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JiJi Edîtor
Edîtor

Xwendevanên Hêja!
Jiyan bi dilekî aram watedar dibe û li dû
vîneke jixwebawer, nexerabûyî û bi ‘eslê xwe mayî
ve rûyê xwe yî rengîn riya mirovahiyê dide. Misoger jiyaneke encambixêr û bextewer berê xwe dide
dilên bextewer. Azadiya dilan li dû xebatên ramanî
û dilînî yên rewneqdar tê. Mirina laş û bedenan jî
mirina dilan dişopîne, li pey mirina dilan tê. Dema
ku meriv bixwaze xwe bikuje divê beriya daxwazên
xwe yên maddî, xwestekên xwe yên hundirîn ji
holê rake. Ev jî sinc e, xawên, edeb e û bivê nevê
semîmîyet e. Lewra weke wasîteyên teknîkî, motorê
însan jî di hundir de ye û dema ku ew hiş ji serê
xwe here, tu kêrhatin di însan de namîne. Loma li
xwe xwedî derketin li daxwazên hundirîn yanî yên
me’newî xwedî derketin e. Dema ku mirov li jiyana rojane dinihêre tê dîtin ku ferqeke mezin di
nava mirovên rê ji hebûna dilê xwe re vekirine û
yên ku riyê diçin ser kaniya dil xetimandine, heye.
Bi peyvê ev eşkere dibe, bi lebatê ev derdikeve
holê, bi tevgerê, bi meşê, bi rabûn, rûniştin, xwarin,
vexwarinê û wd. derdikeve holê. Lewra dil ji asoyên
bê hempa re dikare dîmenan amade bike û dîsa heman dil kare ji mirov re jiyanê ji te’ma wê derîne.
Îja ev kar karekî çawa ye? mirov di vî karî de bi çi
plan û projeyan bi ser dikeve? Meriv çewa dikare
dilê xwe bi başiyê baş bike û ji nebaşiyê xelas bixe?
Li gor ramana min pirsên girîng yên di vê mijarê de
ev in.
****
Bêguman ji bo meşeke birûmet û ji bo
pêşveçûneke pîroz hin hest û dilîn ji qelb/dil re lazim in. Lewra dil jî dibetile. Dil jî ji hal dikeve. Dil jî
ji ‘esl û ‘esaleta xwe bi dûr dikeve. Ji bo van xeterên
di rê de hin îstasyonên tamîrê divên. Yanê ji bo dil,
hin amûr/argûman hene ku her wext ji dil re rêwîtiyê
bikin. Lewra dil, ê ku xwediyê xwe digihîne ser riya
rasteqîn û hikmetê ye. Di vê riyê de ji her kesî re dil
lazim e. Kesekî ku ne xwediyê dilekî bi perwerde be,
di vê riyê de nikare xwe bigihîne ala asoyên qenc.
Nikare bibe xwediyê dahatû û rabirdûyên xwe. Nikare xwe xwedî û sincên xwe kedî bike.
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Xwendevanên Birûmet!
Heke ku neyê şolîkirin, an ji nû ve tiliyên
xapînok nekeve navê, pêvajoyeke sulhamîz û
aştîxwaz li welatê me konê xwe vedaye. Gelê me yî
ku heta niha bi sedan caran hatiye xapandin, vê carê
bi baldarî guh û mêjîyê xwe ji vê pêvajoyê re vekiriye û ji encameke bixêr hêviyê xwe bi xwe re xwedî
dike. Lewra him welat û him jî hemwelatî gelekî
westiyane. Em hêvîdar in ku ev pêvajo, ji Kurdan
re mîna mafên ku di destê milletên herî pêşketî de
ne bîne û herî hindik li vî welatî mîna hemwelatiyên
wekhev jiyaneke bextewer ava bike, biencam bibe.
Di vê pêvajoyê de, ji bo çareseriyeke xurt pêşiya
zimanê Kurdî vekirin û di her qadê de bikaranîna wî,
ciyekî gelekî girîng digire. Di vî warî de em bawerî
û hêviyên xwe yên erênî diparêzin û bi erkedariya
karê ku dikeve ser milê zimanhez û zimanzanan tevdigerin û em dixwazin di vî warî bêtir têbikoşin û
têkoşînê ji nivîskarên vî zimanî re tewsiye bikin.
****
Xwendevanên Nûpeldayê!
Bi hêjmara 13’dan meşa kovargeriya me didome. Ji bajarê Serhedê, Wanê em slav û hurmetên
xwe ji we re dişînin. Kovar bi hêza xwendevanan
bihêztir dibe û bi pêwendiya nivîskarên nû, cuda
xurttir dibe. Em jî di vê meşê de dixwazin dengê
xwe bilindtir û xemla xwe xweşiktir bikin. Ev jî
bi ‘eleqeya we ve girêdayiye. Herwiha bi rexne û
pêşniyarên xwe jî hûn dikarin alîkariyê bidin kovarê.
Ev jî bi qasî nivîskariyê girîng e. Lewra em tu carî
îddîa nakin ku em tiştekî awarte û bêqusûr çêdikin.
****
Bi naverokeke xweş û tijî dîsa em li pêşberî
we ne. Di vê hêjmarê de jî bi nivîsên cuda em amade
ne. Ger hûn jî amade bin, kerem kin…

			 Zahîr Ertekîn

VALAHÎ
A. Aqîl Mihacir
Ne hizrek, ne dengek, ne rûyek, ne xweyganek, ne bêcanek, ne jî wêneyek di valahiyê
de heye... Tecrîda herî giran di valahiyê de ye di
vê wateyê de, û rast e li gor nêrînekê!

Qêrînên mêjî û dilînên te digihêjin
asîmanan di valahiyê de; raman bi girî nin,
fikirîn bi hêsr in, dilîn bi xwîn û bê pîvan in.
Wekî agirê di bin xweliyê de tu xwe dişewitînî,
rihê te xwe digovilîne; lê ti kes ji te ne haydar

Mîna tunetiyê, dora te dipêçe carna
valahî; ne kes te dibihîze, ne jî ti kes daxwaz û
peyamên te fêmdike ji bêjeyên te! Rihê te tê guvaştin, tu têyî henciqandin, dipelixe kesayetiya
te di nava şkenceyê de, di rastiya valahiyê de...

e; ewqas ku carna yên li tenişta te jî ne agahdar
in ji rewşa te û ji vê gevizîna te.
Lê ji aliyê girêdayiyên xof û hêviyê yên
mîna te ve tê zanîn ku wekî wênekêşan gelek

VALAHÎ
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çav jî lê dinihêrin û dişopînin di wê çiva wan a
teng de; çi arişî, çi bûjenî gelek babet asteng jî
tên rakirin digêl êrîşên neyînî yên li ser rê. Lê
ew ti carî nabine di wê serûbiniyê de wan parastinan di wê valahiyê de…
Ew xem, ew cewr, ew cefa, ew qehr û ew
ezab carna digihêje astekê ku, li ser beden û kesayeta te, li hember zelalî û paqijiya dil û baweriya te, qey tu dibêjî bêhemd û mîna baranan,
barannî dibarin di ser te de di vê navê de, wekî
bersiveke efsunkar, ji gerdûnên veşarî, li bejn
û bala dilîn û raman û mêjiyê te, di vê valahiyê
de...
Tîbûna te ji te dibe, ew baran; ji serî heya
piyan, heta lingan, heya dengan, heta hestan,
heya hizran, tu şil dibî, tu tije dibî, tu rohnahî
dibî û dibiriqî; tu dibî gan û giyan, tu dibî vîn
û viyan û tu dibî jîn û jiyan serapa, û rohnî
dikî tarîtiyan, kesk û şîn dikî hişk û ziwayiyan,
vedijînî mirî û jiyanvendakiriyan û tije dikî valahiyan bi kesayetî û bûjenîtiya xwe.
Wê demê mirî, bi wê kesayetiya te ve
vedijîn; tarîtî bi te rohnahî dibin; hişkî bi te şîn
dibin; tengahî bi te fireh dibin, valahî bi te şên
û tije dibin.
Li aliyekî di, dê canê te biêşe bi awayekî
rasteqîn wê demê; dê donê ujdanê te biqijile
û biniqute ser dilê te çilk bi çilk; dê xew li te
birevin, dê atmosfera nerihetiyê li te werde.
Li ku dibe bila bibe, dixwaze li Emerîqayê, li
Entertîqayê be jî, heke neheqiyek pêkwere, ewilî
tu yê tîra êşê di dilê xwe de hîsbikî; li Efrîqayê ji
birçîbûna giriyê sêwîyekî, çîzînî û tînginiyek dê
bi dil û guhê te keve, dê cegera te bişewite. Dêl
şehîdê Helebçeyê ve, dêl mezlûmên Hîroşîma
û Nagazakiyê ve tu yê bimrî û werî kuştin; û tu
yê bixwazî xwe di gorê kî dêl van ve, çima ku
te pêşî li wan zordestî û neheqiyan negirtiye!...
Tu kesek î di vê qonaxê de, lê tu yê bibî
milyar; tu dilopekî di vê astê de lê tu yê bibî derya... Tu tîrojek î, lê tu yê bibî tav û nûrefşan...
Dilê te hew ne ji bo te tenê di sînga te de dê lêde,
ji bo hemû mirovatiyê dê lêxe!... Dê di tamarên
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te de hew li bedena te belav nebe xwîna te, dê
li yên hemû termên mezlûm û mexdûran belav
bibe!...
Ev rewş, di riya mirovbûnê de, di riya
zelalbûnê de, di riya bilindbûnê de qonaxek e.
Ango tu bexteyar î, bi kirin û fikirînên xwe ve
tu, yê hêvîlêbûyî, yê têpayîn î; bifikire û sûdê jê
werbigrê û sûdê bide girtin ji vê qonaxê... Bawer bike ne xewn û xeyalên “utobya” û “welatê
rojê” xwe digihijînin vê asta mirovatiyê, ne jî
yên “el-medinetü fadila” û yên “dewlet”ê.
Belê, kengê ku ev hemû şoreş di nêrîna
te de, di mêjiyê te de, di dilê te de, di kesayetiya te de pêk hatin, hingê têbigihêje ku valahî
ne xirab e ewqas û nabe qismetê her mirovî.
Nêrîna te bila li dahatû, dest û dilên te bila li
dema herikbar be.
Tu yî kesê hilbijartî, tu yî birayê pêşerojê
yê mizgîndayî û tu yî xeleka neqandî ya
nurantiyê…
Her hebe û her bijî ey yê/a ku tê payîn!

Ji Peyamên Nûrê

DANBERHEVKIRINA PÊWENDIYÊN JIYANA CIVAKÎ
YÊN ÎSLAMÎ û FELSEFÎ
Bedîuzzeman Seîdê Nûrsî
Wergêr: Ahmet Sait Pakyürek

Hîkmeta felsefeyê, di jiyana civakî
de “hêz”ê, wekî xala spartinê dipejirîne.
“Berjewendî”yê, wekî armancê dizane. “Pevçûn”ê,
şêweya jiyanê dinase. Ji bo pêwendiyên civatan
“ûnsûrtî, neteweya neyînî”yê hildigire. Îcar karê
ûnsûrtiyê, xwe bi daqultandina yên din xwedîkirin
e, ku tecawiz e.
ESASÊ DUDUYAN
Hîkmeta Qurana Hekîm, danberhevkirina
terbiyeya exlaqî ye ya daye jiyana kesan e, û dersa
ku hîkmeta felsefeyê daye ye.

Xwendevanekî/e felsefeyê yê/a ji dil, fîrewnek
e. Lêbelê fîrewnekî/e zelîl e ku seba berjewendiya
xwe ji tiştên pespaye re perestinê dike; her tiştên bi
berjewendî ji xwe re Reb nas dike.
Him ew şakirdê bêdîn, serhişk û rikdar e.
Lêbelê şerhişkekî/e belengaz e ku ji bo eklekê,
nizmtiyeke bêsînor, qebûl dike; mîna şeytên ji bo
berjewendiyeke pespaye nigên kesan radimûse, bi
vê rikdarekî ji rêzê, ku nizmtiya xwe nîşan dide.
Him ew şakirdê bêdîn, qurre, yekî/e zordar
e. Lêbelê ji ber ku di dilê xwe de xaleke spartinê
nabîne, di kesayetiya xwe de bêhêz e û bêhêzekî/e
zordarê xwefiroş e.

Ji Peyamên Nûrê
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Him ew xwendevan, xwehizirînekî/e
berjewendîperest e ku xayeya hîmeta wî/ê,
tatmînkirina daxwazên cinsî û yên zik û yên
nefsê ne û xodxamekî/e dekbaz e ku di nava hin
berjewendiyên qewmî de li berjewendiyên xwe yên
kesane digere.

b. Karê berjewendiyê, ji ber ku têra her
daxwazê nake, li ser hevûdufetisandin e.

Lêbelê xwendevanê ji dil yê hîkmeta Quranê,
perestkar e; lêbelê bi perestina ji aferideyê herî
mezin re jî, xwe nizm nake; him perestkarekî wisa
qenc e ku berjewendiyeke wekî bihîştê mezin, ji
perestina xwe re nake armanc.

d. Karê neteweperestiyê, “ji ber ku bi
daqultandina yên din xwe têr kirin”e, tecawiz e.

Him xwendevanekî/e nefsbiçûk e, pêewle
ye, sirûştnerm e; lêbelê li dijî Fatirê xwe, li
derveyî daîreya destûra Wî, bi xwestinî xwe nizmî
payejêriyê nake.
Him xizan û lawaz e, xizanî û lawaziya xwe
dizane; lêbelê ji ber ku Malîkê wî/ê yî Kerîm, jê re
gencîneya uxrewî kom kiriye, dewlemed e û ji ber
ku pişta xwe spartiye hêza bêdawî ya Mezinê xwe,
hêzdar e.
Him, hew ber bi Xwedê ve, ji bo qayîlbûna
Xwedê, seba xawênê tevdigere, dixebite.
Han, perwerdeya ku herdu hîkmetan daye, bi
danberhevkirina herdu xwendevanan ve tê fêmkirin.
ESASÊ SISÊYAN
Perwerdeyên ku hîkmeta felsefeyê û hîkmeta
Quranê didin jiyana civakî ya mirovatiyê.
Lêbelê hîkmeta felsefeyê,
1. Di jiyana civakî de nuxteya xwe spartinê
“hêz”ê qebûl dike.
2. Armancê “berjewendî”yê dizane.
3. Şêwaza jiyanê “têkoşîn”ê dinase.
4. Ji bo pêwendiyên civatan “ûnsûrtî,
neteweya neyînî” hildigire.
5. Îcar fêkî, “bicîhanîna daxwazên nefsanî û
zêdekirina pêdiviyên mirovatiyê ne.”
Halevku,
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a. Karê hêzê, tecawiz e.

c. Karê şêwaza têkoşînê lihevqelibîn e.

Han, ji vê hîkmetê ye ku şadiya mirovatiyê ji
holê hatiye rakirin.
Lêbelê hîkmeta Quraniyê
1. Xala spartinê, li dewsa hêzê “heqq”
dipejirîne.
2. Di armancê de li dewsa berjewendiyê
“xawên û rizaya Xwedayiyê” qebûl dike.
3. Di jiyanê de li dewsa şêwaza têkoşînê,
şêwaza “alîkirinê” dipejirîne.
4. Di pêwendiyên civatan de li dewsa ûnsûrtî,
netewetiyê, “pêwendiyên dînî û sinifî û welatî”
qebûl dike.
5. Armancên wê, berbest danîna li hember
tecawizan yên daxwazên nefsanî ye û ber bi
bilindiyê ve teşwîq kirina ruh e û dilînên bala yên
wî têr dike û mirov sewqa kemilîna mirovatiyê dike
û dike mirov.
a. Karê heqq, hevgirtin e.
b. Karê xawênê, xwe spartina hev e.
c. Karê şêwaza
hawarxwestina hev e.

alîkirinê,

gîhaştina

d. Bi lixabkirina nefsê ve ew girêdan û ber bi
kemilînê ve qamçîkirina ruh û ew serbest berdan,
şadbûna li herdu cîhanan e encam dide.

ÇILKANÎ
Seyfeddin AYKAÇ

dilê min îro mîna çilkaniyekê ye

esman stewr bûne

dirijîne xwînê bi çil çirikan

dilê min bûye çilkanî

ji hilma wê hêstir dibarin

hemî deşt û gelî bi wê têne avdan
bi çil devan elîf lam mîm dixwînin

çilkanî bûne çil êş

av dikişe bi çil kaniyan

dil bûye nexweşxane
ne hekîm têdigihêjin

min dilê xwe ji bo şukrê

ne jî derman çareser in

çil salan di nava ava çilkaniyan de carî kir
min îro rihê xwe ji xwe danî

dilê min bûye çilkanî

xiste nava çawkaniyan

wekî birehê çemekî kur

bê peng diherikin

besterobarê wê
êşan bardike û dikêşe

min îro dilê xwe kiriye çilkanî
heke

dilê min îro dişibihe çilkaniyan

bibe nesîb

çil cêr dagirtî ye

ezê çil dojehan bitefînim

av dirije bi ser de
mêrg û best pê hêşîn dibin
binevş, beybûn, gulasor û a zer

ÇILKANÎ 7

…Bi Namê Homayê Ku bi Xameyê Ho Dike
Sernameyê name namê Ellah Bê namê Wî
natemam e welleh Ehmedê Xanî

Remezan Qerax Binetarî
Yan(j)î “…Bi navê Xwedayê ku bi
pênûsê fêr dike” bi awayê jêgirî ji heqîqeteke
ayeta çaremîn a ji pênc ayetên destpêkî yên
sûretê ‘Eleqê ku herî pêşî nazil bûbûn e, ev
meal ku hem ‘cîderk’a ava heyatê ya nivîsan
e hem ‘avzen’a wê ava nûsan e. Loma ye ez
dikarim bibêjim digel bargiranî hêz da û handan bû ku rahêjim pênûsê û hibrê biniqutînim
ji bo nûsê. Ji bo ku feyzên ayetên destpêkî yên
navborî bibarin ser me, pênûsê ber bi nûseke
nûrî bilivînin, mealên ayetan bi bîr bînin em:
“Bixwîne bi navê Rebbê xwe yî Afirîner. Wî mirov ji ‘‘eleq’ê (xwîna hişk/têkildarî/hezkirinê)
xuluqandiye. Bixwîne, ew Perwerdekarê te yê
xwedî kerema herî mezin e. Ew ê ku bi pênûsê
hîn dike. Bi mirovan tiştên ku nizanîbûn daye
zanîn.1”

me ‘eleyhiselam bûye, wisan jî li pêşiya
“Bismîllahîrrehmanîrrehîm”ê ku di serê hemû
sûretan de ye jî
qûl/bibêje/vebêje”yeke

Belê, zanîn û fêrbûna zanistan,
rêbazên hîndekariyê û alavên wan û wd. Jî,
jixwe dayînên Xweda ne wekî hemû dayînên/
nîmetên wî. Xwedê van hemû dayînên/
deynên xwe bi dayîna fenomena “dîn/deyn”ê
ango “rêgezên hişmendiya deyndariyê” kemilandiye, temam kiriye.2 Îca deyndarê ez,
ji bo ku “deyneke xweş/qereke hesen3” bidim Deyyan, neqşên xameyê ji xamitiyê dûr
bikim ji namey(a destpêk)ê, min dil heye
şanî heqîqetine destpêkî û esmayî/namî
ya ‘dîn’ê bikim: Çawa ku ayêta herî pêşî
nazilbûye bi raweya fermanî aresteyî Serwerê
1Sûreta ‘Eleq: 1-5
2Sûreta Maîde: 3
3‘qerdan hasenen’ Hedîd: 11
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fermanî ya nehênî heye4. Lewma ji bo min/me
rêbaz e ku em bi navên Wî (di dil û lêvan de)
dest pê bikin, navên Wî bibêjin û ji bo navên
Wî (di der û livan de) digel destpêkirinê tevbigerin, navên Wî vebêjin û qet dil û dest jê nebirin û amanc e ku em bibin mezher û bigihêjin
aso û asûmana navên Wî yên ku hem jêderk
in ji gencîneyên afirandinê yên bêdawî re hem
lûtke û gihanekên mengî ne ji hemû karûbarên
însanî û gerdûnî re. Destpêk girîng e û awêneya
kutayê ye. Ji ber girîngiya destpêkê û destpêka
‘Bismîllahî’- û dilxwaziya gihîştina kutayeke
mezheriya namî û rizayî- min divê du mînakan

bidim ji destpêkên berhemên ‘destpêkî’ yên
“Nûbara Biçûkan” û “Peyvên Biçûk” ku digel
nefspiçûkî û dilnizmiya seydayên Kurdî nîşan
didin, di warên xwe de tekane ne û ji bo ‘ilm,
‘îrfan û xwedankitabiyê du ber û berhemên geş
ên baxçeyên medreseyên Kurdistanê ne:
Bismîllahîrrehmanîrrehîm
Mebdeyê her ‘ilmekî navê ‘Elîm5
“Bismîllah” serê hemû xêran e.6
Berê niha çendekê min ev malika
Nûbarê ya navborî bi awayekî beravajî dubare
dikir ji ber xwe. Piştî çend rojan li welêt, dayika min a kurdîparêz û zimanzana siruştî tevî
ku zimanê wê bi nîvtirkiya Amedê hejiyabe jî
gote min: “Kitêbek du kitêbên te yên bi herfên
erebî bala min kişandin di nav kaxêz û kitêbên
avêtî de.” Û wê, ew anîn. Yek jê Nûbihara bi
erebî ya çapkirî bû lê ji min wetirê min ew wenda kiribû. Kêfxweşiya min a bi dîtina wê navê,
bêgotin lê aramiya min a bi dîtina xeletiya min
bû sedema gotina ‘gorbihuşt be Xanî’ û beşeke
vê nivîsê ye. Min dît ku Xanî (r.x.l) çawa ku bi
“besmele”yê dest bi berhemê kiriye, rêzika pêşî
ya malikê jî daye “Bismîllahîrrehmanîrrehîm”ê
dijraberî jiberkirina min. Lewre min bi şaşitî
wisa dubare dikir:
Mebdeyê her ilmekî navê Elîm
Bismîllahîrrehmanîrrehîm
Bedîuzzeman jî di “Peyva Yekemîn/
Bismîllah” ku destpêka Kulliyata Rîsaleyên Nûr
e de bi vî awayî dest pê dike: “ ‘Bismîllah’ serê
hemû xêran e. Em jî di serî de dest bi wê dikin.”
Hem bêjeya “Bismîllah”ê di pêşiya hevokê de
gotiye -mîna pêşrewê xwe- tevî ku hevok bi
awayê “Serê hemû xêran ‘Bismîllah’ e” jî dibû
-bi taybetî li gorî hevoksaziya Tirkî- hem jî
5 Nûbara Biçûkan: m,1

4Îşaratûl Î’caz: 13 Li gorî weşanên Enwarê

6Kuçuk Sozler/Peyvên Biçûk
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watedarî û nerîneke wisa hildaye ser milê hevoka duyemê ku reseniya xwe heta niha diparêze
belkî dê tu car wenda neke ber çavê min: “Em
jî di serî de dest bi wê dikin.” Ne “Em jî di serî
de bi wê dest pê dikin”. -Hevoka yekemê wateya hevoka duyemê jî dihewîne, lê ya duyemê,
ya yekemê nahundurîne.- Ango em hem bi wê
(bilêvkirin) hem ji wê (çêlkirin) dest pê dikin.
Ango Kulliyat hem bi “gotina ‘Bismîllah’ê”
hem jî bi “vegotina/tefsîrkirina ‘Bismîllah’ê”
dest pê dike. Yanî her tiştên xêrî bi navê/n Wî û
bo navê/n Wî…
Ji bo ravekirina nam(ey)ê em dîsa bi
Xanî bidomînin:
Sernameyê name namê Ellah
Bê namê Wî natemam e welleh
Em ‘namê Ellah’ wekî formekê/
formulekê bihesibînin jixwe ‘navê ‘Elîm’
mînakek bû ji vê formulê re. Ango li gorî mijaran, li gorî karûbaran bilêvkirina ‘nam’an,
dîtina tecelliyên ‘nav’an ên li ser eyneya her
tişt û livan. “Bi namê Homayê ku bi xameyê ho
dike” mînakeke din. Bi wergereke wisa ez dixwazim nîşanî çend heqîqetan bikim bi alîkariya
watenasiyeke xweserî: ‘Nam’ formeke kevn e
wekî mînaka jorîn di klasîkên Kurdî de heye
hem di Farisî de niha jî wisa ye. Homayê ku
ho dike li ser nameyên Samedanî bi xameyên
Qudretê dinivîsîne wisa kiriye/dike ku li ser
nameyên wî namên wî dinimin. -Em vê yekê di
lêlata însanî de dikarin wisa bibînin û bibêjin:
Mirov nameyan bi xameyan dinivîsin û li binî
wekî şanenav namên xwe dinivîsin.- Mîna
nameyan di hemû lênûskan de jî -ne tenê ‘defter’ bi forma ‘îsmê alet/navê alavan’ hemû
tiştên ku lê tên nivîsandin- mîna xameyan di
hemû pênûsan de jî -dîsa ne tenê ‘kalem/pencil’ hemû tiştên ku pê tên nivîsandin- ev yek
ango tecelliyên namên Homayê hatine/tên
nivîsandin, dixuyên û tên xwendin. Têkiliya

pencilê ne dûr e lê min ‘qelem’ bi tîpên Tirkî
nivîsand. Lewre dibe ku ‘qelem’a erebî ji neqşandina ‘qewl/gotin’an bê yan jî li gorî bihîstina
min ji ‘qewl-lem’ê yanî ‘komkirina qewlan’
hatibe. Li vê derê têkiliya ‘hibr’ û ‘habr’ê tê
bîrê: Hibr ji bo nûsan ‘pê’ ye, nivîs bi hibrê
tê nivîsîn, ku habr ‘zana’ya kurdî ye. Li gorî
destpêkê, jêderkê du alî ye ev têkilî: Heke em ji
hibrê ber bi habrê bimeşin “riya habrê ji hibrê,
ji teqrîrê ango ji (nîşe)nivîsandina li ser hemû
lênûskan wekî defter, nîşe û mejî wd. derbas
dibe” derdikeve pêşberî me. Eger em ji habrê
ber bi hibrê dest bi meşa ‘deyndariya habrî’ bikin, riya me pêwendiya “barê xwendinê, deyn û
zekata zanînê bi hibrê, nivîs û weşanê, tê danîn/
dayîn hem rêbazeke hîndekarî ya habrî ye hibr,
nivîsîn/nivîsandin” ronî dike. Ez bi van nêrînan
hinekî din fêm dikim ku “hibra aliman hêjayê
xwîna şehîdan e” gotiye Habrê herî mezin
‘eleyhiselam.
Hibra xameyê nameyê pir hez kir lê divê
dawiyeke demdemî were nameyê tevî ku dawî
naye wateyên nameyên ku ji ‘nam’ên Wî ne. Yek
jê: Bi ya min Xanî ‘navname û paşname’yên
nehênî/potansiyel jî di ‘sername’yê de fikirîne.
Em bi peyrewiyeke ‘destpêkî’, bi xameyekî
xam wê boçûna nehênî bi zelalî bibêjin wekî
fatihe/destpêk ku ruhê wî yê delal pê şa be: Sername jî navname jî her wiha paşname jî çi penî
çi nepenî çi bi zanebûn çi bi nezanî çi bi bîr
û bawerî çi bi înkareke rikoyî bin (ji) ‘namê/n
Wî’ ye/ne, namên Wî dinimînin, namên Wî
dixwînin û didin xwendin.
Min divê wekî encam encama ‘Peyva
Yekemîn’ê bikim mêvana nameyê: Welhasil,
bi/bo navê Ellah bide, bi/bo navê Ellah bigre,
bi/bo navê Ellah dest pê bike, bi/bo navê Ellah
bike/bixebite wesselam…
… Ji bo namê Homayê ku bi xameyê
ho dike.
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Li Welatê Demvemirî
Îro li Sûrî mirina mirovahiyê ye

Meryem ERAY
Pertewên şevê pêlên behra piştî mirinê ne

Mirin ji hêjmara miriyan zêde bûye

Agirê nakokiyan li bin lingê mirinê dipekin

Erd bi carekê mirinan dadqurtîne gewriya xwe

Şev ji reşiyê riyên xwe şaş dikin

Bi rûreşiya mirovan erd hêrs dibe

Hewseleya mirovahiyê xwe hînî rojtunebûnê nekiriye hêj

Ax teng dibe û roj bi rengekî zere

Lewra bihar piştî zivistanan tê û havînan bi xwe re dikişîne

Xwe nîşanî dinyaya dilan dike…

Pelên şevê tevizîne

Mirin îro coş e

Çem bêdeng diherikin

Pir hêsan û pir erzan e

Dehl bêdeng dilivin

Li welatên bê xwedî, xwedî aleke serbixwe ye mirin

Gav bê armanc

Ji hevketiyan qet nareve

Meş bê taqet û

Natirse ji miriyên xwe

Deng bê dengin

Û gunehê xwe dixwe stûyê wan
Bi wan dikene

Kel e dem û bangevan selaya mirina mirovhiyê dixwîne

Bi me dikene

Hebûn tev godar in û hêvîdarî bi sobê dilîze

Henekê xwe bi te dike…

Ku şev xwe ji xeniqandina mirinê bifilitîne…
Bila ez jî bimrim, li welatê demvemirî û
Tenê xewn

Di rewşeke xetimandî de

Tenê tenêtî

Bila hêvî konê xwe veke li welatê me û

Tenê jiyan

Ji bo ku hêvî konê xwe veke
Êdî…

Min navber xistiye nava mirinê îro û
Şûrê sewta xwe ber bi asîmanên asûde ve kişandiye
Lewra kevan jî kevn bûye ez jî…
Lêvên min bi di’ayan d idi xew diçin
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DI DEMEKE KURT DE DEH PÊLIKÊN SIPASIYÊ
Hemd û sena û şukranî
Ji bo Xaliqê Rehmanî…
Ehmedê Xanî

M. Zahir ERTEKİN
Bifikire dema ku di sehera sibehekê de
hûrik hûrik baran dibare. Di firna malê de îsot,
balîcan û kartol dipijin. Ji bo taştê amadekariyek bi coş heye. Xanima malê zû ve rabûye û
dest bi amadekariya taştê kiriye. Zarok hêj di
xew de ne. Lewra dawiya heftê ye û dibistana wan jî tune. Tu di pêlikan de berjêr dibî. Di
kolanê de baran te şil dike. Tu mest û sermest
ber bi nanpijxaneyê ve diçî da ku tu ji bo taştê
nanê qemirî, germ û firneyî bistînî. Di nava 4-5
deqîqeyan de tu pêrgî gelek rewşên awarte,
dîmenên sipasguzar û nimetên baş têyî. Di
nava van 4-5 deqîqeyan de çi heye mesela. Ka
îja em berê xwe bidin van 4-5 deqîqeyên ku tê
herî firinê, nan bistînî û vegerî mal.
Yek
Baran hesreta hin însanan e ku tu carî
nikarin bi dest xin. Divê ji bona vê baranê tu
şukrekî ber bi jorê ve bişînî. Li hin ciyan erd ji
bêbaraniyê wisa hişk dibe, dar û ber û zad ji tîna
wisa zuwa dibin ku, xelkên wê derê derdikevine du’aya baranê. Îja ji ber ku te, ji bo barandina baranê tiştek nekiriye û haya te di vî warî de
ji tiştekî jî nebûye, ev baran hema bi ser bajarê
te ve bariyaye. Loma divê tu şukrê Xwedê bikî.
Tew ku ev baran, barana Nîsanê be…Ji bo veya
jî tu dikarî/divê şukrê xwe dubare bikî.
Du
Tu bi çavên xwe vê baranê dibînî û hin
însan bi hesreta dîtîna baranê ji vê dinyayê bar

dikin. Baran dibare lê nikarin baranê bibînin.
Lewra çavê wan vemiriye. Bi hesreteke şkestî,
bi dilekî kelogirî ji vê dinyayê bar dikin, diçin.
Tu bi çavê xwe dibînî ku baran mîna govendeke
dawetê ji jor ber ruyê erdê û ber bi ruyê mirovan de di govendê de ye.
Sê
Laşekî te yî zindî û xweş heye ku tu karî
xwe bidî ber vê baranê. Lewra gelek însan hene
ku nikarin derkevin ber baranê. Lewra laşê wan
nexweş e û xweşûştina di binê merzîva baranê
de ji wan re hesret e. Ê de îja ka binêre bê zanistên nû ji bo fêdeyên barana meha Nîsanê çi
dibêjin. Bi dehan feydeyên wê ji laşê însên re
hene. Tu dikarî xwe bidî ber vê rehmê, Lê herkes nikare. Ji bo vê ma şukur pêwist nîne ji te
re?
Çar
Sedema şukreke din jî ev e (di nava van
4-5 deqîqeyên ku tu diçî firinê de) ku tu dikarî bi
dengê vê baranê hişyar bibî, ji nava nivînan bilivî,
derkevî û derî û paceyên xwe vekî. Lewra Semî’ê
‘Ezîm ji bo bihîstina dengê vê barana sibehê guh
daye te û nedaye herkesî, loma jî spasiyeke taybet
û bi serê xwe jî ji vê re lazim e. Di bihîstinan de
çi şareza ye guh!, lê ji bihîstinê re bihîstin divê.
Lewra ferqa bihîstinan ji bihîstinan re heye.

