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Ji Edîtor
Ji Edîtor

Xwendevanên Hêja,
Bi hêjmareke têr û tesel, bi xebatên fêm û ferasetdar, bi lêkolîn û lêgerînên cûr bi cûr em dîsa li pêşberî
we ne. Ji ber hin sedemên zerûrî û pêwistdar hevde û
hejde weke hêjmareke hevedudanî bi hev re kete çapê û
gihişte ber destê we.
Xwendevanên Delal,
Baş tê zanîn ku berdewamiya kovarên kurdî
xasma jî yên fikrî û wêjeyî gelekî zehmet e. Bi dehan
kovarên wisa hene ku berî ku hêjmara wan bigihê pencan-şeşan weşana wan betal bûne. Gelek sedebê vê yekê
hene. Ez neşim li vê derê têkevim sedemên vê yekê. Bes
dixwazim bidim zanîn ku ev kar çiqas pîroz e ewqas jî
zehmetiyên wê hene. Nûpelda kanî û çavkanîbûna xwe
ya çand, huner, dîrok û wêjeyê didomîne. Roja ku derket
bi çi hest û fikaran kete vê riyê, îro jî bi heman armanc,
kelecan, dilîn û ramanê riya xwe didomîne. Helbet gelek
nivîskarên me li dû me man, meşa xwe nedomandin. Lê
gelek heval û nivîskar jî di rê de gihiştin me û karwan bi
vî rengî heta îro hat. Hêviya min ji Xwedayê Muta’alî ew
e ku ev riya bimbarek bi van hevalên hêja geş û gur bibe
û biherike dahatuya me.
Xwendevanên Ezîz,
Gelek bûyerên ku îro li welatê me diqewimin,
bi rastî dilê meriv ji her tiştî sar dike, dilînan girye
dike û ûjdanan dilgîr dike. Amed dikele û bi tirseke
şerrê birakujiyê dinale. Kobanî îro xemgîn e, dişewite,
bi taybetî Kobanî bi giştî gelê me û welatê me rojên
dijwar dijîn. Bi hêviyeke mezin em dixwazin ev agirê
ku tê xwestin li welatê me geş bikin, bitemire û aramî
bikeve nava gelê me. Herwiha em hêvî dikin ku milletê
me bigihêje mafên xwe yên rewa yên sedsal e jê hatine
standin.
Xwendevanên Birûmet,
Me li jor got ku cûr bi cûr amadekariyeke me
heye ji bo vê hejmarê. Bele, dixwazim çend mînakan
bidim.
Di serî de divê em behsa helbesteke ku nû hatiye
dîtin a Melayê Cizîrî bikin ku lêkolîner Tehsîn Îbrahim
Doskî latînîze kiriye û bi me re parve kiriye. Bawerim ku
ev helbest dê bala gelek wêjevanên kurd bikişîne.
Aqil Mihacir di sernivîsa xwe ya “Naxwazine” de
li ser milletekî bi binyad lê ji reh û koka xwe bidûrxistî
disekine. Tehlîlên ku di sala 1995’an de di nivîsê de
der bûye, îro jî ji bo rewşa me ya kambax rastiyên xwe
diparêze. Hal û perîşaniyeta me’newî ya gelê me weke
diyardeyeke netemambûyî hê jî li holê ye. Nivîs ji bo xelasiya ji vê rewşa nebixêr alternatîfan bi mînakên dîrokî
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dide û bi hêviyeke geş diqede.
Nivîsa “Di sedsaliya nivîskariya Xelîl Xeyalî yê
Modanî de, behsa zimanê kurdî û rêzimaniyê” de mamoste Ayhan Yildiz, balê dikêşe ser weşangeriya Xelîl
Xeyalî û fikr û ramana wî ya edebî, millî. Rêxistinên ku
Xeyalî tevlê bûye û weşanên ku tê de nivîsandiye û tevî
xebatên wî yên nivîskî weke panoramayekê radixe ber
çavên xwendevanan.
Nivîsa Umer Umîd ku vê carê “Jîr” e, bi rastî
her bendeke wê gotarek bi sere xwe ye, şekl û şemala
kesayet û tîpolojiyeke rasteqîn nîşanî me dide. Umîd
dibêje “Jîr, hişên xwe di riya fehmkirina rastiyan û di ya
pêkanîna pêdiviyên wan de bi kar tînin. Her dem rastî
bala wan dikişîne û bedenên wan hew li dû pêdiviyên
rastiyan dimeşin.”
Ayhan Meretowar di “Sînorên Edebiyata Kurdî
Ya Klasîk” de, gelek nediyariyên edebiyata kurdî ya klasik diyar dike û hewzeke akademîk ji vê qadê re çêdike.
Ji destpêka vê edebiyatê heta dawîya wê, sînorekî ji vê
edebiyatê re tevî birhanên xwe ava dike.
Ali Karadeniz li ser têgeha “Kes”ê radiweste.
Gotina nîşandanê “Kes” di vir de dibe mijara gotara
Karadenîz. ‘Kes ku nav be’, ‘kes ku sifet be’, mijarên
sereke yên vê nivîsê ne. “Nekes” û “bêkes” jî dîsa ciyê
xwe di vê nivîsê de girtine.
E. Semed, bandora baweriyê ya li ser zimên sekiniye û di nava dem û dewranan de guherînên nûjen ku
ketine zimanê me rexne dike. Bi vî awayî balê dikêşe ser
kevneşopiyê û riya bav û kalan dimeşîne.
Cemal Şinğar, “Çend Çîrokên Behlûl ji Herêma
Botan” berhev kiriye û ji xwendevanan re pêşkêş dike.
“Te’rîxa Caf” ya Kerîm Begê Fettah Begê Caf ku
berhemeke li ser Eşîreta Caf hatiye nivîsandin û li başûr
weşiyaye bûye mijara nivîsa mamoste A. Cebbar Kavak.
Rojbîn Ozkan di nivîsa xwe de bal kişandiye ser
“kesayetiya jina kurd a serbixwe” û bi çavekî jinane jina
kurdan a di nava keftûleftên îro de dinirxîne.
Berxwedar Pîranij, “di perwerdehiyê de girîngiya
zimanê zikmakî” dinirxîne û encamên ku gihaştiyê rave
dike û bi me re parve dike.
Helbet ji bilî van xebatên ku min bi kurtasî behsa
wan kirin, gelek helbest, çîrok, û nivîsên folklorik jî di vê
hejmarê de ketine nava rûpelên kovarê.
Em hêvî dikin ku hejmareke bi dilê we be. Heta
hejmareke din bimînin di xêr û xweşiyê de.
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Naxwazine1 ku gupikên darên baxçên me bi
destên me werin bişkivandin û bibin kulîlk!... Naxwazine ku gulên me vebin! Naxwazine ku tarîtî bi
destên me were çirandin! Naxwazine ku di asoyan
de ronahî hilwere!… Naxwazine ku tov zîl bidin û
hêşîn bibin!... Û naxwazine ku bihar bi rûyê xwe yî bi
mizgîn û bi kincên xwe yên bi rihanan xemilî, berva
me were!…
Û wisa dixuye ku wê di pêşerojê de jî nexwazin!... Lewra hedef û armancên wan, ne li gor divêtî
û pêdiviyên siruştî, olî û biratiyê, li gorî planên xwe
yên endazyarî yên civakî, ku bîhna mêtingeriyeke
nixumandî a nûjen jê tê, vejandina gel pêk bînin û
bimeşînin.

Ji bo vê yekê wê nexwazin ku em bi dengê dîkên
xwe şiyar bibin li ser axa xwe ya azad! Û wê nexwazin ku em li dû vê şeva reş û tarî, bi ronahiyeke rastîn
şa bibin... Wê nexwazin ku em bi hatina keriyên
berxên xwe yên di rê de, rûken bibin...
Nehiştin ku em bi bîhna sorgulên Mûhammedî
(s) sermest bibin… Nehiştin ku ev gul bi ava axa me
werin avdan! Nehiştin ku em hesreta xwe ya pênc
sed salî bi dawî bînin…
Naxwazine, çemên ku berva erdên me diherikin,
herikandinên xwe bidomînin! Naxwazine ku, teyrên
biharê yên ku berva baxçên me tên, li ser darên me
veniştin.

Ev nivîs di sala 1995an de hatiye nivîsîn. Heta nuha nehatiye weşandin. Ji ber ku gelekî bi rûdawên îro jî têkildar e, em diweşînin.
1
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Naxwazine!...
Naxwazine ku keskayî li ser rûye erdê me jî belav bibe... Naxwazine ku bîhna Gula Mihemmedî
(s) her hêla baxçê me bigre... Naxwazine ku sosin û
binefş, car di li her aliyên welêt bipêçin! Naxwazine
sorgul vebin! Naxwazine çêlikên çûkan bi firê kevin!
Naxwazine ku kanî bibin çem, çem bibin kana jiyanê!
Naxwazine ku bir bi bir ronakbîr bigihêjin! Naxwazine ku li gund û bajarên me yên hilweşyayî avahiyên
nuh çêbin!… Naxwazine ku aso li şeqiyan pak be û ji
bo xuyabûna Seîdan bibe hilhatingeh!… Naxwazine,
naxwazine!...
Me xwe kiribû dewsa Yusif (s) em bê metirsî dimeşiyan... Me nizanibû ku qedera wî jî daye dû me
û dimeşiye! Ew xortê delal, bi destê birayên xwe ve
kutî bîrê bûbû; em jî bi destên birayên xwe ve kutî
dûrîtiyê, kutî sirgûniyê bûne... Dawiya meseleya Yusif ez dizanim, lê ji ya xwe haydar nînim.
Me xwest ku di nav vê komê de em jî bibin
xizmetkarê riya Roja Cihanê (s)... Me xwest ku di riya
doza Wî (s) de digel wan em jî xûdanê birjînin... Me
xwest ku em jî bibin dîwaneyê vê riyê... Me xwest ku
em jî bibin xebatkarê vê bînê.
Naxwazin!...

