çand, tore, dirok û warekî be, ew civat goristaneke
bê kêlik e. Lê belê eger ew civat xwediyê ziman,
çand, tore û dirokekê be, lê wan bi kar nayne û warê
xwe jî naparêze, ew civat goristaneke bi kêlik e.
Lê eger ew civat çanda xwe binase, li gor toreya
bav û kalên xwe bilipike, diroka xwe bizanibe, bi
zimanê xwe bipeyive û xwedîtî jî li warê xwe bike,
hingê ew civat gulistaneke şên e. Îcar eger di nava
wê gulistana şên de ziman, çand û toreyên cuda jî
hebin, hingê ew gulistan dibe gulistaneke pirreng û
pirdeng.
Ha ew jiyan, ew reng xweşî ye ku ji aliyê
Yezdanê suruştê ve wek diyarî bexşendeyê te û
zarokên te bûye.
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M. Zahir ERTEKİN
Êdî bê nale û sewt im, dengbirîn im dilgirîn
Hatime ber deryê te, lew dibêm ez im hezîn
Koçiya min a dinyayê, li min kirye kirasek
Hatina min a ‘uqbayê, dibêje min sed yeqîn
‘Ebd û bendek pir qesîr im, hem jî lawaz û esîr
Nefseke xeddarî heme, dixwazit ez wê hebîn
Luqman û hatifên sir pir, napirsin carek xerîb
Di behra ‘işqeya kûr da, li nik min nabin seyîn
Kar û barê işqê kor e, derderûn û hizn û şîn e
Lebbeykeya dilê dildar, hatina min bû revîn
Lefzê dinya li min sor bû, gul û reyhanên di pir
Nexşezer û çîmenên mor, roj bi roj min kirne dîn
Lew ji efxan hate xwarê, rûhiyê sewdeya kesk
Min ne fêhm e ne jî fem e, bes, girim şîretên dîn
Ah û nalên şa’irê dîl, çûne nig Şemsê Aqtep
Hûriyy û xilman hemî, hatine cem şemsê dîn
Direvim ji zirav bendan, heyûla daye dû min
Vexwarê ava heyatê, ji cavên min key vebîn
Ax di vê mahê zivistan, agirê tenûr e dil
Daye ber berojkê tavê, ‘eniya min a xemîn
Lu’lu û mercan û koçî, dibitin hevrahê min
Lingê min qut bû ji yarê, nema tên awaz hemîn
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Mela ‘Ebdulqadirê Semsûrî

M. Emin DEMİR
Gelê Kurd ji axa xwe gelek nivîskar û
berhemên giranbiha derxistine. Lêbelê gelekên
wan veşartî mane, nehatine nasîn û bi berhemên
xwe yên giranbiha ve koçî dinya din kirine. Carna jî
neyarên Kurdan nivîskarên wan kuştine, berhemên
wan şewitandine û xwestine ku bi vî awayî Kurd û
dîroka wan ji holê rakin da ku bêjin netewa kurd
tuneye. Ewliya Çelebî di Gernameya xwe de li ser
‘Evdal Xanê Bêdlîsî dibêje ku; “wexta ku welatê
‘Evdal Xan hate dagirkirin barê heft hêştiran pirtûk
ji qesra wî derxistin û talan kirin.” Ji Xwedê Te’ala
re hezar car şikir ku xêrnexwaz di vê armanca xwe
de bi ser neketine. Kurd hîn hene li ser piyan in,
dinivîsînin, berhemên giranbiha derdixînin holê û
wêjeya xwe bi pêş ve dibin. Yek ji keseyatên Kurd
ên hêja ku nehatiye nasîn jî Seyda ‘Ebdulqadir Înan
ê Semsûrê ye. Me jî ev xizmeta nasandina nivîskar
û berhemên kurdî wek peywîrekê pejirand û berê
xwe da mala Seyda û em li ser jiyan û berhemên
wî axivîn.
Seyda ‘Ebdulqadir ÎNAN di sala 1940’î
de li gundê Qiyraşê ya girêdayî Kolika navçeya
Semsûrê ji dayîk bûye. Navê
bavê wî Mele Birahîm e. Di 7
saliya xwe de li cem bavê xwe
dest bi perwerdehiya xwe ya
‘ewil dike. Di medreseya gundê
xwe de heta kitêba Îzharê
xwendiye. Dibistana seretayî
li Kolikê diqedîne. Ji bavê xwe
Mele Birahîm tedrîsata dînî
distîne. Ji apê xwe Mele Bekirê
ku xelîfeyê Hec ‘Ebûzer Baba
ye feyzê distîne. Li gundê
Qiyraşê medreseyekê vedike û
xwendekaran dide xwendin. Ji
xwendekarên wî yên ku dibin
hafiz jî hene. Piştî ku bavê wî
Mele Birahîm ji gundê Qiyraşê
bar dike diçe gundê Çiraliqê, ew
jî di 17 saliya xwe de li gundê
Qiyraşê dest bi melatiya fexrî
dike. Di wê dîrokê de miftîtî
pelikeke bi navê Buyrultu dide

wî.
Di sala 1965’an de wek peywirdarê fermî
tê navenda Semsûrê li Mizgefta Qab dest bi
mûezîntiyê dike. Di sala 1980’yan de ji derve Îmam
Xetîbê diqedîne. Bi zimanê osmanî û hinekî jî bi
‘erebî û farisî dizane. Ji sala 1965 heta sala 1995’an li
navenda Semsûrê li Mizgefta Mezin, Mizgefta Hoce
‘Umer, Mizgefta Eskî Saray, Mizgefta Dursun Çawûş
û li Mizgefta Qab melatiyê dike. Di sala 1995’an de ji
Mizgefta Qab teqawît dibe. Seyda ‘Ebdulqadir ÎNAN
piştî teqawîtbûna xwe jî vala nasekine û xizmetên
xwe yên giranbiha didomîne. 6 – 7 salan di hin
wextên salê de li derveyî welêt li Awûstûrya û li
Almanyayê zarokan dide xwendin.
Seyda di heman demê de nivîskariyê jî
dike. Rîsaleya Hec ‘Ebûzer Babayê Adiyamanî
adab-ı sulûk-ı tarikat-ı kadırîyye-i aliyye ji Usmanî
wergerandiye Tirkî. Du dîwanê Seyda hene yek bi
Kurdî û yek jî bi Tirkî ye, lê belê her du dîwanên
Seyda jî nehatine çapkirin. Dîwana tirkî ji 61
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helbestan pêk tê. Berhema Seyda ya giranbiha
Dîwana wî ya bi Kurdî ye. Lê ev dîwana Seyda hîn
nehatiye çapkirin. Bi rastî Seyda Dîwaneke gelekî
hêja nivîsiye û berhemeke giranbiha derxistiye
holê. Dîwana Seyda ji 180 rûpelî û ji 76 helbestan
pêk tê. Helbestên Seyda cûr bi cûr in. Helbestên di
dîwana Seyda de jê 10 Nezîre, 4 Na’at, 5 Methiye,
2 Munacat, 1 Serencam, 1 Bulbul û yên din jî
hemû Qesîde ne. Naveroka Dîwana Seyda nemaze
li ser biratî, tesawûf, sofîtî û li ser Pêxember û
‘eshabeyên wî û li ser ‘alimên wek Bedî’uzzeman jî
hene. Mijarên din jî li ser ‘Eqîdeya Îslamê, ilmê fen û
teknîk û li ser ulema-î sû’ û hwd. hatiye nivîsandin.
Ji dîwana Seyda ;
EM ÎNSAN IN
Bira ê min em însan in,
Xwedan eql û bi wîcdan in,

Em însan in em beşer in,
Weke duran û cewher in,
Mixatebê pêxember in,
Em însan in, em însan in.
Nazil bûye me re kitab,
Hukm û ehkam û beyînat,
Hem hesenat hem seyînat,
Em însan in, em însan in.
Bi emrê dîn mukellef in
Bi îslamê muşerref in
Bi îmanê muqerreb in
Em însan in, em însan in
Not : Di hejmara berî vê de di nivîsa ‘Ebdulmecîd
Nursî de me roja wefata wî înê nivîsîbû, ev roj xelet
bû roja wefata wî ya rast roja yekşemê ye.