Pênc
Dema ku tu gihiştî firinê ma ew bêhna
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xweş ya nanê firina êzingan dema ku xwe bi
ser laşê te ve radipeliqîne, lezzeteke çawa dide
te û te dibe ku û nabe ku. Ev jî bi dana poz
û serketfinên poz e. Hal ev ku gelek însan bi
hesreta vê bêhnê li nexweşxaneyan temenê xwe
diborînin. Ma gelo hewceye ku ez li vir behsa giringiya poz ji însan re bikim. Ez bawer
im ne hewce ye. Lewra herkes di vê baweriyê
de ye ku poz û hisa bi wî, tiştekî harîqul’ade,
nûwaze û awarte ye. Lewra li Rojavademekê
Profesorekî bijîjkê poz, di karsaza xwe de bêyî

ye ku bi pêlêkirina însanan qirêj bûye. Dema
ku ax, xwe ji nebaşiyên xwe bi ava barana
rehmanî dişo, bêhna bihuştê dibarîne û kesên
xwedan poz jî dikarin heta cegera xwe vê bêhnê
berdin hundirê xwe. Te’emeke bêhempa ye û bi
destê herkesî nakeve. Ey birayê hêja û ey nefsa
min a qure! ku pozê te û rihê te nexetimiyê ji
vê bêhnê sûdê werbigire û xwe têxe bin parastina xwediyê bêhnê, bi şukr û spasguzariyên
xwe yên pir. Xwe hêja bike bi şukrê û xwe nehêja neke bi nankoriyên dûrî şukrê. Lewra ev

hemdê xwe diçe secdê. Hevalê wî ji vê hereketa wî re matmayî dimînin û jê re wiha dibêjin;
kuro ma tu bûyî misilman? Profesor dibêje na,
lê min ji bo poz ev secde kir. Lewra ev poz fabrikayeke bêhempa ye…

nîmetên hêja tev jî, ji bilî vîna te ji te re hatine
hilbijartin. Tev ji bo te ne, lê…

Tu dikarî di kolana mala xwe de, di
meşa çûyîna firinê de, li binê baranê fêrî bêhna
axa ku bi baranê serê xwe şûştiyê, mîna bêhna şampûana misk û emberê li ser e, bêhn bikî.
Lewra dema ku baran tê, bi xwe re gelek xêr û
bereketan jî tîne. Yek ji wan jî serşûştina axê

Şeş
Serê vê sibehê tu diçî vê firinê. Tu bi
tirênbêla kê diçî? Ne hewceyê tirênbêl û şofêrên
taybet in. Lewra te bi destê xwe, deriyê malê
vekir, te sola xwe danî ber xwe, te lingên xwe
xiste solê, dîsa bi destê xwe te derî li dû xwe
girt û te dest bi meşê kir. Pêlikek du pêlik sê pêlik, qatek du qat sê qat. Ma kê ev hêz daye dest
û lingên te. Te ji ku kirî? Tenê di van hereketên
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te de bi dehan sedemên şukrê hene. Dest, ling,
meş, gav, rabûn, xwarbûn, tewandin, pişkinandin, neketin, sol û wd. Em dikarin hê jî bêjin.
Lewra van tiştên ku min bi wd.’ê qedandin bi
gelek însanan re tune. Gelek însan girêdayî kursiyên bitek in, gelek nikarin îhtiyacên xwe yên
zerûrî bi destên xwe bikin, gelek însan ji deh
tiliyên destan bêpar in, gelekî wan ji herdu ling
û ji herdu çîpan bêpar in û ev lîste dikare hê jî
zêde bibe…
Heft
Gora te heye ku te xiste pê. Sola te
heye ku te xiste lingên xwe. Qewlê gotî derfeteke te heye ku tu van hewceyiyên xwe dikirî
û bi wan kar dikî. Xuyaye ku di warê aboriyê
de tu astengên te tune. Herwiha ji firinê, tê
nanê qemirî bikirî û tê avê jî bistînî û bikî çay
ji bo taştêya vê sibehê. Gelo ma herkes dikare
van tiştan ji xwe re bikire û bîne malê? Gelo
ma haya te ji hemcinsên te yî Efrîqayî heye ku
gelekên wan ji tî û birçînan dimirin. Xuyaye
ku ji te re xetereke wiha naxuyê. Ê, ka tu li
dijberî/hemberî vê projeya serkeftî ya rehmanî
û ‘ezmanî çi dikî? Kanê hemdele…
Heşt
Tu ji firinê vedigerî. Bêhna biharê,
bêhna axê, bêhna axê û bêhna nanê teze ketine
destê hevdu û ji pozê te re seranatekê li dar
dixin. Çepikên wan û reqsa wan tev ji bo te û
şadimaniya te ye. Gelo te çi kiribû ku ewqas
sedem li hev civiyane û ji bo kêfxweşiya te
ketine dorê. Gelo tu dizanî, kî ji bo te ewqas
bernameyên girîng tîne wucûdê?.. Bifikire ku
ev fikir jî ji bo te tenê hatiye hilbijartin. Tu
van hemûyan difikirî. Ma kê ev fikir û fikar
daye te. Fikra fikarê jî dayîneke pîroz e bi serê
xwe… Başe ku van tiştan hemû difikirî. Ji bo
dana vê fikarê û ji bo bîrbirin û nankorînekirina vê fikrê jî pêwist e ku sipasî hebe.

Neh
Vaye te nan anî, sifre jî amade ye.
Îsotên biraştî, kartolên sorkirî, hêkên qelandî,
mastê gund, penêrê bisîrik û wd. Bi kêf û zewq
te destê xwe avête nan û bi bismillah dest bi
xwarinê kir. Ma tu dizanî bi hezaran însan
nikarin van tiştan bixwin. Hin ji tunebûnê hin
jî ji nexweşiyan. Hin ji derdê mîdeyê, hin ji
derdê qirikê hin ji derdê rûviyan û hîn gelekê
din ji gelek sedemên din. Lê tu… bi rihetî tu
dikarî bi carekê nanekî mezin di taştê de xelas
kî. Hin însan hene ku hesreta vexwarina tesek
şorbeyê ne. Ma tu dizanî? Gelek însan di zindanan de hatine hepiskirin. Ji wan re di sehera
sibehekê de bi zarokên xwe û nanekî firinê yê
germ û qemirî taştê xwarin hesret e. Tenê bekî
di xewn û xiyalan de dikarin tiştekî wiha bi
destxin. Lê….Rojan dijmêrin ji bo rojeke wisa
bi destê wan keve. Lê tu, her roj ev derfet ji bo
te amade ye. Tu çi dikî, de ka bêje. Dilê te çi
dibêje û tenbûra te çi lêdixe?

Deh
Tu zanî tenê di nava 4-5 deqîqeyên vê
sibehê de, di meşa firinê ya di binê vê barana
biharê de, bi dehan sedem ji me re hene ku em
şukur bikin. Lê em çiqas hindik şukur dikin,
ax, ax li me!
Taştê li gorî dilê te ye, piştî xwarinê
şukrê ji bîr meke.
Noşî can be.
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Serdema Keviran
Zafer BERDESTÎ
Dîsa bihar hatibû. Yanî sezona keviran vebûbû. Êdî hewa germ bûbû û ax ziwa dibû. Zevî êdî
ji bo berhevkirina keviran guncaw bûn. Şûntîr dihatin rakirin û dibûn şov, van şovên nû jî kevirên xwe
davêtin derve. Êdî ji bo berhevkirina keviran diviya
şov ziwa bûna yana traktor û vagon dikaribûn bi wê
giraniya xwe ve di şovên nû de bimana.
Berhevkirina keviran karekî zehmet bû,
nexweş bû û giran bû. Ya rastî di wê deverê de tenê
du birayan ev kar dikir. Traktoreke wan û vagoneke
wê ye çartonî hebû. Wan bi biharê re lê didan heta
payîza dereng tenê ev kar dikirin. Carna rojê çar,
carna pênc carna jî heta şeş vagonan berhev dikirin
û ew dibirin gund, li binê gund li rasteke fire ew qûç
dikirin. Qûçên kevirê wan ji hev cuda bûn. Kevirên
biçûk yanî xîç, kuç û wd. li aliyekî, kevirên mezin
ên wekî sel, zang û wd. li aliyekî û lat û zinar û
cinsê wan jî li aliyekî qûç dikirin. Ji bo kevirê mezin û zinaran amûrên wan hebûn. Kevirên mezin bi
dareke stûr û zexm yanî martangekî li vagonê dikirin. Zinar jî bi haletê dikişandin û heke bikaribûyana fesala lêkirinê didîtin û li vagonê dikirin lê heke
nikaribûyana ew dikişandin û wisa dibirin. Hinek
caran tenê du zinar li vagonê dikirin û roja xwe wisa
diqedandin. Heta rojekê haleta xwe li zinarekî mezin alandibûn û ew heta rasta binê gund kişandibûn.
Yên li meselê nebeled, bi rojan dewsa zinarî niqaş
kiribûn.
Van birayan kevirên xwe difirotin. Kesên
ku bixwestina xanî çêkirina yan dîwarek li dora
mala xwe lêkirina yan gomek çêkirina berê xwe
didan van birayan û lêkirin, kişandin û valakirin jî
aîdî birayan, çiqas diviya ewqas kevir dibirin. Kevirên dîwaran piçekî bihatir bûn. Jixwe ew ji şovan
dihatin derxistin. Jê re kevirên spî digotin le ew zer
bûn, na ne zer bûn, zerekî xakî bûn lê gava diketin rêza dîwêr hosteyan zêdayiyên wan bi çakûçê
dişkandin, wê demê spiyên wan dixuyan. Kevirên
pûk, yên seqê û yên wekî wan zêde nedihatin bi-

karanîn û ew erzan bûn. Li qada gund qûçeke selan
jî hebû ku herdu biran ji bo xêra xwe ew anîbûn da
ku bibin kêlên gorên miriyên gund.
Li binê gund bibû bêndera keviran. Êdî
wisa bibû ku ji keviran girê biçûk çêbibûn. Gundî
aciz bibûn û ew gilî dikirin. Lewra riya wan û riya
heywanê wan digirt. Herwiha hebûna keviran bixeter bû. Li vî gundî malên şerûd hebûn. Gundiyan
dîtibûn. Rojekê du malên ji vî gundî, du malên bêxuh, şer kiribûn. Her malek çar bira bûn. Her birayek
xwediyê nêzî deh zarokan bû. Û li hev dabûn. Her
yekê li dora qûçekî girtibûn û rahiştibûn keviran.
Heta ku dîtibûn nikarin zora hev bibin, hev dabûn
ber keviran. Di dawiyê de bi xêra melayê gund û
çend rîspiyan hatibûn ji hev kirin û li qada şer ji wan
herdu qûçên xîçan tiştek nemabû.
Ji herdu birayan ê mezin pisporê keviran
bû. Wî her cure kevir dinasî. Kîjan kevir li ku ye,
kîjan bi kêrî çi tê dizanibû. Hêsan, beraş, xwêber,
curn û wd. ji wî dihat pirsîn. Ji ber ku ew dever ciyê
çandinî û ajalkariyê bû ev kevirên navborî û amûrên
bi wan dihatin çêkirin diviyan, lewma herkesî berê
xwe dida mala van birayan. Mesela havînê hêsan
gelekî pê diviya. Lewre hevrîng, das û tirpanên
xwe bi wî tûj dikirin. Wekî din kevirê devê bîran li
her derê nedihatin dîtin. Ji bo ku devê bîran xirab
nebe û bîr tep nebe, devê bîrê bi kevirekî gilover
î hevêrkî lê dikirin ku ev kevir hem zû nedişkest
hem jî kapên satilan nediherişand. Dîsa wekî mînak
kevirên destaran jî wan dianî. Destarên xwê bi qasî
devê beroşekê mezin bûn û navika wan qul bû. Li
rexeke wê jî darikek têde çikandibûn ku ew jî destiyê wê bû.
Ji birayan ê biçûk gelekî jêhatî bû û xebatkar bû lê piçekî bêdîqet bû. Çend caran tiliyên wî di
ber keviran de mabû, destê wî herişîbû, neynikên wî
ketibûn. Heta carekê tiliyeke wî di nav du keviran
de asê mabû û tiliya xwe xilas kiribû lê neynika xwe

Serdema Keviran 15

nûpelda

bêndera çand û hunerê

winda kiribû. Bi keviran dilîst. Di zaroktiya xwe de
di lîstikên keviran de herdem ew bi ser diket. Di
lîstikên wekî tevş, deq, şeşik de kesî pê nikaribû.
Bi keviran nîşan digirt. Kewkaniyên herî baş wî çêdikir û tu kesî mîna wî nedikarî keviran dûr bavêje. Dihate bîra wî; gava diçûne zozanan, di demên
aşbûna pêz de, wî bi hevalên xwe re lîstika herî
bikêf dilîst. ‘Kevir gizirandin’. Belê, li ser tîjikekî
kevir berdidan nav gelî. Gava ku kevirek radikirin
û berdidan xwarê kevir tilol dibû, lez digirt, lez digirt heta diçû nava gelî diket wisa diçû. Kevir çiqas
mezin bûya ewqas deng derdixist. Heta hin caran li
zinarekî diket û dipekiya, li zinarekî nav gelî diket
ku dengê wê dikete gelî. Wê demê li êlê herkesî behsa heman kesî dikir.
Herdu bira beriya vî karî demeke dirêj cotkarî kiribûn û ne wekî çend bizinê wan ên niha,
wê demê xwedî keriyan bûn. Li mala wan hemû
kelmelên çandinî û cotkariyê hebûn. Li goma wan
e mezin, li ser refan, li nav tûran, li ber stûnan
darvekirî, rêzkirî û hildayî bûn. Hinekên wan jî
belavkirî, tevlihev, lihevaliyayî bûn. Hevrîng, das,
tirpan, banokî, şene, bêr, bêra meran, tevir, tevşo,
birek, şe, kergî, şûjin, arşûn, zîn, cot, gîsin, zincîrên
cot û hê gelek amûrên din… ji hinekan cotek,
hinekan sê, hinekan çar, pênc, deh, li nav hev de yan
jî li cem hev hatibûn hildan. Belê van birayan cotkarî dikirin lê gava ku dîtin herkes êdî heman karî
dike û rewşa wan baş dibe û êdî dikarin avahiyên
mezin çêkin dev ji cotkariyê berdan û pêketin kevir

16 Serdema Keviran

derxistin. Derxistin, kişandin, berhev kirin û firotin.
Herdu bira di karê xwe de bûn, tevî kesî
nedibûn lê ehlê wê deverê bi pranî bi tadeyî, zorî û
şerî karê xwe dikirin. Gava ku li hev nedikirin teqez
şer dikirin. Lîstik û dawetên wan jî heta bi deng û
dewa bûn. Lê ji alîkariyê jî hez dikirin. Bi xîret bûn.
Mêvanên wan pir dihatin û diçûn. Malên nandar ji
bo mêvanan xaniyên cuda çêkiribûn. Têde aman û
nivîn û raxistinên tenê ji bo mêvanan hebûn.
Li deverê malên pirjûr hatibûn çêkirin.
Hosteyan kevir çêdikirin û dîwar radikirin. Navê
hinek hosteyan gelekî belav bibû ku wan carna xwe
pêre nedigihandin. Jiyana çend nifşan bi wan hoste,
kevir û avahiyan borî. Lê êdî dinya diguherî. Serdema wan e kurt bi serdemeke din bi dawî dibû.
Herdu birayan demek şûnde êdî nekarîn vî
karî bimeşînin. Jixwe zarokên wan mezin dibûn û
li gund û deverê, xort ji bo xebatê diçûn derve. Êdî
dinya wan diguherî. Roj bi roj kevirên rasta gund
kêm kirin. Gelekan hatin ji xwe re birin. Wan jî êdî
behsa berdana vî karî dikirin ku rojekê gundiyekî
wan bi traktora xwe li bajêr zivirî. Vagona wî tijî
kevirên çêkirî yên gewr bûn. Ew li nav zeviya xwe
danîn û çû du sê piyên din jî anî. Paşê di nava bîst
rojan de bi tevê banê wê yî sac û dîwarê dora malê
û deriyê dîwêr î hesin ew xilas kir û ji xaniyê xwe
yê kerpîçî kişiya mala xwe ya nû.

DIL
Mehmet BOZKOYUN
Dil dilorîne ji ber borîna şevê
Ne zêmar ne jî lorîn bersiv e.
Werbû dil di newalên evînê
Ne çavên belek ne jî rindik bersiv e.
Dil dîl ma di sîng û di qefesan
Ne azadî ne jî felat bersiv e.
Bi xençer û bi riman dil jêkirin
Ne bijîjk ne jî derman bersiv e.
Dil ji xeman hem birçî ma hem jî tî
Ne nanî ne jî tu av bersiv e.
Dil ji eşqa dîn bû û bi çolan ket
Ne evîndar ne jî evîn bersiv e.
Dil bû Memê dil bû Qeysê xwedî xem
Ne Zîn ne jî Leyla bersiv e.
Dil kor bûye ji girîn û nalînê
Ne ronahî ne jî çira bersiv e
Dil êtam ma li ser rûyê gerdûnê
Ne bavik ne jî dayik bersiv e.
Dil çilmisî weke kulîlkeke xweş
Ne ava çem ne jî baran bersiv e.
Dil ji tirsan bû dewrêş û b’cizbê ket
Bi tenê Xwedê û rehma wî bersiv e.			
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AMACA BINGEHÎN A NIVÎSANDINÊ

Zeynelabidin ZİNAR1
Dema ku mirov naverokekê dinivîse, gelo
ew nivîskar difikire ka amaca wî ya bingehîn di
nivîsandinê de çi ye?
Bêguman, çewa ku ji bo her mirovekî, ji
bo her rêxistinekê û ji bo her saziyekê, yan jî bo
her dewletekê amaceke taybetî ya bingehîn heye
û gehandina wê amacê ji xwe re kiriye hedef da
bigîjê; ji bo gehandina wê hedefê jî hin delîl û pêgir
bo xwe peyda dike û bi wî awayî lirêçûna xwe bi
pergal û program amade dike, ‘eynî hawe divê ji
bo her kesên ku dinivîsîne jî hebin û bi wê amacê
bimeşin, ta ku bigihêjin dawiya hedefa amaca xwe
ya bingehîn.
Ew hedef, çi di warê penî û nepenî de be,
çi di warê pêgir û napar de be, çi di warê jiyana
kesateyî û civakî de be, ji her kesî re sufte û pêdivî
ye. Gehandina wê amaca bingehîn bo her kesî
şanazî û rûmetmendî ye, gelek jî pîroz û giranbiha
ye.
Bêguman mirov ji bo gihandina hedefa ku
bo xwe destnîşan kiriye, her tiştê xwe bigorî dike.
Lê dibe ku mirov di jiyana xwe de bigîje wê hedefê
û dibe ku negîje wê jî.
Lewra di zagona xwezayî de serkeftin
û binkeftin, ji ’eynî çavkaniyê derdikevin. Divê
mirov bi ya pêşî nebe şerxweşê biserketinê û bi ya
paşî jî nebe ponijdarê bibinketinê.
Tiştê girîngtir û pêdivî, divê mirov
berpirsyariya xwe ya dîrokî bi cih bîne. Eger ne
wisan be, mêjû li mirov nabihure û di nava xwe de
rûpelekî reş bo mirov vedike.
Ji bo her rewşenbîr, zana, dûrbîn û
1Nivîskar/Lêkolîner- pencinar.z@gmail.com

siyasetmedarekî, amaca sereke û bingehîn ev e ku
berpirsyariya xwe ya derheq Zimanê Kurdî de bi
cih bîne. Lewra di van salên dawîn de, xasma jî
li Bakûrê Kurdistan û Tirkiyê, formeke pir xirab,
tofaneke pir giran bi ser Zimanê Kurdî ve hatiye,
herwekî şape û lêmişt lê rabûne, Zimanê Kurtdî,
Toreya Kurdî û Forma Kurdî dihelînin.
Çendî ku ev gotina ez ê bêjim, dibe ku
hinekî giran be jî, lê rastî ev e ku Zimanê Kurdî di
van salên dawiyê de, li bakûrê Kurdistanê ketiye
bêhişmendiyeke pir giran ku mirov dikare bêje êdî
ev jê re sekerata mirinê ye.
Lewra nifşên nûhatî her dibînin û nabînin,
li pêşberê xwe heşifandina ziman û çanda xwe
dibînin, guhdariya bi sedan radyo û televizyonên ne
bi zimanê xwe dikin û bi sedan kovar û rojnameyên
biyanî dixwînin. Ji ber vê yekê, êdî ew ciwan guh
nadin ziman û toreya xwe, yan jî derfeta ku guh
bidin wan bo wan tune. Her ku diçe û ev nivş
hinbihin livaktevger, tore, çand û mêjûya xwe jibîr
dikin.
Her çiqas îro aboriya Tirkiyê jî mîna
Zimanê Kurdî bêçare û bênehiş maye, bi vê çendê
dîsa jî ew bûjen û pêgirên li ser Zimanê Kurdî, bi
hêzeke pir mezin û bi aboriyeke pir xurt têne ajotin.
Niha çendî ku hin derfet ji bo Zimanê
Kurdî ji aliyê hikûmata Tirkiyê ve derketine holê
jî, lê ji aliyê din ve hin sazî û yekîneyên dewletê
yên ku nayên guhartin hene ku ew ji bo ku ziman
û tore bi Kurdan bidin jibîrkirin, gepa devê xwe jî
danaqurtînin û dikin lêçûya kirêtiyê.
Piştî bêgavhiştina Zimanê Kurdî di van
80 salên bihurî de, ger hindik û bi zor û zehmet be
jî, niha hin derfet û rêgeh ji bo nivîsandina Kurdî
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derketine holê. Nexwe ev yek bo Kurdan ji demanan
in (wacib), heta ji ”ferzû´eyn”an in ku Kurd gelekî
rind wan derfetan bi kar bînin û bi Zimanê Kurdî
binivîsin, bi zimanê xwe bipeyivin, ji kovar û
rojnameyên Kurdî re bibin alîkar û piştgiriya wan
bikin.
Di roja îroyîn de, amaca nivîsandina bi
Zimanê Kurdî ji nivîskar û perpirsên kovar û
rojnameyên Kurdî re, ne lafzanî û guzafgerrî ye, ne
jî qezenc û têrxweşiya jiyana wan e, herweha ne
reklamkirina şexsî ye û ne jî pesn û fortên kesayetî
ye. Nivîsandina bi Kurdî, îro suxreyeke bêgavî ye,
berpirsyariyeke mirovatî ye û barê li ser pişta her
kesekî bîrewer e.
Îcar kesê yan kesa bîrbir û bîrewer jî ew kes
e ku dikare bisêwire, dikare zêr û ziberan çêbike,
dikare zêr û ziblê ji êkdu veqetîne û qenciyê qenc
bidêre, xirabiyê jî xirab bibîne û li hember wê jî
derkeve.
Bêguman e jî ku ev nivîsandinên heta niha
ku hatine weşandin, dê ji nifşên nûhatî re bibin
sermiyan û belge, dê bibin pêgir û nîşandek û dê
wan li gor xwe perwerde bikin.
Îcar eger para rastiyê li virê bête pejirandin,
nexwe divê ku nivîskar li van çend xalên li jêrê
balkêş bibin û hêj bêtir xwe ji bo fedekariyê geş
bikin, xwe berpirsyarê kirina van suxreyên pîroz
bibînin û bi şevan, bi rojan, bi gav û saetan bi
uslûbeke rasteqîne binivîsin, da piştî mirinê hem
wijdana wan hêsan mabe, hem gazin û lomeyên
xelkê wan ji wan neyên kirin, hem jî ew hêlîna xwe
di nava dilê neteweyê xwe de bidin çêkirin.

û şêntir bibe. Heta ku dest bide jî, tê de bêjeyên
biyanî neyên bikaranîn. Lewra eger di nivîsekê de
bêjeyên biyanî hatibin bikaranîn, her wekî di nava
savarê de libên zîwan û şoqilan hebin, xisarê didin
zimên.
Îro ev rastî li holê heye ku Zimanê Kurdî
di warê dadgehî, felsefe, bizişkî û leşsaxiyê de
lewaz maye. Ev sedem jî, ji ber nebûna desthelatiya
Kurdan e.
Lê bi baweriya min îro jor, di nava van her
çar zaravayên Kurdî de bikaranîna bêjeyên biyanî,
ne sergêjî ye. Sergêjîya xeternak û leng ev e û hingê
çêdibe ku bêjeyeke Kurdî heye, lê ji aliyê nivîskarî
ve di şûna wê de bêjeyeke biyanî hatibe bikaranîn.
Niha gelek bêjeyên Kurdî hene ku tenê kal û
pîrên Kurd pê dizanin. Îcar niha ew bêje ger ji devê
wan neyên girtin û neyêne nivîsandin, bi mirina
wan re valahiyeke pir mezin çêdibe û dagirtina wê
valahiyê jî pir zehmet dibe.
Diyar e ku niha pir kesên zana û şarezayê
çanda Kurdî li hawîdorê kovarên Kurdî hene,
xasma jî ewên ku peyrewên medreseya Kurdî ne.
Ew kesên wisa kurdiyeke paqij dizanin û li cem
wan gelek belge û berhemên kevnare jî hene. Îcar ji
her kesî bêtir, îro divê ew kes zendê xwe bipêçin û
wî sermiyanê pîroz, rojek berî rojekê derxînin holê,
da ziman û vêjeya Kurdî ji wan sûdmend bibin û
xelk xweşiyê li jiyana zimanê xwe bibarîne.

2- Bikaranîna Rênivîsê:
Bikaranîna rêziman
xweşiyeke zêde didin zimên.

Çend xalên bingehîn di nivîsandinê de divê ku
bêtin kirin ev in li jêrê:

1- Bêjeyên Alecî:
Nivîsa ku tê nivîsandin, ger bi çi zimanî be,
divê ev nivîs li gor tewr û mercên çanda
miletê xwedanê wî zimanî werin amadekirin.
Divê ku bêjeyên alecî di nivîsan de werin
bikaranîn, da ku ziman dewlemendtir, xweştir

û

daçekan,

Rênivîsa Zimanê Kurdî, ji rênivîsa Zimanê
Tirkî û yê Erebî cuda ye. Ji ber ku Zimanê Kurdî ji
famîleya Hindoewrûpî ye, Zimanê Tirkî ji famîleya
Altay Uralî û Erebî jî, ji ya Samî ye. Yanî ger
hewcedariya gotinê bi zimanekî din hebe, rastiya
naverokê ev e ku DNAya van zinamam ji êkdu cuda
ye.
Di Zimanê Kurdî de, rastnivîsandina li gor
tewrên rênivîsê, xweşiyeke zêde diafirîne û dilqekî
(rol) girîng jî derdixe holê, û pêwîst e ku ziman li
gor qalibê xwe yê bingehîn bête bikaranîn.
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Wek mînak: Di zimanê Tirkî de, kirdeya ”ben”ê di
her hevokê de her ”ben” û ”ben” e. Mesela: ”Benim
vatanım..., ben gidiyorum...” (Welatê min…, ez
diçim). Lê di Kurdî de gava kirde li lêkerê bitewe,
kirde dibe ”ez.” Mesela: Ez diçim… Lê gava lêker
li kirdeyî bitewe, dibe ”min.” Mesela: Welatê min.
û hwd.
Eger mejiyekî ku bi ziman û çanda Tirkî, yan
bi zimanekî din hatibe perwerdekirin, îcar dema ew
bi Kurdî jî dinivîse, her mîna wan zimanan difikire
û bi Kurdî dinivisîne. Yanî pêşî ew naverokê bi Tirkî
sererast dike, hêj werdigerîne Zimanê Kurdî û bi
Kurdiyeke şelpitî dinivîse. Ev hawe seqetiyeke kirêt
ji bo Kurdî çêdike. Di vî warî de her çiqas ku hin

awayên wê bêne eyişandin jî, lê kulekî û lengiya
rênivîsê xwe di rênivîsa Kurdî de bi cih dike û ew
serobin dihêle. Ev xeletiyên wisa jî bi serê salan
dimînin û dibin sedem ku bi sedhezaran ciwanên
nûhatî tûşê xeletiyên Zimanê Kurdî bibin.
3- Danasîna bûyerekê:
Nivîsa ku tê weşandin, naveroka rûdanekê
pêşkêşê raya giştî dike.
Ji van herduyên li jorê zêdetir, kesê ku
dinivîse, dixwaze ku bi nivîsa xwe naveroka
bûyerekê, siqûmatek û rûdanekê bi Raya Giştî, bi
xelkê xwe bide fêmkirin, meselê bi wan bide zanîn
û zanîna xwendevanan xurttir bike.
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Nexwe berî her tiştî divê ku rastiya meselê
çi be, her wisan jî bête nivîsandin, ne zêde û ne jî
kêm, ne derew û ne jî werpixandina mêlakan...
Lewra di vî warî de çi nivîsa ku tê weşandin,
bala xelkê pir dikeve serê û pir kes dikevin nava
lêgerînê ka ew siqûmat bi çi rengî û çima derketiye
holê. Ew nivîs bi sedsalan piştî xwediyê xwe dimîne
û gelek kesên zanistiyê ew dixwînin, li serê lêkolîn
dikin û li pişkaftina wê hûr dibin.

ve hêsan û aram dibe û hêlîna wî jî dibe qulçavkên
dilê xlkê…
Hêvîdar im ku hemû ciwanên Kurd dema
bi Kurdî dinivîsin, bi Tirkî nefikirin, li gor têgeha
Tirkî hevokên Kurdî ava nekin û naveroka term û
peyvên Tirkî bi Zimanê Kurdî nenivîsin.