Hal ev ku, di demên xebatên pîroz de heval
pêwist in… Di demên zayinan de dost û yar pêwîst
in… Di demên tî mayînan de alîkarên xweyî av lazim
in; di nexweşbûnan de hilmên paqij û dermanên bi
nehfet gereg in.
Li hinda ferişteyan şehde lazim in… Li cem lijneya pîroz şehde lazim in… Li qada defterên hesab û kitaban şehde lazim in… Ji bo derbasbûna ji pira Sîratê
şehde lazim in… Ji ser van hemûyan ra, ji bo qezenckirina jiyaneke rûmetdar ya sermedi şehde lazim in…
Bi pêşeroj û paşerojê ve mêjû, bi şev û rojan
ve dem, bi gir û çehlên xwe ve zemîn, bi xweşî û
nexweşiyên xwe ve serdem, bi çêyî yû xirabiyên xwe
ve kirin şehde ne…
Belê, em ê jî werin wê meclisa bala û birûmet û
em ê jî wê rojê biaxifivin li hember wê civata bijarte.
Li ba Eliyê Şêr, li ba Usmanê xwediyê du ronahiyan,
li ba Umerê dadmend, li ba Ebûbekirê bi her hêlê ve
rast û li cem Serzakîrê wê helqeyê, Şênberê Pexama
Pîroz (s).
Licîhbûn, wê li wê derê eşkere bibe… Rastî û
durustî dê wê rojê eşkere bibe… Wê yekrûyî û durûyî,
li wê derê derkeve meydanê… Razîbûna Xwedê û
Qasidê Wî (s), wê di wê rojê de bellî bibe…

Ronahiyê naxwazin pirçemask!… Naxwazin
baxçên gul û kulîlkan hov û kovî!… Naxwazin curhet û qehremaniyê tirsonek û dilteqyayî!… Naxwazin
biratiya bidom, nemirov!... Naxwazin biratiya dadwerane, nebira!... Naxwazin hevaltiya rastî neheval!...
Naxvazin cîrantiya rastîn necîran!...

Em naxeyidin û natirsin û ji kirinên xwe yên
wanî qet venakşin… Xwezî hemû kendûkosp, hemû
rêbir, hemû berbest, ji bo me wanî bûna!… Ji ber ku
em bi kirinên xwe bawer in; ji ber ku hedef û armanca
me rizaya Xwedê ye; çi eşkere, çi nixumandî ji ber ku
têkiliyên me bi ti klikan re tune ne…

Ewan bixwazin jî nexwazin jî, em xwestokên
van in. Em li ser dadmendiya Rûmeta Hebûnê (s),
daxwazkarê pêşerojeke bi hev re nin.

Di mêjû de, tiştên ku bi darê zorê hatine kirin,
payidar nebûn… Ên ku bi zordariyê gotin “min kir
bû”, ser sêrî ketin xwarê û pişta wan şikiya. Moxolên
dagirker, li ser qada ku dagirkiribûn, ti car nexwestin ku ronahî û mirovahî geş bibe… Fatimiyên ji rê
derketî, nexwestin ku zincîrên Xaçperestan perçe perçe bibin.

Em xwestokên wekheviyê nin... Em xwestokên
serfiraziya bi hev re nin... Em xwestokên mirovatiyê
nin bi mirovan re... Em xwestokên dadê nin bi dadperweran re...
Belê ewana dibe ku vana nexwazin. Ez wer bawer dikim ku mirovatiya rastî nedîtine, loma naxwazin. Biratiya rastî nedîtine loma naxwazin… Hevaltiya rastî nedîtine loma naxwazin… Nebûne şehdê
cîrantiyeke rastîn û durust, loma naxwazin… Ev dunya, nizanim wê kînga wan hovîtiyên xwe, fam bike?
Nizanim wê kînga van bêhişî û bêbesîretiyan li ser
xwe bavêje!
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Lê çi bû? Ya yekem, di nav şaristaniya Îslamê de
veguherî û tevlî daîreya Îslamê bû… Ya duyem, xwe
rast nekir, bi deste mêrxasekî Xwedê ji holê hate rakirin…
Eşkere bû ku, hesabên wan jî hebûn, ên Rebbê
Alêmê jî hebû; planên wan jî hebûn, ên Xwedayê mezin jî hebû…
Wan xemsar û hîlebazana, bi nerindî û bi
xemsariyên xwe ve, hew di kulînka dîrokê de ne û
di nav tirbên tije mar û mişk de ne îro… Lê mêrxasên

nûpelda

bêndera çand û hunerê

ku li şûna wan rûniştin, egîtên ku hatin dewsa wan,
hemû bi mirovahiyên xwe ve, bi dadmendiyên xwe
ve, wekî alayên rûmetê, li banî hîn jî hêl dibin.
Bêlê… li şûna Moxolan, li Adarom Şehînşehiya
Usmanî hilhat ku demek dirêj şûrek ji şûrên Xweda bû… Li şûna Fatimiyan li Misir, Sûriye, Iraq û
Kurdistanê melîkên Eyyûbiyan, li dû wan tarîtiyan
bûn rojek ji rojên Xwedê û çirûsk dan cîhanê…
Mêrxas û qehreman in li wan zemînan mezin bûn
ku di serdemên xwe de, bê mînak û bê mened
bûn… Wekî Usmên, wekî Orxên, wekî Yusif, wekî
Ebûbekir...
Belê, dadweriya Dadmendê (c) bê mînak, -ku
Adilê Mûtleq e- vê zilm û neheqiyê napejirîne. Ez
bawer dikim ku di demeke pir ne dûr de, dê were

dîtin ku, bircên wan ên ku li ser neheqiyên wanî hatine bilindkirin, kelayên wan ên ku li ser keda me
mesum û bawermendan hatine avakirin, dê çawa
yek bi yek bişehitin, dê çawa bi erde ve bibin yek û
digel hemû zordest û zordaran dê çawa rûreş bibin
û ji holê rabin…
Belê, jiyan qada ezmûnê ye… Emr, muddeta wê ye… Temen, riya mirovan digihîne encama
ezmûnê… Li ser vê riyê berbest pir in, kendal pir in,
zinar pir in!... Lê xezal jî pir in, lê gulîstan jî pir in, lê
diyarî jî pir in...
Di demên borî / bihurî de rêwiyên vê riyê her
tişt dan ber çavên xwe û çûn û rêwiyên vê riyê wê
her tiştî bidin pêş çavên xwe û wê herin…

Naxwazine

5

Xezeleke Nû Ya Melayê Cizîrî1
Tehsîn Îbrahîm Doskî

Guman1 tê da nîne ku şi’r û xezelên şêxê
şa’rên kurd Melayê Cizîrî; ne bes ewvên yên di
wê
dîwana wî da heyîn, ew a niha li ber destê
me ji ber ku şa’rekî li bilindiya Melayê Cizîrî ev
şi’re bi tenê nabin… û em li wê baweriyê ne ku
gelek şi’r û berhemê wî yê dî jî dê hebit hêşta
negehiştiye ber destê me û ev xezela em li vêrê
datînin ber destê xwandevanan yek ji wan şi’rên
Melayê Cizîrî ye yên ji dîwana wî veqetayîn (ku
1 Di sala 1192/1778an de di pirtûkxaneya Mela Xelîlê Sêrtî de
keşkûlek helbsetên kurdî ya destxet hatiye dîtîn. Di vê keşkûlê
de helbestek heye ku bi nav û nîşana Melayê Cizîrî ye ku heta
niha nehatiye çapkirin û vekolînkirin. Hin helbestên vê keşkûlê
bi destxeta Mela Xelîl bi xwe hatine nivîsin, hin jê jî destxeta
Seyîd ‘Ebdllahê Gelîrmanî ye. Herwiha li ser helbestê hetiye
nivîsîn ku ev helbest li Medreseya Qubbehan li Amêdiyê hatîne
nivîsîn. Lêkolîner Tehsîn Îbrahim Doskî bi xebateke nazikane ev
helbest gihande ber destê me û weke lijneya Nûpeldayê bi şanazî
em vê helbsetê çap dikin û akademîsyen û lêkolerên edebiyata
klasîk a kurdî bi tiştekî nû û xwerû agahdar û şaddar dikin.
Aqubet li helbestên Mela yên din. (Nûpelda)

di dîwana wî ya li ber destan û çapkirî de tune)
û heta niha li ser rûpelên destnivîs veşartî maye.
Ev şi’ra me ji wan perên destnivîs wergirtiye
yên ku di pirtûkxaneya Mela Xelîlê Sêrtî da
bûye û ew wekî keşkolekê ye. Hinek ji wan bi
destê Mela Xelîl bi xwe hatîne nivîsîn û hindek
jê bi destê Seyîd ‘Ebudllahê Gelîrmanî hatine
nivîsîn. Û dîrokek li ser van rûpelan hatiye ew jî
sala 1192’ê hîcrî ku dikeve beranberî sala 1778’ê
mîladî. Her wesa îşaret li ser heye ku ew li
Medreseya Qubbehan li Amêdiyê hatine nivîsîn.
Di perek ji van peran da şi’rek heye li serê wê
hatiye nivîsîn ku ev şi’r ya Şêx Ehmed Buxtî ye
ango: Şêx Ehmedê Buhtî(Botî) ku Melayê Cizîrî
ye û li dûmahiya şi’rê nasnavê “mela” hatiye ku
texellusa Melayê Cizîrî ye û bi vê çendê şi’reka dî
ya nû li ser dîwana Melayê Cizîrî zêde dibe ku
ew şi’ir jî ev e:

pir li me koke ser giran nêrgisa li tayekî
dil ji me xef du sahiran daye vî devzuhayekî

ahê me tên ji daxekê suhtime şebçeraxekê
saye nemaye zaxekê bal û perên humayekî

ah ji destê ejdehan mest û xumar hejî jihan
dev li dil û ciger nihan jehrkirî li bayekî

bal û perên sifet huma saye li cebhetê numa
xemrî û bisk çûn sema yek bi yek ew li bayekî

kuştime ez bi jehrê bî zêde bi ‚ilmê sihrê bî
lew dimirim bi behrê bî çare bikin dewayekî

xemrî û qişt û zulf û bisk în ji herîr û bû ji misk
min besin ew ji mal û risk dil bide dilrubayekî