Feraset ehlê îrfan in,
Em însan in, em însan in.
Xulqiyeta em însan in,
Ne mislê şûbhê heywan in,
Alem şahid hemû zanin,
Em însan in, em însan in.
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Hespistan

Yakup AYKAÇ
Bi hespan nêzî rojekê dûrî Çiyayê Agirî,
bi peyatî nêzî sê roja dûrî paytext Amedê, bi
hêştiran jî nêzî rojekê dûrî Behra Wanê û Bayîzaxa
(Çardêranê), di bin çiyayê Exte de gundekî pir şêrîn
heye ku navê wî Hespistan e. Hespistan tenê bi navê
xwe jî gelek balkêş e. Lewre hêj di serî de navê wî
minanî navê dewletan bala mirovan dikişîne wekî
Kurdistan, Pakîstan, Ingilîstan…
Em werin ser vê meselê ku ka di nav dirokê
de ciyê Hespistanê. Li derdora wê de çi qewimiye?
Rîspiyên vî gundî Hecî Îbê, Xosrofê Dînik û Xalê
Kerr gelek caran pirtûkên destnivîs datînîn ber xwe
û derheqê çand û dîroka Hespistanê de dipeyivîn.
Qet yek caran, ji ew sê encamên girîng zêdetir jî pêş
ve nediçûn. Bi rastî ev pêş ve neçûyîn û rewşa wan
rîspiyan, li gorî gundiyan li encamên civîna wan
balkêştir bû! Lewre çerxa bêweç hema li dora wan
rîspiyên beredayî ve dizivirî…
Encama yekemîn, gerokê navdar ê Italî
Marco Polo di pirtuka xwe ya navdar de qala
gundekî dike. Di pirtûka xwe de navê Hespistanê
bi eşkere bikar nayîne lê ji şayesandina wî ve
mirov dikare bêje ev der gundê Hespistan e an jî
gundê Kolo ye. Lewre li gorî vê şayesandinê du
guman heye. Lê rîsipiyên Hespistanê xwe dispêrin
vê biwêjê, “Kolo jî xwe gund dihesibîne” û bi wê
yekê gumana wan tune ku ev gund, Kolo be. Lewre
Kolo gund e lê tenê li gorî fermî gund e… Em dev
ji rîspiyên devmirî berdin û vegerin ser apê Polo.
Marco Polo bi dilxweşiyeke mezin di pirtûkê de
“heke ku gelê Italyayê bizanibiya penîrê wî gundî
ewqas xweş e, ‘yeqîniya we ji Xwedê be, bo derdest
kirina wî gundî yê leşkerên Xaçî bişanda li ser wê
dever ê. Lewra li vir penîr tev giyayên biharê tê
çekirin. Piştî wê tên çalkirin û zivistanê jî tê xwarin.

Ev tam malê pîzzayê ye.” dibêje. Ew jî tişteki balkêş
e ku rehpenîr hê jî li wê herêmê tê çêkirin. Marco,
dagirkirina leşkerên Italî qet nedît lê demek piştre
leşkerên Rom û Ecem jî qet li vir derneketin û navê
vê rehpenîrê jî kirin “otlu peynîr”.
Encama duyemîn, gorî Xosrofê Dînik
şûna wî gundî, hêj beriya zayînê şaristanek mezin
hebûye wekî Ûrartû û Medan. Jixwe li ser çiyayê
Extê kevirên bingeha kela Ûrartûyan xuya dike ku
ev jî wê dozê dipeytîne. Bi rastî, ev teoriya Xosrofê
Dînik tiştekî bêvac nebû, lewre Hespistan di erdekî
stratejîk de cî girtibû. Riya hemû gundan, li vir ve
diçû bajarê Wan a kevn. Bi wê yekê li vir hebûna
bingehên kelê tiştekî heyîdî bû. Hecî Îbê û Xalê
Kerr jî bêneçarî teoriya Dînik dipejirandin û piştgirî
didanê.
Encama sêyemîn, li wan rîspiyan cudatir,
‘alimên hêja, dîroknas û mamosteyên peyvnasî li
ser peyva “Hespistan” de gengeşiyên pir dijwar
kirine ku ew peyva li ku hatiye. Lê dîrok qet
lihevhatina wan re jî şahîdî nekiriye! Li gorî hin
‘aliman wateya wê peyvê bi yekbûnî ya “hesp” û
“standin” çêbûye. Gorî Ferhanga Kurdistanî mana
“standin”ê “kirîn, hildan”e. Lewre zemanê berê, di
şûna Hespistanê de danûstandina hespan çêdibû.
Bazirganên dewlemend, ‘egîtên şerwan bo hespên
çal, kumêt, şîn û boz bi rojan rê diçûn û digihîştin
bazara hespan. Bazara hespan jî, li vir, di şûna
Hespistanê de mehê rojekî berhev dibû û wê rojê
jî derdorên wê deverê yê ku kê hespa xwe bifirota
diçû wê bazar ê.
Li vir Hecî Îbê ku bi saya ciranên xwe yê
Ermen zimanê wan hîn bibû, kevanek vedike û
dipirse: “Ewqas hespên bi cins di nav gundekî an
jî deverekî de çawa zêde dibe? ” Paşê jî bi xwe bi
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xwe bersivekê dide: “Beguman nabe, pêwist e ku
ev hespên reş, spî, seklawî, sêlote, sîmrî… diviya
ku hemû ji wê çiyayê Extê hatibin lewre di zimanê
Ermenî de Exte tê mana hesp ê.” Bîskek şûnde
Hecî wek zanyarekî hinekî
dikuxe, bin çena xwe hinekî
dixurîne û didome: “Dema
ez biçûk bûm di xaniyê
me yê tendûrê de cîranên
me yên Ermen ji bapîra
min re, navê Hespistanê
berê Hestîpak bû, digotin
û çîroka wê bi dirêjahî hem
vedigotin hem jî qelteka
li ser sêlê diqelandin.
Li gorî cîranên me yên
Ermen, navê Hespistanê ji
hestîpakê dihat û bidemane
guherîbû bibû: hespak,
hespêpak…
Hespistan.”
Ew daxuyaniyên sosret
yên Hêcî jî wek sîle li rûyê
Xosrofê Dînîk û Xalê Kerr
de diteqe û li vir kevana
Hecî tê girtin.
Gelê Hespistan û
derdora vê deverê hespên
xwe rind mêze dikirin, rind
xweyî dikirin. Ev gundî
xwedî hespên beza û xurt
bûn. Hespên wan bi cins
bûn. Xwedê dizane, ji mêj
ve tova hespên ‘ereban li vir
ve çû be? Em werin li ser
mijara xwe. Ev hesp caniyê
kîjan hespê bû diyar bû,
sêwî nebûn, dê û bavê wan
hemû bijarte bûn. Hin hesp seklawî, hin hesp sêlote,
hin hesp simrî, hin hesp rîşe, hin hesp çetilbêlix an
jî mehnegî bûn. Gundiyan gelek caran dêla wan
girêdidan. Hin hesp şê bûn, hinî wan kumêt, hinî
wan boz, hinî wan sorboz. Ji xêncî wan hinekê wan
simkodîn, hinekê wan jî bêş bûn. Belê, li vî gundî
hesp li ber dilê gundiyan ewqas ‘ezîz bû. Ji ber
wî ji hespên xwe re cil û bergên rengîn çêdikirin.
Her malê kebaniyan ji rîsê rengîn çêdikirin û dîsa
berdilkên hespan hebûn. Berdilkên wan hespan bi
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biskul û rîşî bûn.
Li vê deverê de hesp ne tenê bona siwarê
bû. Di dawet, şox û şêniyan de jî xwediyê ciyekî