4- Danasîna Ramanekê:
Raman pir girîng in ku bi zimanekî zelal û rast
werin nivîsandin.
Eger nivîsa ku hatiye weşandin, bi amaca
danasîna ramanekê be, pêşî xwendevan her li
terbiya nivîskarê nivîsê disêwirin û piştre jî li
jidiltiya kirin û gotinên wî...
Bêguman gotin, axavtin û nivîsandin, pir
hêsan in û bê lêçû ne jî. Lê kirin û fikirandin, ne wilo
hêsan in. Danasîna ramanekê, hingê tê pejirandin
eger kirin û gotina nivîskarî li hev derketibin.

5- Nîşandana riyeke rast.
Gotine ku riya aqil yek e. Ji ber ku
aqilmend li kudera dinyayê be jî, yek riyekê
dibîne, ew rê jî riya herî rast û durust e.
Ji van her pênc xalên ku li jorê hatin gotin
zêdetir, eger nivîs bi amaca nîşandana riyeke rasttir
be, hingê pêwîst e ku bi delîl û pêgirên xurt hatibe
xemilandin û di mejiyê mirovan de jî cêh nehêle
bo pirseşaniyan. Herweha ew, divê ku wan delîl
û pêgirên tersê xwe jî birrizîne û tîna wan li holê
nehêle. Hingê ew nivîs dibe pêbawer û ji xelkê re jî
dibe nîşandana riyeke rast e.
Îcar divê berpirsyariya nivîskar, a
rewşenbîr, dûrbîn û kesên xwedîwijdan ev e ku ew
rastiyê binivîsin, rastiyê bibêjin û bi rasî bilipikin,
da ew tevgera wan weke kultur têkeve mejiyê
nivşên nûhatî.
Hingê xwediyê nivîsê ji aliyê wijdana xwe
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Seyfeddin AYKAÇ

Evîna Resûlullah eleyhîselam û diya
mumînan, Siddîqeya qîza Siddîq. Sultanê jinan,
behra ‘eqlê û çalika çavkaniya ‘ilmê hedîsê û
sunnetê… Em behsa qîza Hz. Ebûbekir (r.x.l.), diya
me hz. ‘Aîşete dikin. Navê diya wê Ummî Rûmman
e. Sê sal piştî wefata hz. Xedîce bi Resûlullah
‘eleyhîselam re zewicî.1 Dema zewicî neh salî bû.
Hin kes dibêjin huvde salî bûye. Her du riwayet jî
bi delîl riwayetên xwe pêşkeş kirine. Ji bo ku ka
kîjan riwayet rast e gelek kitêb û maqale hatine
nivîsandin.
Piştî wefata hz. Xedîce (r.x.l) rojekê
xwehşîrê Resûlullah ‘eleyhîselam Hewleya qîza
Hakim diçe cem Resûlullah ‘eleyhîselam û jê re
wiha dibêjê: “Ya Resûlullah tu naxwazî bizewicî?”
Resûlullah ‘eleyhîselam bi pirs bersîva pirsa wê
da: “ji kê re?” Hewle; “Tu qîz dixwazî qîz, jinebî
dixwazî jinebî.” Resûlullah ‘eleyhîselam: “ Ya ku
qîz e kê ye?” “ di nava ‘ebdê Xwedê de yê herî tu
jê hez dikî, qîza wî ye. ‘Aîşeta qîza Ebubekîr e.”
“ lê ya jinebî kê ye?” “Sewdeya qîza Zem’a ye.”
Resûlullah ‘eleyhîselam: “ Here, herduyan jî ji min
re bixwaze.” Hewla qîza Hakim diçe cem Hz. Ebubekir (r.a) û jê qîza wî dixwaze, ew jî bi dil û can
qîza xwe dide. Resûlullah ‘eleyhîselam ew sal hem
hz. ‘Aîşe hem jî Hz. Sewde nikah dike.
Piştî ku misilmanan koçî Medînê kirin,
pêşiya peşîn mizgeft hate çêkirin, piştre li cem
mizgeftê xaniyê Resûlullah ‘eleyhîselam hate
çêkirin. Lê belê hz. ‘Aîşe (r.a) hêj li mala bavê
xwe dima. Rojekê hz. Ebubekîr ji Resûlullah
‘eleyhîselam re “ Çima tu êdî ‘Aîşe nabî mala
xwe?” Resûlullah ‘eleyhîselam: “ Tiştek di destê
min de tune ez mehra wê bidim.”
1Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.7, r.205.

Hz. Ebubekir bi deynî hinek pere da Resûlullah
‘eleyhîselam û mehra Hz. ‘Aîşete hate dayîn û dewata wan hate kirin.2
Ji bo ku hz. ‘Aîşete hem ‘aqil hem jêhatî
hem jî bedew bû Resûlullah ‘eleyhîselam pir ji
hz. ‘Aîşete hezdikir. Her daîm bi tevger û gotinên
xwe dianî zimên, dida nîşan. Li gorî Resûlullah
‘eleyhîselam ferqa Hz. ‘Aîşe û jinên dinê wiha bû;
“ çawa avgoşt ji xwarinên din çêtir e, hema wisa
‘Aîşete jî ji jinên din çêtir e.”3
Diya me Hz. Ummuseleme (r.a) dibêje: “
Dema însan dihatin ziyareta Resûlullah ‘eleyhîselam
û serî lê didan jê re an xelatek an jî xwarinek dianîn.
Ji bo ku herkesî dizanî Resûlullah ‘eleyhîselam herî
zef ji ‘Aîşe hezdike, lı hêviya roja wê diman, wê
çaxê diçûne ziyaretê ku ev xelat an xwarin bibe para
hz. ‘Aîşete jî. Îja rojekê hemî hevalên min hatin cem
min û ji min re wiha gotin “ Ya Ummuseleme! Em
dixwazin ev xêra ku digihêje ‘Aîşe bigêihêje me jî.
Em dixwazin tu herî cem Resûlullah ‘eleyhîselam û
tu jê re bêjî, bila dema ku xelk dixwazin Resûlullah
‘eleyhîselam ziyaret bikin hêviya rojan nesekinin,
hema kengî dilê wan xwest bila ew roj wî ziyaret
bikin ku em jî ji wê xêrê nesîbdar bibin.” Ez rabûm
çûm cem Resûlullah ‘eleyhîselam û min jêre got.
Dema min wisa got pişta xwe da min, min cardin
got wî cardin pişta xwe da min, cara sisiyan “ Ya
Ummuselemete! derheqê ‘Aîşete de min ‘aciz meke.
Wellahî tu wextî di cî û odên we yekî de wehî nazil
nebûye, bitenê dema ez oda wê bim nazil dibe.”4
2Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.7, r.205-206.
Ehmed b. Hembel, Musned, c.6, r. 210-211.
3Ehmed b. Hembel, Musned, c.3, r. 156-264.
4Îmam Buxarî, Sehîhî Buxarî, c.5, r.37.
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Dema Resûlullah ‘eleyhiselam biçûya
herbekê an derekê jineke xwe bi xwe re dibir, di nav
wan de pişk diavêt û pişk ji kê re derketa ew bi xwe
re dibir. Di herba Benî Mustaliq da di qurê de hz.
‘Aîşete derketibû. Ji bona hz. ‘Aîşe ser hêştirekê
hewdecek5 amade kirin. Ketine rê û çûn. Piştî ku
herb xilas bû û vegeriyan hatin, di rê de, li ciyekî
bêhna xwe standin. Hz. ‘Aîşe ji bo hewcehiya derve ji hewdeca xwe derdikeve û diçe hewcehiya xwe
pêkbîne. Dereng dimîne û heta tê artêş bi rê dikeve.
Hz. ‘Aîşe ji bo pir sivik bûye ew kesên ku hewdecê
radikin zen dikin ku hz. ‘Aîşete têde ye, hema
radikin datînin ser hêştirê û bi rê dikevin.
Dema artêşa Resûlullah ‘eleyhîselam
li ciyekî bêhna xwe bistanda û rabûna biçûna,
Resûlullah ‘eleyîhselam piştî ku artêş bi rê diket,
yek dişand ku here li ciyê sekinê binhêre ka tiştek lê
ji bîr kirine yan nekirine. Wê demê jî xortek şandin
ku here teftêş bike. Dema ew xort çû dît ku jinek
li wir e. Hema ew hilda û anî gihande artêşê. Hz.
‘Aîşete dibêje “dema min ew dît min ‘ebayê xwe li
xwe pêça, ne min rûyê wî dît ne jî wî yê min dît.”
Piştî ku ew digihêjin artêşê, minafiq dest bi îftira û
buxtanê dikin.
Dema ku ew gihiştin artêşê ‘Ebdillahê kurê
Ubey pirs kir; “ Ev kê ye?” gotin “ ‘Aîşete ye “ kurê
Ubey; “ Ne ‘Aîşete yê ji wî mêrikî xilas be û ne jî
ew mêrik ji ‘Ayşete” 6
Diya Mumînan Hz. ‘Aîşe wê mesela hanê
bi devê xwe wiha vegotiye û hatiye riwayetkirin:
“ Buxtankeran di derheqê min de gotinên xwe
gotibûn. Artêşgeh bi wê îftirayê çeliqîbû. Wellehî
haja min bi tu tîştî tunebû. Yên ku di derheqê min de
buxtanî kiribûn helak bibûn! Îftirakarê herî mezin jî
‘Evdillahê kurê Ubey bûye.
Dema ez hatime Medîneya Munewerê, ez
nexweş ketim bi nexwaşiya humayê. Dema artêşgeh
gihişte Medîneyê ev gotin di nav gel de belav bû.
Kesî ji min re tiştek nedigo. Haya diya min û bavê
min jî pê hebû lê belê wan jî ji min re tu tişt nedigotin. Resûlullah ‘eleyhîselam dihat cem min û serî li
min dixist û pirsa nexweşiya min dikir û diçû. Piştî
bîst rojan ez ji nexwaşiya xwe hêdî hêdî xelas dibûm
û hema nû baş dibûm. Rojekê ji bo destnimêjê ez
5Ji bo ku jinik bikevine navê de, tiştekî mîna sandiqê çêkiribûn û
danîbûn ser hêştiran. Hem ji bo ku tav li wan nexe hem jî ji bo ku mêr
wan nebînin.
6Îbnî Îshaq, Îbnî Hîşam, Sîre, c.3, r.311, Vaqidî, c.2, r.429

digel diya Mistah derketim derve. Meta bavê min
dihesibî. Dema piyê diya Mistah kete çarşefê û ew
kete ‘erdê “Pişta Mîstah bişkê û Xwedê qehra xwe
lê ke” got û nifir li kurê xwe kirin. Min gotê “Dayê
tu çima nifiran li kurê xwe dikî?”. Huş bû, dengê
xwe nekir. Em hinekî çûn cardin piyê wê bi çarşefê
ve aliya kete ‘erdê. Wê cardin ji kurê xwe re ‘eynî
nifir kir û min jê re got: “Tu çima ji kurê xwe re nifiran dikî, tu zanî kurê te ji ehlê Bedrê ye.” Wê wiha
bersiva min da: “Wellahî ez ji bo te nifiran li wî dikim. Qîzê! ma te ne bihîstiye ka ew çi dibêje” “ ew
çi dibêje” min got. Piştî wê pirsa min, diya Mistah
libo libo di derheqê min de şîltanan (îftirakeran) çi
buxtan bi min kirine hemî got. Bi wê bihîstinê ve
nexweşiya min zêde bû.7
Dema min ew gotin bihîstin û vegeriyam
malê, Resûlullah ‘eleyhîselam hate cem min û ji
bo ku ez her tiştî baş ji diya xwe hîn bibim min ji
Resullulah ‘eleyhîselam îzna çûyîna mala bavê xwe
xwest. Resûlullah ‘eleyhîselam qerwaşek da cem
min û ez şandim mala bavê min. Hêj diya min pirs
nekirî, min jêre “ Xwedê te ‘efû ke, xelk di derbarê
min de tu çi bêjî gotiye û te heta niha nehatiye ji
min re tu tişt negotiye. Dayê ka bêje min, xelk di
derheqê min de çi dibêjin, paşbêjên wan çi ne?”
diya min “Qîza min! jineke mîna te delal be û mêrê
wê jî jê pir hez bike û hêwiyên wê jî gelek bin, hesudiyan bi wê nekin û di derbarê wê de paşbêjan
nekin tiştekî hindik e û nedîtiye.” Got. “bavê min jî
pê dizane” “belê”. “Haja Resûlullah ‘eleyhîselam jî
pê he ye? “Belê he ye.” Dema wê go “heye” çavê
min tijî hêstir bûn û ez giriyam.
Ez, ew roj heta şeveqê giriyam. Hêstiran rê
nedidane hev. Ne hêstir ji çavê min kêm dibûn ne jî
xew dikete çavê min.
Dema di derheqê wê mesela min de wehîy
dereng ma, Resûlullah ‘eleyhîselam ji bo rewşê baş
fêm bike ji sahaban pirsa min kir. ‘Eliyê kurê Ebu
Talib; “ Ya Resulê Xweda! Ma Xwedê ev dinya
hanê ji bo te teng kiriye, ji bilî wê li ser rûyê dinyayê
jin pir in. Yek jî tu dixwazî ji pîreka ku ber destê
wê dixebite pirs bike, hebe tunebe ya rastî ew ê
bêje.” Li ser vê gotina ‘Elî, Resûlullah ‘eleyhîselam
gazî Berîreyê kir û jê pirs kir: “Ya Berîre, heta îro
gumana te di derheqê ‘Aîşe de çê bûye?” Beriye;
7 Ehmed b. Henbel, Musned, c.6, r.59,60,367, Îmam Buxarî, Sehîhul
Buxarî, c.3, r.155, c.5,r.56-57,c.6, r.11, Îmam Muslim, Sahîhul Muslim,
c.4, r.2131-2134 Îbnî Îshaq, Îbnî Hîşam, Sîre, c.3, r.311-312
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“Ez sond dixwim bi navê Wî Xwedayê ku tu qasidê
Wî yî, min tu tişt jê nedîtiye. Bi tenê yek kêmasiya
wê heye, ew jî dema hevîrê malê çêdikir, li ser bi
xew re diçû, bizina malê dihat hevîrê wê dixwar.
Resûlullah ‘eleyhîselam ji Usameyê kurê Zeyd pirs
kir, Usame “Ya Resulellah ew ji malbata te ye. Ez
di derheqê wan de ji xêrê pêştir tu tiştî nizanim. Yên
ku di derheqê wan de qise dikin hemî derewker û
xweyî buxtan in.” Ji Zeyneba qîza Cahş pirs kir,
Zeyneb: “ Ez guhê xwe ji tiştên ku min nebihîstiye
ez bejim min bihîstiye û çavê xwe tiştên ku min
nedîtiye re ez bêjim min dîtiye diparêzim. Wellahî
di derheqê wê de ez ji xêrê pê ve tu tiştî nizanim.”
Resûlullah ‘eleyhîselam ji Ummu Eymen pirs kir,
wê jî wisa bersîva xwe da.

tu wextî nehatibû serê me. Min ji Resûlullah
‘eleyhîselam re “Wellahî ev tişta ku tu behsa wê
dikî, tiştekî nebûyî ye ji bo wî tiştî ez ji Xwedê re
tobe nakim. Min fêm kir ku we, ew gotin bihîstiye û
we bi dil bawerî bi wan aniye. Ez niha ji we re bêjim
ku ez dûrî wî gunehî me ku Xwedê dizane ku ez dûr
im jî lê belê hûn ji min bawer nakin û tesdîqa min
jî nakin. Ku ez bêjim min ew kar kiriye – Xwedê
dizane ku ez ji wî karî dûr im- hûnê ji min bawer
bikin. Wellahî ez ji bo xwe ji we re tu rê nabînim. Lê
belê mîna babê Yusuf ez ê wiha bêjim ‘ji min re êdî

Di wan rojan de rojekê sahabeyekî
Resûlullah ‘eleyhîselam hate mala xwe, jina wî jê
pirs kir: “ Ey filankes! te gotinên xelk di derheqê
‘Aîşete de dibêjin bihîstiye?”. “ Belê min bihîstiye,
lê belê hemî virr û derew in. Ey filankes te karekî
wisa pîs kiriye heta niha?” Ummul Eyyûb; “ na,
wallahî min heta îro tiştekî wisa pîs nekiriye” Ebû
Eyyûb “ madem tu wisa yî, wellahî ‘Eyşete zef ji te
bi xêrtir û çêtir e.”

Hêj Resûlullah ‘eleyhîselam ji ciyê xwe
ranebibû û kes li malê derneketibû wehîy hat,
nîşanên wehyê, giranî û hişkaya wê xwe di rûyê
Resûlullah ‘eleyhîselam de xuya kir, xwêdanê di ser
re avêt, mîna hebê durran ser rûyê wî re dirijiyan.
Dema ku min wî halê Resûlullah ‘eleyhîselam dît
kêfa min hat, ji bo ku min dizanî ku ev buxtana ku
avêtine min ne rast bû, Xwedê dê ez ji wê buxtanê
rizgar bikirama. Lê diya min û babê min halê wan
ne tu hal bû, wan zen dikirin ku dema Resûlullah
‘eleyhîselam hêj ji wê rewşê derneketî Xwedê te’ala
dê wê bûyerê rast bidêrîne. Ji tirsan ziravê wan diqetiya.

Mehek şûnde, Resûlullah ‘eleyhîselam
hate oda min, selam da û li bal min rûnişt. Hingî
paşbêjiyan destpêkiribû heta niha ev cara ‘ewil
bû ku Resûlullah ‘eleyhîselam dihate cem min û
rûdinişt. Dema li cem min rûnişt kelîma şahdetê anî,
piştre wiha got: “ Ey ‘Eîşe di derheqê te de ji min re
ev gotin hatin gotin. Heke tu ji wan dûr gotinan bî
bêguman wê Xwedê te ji wan dûr bixe. Na heke te
xwe nêzîkî gunehekî wisa kiribe ji Xwedê ‘efûbûna
xwe bixwaze û tobe bike. Ji bo ku ‘ebd dema gunehê
xwe qebûl bike û piştre jî tobe bike, Xwedê te’ala
toba wî qebûl dike.” Dema Resûlullah ‘eleyhîselam
xeberdana xwe qedand hema di cî de girîna min xilas bû û hêstirkên çavê min sekinîn. Hema ez vegeriyam aliyê babê xwe ve û min gotê: “Di şûna min de
bersiva Resûlullah ‘eleyhîselam bide.” “ Wellahî ez
nizanim ez ê çi bibêjime ji Resûlullah ‘eleyhîselam
re”. Vê carê ez zivirîme aliyê diya xwe, wê jî ‘eynî
bersiv da. Hema ez di ciyê xwe de giriyam.8
Ew roj, tişta ku hatibû serê malbata me
8 Ehmed b. Henbel, Musned, c.6, r.60,195-196, Îmam Buxarî, Sehîhul
Buxarî, c.3, r.155, c.5,r. 57-59,c.6, r.11-12, Îmam Muslim, Sahîhul Muslim, c.4, r.2132-2135, Tirmizî, Sunen, c.5, r.333, Îbnî Îshaq, Îbnî Hîşam,
Sîre, c.3, r.311-312-315, Waqidî, Mexazî, c.2, r.42,432-434, Teberî,
Tefsîrûl Teberî, c.18, r.91-92

bi xweşî sebirkirin divê. Ji bo ev tişta ku hûn dibêjin
encax ez ê xwe bispêrim alîkariya Xwedê’ (Yusuf-18)

gotibû,” û min gotina xwe bi wê ayetê qedand û ez
vegeriyam nava ciyê xwe û razam.

Dema Resûlullah ‘eleyhîselam ji wê rewşê
derket, rabû ser xwe û rûnişt. Bi destê xwe ew
xwêdana ku mîna durran ser rûyê wî diherikîn paqij kir. Bi rûyekî ken hema wiha go: “ Ya ‘Aîşe!
mizgîniya min ji te, Xwedê te rizgar kir, rûspî kir.”
Ez wê demê pir bihêrs bûbûm û ‘enirîbûm, dê û babê
min dema gotin; “ Rabe Resûlullah ‘eleyhîselam re
sipasî bike” min; “ wellahî ez ne radibim diçim cem
û ne jî ji we û wî re sipasî dikim. Lê belê ez ê ji Wî
Xwedayê ku bi wan ayetên xwe yê ku kes nikare
înkariya wan bike û hûn hemî pê bawer in, bi wan
ayetên xwe min rizigar kiriye, ez ê hemd û şikir ji
Wî Xwedayê re bikim.9
“Bêguman ew kesên ku ev buxtanên giran (li
dayîka misilmanan ‘Aîşeyê) anîn çend kesên ji we ne.
9 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.8, r.116, Ehmed b. Henbel, Musned, c.4, r.373,c.6, r.35,196, Îmam Buxarî, Sehîhul
Buxarî, c.3, r.155, c.5,r. 57-59,c.6, r.7-64, Îmam Muslim, Sahîhul
Muslim, c.4, r.2182, Tirmizî, Sunen, c.5, r.333, Îbnî Îshaq, Îbnî Hîşam,
Sîre, c.3, r.305-315, Waqidî, Mexazî, c.2, r.119,430,435.Teberî, Tefsîrûl
Teberî, c.18, r.91-92.
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Hûn vê yekê ji xwe re xerabî hesêb mekin. Belkî ji bo
we xêr e. Ji bo her yekî wan bêbextan, guneh heye.
Ew ê ku ev gunehê mezin jî hilgiriye jê re ‘ezabekî
mezin heye…” (Nur-11) “ Dema we ew (bêbextî) bihîst
de bila we bigota, ne mijar e ji bo me ku em bi vê bipeyivin. Haşa ji Xwedê! Ev, buxtanekî pir mezin e.”

derbas bûm. Tiştek nego. Dem derbas bû, meh û sal
di ser re çûn, min ew pêşbazî ji bîr kiribû, rojekê
‘eynî wisa gote sahabeyên xwe pêş kevin û gote min
“ were em pêşbaziyê bikin” ez wê carê xurt bûbûm,
min kîlo standibû, em ketin bêşbaziyê, wê carê ew ji
min derbas bû. Gote min: “Ev heyfa cara dinê bû.”13

Li ser wê bûyerê qedr û qiymeta hz. ‘Aîşete
zêdetir bû, hem li cem Resûlullah ‘eleyhîselam hem
jî cem misilmanan.

Di nava jinên xwe de Resûlullah
‘eleyhîselam herî zef ji hz. ‘Aîşe hez dikir. Ya
herî zêde pirsa Îslamiyetê û ‘îbadetê ji Resûlullah
‘eleyhîselam dikir hz. ‘Aîşe bû. Meraqa wê pir ji
‘ilmê re hebû.

(Nur-16)

Rojekê ‘Emrê kurê ‘As ji Resûlullah
‘eleyhîselam pirs dike; “Ya Resûlullah tu di nav
xelkê de herî zef ji kê hez dikî?” Resûlullah
‘eleyhîselam “ ji ‘Aîşete”, cardin pirs kir; “ lê di
nava mêran de herî zef ji kê hez dikî?” “Ji babê
‘Aîşete hez dikim.”
Rojekê hz. Cebraîl tê û ji Resûlullah
‘eleyhîselam re wiha dibêje “ Ev a hanê hem di
dinyayê de hem jî di axiretê de jina te ye.”10
Resûlullah ‘eleyhîselam ji hz. ‘Aîşe re wiha
dibêje: “ Ya ‘Aîşe ka tu kengî ji min dilxweşî, kengî
ji min ‘eniriyî ez fêm dikim.” Hz. ‘Aîşe: “Tu çawa
fêm dikî?” Resûlullah ‘eleyhîselam: “ Dema ku tu
ji min dilxweş bî, dema sond dîxwî tu dibêjî ‘ez
sond dixwim bi rebbê Muhemmed ev tişt wisa nîne’
dema tu ji min ‘enirîbî tu sond dixwî tu dibêjî “ ez
sond dixwim bi rebbê Îbrahîm ev tişt wisa nîne’”
Hz. ‘Aîşe: “ Belê rast e, Ya Resûlullah hema bi tenê
ez navê te naynim.”11
Hz. ‘Aişete dibêje, carekê Resûlullah
‘eleyhîselam ji min re: “ Ev ê hanê Cebraîl e, silav
li te dike.” Min jî got: “ we ‘eleykum selam we
rehmetullahî we berekatûhû.” Hz. Cebraîl bersiva
min wiha da “ Ey malbata pêxember! Rehmet û bereketa Xwedê li ser we be.”12
Dîsa diya me Hz. ‘Aîşe: “Ez digel Resûlullah
‘eleyhîselam derketibûme rêwîtiyekê wê demê ez
ze’îf bûm, ango jar bûm. Resûlullah ‘eleyhîselam
ji sahabeyan re got “ hûn hinekî pêş kevin” dema
sahabê ji Resûlullah ‘eleyhîselam hinekî bi dur ketin, Resûlullah ‘eleyhîselam ji min re got: “ were ez
û tu em pêşbazî bikin” û em ketine pêşbaziyê, ez jê

Hz. ‘Aîşe rojekê ji Resûlullah ‘eleyhîselam
pirs dike: “ Ya Resûlullah tu ji min çawa hez dikî?”
Resûlullah ‘eleyhîselam: “ Mîna girêka hişk” Hz.
‘Aîşe ji wê bersîvê pir dilxweş dibe. Ser wê pirsê
sal derbas dibin hz. ‘Aîşe cardin pirs dike: “ Ya
Resûlullah rewşa girêka hişk çawane?” Bersiva
Resûlullah ‘eleyhîselam amade ye: “ Mîna roja’ewil
e.”14
Resûlullah ‘eleyhîselam serê wî li ser
çoka hz.‘Aîşe di nava oda wê de wefat kir. Dema
Resûlullah ‘eleyîhselam wefat kir hz. ‘Aîşete 18
an 20 salî bû. Resûlullah ‘eleyhîselam hema di wî
ciyê ku wefat kir hate veşartin. Qebra Resûlullah
‘eleyhîselam di nava oda hz. ‘Aîşe de hate çêkirin.
Piştî wefata Resûlullah ‘eleyhîselam hz. ‘Aîşe
xwe da ‘ilmê û ser Qur’anê ser Hedîsa Resûlullah
‘eleyhîselam xebat kir û ew kesên ku dihatin jê çi
pirs bikirana, bersiva wan bi îzna Xwedê dida. Yên
ku herî zêde hedîs riwayet kirine yek jî hz. ‘Aîşe
bû. ‘Emrê xwe hemî di wê rêyê de derbas kir. Ango
bi wî ‘ilmê xwe pir ‘alim û muctehîd derxiste holê.
Zarokên biçûk diçûn cem dersa Qur’anê, hedîs
û şerî’etê dixwandin. Her daîm ‘îbadet dikir û pir
destfire bû. Her daîm sedeqe dida. Roja ku sedeqe
neda tûnebû.
Diya mumînan û evîna Resûlullah
‘eleyhîselam 57’ê hîcretê, di Medîna Minewer de di
66 saliya xwe de wefat kir û gihişte rehma Xwedê
û evîna xwe… Hz. Ebû Hureyre nimêja wê kir û li
qebrîstana Baqî hate definkirin. Xwedê rehma xwe
lê ke û me bide xatirê wê.15

10 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.7, r.207.

13 Ahmed b. Henbel, el Bîdaye; c.6, r.47

11 Muhammed Yusuf Qandehlevî, Heyatus-Sehabe, c.3 r.244.

14 Muhammed Yusuf Qandehlevî, Heyatus-Sehabe, c.3, r.123.

12Muhammed Yusuf Qandehlevî, Heyatus-Sehabe, c.3 r.42.

15 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.7, r.208.
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ŞÊX MÛSA EZMÎ YAN XETAT HAMÎD AYTAÇ
			
Ehmed Kirkan
Xetatîye, huneranê xasekan mîyan de zaf
cayêko giran tepêşena. Xet, nuşteyê erebkî bi estetîk û hunerêna îcra kerdene îfade keno. Şarê ke
dînê îslametîye qebûl kerdo hema-hema hemîne alfabeya erebkî zî qebûl kerda û bi na alfabeya nuşto.
Nameyê na xet verî ‘xeta erebkî’ name bîyo labelê
no dima bedilyayo u bîyo‘xeta îslamî’. Xet mîyan de
tayê uslubî estê ke raşte-raşt nê pê ra cîyayîye îfade
kenê. Sulus, celî, nesîh, mûhaqaq, reyhanî, tewqî,
rîqa uslubê xetî yê. Nînan rê “eqlami seb’a/şeş
qelemî” vajîyêno. Nê her yew xet xo mîyan de cîya
yê û cîya-cîya cayan de şuxulênê. Tayê ci nuşteyanê
fermîyan de, tayê ci dîwanan de nûsîyênê. Bê nê şeş
usluban; talîq, nestalîq, dîwanî, celî dîwanî, sîyaqat
zî meşhûr uslubî yê. 1
Tirkan mîyan de êyê kê xo mîrasdarê Dewleta Usmanî hesibnenê xet, xetatîye û nuşteyê verênî
rê zaf ehemîyet danê. Goreyê înan xet û xetatîye yan
nuşteyo verên beyntarê înan û îslametîye zaf cayêko
giran tepêşeno. Heta winî ke xetat û xet pîroz qebûl
beno. Badê sazbîyayena cûmhûrîyetî (1923) no
bendik sist bîyo. Serra 1928 de zî nuşteyo verên
hewadeyayo û alfabeya latînkî sey alfabeya ameya
qebûl kerdene. No wezîyetî nuşteyo verên (alfabeya
erebkî) kişto. Winî ke no dem ra tepîya xetatan, tena
tabelayê dukanan nuştê. Çunke nuşteyo erebkî cayê
xo alfabeya latinkî rê terk kerdo.
Kokê xetatîye dewranê verênan ra dest
pêkeno. Tirkan mîyan de xetatîye û tezhîb2 huneranê
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tewr muhîman ra yê. Mîyanê şaranê muslumanan de
vateyêk esta: “ Quran Meke de war ame, Misir de
waneya û Îstanbul de zî nûsîyayo.” Her hal na qisa
ehemîyeta xetî îzeh kerdene rê bes a. Çunke raşteraşt Îstanbul seba hunerê xetî zaf cayêko muhîm o.
Xetatî, Dewleta Usmanîyan bi destanê padîşahana
hîmaye bîyê.
Dewran de dimayênan de zî zaf xetatî
meşhûrî vejîyayê. Nînan mîyan ra yew esto ke seba
ma kurdan wateyêno cîya îfade keno. Xetat Hamîd
Aytaç…
Xetat Hamîd Aytaç xetatan mîyan de wayîrê
cayêko berzî yo. Tesîrê nê merdimî zî zaf hîra yo.
Seba nê xetatê meşhûrî zaf qiseyî vajîyênê. Hamîd
Aytaç tirkan mîyan de tirk hesîbêno. Heta tayê xetatî
semedê Hamîd Aytaçî vanê ke: “ Xetat Hamîd Aytaç
xetatanê tirkan mîyan de badê Qayişzade Hafiz Usmanî3 xetato tewr meşhûr o. Çunke Hamîd Aytaç
wayîrê uslubî yo. Xeta cî sewbîna xetan ra cîya ya.”
Labelê ewtîya de şaşîyêka giran esta. Çunke Xetat
Hamîd Aytaç tirk nîyo. No merdim kurd o. Hem zî
kurdê Dîyarbekirî yo. Hamîd Aytaç zî nameyê ci yo
esîl nîyo.
Hamîd Aytaç yan nameyo esîl ya Şêx
Mûsa Ezmî serra 1893 de sûka Dîyarbekirî de taxe
îmadîye de ya dadîya xo ra bîyo. Bîyê ci qesab Zulfukar Efendî dadîya ci Menteha Xanim a. Nameyê
ci Sultan Şêxmûsî4 ra yeno.