çare bikin ‚ilacekî qend û şeker mîzacekî
şûşe ji le‘l û ‚acekî neyşekkerek li tayekî

daye me dil bi yarekê nazik û xet xubarekê
rû nedidît qe carekê ‘aşiq û mubtelayekî

neyşekkera ji rengê dur nêrgiza bi remz û sur
ser kemmilîn du mar di hur pê dikujit melayekî

ger çi bide sedane dil Rostemê serhedane dil
dayi’ û bê xudane dil tê bidirin bi xwayekî

… heme herdu xemriyan în ji mîsalê ef‘iyan
… silo aliyan ahê me tên ji dayekî

bûme ji dil bi can xecil destê Mela ji dil bihil
weke çi neqdê qelbe dil pê nedirin buhayekî
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نهیشهككهرا ژ ڕهنگێ دوڕ

نێرگزا ب رهمز و سوڕ

سهر كهمملن دو مار د حوڕ

پێ دكوژت مهالیهكى

..همه ههردو خهمریان

ئین ژ مثالێ ئهفعییان

 ..سلۆ ئالییان

ئاهێ مه تێن ژ دایهكى

ئاهێ مه تێن ژ داغهكێ

سوهتمه شهبچراغهكێ

سایه نهمایه زاغهكێ

بال و پهڕێن هومایهكى

بال و پهڕێن صفهت هوما

سایه ل جهبههتى نوما

خهمرى و بسك چوون سهما

یهك ب یهك ئهو ل بایهكى

غهزهلهكا نوو
یا مهالیێ جزیرى
گومان تێدا نینه كو شعر و غهزهلێن شێخێ شاعرێن كورد مهالیێ جزیرى نه بهس
ئهون یێن د وێ دیوانا وى دا ههین ئهوا نها ل بهر دهستێ مه ،ژ بهر كو شاعرهكێ ل بلندییا
مهالیێ جزیرى ئهڤ شعره ب تنێ نابن ..و ئهم ل وێ باوهرێینه كو گهلهك شعر و بهرههمێ وى
یێ دى ژى دێ ههبت هێشتا نهگههشتییه بهر دهستێ مه ،و ئهڤ غهزهال ئهم ل ڤێرێ ددانینه بهر
دهستێ خواندهڤانان ،ئێك ژ وان شعرێن مهالیێ جزیرینه یێن ژ دیوانا وى ڤهقهتاین و حهتا نها
ل سهر رووپهلێن دهستنڤیس ڤهشارتى ماین ،ئهڤ شعره مه ژ وان پهڕێن دهستنڤیس وهرگرتییه
یێن كو د پهرتووكخانهیا مهال خهلیلێ سێرتى دا بووینه ،و ئهو وهكى كهشكۆلهكێیه هندهك
ژێ ب دهستێ مهال خهلیل ب خوه هاتییه نڤیسین ،و هندهك ژێ ب دهستێ سهید عهبدلالهێ
گهلیرمانى ،و دیرۆكهك ل سهر ڤان رووپهالن هاتییه ئهو ژى ساال  2911مشهختییه كو دكهفته
بهرانبهر ساال  8771زایینى ،ههر وهسا ئیشارهت ل سهر ههیه كو ئهو ل مهدرهسهیا قوببههان ل
ئامێدییێ هاتینه نڤیسین.
د پهڕهك ژ ڤان پهڕان دا شعرهك ههیه ل سهرێ وێ هاتییه كو ئهڤ شعره یا (شێخ
ئهحمهد بوختى)یه ،ئانكۆ :شێخ ئهحمهدێ بوهتى (بۆتى) كو مهالیێ جزیرییه ،و ل دووماهییا
شعرێ ناسناڤێ (مهال) هاتییه كو تهخهللوصا مهالیێ جزیرییه ،و ب ڤێ چهندێ شعرهكا دى یا
نوو ل سهر دیوانا مهالیێ جزیرى زێده دبت ،و ئهڤه ئهو شعره:

خهمرى و قشت و زولف و بسك

ئین ژ حهریر و بوو ژ مسك

پڕ ل مه كۆكه سهر گران

نێرگسا ل طایهكى

من بهسن ئهو ژ مال و رسك

دل بده دلروبایهكى

دل ژ مه خهف دو ساحران

دایه ڤ دهڤ زوهایهكى

دایه مه دل ب یارهكێ

نازك و خهط غوبارهكێ

ئاهـ ژ دهستێ ئهژدههان

مهست و خومار ههژژهان

روو نهددت قه جارهكێ

عاشق و موبتهالیهكى

دهڤ ل دل و جگهر نهان

ژههركرى ل بایهكى

گهر چ بده صهدانه دل

رۆستهمێ سهرحهدانه دل

كوشتمه ئهز ب ژههر بى

زێده ب علمێ سحر بى

ضایع و بێ خودانه دل

تێ بدرن ب خوایهكى

لهو دمرم ب بههر بى

چاره بكن دهوایهكى

بوومه ژ دل ب جان خهجل

دهستێ مهال ژ دل بهل

چاره بكن عالجهكى

قهند و شهكهر میزاجهكى

وهكه چ نهقدێ قهلبه دل

پێ نهدرن بوهایهكى

شووشه ژ لهعل و عاجهكى

نهیشهككهرهك ل طایهكى
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Xezeleke Nû Ya Melayê Cizîrî

Di Sedsaliya Nivîskariya Xelîl Xeyalî yê Modanî de
Behsa Zimanê Kurdî û Rêzimaniyê
1

Ayhan Yıldız

…vaye mînakeke welatparêziyê pêşkêşî we dikim

yan ve em berê bal û dêhna xwe bidin ser keda Xelîl

ku; ew jî Mîrze Xelîl Xeyaliyê Motkiyî yê ku wekî di

Xeyalî yê Modanî ku xemxurekî xêrxwaz ê kurdî ye

her beşê welatparêziyê de, di warê ziman de jî pêşekiyê
bi dest xistiye. Û alfabe, serf û nehwa ku esasên zimanê
me ne, anîye wucûdê. Û heta ez dikarim bibêjim ku Esra
hemiyet, xîret, fedakarî û parastina zeîfan gihiştandiye

û ka di kîjan komele û rêxistinan de cî girtiye û di
kîjan kovar û rojnameyan de çi nivîsiye, fikra wî çi
ye…

hev û wucûda wî ya manewî çêkiriye. Heqîqeten ji ber
ku em li cewherekî wiha yê xîretê ku ji kana Kurdistanê
ye rast hatine, hêvî heye ku dê gelek cewherên wekî wî
pêşeroja me ronahî bikin.
Bedîuzzeman Seîdê Kurdî
Destpêk
Xelîl1 Xeyalî, yekî ji wan xîretkêşan e ku
di serê sedsala bîstan de, di nav rewşenbîrên serdema dewleta osmanî de, li bajarê Stenbolê, ketiye
nav rêxistinên mafparêz ên kurd û tevî nifşê wan
entelektuelên malmezin ên kurd ku ji dil û can,
di serê sedsala bîstan de doza bidestxistina mafên
rewa yên neteweya xwe dikirin, ked û hed mizaxtiye. Heta em dikarin wî weke ronakbîrekî serdema
dawî ya osmaniyan bihesibînin. Roj hatiye, ji bo ku
kurdî bibe zimanê xwendin û nivîsandinê, pirtûka
Elîfbayê amade kiriye; roj hatiye, ji bo ku li ser
zimanê kurdî hestiyariya gel û giregirên gel çê bike,
ji rojname û kovarên mîna Kürd Teavün ve Terakkî
[Rojnameya Kurd û Teawunê], Hetawî Kurd, Rojî Kurd
û Jîn re gotar û rexnenivîs berepêşî raya giştî ya gelê
kurd kirine û dîsan roj hatiye, ji bo ku zarokên kurd
bi zimanê kurdî binivîsin û bixwînin, di bin mercên
dijwar de, doza vekirina dibistanên kurdî kiriye.
Heta ji me bê, em dê zor bidin xwe; da ku ji van ali1 Ji ber ku nivîskarê me, peyva Modanî bi kar aniye, me jî ev
tercîh kir.