taybet bûn. Mirov digot qey şanogeh e. Di dawetan
de gelek şênahî çêdibûn lê ya ku herî zêdetir bala
mirovan dikişand dîsa hesp bûn. Lewre di wan şox
û şêniyan de hesp berê dihatin bezandin paşê jî
siwaran berê wan didan tiradan, cirîtan. Dilîstîn, li
meydanê de ha wî serî ha vî serî de didan çargaviyan.
Siwaran li ser hespan qamçiyên xwe badidan. Hinek
siwar dîsa li ser hespên xwe yên xemilandî bi şûr
û mertal dilîstin. Wextê ku siwar bi şûr û mertalên
xwe hev dixistin hingê zor didan gem û liwanên
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hespan. Hingê diwestiyan û firefira bêvilên hespan
bû, di firnikê pozên wan re ba derdiket. Dema simên
wan li erdê diket erd dihejiya, carînan jî cîhê ku
zehf bi kevir bûya dengên hesinên nalan dihat û agir
dipekiya.
Bi qasî ku tê gotin,
Siyabend jî hespekî çal li wî gundî
biribû. Lewre Xecê ku herdem
di dilê Siyabend de bû, layîqê
hespên herî rind bû. Siyabend
bi vî hespê çal Xecê revandibû.
Siyabend hespê xwe hetanî
gîhîştina serê Sîpanê Xelatê
bênavber ajotibû. Kezîzera Xecê,
dema li serê Sîpan ji hespê peya
bû biskên porê wê ji ser rûyê wê
de daketibû, laçika wê ketibû
ser milê wê. Porê honayî xuya
dibû û pora xwe kiribû du gulî,
her guliyek bi biskûlê rengîn di
pişt re heta bin nava wê dihat. Di
zenda wê de moriyên rengoreng,
kevirên kehrîbarê sor û qîçik
xwe dîdar dikir. Pêşmala wê
bi gulên kesk, sor û zer hatibû
xemilandin. Çavê wê wekî komir
bi kil bûn. Belê Siyabend û hespê
wî li hemberî bedewiya Xecê
hema di ciyê xwe de sekinîbûn.
Devê herduyan jî ziwa bibû. Li
ser Sîpanê Xelatê, di nav pezkûvî
û hevoran de, Siyabend tev vê
hespê xwe yê çal serkeftina
revandina Xecê pîroz kiribû.
Porê hespê Siyabend jî honayî
bû, tuka dêla wê mînanî porê
Xecê bi cotek guliyên dirêj xwe
berdabû erdê. Lê mixabin nevîçirkên vê hespê ku
bibû şahidê evîneke mezin, di şerê Çaldêranê de yê
wenda biba…
Wekî Siyabend, Îdrîsê Bîtlîsî jî hespa xwe ji
vî gundî kirîbû. Û dîsa bi wî hespê kumêt, çûbû sefera
Îranê. Belê şerê Çaldêranê di tebaxa 1514’an de ne
tenê Îdrisî Bîtlîsî bi hespê xwe ve çûbû, derdorên
wê heremê bi hespên xwe ve çûbûn. Beriya şer,
her du artêş li hev rast nedihatin. Hin caran artêşa
Sefewiyan xwe winda dikir ya ‘Usmaniyan diçû ser

bêneê, hin caran artêşa ‘Usmaniyan xwe vedişart
û vê carê jî artêşa Sefewiyan li wan digeriya. Ew
herdu artêş li ser axên kurdan de mîtanî dola tajiyan
hev dialiqandin. Qîlê diranê wan him tûj him jî
zexm bû, bi wê yekê çi bûyer li vê erdnîgariyê de
diyar biba dîsa gelê Kurd perîşan dibû. Bi mehan
artêşa ‘Usmaniyan xweyî kirin. Êdî xela rabûbû nav
kurdan de. Bi hezaran leşkerên ‘Usmanî û Sefewiyan
dixwarin nedixwarin têr nedibûn. Dawiyê, roja ku
bendê bûn hat, her du artêş li Çaldêranê ciyê xwe
girtibûn, di kozikê xwe de radiwestiyan. Gelo ew çi
rewş bû? Erd cihê kurdan bû, şer navbera ‘Usmanî û
Sefewiyan de bû. Dîsa kuçika agir li axên kurdan de
hatibû vêxistin. Dû li ser malên kurdan de veniştibû.
Kurd bêneçar bûn. Hin mîr û êlên Kurdan ciyê xwe
di bin siya ‘Usmaniyan hin mîr û êlên Kurdan jî
ciyê xwe li aliyê Sefewiyan de girtibûn. Hezar caran
heyf! Wê demê hewcehiya artêşa ‘Usmaniyan jî
zêde bûbû. Hespên siwaran paytext Stenbolê bo
şer derketibûn, hê negîhîştibûn Çaldêranê hin hesp
nexweş ketibûn, hin hesp debekî ketibûn, hinekî jî
simên wan tîş bûbû û kurm ketibû nav birînên wan
û êdî nedikarîn bi rê ve biçin. Mirov dikaribû bigota
artêşa bi hezaran hema hema bêhesp mabûn. Piştî
vê rewşa dijwar ji aliyê ‘Usmaniyan ve biryarek
hate girtin ku hespên wê deverê hemû ji bo artêşê
bila zû amade bin!
Ferman hatibû dayîn. Deng ji çiyayên
Hespistanê olan dabû. Wan hespên şê, çal, kimêt,
şîn, boz… Ma ne heyfa wan bû? Ma xweyê wan
hespan, bo wê rojê wan hespên rind xweyî kiribûn?
Bi hezaran hespên uxre bo wan rojan mezin
kiribûn? Ew hesp di wê herêmê de bi wan gundiyan
ve bibû yek. Her tiştê wan gundiyan te digo hesp e.
Bê hesp tu mana jiyanê tune bû. Lewre evîna wan
jî ew hespên têvel bûn. Wê demê gundî bêgav û
bêneçar bûn. Lê ji dest wan jî tiştek ne dihat, lewre
tîr ji kevan firiyabû! Ew tîra firek li wê derdora
Hespistanê de koka hespan qeland qeland qeland.
Lê niha? Ber bi quntara Extê bayekî hênik
dihat, ji gundên din ‘ewte ‘ewta kûçikan dihate
bihîstin. Pewr û mêzîn derketibû holê, stêrk li
esmanan diçûrisîn car caran jî dixuricîn. Êdî ne Hecî
Îbê ne Xosrofê Dînîk û ne jî Xalê Kerr dijiya. Gorî
gundiyan jî li vir ne danûstandina hespan çedibû ne
şaredariyeke mezin dijiya ne jî ‘alimên hêja hetanî
sibê diketin nav gengeşiyên dijwar. Êdî Hespistan
gundekeî‘hişk û hola’ bû. Tenê kal û bavên wan li
wî gundî jiyabûn, ew jî seba xatirê wan li vir bûn.
Belê, çîroka Hespistan ev e. Dibe ku, qet yek ji wan
jî nebe?
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Berf Dibare Li Çewlikê
Emin AGAHDAR
Berf dibare li Çewlikê. Hûr û bi xeml
dibare. Bêdeg û binefes dibare. Mîna pêlên behrê,
mîna bayê mizgînawer, mîna ava Feratê bi coş
dibare. Dibare bi ser reşahiya dinyayê. Dibare bi ser
reşahiya mirovahiyê, dibare bi ser reşehiya dilê min
î nepak, jixwe razî û bêd. Berf dibare li Çewlikê û
sipî dike reşikan. Xetên reş yek bi yek dişo û paqij
dike. Mohra rengê xwe li nepakiyê dixe. Rûpelên
ter û teze nîşanî me dike. Me dixe riyeke wefadar û
bi şifqet. Me dixe nêv xiyalên keskesor. Dilovaniyê
şanî me dike. Em pê şa dibin. Reng pê şa dibin.
Xelk pê şa dibin. Aramî dibere tu dibê qey…Rê pê
şa dibin. Raman pê şa dibin û mexlûqat dikevine
tevna şahiyê, çûk û teyrokên zivistanê dikevine
xitma aşîtiyê. Berf dibariye li axa Çewlika pîroz
mîna rengekî pîroz. Coş û xurûşa sirûştê hest ji xwe
birine… Berf dibare, tête barandin û baş dike, hela
çi dibare… Bi xeml û reng e, bi te’m û zewq e, bi
per û deng e…xêr e û ji lewitandina pak dike vê
bajarokê me yî xwedan siruşta delal.
Berf dibare li Çewlikê. Temenê min diyar
dibe. Hay ji xwe dibim. Spasiyên Xwedê dikim,
lewre xwelî nabare, berf dibare. Ji xwe ‘aciziya
hew dike temen. Dirêj dibin roj, xewn xwe ji xewê
davêjin. Vejîna semayê xwe li ‘erda me radixe. Ronî
dibin war, şên didin zêw û ‘erd xwe ji nû ve dide ser
hev. Berf e û berfa dawî ya zivistanê ye. Cemre xwe
bera ‘erda ter dide, mîzgîna biharê bêpayan ji dar û
ber û dinyayê re diweşîne. Belkî berfa dawî ya îsal e.
Lewra bi çavekî tijî hêstir berê xwe ji me vediguhere.
Berf dibare. Her derê xwe xwemilandiye bi rengê
bûkê. Li jor bi destê qudreteke mu’ezzem yek bi yek
hebên berfê xwe bera ser ruyê ‘erdê didin. Her yek
bi terzekê, her yek bi dîlanekê, her yek bi nazekê
û her yer bi rengekî… Li ‘erdê hevalên wan didin
çepikan. Siruşta ‘erd û ezman bihevre di govenda
dawiya zivistanê û di serê nûbeharê de ne.
Berf dibare li Çewlikê. Xwedayê Mute’al
ji hebûnan re hebûna xwe bi rengekî spî destnîşan
dike. Ji qudreta ezelî bi şêweyeke spî, ‘evdên xwe
da’wetî Subhaniya xwe dike. Rebbê ‘alemê bi
mirovahiyê re –tevî ew qas curmên reş û mezin
jî- bi rehmeteke berbiçav diseyîne û destê qudreta
xwe ji wan re vedike. Bi xwe ve tê ax. Bi xwe
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va tê mirovahî. Bi xwe ve tê dar û ber jî… mirov
‘eslîyeta xwe, bingeha xwe dinase di binê hûrgulîya
hebên berfê de. Mirov dixwaze ku xwe daweşîne ji
her tiştên ku ne ‘aydî wî ye. dixwaze perwaz bike,
dixwaze li ser hemdê xwe were, dixwaze ji her
kirinên xwe yên nebaş xwe bide bin sîwana berfê.
Da ku nebaşiyan veşêre, venişe û pak bibe. Mîna
mamûrên paqijîyê berf, hundirê me, derveyî me,
dinyaya me, semaya me yek bi yek mist dide û paqij
dike…
Berf dibare li Çewlikê. Hatina berfê mirov
ber bi zarokatiyê ve jî difirîne. Li ser dewr û zemanan
seyahat dike. Çîroka hebûnê vedibêje û berê ramanan
diqulupîne ser tefekkureke ezmanî. Mîna gloka
berfê dema ku xiyalên me gir dibin, berf dibe rêber
ji wan re. Ji raman û xiyalên me re dibe çîrokbêj û
dinehwirîne meselok û metelokan. Di nava xiyalên
berfî de em jî dibin berf. Li ser teht û axa beyar de
em jî dibin hedefên tîrên berfê û cemidandin bi canê
me jî vêdikeve. Kela qerisandinê bi me jî vedigire û
destê me jî car caran ditevize. Berf û histirên çavan
bihevre govendê ji nû ve saz dike. Wê demê dilê me
dikeve fikrê û raman û xiyal bi hevre dikenin û li
halê xwe agahdar dibin. Lawre di cînan de halê me
liyaqê girî û carinan jî liyaqê kenînê ye.
Berf dibare li Çewlikê. Bila berf li ‘eniya
su’ûda me jî were. Bila berf bê û ramanên di xew
de şiyar bike û bi per bike. Bila bê û nîqaşên nevîn
ji holê rake. Bila bi sukurên kibr û riya û ‘ucbe
ve rapeliqe da ku rihê me nefeseke paqij bistîne.
Bila bikeva nava hilma me… bila hinarokên me ji
cemidandina berfê li xwe were… bila… vekin devê
şibaka dilê xwe bila bi berfê bête dagirtin. Bila qela
xubara gunehan ji kokê ve hilweşe. Bila berfdimsk
êdê bibe mêvanê te’ma devê me.
Îro berfa Çewlikê aveke hênik bi ser dilê
me reşand. Hema hindik be jî hesreta me kewand.
Dema ku ez çav li bozikayiya wê ketim dilînên min
li hev ketin. Ev sipîtî, ev safîtî… ma hûn dizanin ku
çiqas ez baş kirim, di vê demê de…
Li Çewlikê berf dibare.