1Diyanet İslam Ansiklopedisi, M. Ugur Derman, Hat, Diyanet Vakfi
Neşriyati, İstanbul, 1997, r. 427/437

3Qayişzade Hafiz Usmanî: Seserra 17. ciwîyayo. Xetatêko zaf namdar
o. Xususen mushafî nuştê. Nika zî hîna mushafê nê merdimî yenê
şuxulyayene.

2Tezhîb: Kenaranê kitaban neqişnayene û xemilnayene

4Sultan Şêxmûs, beyntarê Dîyarbekir û Mêrdînî de tirbêk a. Nameyo
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Bapîranê Şêx Mûsa Ezmî ra yew Adem
Amîdî yo ke no zat zî zaf xetatêko meşhûr o. Şewket
Beysanlioglu vano ke: “ Adem Amîdî seserra 18. de
xetatanê meşhûran ra yo. Dîyarbekir de ameyo dinya û reyna uca de şîyo rehmetîya xo ser.”5
Mamosteyê sifteyênê Hamîd Aytaçî, Mustefa Akîf Tutenk o. Mustefa Akîf Tutenk, meclîsê
Tirkîya de mebûseya sûka Dîyarbekirî yo. Meclîso
sifteyîn de bîyo mebûs. Nê merdimî reya verên dersa xetî daya Hamîd Aytaç î.

bul. Hamîd Aytaç Îstanbul de “Medresetul Qudat/
Fakulteya Huquqî” rê qeyd beno. Labelê zerrîya
ci tim mektebê huneranê xasekan de ya. Fakulteya
Huquqî serrêk dewam keno û dima qeydê xo beno
mektebê huneranê xasekan. Heta vano ke : “ Ez
demê betlanîye de şî bîya memleketê xo. Mi uca
de yew mamosteyê xo dî. Ey mi rê va ‘Tîyê kotî de
wanenê’ mi va’Eza fakulteya huquqî de wanena’ no
hal qet weşê ci nêşî. Raşte-raşt mi zerrî de zî fakultaya huquqî de wendene çin bî. Ay semed ra serra
bîn7 mi qeydê xo girewt mektebê ‘Sanayîî Nefîse/
Hunerê Xasekî’.
Hamîd Aytaç no dem de hem waneno û hem zî cîya-cîya cayan de şuxulêno.
Bi no tewir karana xetatîya xo averbeno.
Badê mektebî hewt serrî Matbaaya Erkan-i Harbîye de şuxulêno. No beyntare
de Fatma Gulter xanima zewîcîyêno.8
Badê cû tayînê ci vejîyêno sûka Kutahya.
Hamîd Aytaç Kutahya de zî hîre serrî maneno. Reyna ageyreno Îsyanbul. Labelê
ewtîya de mendene nesîb nêbeno. Hamîd
Aytaç ewtîya ra dima tayînê Almanya
beno. Almanya de serrêk maneno. Uca de
ser xerîteyan/nexşeyan xebitêno.

Hamîd Aytaç badê mektebê gedeyan (sibyan) mektebê eskerî rê qeyd beno. Nê mektebî de zaf mamosteyan ra dersa xetî girewta. Hamîd Aytaç vano ke:
“ Ez mektebê eskerî de bi xet û resimîya zaf eleqedar bîya. Qandê cû dersa resim û dersa xete da zaf
serkewte bîya. Labelê dersanê bînan ra tede menda.
Seba cû babîyê mi, mi rê xet qedexe kerd. Babîyê
mi qayîl nêbî ke ez xet banderbiba.”6
Badê mektebê mîyaninê eskerî Hamîd
Aytaç lîseyê Dîyarbekirî rê qeyd beno. Hamîd
Aytaç serra 1906 de lîseyî qedîneno û şino Îstanesîl Şêx Mûsa yo labelê no name deforme bîyo û Şêxmûs mendo.

Hamîd Aytaç badê cu xanima xo
ra abirîyêno û yewna xanime Adîle ya zewicîyêno.
Adîle Xanim hem cinîya Hamîd Aytaçî ya hem zî
şirîke/ortaxa cîya.9
Hamîd Aytaç serra 1960 de “Paşabahçe
Cam Fabrikasi” de bîyo karker. Ewtîya de caman
ser o babet babet nuşteyî nuştê. Hamîd Aytaç winî
merdimêko jîr û jêhatî yo ke her fersenî ra sûd
girewto. Na fabrîka de zî goreyê karê xo cîhetêk
vînayo û ney ser o xebityayo.
7İsmail Yazici, Hattat Hamîd Aytaç Kitabi, Kitabevi Yayinlari,
İstanbul, 2012, r. 24

5Şevket Beysanlioglu, Diyarbakirli Fikir ve Sanat Adamlari, c. 1, r. 266

8İsmail Yazici, Hattat Hamîd Aytaç Kitabi, Kitabevi Yayinlari,
İstanbul, 2012, r. 27

6İsmail Yazici, Hattat Hamîd Aytaç Kitabi, Kitabevi Yayinlari,
İstanbul, 2012, r. 19

9İsmail Yazici, Hattat Hamîd Aytaç Kitabi, Kitabevi Yayinlari,
İstanbul, 2012, r. 32/33
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Hamîd Aytaçî bi hawayêko profesyonela
kesî ra dersa xetî nêgirewto. Mijarê xet de xo bi xo
resnayo. Eserê kanî girewtê verîê çiman û ser înan
de xebat kerdo. Xetatan verênan ra tayê merdimî
sey nimûneya weçînayê û xeta nînan kopî kerda. Bi
ezmêka/cehdêka gurweyayo ke şîwe10 yê xo dîyo.
Tena alfabeya erebkî de nê alfabeya latinkî de zî zaf
nuşteyê baş î nuştê. No xususîyet mîyanê xetatan
de zaf bi zehmet o. Labelê Hamîd Aytaç her di alfabeyan de zî merdimêko meşhûr û mahîr o. Ganî
ke kes vajo, Xetat Hamîd Aytaçî eserê xo zaf zorîye
û zehmetîye mîyan de dayê.
Hamîd Aytaçî zaf eserî nuştê. Eseranê ci
ra tewr muhîmê ci Quran o. Hamîd Aytaçî di heb
quranî nuştê. Nê quran ra yewê ci de ‘tewafûq’
esto. Yanî rêzanê ci de “Lefzatullah/ çekuya Ellah
î” yen pê ser. Yan zî rîpelanê ci de lefzatullah yeno
pê ser.

nameyê Hamîd yan Hamîd Amedî ya îmza kerdê..
Hamîd Aytaç serra 1982 de 18 menga Gulan de şîyo rehmetîya xo ser. Tirba ci Karacaahmet
de ya.

Heta nika ma cuya Hamîd Aytaçî ra behs kerd. Labelê Şêx Mûsa Ezmî sebî:
“Şêx Mûsa Ezmî Îstanbul de mektebê huneranê
xasekan/sanayîî nefîse de wendê. Îstanbul de roşnvîranê kurdan mîyan de ca girewtbî. Serra 1909
de Îstanbul de bi Xelî Xeyalî Yê Motkî ya pîya

Hamîd Aytaç Îstanbul de roşnvîran de
kurdan mîyan de ca girewto. Heta ma zan eke Xetat Hamîd Aytaçî seba Bedîuzeman Saîdê Kurdî
tûxrayêk zî viraşta. Na tûxra nika suka Tokat de
keyeyênê cematê nûrî de ya.11
Xetat Hamîd Aytaçî camîya Şîşlî de zaf
xetî nuştê. Hamîd Aytaçî, Anqara de camîya Kocatepe de, camîya Eyubî de, camîya Sogutluçeşme
de, camîya Kasimpaşayî de zî zaf xetî nuştê. Bê nê
eseran zaf nuşteyî nuştê.
Hamîd Aytaçî zaf telebeyî resnayê. Bê
Tirkîya, Îran, Îraq, Lubnan, Afrîka û Cezayîr de zî
telebeyê ci estbî.
Xetat Hamîd Aytaçî heta serra 1916 xetê xo
bi nameyê Mûsa, Mûsa Ezmî, Şêx Mûsa Ezmî yan
Ezmî cû îmza kerdo. Labelê badê sazbîyayena cûmhûrîyetî nameyê xo bedilnayo û nuşteyê xo tena bi
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alfabeya kurdî12 hadre kerd. Xetan bin de îmzayê
xo bi nameyê xo ya çekerd. Labelê badê sazbîyayena cûmhûrîyetî nameyê xo bedilna û nameyê kerd
Hamîd Aytaç. Êdî a game ra tepîya nê kurdîyetîye
xo ra behs kerd û ne zî kesî rê nameyê xo yo esîl
va.”13 Yanî serra 1923 tepîya Şêx Mûsa Ezmî merd
labelê wela ey ra Xetatêko zaf pîl Hamîd Aytaç ame
xeliqyayene.

10Şîwe: Mîyanê xetatan de uslubî îfade keno. Her xetato gird wayîrê
şîweyêk o.

12 Xelîl Xeyalî Motkî, Elîfbêya Kurdî, Weşanxaneyê Hîvda, Îstanbul,
2004

11İsmail Yazici, Hattat Hamîd Aytaç Kitabi, Kitabevi Yayinlari,
İstanbul, 2012, r. 116

13http://bangaheq.net/179/Abdulkadir_Turan/Cend_Peyv_Li_Ser_Zimane_Kurdi_1.html, 10/04/2013

DAXWAZNAME
Emin AGAHDAR
Hest û dilînên min ên bi ‘esalet hilweşiyan
Hest û dilînên xwe dixwazim
Betilîn deng û peyvên min
Rojiya Meryem dixwazim
Girî ji min re li sazê dixe her
Gumlegê Yûsif dixwazim
Ji ava heyatê bêpar im
Ava heyatê dixwazim
Dengê xwe nakim, ji ber êşa xwe
Canekî bê azar dixwazim
Hawar û gazî ya min li ezman
Erdekî bê hawar dixwazim
Ken nekete ruyê min
Rûyekî kenne dixwazim
Ya reb! Kerbela kete para min
Ez serfiraziya Hittîn dixwazim
Li nig min nebû mêvan edalet
‘Edaleteke bê ‘edawet dixwazim
Mirovên bê ‘ehd li min sor bûn
Ez mirovên bi ‘ehd û peyman dixwazim
Ketime kadîna mirîşkan, teng bûye bêhna min
Ez bexçeyê bihişt dixwazim
Îlahî ji te tê her cure ‘inayet
‘Ewn û îltîfa te dixwazim
Ji hêlînan birîn derket
Hêlînên bi çûk dixwazim
Çûk im lê şikyaye nig
Li ezmên perwaz dixwazim
Lawaz e dengê min men nema parek hurriyet
Ez serxwebûnek azad dixwazim
Di ber xwe de didim, li min şev e
Şeveq lê ket ez tava dûha dixwazim
Dizanim xweş awaz im, bê ney û saz im
Lê ez nefese ‘Îsa dixwazim
Herêma min Botan e lê
Ez Kurdistanê tev dixwazim
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LI SER WEFATA SEYÎD
FEYZULLAHÊ FINDIKÎ (r.x.l)
Seyîd Abdulkadir ERZEN
Heware hey heware ya Îlahî
Bike rehmê li seyyîd Feyzullahî

Da tu biçî liwî bibî mêhvanî
J’tera bikit şefa’et-l’cem Rehmanî

Wefatkir wî ‘ellameê zemanî
Yê wek wî kêm hene di vî dewranî

Ya Rabbê min neku dikim Îsyanî
Tu qebra wî bikî rehm û nûranî

‘Alimekî-j dil û can û Rebbanî
Şev û rojê dikir cehdek îmanî

Mirin heqq e ji emrê Rebbê jorî
Em ê bimrin bidin nava wî bûrî

Xudê zanê di nav xelkê ‘eziz bî
Suhbet xweş bî gelek merd û delal bî

Mirna kesî nabit wek ya alimî
Çiku ew in-stûna dînê îslamî

Ji herkes re gelek dost û heval bî
Li ser çava emrê Rebbê min habî

Ew in ronahiya ehlê zemanî
Şev û rojê dikin we’zê Qurânî

Rijha-sterka me Erzena-j ‘ezmanî
Dema ew çû nuka gotin ma kanî

Ummetê ra ‘eynî mîna şivanî
Wekîlê wî nebiyê axir zemanî

Li ser masê xwe bû hê danê sibhî
Dinêrî wî-l kitêba meslê fiqhî

Nemînim ez ji bona wî aslanî
Derya ilmî neviyê Xewsê Geylanî

Ecel hat û temam bû weqtê dawî
Azraîl bir ji nav me ew b’tevahî

Hêdî-z nabînim mislê wî ustazî
Sêwî hiştin hem û ehl û îyalî

Kezeb partî bê hed na mutenahî
Ez çi bêjim nema min keyf û şahî

Tu piştî wî-j’ me ra bikî firehî
Tu sabrê-b’dî me va ‘ebdê fenahî

Berya niha d’malame da ronahî
Çawa ew çû bû wek zindana tarî

Pazdeh kitap nivîsîn wî seydayî
Jêre dibin ew jî j’wan xêrê carî

Çû cem bapîrê xwe Resulullahî
Di nêv me da ew bû Seyd ‘Elyê sanî

Di sala du hezar û du mîladî
Ewî barkir ji vê dunya’a fanî

Serkehnî bû j’ilimra Seydê bohtî
Ewî can û cigerêm tevda sohtî

Mekanê merqeda wî bû Silopî
Ey mekano ti çi xweş goristanî

Gelek cara di suhbeta de min dî
Digotin wî kutubxana ayaqlî

Xwezya me’b te qebristana Silopî
Ku bû mehvanê te ew şeyxê bohtî

Abdulkadir-d’cihê xwe de wî danî
Çiku da wî îcaza pirr bahalî

Hawara me ji te ey Rebbê ‘âlî
Tu wî bikî-j’ehlê meqamê ‘âlî

Ey Abdulkadirê nevyê Geylanî
Bike hemdî-J’ ‘erdê heta ‘ezmanî
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AŞITÎ

Fahri Ayhan
“Yabo em ê kengî pezê xwe derxin wê
mêrga şênkahî ya di nav wan çiyayên jor de?“
Ev pirsa Harûn hersal di malbata Silêmanê
Xecê de dubare dibû. Lê belê kesî xwe li bersiva vê
pirsê nedikir xwedî. Loma, herkesî pê dizanîbû ku
ji ber çi pezê xwe bi dilrihetî li her deverên welatê
xwe naçêrînin. Ewqas sal bû ku aramiyê konê xwe
bar kiribû û singê xwe li vî diyarî nedikuta. Her ku
dengên bombe û çekên bêwext li zozanê jor olan
dida, tirsê, hinavên şêniyên heremê dîl digirt.

Keriya pêz debara malbata Silêmanê Xecê
bû. Her sal zêdetir dibûn. Gomeke fireh û dirêj
encex têra ewqas pezî dikir. Serê biharan dayikên
stûxwar xwe vedimaltin. Ew dayikên ku herdem
têkoşîna bi jiyanê re li ser lingan diman, digel paç û
kirasên xwe bi şîr û hilberînên şîr ve mûjil bûn. Li

sêdarê meşk dikiyan. Rûnê nivîşk bi çêja xwe wekî
cewahir, mastê miyan fena penêrê terr bû ku tu bi
kêrê biqelêşî…
Her sal malmezinên heremê rûn û pênêrê
xwe ji malbata Silêmanê Xecê temîn dikirin.
-Dayika ‘Eyşê hema welleh dezgê te pir paqij e. Ji bilî me tu rûn û penêr nedî tu kesê din ha!

Harûn, pezê malê derdixist derve. Rûyê wî
li hember tîna roya vî diyarî qemirîbû. Mirov dikare
bêje ku toqa malê hemî di stûyê wî de bû. Awirên
wî yên tûj… Bedena wî ye lawaz û dirêj… Heta
êvarê dê pezê xwe li dora gundê xwe bigeranda,
biçêranda. Çiqas dixwest ku bi dilekî rihet pezê xwe
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li çiya û baniyên herema xwe bigerîne… Lê belê
şert û mercên jiyana kambax rê nedida ku li her derê
herema xwe ye bi bereket û li mêrgên şîn pezê xwe
biçêrîne… Ev rewşa xedar gelek salan kişandibû.
Nifşên ku nû bi ser rûyê erdê ketibûn êdî di bin siya
çekan û tundiyê de gihiştibûn.

cuda helwesteke cuda pêl bi pêl hêviyên mirovên
heremê û yên tevdê Anatolyayê ji nû ve şên dikir.
Êdî germahiya demsala vî diyarî jî hêdî hêdî xwe
nîşan dida. Şêniyên Xirbêbelik jî xwe diavêtin
hembêza sirûştê. Pîştî muxribê li ser text û baniyan
radizan.

Çerxa felekê dizivirî. Roj bi rojê dizeliqî.
Sal û meh bi wî awayî derbas bûbûn. Birayê Harûn
ê mezin deh sal bû ku berê xwe dabû çiyayê zozanê
jor. Dayika ‘Eyşê êşa dilê xwe fena di nav paçikan de veşerê, bi kesekî din re parve nedikir. Wekî
hemî dayikên gerdûnê êşa kezebê di hinavê xwe de
kûr kûr hîsdikir. Digel vê rewşê tu carî hêvîşkestî
nebûbû. Gelek dayikên heremê ji kezeba xwe bi vî
awayî qetiyabûn. Silêmanê Xecê biryara xwe dabû:
“Lawekî min î wiha tuneye” digot. Birayê Harûn ê
biçûk jî herdem ziravê dayika xwe diqetand:

Şeveke tarî, çav çavan nedidît. Wê şevê
digel Silêmanê Xecê hemî malbat zû raketibûn.
Nivînên Harûn, berî ro here ava li ser qeryoleyê
li pêşberî keriya pêz hatibû raxistin. Deriyê derve
li rezê kevn yê maqûlê gund dinêrî. Şax û pelên
fêkîyan li ber ba dihejiyan. Xewa Silêmanê Xecê
sivik bû. Di bêdengiya şevê de hinekan li deriyê
derve xistin. Pêşî giringî neda vî dengî. Lê belê her
ku dem derbas dibû bi israr li derî didan. Silêmanê
Xecê ji nav ciyê xwe hilpekiya. Gelek caran bê dilê
xwe deriyê derve vedikir. Çiqas tirs pêl bi pêl di
hinavê wî de geş dibû, dîsa jî bi her awayî neda der.
Hemî hêza xwe kir yek û derî vekir. Dema ku deriyê
malê vekir wiha di cî de ma. Di wê kêliyê de peyv,
bêje… her tişt bû cûmek û di gewriya wî de hate
xwarê. Nizanibû dê çi bigota. Lawê wî yê ku deh
sal berê, berê xwe dabû zozanê jor. Êdî vegeriyabû
malê. Dayika ‘Eyşê heta îro ji êşa kezebê hêstir
dibarandin lê di wê kurtedemê de ji kêfa digriya.
Bi dil û can hev hembêz kirin. Duayên dayikên
stûxwar hatibû pejirandin. Îsal dengê aşitiyê li her
deverên welêt olan dida. Êdî ji dêvla bedenên mîna
terhan dê çekên bê hîs di goran de bihata veşartin.
Dergehê dinyakê hatibû girtin û yekî din vebibû. Li
Xirbêbelik demsala nû bi gelek mizgîniyan hatibû
pêşwazî kirin. Li ser rûyê mirovên herêmê gulên
bextewariyê dibişkivîn. Bextewariya jiyanê… Ew
bextewariya ku bi salane taloq bûbû…

-Ez ê jî rojekê berê xwe bidim vî zozanê jor.
Êdî televîzyon ji salona mala xwe rakiribûn.
Ji kîjan alî dengê tûndî û çekan biketa gûhê dayika
‘Eyşê heta dotira rojê nema bi ser hişê xwe de dihat.
Kitana wê ye spî her dem rûyê wê yî ku bi xêzên kûr
ve xelek xelekî bûbû dixemiland… Her ku hêstir li
ser rûyê wê digindirîn wê bi kitana xwe ew paqij
dikir.
Birayê Harûn ê biçûk hê jî ziravê dayika
‘Eyşê diqetand. Silêmanê Xecê wekî biyaniyekî li
malê dijiya. Pîştî şîvê fîstanê xwe yê spî li xwe dikir
û paşê dibû şeq û reqa tizbiya wî ya Erziromî. Berê
xwe dida nav gund û heta derengê şevê nedihate
malê. Haya wî ji gerdûna malê tunebû ji xwe…
Di cejnan de êşeke mezin dikete serê dayika
‘Eyşê. Zû zû nedihate ser hişê xwe. Wê jî berê xwe
bi çolan ve dikir. Paç û kirasê wê yê hevrişimî… kitana spî ber bi bayê diket. Axîn û nalîna dilê wê tevî
bayê dibû. Heta ku bêhna xwe têr fireh nekira venedigeriya malê. Her ku çavê wê li dayikeke wekî wê
diket beyî tu bêjeyan bilêv bikin hêstirên wan li pey
hev mîna barana nîsanê digindirîn û her digindirîn:
-Ma tiştek wek kezebê heye xwehê…
Êdî kaltî bi her awayî raserî bedana lawaz
a Silêmanê Xecê bûbû. Êdî dayika ‘Eyşê xûz xûz
dimeşiya. Bihara sala nû gelek hêvî di hundirê xwe
de dicivand. Ji bo gundê Xirbêbelik bi her awayî
xweşbînî û hêviyeke nû bi xwe re anîbû. Dengekî
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Silêmanê Xecê wê sibehê zû rabûbû ser xwe. Bi
dengekî nizm bangî Harûnê xwe kir:
-Berxikê min ez dibêjim îro pezê xwe derxe zozanê
jorê.
-Belê yabo ez ê derxim. Lê belê, pêşî em îro beranekî
ser jê bikin bo birayê min.
Beranekî mezin li pêşberî xaniyê xwe serjê
kirin. Bişirînê xwe ji rûyê dayika ‘Eyşê nedida alî.
Li nav çiyayên jor bêhna sosin û sorgulan tevî hev
dibû. Harûn bi dilekî asûde pezê xwe li zozanê jor
diçêrand. Li ser zinarekî bilind rawestiya. Bayê
aşitiyê ji çiyayên bilind diqetiya û dihate li difnên
wî dida, hinavê wî hênik dikir.

DI KILAMÊN DENGBÊJAN DE
REVÎN Û REVANDIN*
TEKÎN ÇÎFÇÎ
Wekî hemû civakên rojhilatî, di nava çanda
kurdan de jî rev û revandina keçikan cihekî girîng
digire. Rev an jî revandin, bûye mijara kilaman
jî. Revandina keçikan ya bi zorê li gor kevneşopiya kurdan sedema şer e. Lewma jî heke ne bi dilê
keçikê be revandin kêm caran çê dibe. Lê dema ku
keç û xort ji hevûdin hez dikin, lê li ber zewaca wan
astengî derdikevin, keç û xort direvin xwe davêjin
bextê malmezinekî. Li gor kevneşopiya kurdan,
kesê ku deriyê mala xwe ji keç û xortên ku reviyane
re vedike, berpirsiyarî û parastina wan jî hildide ser
xwe. Ev yek ji bo wî kesî serbilindiyek e. Lê berpirsiyariyeke giran e, gûmana derketina şer heye. Lewma jî malmezin heya ku jê tê li çareseriyan digere.
Gelek caran bi navbeynkariya wî malmezinî malbat,
bi dayîna hin xelat û qelenan, li hev tên. Heke li hev
neyên şer dertê, kuştin çêdibin.1
Rev, li ba keçikên evîndar çareya dawî ye.
Bi xetere ye, vegera wê ne diyar e. Lewma jî jin,
berê wekî adetî dixwazin ku dilketiyên wan bên
û wan ji bavê wan bixwazin. Lê dema ku malbata keçikê bêyî destûra wê biryara zewicandina wê
ya bi kesekî din re didin, rewş diguhere. Li gorî
kilamên kurdî, rev pêvajoyek e. Ji amadekariyên
revê heya çareserkirina pirsgirêkê gelek gavên ku
divê bêne avêtin hene. Keçik bang li dilketiyê xwe
dike, da ku bê û wê birevîne. Lê divê revandin an jî
revîn ne bê tevdîr be. Heke pêdiviyên dilketî hebin ê
berî revandinê bêne temamkirin. Keçik berê xortan
didin berberan, nalbendan, cilfiroşan, koşgaran û
çekfiroşan. Heke pere an zêrê dilketî tunebin, keçik

zêrên xwe, xişrên xwe didin dilketî 2
Li aliyê din ve keçik jî ji bo revê xwe
dixemilînin. Hemû xeml û xişrên ku hilanîne,
roja revê derdixin û bi xwe de dikin. Ev yek him
ji bo xweşikbûna jinê ye him jî, ji bo demekê,
çareserkirina pirsgirêka aborî ye. Xemla jinan li gor
herêm û derfetên aborî diguhere. Her xemlek bi serê
xwe bi nav û deng e.
“…
Ez ê rabim kirasekî sorî
Şiftelî Helebê
Li bejn û bala xwe kim
Guharekî Heyderî
Xilxaleke Erebî
De taseke zêrî bavêjim serî
Bi Xwedê xem û xiyalên dinyalikê
Gelekî zehf in
Ez ê nivê şevan û pêştir bi lawikê mala xwe
re birevim”3
Heke dilketî li welatê xerîb û xurbetê be û
kurd be, divê dilketî neyê piçûkxistin. Ji bo vê yekê
jî çi pêwîst be divê bê kirin.
Revîn

*Ev nivîs ji teza lîsansa bilind ku min di sala 2012an de li Zanîngeha
Mardîn Artuklu ya Mêrdînê, di Beşa Ziman û Çanda Kurdî de, bi
şêwirmendiya Prof. Dr. Kadrî Yildirim kiriye, hatiye wergirtin.
1Beyazidî, Kürtlerin Örf ve Adetleri, r. 30.

2Ehmedê Bêrti, “Metran Îsa”, mp3., Deşîfrekirin: Tekin Çifçi
3Kevirbirî, Sedsala Qêrinekê Karapetê Xaço, r. 106
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Revandina keçikan digel ku di nava civakê de
weke tiştekî erênî nayê pejirandin jî, li Kurdistan û
Rojhilata Navîn heye. Lê ew revandin piranî ne bi
zorê ne. Revandina keçikan piranî, di encama lihevkirina keç û xortan de pêk tê. Cotên ku reviyane ji
malê zêde dûr naçin. Xwe davêjin bextê hin kesên
ku pê bawer in. Ji xwediyê malê berê veşartina xwe,
paşê jî lihevanîna her du malbatan dixwazin. Piranî
bi navbeynkariya hin maqûlan, bi qelenekî zêde li
hev tên û vedigerin mala bavê lawik. Lê dema ku di
navbera her du malbatan de statûya civakî ne nêzikî
hev be, gengeşî û alozî dertê.4 Şer mezin dibe, kuştin û mirin çêdibin. Malbata lawik ji cih û warê
xwe koçber dibe. Dijminatî bi dehan salan diajo. Ji
nifşekî dimîne ji nifşekî din re.

ez çawa bigihêjim bal walî ez ê bibêjim ku Elî dest
avetiye min.” Elî jî ji neçarî Meyremê direvîne.6 Elî
kurd e û misilman e, Meyrem jî file ye û Îsewî ye. Lê
ev yek li ber evîna her du dila nabe kelem. Çîroka vê
kilamê bi berfirehî di rûpelên pêş de hatiye dayîn.