Xelîl Xeyalî kî ye?
“Xelîl Xeyalî Efendî, kurê Yusûf Axayê
rehmetî ye ku ew ji eşîreta navçeya Mûtkî ya nav
sînorên bajarê Bilîsê ye. Sala malî ya 1282 (m.1865)
li gundê Zendera navçeya Mûtkî welidiye. Li Bilîs
Mahalle Mektebî xwendiye; dersên serf, nehîw,
bedî’ û beyanê, li medreseyan tehsîl kiriye. Nivîskar,
dizane bi erebî, farisî bipeyive û bi erebî û farisî
dinivîse. Di 16 saliya xwe de li Bilîsê di karmendiya
Midûriya Maliyeyê de xebitiye; 30yê Çileyê Pêşî yê
sala 1911an, bûye karmendê muhasebeya Halkalı
Ziraat Mektebi.”2
Xemên Xelîl Xeyalî yên Li Ser Zimanê Kurdî
Gava ku salên 1900î, telebeyên gewreraman ên kurd, li payitexta Osmanî, li ser pêşdebirina
doza mafê millî û azadiya welatê xwe dikevin nav
lêgerînê û ji bo vê xizmetê diqilqilin û dixwazin ku
komeleyekê ji bo navenda xebatên xwe damezirînin,
Xelîl Xeyalî jî, di rêza pêşî de xwe dide bin barê kar
û xebatên wan.
Nivîsên Xelîl Xeyalî Di “Hetawî Kurd”3* De
2 Malmisanîj, (2010), Istanbul, Yirminci Yüzyılın Başında
Diyarbekir’de Kürt Ulusçuluğu, Weşanên Vateyî, r. 126.
3* Lêkolerê kurdolojiyê Weysel Aydenîz fotokopiyên vê
rojnameyê dane me, mala wî ava be.
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Xelîl Xeyalî, di jimareyên 1, 2, 3yan ên rojnameya Hetawî Kurd de, bi navê M. X. nivîsên xwe
nivîsiye. Di jimara 10an de, navê “Bavê Naco” daniye dawiya nivîsa xwe. Di jimarên dî de bi kîjan navî
çi nivîsiye, bi destê me neket.
Navê nivîsên wî yên di jimara 1ê de “Ji
Mezinên Kurdan Ra Ye” û “Şaîrê Baban û Soran” e, di
jimara 2yan de bi navê “Fe’tebîrû Ya Ulîl Elbab” gotareke wî heye û navê xwe jî li dawiya wê, “Bavê
Naco” daniye. Di heman jimarê de nivîsa wî ya
“Derdê Kurda” heye û navê xwe, weke “M. X.” daniye. Îca di jimara 3yan de, navê nivîsa wî, “Ji Keşîdeya
Hacî Rehmet Têne Zanîn Ku..” ye. Di jimara 10an de bi
sernavê “Tahirê Mewlewî” nivîseke wî heye.
Di nivîsa xwe ya jimara 1ê de, piştî ku gelek
gilî û gazin ji şêx, axa û melayên kurdan dike, dora
qisedanê tîne ser vê mijarê:
“Sê sed sal berê, -Rehmeta Xwedê lê beŞeref Xan, ji bo kurdan tarîxek nivîsiye, ew tarîx
tercumeê bi zimanê îngîlîz û alman û fransiz bûye,
hêja bi zimanê kurdan tercume nebûye.”4
Di pey vê gazinê de îca li ba xwe giliyê gel
dike:
“Bi zimanê xû naxwînin, pêş bi zimanê xû
nakin, zimanê me di çavê me da bê fûd e.”5
Agahiyeke dîrokî jî wiha dide:
“Zimanê me, serf û nehwa me, xelk -elmantercume kirine, hêja em ji bona xû di şubhê de ne.”6
Di pey vê rexneyê de, gelê kurd û ermen ji
hêla zimên ve dide ber hev:
“Li koşeêk Kurdistanê da nîhayet çar heb fileh hebe, ji bona wî, ji Kurdistanê ra Filistan dibêjin.
Çavê wan lê ye ku Kurdistanê ji destê me bigrin,
4 M. X. “Ji Mezinê Kurdan Ra Ye” Hetawî Kurd Stanbol, 1909,
jimar: 1, r. 20.
5 Heman nivîs.
6 Heman nivîs.
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navê me ji dunê wenda bikin. Mêrika ji bona wî, nasekinin, dixebitin, yekdil, yekziman û yekxîret in.
Em van dibînin û îbret nagrin, çima em
mekteban venakin, çima em wek wan naxebitin, bi
hev nakevin, yekdil û yekdest nabin? Her kî bixebite
û mirov bi guherînê ew serdest dibe. Ne Xudê teala
gotiye:
“Ji mirovan re ji xeynî xebata wan, tiştekî dî tune ye.” 7
Elîfbaya Xelîl Xeyalî
Di dîroka zimanê kurdî de, kesê ku cara
ewil bi tîpên alfabeya erebî, ji bo kurdî elîfba amade
kiriye, ew e.
“Ji xeynî zaravayê zazakî û kurmancî yê
kurdî, bi tirkî, farisî, erebî û frensî zanibûye. Çawa
ku wî alfabeya herî ewil a zimanê kurdî ku tê zanîn,
Elîfbêya Kurmancî çê kiriye. Tê zanîn ku wî Nehwa Kurdî û Qamûsa wî jî amade kiriye. Tevî van,
ew nirxên wî yên kurdî ku di weşanên nasnavkurdî
de derketine, di nav mînakên ewil ên nivîsa pexşanî
ya zaravayê kurmancî de tên hesibandin. Ew, yek ji
wan kesên pêşî ye ku ji tirkî wergera kurdî kiriye.”8
Li ser berga berhemê wiha hatiye nivîsandin:
“Elîfbayê Kurmancî, Muherrîr Xelîl Xeyalî,
Mûtkî, Tabi’: Kurdîzade Ehmed Ramîz, sal 1325 (m.
1909)”
Di dawiya Elîfbayê de jî wiha hatiye
nivîsandin:
“Rica: Bihayê vê ji bo tebi’kirina kutûbê
kurmancan e, li pey vê qiraet û serf û nehwa
zimanê kurmancî jî dê tebi’ bibe; feqet em muhtacî
arîkirinê ne. Bê arîkirin tiştek nabe. Hêviya me,
xeyret û ciwanmêriya kurmancan e. Meqseda me ji
7 M. X. “Ji Mezinê Kurdan Ra Ye” Hetawî Kurd Stanbol, 1909,
jimar: 1, r. 20.
8 Mehmet Bayrak, Açık-Gizli, Resmi-Gayrıresmi, Kurdoloji Belgeleri, Öz-Ge Yayınları, Ankara, 1994, r. 491.
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malmezinên welêt, bi navê “Cemiyeta Hêvî”
komeleyekê ava dikin, Xelîl Xeyalî jî, dibe yekî
ji xebatkaran. Cemiyeta Hêvî, biryar dide ku bi
navê Rojî Kurd, kovarekê derxe. Xelîl Xeyalî jî, bi
nivîsên xwe yên nûtîparêz, şewq û ronahiya kovarê
zêde dike. Gelek balkêş e, ev kovar, digel ku bi turkiya osmanî, bi soranî û kurdiya kurmancî derdikeve, Xelîl Xeyalî, temamê nivîsên xwe, bi kurdiya
kurmancî nivîsiye. Digel ku -li gor agahiyên devkîXelîl Xeyalî kurdekî dimilî yê herêma Hewêlê ye,
gelek zêde ciyê mereqê ye ku çima wî qet bi kurdiya dimilkî nenivîsiye.
Em di kovara komeleyê -Rojî Kurd- de
rastî nivîsa ewil a Xelîl Xeyalî tên ku wî bi xwe navê
xwe, Modanî X. nivîsiye. Navê wê nivîsê, “Ziman
û Nezaniya Kurdan” e. Peyva ziman, gelek balkêş
e. Di vê nivîsê de, em dibînin ku Xelîl Xeyalî, serê

zarokê kumancan ra nîşandayina ilm û hunerê ye.
Ketebehu Mûsa Ezmî El Kurdî, temmet, 1325”9

ewil, ji ber ku melayên me di medreseyan de, gava
tiştekî dinivîsin, bêtir bi zimanê erebî, farisî yan jî
bi tirkî dinivîsin, wan rexne dike. Ev rexenegirtina
wî ya li çînên cûr bi cûr ên gel, helbet bi tena serê
xwe bûyereke mezin e û li gor şert û mercên wê

Gava ku kurdên ronakbîr ên serdema dawî

hingê, ne karekî piçûk e. Ev helwesteke xîretkêş a
welatperwerî û neteweperwerîya wî ye. Di paragrafa heman nivîsê de, kula dilê xwe dide der û yekser, hîna wê hingê, bala xwendevanan dikşîne ser
“perwerdehiya bi zimanê maderî”:

ya Osmanîyan bi navê “Kurd Teawun we Tereqqî

“Çira ku îro di dunyayê de hewqa milet û

Nivîsên Xelîl Xeyalî Di “Kurd Teawun
we Tereqqî Xezetesî” De

Cemiyetî” komeleyekê ava dikin û bi vî navî
kovarekê diweşînin, Xelîl Xeyalî jî, dibe yekî ji wan
kesan ku bi nivîsên xwe, reng û rûyekî xweş dide
kovarê. Di hejmara wê ya 8an de, behsa zimanê
kurdî, wiha dike:

Rojî Kurd û Zimanparêziya Xoce Xelîl Xeyalî
ku

rewşenbîrên

asofireh

da talimî zarokê di xwe dikin. Yek ji wan ranebûye
negotiye ku zimanê me, xwendin û nivîsandina
wî zehmet e. Ez dê bê şermî zimanê miletek qebûl
bikim.”11

“Şerefa kurmancî muhefeze bikin.”10

Gava

qewm hene ku em yekî wan qenc nas nakin, hed û
hesabê wî tune, bi zimanê xwe dixwînin û dinivîsin,
kitêban çê dikin û mekteb û [di] medreseyên xwe