Li Ser Pirtûka ‘Nûbihara Mezinan’

Abdulkadir BİNGOL

H

er tiş bi amadekirina helbesta min ya bi
sernava “De Wer Ey Ehmedê Xanî!.” dest
pê kir. Di wê helbesta xwe de min rexne li wê
kurdiya ku ji kurdiyê dûr bû, nîvî tirkî nîvî kurdî
bû dikir. Tu nabêjî ew helbest li hesaba gelik
kurdîhezan hatibû ku peyam li ser peyamê teqdîr
ji min re dihatin.
Ji bilî teqdîran daxwaz ji min dihat kirin
ku ez wê helbestê berfireh bikim û weke pirtûk
bidim çapê. Lêbelê gotineke bab û bapîrên me
Kurdan heye: “Ne li govendê xweş reqas e.” Ji
ya wan ve çapkirina pirtûkên Kurdî welê hêsan e.
Heta xwînerên zimanê Kurdî nebin û ji weşanxaneyan pirtûkan nexwazin weşanxane jî pirtûkan
çap nakin. Ev rastiyek e.
Lêbelê digel vê çendê jî min îhtîmala çapnekirina
pirtûkê deyna ber çavê xwe û min ji xwe re got
ku “Divê tişta ku ji min tê ez bikim û ez pirtûkê
temam kim, îcar eger neyêt weşandin tawan ne ya
min e.”
Bes min ev xebata xwe ji rengê rexneyê
derxist û li ser şopa lehengê wêjeyê Kurd
Ahmedê meşiyam û min kir ferheng, ferhenga bi
helbest.
Pirtûk ji du beşan pêk tê Kurdî-Tirkî û
kurdî-kurdî
Ez ê niho hinek beşên wê li vir deynim:

Mefaîlûn/Mefaîlû/Feûlûn
Zılgıt tilîlî û hem jî lîlan
Ev têne gotin li şahî û dîlan

Görev erê vatinî û peywir
Yemlik mêfir û siping û afir
Dazlak tu bibêj bo serzelût e
Lakîn bo dönüm jî berecot e
Yaz hem binivîs! û hem jî havîn
Hem külçe silop, tohum jî avîn
Hemkûfe û bendeke bû denge
Durgun tu bipirsî navê peng e
Utanç fedî û fihêt û şerm e
Hem bo cehimîn dibên geberme
Şimşek beledî, çukur jî çal e
Hem sadme coqîn û boş betal e
Yumruk çepûl û koşum jî rext e
İkbal tê gotin ji boyî bext e
Gelme! Newe!, sonlu jî bidawî
Sonsuz bêje bêne û bêdawî
Açık vekirî û jev jî eynî
Hem eşkereyê li ber de deynî
……
……
Mefaîlûn/Mefaîlûn/Mefaîlûn/Mefaîlûn
Zimanê kurdî zengîn e, ji bo me ruh û
can e. Mixabin em wê kar naynin, kurdan dest
jê berdan e.
Yüzüstü bêje devdevkî, bo pelçîn bêje şapırtı
Boşanma ger nezanî tu telaq hem ya dî berdan e
Bo kıskanç tê gotin çavnifş, bo kaç?a tirkî
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çend? bêje
Eger tu şerpeze pirskî bizan ku ew perişan e
Geyik pezkûvî û mambiz, şivir bo ya sisê bêje
Rêkûpêk navê düzenli û hem satürn jî astan e
Tu bo kazan bibêj qaqib, kramp firk û digel şebkê
Zülüf bisk û regez unsur; delal, bangîn çığırtkan e
Tu girmik hem jî gurmistê kol û incik digel dane
Bo yumruk bêje her çaran dîmender navê ekran e
Tebat sabır, oyun yarî, mürid peyrew, burun bêvil
Bo qermûçek bibêj büzgü, bizan salon jî eywan e
Faîlatûn/ Faîlatûn/ Faîlatûn/ Faîlatûn
Sivder û hêwan û pêşmal tu bo sundurma bibêj
Ger tu reflektor bipirsî tê gotin bo şewqvedêr
Mûfirik yek dî jî hence herdu kopma ey bira
Ganimet navê gilahe hem talan ders bêje fêr
Qerqewil hem jî tîtav û hem semanek ew sülün
Germ û germahî sıcaklık, termometre germjimêr

Kurtuluş rizgarî nav e, sirke rişk Rişk hêka sipehan
(bît)
Hapşırık ez bo te bêjim navê fişk
Bo çıkarmak karî bêjî deranîn
Paşê derxistin li ber wê jî danîn
Qeyçî makas, destîvala ‘eli boş’
Tu ji bo boynuz vuruşu bêje poş
Qeyçî: Darên ku wekî meqesê dikevin ser hev
Mustefîlûn/ Mustefîlûn/ Mustefîlûn/ Mustefîlûn
Yê Kurd çik e, hem xweyrik e, pir kar dike, ev bê şik e
Lê wer binê, ew ma tinê, lew dijminê wî xwe fik e
Kafes rik e, sen yap bike, boy bavik e, tül xavik e
Kıstas pîv e, yarım nîv e, heyfê pirs kî ew yazık e

Pıhtı bêj tu bo qusînê hem gilê û hem kesek
Hilbijartin tu seçim zan, seçmenê jî hilbijêr

Yumak kej e, qîcik bej e, palas bizan navê tej e
Büküm tewan, müfsit ewan, kıvrak rewan, tüp lûlik e

Ger giramî bêjî saygı, dê onaltı şazde bit
Kültürê dê çand bizanî, hem jî saat demjimêr
Mercekê rojik bibêje, karçika hişk navî qax
Ew beyanîbaş günaydın hem jî rojbaş, rojbixêr

Aynaz lîl e, cücük zîl e, dalak pîl e, zıpzıp tîl e
Patak hitik, tümsek mitik, nokta pitik, kaç? çendik e?
….
…

Tu civatnasî bipirsî tê gotin sosyoloji
Bîngehîn navê esasli, hem jî kanser penceşêr

Ev Kurd pir e, nîşangir e, bo şer-qir e, her hazir e
Emma çi heyf, nînin wî keyf, dijmin bi seyf ser dibirre

Difteri duşaxe, xirtik, hem wenaq jî wê bibêj
Bejn û bal û qed û qamê tu bibêj boy ey camêr.