Di stranên kurdî de jî rewş ne cuda ye. Tiştê
balkêş ew e ku çiqas bûyerên jin revandinê û şeran
hebin, jê zêdetir jî stranên ku ji aliyê jinên zewicî
(an jî bi devê jinan) ve li ser doza revandinê hatine
gotin hene. Zembîlfiroş, Bavê Seyro, Bavê Fexriya,
Zerga... tenê çend mînak in. Di van stranan de jinên
ku bê dilê xwe zewicîne li ser dilketiyê xwe (ne
mêrê xwe) kilaman dibêjin. Pesnê xweşikiya xwe,
dev û lêvên xwe, sing û berên xwe, bejn û bala xwe
didin. Ji dilketiyê xwe re bi awayekî eşkere “were
min birevîne” dibêjin

Sibe ye li ser nimêja sibê, te destê xwe vekiriye,

“…
Malxerabo eger tu ji mêra mêrekî baş î
Werî bi destê min karîxezalê bigre birevîne
Em ê berê xwe bidine Zozanê me yê jorî
Welatê Serhedê qatimîka wî Şêxî lo cem Riza
ye”5
Gelek kilam li ser hêviya revandinê hatine
afirandin. Lê kilamên ku piştî revandinê hatine afirandin jî hene. Di strana “Meyrema File û Metran
Îsa” de Meyrem xwestiya waliyê Wanê ye. Dilê Elî
di Meryemê de heye lê belê ji tirsa walî naxwaze ku
Meryemê birevîne. Meryem, bi bûxtan û gefan Elî
neçarî revandina xwe dike. Meyrem ji Elî re dibêje
ku, “Elî! Heke min direvînî, birevîne, heke narevînî
4 Bayrak, Geçmişten Günümüze Kürt Kadını, r. 273.
5 Huseynê Farê “Hebiyaye”, mp3., Deşîfrekirin: Tekin Çifçi

Di strana Salo û Kejê de, Salo ji bo ku nêzikî
Kejê be, digel ku dewlemend e jî, sê salan xulamtiya bavê Kejê dike. Kejê di vê navberê de didin
mêrekî. Salo heft salan jî ji mêrê Kejê re seyîsiya
hespan dike.7 Rojekê dilê xwe ji Kejê re vedike. Bi
strankî davêjin ber hev:
“…
Lê zeriyê, lê zeriyê, lê zeriyê

Ji evîna dilê rezîl ra tu dua dikî yan nifiran
dikî?
Ez nizanim vê sibê tu yê çi dibêjî?
Ez heşheşê bajarê Palûyê me,
Çend sal e, te ez kirime seyîsê hespan,
Ji evîna te ra te ez kirim ker û gêj e!”
Kejê bang li Salo kir:
Ava reş çavê te da nehat û kuliya zimanê te
nexwaribû,
Madem dilê te bejna Keja Gulîsor hebû,
Heya niha te çima hevaleke xwe ra negot,
Malmîrat te çima derengî kir”8
Paşê her du li hev dikin. Direvin, xwe davêjin
bextê kê, li bêbextiyan rast tên. Herî dawî li Farqînê
axayek çav berdide Kejê, şev nîvê şevê Salo dikûje.
6Ehmedê Bêrtî, “Metran Îsa”, mp3., Deşîfrekirin: Tekin Çifçi
7Tekin Çifçi, “Hevpeyvîn: Seyîtxanê Boyaxçî ”, 10.06.2012, Diyarbekir.
8Siddiqê Bozo, “Kejê û Salo”, Bingöl Dengbêjleri, amd. Behrûz Sûjadî
û Ahmet Önal, weş. Pêrî, Stenbol, 2007, r.31-34.
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Kejê jî li ser vê yekê, ji bo ku nekeve ber destê axê,
bi xencerekê xwe dikûje. Di reva bi dilê xortan re
xetereyên wisa jî hene. Lê jinan tu caran serî li ber
“bênamûsiyê” daneynîne.
Di vir de mijareke balkêş jî, evîn û reva keça
file9∗ û xortê misilman e. Her wekî ku tê zanîn beriya serê sedsala XX’an, li herêma Kurdistanê gelek ol û civakên din jî dijiyan. Ji bilî kurdên misilman, kurdên êzidî, gelê ermenî, sûryanî, keldanî jî
bi hejmareke zêde hebûn. Di navbera van civakan
de carinan pevçûnên piçûk rû didan. Lê piranî di
nava aştiyê de dijiyan. Ji aliyê din ve, keç û xortên
ku baweriya wan ji hev cuda bûn, bi dilekî rehet
nikaribûn bi hev re bizewiciyana. Malbatên wan li
dijî zewaca wan bûn. Wek mînak li gor baweriyên
Êzîdiyan, zewaca yekî êzidî tenê bi keseke êzidî re
dibe. Keçeke êzidî nikare bi xortekî misilman re
bizewice.10 Ne tenê êzidî, şêx û melayên misilman jî
li ber zewaca xortan dibûn kelem. Sedema vê yekê
ya sereke jî ol bû. Ev yek ji bo zewaca kesên file û
misilman jî wisa bû. Di nava folklora kurdî de gelek stranên ku li ser vê mijarê hatine gotin hene. Lê
wekî mînak li vir em ê tenê du mînakan bidin. Yek
ji van mînakan li ser hêviya revandinê ye, ya din jî li
ser qewimîneke pêkhatî ye. Strana “Bavê Fexriya”
mînaka doza miraz e.
Li gor vê stranê dilê keçikeke file dikeve
Bavê Fexriya. Navê mêrik Sebrî ye.11 Lê bi ya min
ji ber du sedeman di kilamê de navê Sebrî derbas
nabe. Yek jê, di nava kurdan de weke kevneşopiyekê
zilam an jî jin bi navê zarokên wan têne danasîn.
Ew nav ji wan re dibe wek mexlesekê. Wekî
“Bavê Mihemed”, “Bavê Nazê”. Ya din jî wekî
kevneşopiyekê, jin fedî dikin ku navê mêran raste
rast hildin, ji dewsa navhildanê, bi navê zarokên
wan bang û qala mêran dikin. Navê Sebrî yê temam,
Sebriyê Hacî Mihemedê Mistê Quto ye. Sebrî kesekî
zewicî ye. Yek ji serokên eşîra Reşkotan e. Keçika
file, gelek kilaman li ser Bavê Fexriya dibêje. Ji
9∗ Di vir peyva “file” bi wateya kesê ne misilman hatiye bikaranîn.
T.Ç.
10 Mahmut Bilge, Yezidiler, İbadet, Örf ve Adetler, amd. Ahmet Taşğın,
weş. Kalan, Stenbol, 2002, r. 54-55.

11Kevirbirî, Filîtê Quto, 20 Kilam 20 Qewimîn, Weş. Do, Stenbol,
2009, r. 107.

van stranan yek jî ji aliyê dengbêj Salihê Qubinî ve
hatiye gotin. Di vê stranê de gelek agahî û hestiyarî
hene. Jin ji bo ku birînên Bavê Fexriya derman
bike xwe davêje tor û bextê hekîmê file. Lê divê
dermanên ku birîna Bavê Fexriya bikewînin, ne ji
gil û giyan bin, ji eşq û dil bin. Piştî vî dermanî jî,
ji bo devê birîna Bavê Fexriya, divê ji sing û berên
keçika file “piştderman” bê amadekirin. Wekî ku ji
stranê tê fêmkirin keçika file ji bo xatirê “dilê rezîl”
hewîtiyê qebûl dike, revê, mişextiyê, heta mirinê jî
dide ber çavan.
“…
Ji xêra mala xweziyê Xwedê re
Hikumeta Cimuryetê fermana min jî rakira
Ez ê çend saleka bi Bavê Fexriya re
Bi mehkûmê serê çiyê
Min ê pê re serê xwe daniya ser dara mîrata
modoliyê”12
Evîn mezin dibe, xewn û xeyal li giyana “Keçika File” dişidin. Şev nîvê şevê be jî, qedexe be jî,
tirs û xem nîn e. Hatina Bavê Fexriya ji bo Keçika
File xêr e.
“…
Min dî şeva nîvê şevê destekî sar ê cemidî
Li nava taxma sing û berê min geriya
Min got qey Bavê Fexriya bi xêr û silamet
Li ser çavên min ve dageriya
Min nizanibû “keçika şevê” bû, bi min
keniya.”13
Hin mînakên evînên keç û xortên ji baweriyên
cuda ku, digel hemû zor û zehmetiyan, bi bextewarî
encam bûne jî hene. Strana “Metran Îsa”serhatiyeke
wisa ye. Wekî ku me li jor hinekî qal kiribû, di vê
12 H.b. r. 108.
13 H.b. r. 109.
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stranê de çar lehengên sereke hene. Tenê yek jê jin
e. Keçik dîsa yeka File ye xwestiyê kurê Sarkîs e.
Lê Waliyê Wanê çav berdide Meryemê. Lewma jî
fermanê dide û nahêle ku Meryem bizewice. Lê

lawikê ku Meryemê dixwaze pê re bizewice, ne kurê
Sarkîs e, ne jî walî ye. Lawik kurdekî Misilman e.
Navê wî jî Elî ye. Xûlamê walî ye. Paşê lehengê sereke ku navê xwe daye stranê dertê meydanê. Piştî
çend salan, Meyrem ji Walî re nameyekê dişîne û jê
re dibêje ku an were min ji xwe re bibe, an jî bihêle
ku ez herim ser qedera xwe. Walî li ser vê nameyê
Qolaxayê xwe dişîne pey Meryemê da ku wê ji Walî
re bîne. Lê piştî ku Meryema File çav li Elî dike,
rewş diguhere. Piştî hin nîqaşan Elî û Meryem destê
xwe didin hev û du diçin Dêra Ixtimarê,14 ba Metran
Îsa. Bi alîkariya Metran Îsa her du ciwan digihêjin
mirazê xwe.15
Di strana “Kirîvê”de jî xortekî misilman û
keçeke êzidî ji hevûdin hez dikin. Lê ji ber sedemên
olî nikarin bigihêjin hevûdin.
Mînakên wekî stranên li jor gelek in. Em
ji van stranan jî digihêjin vê encamê ku dengbêj
çavdêrê jiyana civakî ne. Her weha em dizanin ku
14Dêra Ixtimarê (Bi Tirkî Dibêjin Akdamar Kîlîsesî) li ser giravekê di
nav Gola Wanê de ye.
15Mihemed Arif Cizrawî, “Metran Îsa”, mp3., Deşîfrekirin: Tekin Çifçi

afirînerên stranan jin in.
Revandin

Di nava stran û kilamên kurdî de revandina
keçikan ya bi zorê pir nebûye mijara kilaman. Di
rastiyê de jî revandina keçik û jinan ya bi zorê, ji
aliyê civakê tu caran wekî bûyereke ji rêzê nehatiye hesibandin. Hin mêran avêtine ser malan û bi
zorê keçik ji malê derxistine. Rewşên weha her
gav bûne sedema şer û pevçûnan. Pirsgirêk bûye
pirsgirêka “namûsê.” Revandin, ji bo malbata her
du seriyan jî şermeke mezin e. Lewma jî dengbêjan
ev pirsgirêk nekiriye mijara kilaman.16 Gelek nîn
bin jî, hin kilamên ku qala revandina keçikan dikin
jî hene. Li gorî gotina Seyîtxanê Boyaxçî, di kilama “Cembeliyê Kurê Mîrê Hekarê” de, beriya ku
Cembelî Binefşê birevine, Derwêş Beg Binefşê bi
zorê direvîne.17 Lê ev meseleya revandinê di nava
kilamê de zêde cih nagire. Bêtir di nava çîrokê de
tê vegotin.

16Tekin Çifçi, “Hevpeyvîn: Dengbêj Eliyê Qerecdaxî”, 10.06.2012,
Diyarbekir.
17Tekin Çifçi, “Hevpeyvîn: Dengbêj Seyidxanê Boyaxçî”, 10 Pûşper
2012, Diyarbekir.
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Mersiye
Mela Yaşarê Bîrikî (Yaşar Tabara)
Tîpveguhezêr: Cihat Yaşaroğlu

Qewî îro hezîn im ez

Wefat kir babê Nûreddîn e

Muhemmed Mesumê Sabir

Ji hicrê Şeyxê Norşinê

Meded ya Şahê Norşinê

Kiramatan dikir zahir

Birîndar û zaîf im ez
Ji hicra Şeyxê Norşinê

Ji mirîdan dixwest xatir
Wefata babê Necmeddîn

Meded ya Şahê Çixorê

Di nêv dil da bûye birîn
Ji dunyayê te rihlet kir

Li dîwanê bûye girîn

Ji dunyayê kir ferûqet

Li mirîdan şefa’et kir

Meded ya Şahê Norşinê

Li etbaê nema taqet

Wekê babê şefaqet kir
Meded ya Şahê Çîxorê

Cîhê wî rewdeî cennet
Li dîwanê bûye zarîn

Meded ya Şahê Norşinê

Melekê mewtê cebbarîn
Wefat kir şahidê dîn e

Selam da seyyidê alî

Dibe Yaşarê Bîrikî

Bi tewhîd û bi Yasîn e

Meded ya Şahê Norşinê

Dixwûnê weka peppûkê

Di nêv ‘alem bûye şîn e
Meded ya Şahê Çîxorê

Wekî hisîr (di) nav sûkê
Selam kir li babê şêx Huseyn

Meded ya Şahê Norşinê

Ez im ‘evdal ez im sersem
Wefat kir şahê şerqî ye

Wekê hêsîr ê nav ‘ecem

Digota Yaşarê asî

Çiraxa sema erzî ye

Meded ya Şahê Norşinê

Tedarik nekir wek kesî

Bi nav bela bû xerbî ye
Meded ya Şahê Norşinê

Ya Rebbena lê bipirse
Ji Besra heta Kufeê

Meded ya Şahê Norşinê

Nebû wek şêx li dunyayê
Din av şînan di nav derdan

Seranser seyyidê ‘alem

Bi fezl û ihsana xaliq

Bûm ‘evdal li ser erdan

Meded ya Şahê Norşinê

Ji agir bikî fariq

Bûye zarîn di van ebdan
Meded ya Şahê Norşin ê

Ji rehma xwe nekî tarik
E nabînim cemala wî

Meded ya Şahê Çixor

Feqîr mam ji wîsala wî
Muhemmed Me’sumê dîn ê

Dikim her dem xiyala wî

Di roja heşr û mizanê

Serî danî li Norşin ê

Meded ya Şahê Norşinê

Fedi şermê li dîwanê

Gelî mirîdan bikin şînê
Meded ya Şahê Çîxorê

Gerek ji şerrê şeytanê
Qewî îro disozim ez

Meded ya Şahê Norşinê

Weka bulbul dixûnim ez
Li bala merqedê şîn e

Ji ‘eşka te dinalim ez

Bûye fîxan û zarîn e

Meded ya Şahê Norşinê
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‘EBDURREHMAN NÛRSÎ
M. Emin DEMİR
Bi rastî gelek zehmet e ku meriv jiyana ‘alimekî yan jî jiyana kesekî navdar binivîse.
Eger ku ew kes ‘Ebdurrehman Nûrsî be, biraziyê
Bedî’uzzeman be, bi wî re hevaltiya jiyanê kiribe
û kesekî ku Bedî’uzzeman ji her kesî zêdetir qedr
û qîmet dayê be, ew hîn zehmetir e. Em di serî
de bêjin ku belkî em nikaribin bi heqî jiyana wî
binivîsin, ji ber vê yekê hemî kêmasî yên me ne û
hemî xweşikahî yên ‘Ebdurrehman Nûrsî ne.
‘Ebdurehman Nûrsî
xwendevanê jîr,
dilsoz û celadet, lawê Bedî’uzeman yê me’newî.
‘Ebdurehman Nûrsî lawê Mele ‘Ebdullahê birayê
Bedî’uzeman ê mezin e. Du zarokên Mele ‘Ebdullah hene ya mezin Bedîa û yê duyemîn jî ‘Ebdurehman e. ‘Ebdurehman Nûrsî di sala 1903’an de li
gundê Nûrsê ji dayik bûye. Bavê wî Mele‘Ebdullah
‘alimekî pir mezin bû. Di destpêka Bedî’uzeman ya
‘ilm û xwendinê de. Bandoreke zêde li ser wî kiriye. Bi ‘ilm û rewişta xwe bandoreke erênî li ser
Bedî’uzeman hiştiye. Bedî’uzeman hîn di 7– 8 saliya xwe de dersên xwe yên ‘ewil li Nûrsê ji birayê
xwe Mele ‘Ebdullah standiye.
Di derbarê jiyana ‘Ebdurehman ya li Nûrsê
de tu agahî di destê me de tune ne. ‘Ebdurehman
Nûrsî hîn di biçûkahiya xwe de ku Bedî’uzeman
ji dîlitiyê rizgar dibe, ji Rûsyayê vedigere diçe
Stenbolê bal apê xwe û li wê derê bi cî dibe. Tomarkirina gelheya xwe li navçeya Emînonu li taxa
Xocapaşayê dike. Bi apê xwe Bedî’uzeman re li Girê
Çamlicayê di qesrekê de bi cî dibe. Bedî’uzeman
di bîranînê xwe de ji bo wan rojan wiha dibêje: ‘
Ev jiyana min, ji hêla jiyana dinyayî ve ji yên wek
me re jiyaneke herî şad dihate hesibandin. Lewre
ez ji dîlitiyê rizgar bûbûm; Li Dar-ul Hîkmetê, ji
‘ilmê pîşewaniya min re munasib, bi awayekî herî
bilind serketina weşana ‘ilmê hebû. Rûmet û şerefa ku ji min re tewecûh bûbû, ji hedê min pir zêde
bû. Ez li ciyê Stenbolê yê herî xweş li Çamlicayê

rûdiniştim. Hem, her tiştê min nûwaze bû. Biraziyê
min ê rehmetî ‘Ebdurehman pir zêde jîr, fedekar,
hem xwendevanek, hem xizmetkar, hem nivîsvan,
hem lawê min yê me’newî bi min re bû.
‘Ebdurehman jî di derbarê jiyana Stenbolê
de wiha dibêje: Piştî sala 1918’an (1334) ku apê
min ji dîlitiyê hat, bêyî rizaya xwe ji Dar-ul Hîkmeta
Îslamiyê re endam hat tayînkirin. Lêbelê, ji ber ku di
dîlitiyê de gelekî aciz bûbû, demekê bi destûr neçû
wezîfeya xwe. Gelek car xwest ku îstîfa bike, lêbelê
hevalên wî nehîştin. Li ser vê dewama wezîfeya xwe
ya li Darul-Hîkmetê kir. Min bala xwe dida halê wî
ku; Ji bilî pêdiviya ji xwe re mesref nedikir. Bersîva
wî ji yên ku jê re digotin tu çima ji hêla ma’îşetê
ve wanî dijî, ‘’Ez dixwazim tabî’ê piraniyê bim.
Piranî jî, dikare ew qasî peyda bike. Ez, naxwazim
tabî’ê koma îsrafê bibim. Piştî ku ji mehaneya xwe
ya ku ji Darul-Hîkmetê distend bi qasî hewcedariyê
xwe radikir, ya zêde dida min, digot veşêre. Min jî,
diravên ku di hundirê salekê de zêde mabûn bi baweriya şefqeta apê min ya ji min re, hem jî bi baweriya ku qedr û qîmet nedida mal, bêyî xebera wî min
serf kirin. Piştre ji min re got : “Ev dirav ji me re ne
helal bû, malê milet bû, te çima serf kir? Madem
ku wisa ye, min jî te ji wekaletiyê destkişand û xwe
tayîn kir.
Kek ‘Ebdulkadir Badıllı di Mufassal
Tarîhçe-î Hayata xwe ya ku di derbarê Bedî’uzeman
de nivîsiye de dibêje: ‘Dema ku Bedî’uzeman ji
Rûsyayê vedigere, hatina wî di çapemeniyê de deng
dide, li ser vê ‘Ebdurehman û ‘Ebdulmecîd Nûrsî
dibihîzin û ‘Ebdurehman tefsîra Îşaratul Îcaz a
Bedî’uzzeman a destnivîsî bi xwe re tîne Stenbolê.
Dema çapkirina Îşaratul Îcazê ‘Ebdurehman Nûrsî
bi Hemzeyê Miksî re di tehsîskirina wê de dixebite.
‘Ebdurehman Nûrsî, nêzîkî 5 salên xwe bi
apê xwe Bedî’uzeman re derbas dike. Bedî’uzeman
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ji bo wî wanî dibêje: “Feqe û lehengê nûrê yê
yekemîn e”. Dema ku Bedî’uzeman li Barlayê ye
nameyek ji ‘Ebdurehman tê, Bedî’uzeman li ser
vê wanî dibêje: “Min dikaribû welat, nas û heval û
merivên xwe ji bîr bikirana, lêbelê
min nikaribû yek ji bîr bikira, ew
jî ‘Ebdurehman bû. ‘Ebdurrehman
hem biraziyê min, hem lawê min
yê me’newî, hem qutabiyê min yê
fîdakar, hem hevalê min yê celadet bû.” ‘Ebdurehman govaniyê/
şahidiyê bi bûyerên ku di jiyana
Bedî’uzeman a Stenbolê de hatine
jiyandin re dike. Ji weşandina berhema bi navê Xutûwat-i Sîtte, ji
hewldana fermandarê Îngîlîz ê ku
dixwaze Bedî’uzeman ji holê rake
re dibe şahid û vê bûyerê bi apê
xwe re dijî. Nemaze di karê weşanê
de xizmetên gelekî mezin kirine.
Piştî berhema Hemzeyê Muksî ya
li ser jiyana Bedî’uzeman, ew jî
berhemeke giranbiha li ser jiyana
Bedî’uzeman dinivîse. Berhema
xwe ya ku jiyana Bedî’uzeman
vedibêje li Stenbolê li weşanxaneya Necmî-Îstîkbal çap dike. Ev
berhem dibe berhema duyemîn
li ser jiyana Bedî’uzeman. Vê
berhemê di sala 1919’î (1335)
de dinivîse. Di vê berhemê de
qala jiyana wî ya perwerdehiyê,
li medreseyên Kurdistanê, jîyana
wî ya Wan, Cizîr û Mêrdîn, Xutbeya Şamê, ‘eşqa serxwebûnê,
Şerê Cihanê yê yekemîn, wezîfa
wî ya li Dar-ul Hîkmet û fikra wî
ya li Kurdistanê zanîngeh, tê kirin.
Di dawiya berhema Lemeatê de
gotareke wî û di Lahîkaya Barlayê
de nameyeke ku ji apê xwe re
nivîsiye heye.
‘Ebdurehman Nûrsî di sala 1919’an de di
Kovara Kurdistanê, di hejmara şeşemîn de nivîs
û helbestekê dinivîse. ‘Ebdurehman Nûrsî di vê
nivîsa xwe ya ku di dîroka 22.04.1919’an (1335) de
hatiye weşandin de banga gelê Kurd dike. Ji Kurdên
ku bêserok û rêber mane û şerpeze bûne re dibêje:
“Xîret Bikin, Meyûs Nebin”

XÎRET BIKIN MEYÛS NEBIN

Di vê herba umûmî da, ji herkesî xudan
zerertir em in. Em perîşan, sergerdan bûn. Mal (û)
mulkêt me ji destê me çû. Digel wê qasê kes li me
nabite xwoyî û merhemeta kesî bi me naêt. Madem
ku we ye divê em bi xwe li xwe bibine xwoyî û
di nav xwo da jî îttîhad bikin. Qe nebit ji emsalê
xwo paş ve nemînin. Me’lûmê we ye îro herkes ji
bo milletê xwo dixebite. Lazim e em ji xelqê zehftir
bixebitin, xîret bikin, da wekû çarek (û) riyekê ji bo
xwe bibînin. Divê em her yek xwe ji ya dî mezintir
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nezanin û em hemî Kurd lazim e bi hev re merbût
bin ku tu kes û tu hîle me ji hev nekit. Hingav dê
serfirazî bibûrînin û meqsûda me jî bihewlillah dê
hasil bit.
Ey bira îro j’me ra lazim e ku em xîret bikin
Nav xo da çendek miran, pîsan ji nav xo
dûr bikin
Firset e îro ji bo me lazim e meyûs nebin
Lewre ye’s duşmanê xedar e bi hîlê wer
nebin
Şîrê xîret bend bikin her çar teref baxê
gulan
Darê ku nîne di nav kund jî di şûna bulbulan
Hûn hişar bin ey bira meydane xalî kes
niye
Hûn nekin sistahî lewra ger şecaet me heye
Em mehû bûn em zelîl bûn em perîşan halî
bûn
Em li xwo nebne xweyî dê daîma d’vî halî
bin
Îde ye îro ji bo me ger terîqê em bizanin
Lazim e em îtîhad kin mutefîq bin ser
zemîn
Da wekû d’ vê firsetê da îstîfadek em bikin
Miletê xo yan jî milîyetê em hişyar bikin
Hûn bikin mêze li xelqê xelq çi awayî dikin
Hem ji bo milet ji bo dînê xwo ew xidmet
dikin
Meznekî j’bo xwo bizanin em hemî pey ve
biçin
Şaş nekin da ku riya xwo em di newmê da
neçin
Hûn dizanin vê hewa newmê da em xafil
bibin
Piştî nehwêd salê dî paşê dibe hişyar dibin
‘Ebdurehman Nûrsî ev nivîs beriya niha
bi 90 salî nivîsandiye. Beriya niha bi 90 salî banga
îro kiriye. Ez jî piştî 90 salî difikirim û bersîva wî
didim: Tu di gora xwe de di hundirê aramî û nûrê
de rakeve, elhemdulîllah ku Kurd hişyar bûne. ‘Eb-

durehman di 16 saliya xwe de halê miletê xwe yê
şerpeze û bindest dibîne û pê diêşe. Ji bo bêkesî û
bêtifaqiya Kurdan banga wan dike da ku hişyar bin
û yekitiya xwe ava bikin û ji bo miletê xwe bixebitin
ku wê çaxê çareyê ji xwe re bibînin û di armanca
xwe de serfiraz bibin.
‘Ebdurehman ji sala 1918’an heta meha
Gulan an jî Tebaxa 1923’ an jiyana xwe bi apê
xwe Bedî’uzeman re derbas dike. Piştî ku apê wî
Bedî’uzeman vedigere Wanê ew bê rizaya apê
xwe li Enqerê dimîne. Li Enqerê di Meclîsa Millî
ya Mezin de wek nivîsvan dest bi kar dike. Piştî
Meclîsê li Wezareta Tendurîstiyê dest bi kar dike.
‘Ebdurehman li Enqerê dizewice, navê xanima wî
Xetîce ye û di dîroka 10.08.1928’an de lawekî wî bi
navê Wahdetî Sûad çêdibe. Nêzîkî wefata wî Peyva
Dehemîn dikeve destê wî û li ser vê ji apê xwe re
nameyeke ku bi Ezîz Mamo! dest pê dike dinivîse.
Malbat piştî zagona paşnaviyê paşnavê Sîpahîoglu
distîne. ‘Ebdurehman Nûrsî di sala 1928’an de li
‘Enqerê wefat dike. Bedî’uzeman li ser wefata wî
pir xemgîn dibe û digirî. Bedî’uzeman di Ricaya
Danzdemîn de wanî dibêje: Min di carekê de xebera wefata wî stand. Vê xeberê ewqas ez hejandim
ku 5 sal in di bin bandora wê de me. Wê çaxê ji
dîlitiya bi şkence, tenêtî, xerîbî, kalbûn û nexweşiya
ku ez tê de bûm; deh pileyan ji wan zêdetir cudahî,
zehmetî û kovanbarî da min. Min digot bi wefata
diya min nîvê dinya min ya xas wenda bûye. Min
dît ku bi wefata ‘Ebdurehman jî nîvî dinya min a
mayî ya ku mabû jî wefat kir. Ji dinyê hemî ‘eleqeya min hate birîn. Çimkî ku ew li dinyê bima, ji
wezîfa min a uxrewî re alîkarekî bihêz û piştî min
dewsdeyekî xêrxwaz ku derbasî cîhê min be û hem
di vê dinê de sedema teseliya herî fidakar û dikaribû
bûbûya hevalê min. Feqeyê min î jîr, muxatabek û
wê bûbûya xwedî û parastvanekî herî bi bawerî yê
eczexaneyên Risale-î Nûr.

Çavkanî:
Mufassal Tarîhçe-î Hayat / İttihad Yayıncılık – 1998 Stenbol /
Abdulkadir Badıllı
Dersên Civakî / Weşanxaneya Zehra –2013 Stenbol
Bediüzzemanın Bilinmeyen Akrabaları / Şahdamar Yayınları –
2009 Îzmir / Mustafa Öztürkçü
İki Ünlü Kul / Işık Yayınları – 2003 Stenbol / Ahmed Özer
Govarî Kurdistan 1919-1920 Estenbol, (Amadekar: Ferhad
Pîrbal, (cih û sala çapê ne diyar e), r 93.www.ilkehaber.com
(12.05.2013)
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Helbesteke Nû Ya Feqiyê Teyran
Mehmet Roni YAVUZER
Berhemên nivîskarên kurdan ên klasîk
hemû negihiştine nifşê kurdan ên niha. Ji ber
ku kurd ne xwedî dewlet bûne ne xwedî arşîv û
pirtûkxaneyê bi rêk û pêk bûne, ne xwedî dibistan
sazî û zanîngehê berhevkirin û hilberînê bûne,
berhemên nivîskarên kurd winda bûne, ji bîr bûne,
bele wela bûne. Ji van nivîskaran yek jî Feqiyê
Teyran e. Lê belê ji nivîskarên me Xalid Sadinî,
Zeynel Abîdîn Zinar, Celîle Celîl, Seîd Dêrêşî û
hwd ketinê li du berhemên Feqî encamê de hin
destnivîsên berhemên Feqî bi dest xistine di kovar
û pirtûkan de weşandine da ku gelê kurd mezinê
xwe binasin. Ez spasiya xwe li van nivîskarên
zehmetkêş û hêja dikim. Rastî jî bidestxistin û berhevkirina van destnivîsan karekî zehmet e. Divê ku
demildest saziyekî kurda hebe ku van destnivîsan
bidest bixe û bi rêbazeke zanyarî berhev bike û
biweşîne. Rastî heyfa min tê ku ew qas berhemên

nivîskarên kurd winda bûne negihiştine îro ku gelê
kurd paşeroja xwe bizanibe da ku xwe baş nas
bike, bi wan nivîsan di warê şaristanî û çandê de
bi bingeh û xurt bibe. Ev destnivîs ji ber ku mele ji
nivîsa tîpên erebî zanibûne bi piranî ji aliyê mela
û şêxên kurd ve hatine nivîsîn. Ji van melayan yek
jî mela Evdirrehman Çoban e ku 35-40 sal beriya
îro di medresê de helbesteke Feqiyê Teyran a bi
navê Fesla Biharê nivîsiye lê ji ber ku nîvê lênûskê
qetiyaye winda bû ye ez negihiştim timê helbestê.
Vî helbestê Seîd Dêrêşî tenê çar çarîn nivîsiye lê
çarînên din bi dest wî neketiye. Gûmana ku ne ya
Feqî be heye. Lewra di helbestê de mexlesa Feqî
derbas nabe. Lê heta li dij vê rasteqînê destxeteke
din derkeve holê em ê vê helbestê weke ya Feqî
bipejirînin. Emê jî dozdeh çarînan di vî hêjmara
13an a Nûpelayê de biweşînin.
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Fesla Bihara Cennetê
Bihare me dî dil bû kebab
Fesla bihara cennetê

İşq û agir hed û hîsab

Xuş xuş li zozanê me tê

Li me nekir zerc û îtab

Malem yere me zînnetê

Dîsa bi xêr hatî bihar

Dîsa bi xêr hatî bihar
Bihar xweş e pir lezzet e
Fesla bihara pîrozîne

Cem aşiqan wek cennet e

Teyran hewar û gazîne

Ya reb bike li me rehmet e

Bejna letîf nûraniye

Dîsa bi xêr hatî bihar

Dîsa bi xêr hatî bihar
Ya reb li me rehmê bike
Evan teyran awaz awaz

Mej gunehan pir dûr bike

Hem guv dibû kew ji we qaz

Mej cennetê mehrûm neke

Lewra quling min ne bi naz

Dîsa bi xêr hatî bihar

Dîsa bi xêr hatî bihar
Eya rebbî eya rebbî
Evan teyran awaz digot

Tu derixî ji vî kerbî

Şehlîl û bilbil bûne cot

Daîm dibînim tu hebîb

Ewan işqek li min firot

Dîsa bi xêr hatî bihar

Dîsa bi xêr hatî bihar
Eya îlahî dikim hewar
Çûm di nava baxê gulîzar

Ji tirsa ‘ezabê nakim qirar

Ez dîn kirim işqa bihar

Bi rehma xwe meke star

Dîsa bi xêr hatî bihar

Dîsa bi xêr hatî bihar

Biharekî bi rengîn e

Xuş xuş were eya bihar

Derê işqê digerîne

…..

Qelbê me kiriye birîne

…..

Dîsa bi xêr hatî bihar
Feqiyê Teyran
Biharekî bi nûrîn e
Qaz û qumriyan digazîne
Ji bo bilbil qirar nîn e
Dîsa bi xêr hatî bihar
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Îdraq
Sidîq Gorîcan

piştî dîtina du çûkan li sûkê….

va bû zemanekî dûr û dirêj
ku min çûk û lîstik nedîne…
aax zarokatiya umrê min,
tu ketî nav kîjan kûrçan û koncalên
ku mane li nav zeviya wextê rêncberiya bavê min…
aax taverojka berbanga
nav xêrexîretmendiya dayîka min a bi her çar çavan hişyar,
di kîjan çaviyên qîr yên heyata gêremol de te xwe veşartiye…

va bû zemanekî dûr û dirêj
ku rasteberî çûk û lîstikan nehatime…
rêbendan2013wan
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Şark Uleması
Dilazad A.R.T1
Destpêk
Pirtûk ji hêla nivîskar û lêkoliner Mehmet
Çağlayan ve hatiye nivîsandin. Di sala 1996’an de
di nav rêza weşanxanêya Çağlayan de li Stenbolê
hatiye weşandin.