ên

Xelîl Xeyalî, di pey van nêrînan de, berê
gotinê aniye ser hedîseke şerîf ku tehsîla ilim li ser

9 Mehmet Bayrak, Açık-Gizli, Resmi-Gayrıresmi, Kurdoloji
Belgeleri, Öz-Ge Yayınları, Ankara, 1994, r. 505.

hemû muslîmên mêr û pîrek ferz kiriye. Bi ser de
jî, nezaniyê, weke belayekê dîtiye û di nav alemê

10 Ji Eşîra Mûtkî Xelîl Xeyalî, “Kurdçe Lîsanimiz, Weten û
Îttîfaqa Kurmanca” Kurd Teawun we Tereqqî Xezetesî, no. 8, 1
Muherrem 1329 [1909] Stenbol, r. 69-71

11 Modanî X, “Ziman û Nezaniya Kurdan” Rojî Kurd, Stenbol,
1913, hejmar 2, çapa Weşanên War, 2002, r. 67.
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de, şertekî hebûna miletan, bi wê yekê ve girê daye
ku ji nezaniyê xelas bibin. Di vê hêlê de, ji ber ku
berhemên xwe yên li ser doza Kurdan nivîsîne,
pesnê Şêx Ubeydullahê Nehrî û Şêx Ehmed Kakeî û
Şêx Firsafî daye.12
Di heman hejmara heman kovarê de,
nivîseke Xoce Xelîl Xeyalî ya bi navê “Ji Rojnaweyê
Sebîlurreşad, Vekirî Bûye Hedîsa Şerîf” heye ku helbesteke Mehmet Akîf Ersoy, ji zimanê tirkî wergerandiye kurmancî. Ev wergera wî gelek girîng e, ji
ber ku ji xebatên “serê pêşî” yên kurdî ye.
Nivîseke qedirgiran a X. Modanî jî, di hejmara 3yan de derçûye. Navê wê, “Ziman” e. Di vê
nivîsê de, piştî ku behsa girîngiya ziman a ji bo mirovan dike, îca dora rexneyê tîne ser temamê gel
ku çima wan bi kurdî pirtûk nenivîsîne, mekteb û
medreseyên bi kurdî venekirine:
“Îro di rûyê erdê de, nêzîkî şeş mîlyon kurd
heye û hemû bi aqil in, bi çav in, li ba mileta xwe, xasime ji bo misilmaniya xwe, çend kitêb nevîsandine,
çend mekteb û medrese vekirine?..”13
Di pey van gilî gazinan de, Xoce Xelîl ketiye coş û peroşê û dest bi duayê kiriye; peyre van
daxwazên dîrokî ku li gor sed sal berî niha, têra xwe
modern in, diyar dike:
“1. Ji bo xwendin û nivîsandinê, hîref
2. Ser terzeke nû elîfbayek
3. Ji bo zanîna temamê zimanê kurdîtiyê
qamûsek
4. Îlmîhalek
5. Tarîxê bav û kalê kurdan û ‘an‘aneyê wan
6. Welatê kurdan û adet û teb’ê wan û
mîqdar û navê eşîran
12 Heman gotar, r. 68.
13 M. X, “Ziman” Rojî Kurd, Stenbol, 1913, hejmar 2, çapa
Weşanên War, (2002), r. 88.
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7. Kitêba hîsabê
8. Ji bo zimanê kurdan serf û nehwek
9. Tercumeya hal a mezinê di kurdan
10. Edebiyata kurdan û navê şaîrê wan, ji bo
çêkirina van tiştan, çiqas kitêbên kurdî hene, lazim
e wan bişînin. Ji dengbêjan lawjek û çîrok û qewlê
kurdan, pirs bikin û binivîsin û rê kin.”14
Heke em îlan bikin ku di dîroka edeba kurdî
de, kesê ku cara ewil behsa van kar û barên mezin
ên li ser xebatên ilmê ziman û edebiyata kurdî dike,
Xelîl Xeyalî ye, dibe ku angaşteke rast be. Em dikarin bi dilekî rehet bi vê nivîsa mamoste serbilind bibin ku, cara ewil, wî bi xwe di vê nivîsa xwe de behsa pêwistiya xebatên bi vî rengî kiriye. Helbet em
xebatên ku di rojnameya kurdî ya ewil Kurdistan (22
Nîsan 1898) de behsa girîngiya folklora kurdî hatiye
kirin, ji nedîtî ve nayên.
Em ji van tesbîtên jor hîn dibin ku hîna wê
hingê, hay û baya Mamoste Xelîl Xeyalî, ji van şaxên
zanistê hebûye:
1. Zanista ziman
2. Zanista gel, ango folklor
3. Antolojî
Îca gava em berê xwe didin nivîseke wî ya dî
ku di heman hejmarê de heye, em dibînin ku ji Mem
û Zîna Ehmedê Xanî, beşek helbest girtiye û behsa
Elî Herîrî û Melayê Cizîrî dike:
“Eva mîsala Eliyê Herîrî ye neh sed û sî sal
berê hatiye; bi zimanê kurdî beyt gotiye.”15
Xoce Xelîl,
Kurdistanê de

Di

Komeleya

Pêşketina

“Sazkarên komelê Xelîl Xiyalî, berpirsyarê
14 M. X, “Ziman” Rojî Kurd, Stenbol, 1913, hejmar 2, çapa
Weşanên War, (2002), r. 88.
15 Heman cî, r. 94.
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“Jîn”ê Hemzeye Muksî û Bedîuzzeman Mela Seîdê

rûpelê munderecatê de, li ser navê Kurdiyê Bitlîsî

Kurdî bû ne. Paşê, piranîya xwenda û zanayên kurdan ên li Stanbolê bûne endamên wê; bi wî awayî
komele di demeka kurt da xurt bûye.”16

ye; lê di dawiya nivîsê de navê “Kurdiyê Siwêregî”
nivîsandî ye.

Di Kovara “Jîn” de Nivîsên Xoce Xelîl
“Kovara “Jîn” di payiza sala 1918’an da
li Stanbolê dest bi derketinê kirîye. Wisa tê zanîn
ku organa neresmî ya Komela Pêşketina Kurdistanê
bûye. Jîn 25 jimare hatîye weşandin. Tarîxa jimareya pêşîn 7/11/1918 ye.”17
Digel vê agahiyê, jimarên Jînê, di pey vê
tarîxê de dîsan derketine. Weke weşaneke Kurd
Teşkilat-ı Îçtimaiye Cemiyeti, hejmarên wê yên 33
ve 36an, di destê me de hene.
“Kovara Jîn, bi wê bawerîyê û bi wê biryarê,
jîyana xwe nêzîkî salekî domandiye. Jimareya wê
ya paşîn, yanî ya 25’an di tarîxa 2/10/1919’an da
derketîye. Kovar piştê wê tarîxê hatîye girtin û bi
wî awayî di dîroka gelê Kurd da veşirîye.”18
“Yek ji nivîskarên “Jîn”ê yên timî jî Xelîl
Xiyalî bûye. Zana û nivîskarê
gewre Xelîl Xiyalî, nivîsarên xwe bi navê “Kurdîyê
Bedlîsî” nivisine; di wan nivîsarên xwe da gelek
şolên dîrokî, mîtolojîk, civakî, zimanzanî û felsefî
girtine destê xwe û bi awayekî zanyarî ew tehlîl
kirine. Nivîsarên Xelîl Xiyalî hemî bi zimanê Tirkî
ne.”19
Çi heye ku nivîsên wî yên di “Kovara Jîn”
û “Rojnameya Jîn”ê de, bi awayekî zelal nehatine
diyarkirin. Digel ku ev agahiya M. E. Bozarslan
heye jî, di hejmara 16an de, nivîseke bi sernavê
“Gazindek” ku bi kurdiya kurmancî ye, heye. Di
16 M. Bozarslan, Kovara Jîn, Cild I, Siwêd, Weşanxana Deng,
(1985) r. 23.
17 M. Bozarslan, Kovara Jîn, Cild I, Siwêd, Weşanxana Deng,
(1985) r. 5.

Nivîsa wî ya ewil, di hejmara 1ê de, bi
ser navê “Göçmenler Müdürlüğü Yayınlarından
«Kürdler» Adlı Kitap Dolayısıyle Dehak Efsanesi”
derketiye û di hejmara 2yan de jî dewam kiriye. Di
hejmara sisiyan de, bi sernavê “Kürtler Münasebetiyle” nivîseke wî ya li ser dîroka kurd û Kurdistanê
heye. Nivîsa wî ya bi sernavê “Kürdistan’daki
Şehirler Sekenesi Türk Müdür?” Di hejmara 6an
de derketiye. Di hejmara 13an de, navê nivîsa wî
“Kürdlere Dair” e. Sernivîsa wî ya bi navê “Kürdçeye Dair”, di nav rûpelên hejmara 14an de dixuyê.
Di vê gotarê de, mijareke girîng û balkêş
ku hîna jî di rojevê de ye, girtiye destê xwe. Dixwaze ku em li ser kurdî bifikirin; bê ka zimanê
kurdî têra divêtiyên neteweyî dike yan na. Dîsan
diyar dike ku: “Her kurdê ku difikire û bê dilê
xwe be jî dibêje ku rewşa îro ya zimanê me, têra
zimanekî ilmî nake, ji vê naverokê dûr e.”20 Mamoste, di pey vê de, behsa divêtiya zimanekî muşterek dike. Peyre di dirêjahiya nivîsê de, mizgîna
nûçeya vebûna “Kurd Tamîmî Mearif we Neşriyat
Cemiyatî” ku di Jînê de derketiye dide. Diyar dike
ku dewr, dewra ebatên komeleyî ye û hişyar dike
ku kurd bi xebatên ferdî tevbigerin, helbet dê bi
ser nekevin. Bernameya vê xebatê ya Komeleyê,
weke ussulesasê hebûna ziman, milliyet û hebûnê
dibîne. Piştî ku diyar dike ku pêşeng û dildarên
komele û rêxistinê ku di Herba Mezin a Cîhanê de
telef bûn, hawar bi alîkariya ciwanan dike. Peyre
gotinê tîne ser zimanê muşterek ê kurdî û dide
xuyakirin ku îhtiyaceke mezin ê gelê kurd, li Îran
û Turkiyeyê bi zimanekî hevbeş heye. Hebûna diyalektan jî, ji bo kurdî, weke xezîneyekê dibîne û
dide zanîn ku divê ji her lehçeyekê re heqqê heyatê
hebe; lê belê divêtiya zimanekî muşterek ê edebî jî,
bingeh digre.