Uçuş fir e, bölûm bir e, esnek çir e, tümsek gir e
Kısrak mehîn, idrak gehîn, tahin tehîn, imha qir e

Faîlatûn /Faîlatûn /Faîlat

Torun nevî, şunu evî, tarla zevî, sahil kevî
Söyle bibêj, pasak qirêj, sen dök birêj, bura vir e

Ey kurê Kawa û hem Rustemê Zal!
Ma ne şerm e mayî tu bê ol û al?
Du hezar sal in di xew da mayî tu!
Der heqê doza xwe her bêhayî tu!
Ger adalet tu dipirsî navê dad
Leng topal û hem jî bîranîn e yad
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Şişman qelew, kösnük telew, dizgin celew, dalap telew
Asla qet e, düştü ket e, safî net e, ah nifir e

MIRINA BI RÛMET

Mustafa ACAR
Ez li welatê Goristanê dijîm. Navê min
Rihberêmirî ye. Diya min Feqîrê ye û bavê min jî
Bêkesî ye. Sê heb birayê min hene: Nezano, Xayino
û Kurtêlo.Toqa malê di stûyê min de ye. Min hersê
birayê xwe xwedî kir. Lê aniha yek jî ji wan naxwaze
min nas bike.
Nezano car caran serî li min dide lê ji tirsa
Xayino tu car pişta min nagre. Tu gazindê min ji wî
tune, nezaniya wî besî wî ye, weke nanê sêlê ye, geh
wa ye û geh jî wa.
Kurtêlo pir maldar e, tevî maldarbûna xwe
dîsa jî çavbirçî ye, çavên wî tim li destê neyarê bav
û kalên me ye. Mîna vî hawê wî ne bes be, tew dil
bera axa neyarê me daye. Navê wê Parîkê ye lê
her kes jê re dibêje Dêlgurê. Min qet wê nedîtiye
û Xwedê neke ez wê bibînim. Li gor gotinên der û
doran ev Dêlgura hingî no ye dibêjin çav li kê xe
îlehî deverek wan didire, bi taybetî jî zimanê wan.
Kurtêlê birayê min jî birîndarê wê ye, ji bo Parîkê bi
dest xe dikare min û malbata me hemiyan bê bazar
bifroşe.
Tew ez qala Xayino nekim… Heke ne ji
Xayino ba niha ji zû de em ji tor a dijmin derketibûn.
Neyarên me du heb in: Birakuj û Zordest. Min got
ez qala Xayino nakim lê derdê ku wî xistîye kezeba
min hingî zahf bûye ez nekarim hilgirim, loma
hestên min difûre û kela ramanan diçe. Kirîn û
firotina wî û rabûn û rûniştina wî her dem bi Birakuj
û Zordest re ye. Dema em û neyar şer bikin ji xwe
Kurtêlo pişta birayê evîndar a xwe digre, Xayino jî
tim xwe dide alî û Nezano dide pêş. Çi kevir û dar
heye an li min dikeve an jî li wî. Ez bi tena serê xwe
têkoşîna dijmin dikim, bê heval, bê çek û bê piştgirî.
Xayino pir oldar tê xuya kirin lê dest ji hevaltiya
durûyan jî ber nade. Durûtî bi gelek dek û dolaban
oldarîyê dixapîne. Bi sed salan durûtiyê li ser navê
oldariyê zilm û nebaşî li malbata me û malbatên
gelek bawermendan kiriye. A niha jî neyarên me
jî di bin banê oldarîyê bi durûtî zilmê li me dikin.
Ez Rihberêmirî… Di navbera xelîl û celîl
de mame. Di vî welatê goristanê de bi tena serê xwe

li ber xwe didim, Nezano diparêzim, xwedî li hişê
Kurtêlo derdikevim, derbaziyê bi Xayino re dikim.
Bavê min ji ber extiyariya xwe neçar maye,
ji derdê zaroyên xwe nexweş ketiye û roj bi roj weke
berfa ber tavê dihele. İlehî jî demên Xayino yan jî
Kurtêlo slavên Hecî Menfeet jê re tînin…
Tu car slavên wî venagire û dibêje: “lawo!
ji wî dûrkevin, ew ne hevalekî rast e’’ Xayino
dibêje: “na bavo na, tu xeletî, apê hecî mirovekî
pir bi nav û deng e, her kes jê dilxweş e, ji min jî pir
hez dike’’. Bavê min ji kûrahiya dil keseran dikşîne
û dibêje: “de were ji keran re tiran bike” û hêsir ji
çavan dibare û dikele û dibêje: “ez ê bimirim û ez
mirovatiya te û Kurtêlo û yekîtiya zaroyên xwe
nabînim, lawo dest ji xayintî û nezantî û kurtêlan
berdin, hûn heta nebin yek û hevaltiya Rihberêmirî
nekin wê neyarên we, zordestiyê li we bikin û wê
birayên we û zaroyên we bikujin û wê Dêlgura tirek
zimanên we bidire û wê menfeet bi qurişekî dîn û
îmana we bikire. Lawno! ûsi ya min li we! Xwe
nespêrin oldarên durû, ew ne (dî)warekî zexm e wê
bi ser we de hilweşe û wê dinya û axreta we tevde
xirab bike.’’
Diya min a reben dibêje: “Tu çi ji sêlekan
dixwazî? Ew hîn biçûk in, hiş nagihêjin.’’
Xayino dibêje: “Bavo hiş berdaye, di paşiya
temenê xwe de xurifiye.’’
Kurtêlo dibêje: “Min zanibû wê bavo bi
bêbawerî here dinya din.”
Nezano dibêje: “Ne ji te ba niha ji zû de em
jî mîna cîranan xwedî mal û milk bûna.’’
Ez dibêjim: “Bavo tu qet meraq neke û dudil
nebe, ez ji rastiya xwe danagerim, ez ê rêya bav û
kalan bişopînim; ez ê li ber zordestan serî netewînim,
ez ê destê menf’etê maç nekim, ez ê dest ji têkoşîna
bi birakujan re bernedim, ez ê zimanê xwe bi devê
dêlguran ve bernedim. Bavo! Bila çavên te li paş
nemîne! Ez mîna te bêkes jî bimînim ez ê zanibim
“mirina bi rûmetî çêtire ji jîna bi kurtêlan.”

MIRINA BI RÛMET
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WEZÊ…
Deniz ŞAN

Wezê deşta dilê xwe

Ya ku şûv bi hezar salan
Lê xort û ciwan, weke çardeh salan
Ji te re bi evîna xwe, bikim baxên gulan
Jê derxim derd û xeman
Da ku rûyê erdê bibe coş û seyran,
ez û tu jînê bixemilînin bi dawetan
qîz û xort, hemû dilên ciwan
Bila tê de bikişînin tilîlî û govendan.
Wezê giyanê xwe
Yê ku ji evînê re xulam,
û ji hezkirinê re pêlewan.
Deman bikim bi sitranan
Tê de biçînim helbestan, av bidim bi
hêstiran
Da ku ramûsan jê biçinin, berên dilşadiyan
Ez û tu temen ji evînê re bikin axjiyan
Bila lê biçêrin heta qiyametê qîz û xort,
hemû dilên ciwan
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Dilberek…

Dilbikulê Cizîrî

Dilberek min dî siharê
Ebrû qews bû çav belek
Sing wekî fesla biharê
Nêrgiz û gul tê gelek
Sing wekî bexçê bihar e,
Tê de sorgul hem jî xar e,
Min gula sor jê bijar e
Ger nesîp ket ew felek
Wê dema perde hilanî
Şewq û nûrhê da cîhanî
Êdî min lê nederanî
Hûrî-eyn bû yan melek
Ew horî bû yan ferişte
Min nêrî zulfan û qişt e
Gîsûyê wek mar li pişt e
Min jimartin yek biyek