A- Nasnameya Pirtûka Şark Uleması

B- Jiyana Mehmet Çağlayan
Di sala 1923’an de li Mûşê hatiye dinyayê.
Zaroktiya xwe di medresa bavê xwe Mela Mustafa
de derbas kiriye. Li ba bavê xwe dersên Qur’ana
Kerîm, lûxat, sarf û nehw xwendiye. Dû re çûye
medresa Norşînê. Li vir li ba şêx Taqiyeddîn û
şêx Maşûq ders standiye. Çar sal leşkerî kiriye. Li
gelek welatên misliman geriyaye û ji kesên zana
ders standiye. Di sala 1949’an heta sala 1954’an
di medresa bavê xwe de ders daye. Bi xwe miftîtî
kiriye. Sala 1979’an de teqawît bûye. A niha li
Stenbolê niştecîh e. Di kovar û rojnameyan de nivîs
û lêkolînê xwe diweşîne.

Nav		

: Şark Uleması

Nivîskar

: Mehmet Çağlayan

Ziman		

:Tirkî, Kurdî (Mînakên ji berheman)

Weşanxane

: Çağlayan

Berhemên Mehmet Çağlayan ê ku hatine
weşandin:

Cihê Weşanê

: Stenbol

- İslam’da Mezhepler

Sala Weşanê

: 1996

- İslam’da Eğitim

Rûpel		

: 320

- İslamî Harekette Ulema

Berg		

: Bireng û Qartone

- Ehli Sünnet ve Akaîdî

Kaxiz		

: Kaxiza Zer ya Kayî

Pîvan		

: 23 cm x 16 cm

Berhemên Mehmet Çağlayan ên ku nehatine
weşandin;

Naverok
: Jiyana Nivîskar, Pêşgotin, Jiyana
Zanayên Navdar yên Kurd, Jiyana Zanayên 		
Navdar yen Jinên Kurd, Paşgotin, Ferheng
Mijar		
: Pirtûk li ser jiyana zanayên kurd
yên navdar rawestiyaye. Bi taybetî kesên
alim, şêx, mela, zana, rêvebir û rewşenbîr, bi
kurtejiyan hatine naskirin.
1 dilazadart@gmail.com

- Şafi Tabakatı
- İslam ve Çağdaş Hukuk
- İslam Hukukunda Sünnetin Yeri
C- Danasîna Pirtûka Şark Uleması Ji
Hêla Şeklî Ve
Pirtûk li ser kaxeza zer hatiye nivîsandin.
Puntoya nivîsên pirtûkê çavê mirovan naêşînin.
Sernivîs û sernav bi awayekî reştirîn hatine
nivîsandin. Di navbera her mijarekê de navberek
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heye. Bergên wê bireng in. Bergê pêş bi wêneyeke
mederesê hatiyê xemilandin. Bergê dawî bi nivîseke
armanca nivîsandina pirtûkê hatiye xemilandin. Di
dawiyê de ferhengeke piçûk daye. Ev ferheng ji bo
xwendevanan têgihiştina pirtûkê hesantir dike.
D- Danasîna Pirtûka Şark Uleması Ji
Hêla Naverokê Ve
Naverok gelekî dewlemend e. Bi sedan
zanayên Kurd daye naskirin. Ji Sehabiyên Kurd heta
Selahaddînê Eyûbî el-Kurdî, ji Xanî heta Pîremerd,
ji Mela Goranî heta Bedîûzzaman Saîdê Kurdî, ji
Mah Şeref Xan heta Kara Fatma ...
Di demeke ku Kurd li Tirkî dihatin înkarkirin
de pirtûkên bi vî rengî mîna ku hebûna Kurdan li
rûyê kesên înkarker dixê. Pirtûkê, 533 Kurdên mêr,
33 Kurdên jin dane naskirin. Bi tevahî 566 kesên
Kurd ên zana, rewşenbîr, mela, şêx, rêvebir daye
naskirin.
E- Naverok

ew jî di pirtûkê de cîh nagrin. Wek Mewlana Xalid,
Mela Xelîlê Sertî, Şêx Fethullah…
Destpêka danasînê bi du sehabiyên
Pêxember ‘eleyhîselam dest pê dike. Caban elKurdî û Meymûn el-Kurdî. Lê mixabin tu agahiyên
berfireh nînin. Piştî van her du sehabiyan bi
Selahaddîn Eyûbî el-Kurdî danasîna xwe dimeşîne.
Piştî van taybetmendiyan pirtûk li gorî
navan bi awayekî alfabetîk didome. Kesê yekem ku
daye naskirin Abdal (Mîr) e. Lê şeş kes bi vî navî
meşhûr in. Navê her şeş kesan dinivîsîne.

Balkeşiyeke pirtûkê ev e ku bi Kurdên ku
di nav dîrokê de cî girtine re behsa Kurdên ku hê li
jiyanê ne jî dike. Wek Ali Arslan û İhsan Süreyya
Sırma....
Nivîskar di vê pirtûkê de rêbazeke bi vî
awayî meşandiye.

Pirtûk mîna hemû klasîkên misliman bi
spasdariya Xwedê dest pê dikê. Dû re nivîskar
armanca nivîsandina pirtûkê vedibejê; ‘Min ev
pirtûk ji bo mirovên pêşerojê wek dokumanterekê
nivîsandiye. Sedemeke din jî, kuştin û tevkujiyen
ku li gelê Kurd ê Misliman hatine kirin mîna ku ne
bes bûn ji hêleke din ve bi awayeki psîkolojîk erîş
û îftira li gelê Kurd dikin… Li hember înkarkirina
gelê Kurd ji bo îspatkirina hebûna Kurdan min ev
berhem nivîsî.’2

- Nav

Erîş û derûyên ku li Kurdan hatine kirin bi
awayekî eşkere û bi delîl dane nişankirin. Mesela;
‘Ez sond dixwim ku, Kurd gelacî û belayê tînin serê
mirovan û dev ji vêna bernadin. .... Wallahî ev, yanî
Kurd ne misliman in… Devera ku wan pêlê kir hûn
pêlê nekin. (Ruhu’l Beyan, Cilt:5, sh: 497, Baskı:
1106 Recep)3

Xanî di nav salên 1000’î û 1063’an ê hicrî de jiyaye.
Li Bazidê hatiye dinê. Bi navê Xanî meşhûr e. Ji êla
bi heman navî ye. Di berhemên xwe de li ser terbiye
û hêstên netewî rawestiya ye.

Nivîskar bi taybetî ji serdema Îslamiyetê
dest bi lêkolîna xwe dike. Tenê li gorî çavkaniyan
kes xistiye mijara pirtûka xwe. Di pirtûkê de cî
nedaye kesên efsanewî û jiyanên wan ên xeyalî.
Wek Kawayê Hesinker, Rustemê Zal...
Ji bilî wan hin kesayetiyên ku Kurd têne
naskirin lê belê wan xwe wek Kurd nedaye nasîn
2Şark Uleması, rp: 26
3Şark Uleması, rp: 27
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- Kurtejiyan
- Berhem
- Ji berheman mînak (ji yê kêm kesan)
Li gor ve rêbazê;
‘’Ehmedê Xanî

Berhemên Xanî;
- Memo Zîn
- Nûbara Piçûkan
- ‘Eqîda Îmanê
- Dîwan
Ji Memo Zîn;
Da xelkî nebejit ku ekrad
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Bê marîfetin bê ‘êsl û binyad
Wergera wê ya bi Tirkî jî daye; ‘Denmesin ki,
Kürtler maarifsiz, bilgisiz, temelsiz ve yersizdirler.’
‘’4
Beşeke pirtûkê li ser jinên Kurd ên navdar
rawestiyaye. Bi vê xebatê em têdigihijin ku Adîle
Xanim, Azra Xanim, Cuweyriye, Dewlet Xatûn,
Esma, Xatûn, Kara Fatma, Mah Şeref Xan, Melike
Xanim, Sittiye, Zumrûd Xanim... gelek jinên
qehreman û zana hene.

		Encam
Ji bo naskirina kesayetiyên Kurd ên navdar
ev berhem bêhempa ye. Bi saya vê pirtûkê gelek
kesayetiyên ku di nav pelên dîrokê yên tozgirtî
de hatibûn jibîrkirin ji nû ve hatin naskirin. Ev
şanaziyeke ji bo her Kurdî ku derfeta naskirina
mirovên xwe yên dîrokî û ên hemdem ketiye
destê me. Pirtûk bi tena serê xwe kaniyeke ji bo
lekolînvanên Kurd.

F- Kêmasiyên Pirtûkê
1- Pirtûk li ser rewşenbîrên Kurd hatiye
nivîsandin. Divê navên di pirtûkê de bi awayekî
orjînal bihatana nivîsandin. Lê mixabin navên
kesan û navên waran li gor mentiqa Tirkî hatine
nivîsandin. Wek Siirtli Mela Halil5 nivîsandiye lê
belê diviya Mela Xelîlê Sertî binivîsanda. Wek El
Bitlisi6 nivîsandiye lê divê El Bidlisî bihata
nivîsandin. Wek Fekiye Teyran7 nivîsiye
lê diviya wekî Feqiyê Teyran binivîsanda.
2- Mînakên ji berheman gelekî
kêm in. Ev bandoreke neyînî li ser
xwendevan dike.
3- Ferhenga pirtûkê gelekî qels
maye. Divê berfirehtir bihata nivîsandin.8
4- Pirtûk li ser Kurdan e lê zimanê
wê bi Tirkî ye.
G- Hin Kesên Ku Dane Naskirin
Abdulazîz el Hekarî el Kurdî,
Abdulqadir el Abdelanî, Abdullah el
Sencarî, Ehmedê Xanî, Şêx Ehmedê
Xizna, Melayê Batê, Bedirxan Paşa, El
Amîdî, El Erbîlî, El Goranî, El Kurdî, El
Senendecî, El Şehrezorî, El Mardînî, İbnu
Teymiyye, İhsan Süreyya Sırma, Kurd
Elî, Mewlana Îdrisî Bidlisî, Ebû Suud
Efendî, Mela Mustafa Berzanî, Şêx Saîd,
Saîd Nûrsî ...
4Şark Uleması, rp:86, 87
5Şark Uleması, rp: 34
6Şark Uleması, rp: 130
7Şark Uleması, rp:150
8Şark Uleması, rp: 319, 320
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Bingeha Şanoya Kurdî:
KOSEGELÎ
Yakup AYKAÇ
Çi war dibe bila bibe, rehên nûjentiyê
her tim bi xaka gelêrî ve hatiye nixumandin. Bi
vê yekê em dikarin bibêjin ku şanoya nûjen a
Kurdan jî rehên xwe di axa “kosegelî”yê de veşartiye. Ango, çavkaniya wê xaka kosegelî ye.
Belê, kosegelî yek ji cureyê zargotina Kurdan e
û di edebiyata devkî de cihekî giring digire. Ji
ber vê yekê, armanca me di vê nivîsê de ne li ser
şanoya nûjen, zêdetir li ser wan pirsan sekinîne:
Di çand û zargotina Kurdî de kose kî ye, cihê
kosegelî çîye, kengê xwe pêşanî xelkê dikin û
di çanda xelkê û medreseyan de kosegelî bi çi
awayî ye?
Kose an jî kosegelî1 li hin
deveran bi navê “Kalê û Pîrê”,
“Apo û Etê”, “Kalê Gaxan”, “Serê
Salê” wd. tê binavkirin.2 Lîstika
kosegelî cureyeke ji şanoya civakî
ye. Kose jî lehengê vê lîstikê ye.
Berê (hin ciyan hê jî ev ‘adet didome) li gundan salê carekî, dema
ku sed rojê3 pêz timam dibû hingê
rêncber û xulamên gund li malekî
dihatin cem hev û wê şevê xwe
ji bona kosetiyê amade dikirin.
(Mala ku tê de dihatin cem hev cil
û kincên ‘ecêb li xwe dikirin, çend
roj beriya vê rojê dihate diyar kirin.
1 Li herêma Serhedê piranî dibêjin “Kose” lê li aliyê Botanê jî
“Kosegelî” dibêjin. Ji ber vê yekê, di vê nivîsê de em ê her du nava jî
bi kar bînin.
2 http://ku.wikipedia.org/wiki/Kosegel%C3%AE (22.04.2013)
3Pez, sed û pêncî rojan avis dimînin. Koseyan jî li gorî hisaba
avisbûna pêz, xwe di şeva sedemîn de amade dikir.

Beriya sedê pêz, nav xwe de diaxivîn û digotin:
em ê îşev malan filankesê bicivîn.) Rêncber û
xulamên gund bi çawan4 mil û lingên xwe, singê
xwe dialandin. Rûyên xwe jî bi ardî, spî dikirin.
Piştî wan wesem/makyajan êdî kesî wan nas
nedikir û nedikarî bibêje ka ew rêncberê kî ne.
Piştî wan karûbaran êdî ev rêncber û xulaman
dibûn kose û diketin nav gund û mal bi mal digeriyan. Şivan, gavan, berxvan, xort û zarokên
gund jî didane pey wan. Wê şevê kose bi zar û
xortên derûdora xwe, hemî malan digeriyan.
Mela Mehmûdê Bayezîdî jî di pirtûka xwe ya
navdar
“Adat û

Rusûmatnameê Ekradiye” de wiha qala sedêpêz
û beranberdanê dike: “… û beranberdan û
sedîpezêd wan jî dîsanî bi vî hisabî ye. Wekû
4Werîsê pê gurzan girêdidin e. Ji bo gurzên giya girêdin ji giyayê
nerm, ji bo gurzên genim girêdin ji tarîgan tê çêkirin.
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payîz nîvî dibitin adet li nik wan kadan çêdikin
û dibin wê derê. Îcare ewan kadan belav dikin
û dixwin, dikine şayî (şahiyê digerînin). Îcarê
paşê beranan tevî keriyêd xwe dikin. Weqtê ko
sed rojê beranan temam dibitin, dîsanî kade û
xwarinê çêdikin û şayî dikin, ji boy selametiya pezêd xwe5...” Em li vir bi eşkere dibînin
ku, hingê jî sedêpêz timam dibû, dûv re şahî
ango kosegelî an jî lîstikên wek kosegelî hebû.
Lê mîxabin, di vê pirtûka Mela Mehmûdê
Bayezidî de navê kose/kosegelî tune. Jan Dost
di vê lêkolîna xwe de ji bo “beranberdanê”
têbiniyek daniye û wiha gotiye: “Beranberdan: Wek cejnekê ye li ba koçeran… ” Îranîstê
Swêdî Stig Wikander (1908- 1983) lêkolînek
di derbarê vê cejn/şahiya mezin de nivîsiye. S.
Wikander di wê lêkolînê de, vê cejnê bi çand û
‘adetên zerdeştiyan û kitêba wan a pîroz Avesta
ve girêdide.6
Bêguman li gund her kes bi ‘ewte ‘ewta
kûçikan re pê dihesiya ku kose îşev derketine
û mal bi mal digerin. Dema ku kose diçûn ber
deriyê kesekî, berê derî dixistin û paşê li hêviyê
bûn ku xwediyê malê derî veke. Lîstika koseyan bi vekirina derî re dest pê dikir. Dema derî
vedibû, kesekî ji koma kosegeliyê dibû dengbêj
û qayîde digot û stran distriya. Kose û derdora
wan de jî kê hebûya govend digirt. Govend bi
wî awayî demek didomiya. Dû re jî lîstika kosegeliyan dest pê dikir.
Dema ku em mêze dikin, di lîstika kosegeliyan de çend karakter hene û ew jî li gorî
lîstikê diguhere. Wek mînak, li herêma Serhedê
bajarê Wanê di listika kosegeliyan de bûk, kose
(ango mêrê bûkê) û dengbêjek heye. Lê dema
ku lîstika koseyan bikeve “serê salê” hingê
karakterên nû derdikevin pêşiya me. Hingê hem
lîstik hem jî çarînên ku tête xwendin diguhere.
5Adat û Rusûmatnameê Ekradiye, Mela Mehmûdê Bayezîdî, Lêkolîn
Jan Dost, Nûbihar Çapa Yekem, r. 96
6Ji bo vê gotarê: Stîg Wikander, Ein Fest bei den Kurden und im
Avesta.

Lê di hin deveran de karakterên lîstikan
dibe ‘Erep û xulam. Hin lîstikan de jî tenê “pîrê
û kalê” heye. Di lîstikê de qiloçên kalê hene li
serê pîrê temeziyeka sor tê dayîn.
Em werin ser “bûk û kose” ya xwe.
Dema govend ret dibe, lîstik bi şanoya koseyan dewam dike. Di lîstikê de kose (di lîstikê
de dibe mêrê bûkê) û bûk henekan li hev dikin,
gilî û gazindeyên hevsera xwe ji gundiyan re
dikin, derbarê gund û gundiyan de diaxivin. Bi
vî şiklî, mirovên derdora xwe didin kenandinê.
Dema şano bi vî awayî dewam dike, di vê navê
de jî, bûk şûjinê milê kebaniya malê dike û
tiştan dixwaze. Kebaniya malê jî li malê çi hebe
wek ard, hêk, şekir, rûn û wd. satilek tijî dike û
dide bûkê. M. Rodenko jî di derheqê vê cejnê
wiha dibêje: “Kurdên êzîdî di vê cejnê de li
gundan şahiyan dikin, du kes cilên cuda li xwe
dikin, yek cilekî pînekirî û qerpolî li xwe dike
pozekî sazkirî dide ser pozê xwe, ê din jî cilên
jinan li xwe dike û xwe nîşan dide mîna ku jina
wî kesê din e. Ev herdu li malan digerin û henek
û laqirdiyan dikin. Çi tiştê bi dest wan dikeve
berdidin tûrikên xwe.7 ”
Di hin şanoyan de kose dixeriqe, dikeve ‘erdê, dema bûk hin tişt ji kebaniya malê
distîne, hingê kose jî radibe ser piyan. Hin caran jî satilek av dirijînin ser kose ku bila were
ser hemdê xwe. Lê bi guherîna zeman re edî li
navçe û bajaran de cihê ard, hêk, şekir û rûn em
dibîbin ku dirav/pere hildaye.
Gava ku kose diçûne ber malekê, pêşiya
vê malê wekî dawetan geş û qelebalix dibû.
Cînar û malên nêzîk jî beşdarî vê govendê
dibûn. Şahiyek mezîn çêdibû. Jixwe zarok
û xortên vî gundî hertim dû kose digeriyan û
dema ku dengbêj dest bi stranê dikir, wan jî serê
dîlanê digirtin. Ji xêncî vê, di lîstikê de bûk xavik diavêt ser çavê xwe û kesî nas nedikir ka
7Adat û Rusûmatnameê Ekradiye, Mela Mehmûdê Bayezîdî, Lêkolîn
Jan Dost, Nûbihar Çapa Yekem, r. 96, têbinî ya 181.
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bûk kî ye, ev kîjan rêncber e.
Wextê ku kose hemî malan digeriya û ret
dikir ji xwe êdî dem jî gelek dereng dibû. Hingê
kose û koma xwe, diçûn malekî û li wir jî bi
wan ard, hêk, şekir û rûnên xwe xebîs, hêkerûn,
kincirok, helaw çêdikirin û dixwarin. Piştî vê
xwarin û vexwarinê, li mal, gom an kadînekê
heya sibehê govend digirtin, pêkenok û mamik
digotin, stran û klam distriyan. Sibê jî çi zêde
bima, ew dibirin dikanê û difirotin.
Di Çanda Medreseyan de Kosegelî
Wek tê zanîn ku di çand û jiyana Kurdan de medrese cihekî taybet werdigire. Ji ber
vê yekê mela û feqî ji bo gelê Kurd tiştên dûr
nînin. Ango jiyana medrese û Kurdan têkelî hev
bûye, bandorek mezin li hev kirine. Bi vî awayî
zargotina kosegelî ketiye nav çanda medreseyên
Kurdîstanê jî.
Bi vî awayî, her çîqas pêwendiyek di
nav gel û medreseyan de hebe jî di çanda medreseyan de raste rast kosegelî tune ye. Lewre
kosegelî, xwediyê çend adetên teqez in. Yek ji
wan “sedê pêz” e, yek ji wan jî di kijan gund
an jî taxê bûna malên li wê derê seranser digeriyan. Lê dema ku em li feqî û suxteyên
medresê mêze dikin, di ‘sedê pêz’ de na, yekê
meha muharremê (li gorî salnameya Hîcrî serê
salê ye) de çêdibû. Cudahiyeke din jî ew bû ku,
wekî kosegeliyan seranserê gund an jî taxê nedigeriyan, tenê mala seyda, malên cema’ata wê
mizgeftê û cînarên medreseya xwe digeriyan.

wan dirav/pere bidana baştir dibû. Feqî û sûxte
diravên ku dihate topkirin, di nav xwe de parve
dikirin û her şagirt serê merivê çi biketa ewqas
diravên xwe hildida. Herwiha ji bo pêdiviyên
xwe, diravên xwe xerc dikirin, gelî caran ji xwe
re kitêb distandin. Ew dirav ji wan re dibû wek
bûrsek.
Her çendî ku ‘adeta kosegelî di nav gel
de kêm bûye jî, lê ew ‘adet hê jî di nav medreseyan de heye û didome. Di encamê de, wek tê
dîtin, ‘adetên me di nav gel de her diçe wenda dibe. Bi wan ‘adetan re mamik, pêkenok,
çîrokên me jî têne ji bîr kirin.

Nîşe û Çavkanî:
1. Ev nivîs li gorî ‘adetên Qerqelî/Ozalp
û gundên Qerqelî ya Wanê hatiye
nivîsandin.
2. Ev agahiyên jorê, li Wanê, ji Şêx
Ehmed-ûl Hespistanî, Hecî Îshak û
Fadîme Aykaçê hatine tomar kirin.
3. Adat û Rusûmatnameê Ekradiye, Mela
Mehmûdê Bayezîdî, Lêkolîn Jan Dost,
Weşanên Nûbîhar, 2010
4. http://ku.wikipedia.org

Feqiyên ku xwe dixistine şiklê
kosegeliyê, beriya herkesî diçûn mala seydayê
mezîn. Li wir, bi lîstik û laqirdiyên xwe kêfa
Seyda xweş dikirin û Seyda çi bida wan, hildidan û diçûn. Piştî mala Seyda, bi dor cema’atên
dewlemend û cînar dihatin. Wan jî, wekî kosegeliyan qatix, helaw, ard, hêk, şekir, rûn û
hwd. top dikirin. Lê heke gundî an jî cînarên
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ANATOLIYA
Şîîr: Ahmed Arîf
Tadayox: Ehmed Kirkan
Mi derguşî dayê Nûhî
Hêlanekî, hingoleyî
Maya to Hewa mi vero pita vizêrîne hesibêna,
Anatoliya ya ez,
Ti mi şinasnenê ?
Ez şermayêna,
Ez şermayêna niçarîye ra,
Vera roj û vera şarî viran
Şitilê mi cemidênê,
Ciwênê mi kesad.
Ê birarîye, ê xebatî,
Ê pîyabîyayene,
gûlîlkê atomî qetmer akenê,
Dinyayanê zanayan, şaîran de,
Ez tena bi sereye xo menda
Bi sereye xo û dûrî
Ti qey zanê?
Bi hezarana serrana ameya ditene,
Înan bi esparan dê xo yê xofenana parçe kerdo
hewnê min ê nazdarî ke seherê şewrayî de
Hukumdaran, êrîşkaran, raybirran
bac çekerdo sere min.
Mi ne Îskender xem kerdo
Ne şah ne sûltan
Hemîne bêsersî dayo piro şîyê
Mi selam dayo dostê xo
û xoverdayo…
Ma ti vînenê ?
Ez çiqas heskena ti bizanê.
Koroxlî,
Qereyilanî,
Leşkerê meçhûlî
Dima Pîr Siltanî û Bedredînî.

Dîma nênûsena qelem,
Sewdayêka bêtabîr…
Ti reyêk bizanê,
Înan mi ra senîn heskerdê.
Ma to bizanayê, qurşunçekerdoxê Rihayî
Minara ra, barîkat ra
Gila valera ra
Senî bi mergî huyayenê
Ez qayila ti nînan teqes bizanê
Ti aşnawenê?
Xo hendayê pede meverade,
Winî mehzûn, winî xerîb…
Kotî ke benê bibe,
Teber de, zerre de, ders de, rêze de
Şo ser bi serê ci
Tuyê riyê celladî ke,
fersenkarî, fesatkarî, xayinî
Xover bide bi kitabî ya
Xover bide bi karî ya
Bi nenugî ya, bi dindanî ya
Bi omidî ya, bi sewda ya, bi xeyala.
Xover bide, mi rîsîya meveje.
Bivînê, senî newe ra yena xelq kerdene
Destanê to yê ciwan, binamûsana
Keyneyê mi
Lajê mi estê ameyox de
Her yew leteyêk cîhanî yo bêhempa
Nefelê hesretê minê ke ê çend hezar serranê,
Çimanê to ra,
Çimanê to ra maçkena
Omidêke min o zî to de
Ti fehm kenê?
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Deniz Şan
Ma qey hûn ker bibûn?
Gerek we bibihîsta gellî şikeftan!
Xure xur û hewtîna dilên tûleyan.
Ma qey hûn kor bibûn?
Divê we bidîta gellî zinaran!
Xwîna çavên birçiyên laşan
Gerek we bi parasta!
yên ku ji Kewa’ de xwe li we girtibûn.
Hûnê bêyî wan
êdî çi xweliyê li serê xwekin
gellî quntaran…
ji bilî sî û çar kevokan
Li “roboskê” hûn nabînin êdî tu çûkan
Dengê bê ketiye
Naye bihîstin avêtina tu dilan
Rengên keskesor reviyane
Naye dîtin awirên tu çavan
Niqut – niqut baran
Dixapîne bihîstinên axê
Ji kulîlkên sînoran
Vedişêrin xemgîniyê
Berî guh bibihîsin wan derewan,
“Bêhemdî “difetise mirovahî, bi rondikan
Hêrs dibe dîlan, har dibe govend
Xeynî qîrîn û jan, nema dijîn tu deng
Û mahşerek bê îman
Li hev diqewimin hemû giyan
Stûxwar dimîne guliyên daran
ji bilî sî û çar kevokan
Li “roboskê” hûn nabînin êdî tu çûkan.
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M.Emin Demir
Mîrze lawê şivanê gundê Xirbêreş bû. Bavê

jêhatî û xebatkar bû. Axa her çiqas mirovekî zalim

wî Xebat, şivantiya keriyên axê gund dikir. Xebat

bûya jî cih û war dabûyê. Axê xaniyekî yek max

kesekî xizan bû û bi şivantiyê debara mala xwe dikir.

ku di kêleka axur da dişibiya axur dabû wan. Tevî

Neh zarokên wî hebûn û ji bilî şivantiyê tu deremeta

neh zarokên xwe di wî xaniyê yek maxî de dijiyan.

wî tunebû. Jixwe qezenca wî ya ji şivantiyê jî salê

Xwarin, vexwarin, rabûn û rûniştina wan hemî di

çar kêl genim, du timin ceh û her roj şîrê bizineke

wî xaniyê yek maxî de derbas dibû. Ew xaniyê yek

kol bû. Xebat ji bo ziktêriyê tevlî xanima xwe Zînê

maxî hem eywana mêvanan, hem mezela rûniştinê,

û zarokên xwe xizmeta mala axê dikir. Xanima

hem ya raketinê û hem jî serşok û aşxana wan bû.

wî Zînê ji karê mala xwe û nêrîna zarokên xwe

Ji ber vê tirsê jî ji piştî nimêja sibê heta ‘esir ku

zêdetir karên mala axê dikir. Axa mirovekî zalim û

kerî ji bo bêriyê vedigerandin tevî du zarokên xwe

bêwijdan bû. Xebat û zarokên wî çi bikirana çiqas

kêliyekê jî xwe nedidan ‘erdê û her li ser lingan kerî

bixebitiyana jî axa qet ji wan qaîl nedibû. Zînê

diçêrandin. Di hebana wan a xwarinê de tenê nanê

ji sibê zû bi dengê dîkê radibû, nimêja sibê dikir

tisî hebû. Ji sibê heta ‘esir ji birçîbûna helak dibûn.

û malbat jî ji bo nimêjê şiyar dikir. Jiyana wan a

Li malê jî û li zozanê jî hevalê wan ê jiyanê nanê tisî

rojane bi nimêja sibê dest pê dikir û heta derengê

bû. Ji ber xizantiyê nanê tisî bûbû çarenûsiya wan.

şevê dewam dikir. Zînê piştî nimêjê taştêya wan

Di jiyanê de hevalê malbata wan ê herî baş nanê tisî

a ku çaya qaçax, nanê sêlê û penêrê ji şîrê bizina

bû. Li zozana carinan bi nanê tisî re çaya qaçax a

kol bû û carna jî ku çaya qaçax û nanê tisî tenê bû

di çaydanên bafon ê zengarî de hebû. Lêbelê çaya

amade dikir û tev de taştêya xwe dixwarin û radibûn

wan a qaçax jî her wext tunebû. Carna jî jina axê

dest bi karê rojane dikirin. Xebat û du zarokên xwe

dihate rehmê û bi xêra xwe mistek du mist çay dida

di berbanga sibê de kerî ji axur derdixistin û ber bi

Zînê. Di wextên ku jina axê dihate rehmê û çay dida

zozan ve diçûn da ku kerî biçêrînin, têr bikin. Lazim

Zînê, wan çaxan çaya wan hebû. Ango çaya wan li

bû ku şîrê mî û bizinan baş bûya, yan na wê axa

gor merhemeta jina axê bû. Carna jî Xebat û her

biqeheriya û wan ji gundê xwe biqewitanda. Xebat

du zarokên xwe li zozana bi nanê tisî re bi pîvong,

ji vê yekê pir ditirsiya û difikirî û digot ku: Eger axa

kereng û tiştên giyayî wek qîvarok û tolikan zikê

min biqewitîne ez ê bi neh zarokan berê xwe bidim

xwe têr dikirin.

ku, bi ku de biçim. Xebat li jiyana xwe û zarokên

Zînê û lawê xwe Mîrze jî piştî taştê berê

xwe difikirî û li ber keda xwe diket, lê tu çareya wî

xwe didan mala axê û dest bi xizmeta mala axê

tunebû. Mecbûr bû ku salê ji bo çar kêl genim, du

dikirin. Zînê paqijiya mala axê dikir, hewşa wan

timin ce û şîrê bizina kol bixebitiya. Xebat mirovekî

dimalişt û taştêya wan a ku ji deh cûran zêdetir pêk
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dihat wek penêr, mast, to, rûnê nivîşk, hevrîşk û

û distend, lê mixabin ew jî wek bavê xwe bêçare

hwd. amade dikir û ew ji xew şiyar dikirin. Mîrze

bû. Mîrze hîn neh salî bû, lê ji ber ku lawikekî jîr,

jî mezela axê ya mêvanan paqij dikir, misînê wî tijî

aqilmend û jêhatî bû haya wî ji jiyanê hebû. Mîrze

dikir û mehfîr li derve, li ber tavê radixistin da ku

di dilê xwe de derbas dikir û digot: “Ev jiyana wisa

axa taştêya xwe li wir bixwe. Xanima axê û zarokên

nadome, lazim e bê guhertin. Bavê wî û du birayên

wê taştêya xwe li hêla malê dixwarin, Mîrze jî

wî li ber kerî, ew û diya xwe li mala axê ji sibê heta

taştêya axê dibir mezela mêvanan, axê li wê derê

êvarê dixebitîn, lêbelê zikê wan jî têr nedibû, tu carî

taştêya xwe dixwar. Heta axê taştêya xwe dixwar

têrî nedîtibûn û nizanibûn têrbûn tiştekî çawa ye.