18 Heman cî r. 5.
19 M. Bozarslan, Kovara Jîn, Cild I, Siwêd, Weşanxana Deng,
(1985) r. 8.

20 Kurdiyê Bidlîsî, “Kurdçeye Daîr”, Jîn, Stenbol, 1919, ( Çapa
Weşaxaneya Deng, 1985) hejmar. 14 r. 10.
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Di Hejmara 15an, sernivîsa wî ya “Kürdçe-

û dîtin. Wekî dî, heke wateya hin bêjeyên kurdî, di

ye Dair” bi dîroka 28 Mart 1335 (1919) dewam dike.
Behsa zêdegaviyên ku lazim e di ziman de neyêtin
kirin dike. Diyar dike ku di hêla tenzîmkirina ziman

ferhenga biyanî de tune be, divê ew bêjeyên kurdî,
di deftereke dî de bêne qeydkirin.

de, li ser rûyê erdê, kesê ku bi ser neketibe tune ye.
Digel vê yekê, diyar dike ku pêdiviya herî mezin a
zimanê kurdî ew e ku gramer û ferhenga wî nehatiye amadekirin û ev jî dibe sedem ku edeb û zimanê
muşterek çênebe. Her çendî lêkolînên li ser kurdî ku
ji aliyê biyaniyên mîna ûris, îngîlîz, eleman û frensî
ve hatibin kirin hebin jî, têra mezinahiya kurdî
nabîne. Heta hin pirtûkên rêzimanî û ferhengên ku
ji aliyê hin erbabên kurd ve hatibin kirin hebin jî,
van têr nabîne. Digel van agahiyan, diyar dike ku
hin edîbên kurd ku bi kurdî helbest nivîsîne û berhem dane hene; bes ne bi kurdiya xwerû ne, peyvên
erebî û farisî di wan de hene û dûrî zimanê gel in.
Dora behsê tîne ser zimanê eslî yê gel û fikra xwe
diyar dike ku ev zimanê gel ku pîrekên pîr pê dipeyivin, divê ku ji zimanê edebî re weke bingeh bête
girtin û ew bêje û qalibên zimanê gel, bi awayekî
zanistî bêne berhevkirin û ji bona vê jî van karan
rêz dike:
1. Divê ku heyeteke daîmî, ji bo ziman li navenda Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti
bicive û sirf vî karî bike.
2. Divê ku ev heyet, bi navê Encumena Lîsan
bête binavkirin û her azayekî vê komê, ji zanayên
tehsîldar be û bi hindikî, tevî ku bi çend zaravayên
kurdî bizanibin, divê ku bi zimanekî biyanî jî bizanibin.
3. Divê ku ev heyet, bi xwe terzê zemanê
xebata xwe tayîn bike û ew di karûbarên dî yên
komeleyê de neyêtin xebitandin.
4. Divê wezîfeya eslî û girîng a vê heyetê
karê zimên be.
5. Divê pirtûka ferhenga zimanekî biyanî
esas bête girtin û li gor vê ferhengê, bergîdana her
bêjeyeke wê, di her diyalekteke kurdî de bête vekolîn
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Ji xeynî van, divê ku gotinên pêşiyan, li gor
exlaqî û derveyî exlaqî, bêne berhevkirin. Divê ku
hemû hîkaye, çîrok û efsane, li gor exlaqî û derveyî
exlaqî, bêne berhevkirin. Ew her cûre helbestên
ku di nav gel de hene, divê bêne berhevkirin û ew
ferhengên ku li ber destan hene, divê bêne civandin
û ew kesên ku van karan dikin, divê bêne perûkirin.
6. Divê ku ji zimanê erebî û pehlewî, zendî
û farisiya kevn ku bi eslê zimanê me re eleqedariya
wan heye, sûd bête girtin.
7. Encumen, divê ku serê pênc salan carekê,
wê ferhenga ku çap kiriye, nû bike û çap bike. Divê
ku mecmuaya gotinên pêşiyan di rojnameyê de
payîdar bike û biweşîne.
8. Divê ku hasilata safî ku ji neşriyata
Encumenê tê, ji azayan re bête diyarîkirin.
9. Ji tenzîmkirina rêzimaniyê, divê ku devoka hêla Hekarî û Botanê bête tercîhkirin û ev cemiyet, divê ku hemû nivîsarên rojnameyan, li vê gorê
îcra bike.
Di hejmara 18an de sernavê nivîsa wî
“Kürdler İranî Değil Midir?!” e û di hejmara 19, 20 û
21an de heman nivîs dewam dike. Gelek balkêş e ku
ev nivîsa wî, tam di formata gotarên modern de ye.
Encam
Wan roj û demên ku edîb û neteweperwerên
osmanî li pey zindîkirina nirxên xwe yên millî digerin û tevî qelema xwe ketine xîzmeta edebiyata bi
zimanê tirkî, Mamoste Xoce Xelîl jî, bi temamê hêz û
şiyana xwe, mil û mêxên xwe daye ber gurûgeşkirina
zimanê kurdî, heta jê hatiye, berê bal û dêhna giregir, zana û xuyaniyên malmezin ên gel kişandiye
ser berhemên kevnar û nûjen ên edebî yên kurdî û
weke helwesteke xîretkêşane, bi fikr û hestên gelek
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asofireh, hemû nivîsên xwe yên rojname û kovaran
jî, -kovara Jînê ne tê de- bi kurdî nivîsiye.
Pêvek 1
“Belê, ev meyla her yek ji we ya axatiyê û
fikra serbixwetiyê û enaniyeta ku li sehrayên
rabirdûyê ku bûye sedema keşmekêşiya we, vêga
jî di se’adet-serayên medeniyetê yên pêşerojê de,
dê vegere fikra îcadê, teşebûsa şexsî û fikra
hurriyetê. Heta dikarim bibêjim ku: Li gorî
medreseyên xelqê yên bê his û bê deng, medreseyên
we yên bi heytehol meclîseke mebûsî ya ilmê nîşan
dide. Weke pistepistên we yên semawî û rûhanî, a
li pey mele fatîhe xwendina we, ji hêla mezheb,
medrese û qewmiyetê ve, weke sirrekî, îma û
nîşaneyeke qederê heye ku di mahiyeta we de qabiliyeta
meşrûtiyetê
heye.
21

Şewqa

teşebûsa şexsî dike, ya ku navlêkirineke wê yî din
e.
Hem jî “wêrekî û namûsa millî” ya ku avaker û hamiyê her cure fezîletê ye, ferman dike ku:
Çawan ku heta vêga bi vekirina mecrayekê ji mejî
bal bi dil ve, we aqil û qewetê gihiştandibû hev
û her wiha çawa bi hînbûna perwerdehiya li ser
devê şûr, hûn di wêrekiya maddî de bi pêş ketin,
vêcarê, neqebekê/qulekê ji dil bal bi ramanê ve
vekin, qewetê bi hewara aqil ve, hissan bi gaziya
fikran ve bişînin, da ku namûsa millî li meydana
medeniyetê ya wêrekiya eqlî paymal nebe. Divê
şûrê we ji cewherê fen û sin’etê were çêkirin.
Hem jî, ew zimanê we yê ku jê re “zimanê
mederzad”22 tê gotin û teyisîngeha biriqokên hestên
mîllî ne û fêkiyên dara edebê ne û cihoka ava
jiyana hîndekarî û perwerdehiyê ye û mîzana
edaletê ya qîmet û kemilîna we ye ku rasterast ji
wijdanê her kesî re bi vekirina şibakeyekê, mîna
demeta tîrêjan bandoreke mayende dihêle (ji ber
îhmalkirina we gelek tevlîhev bûye û hinek şaxên
wê hatine tamandin), digel ku ev ziman ji ajdana dareke mîna dara Tûbayê re misaîd bû; wiha
hişk bûye, perîşan maye û ji edebiyata ku zimanê
medeniyetê ye bêpar maye. Ji ber van sedeman
zimanê we, bi zimanekî mehzûn ji walatparêziyê
re giliya we dike.
Ziman mora qedera mirovan e. Heçî sûretê
21- Ji bo însan, ji bilî xebata wî tiştekî din nîn e. (Necm: 39)
22 - Zimanê Mederzad: Zimanê zikmakî, maderî.