Dilberek…
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Fahri AYHAN
Pêlîstokên zarokên vî welatî bi gelemperî
dişibin hevdu. Di lîsk û tevger û helwesta wan de
herdem bêhna tundî û pevçûnê tê. Bûnyamînê min
jî pêlîstokek ji xwe re çê dikir. Darik li hev rast
dikirin serê lûlê jî hinekî tûjtir dikir:
“Ev çî ye lawê min?”
“Yabo pêlîstoka min e. Ev ya çardeh derbî ye”
“Çima tu pêlîstokên çekan çê dikî? Ma tu nikarî
pêlîstokeke dinê ji xwe re çêkî?”
“Hevalên min tev ji vê demançê çê dikin yabo!”
Xewn û xiyalên zarokên vê erdnîgarîyê di
bin sîha tûndî û pevçûnên kû bi salane domîyabû dîl
hatibû girtin. Di jîyana zarokan de teqînên bê wext
sedemên veciqînên xedar in. Di firehbûna bibîkên
çavên wan de tirsên salan diçûrisîn. Digel şert û
mercên dijwar, bi ser de jî xizanî û tengasîya dunyê
dest ji me bernedida. Divê me her sal bo parîyeke
nan ji gûndê xwe bar bikira. Erdê kû me kiribû
pembû bi meşê tibabekî dom dikir. Holika meyî
dû jûre, li serê erd bi kelpîçan hatibû lêkirin. Piştî
kû me bar kir û şûn de zarokên min bi nigên xwas
xwe avêtin hembêza sirûştê. Wekî pêrgî bihûşteke
cihê bûbin, rûyê wan bi bişirîneke tenik bişkivî.
Jibo zarokan her tişt asayî, lê jîyana nav erdan ji bo
me jî zehmetîyên mezin bû. Êdî di nav erdê pembû
de bi têkoşîneke dijwar me roj dibuhurand di nav
komên rojan de. Gava kû roya havînê hêdî hêdî bi
jor de hildikşîya bi bandora germê ve bêhna mirov
diçikîya. Wekî rimên germ di laşê mirov cit bibe,
bandor li mirov dibû. Bi têketina hewzê ku li serê
erdê me, hemmî herareta laşê mirov bi ava bîrê re
hênik dibû.
Di jîyana xanima min de bêjeya rawestanê
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wekî ku tunebe, ji karekî direvîya karekî dinê.
Awirên wê yî keserkûj kûr kûr dinêrî. Hîna me
çaya êvarî venedixwar devikên çavên wê ji xweber
dihate girtin. Her danê rojê li ber tifikê amadekarîya
xwarinê dikir. Di kelekela germa havînê de heta kû
ji destê min dihat min zarokên xwe nedişand nav
erd.
Ji bo gûhertina ava mişarên newalê ez
daketibûm alîyê jêr. Bêra min li ser milên min,
xwêdan li ser enîya min hebok hebokî belav bûbûn.
Min karê xwe xilas kiribû. Bo kû ez hinekî bêhna
xwe derxînim ez li ser pîyê mişarekê rûniştim.
Bejna şitilên pembûyên mê êdî bilind bûbû. Berîya
kû ez derbasî alîyê zûha bibim bi dengekî bilind
ez veciniqîm. Di wê kelîyê de min giringî neda vî
dengê bê wext. Lê belê her kû dem derbas dibû
deng bihêztir dihate gûhê min. Bîbîkên cavên min
fireh bû. Nefesa min bêhtir diçû û dihat. Gelo çi
qewimî bû. Ez ji cîhê xwe ve hilpekîyam. Xanima
min li kêleka hewzê avê, li ser girikekî bilind destê
xwe rakirîye û hey bangî min dike:
“Xelîl, Xelî…
were…zû zû”

kûro zû were… were

Heta kû Xwedê Te’ala hêz da, min baz da.
Min nizanîbû kû ez pê li şitilên pembû an herrîyê
dikim. Gava ez gîhaştim ba hewzê avê ez wûha di
cîh de ketim. Qûdûmê min şikîya. Bunyamînê min
li kêleka hewzê avê li ser piştê vezelandîbû. Wûha
av ji devê wî diçû:
“Xelîl ez negîhaştama ser, dê Bûnyamînê
min bifetisîya”
Bûnyamînê min wê rojê heta êvarî bi ser
hişê xwe ve nehat. Min wê rojê dest ji hemmî karê
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xwe berda. Li ber serê wî heta derengê şevê wûha
sekînî mam. Bi demê re her kû ew baş dibû rûyê
min û xanima min her geştir dibû.
Hemmî hêvîyên me bi “Zêrê sipî” ve
girêdayî bû. Keda salekê… roj bi roj gûzikên kesk
diteqîyan. Wekî mûcîzeyeke awarte pêk bê, hemmî
şênkahî vedigûhezî sipîbûneke bi desen. Êdî bayê
hênik wekî agahîyê ji payîzê bîne bêhtir dihate
hîskirin. Bandora royê şikîya bû. Palêyên pembû
dest bi karê xwe kiribûn. Pêşmala xwe li xwe
gerandibûn. Di nav hemmî cilan de tenê
cavên wan dûxûya. Bê rawestan
dixebitîn. Di nav ewqas karî
de roj û şeva me tev hev
bûbû. Bûnyamînê min
jî digel hevalên xwe
di nav erd de hevdû
dibezandin.
Berîya
çend
rojan ji ber
sedemekê
cemseyek e
leşkeran
li
jêra erdê me
disekinî.
Ji
xwe herkes
di jîyana xwe
de fêrî dîmena
cemse
û
leşkeran bûbû.
Lêgerîn, lêpirsîn
dikirin. Vîya jî
bala
Bûnyamînê
min pir kişandibû:
“Babo binêr vaye çekên
van leşkeran jî heye. Û yên
rastî ne”
Gava kû leşker ji wir diqetîyan û şûn
de Bûnyamînê min digel hevalê xwe diçû li şopa
wan digerîyan.
Wê rojê ro ber bi dîyarên meçhûl ve bar
kiribû. Ewrên bi perçe bi bandora roya berêvarî
sor bûbû. Êdî paleyên pembû hemmî barên xwe
digîhandin ber qentarê. Yên kû barên wan giran
dihatin, rûyê wan bi bişîrîneke şêrîn vedibû.

Hemmî westîyabûnên xwe li serheda erdê pembû,
li nik qentarê ji bîr dikirin. Ji wezinandina baran re
hindik mabû. Ji nişka ve dengek ji hêla jêr de hat.
Hîna em tênegîhaştin kû çi bûye bû qîrîn û hawar.
Hevalê Bûnyamîn în gîhaştibûn ba me:
“Mamê Xelîl, Bûnyamînê we li dewsa
leşkeran rahiştiye tiştekî. Bi ya min ew tiştekî pir
xetere ye”
Gûmanek nûqûtî dilê min. Bi gavên lezgîn ez
revîyam.
Heylooo… ez çi bibînim.
Bombeya desta, di destê
wî de nema dizane dê
çi bike. Ji wî weye
kû pêlîstok e. Dema
dît kû hemmî kes
li dorhêla wî
civîyane. Kete
xof û telaşeke
mezin. Tirsa
min ew bû
kû Bûnyamîn
pîmê
wê
bikşîne. Di
wê kûrtedemê
de digel xofa
xwe pîmê wê
kişand.
“Bûnyamîn wê
bavêje…
kûrro
wê bavêje…”
Xanima min di nav
destê pîrekan ji hişê xwe
çûbû.
“Haho..haho..”
Heta kû Bûnyamîn ew bombe avêt em bi teqîneke
mezin hilpekîyan.
Bi dijwarî wî ji wir rakirin. Ji bo tedawîya wî em bi
mehan bajar bi bajar gerîyan.
Lêbele ew pêlîstoka, talî bû sedema seqetbûna
herdû destên Bûnyamînê min…
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Sidîq GORÎCAN
êvarê da ser

ev şehr aniha mirinê dixwe ji bo min

li naveroj reng beyî û rû lê qumirî

ev bajêr aniha mirinê divexwe ji bo min

rojê xwe qulipande aliyekî dî û çû…

çik sekinîme di qalikê xwe de

êvarê da ser û roj çû ava

serî heta lingan nîvmirî me

fenabûn li rêça xwe ye

ketime nav hizr û hestên yekrû

fanîbûn bi lêvkenî benîşt dicû…

li nav fikr û melhezên sincirî me
xem dikele

aniha, a vê dem û kêlikê

û xeyal li pê

bi têra xwe binbarê xema wextê me

dikele û hindik maye ku di ser de biavêje

hêviya banga mexrebê sekinîme

mîna şîrê sîtila li ser agirê kuçên berrû

bi dengekî din li xwe diwerqilim

hindik maye ku di ser de birêje

li guhên min dengekî din û bi wate
ku ji dengalavên minara mizgeftê belav û bilind dibe:

êvarê da ser

‘esselaaatu wesselaam…’

roj çû ava mala minê
mela sela xwend

tavwindabûn

mala xwe bar kir yekê/î jî

rojavabûn
û selaya miriyekê/î
agahiya mirinekê/î
xebera heqîqeta mezin yanê
yanê rastiya me hemûyan hasilê kelam
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diçe ji vê dera dinê…
reşemî2012wan
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M. Emin DEMİR
Amadekariya ‘Umrê û Rêwîtiya Wê
Me dil kir ku em herin mala Xwedê Te’ala
û gundê pêxember ‘eleyhîselam. Xwedê Te’ala
jî daxwaziya me wek du’a pejirand û du’ayê me
bersivand. Wî pejirand ku em herin mala Wî. Piştî
wî got temam, hemû astengî ji holê rabûn û tu tiştî
nikaribû pêşî li çûyîna me ya miqeddes bigirta. Tevî
hemû zehmetiyan, me amadehiyên xwe kirin.Me ji
balafirgeha Dîlokê dest bi riya miqeddes kir. Balafira
me ji ber pirsgirêkên di nav Tirkiye û Sûriyê de
rêhewaya Sûriyê bi kar neanî û riya me du sê saetan
dirêjtir bû.
Li Medînê Li Mala Resûlê Xweda
Piştî firê bi pênc saetan em li balafirgeha
Medînê li gundê pêxember peya bûn. Piştî ku em
li gundê pêxember ‘eleyhîselam peya bûn hestên
me jî hêdî hêdî dest bi guhertinê kirin. Ma pêkan bû
meriv were gundê Resûlullah ‘eleyhîselam û di dilê
meriv de kelecan ranebe û hestên cuda cuda meriv
ranepêçe. Em bi otobûsên ku hatibûn amadekirin
çûne otêla xwe. Me tiştên xwe danîn otêlê û em
hema çûn Mescîda Nebewiyê ku em silavê bidin
Resûlullah ‘eleyhîselam. Me li mescîda wî nimêja
xwe ya ‘işayê kir û me berê xwe da ciyê ku pêxember
‘eleyhîselam lê radiza. ‘Ewilî qubbeya kesk xuya
kir. Her ku em nêzîk dibûn kelecana me zêde dibû.
Em ji xwe ve diçûn û hêstirên çavê me wek baranê
dibariyan. Em diheliyan, ma pêkan bû ku meriv ew
qas nêzîkî wî bibe, nehele û ji xwe ve neçe.
Ez ê li vê derê nêrîneke xwe bibejim. Wextê
ku ez hatim vê derê min fam kir ku hec û ‘umre nayên
vegotin tên jiyîn. Berê min fam nedikir, çima yên ku
diçin hecê û tên ewqas xwe diwestînin ji bo ku di
derbarê wê derê de hin tiştan bi kelecan vebêjin.
Piştî ku ez çûm wê derê min fam kir. Hestên gelekî
cuda ne, dîtina Mekke û Medînê. Mumînên ku here
wan ‘erdên miqeddes û were, heta ku hestên xwe
bi kesên din re parve neke nikare bisekine. Lêbelê
gelek kes vegotina wan ya bi kelecan wek çîrokan
guhdarî dikin. Çimkî min jî berê wisa guhdarî dikir.

Ji ber wê ez jî dibêjim hec û ‘umre nayên vegotin
encax tên jiyîn.
Em di deriyê mescîda ku diçe cem
pêxemberê me ‘eleyhîselam re ketin hundir, wek ku
em bikevin bexçeyê bihuştê. Ezê li vê derê hedîseke
pêxember ‘eleyhîselam bi bîr bînim; “Navbera mala
min û mînbera min, bexçeyek ji bexçeyê bihuştê
ye…’’1 Em hêdî hêdî û bi kelecaneke mezin û bi selat
û selam nêzîkî wî dibûn. Min dizanibû ku ew li jiyanê
ye wefat nekiriye. Çimkî pêxemberê me dibêje ku;
“Bê gûman, Ji bo ku ez silavê wa kesên ku selat û
silavê ji min re tînin bistînim Xwedê Te’ala ruhê min
dide min’’2 Ji vê encameke wisa derdikeve; Li gor ku
her li rûyê ‘erdê her kêliyê bi milyona mumîn ji Wî
re selat û silavan tînin. Ew jî her dem li jiyanê ye û
wan selat û silavên mumînan dibersivîne. Li hizûra
wî her dil hîs dike ku ew li jiyanê ye. Ez ber bi wî
ve diçûm, lêbelê ser û bejna min tewandîbû. Çimkî
ez mirovekî gunekar bûm, gunêhên min gelekî zêde
bûn. Ez ne umetekî layîqê wî bûm, min erkên xwe
yên dînî baş bi cî neanîbûn, ji ber wê min gelekî
fedî dikir, lêbelê wekî din deriyekî ku ez pê de
biçûma tunebû. Ez hatim hizûra wî min silav dayê û
piştre yê ku ji welêt bi min re silavên xwe ji Resûlê
Xweda re şandibûn, min silavê wan jî gihandin Wî
û min ew deynê xwe jî ji stûyê xwe derxist. Em li
gundê pêxember ‘eleyhîselam bûn, gundê ku sînga
xwe ji pêxemberê umetê re vekiribû. Gundê ku
mêvanperweriya herî hêja têde hatibû jiyandin,
mêvanperweriya ensar. Gundê ku ew lê bi rihetî û
aramî jiya bû, em jî di nav aramiyeke mezin de bûn.
Em çûn bexçeyê bihuştê me li wê derê nimêj kir.
Pêxemberê me ‘eleyhîselam gotibû; “Navbera mala
min û mînbera min, bexçeyek ji bexçeyê bihuştê
ye.’’ Li Mescîd-î Nebewiyê nimêja ku herî zêde min
kêf jê distand, nimêja ku min li bexçeyê bihuştê
dikir bû. Em çûn Cennetul Baqiyê jî, min li wê derê
dilnizmiyeke mezin dît. Mirovên ku navê wan li
dîrokê bi tîpên zêrîn hatibûn neqişandin di gorên
ku nîşana dilnizmiyê bûn de radiketin. Hz. Osman,
1 Bûxarî, Fadli Salatî Mescîdî Mekke, 5; Muslîm, Hec, 92; Musned,
2/36, 236, 450, 534; 4/41
2 Ebû Dawûd, Menasîk, 96 (Ji malpera www.duadostluğu.com)