Mîrze li cem axê destê wî li pêş wî kemerbeste

Ji ber ku Mîrze hevalê keça axê Şîlanê bû û Şîlanê

disekinî. Axa yekî simêl boq, hûr mezin û rûtirş bû.

gelekî ji Mîrze hez dikir, ji bavê xwe tika kiribû da

Gelek caran bi Mîrze re hêrs dibû, diqîriya ser û

ku Mîrze jî bi wê re were dibistanê. Axa, daxwaziya

lêdixist. Mîrze ji vê yekê pir zêde ‘aciz dibû, dida

keça xwe pejirandibû û destûr dabû ku Mîrze here

54 MÎRZE

nûpelda

bêndera çand û hunerê

dibistanê. Mîrze ji sibê heta nîvro xizmeta axê dikir,

jê re bigotana “bes e lê nexe.” Kesekî ew wêrekiya

piştî nîvro jî diçû dibistanê. Mîrze, lawikekî jîr bû û

nîşan neda. Zarokên Xebat jî li halê bavê xwe yê ku

her dem di pola xwe de dibû yekemîn. Bêrîtiya mala

di bin lingê axê de dinaliya dinêrîn û hema hêsirên

axê jî jina Xebat Zînê û keçên wî Berfîn û Nergîzê

çavan dibarandin, bêyî hêsirê çavan tiştek ji destê

dikirin. Xebat û lawên xwe jî alîkariya wan dikirin.

wan nedihat. Mîrzeyê reben ku wê çaxê gihiştibû

Axayê rûtirş ku jê re digotin Gurzo Axa

13 saliya xwe û di jiyana xwe de roja wî ya ku herî

û xanima wî ya ku rûyê wê ji yê axê tirştir bû ku

bi bextewar û kêfxweşî derbas kiribû de nizanibû

jê re digotin Gulperî Xatûn jî her roj wextê bêriyê

ku wê di dawiya rojê de ew felaket bihata serê wan.

li ser wan disekinîn. Rojekê axa çûbû bajêr,

Mîrzeyê bi xîret û rûmet êdî xwe negirt û xwe avête

Mîrze jî ji ber ku axa ne li malê bû bi bav û

ser laşê bavê xwe û got: “Tu çira li bavê min dixî

birayên xwe re çûbû zozana. Mîrze wê rojê bi

ma bavê min çi tawanbarî kiriye ku tu vê lêxistinê li

bav û birayên xwe re wextekî pir xweş derbas

bavê min dikî?” Axa ji vê tevgera Mîrze zêde hêrs

kiribû. Bi wan re li zozana geriyabû, li kerê

bû, dev ji Xebat berda û dest bi lêxistina Mîrze kir.

boz siwar bûbû, kereng, hesping, giyabîbo û

Mîrzeyê reben ku ji xwe zarokekî qels bû, bi du sê

pîvong berhev kiribûn, di çemê ferat ê ku di

şivan ketibû ‘erdê û halê wî ji yê bavê wî xirabtir

nav çiya û geliyên welatê wan de honik honik

bûbû. Heta ku hêrsa Gurzo axa derbas bû li Mîrze

diherikî de ajne kiribû. Mîrze rojeke wek wê

û Xebat xist û ew ji gund qewitandin. Ew roja ku

rojê bi dilgeşî û bextewarî di temenê xwe de

Mîrze bi kêfxweşî derbas kiribû ji wî re bûbû rojeke

tu carî nejiyabû. Mîrzeyê reben ku her roj

reş ku di jiyana xwe de tu carî nikaribû ji bîr bikira.

di bin zilm û zordariya axê de bû, bi bav û

Xebat wê rojê ji gundê Xirbêreş barkir, berê xwe da

birayên xwe re di nav aramî û xweşiyê de

bajêr.

rojeke nûwaze derbas kiribû.

Li bajêr xaniyekî yek max dîtin ku kirêya

Axa ji bajêr vegeriyabû û wexta ‘esir

wê erzan bû û tê de bi cî bûn. Ji xwe ji xaniyên

li ciyê bêriyê li hêviya Xebat û zarokên wî

yek maxî ‘elimîbûn, çimku jiyana wan ya heta wê

bû ku kêrî ji zozana bînin da ku bêriya xwe

rojê hemî di xaniyekî yek max de derbas bûbû.

bikin. Xebat ji ber kêfxweşî û bextewariya

Xebat û her du zarokên xwe yên mezin Celadet û

zarokên xwe bi saetê nehesiyabû û ji zozana

‘Elîşêr ji ber ku debara mala xwe bikin li sûkê dest

nîv saetekê dereng vegeriyabûn. Axa gelekî

bi hemaltiye kirin. Mîrze jî dest bi dibistana xwe

hêrs bûbû û çêr li Xebat û malbata wî dikirin.

kir. Mîrze biryara xwe dabû digot: “Ez ê bixwînim

Ku çi dihat ber devê wî ji jina Xebat û

bibim bijîjk û malbata xwe ji vê şerpezariyê xelas

zarokên wî re digotin. Bi hatina Xebat re axa

bikim.” Li bajêr jî nanê tisî dev ji wan bernedabû.

kêşiya ser Xebat û dest bi lêxistinê kir. Şiveke

Xebat û zarokên xwe encax bi qasî kirêya malê,

xêzeran di dest wî de nedigot serî, wec, çav

barnameya kerheyê û avê dirav qezenç dikirin.

lêdixist, Xebatê reben hew êdî xwe girt û ket

Hinek diravên wan zêde dibûn ew jî li mesrefa

‘erdê. Rû û çavên wî di nav xwînê de mabûn,

Mîrze ya dibistanê û li alavên ku ji malê re hewce

lê mixabin hîn hêrsa axê derbas nebûbû û heta ku

bûn, diçûn. Roj derbas dibûn Xebat û zarokên li

ji dest dihat lêdixist. Xebat newêrîbû deste xwe li

bajêr jiyaneke di nav xizantiyê de, lêbelê bi aramî û

ber axê rake û di bin lingê axê de dinaliya. Kesên li

kêfxweşî derbas dikirin. Birçîbûn her birçîbûn bû lê,

wê derê jî newêrîbûn nêzîkî axê bibin û nikaribûn

jiyaneke bi rûmet û azad dijiyan. Mîrze jî xwendibû
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û piştî azmûnê bi zor û zehmet bijîjktî qezenç kiribû

gotibûn “bila”. Şîlanê jî ji malbata xwe re qal kiribû

û bi vê yekê malbata wî gelekî kêfxweş bûbû. Wan

ku wê hinek werin xazgîniya wê lê, tenê gotibû yên

jî dizanibû ku ew jiyana bextreş wê bi saya Mîrze ve

werin min bixwazin, malbateke dewlemend in û

bi dawî bûbûya.

lawikê wan bijîjk e. Axayê rûtirş û forshez bi vê yekê

Keça Gurzo Axayê rûtirş Şîlanê jî li

pir kêfxweş bûbû ku wê yekî bijîjk were keça wî

zanîngeha ku Mîrze lê dixwend, beşa mamostetiyê

bixwaze û bi malbateke dewlemend re bibe meriv,

dixwend. Mîrze û Şîlanê li zanîngehê bi hev re

rûyê wî keniyabû. Ji keça xwe re gotibû; ‘Xeberê

hevaltî dikirin. Şîlan keçeke pir xweşik û dilnizm

bişîne bila di demeke nêzîk de werin xazgîniya te’.

bû. Meriv nizanibû ku ew keça axayekî bû. Kesekî

Şîlan hema xeber şand ji Mîrze re ku roja yekşemê

bawer nedikir ku Şîlan keça Gurzo Axayê zalim

werin xazgîniya wê. Axayê forshez gundî bi jin û

û rûtirş e. Bav û kalên me bê tune negotibûn “Ji

mêran li hev komkiribûn û dest bi amadehiyan

xweliyan welî, ji weliyan xwelî” Şîlan jî keça Gurzo

kiribû. Axa heft beran dabûn serjêkirin û beroş,

axa bû. Mîrze û Şîlanê ji biçûkahî de ji hev hez

quşxane, sîtil û sinî li bin guhê hev diketin. Jinên

dikirin û li vê derê jî gihîştibûn hevdu. Bi evîneke

gund hesk di destê wan de li ser beroş, quşxane, sîtil

pir mezin ji hev hez dikirin, evîneke pir mezin û di

û siniyan bûbûn perwane. Hinekan qelî, hinekan

heman demê de jî bi awayekî dizî dihate jiyandin.

savar, hinekan şêrînahî amade dikir. Axa bangî

Mîrze jî, Şîlanê jî newêribûn ji malbatên xwe re qala

gewendê navdar Biro û Hemo kiribû da ku bi def û

evîna xwe bikin. Herduyan zanîngeh qedandibûn û

zirne xwazgîniyê keça xwe pêşwazî bike. Xebat û

dest bi peywira xwe kiribûn. Xebat û zarokên xwe bi

malbata xwe bi du trimbêlên lûks ber bi gund ve bi

saya Mîrze dev ji hemaltiyê berdabûn. Rewşa wan

rê ketin, wexta ku di cem ciyê bêriya ‘esir re derbas

gelekî baş bûbû, Mîrze gelek dirav qezenç dikirin

bûn zilm û zordariya ku axê li wan kiribû û nemaze

û malbata xwe ji wê rewşa şerpeze xilas kiribû.

lêxistina roja dawî ku axê li wî û Mîrze kiribû

Piştî salên xizantiyê niha jiyaneke bextewer dijiyan.

hate bîra wî û hêsir wek baranê ji çavê wî dihatin.

“Xwediyê sebrê bûbû mîrê Misrê”.

Xebat tu xeyal nedikir û bîr nedibir ku wê rojekê

Xebat mirovekî misilman bû û tu carî malê

gundê ku lê şivantî kiriyê bi vî avayî, bi serjêkirina

heramiyê nexistibû mala xwe. Her dem xebitîbû

heft beranan û bi def û zirneya gewendeyê navdar

û qezenca wî berdêlê keda wî bû. Hemî qezenca

Biro û Hemo were pêşwazîkirin. Gundê ku Xebat

wî keda destê wî, qezenca helal bû. Ji ber ku di

û zarokên xwe bi tevahî xizmet û xulamtiya wan

xizantiyê de sebir kiribû Xwedê Te’ala ev roj bexşî

dikirin niha ji bo pêşwazîkirin û xizmeta wan hemî

wî kiribûn. Mîrze piştî salên dirêj ji malbata xwe

bûbûn seferber.

re qala Şîlanê kiribû û gotibû ku; ez dixwazim bi

Dema trimbêl sekinîn û Xebat û malbata

Şîlanê re bizewicim. Dê, bav û xwîşk û birayên wî

wî jê peyabûn di serî de Gurzo axa, Gulperî xanim

ji ber rojên berê

û gundî giş matmayî mabûn. Hemiyan Xebat û

nedixwestin ku bi malbata axê re merivantiya wan

zarokên wî nas kiribûn, çendekî di nav bêdengiyê

çêbe, lêbelê ji bo xatirê Mîrze û ji ber ku Şîlan jî nas

de li hev nihêrîn. Xebatê şivanê gund û malbata

dikirin, zanîbûn ku Şîlan ne wek malbata xwe ye,

xwe bi awayekî din derketibûn hemberî wan.

dengê xwe nekiribûn. Çiqasî ne bi dile wan bûya jî ji

Xebat û zarokên wî yên ku roja ji gund çûn di nav

ber ku Mîrze li ber dilê wan pir şîrîn bû û bi evîneke

kincên kevin û di rewşeke şerpeze de ku bêyî nanê

pir mezin ji Şîlanê hez dikir, bi ya Mîrze kiribûn,

tisî tu xarina wan tunebû niha bi trimbêlên lûks,
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bi kincên nû û bi forseke mezin li hemper Gurzo

bûya bi Xwedê te nedihişt ku em di pêş vî gundî re

Axa û gundiyan bûn. Hîn hişê Gurzo Axa nehatibû

jî derbas bibin.”

serê wî û matmana wî ji ser neçûbû, ji hêlekê de

Xebat û Gurzo Axa qewlê xwe birîbûn.

Biro û Hemo li def û zirnê dixistin, ji hêla din de di

Axa wek korê ku li ronahiyê bikeve, li malbata

nav gundîyan de qereş pereşek dest pê kiribû, wan

Xebat kîloyek zêr, 25 milyar qelen, 15 qat nivînên

jî nedizanîn çi hate serê wan. Gurzo Axa nizanibû

ji hiriya pêz, 20 qat kincên ji cawê hevrîşimê teve

çawa tevbigere ji hêlekê de şivanê wî yê berê bûbû

sol, kiras, zibûn û dismal birîn. Xebat û malbata wî

xazgîniyê keça wî û jê hêla din de jî ew niha pir

daxwaziyên axê pejirandibûn û dest bi amadehiyan

dewlemend bûbûn û Mîrze jî bijîjk bû. Axayê

kiribûn. Xebat û Zînê ji ber zewaca Mîrze pir

simbêlboq ji ber ku şerpeze nebe ji bêgavî dest dabû

kêfxweş û bextewar bûn û bi lez û bez amadehiyên

Xebat û Mîrze û ketibû milê wan û ew vexwendibûn

xwe ji bo dawetê di hundirê du hefteyan de xilas

hundir.

kirin. Wextê dawetê hatibû û li gund şahiyê dest pê
Zilam derbasî mezela mêvanan û jin jî

kiribû, gundî di nav kincên xwe yên bi gonê kesk

derbasî hêla malê bûn. Gundî hemî li dor malbata

û sor û zer û li ber def û zirneya gewendê navdar

Xebat civîyabûn. Hemiya ji şivanê xwe yê berê

Hemo û Biro dîlan girtîbûn û bi giranî, nig, şêxanî

re rêz û rêzdariyeke bêkêmasî nîşan didan. Axayê

û dûz bazdidan. Roja yekşemê nêzîkî saetê nîvro

rûtirş jî te digot qey zilm û zordariya xwe ji bîr

malbata zavê bi 40-50 trimbêlî hatin gundê Xirbêreş

kiribû û pesna xwe dida û digot: “Min ji berê de ji

û bûk ji mala bavê standin û berê xwe dan bajêr,

we nemaze ji Mîrze pir hez dikir, hûn her dem di

Mîrze li bajêr li ser banê xaniyê wan di dest de tûrê

bîra min de bûn û min her tim qala we dikir.” Xebat

şekir li benda bûka delal bû. Trimbêl hatin û Şîlan jê

di dilê xwe de digot: “Hesinî, xwe pesinî. Axayo ez

peya kirin û Mîrze şekirê di destê xwe de bi ser serê

te dizanim lê çi bikim. Ji bo xatirê xatira meriv diçe

Şîlanê de barand. Mîrze û Şîlan gihîştibûn mirazê

ser dînê kafira. Em jî ji bo xatirê lawê xwe Mîrze li

xwe. Dinya bi sebrê ava ye, wan jî bi sebrê ‘eşqa

vê derê ne.” Axa bi xwe li ser sifrê xizmeta Xebat û

ku ji zaroktiyê de dihat mala xwe ava kirin. Piştî ku

Mîrze dikir. Rojên berê hatin bîra Mîrze dema ku li

bûk hate mala zavê mêvan derbasî mezela mêvanan

ber sifra axê li ser piyan disekinî û dilê xwe de wiha

bûn da ku Melayê mizgefta Selahadîn Eyubî Mele

digot: “Dinya bi dor e, ne bi zor e.” Piştî xwarinê

Birahîm mewlûda Mele Huseynê Batê ya ku bi

axayê rûtirş bi qehweya mira şabaşî Xebat û Mîrze

“hemdê bê hed bo Xudayê ‘alemîn bo Xudayê

kir. Wext hatibû ku Xebat qala xwestina Şîlanê bike.

‘alemîn ew Xudayê daye me dînê mubîn…”dest pê

Wexta ku Xebat dest bi axaftinê kiribû Mîrze ji ber

dike bixwînin. Mîrze jî bi mêvanan re guhê xwe da

fediyan derketibû derve. Xebat got: “Em bi emrê

mewlûdê û piştî wê bi mêvanan re kêfxweşî li hev

Xwedê û bi qewlê pêxember keça we Şîlanê ji lawê

kirin û bi bavê xwe re mêvan oxir kirin û Mîrze berî

xwe Mîrze re dixwazin.” Axa wek bersîv got: “Ser

xwe da jiyaneke nû ber bi Şîlanê ve…

seran û ser çavan ji wê derê heta vê derê ji xwe ez
we baş dinasim û Mîrze wek lawê min e. Ma qey
ez ê we bişkînim va ye min Şîlan da Mîrze.” Xebat
dîsa di dilê xwe re derbas dikir: “Qey vir bi kavirekê
ne. Erê axayo tu bibêje ez zanim tu çi kûçik î bila
em ne wanî dewlemend bûna û Mîrze jî ne bijîjk
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Ez û Nûjdar

Yakup AYKAÇ
Bêhna min teng e. Hem bi şiklekî stûxwar
li ‘erdê dinihêrim hem jî bi kûrahî difikirim “gelo di
vê hejmarê de ji bo Nûpeldayê çi binivîsim?” û hêdî
hêdî di rê de bi tena serê xwe dimeşim. Sa’et hema
hema tu bêje tê dehê şevê. Şevek ji şevên havînê ye.
Ya rastî rewş ne normal e. Lewre vê sa’etê, divê di
kolanê de evqas mirov nebe. Kolan wekî berşevên
cejnan, şênî ye. Pê li piyan dikeve. Ne şêniyên
kolanê ne jî mirovên ku dema ji min derbas dibin
li milên min dikevin, bala min dikişîne. Tu tişt di
xema min de nîn e. Bi tena serê xwe, bi rengekî tengav û xemnak, bi rê ve diçim û difikirim: “gelo ez ê
çi binivîsim?”
Rê diqede, dawiya kolanê êdî dixuye. Berê
xwe didim jêrê, ji ber ku mînîbûsên taxa me li jêrê
radibin. Lê di dilê min de ji bo çûyîn û neçûyîna
malê dudiliyek heye. Lê ev dudilî nikare pêşiya min
bigire. Di rê de giran giran dimeşim. Lê dema gavên
xwe davêjim giraniya xwe hîs nakim, weke ku
xewnê dibînim. Lê na! Ne gengaz e. Dîsa bi gavên
melûl ve dimeşim.
Ji aliyê çepê ve mirovek tê. Mirovekî ne kin
ne jî dirêj. Di stûyê wî de stetoskopek, di destê rastê
de amûra tansiyonê heye û bi destê çepê jî qevdek
darik girtiye. Dema mirovek wî temaşe bike, ji ber
wan amûrên wî, yê bêje “bivê nevê ew nûjdar e”.
Lê qelafetê wî, tîpa wî min dibe biçûktiya min û
delakê min tîne bîra min… Dûrve bi aliyê min ve
tê û dike gazî “belaş mirovan derman dikim, baş dikim. Belaş! Belaş! Gelî civatê! Kerem kin werin,
şîfa ji Xwedê ye helbet, lê ez jî dibe ku bibim bayîsê
qencbûna we… Kerem bikin vî alî!” Min hew dît ku
şêniyê zû bi zû dor lê girt. Wî jî ji bo ku bi rêkûpêkî
vê şênîyî tedawî bike, hewl dida. “Gelî hevalan,
ji kerema xwe rêzekê çêkin û li dora kê be bila
ew were” digot. Demeke kin derbas bû, mirovên
li vê derê rêzek birêkûpêkî pêkanîn. Ez jî wekî
temaşavanekî li hemberî televizyonê rûniştî, wan
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temaşe dikim. Bijîşk, di navîna kolanê de, mirovan
zû bi zû hema li serpiyan derman dike. Ji xwe ciyê
rûniştinê jî tune ye. Bijîşk bi xwe jî li ser piyan e. Lê
rewşa wî wisa dixuye ku ji wî halê xwe ne ‘aciz e.
Kîjan nexweş tê li ber wî, berê darikekê ji wê qevdê
derdixe û dixe nav devê nexweşên xwe û li gorî
dîtina xwe –êdî Xwedê bizanibe çi dibîne- dibêje:
“here vî dermanî bikire, rojê sê danan wan bixwe”.
Ji hinekan re: “Tu baş î, lê her roj li xurînî îskanek
şîr û hingiv tevlîhev bike û vexwe” û ji hinekan re jî
“her şev beriya razanê nîv kevçî kuncî têkilî hingiv
bike û hêdî hêdî bimije… ” Bi vî awayî, li gorî rewşa nexweşên xwe, xeberdana xwe carna dirêj dike û
carna jî kin digire.
Vê heyinê de, fikrek kete bîra min. Belê, ez
ê wan binivîsim! Edî ne hewceye ku ji xwe re li mijareke din bigerim û bihizirim. Dilfireh dibim. Dilê
min wekî merkaneyeke qul, tengasiyên wê dirije û
şûna wê aramî tijî dibe. Lê heke ez çîrokek li ser vê
binivîsim divê ji bona dawiya çîrokê ez biçim cem
wî. Na, ez ê çawa herim bal wî. Lê, mixabin divê…
Ez jî wiha dikim. Ya rastî çûyina min a
malê jî hê di bîra min de ye lê li dû dîtina vî bijîşkê
rengîn, ez çûyina xwe hinek paş davêjim û ber bi wî
ve dimeşim. Goka berfê çawa ku li rûyê berfê çiqas
bigindire ewqas girs dibe, di dilê min de jî zîraniyek
biçûk bi nêzikbûna min re her diçe mezintir dibe.
Ez jî wek nexweşan di rêzê de cihê xwe digirim.
Dawiyê, dora min tê. Bijîşk ji min dipirse:
- Çi yê te heye?
- Nizanim.
- Çima hatî?
- Nizanim.
- Himmm!?

nûpelda
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Bi maneyeke nediyar himeke dirêj dikişîne
û dibêje: “Ka devê xwe veke.” Ez jî devê xwe vedikim. Demeke dirêj lê dinêre. Dara destê xwe di
nav devê min de li vî alî û li wî alî digerîne. Çawa
ku masîgirek nîkên xwe bi hêviyeke xurt ji behrê
bikişîne û li serê nîka xwe masiyek nebîne bi
rengekî xemgîn ‘eniyên xwe biqermiçîne, nûjdar jî
wek masîgirek darê xwe ji devê min derxist û rûyê
xwe qermiçand. Tiştek negot, li ‘erdê nihêrî. Rûyê
xwe hinek xurand û bi wî rengî çend pirsên din ji
min kir:

min. Çi xweş ber bi malê ve diçûm. Çawa bû ev
mirovê dînik derket pêşiya min, çawa bû bela serê
min. Îja kes na ez! Kuro ez kî, çîroknivîs kî?
Di vê navê de, mijar ji nivîsîna çîrokekê
derketibû. Şerê ku min bi xwe ve dikir ji nişka ve bi
‘erdhejê re sekinî. Belê, erdhêj bû. Hê nû salêk li ser
erdheja Wanê re derbas bibû. Wekî ji wê erdhejê,
em dîsa dihejiyan. Belê, her tişt bi vî alî û bi wî alî
diçû û dihat. Herkesî dixwest xwe zû bavêje derve.
Teşqeleyek mezîn çêbû. Ne nûjdar ne qehwevan ne

“gava ku
êvarê dilê te car
caran diêşe, tu
dixwazî xwe zû bi
zû bavêjî derve?”,
“dema tu
diçî razê, hingê li
ser te giraniyeke
mezin çêdibe?”,
“tarîtî
ditirsîne?”

te

…
Ya
rastî
pirsên wî ne yên
nûjdaran bûn û
gelekî jî bêhna min
teng kiribû lê mixabin, ketina dû
çîrokekê,
tiştekî
çawa anîbû serê
min. Di dilê min de tirseke hov qewimîbû, lewre
min her pirsên wî bi erênî dibersivand. Piştî wan
pirsan destê xwe avêt ser navmila min û got: “here
qehwê rûnê çayekî vexwe heta ku ez têm.” Ez jî
çûm qehwê rûniştim. Hey dem derbas dibû, hey jî
tirsa dilê min mezintir dibû. Bi qurtandina çayê, tirsa dilê min hinek dadiket lê cardin hetanî qirika min
hildibû… Nûjdar, dawiyê hat. Slav da min û rûnişt.
Nehîşt çayekê ji wî re jî bixwazim. Dest bi axaftinê
kir: “rewşa te gelek giran e. Nexweşiya te ne karê
nûjdaran e. Lewre cin/meçêtir raselitî/mûsallatê te
bûne!..”

jî tu kes ji xêncî min di qehwê de ma. Erdhej hê
diçû tundtir dibû. Di nav vê aloziyê de dengê dayika
min dihat û gazî min dikir. Di vê geremolê de min
ê çawa dayika xwe bidîta? Deng ji kîjan alî dihat?
Dengê erdhej jî hê diçû tundtir dibûn.
“Yaqûb, Yaqûb… De rabe kurê min, tu ji
dibistana xwe re dereng mayî!”

Hingê hişê min ji serê min çû. Êdî bi tena bedena xwe ve li wê derê bûm. Saweke mezin mînanî
kundan perên xwe li ser min venişt. Çi hatibû serê
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Ji herêma Semsûrê ji gundê Suwarî (Suvarlı)
çendek biwêj (2)
Mesut Kızmaz
“Xwedê nanekî germ avête pêşiya me”
Gava mirov qezayên bi xetere derbas dikin û ji wê
qezayê bêzerar an jî bi zerarên piçûk xelas dibin vê
biwêjê bi kar tînin. Di vê biwêjê de wateya nanê
germ çi ye, çima nanê germ hatiye bikaranîn em nizanin lê bi vê biwêjê bala mirov tê kişandin ser parastina Xwedê. Yanî Xwedê me dibîne û diparêze.
Di Tirkî de, ne tam wek hev bin jî di miqabîlê vê
biwêjê de “ucuz atlatmak” tê şixulandin.
“Mir mir bi gihan hat”
Gava ji ber nexweşiyekê, rewşa mirov xerab bibe
bikeve û bixewire, piştî rewşa xerab jî ji nû ve bi
ser xwe ve were ev biwêj tê bi kar anîn. Di Tirkî de
“öldü öldü dirildi” miqabîlê vê biwêjê ye.
“Kêfa te, çuwalê mewijan”
Ev biwêj ji bo ku serbestî û azadiya insanan bê
nîşandan tê şixulandin. Yanî bi vê biwêjê tê gotin,
“Di kar û xebata xwe de tu azad î, tu çawa dixwazî
wisa bike” Ji bo bikaranîna vê biwêjê mîsal:
-

Ehmed: “Ez vî karî çawa bikim?”

-

Hesen: “Kêfa te çuwalê mewijan.”

-

Ehmed: “Ez ji te xeyidîm, careke din ez
nayêm cem te.”

-

Hesen: “Tu dizanî, kêfa te çuwalê mewijan.”

“Barana wekî dûvê hespan”
Ji bo vegotina şîddeta baranê tê bikaranîn. Ji bo
bikaranîna vê biwêjê mînakek, “Baran wekî dûvê
hespan tê.” Li hinek cihan jî tê gotin, “Baran wekî
bilûrka misîn tê” “Baran bi kûzan dibare” “Baraneke weke devê meşrikê dibare” Di Tirkî de di
miqabîlê vê biwêjê de “bardaktan boşalircasina”
tê bi kar anîn.
“Diranê min di pelûlê de şkest”
Pelûl şêrîniyek e, ji mot (dims) tê çêkirin û pir
jî nerm e, ji ber vê yekê ne mimkun e ku diranê
mirov bişkîne. Helbet maneya vê biwêjê mecazî

ye. Ji bo ku bêsiûdiya însanekî were vegotinê ev
biwêj tê bi kar anîn.
“Dilê min jê sar bû, dilê min jê qetiya”
Ji ber kirin û gotinên nexweş pir caran mirov
ji insanan dûr dikeve, hezkirina wî kêm dibe.
Di demên wiha de ev biwêj tê bikaranîn. Ji bo
şixulandina vê biwêjê mîsalek, “Gava min gotinên
wî bihîstin dilê min ji wî sar bû.” “Min tiştên wiha
ji wî hêvî nedikir, gava min bi çavê xwe dît, dilê
min jê qetiya.”
“Bi erdê ve zeliqî”
Bêhtir di şer de tê bikaranîn. Ji bo nimûne, “Min
gurmistek lêxist bi erdê ve zeliqî”
“Çoyê xwe nede bin kesî”
Ev biwêj ji bo têkiliyên di navbera însanan de tê
bikaranîn. Weke şîreteke mezinan e. Ji vê biwêjê
meqsed ev e: Rû nede însanên li hember te, sist
tev negere, bila însiyatîf her tim di destê te de be,
lewra gava mirov însiyatîfê ji dest xwe berde, dibe
ku însanên li hember te rindî û sistiya te îstîsmar
bikin. Ji ber vê yekê her tim hişyar be. Ya rast li
herêma me ev biwêj her tim ji bo ku jin û mêran li
hember hev tûj bikin hatiye bikaranîn. Dê û bavên
keçikê vê biwêjê bi kar tînin û dibêjin, Çoyê xwe
nede bin mêrê xwe, nexwe wê te biperçiqîne, wê
neheqiyê li te bike. Dê û bavên kurik jî şîretên bi
vî rengî didin kurê xwe. Herdu alî jî qaşo ji bo
ku neheqî li zarokên wan neyê kirin vê şîretê li
zarokên xwe dikin. Lê mixabin pirî caran ev biwêj
di navbera jin û mêran de dibe sedema nexweşiyan. Lewra ji bo ku kes çoyê xwe nede bin kesî di
mal de pêşbaziyek dest pê dike û di encamê de jî
xirecir kêm nabe.
“Zimandirêjî”
Gava însanek deyndarê însanekî be, ji ber deynê
xwe pir caran heq be jî dengê xwe nake. Ev biwêj
vê rewşê îfade dike. Ji bo bikaranîna vê biwêjê
mîsal: “Hesen wê rojê hinek pere dane min, ji ber
vê yekê niha zimanê wî li ser min dirêj bûye.”
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Mîsaleke din: “Zimanê kesî li ser xwe dirêj neke”
“Te ji xwe re nekire bar”
Ev biwêj di kar û xebatan de berpirsiyariya mirovan tîne ziman. Ji vê biwêjê mebest ev e: Heta
ku mirov nekeve bin barekî nikare wî barî rake.
Yanî lazim e mirov ji berpirsiyariyê nereve. Ger
ji berpirsiyariyê bireve û wî karî ji xwe re neke
armanc bi ser nakeve. Di Tirkî de “Bir mesele için
dertlenmek, sorumluluk üstlenmek” miqabîlê vê
biwêjê ye. Ji bo bikaranîna vê biwêjê mîsal, “Te
ev mesele heta niha qet ji xwe re nekire bar” “Ger
mirov tiştekî ji xwe re bike bar wê mitlaqa bi ser
keve.”
“Dest û lingên min li hev geriyan”
Gava mirov bixwaze karekî bike lê ji ber wextê
teng an jî ji ber hestên weke tirs û fikarê nizanibe
ji ku dest pê bike ev biwêj tê bikaranîn. Biwêja
Tirkî ya “Elim ayağım birbirine dolandı” miqabîlê
vê biwêjê ye. Bo nimûne, “Te pir ecele kir, dest û
lingên min li hev ketin min nizanî ez çi bikim.”
“Ew însanekî di ser pozê xwe re ye”
Ji bo îfadekirina başbûna însanan tê bikaranîn.
Gava însanek ji bo civakê bêzerar be, cirê wî xweş
û qusûrên wî jî tune bin an jî kêm bin, ev biwêj tê
gotin.
“Ma ev goştê gapîran bû?”
Goştê gapîran ji ber ku qert e, dereng dipêje. Karên
ku dereng çêdibin jî bi vê biwêjê tên îfadekirin.