mirovahiyê ye, di reng û ruyê ziman de xweşikahiya
xwe dide der. Ji ber ku zimanê maderzad sirûştî
ye, bêyî ku lefz bên vexwendin tên bîra mirov. Ji
ber ku danûsitandin tenê bi maneyê tê kirin, di
nav duriyanê de heyirî namîne û agahdariyên dikevin wî zimanî mîna “neqşê ale‘l-hacer/nexşên
li ser kevir” mayende dimînin. Û her çî tiştên ku
bi wî kirasê zimanê millî bixuyên henûn dibin.
Vaye mînakeke welatparêziyê pêşkêşî we dikim
ku; ew jî Mîrze Xelîl Xeyaliyê Motkiyî yê ku wekî
di her beşê welatparêziyê de, di warê ziman de
jî pêşekiyê bi dest xistiye. Û alfabe, serf û nehwa
ku esasên zimanê me ne, anîye wucûdê. Û heta ez
dikarim bibêjim ku Esra hemiyet, xîret, fedakarî
û parastina zeîfan gihiştandiye hev û wucûda
wî ya manewî çêkiriye. Heqîqeten ji ber ku em li
cewherekî wiha yê xîretê ku ji kana Kurdistanê ye
rast hatine, hêvî heye ku dê gelek cewherên wekî
wî pêşeroja me ronahî bikin.
Vaye ev zat, nimûneyeke welatparêziyê ya
ku hêjayî mirov bide dûv nîşan daye û ji bo zimanê
me yê millî ku muhtacê kemilînê ye temelek
avêtiye. Ez ji mirovên bixîret re şîretan dikim ku
li dûv rêça wî herin û li ser temelê wî ava bikin.”23
Bedîuzzeman Seîdê Kurdî
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Wê Çawa Be?
Ahmed Said Pakyürek

Ger tu negrî mîna Yaqûb
Tu nekşînî mîna Eyyûb
Hêşînbûna van tovana
Wê çawa be wê çawa be?
Pişta xwe tu nedî Xwedê (ger)
Di kêr de nerjînî kedê
Derbasbûna’l van kendalan
Wê çawa be wê çawa be?
Ku tu navêjî can û mal
Ji nefsê re bibî hemal
Derbasbûna’l pira zirav
Wê çawa be wê çawa be?
Ku xêtir nexwazî’j dinê
Mîna rêzanê vê qirnê
Derbasbûna‘l van berbestan
Wê çawa be wê çawa be?
Mîna Hellac tu xwe nedî
Mîna Mûs’ab serî nedî
Derbasbûna’l van çiyanan
Wê çawa be wê çawa be?
Ger di rê da bê sebir bî
Pêş talûkan bê tevdîr bî
Derbasbûna’j van feqanan
Wê çawa be wê çawa be?
Sirf bi şoran, bê xebat bî
Di xebêt de bê sebat bî
Çêkirina avahiyan
Wê çawa be wê çawa be?
03.07.1994 Yekşem
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Wê Çawa Be?

Lêkera ‹Kirin› û di Kurmancî de
Formên Wê yên Cuda
Zafer Açar
Di kurmancî de yek ji lêkerên sereke û dibe ku ya
herî zêde tê bikaranîn lêkera “kirin” e. Ev lêker di gelek
maneyan de tê bikaranîn û pê gelek pêvek û peyv hatine
çêkirin. Kirin hem lêkereke xwerû hem jî lêkera alîkar e.
Herwiha ev lêker bi tevê hin peyvan dibe lêkereke pêkhatî,
hevedudanî û biwêjî.

2.

Ev forma kirinê wateya sedema bûna tiştekî
dide ku piranî bi gihaneka ‘ku’yê ve tê bikaranîn.
Mînak:

Di vê nivîsê de mebest diyarkirina rewş û peywira lêkera kirin û bikaranînên wê yên cuda ne.

‘Xwendina wî ya li ser ziman û dîroka wî kir
ku ew xwe nas bike.’

Destpêk
Di zimanekî de ji fikir û hizrê şûnde yanî
gava dor tê kar û tevgerê tişta ku tê pê, ‘kirin’ bi xwe
ye. Yanî her hal û liv û tevger bi serê xwe kirin(ek) e.
Di zimanekî de hemî lêker liv, tevger, xebat û karekî
diyar dikin ku hemî dikevin nav maneya têgiha
kirinê. Ev lêker hem wekî xwerû hem wekî awayên
xwe yên dariştî, hevedudanî, biwêjî di gelek ciyan
de û gelek maneyan de tê bikaranîn, heta gelek caran tê hawara nav, cînav, hevalnav û daçekan û bi
wan re bêjeyên nû çêdike. Herwiha carna lêkerek
dikare bi navê xwe û lêkera ‘kirin’ê jî xwe bi hevedudane îfade bike. Mînak; pirsîn=pirs kirin, şkîn=şe
kirin, lezandin=lez kirin, kişandin= kaş kirin û ww.

‘Gotegot û navtêdanên li gund dikin ku ew
gund biterikîne.’

3. Zewac, mêr kirin, şû kirin.
Ev wate jî di lêkera kirinê de wekî pejirandin û xwestina kesekî ji bo kesekî din e ku di tirkî
de beramberî vê peyvê, lêkera ‘varmak’ di wateya
zewacê de dikare bê fêmkirin. Mînak:
‘Te min bikira niha tu xatûna taxê bûyî’
‘Gelekan ez xwestim lê min şivanek kir.’

Wateya peyva kirinê ya ferhengî; pêkanîn, bi
cih anîn, pêkanîna karekî yan tiştekî ye. Ev lêker di
farisî de wekî ‘kerden’, di kurmanciya jêrîn/soranî
de wekî ‘kirdin’ û di zazakî de jî wekî ‘kerdene’ ye.
Ev lêkera gerguhêz di kurmancî de bi gelek awayan
dertê pêşiya me. Niha em li gorî wate û cureyên wê,
vê lêkerê diyar bikin.

Heta yek ji teklîfên zewacê di kurmancî de
bi vî şiklî ye:

‘-Tu yê min bikî?
‘- Erê ez ê te bikim. /Na ez te nakim.’

Wateyên “kirin”ê:
1.

Bûn/nebûna sedema tiştekî. Mînak:

Pêkanîna karekî, bicihanîna tiştekî.

Di wateya kar, liv û tevgera tiştekî ye ku ew
tişt lêker bixwe ye û wekî bingeha hemî lêkeran dikare bê qebûlkirin. Mînak:

4.

Di wateya xistina tiştekî di nav tiştekî din de
ye. 		
Mînak:

‘Ez dikim.’

‘Min pere kiribûn bêrîka xwe lê jê derxistine.’

‘Ez ê çavên xwe kil bikim.’
‘Tu çi dikî?’

Xistin, danîn.

diye.’

‘Hinek penêr kiriye nava nên û ji min re şan-
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5.

Ji bo bi kêr hatin/nehatina amûrên birekî.

‘Ez dikim.’

Di wateya kêrhatin û pêkariya tiştekî -zêdetir
amûrekî/hacetekê- de tê bikaranîn. Mînak:

‘Ev çi kêre te daye min devê wê nake.’

‘Tu çi dikî?’

2.

‘Ez dikim derkevim.’

‘-Devê dasa te dike?’

‘Wî dikir ku min bixapîne.

‘-Na nake divê ez wê tûj kim.’

6.

Biha, nirxê tiştekî.

Di wateya mîktara tiştekî de dikare bê
fêmkirin. Mînak:
‘Du kîlo sêv, kîloyek jî hirmê çi dike?’
‘Şeş carîn çar dike bîst û çar.’

7.

Dêma bê ya nêzîk.

Di wateya kirina tiştekî di demeke nêzîk de
tê bikaranîn. Mînak:
‘-Tu dikî çi bikî?’
‘-Ez dikim li balafirê siwar bim.’

Kirin- lêkera alîkar:

3.

Kirin- lêkerên pêkhatî yên bi kirinê hatine
çêkirin:

Dakirin: Ev lêker bi pêşgira lêkerçêker ‘da’ û
lêkera ‘kirin’ê hatiye pê ku wateya kirina tiştekî ber bi
jêr ve dide. Berê li hin deveran hin avahiyên kurdan
binerd bûn. Hevokên mînak:
‘Min pez dakir û ez hatim.’
‘Xal xwarziyan radikin, ap biraziyan dadikin.’

Rakirin: Ev lêker bi pêşgira lêkerçêker ‘ra’ û
lêkera ‘kirin’ê hatiye pê ku wateya kirina tiştekî ber bi
jor ve dide. Ji bo hildana tiştekî-carna bi zorê- tê kirin.
Mînak:
‘Wî çermê ser rakir.’

8.

Di wateya niyetkirina tiştekî de.

Ev cure wateya kirinê herçiqas dişibe ‘kirin’a
Dema Bê ya Nêzîk jî di wateyê de ne demê lê niyet
û armancê diyar dike. Bi vî awayî jî wateyeke cuda
dide hevokê. Mînak;
‘Ew dike pereyên min nede.’
din?’

‘Tu dikî hevalên min bi min bidî xeyidan-

Wekî ji van mînakan jî diyar e lêkera kirin lêkereke ciyawaz e û xwediyê taybetiyên balkêş
e. Piştî wateyên vê lêkerê em niha jî li ser cureyên
lêkerên bi kirinê çêdibin bisekinin.

‘Destê xwe rake.’
Hilkirin: Ev lêker bi pêşgira lêkerçêker ‘hil’ û
lêkera ‘kirin’ê hatiye pê ku wateya kirina tiştekî ber
bi jor ve dide. Di maneya bilindkirina tiştekî de tê
bikaranîn û li hin deveran di maneya ‘v/pêxistin’a
tiştekî de tê bikaranîn. Mînak:
‘Sobê hilke, em dicemidin.’
‘Lawik hilke bila ji darê sêvekî bîne.’