BER BI AXÊN PÎROZ VE

49

nûpelda

bêndera çand û hunerê

Hz. ‘Ebbas, Hz. Hesen, Hz. Fatma, Hz. ‘Eyşe û gelek
merivê pêxemberê me ‘eleyhîselam li wê derê bûn,
min ji rihê wan re fatîhe xwend.
Li Uhûdê
Me sibehê berê xwe da Çiyayê Uhûdê.
Çiyayê Uhûd, warê xemgînî û kovanbariyê, warê ku
lehengên Îslamê têde veşartî. Cî û warê ku di dilê
misilman û pêxember ‘eleyhîselam de birînên mezin
vekiriye. Çiyayê Uhûd, mazûvanê şêrê Xwedê. Di
rojên umrê de herî zêde Uhûdê dile min êşand û herî
zêde roja serdana Uhûdê ez giriyam. Pêxemberê
me ‘eleyhîselam hate bîra min, diranê wî yê pîroz ku
li Uhûdê şehîd ketin hate bîra min, gupê wî yê pîroz
ku xwîn jê diherikîn hate bîra min û min got; ax bira
serê min biçûya, lê bira pêxember neketa wî halî. Ez
giriyam, giriyam, giriyam.
Roja Uhûdê wisa dijwar bûye ku, li
ser misilmanan barekî giran hebû. Pêxember
‘eleyhîselam jî wê rojê şûr di dest de li hemberê
muşrîkan şer kiriye. Lêbelê, pêxember ‘eleyhîselam
û misilmanan wê rojê gelekî tengezariyeke mezin
dîtibûn. Halê Hz. Hemze hate bîra min, piştî ku ji 30
kesî zêdetir neyarê îslamê dikuje şehîdbûna wî û laşê
wî yê ku bi awayekî ku mirov naxwaze bifikire hate
perçekirin hate bîra min. Wê rojê ne tenê mirovahî,
‘erd û ‘ezman jî ji Hz. Hemze re digiriyan. Nesîbeya
keça Qab, jina ku wê roja giran ji bo ku pêxember
‘eleyhîselam biparêze 10-11 muşrîk kuştibûn, hate
bîramin.
Wê rojê pêxember ‘eleyhîselam bang dikir;
Wê kî vî neyarî ji min dûr bixe, Nesîbe keça Qab
bersiv dida; Ez ya Resûlê Xwedê û peywira ku dikete
ser milê wê bi cî dianî… Piştî van fikrên hestiyarî
me ji şehîdên Uhûdê re di’a kirin û em ji wê derê
veqetiyan. Em ji wê derê çûn mescîda Îslamê ya ‘ewil
Mescîda Qûbayê. Me li wê derê nimêj kir, di’ayê xwe
kirin û em ji wir çûn ciyê ku cenga hendekê lê hatiye
kirin. Lê mixabin hendek nemabûn, li ser hendekan
avahî hebûn. Piştî ku me 4 roj li gundê pêxember
‘eleyhîselam borand êdî wextê veqetînê hatibû.
Çar roj wek avê derbas bibûn. Me nizanibû ku çar
roj çawa derbas bûn. Li Medînê her tişt pir xweş
bû. Li gundê pêxember ‘eleyhîselam bereketeke
mezin hebû. Bereketeke vekirî ya ku her mumînî
dikaribû hîs bikira. Ew bereketa Resûlê Xwedê bû
‘eleyhîselam. Çimkî ew li Medînê bû, ma pêkan e
ku ciyê ku ew lê be bereket tunebe. Wî ji Xwedê
Te’ala re di’a kiribû da ku bereketê bide Medînê.
Medîne, bajarê bereket, xweşî, aramî û rihetiyê.
Pêxember ‘eleyhîselam jî li wê derê di aramiyê de
jiya bû, mumîn jî li wê derê di aramiyê de dijiyan.
Lê tiştekî ku me bikira tunebû wextê çûyînê hatibû,
çûyîn gelekî zor bû. Roja ku em ê ji Medîna Minawer
veqetiyana ez çûm Mescîda Nebewiyê min nimêja
sibê kir. Piştî nimêjê min bi rêz û rêzdarî û bi selat
û silav Resûlê Xwedê silav kir. Min nedixwest ku ji
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cem wî bi dûr kevim. Gelekî zehmet bû çûna ji wê
derê. Bi çavên girî; ji te veqetandin êşeke mezin e
ya Resûlê Xwedê, min got û ji bêgavî ez ji wî bi dûr
ketim.
Ke’ba Mu’ezzem û ‘Umra Me
Me li otêlê îhramên xwe li xwe kirin û me berê
xwe da Mekka Mikeremê. Piştî rêwîtiya 4-5 saetan
ku em gihîştin
Mekkeyê me
tiştên
xwe
danîn otêlê
û bi hevalan
re me berê
xwe da mala
X w e d ê ,
Ke’beyê.
Ke l e ca n e ke
wisa hebû ku
meriv nikare
bibêje.
Em
bi
hevalan
re di hewşa
wê re ketin
hundir, lêbelê
me hîn serê
xwe ranekir
û lê nenihêrî.
Piştî ku em
hatin hundirê
hewşê,
li
hember Ke’bê
rêberê
me
got; serê xwe
rakin.
Me
serê xwe rakir
li
Ke’beyê
nihêrî.
Di
cîhanê de tu
avahiyeke ku
ew qas min
anî kelecanê
min nedîtibû.
Min di cîhanê
de tiştekî ew
qas xweş tu
carî nedîtibû.
Wextê
ku
meriv ‘ewilî
Ke’bê dibîne
di’ayê
ku
tê
kirin
Xwedê Te’ala
dipejirîne. Ji
ber wê ku çi
di’a hatin bîra min, min kirin. Ji nas û mirovên xwe re
jî min di’a kirin. Lêbelê ez li hemberî Ke’bê mat bûm.
Gelek heval bi girî û qêrînê ketin, lê ez negiriyam ji

nûpelda

bêndera çand û hunerê

ber ku min nizanibû ka çi hate serê min. Min bawer
nedikir ku ez ê rojekê Ke’bê bibînim, lêbelê niha
li hemberî min bû. Em çendekî li hemberî Ke’bê
rûniştin û me demeke dirêj di’a kirin. Piştre me
bi îhramê xwe di bin çavdêriya rêberê koma xwe
de dest bi ‘umreya xwe ya ‘ewil kir. Ku meriv her
carekê di dor Ke’bê re bigere dibe şawtek. Ku meriv
heft şawt temam dike ew jî dibe tewafek. Min li
Mekkeyê pirî wextê xwe li Ke’bê bi tewafê derbas

Ke’be ji her derê û ji her tiştî hîn xweştir û şêrîntir e.
Bi qasî ku min ji Ke’bê hezkir û pêve hatim
girêdan min ji tu derê ew qas hez nekir û pêve
nehatim girêdan. Zimanê min têr nake û ez nikarim
xweşikahiyên Ke’bê vebêjim, ji bo ku were fêmkirin
encax meriv here bibîne. Hêstirên ku roja ‘ewil ji
çavê min nebariyan di rojên bûrî de bi zêdahî hatin.
Her ku min Ke’be tewaf dikir hestên min zêde dibûn
û hêstir ji çavên min wek baranê dibariyan. Ji ber ku
min dizanibû du sê rojên
din veqetandin hebû û vê
rastiyê jî gelekî min xemgîn
dikir û kovanbariyeke mezin
bi ser min de dianî. Min ew
kevir jî maç kir ew kevirê ji
bihuştê. Kevirê ku Hz. Umer
jê re gotibû; “Ey kevir ez
zanim ku tu kevirek î, eger
Resûlê Xwedê te maç nekira
min jî te maç nedikir.”
Erê kevirê ku Resûlullah
‘eleyhîselam maç kiribû û
maçkirina wî daxwaza her
misilmanê ku dihate wê
dere bû, bûbû nesîbê min jî
ku ez maç bikim.

Veger

Xatirxwestin

û

Ez tew ji bîr nakim
şeva dawiyê saet 2:45 bû. Di
nav wê geremol û girseyê

kir. Li ‘umreyê tiştê ku herî zêde min jê tam girt,
tewafa Ke’bê bû. Her ku min tewaf dikir ez hîn zêde
bi Ke’bê ve dihatim girêdan. Ku ne ji ber pêdiviyan
bûya min tew nedixwest ku ez ji Ke’bê dûr kevim.

jî em ji wir veqetiyan…

de ez jî nizanim ka ez çawa
gihîştim wî kevirî û min
maç kir, her tişt di hundirê
du deqîqan de qewimî min
dil kir ku ez herim maç
bikim, ez çûm wa kevirê
ku pêxember ‘eleyhîselam
maç kiribû û qedreke
mezin didayê min jî maç
kir, ne carekê sê caran maç
kir, lêbelê ez jê têr nebûm
piştî ku min sê caran li ser
hev maç kir ez ji cem kevirê
bihuştê veqetiyam. Ez ê
tenê tiştekî bibêjim; wextê
ku Xwedê Te’ala tiştekî
dike nesîb meriv nizane
ka çi diqewime û dibe
nesîb. Roja dawiyê ku me
nimêja sibê kir êdî wextê
xatir xwestinê ji ‘erdê pîroz
hatibû. Me bi hestên cuda
cuda û bi çavên hêsir xatir
xwest û ku ne bi dilê me bû

Xwedê bike nesîbê nivîskar û xwendevanên
Nûpeldayê teva…

BER BI AXÊN PÎROZ VE

51

TE BERÊ JÎ KIRIBÛ
Ahmet Said PAKYÜREK

De were çêlkê şêran
Di me de qewet neman
Bê te em qewirîn çûn

Qala serfiraziyê bik

Zû bê mêr lawê mêran

Tu behsa mêrxasiyê bik
Hinekî ji cirheta xwe

Bi keseran ez qewirîm

Ji me ra tu diyarî bik

Ji hesreta te xewirîm
Ewqas sal in dihelime

Tu ê li pişta mêrxasan

Heyvek bûm va ez vemirîm

Karên te giş ên gernasan
Xwe wa carê bihezîne

Heya niha bê jimar mêr

Ka, kî şêr e kî nîvînsan

Gelek caran ketine jêr
Ew rewş ne şermek mezin e

Cardin bike bilezîne

A eybtir xwe pan bikin şêr

Van agiran bitefîne
Pir kiriye te van karan

Tu li hespa xwe siyarê
Careka din wer hewarê
Salixa’l xwe tu hilîne
Bêje hatim bo şiyarê
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Mercîuyûn va Hittîn e.