Paqijiya însanan îfade dike, di Tirkî de di miqabîlê
vê biwêjê de “Sütten çıkmış ak kaşık” tê bikaranîn.
Bo nimûne, “Tu dibêjî qey Ehmed ava zemzemê
ye”
“Ez bi serî lêketim”
Hemî bûyerên ku têne serê mirov ne wekî hev
in. Hinek sivik in hinek jî giran in. Ji bo rewşa
herî xirab, ji bo bûyerên pir giran yên ku mirov
nikare xwe jê xelas bike ev biwêj tê bikaranîn. Bo
nimûne: “Tu jî weke min bi serî lêketa te yê min
fêhm bikira.” “Hesen bi serî lêketiye, kes nikare
wî xelas ke”
“Bila di stûyê min de neşkê”
Ji bo karên bêxwedî û bêwext tê bikaranîn. Ji
bo karên ku ji nişka ve derdikevin û li ser milê
însanekî dimînin tê gotin, “Mesele dîsa di stûyê
min de şkest.” Çend mînakên din ji bo bikaranîna
vê biwêjê, “Bila ev mesele jî di stûyê min de
neşkê” “Bawer im ev mesele jî wê di stûyê te de
bişkê.”
“Gotinên te ji zikê min naçin”
Carna gotin û kirinên hinek insanan mirov
diêşînin, li zora mirov diçin û dilê mirov dihêlin.
Piştî wê, ew gotin û kirinên nebaş di hişê mirov
de cih digrin û nayên jibîrkirin. Ji bo van gotin
û kirinên nebaş yên ku qet nayên jibîrkirin ev
biwêj tê bikaranîn. Bo nimune, “Ew gotinên te,
heta mirinê ji zikê min naçin.” “Te çima neheqî
li min kir, bizanibe ku heta hetayê ev ji zikê min
qet naçe.”

“Devê xwe xwarkirin”
Bêminnetiya li hember însanan îfade dike. Ji bo
bikaranîna vê biwêjê mîsalek, “Hesen însanekî
çikûs e. Tiştekî xwe nade kesî. Ji ber vê yekê ez
naçim devê xwe li ber Hesen xwar nakim”
“Li ber dil here”
Hinek însan ji ber cirên xwe yên nexweş an jî ji ber
nexweşiyeke psîkolojîk, ji ber rewşa ekonomîk û
wd. bi kirin û gotinên xwe însanên derdora xwe
aciz dikin. Yên ku vê rewşa wî însanî dizanin têkil
wî nabin, ji gotin û kirinên wî însanî naxeyîdin û
tew alîkariya wî însanî jî dikin. Di rewşên wiha de
ev biwêj tê şixulandin. Bo nimûne, “Ew niha hêrs
bûye, nizane çi dibêje li ber dil here.” Yanî îdare
bike. Helbet pir caran ji bo zarokan jî tê bikaranîn.
Ji ber ku zarok hay ji kirin û gotinên xwe tune
ne, weke xweşbîniyeke li hember wan ev biwêj
tê bikaranîn “Ew hîn piçûk e, li ber dil here” Ev
biwêj carna jî ji bo zarokên ku digrîn tê bikaranîn.
“Bi ser de neçe, li ber dil here”

“Li xatirê wî nekeve”
Ji bo ku dilê insanan nemînin, mirov pir caran
çavên xwe ji kirinên wan re (ku mirov aciz bikin
jî) digre. Têkil tevgerên wan nabe. Mirov vê yekê
jî ji bo kêfxweşîya wan insanan dike. Lê ev gotin bêhtir ji bo çeledîyên zarokan tê gotin. Ji bo
bikaranîna vê biwêjê çendek nimune: “Hîn piçûk
e, nizane çi dike, li xatirê wî nekeve, berde çawa
dixwaze bila wisa bike.” “Ez heta niha qet li xatirî
wî neketim.” “Li xatirê Hesen nekeve, ew merivê
min e” û hwd.
“Kezep li min pişirî”
Ji bo tirsa zêde tê bikaranîn. Gava insan ditirsin
vê biwêjê bi kar tînin. “Te kezep li min pişirand.”
Yanî te min pir tirsand. “Gava di tarîtîyê de ew ji
nişka ve derket pêşberê min kezep li min pişirî”

“Ava zemzemê”
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Ebdulhadi BOTÎ
Bi rastî mirov, weke lewheyek spî, pak

Vêca di nav wan çîrokan de çîrokek zahf balkêş û

û zelal e. Dema ressam rahêje firçe û hibra xwe û

gelek ders nîşan didan hebû. Min xwest ez vê çîrokê

berê xwe bide wê lewha wisa spî, weke pembû, wê

bi we re leva bikim.

lewheyê an xweşiktir dike an jî qirêj dike bêweku
dilê temaşeyên wê dixelîne. Vêca perwerdekarê
mirovan çi dê û bav bin, çi dibistan û mamoste û
çi heval û dost û derdor bin rola rassamî dileyîzin.
Wekî em ji ferdan berê xwe bidine civakê em ê wê jî
bi vî miqamî weke lewheyek spî bibînin. Bêguman
ev rewş rengê xwe dide civaka mirovan jî û eynî
bandorê li mêr û jinan dike.
Dema mêrek û jinek digihine hev, da ku
binyata hêlîna xwe daynin û bibin saziyek civakî, li
gorî perwerdehî û tebî’et û exlaqên wan ên taybetî
rengê xwe li têkiliyên herduyan bi hev re dide û jiyana wan bi vî miqamî ku li banî/jor hate teswîrkirin
şiklek taybetî digire. Dilgeşî wan serfiraz dike,
dilreşî jî wan sernimiz dike, an bi qenciyên xwe
hevdu temam dikin an jî bi neqenciyên xwe hevdu
kêmtir dikin.
Di bihara sala 2011’an de çûbûme Cizîrê,
ziyareta dayîk, bira û xwîşkên xwe. Vêca em tev
bi hev re çûne ber şêt, li nav parqa Cizîrê rûniştin,
me bi hev re suhbet dikir. Dîmenek gelek xweş û
bêhemta li ber me bû. Bi rastî em jî bûbûne fîgurekî
ji wî dîmenî, zarokan dileyîstin, mezinan suhbet
dikirin. Mesele hat wê ku her yek ji me gotinekî,
çîrokekî an çîrvanokekî bibêje, qene ew gotin jî
tevlî wî dîmenê xweş bibe û jê re bibe stran û awaz.
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Mîrê bajarekî nêta avakirina qesrekî kir.
Cihê qesrê, pîlan û proje hatine amadekirin û
mîmarê herî hoste hate bijartin. Herwiha karmendên
gelekî jîrek û durist peyda kirin. Êdî mîmar û karmendan dest bi kar kirin.
Vêca rojekê mîr çû li raserê qesrê rûnişt û
middetekî dêna xwe da karmendan, temaşa wan kir
ka gelo çawa dişixulin. Piştî temaşeyek dirêj mîr
nêrî ku her karmend radihêje kevirekî tîne ber destê
hoste. Belê karmendek dîtir hebû radihişte du keviran, yek datînî ser milê rastê û yek jî datînî ser milê
çepê û bi eşq dişuxulî. Mîr mereq kir û xwest bizanibe ka sirrê vî karmendî çi ye. Dema ew karmendê
wisa jîrek ber mîr re derbas bû, mîr gazî kir û jê
pirsî çima hevalê te tev kevirekî hildigirin lê tu du
keviran hildigirî? Karmend got: “Mîrê min ji malê
ye.” Bêyî ku tiştek dîtir bêje di’â ji mîr re kir û bi
dûr ket. Belê mîr tiştek ji gotina vî karmendî fêhm
nekir û tênegiha ka gelo xwestiye çi bêje.
Roja dîtir dema mîr çû temaşa karê qesrê
bike eynî rewş dît. Vê carê ji mereqa têgihandina
sirrê vî karmendî xwe nêzî wî kir û jê pirsî. Belê
cardî eynî bersiv da û got: “Mîrê min ji malê ye” û
bêyî ku kelîmeyek dîtir li gotina xwe zêde bike di’â
ji mîr re kir û berê xwe da karê xwe û bi dûr ket. Vê

nûpelda

bêndera çand û hunerê

carê jî mîr tiştek fêhm nekir. Belê mereqa wî zêdetir

qey şîv ne amade ye? Xwe tirş û tahl kir got ma qey

bû û ji xwe re got divê sibe ez qesda vî karmendî

tu çi tînî malê heta ez ji te re amadebikim û pişt re jî

hîn bibim.

bi dengek nimiz weke ku bixwaze pê bide sehkirin

Roja dîtir mîr bi rêya hinek zilamên xwe
pirsa navnîşana wî karmendî kir û berê xwe da mala
wî û bi hevsera wî re rûnişt, qiseta mêrê wê û kar jê
re kir û xwest ku jê re sirrê vê gotina wî şîrove bike.
Jinikê bi rûyek biken û bi çavek ronak ev bersiv da:
Mîrê min! Ez li malê çi karê dikeve ser min
bi qasî qeweta xwe bêkêmasî pêk tînim; mala xwe
paqij dikim, xwarina xwe di wextî de amade dikim,
zarokên xwe perwerde dikim, serên wan dişom,

got: Hebe nebe vî zilamî ez ji bona xizmeta xwe
anîme! Dema şîv danî ber dît waye savareke hişk û
biring ji bêhna kizûriyê dilê wî neçû bixwe. Ji milê
dîtir ve bi zarokên xwe ve dixeyidî û li wan dixist
xeberên pîs ji wan re digot û dema zilâm kelimeyek
bigota wê heft lê dizivirandin. Bi vî miqamî zilam
nekarî şîvê bixwe û ne jî xew kete çavê wî. Dema lê
bû sibe taştê ne hazir bû, ji xwe heke hazir jî bûya
nedikarî bixwe. Û zarok bi çekên qirêj û porqij û bê
taştê çubûne dibistanê.

porê wan şeh dikim, cilên paqij li wan dikim, dema
mêrê min sibehan ji mal derdikeve û diçe ser karê
xwe ez taştêya wî didimê û bi rûyek biken wî di derî
re bi oxir dikim. Wihareng e dema êvaran vedigere
malê, wî li ber derî pêşwazî dikim û bi xêrhatina wî
dikim, ez xwe, ji gotinên wî bêşînin diparêzim, tiştê
zêdeyî qeweta wî jê naxwazim, mêvan û dostên wî
bi dilxweşî pêşwazî dikim, di xizmeta wan de qusûrê
nakim û hurmeta malbata wî dikim, bi zarokên xwe
re xweş miamele dikim, bi wan re bi şefqet û bi
hevaltî têkiliyên xwe didomînim. Wihareng e ew jî
bi vî miqamî bi min re têkiliyan dike. Hebe nebe ji
vê yekê ew jî bi vê miamelê xweşhal dibe û ji lew bi
işq û bi şewq kar dike.
Mîr jê rica kir ku ji îro pêde tenê rojekî vê
miamela xwe biguherîne, da qene binêre kanê gelo
rastî ji malê ye an na. Pişt re jî mîr xatir ji jinikê
xwest û vegeriya qesra xwe.
Dema zilam ji kar vegeriya malê, li derî da,
pênc deqan ma li ber derî heta ku jêre derî vekirin.
Kete malê, dît her der tevlihev e, zarokek li vir digirî
yek li dera han, jinikê bi rûyek tirş û tahl bê ku lê
meyze bike çû kete metbexê qene ji nû ve dest bi
amedekirina şîvê bike. Dema zilamê wê jê pirsî ma

Ji mereqa fêhmkirina vê meselê xew
nekitibû çavê mîr. Ji her wextî zûtir hate raserê karmendan û dêna xwe da wan, dît waye ew zilâmê
wisa jîrek wê kerpîçek tenê li ser milê wî ye û bi
gavên giran giran hereket dike, ew zilamê ku carê
girgira wî bû û çipçipa wî bû ji vî milî û ji wî milî
weke perperistanekî sivik û bi işq û şewq kar dikir
çûye, yekî din hatiye. Dema nêzîkê mîr bû, mîr jê
pirsî te xêr e îro rewşa te ne baş e? Karmendê dilbiêş
vê carê jî got: “Mîrê min ji malê ye” û cardî bê ku
tiştek dîtir bêje di’â ji mîr re kir û bi gavên giran bi
dûr ket.
Mîr ji vê rewşê dersek gelek mezin û bi feyde girt. Piştre jî berê xwe da mala karmendê jîrek û
çû ev rewş ji hevsera wî re qisse kir û jê re zor zor
sipasî kir û renga reng xelat danê û jê re got bi rastî
jî tu jineke zahf qenc û bêhemta yî, şîrhelal û keça
bav û dayîka xwe yî, êdî weke ku te her wext dikir
wisa dewam bike, Xweda jinên weke te zêde bike.
Vêca ma gelo hewce ye ez tiştekî li van gotinan zêde bikim? Baweriya min ew e ku ne hewce
ye. Bila her xwendevan weke xwe şîrove bike û bila
bi miqamê dixwaze wisa bixwîne.
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DI DÎWANA MELAYÊ CIZÎRÎ DE
WEHDETA WUCÛD
Şehmuz KURT
Wehdeta wucûd çi ye?
Wehdeta wûcud, sîstema fîkrî ya baweriya
yekîtiya heyînê ye.1 li gorî vê baweriyê heqîqet di
yekîtiya heyînê de ye. Bi kurtasî hem

Muhyîddîn îbn el-Erebî ligel Hellacê Mensûr wekî
mitessewif û peyrewên baweriya wehdeta wucûd ên
herî mezin tên hesibandin. Her çend gelek mitesewifan baweriya wehdeta wucûd pejirandine jî gelek
aliman jî ev bawerî rexne kirine.
Îbnê Teymîyye û Îmamê Rabbanî
rexnegirên mezin ê wehdeta
wucûd in.
Melayê Cizîrî û Baweriya Wî ya Wehdeta Wucûd

û tiştên tên dîtin (zahirî) û yên nayên dîtin (batinî,
xeybî) ji yekîtiya Xweda ne. Ji ber vê yekê ji bilî
yekîtiya Xwedê hîç tişt nînin. Tiştên heyî jî ji Xwedê
û yekîtiya Wî ne. Li gorî gelek lêkolîneran bingeha
wehdeta wucûd ji aliyê Muhyîddîn îbn el-Erebî hatiye danîn û Sedreddîn Konewî sîstemetîka vê
baweriyê ava kiriye û heta îro 53 xalîfe ango
bawermendên mezin ev rê şopandine. Dîsa jî,
1Abdülbaki Turan, r. 729

Melayê Cizîrî him li
medreseyên Kurdan him jî li
medreseyên Bexdayê perwerdehiyeke gelek baş dîtiye. Bi taybetî
li Bexdayê di zimanê erebî û
farisî de gelek pêşve çûye. Ev yek
di helbestên wî de baş diyar dike.
Lewre di helbestên wî de bandoreke mezin a erebî û farisî heye.
Li gor Kadri Yıldırım (2004) ev
bandor ne tenê ya zimanan e, ligel zimanan bandora edebiyat û
civaka wan zimanan jî heye û Mela him di ziman
him jî di wêjeya wan gelan de gelek lê hûr bûye.
Ji Hafiz Qutbê pîrazê, Mela fehm er bikî razê
Bi awazê ney û sazê, bih bî ber çerxê perwazê
Tuzed min hubbihe’s-sefwa, bihi ehlu’l-hewa neþwa
Meta ma telqe men tehwa, de’i’d-dunya ve ehmilha
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Ji bo nimûne di vê çarînê de hûnera wêjeyî
( ciwankarî) ya Telmîh heye lewra têde bahsa Hafiz
Şîrazî dike (Bandora wêjeya farisî); di heman demê
de nîvmalika dawiyê (Meta ma telqe men tehwa,
de’i’d-dunya ve ehmilha) xwerû erebî ye. Ev yeke jî
bandora zimanê erebî di dîwana Mela Cizirî de diyar
dike. Ji bilî vê yekê Mela li bin bandora fîkr, raman
û baweriyên di heyama xwe de maye. Bo nimûne di
gelek helbestên Melayê Cizîrî de em dibînin ku Mela
jî wek Muhyîddînê ‘Erebî û Hellacê Mensûrî wehdeta wucûd pejirandiye. Em ê li jêr çend mînakan
bidin;
Senema sur ji Semed şewqê ji Heq daye wucûdê
Ger ‘Ezazîlî bidîta nedibir xeyrê sucûdê

“Xoşewista min e ku ez wê wekî pûtan
diperêsim, ew bedewbûn, xweşikbûn û rewnaqbûna
wê ji Xweda ye, heyîna wê wucûda/sura wê ji
Yezdanê dilovan e. Heke haya Ezazîl(Şeytan) ji vê
yekê hebûya ango şeytan bizanibûya ku taybetiya
Xoşewista min wisa ye yê li ber biçûya sucdê…
Li vir Xoşewist Hz. Adem e. Ger şeytan bizaniba
ku Adem ew rewnaqa xwe ji Nura Semed hildaye
xêncî secde birinê çi tişt nedikir, yê li ber Adem
biçûya sucûdê. Ango Xoşewista bedena wî Xwedê
Teala afirandiye û şewqa xwe ji Xwedê hildaye;
ger Ezazîl(Şeytan) ew bidîta xêncî secdekirinê çi
tişt destê wî nedihat. Heke Şeytan ew tiştê ku ez di
Xoşewistê de dibînim di Adem de bidîta dê tavil ji
Adem re secde bibira. Lewma yê bizaniba ku çûna
secdeyê ji bo Adem û ji bo Xwedê heman tişte.

Mela her wî bibîn her wî eger her wî dinasî tu
Huwe’l-me’bûd huwe’l-meşhûdu bel la xayre fî’d-dareyn

Ey Mela; tim wî bibîne, her wî bibîne, ger
her tu wî nas dikî, Ew, her dem di her tiştî de tê dîtin.

Heta ji dinya û axiretê de ji bilî wî tu kes tune ye.
Dema em li gerdûnê mêze dikin em dibînin
ku di bin her kirariyan de îzn û îradeya Xwedê Teala
heye. Lê belê wek perdeyek tûl e ku hertişt di pişt de
hatiye veşartin. Ji bo em heqîqetê bibînin divê em bi
nêrînek baldar lê mêze kin û destê di bin tûlê de xwe
veşartî bibînin. Mela jî li vir dixwaze vê bide nîşan;

Wehdetê mutleq Mela nûr e di qelban cela
Zorê di vê mes’elê ehlê dilan şubhe ma
Ey Mela yekitiya teqez nûreke di dilan de
diteyîse ye. Di vê meselê de gelek ehlê işqê di şikê
û şuphê de man. Di rê de man, negihîştin heqîqetê.
Wehdeta teqez nûreke di qelban de ye. Ev
nûr qelban ronî dike. Ango dema ku kesek gerdûnê
tune dihesibîne û ji bilî zatê Xwedê tu tiştî nabîne
dilê wî paqij dibe. Gelek kesên ehlê işqê yên ku nagihijin vê astê, di şikê de man û matmayî man. Ji
ber ku ev meseleyek gelek tevlihev e, wan nikaribû
vê meselê çareser bikin, ji bo vê yekê ketine şikê û
nekarîn rave bikin.

Herfê ji yek bûne fesl ger bibirî wan bi esl
Herfî dibit yek xetek xet ku nema nuqte ma
Di gerdûnê de herf/tîp, babet, celeb, cure;
piştî afirandinê ji hev veqetiyan. Hal ev e ku hêj berê
yek tişt bûn ango heman tişt bûn. Ger tu bixwazî
vana veguherînî ‘eslê wan ên berê, ev tîp ê veguherin xêzekê û ew xêz jî dê veguhere eslê xwe û
yê bibe nuqteyekê/xalekê. Ango tenê nuqteyek dê
bimîne û tevahiya gerdûnê dê di vê nuqteya heqîqî
ya hebûnê de bihele û wenda be û tu tişt li holê
namîne. Ango her beşek ji heyîna Xwedayê mutlaq
e. Ger ev tişt vegerin bingeha xwe xêynî Xwedê tu
tişt namîne ji holê.
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Encam
Ji “enelheq” bi lebên lê’li xeberdarî buwîn
Bi gulaba serê zulfa xwe te Mensûrî kirîn
Ey xoşewista min; ji saya lêvên te yên sorgevez haya me ji meqamê “enelheq” bû. Lê belê
em hêj negihîştine wê astê. Em hêj di nîvê rê de ne.
Me gulava ku te li serê biskên
xwe daye bêhnkir û em serxweş bûn. Ji ber vê yekê te em
gihandine vê meqamê û te em
wek Hallacê Mensûrî kirin, yê
ku herî pêşî gihîştibû vê astê.

Ji bilî minakên me ji diwana Melayê Cizîrî
dan, gelek beytên wî yên baweriya wî ya wehdeta wucûdê nîşan didin hene, lê me nexwest em vê
nivisê gelek dirêj bikin. Bawerim ev mînakên ji diwana bêhempa hatîne girtin têra îspatkirina mezinahiya him mutesewif him şaîr Melayê Cizîrî hene.

Tûr im bi dil peyrewê
Mûsa yim ez
Ateş peres û Tûrê tecella yim ez
Bi rastî dilê min
wek Çiyayê Tûrê ye ku nûra
Xwedê li wir tecellî dike. Û ez
di rêça Mûsa de dimeşim. Ez wek mirovekî agirperest berê xwe didim wê nûrê. Çawa Mûsa li çiyayê
Tûrê agirek dît û berê xwe dayê. Herwiha ez navenda nurên îlahî û feyzên Rebbanî me.
Herfên reqemê lewhê wucûda min bixwan
Da qencî bibînî ku çi îmla yim ez
Tîpên nivîsa hebûna min û rûpelên jiyana
min bixwîne, serpêhatiyên temenê min yên borî vekole da ku tu bizanibî di pêşerojê de ez ê ji bo işqê
çi belayan bikişînim. An jî; herfên nivîsa jiyana min
bixwîne da ku tu bizanibî Xwedê ez çawa bêhempa
afirandime.
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Jiyana Min

Muhammed Şerif AZARKAN

jiyâna min were ba min
serî deyne ser singa min
mêze bikim bi herdu çavan
çav xwanêkir di çavan da

diherikim di çavan da
qet hiş nema di seran da
yek çavekî li dîjle ye
yek çavekî li ferat e

dil zelal e dil hem şad e
nema xem û nema derd e
pir kêf xweş bû hezarkanî
şikir ey rabbê rehmanî
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SALÊN REŞ AN
SERPÊHATIYEKE DILOZ
Saadet Çiçek
Bêguman li vî welatî bi hezaran bûyerîn dilsoz hatine jiyandin. Ji aliyê sincî ve, ji aliyê dadê ve,
ji aliyê perwerdehiyî û hwd. gelek neheqî li mirovê
vî weletî hatine kirin. Evna tev jî ji sîstemeke çewt
derdikevin û ji damezrandina komarê û şûnde hatine
qewimîn. Îro ezê behsa serpêhatiyeke xwe bikim ku
di vê bûyera hatiye serê min de hûnê bibînîn ku biryarên 28tê Sibata 1997an çi aniye serê jin û qîzên bawermend û xwenede. Helbet ev bûyer ji sedan belkî ji
hezaran tenê yek e. Ez dizanim gelek bûyerên biêştir
hatine serê gelek kesên din. Lê ez çabikim, agir nekeve
mala meriv meriv bi tiştan baş nahise. Loma ezê behsa
mijara xwe bikim.
Pêşiya panzdeh salan bû, min Zanîngeha Marmara beşa zimanê Tirkî qedandibû. Û min dest bi mamostetîyê kiribû. Li Stenbolê di dibistaneke dewletê
de, polên 6. 7. 8.’a dabûn min. Ez diketim sê dersên
wan (Tirkî, Îngîlîz û Çanda Olî); lêbelê nehiştin û bi
biryayrên reş rê li ber min girtin. Nehitşin kû ez terbiye
bikim, wan zarokên bê guneh…
Pişti destpêkirina mamostetîyê, hê dû hefte
qediyabû, mufetêş hatin teftêşa min û cezayê hişyarîyê
li min birîn û gotin: ‘Heke tû serê xwe venekî em ê te
bavêjin ji vê dibistanê, em ê te ji wezîfa te/erkedariya
te bavêjin!’ Piştî van gotinan ez ketim dersê zarokan û
min dest bi girînê kir. Bi salan min serê xwe venekiribû.
Lîseya Mamostetiyê jî, min bi ser pûşî qedandibû. Ev
çi bû, hatibû serê min? Min ê vêga çi bikira? Heke min
bavêjin ji dibistanê min ê çi kar bikira? Min ê çi bigota
ji malbata xwe re? Donzdeh salên kû min xwend wê
beredayî/badîhewa biçûya. Min li nav çavê wan zarokan nihert û wisa fikirîm: Heke ez serê xwe vekim û
ders bidim van zarokan ez ê bikevim dijberiya baweriyên xwe. Ez ê li berovajiya xwe tevbigerim.
Di vî halî de ez ê çawa bikaribim bibêjim ji van
zarokan re: ‘derewa nekin!’ ‘wextê li we zordestî bibe
stûyê xwe netewînin’ ‘nekevin xîlafa itiqat û baweriyên xwe!’ Na! Ez nikarîbûm wisa bijiyama! Min qirara
xwe dabû, min ê li ber xwe bida û ez ê têbikoşiyama.
Du meh bihurî, rêvebirê dibistanê ji min re got: Heke
tû bixwazî dewama pîşe/karmenda xwe bikî, divê yan
tû serê xwe vekî, yan jî perûk/porçe li serê xwe bikî.
‘perûk di baweriya min de wekî ‘por’ bû. Tu cudahî
tûneye di navbera wan de. Min jê re got, ‘Ez ê bi serpoşiya xwe dewam bikim.’ Wî ji min re got, ‘Heke tû
wiha dewam biki, wê mufetîş werin, û cezayên din,
wê bidin te. Were xwişka min em herin ‘Perwerdehiya
Netewî Ya Navçeyê û daxwaznameya xwe ya îstifayê
bide.
Heke tu îstîfa bikî paşîyê tê bikaribî bizivri
karbenda xwe. Hema, heke ew te bavêjin ji meslek tû
nikarî bizivrî karmenda xwe. Vêga biryara xwe bide!

Tê wisa berdewam bikî, yan jî tê îstîfa bikî?’ Piştî van
gotinan ez ketim ramanan, kesekî xêrxwaz tûnebû kû
destê min bigire û şîretekê li min bike! Di jiyana xwe
de qet ez wiha bêçare nemabûm. Min ji Xwedayê xwe
re dia, lavaî û niyaz kir, ‘Rebbê min! rêyekê nişanî min
bide ku ez ji vê belaya mezin xilas bibim!’ û bûyereke
kû sala din hatibû serê min hat ber çavê min. Sala kû
bihurî bû, wextê ez di sala dawîya zaningehê debûm,
hevaleka min a bi serpoş hebû, hê dest bi mamostetîyê
kiribû; di nava heşt mehan de cezayan tevî dabûn wê,
û paşê jî, wê ji dibistanê avêtin û ji karmendiyê jî dûr
kirin.
Her roj ew keçik digirîya hema dîsa jî diçû
dibistanê û ders dida wan zarokên pola yekem. Hewqas
işqa wê ji mamostetîyê re hebû kû wan zarokan tev
kiribû xwendekar û niviskar. Piştî çar mehên bihûrî
bi cezayan, keçik perûk/porçe jî li serê xwe kir, hema
dîsa jî wê avêtin!... Mufettîşan piştî ku wê avêtin ji
dibistanê û wê ji karmendiyê bi dûr xistin, keçik kete
depresyonaka mezin, malbata wê, jê re pir hêrs bûn,
hema ciyekî din tûnebû kû bizivire û bikeve rehatîyê…
Di dawîyê de bi çav stêrk zivirî gundê xwe… Piştî
donzdeh salên ‘xwendekarîya bi xiyalên mamostetîyê
keçik bû rençbera zevîyê gundê xwe… Ev tiştên kû hatin serê wê her daim dihat hişê min û ber çavê min; dile
min pir jê re diêşîya… Piştî van ramanan min di dilê
xwe de biyeqîn bawer kir kû ji xeynê ser vekirinê ez çi
jî bikim, ji van zaliman ez xilas nabim. Û min biryara
xwe da! Min ê îstîfa bikira…
Ew roja kû min îstîfa kir, min zarok giş civand
û bi çav stêrk, min ji wan re vê xeberdanê kir: Ez vêga
diçim, hema hunê paşê fêm bikin sedema çûna min…
Hema ez vêga soz didim we piştî deh salan ez ê disa
bizivirim. Vêga hûn donzdeh, sêzdeh, çardeh salî ne,
dibe kû hun zaningehê ji xilas bikin û em bi hev re
bibin mamoste di aynî dibistanê de... Ewan bi çav stêrk
ji min bihistîn û ez bi çav stêrk ji wan veqetiyam…
Piştî sê salan ez bi yekî xerîb re zewicîm. Û me li
welatê wî dest bi jiyaneke nû kir. Teqdîra Xwedê piştî
deh salan (di sala 2009) bi sedema nexweşiya qîza min
em zivirîn Tirkîyê…
Pişti sê salên bihûrî bi tedawiya keçamin Xwedayê
min ‘soz’a min anî bira min û min dest bi xebitandinê ‘ezmûna KPSS’yê kir. Hema dewran ji bo her tiştî
zivirî bû di welatê me de. Zimanê dayikcana min jî
îdî serbest bibû û hewcetî bi mamosteyên kurmancî jî
hebûn. Min dev ji KPSS berda û em ji İstenbol’ê hatin
Bingol’ê. Panzdeh sal bihûrî bû û ez –bi wan zarokên
dibistanê re- di ‘eyni textebendan de rûniştim, bi wan
re ez bûm xwendevan/suxte, bi wan re ez ê bibim mamoste inşaAllah…
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