Vekirin: Ev lêker bi pêşgira lêkerçêker ‘ve’ û
lêkera ‘kirin’ê hatiye pê ku wateya dijbera girtinê
dide. Mînak:
‘Derî veke.’
‘Sandoq vekir û jê tiştek derxist.’

Cureyên ‘kirin’ê:

1.
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Kirin- lêkera xwerû:

Werkirin: Ev lêker bi pêşgira lêkerçêker
‘wer’ û lêkera ‘kirin’ê hatiye pê ku wateya belavkiri-
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na tiştekî dide. Bi piranî bi daçeka ‘li’ yan jî di forma hevedudanî de bi cînava lihevxistî ‘lê’ yê ve tê
bikaranîn. Mînak:
‘Wî xwê li xwarinê werkir.’
‘Me genim li zeviyê werkir.’

Çêkirin: Ev lêker bi navê ‘çê’ û lêkera
‘kirin’ê hatiye pê ku wateya kirina tiştekî bi başî
dide herwiha dijbera xirabkirinê ye. Mînak:
‘Min şûna xwe çêkir niha ez ê rûnêm û bixebitim.’
‘Hoste gerîdeya min çêkir.’
Derkirin: Ev lêker bi navê ‘der’ û lêkera
‘kirin’ê hatiye pê ku wateya vekirin û derxistina
tiştekî dide. Mînak:

‘Birînan dernekin, bihêlin bila pûç bin.’
‘Serê çavikê derkir lewma xwîn jê hat.’
Wekî ku li jor jî diyar e lêkera kirinê bi
pêşgirên lêkerçêker û navên lêkerçeker ve tê
bikaranîn û wateyên ciyawaz li xwe digire.

4.

Kirin- lêkerên hevedudanî yên bi
kirinê çêbûne:

Ev cure lêker bi nav an jî hevalnavekî û
lêkera ‘kirin’ê pêk tên ku tevger û karekî dide navî/
hevalnavî û wî dike lêker. Mînak:
Xweş kirin, qenc kirin, şaş kirin, winda kirin, bilind kirin, sor kirin, rast kirin… Hin
hevokên mînak:
‘Te ez şaş kirim.’
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5.

‘Xwendevan divê karên xwe baş bikin.’

‘Herdu alî dê li hev bikin.’

“Şeb û şekir çûn Diyarbekir şekir rûnişt deng
nekir, şeb rabû pesnê xwe kir.”

Bi hev kirin: Bi daçeka ‘bi’, cînava
hevbeşiyê’hev’ û lêkera ‘kirin’ê pêk hatiye ku
wateya ‘lihevkirin’ê dide. Mînak:

Kirin- lêkerên biwêjî yên bi kirinê hatine
çêkirin:
Destê xwe jê kirin, bi serê xwe kirin,
bi ya xwe kirin, dest pê kirin…
‘Bi hezaran zarok dest bi xwendina
kurdî dikin.’
‘Me çi kir jî dîsa wî bi ya xwe kir.’
‘Destê xwe ji eqrebayên xwe neke.’

6.

Kirin-lêkerên bi cînavên lihevxistî
hatine çêkirin:

Lêkirin: Bi pêşgira daçeka li û cînava wî/
ê=’lê’ û lêkera ‘kirin’ê hatiye pê ku wateyên;
‘barkirin, çêkirin û berkirinê’ dide. Mînak:
‘Gelek bar lê kirine, ew ê çawa bikşîne?’
‘Hosteyî dîwar lêkir.’
‘Kincên wî lêke bila necemide.’

Jêkirin: Bi pêşgira daçeka ji û cînava wî/ê=’jê’
û lêkera ‘kirin’ê hatiye pê ku wateyên; ‘birrîn,
derxistin, mehrûm kirin’ê dide. Mînak:
‘Wî bi kêrê lîst û destê xwe jêkir.’
‘Karê min baş bû lê wan ez jê kirim.’

Ji bilî van cînavên lihevxistî cînava
‘pê’ di wateya bi tiştekî û ‘tê’ jî di wateya di nav,
hundir de dikare bi kirinê re bê bikaranîn. Lê
ev herdu cînav wekî yên li jor berbelav nînin.

7.

Kirin-lêkerên bi daçek û cînavên
hevbeşiyê hatine çêkirin:

Li hev kirin: Bi daçeka ‘li’, cînava
hevbeşiyê’hev’ û lêkera ‘kirin’ê pêk hatiye ku
wateya peymanê dide. Mînak:
‘Gelekî zor bû lê di dawiyê de li hev kirin.’
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‘Xuhên wan cuda be jî ew ê bi hev bikin.’
‘Însan piranî ji ber dexesiyê bi hev nakin.’
Ji hev kirin: Bi daçeka ‘ji’, cînava hevbeşiyê
’hev’ û lêkera ‘kirin’ê pêk hatiye ku wateya
veqetandin û dûrxistinê dide. Mînak:
‘Şer dikirin û hev bernedidan lê me ew ji hev
kirin.’
‘Divê tu rastî û çewtiyan ji hev bikî.’

8.

Kirin- wekî pêşgirekê:

Di kurmancî de hin bêje bi riya lêkera kirinê
ku di şiklê rayeka xwe ya dema borî ‘kir’ de wekî
pêşgir tên bikaranîn. Mînak:
Kirde, kiryar, kirî û ww.
9.

Kirin- wekî paşgirekê:

Wisa diyar e ku paşgirên wekî ‘ker, kir, kar’ ji
lêkera kirinê çêbûne ku bêje pê pêk tên û wateya pîşe
û karkirina tiştekî dide. Mînak:
Karker, cotkar, xirabkar, sazkar, zêrker û ww.
Encam
Lêkera kirinê ji aliyê wateyê ve lêkera herî
muhîm e ku wekî serkar û pêşengê hemî lêkeran dikare bê fêmkirin. Lewra wateya xebat, kar, liv û tevgera karî di nav xwe de dihewîne û ev wateya xwe
di nav lêkerên din de jî baş diparêze. Li aliyekî din
ev lêker bi nav, hevalnav û daçekan ve digihije hev û
lêkerên din çêdike.
Di kurmancî de lêkera ‘kirin’ hem ji aliyê
wateyê ve hem ji aliyê şiklî ve gelekî likar û bikêr e.
Di biwêjan de, di sondan de di dia û nifiran de herwiha di çêr û sixêfan de gelekî tê bikaranîn. Dîsa
di kurmancî de ev lêker li gorî bikaranînên xwe di
maneyên wekî mîktar, pêkarî, niyet, dem û zewacê de
jî tê bikaranîn.
Di vê lêkolîna xwe de em ser lêkera gerguhêz
‘kirin’ê sekinîn û li gorî wate û cureyên xwe di
kurmancî de me ji formên wê yên cuda mînak dan. Ji
mînakên xwe jî me xwest ku em nîşan bidin bê ‘kirin’
çawa bi tena serê xwe nesekiniye û heta ku derê çûye.
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Şêwaz
Mehmet Baran
Destpêkirina meşîna li ser şopa ramaneke
jîndar, cidaleke pîroz, wekî pîrozkirina newrozê, bi
evîn û bi kêfxweşî ye. Meriv wê demê di nav kelecana tovavêtin û hêşînkirina sadîlan de, digel xewn û
xiyalên sor û spî, mest û sermest e… Bi nêta mezinkirina kulîlkan, bi nêta berhemdarkirina bîstanan, bi
nêta bi firê xistina çêlekewan, ji xwe çûyî ye…
Lê ev rewş, ne rewşeke domdar e; meriv,
ramanên ku mirovan digihîjîne armancên wan,
dema diweşîne nerît û pratîkan, carna rastî hinek
astengan tê; lêbelê ev kendûkospan, ji mirovên
ku dibejin “Rê ev, dewran ev e.” ra, û yên ku li şopa
bîrdoziya / mefkûreya xwe wek dînan bêtirs dimeşin
ra, astengî kirin li der hanê, ewqas bi westinên şîrîn
tên bihurandin ku, tew berbest nayên hesibandin.
Xûdanên ku di riya bihurîna van asteng û berbestan de tên rijandin, xemên ku di vê riyê de tên
kişandin, keda ku tê de tê xerckirin (li gorî dereceya
bîrdoziyan) bi dur û elmasên bihuştê re jî nayên guherandin.
Gelo guman heye ku van xebatana ji mirovan ra
xeman çêbikin? Na, hemû ceribandinan nîşan daye
ku xeman çênake û di vî karî de xembûn tune. Lewra
baş tê zanîn ku, digel dîmenên sor û spî, berhemên
ku hemû kêmaniyan ji holê rakin, di simbilgirtina
wan tovan de ne. Ji ber ku baş hatiye famkirin ku,
cejn û newrozên nuh, di fêkîgirtina wan şitilan de
veşartî ne.
Çaxa ku hişinbûna van tovên ku di erdê de
hatine çandin, di bîra mirovan de çêdibin, çawa wan
dilhûnik dikin; eyn wisa jî, ji bo pêşî li xwarbûnên
gumanî girtin (xwariyên ku di şitilan de çêbûna
wan muhtemel in), ji bo avdana şitilan û ji bo
têkoşînkirina bi gîhayên zerarder, kedên ku tên
rijandin, demên ku tên borandin, mirov eyn wisa
dilrihet û dilhûnik dikin.
Ey nifşên nuh! Qey ji bo vê yekê ye ku, we her
barên giran hilgirtin ser milên xwe?… Qey loma
we her cewr û cefa kişandin?… Qey loma ji her
berbestên ku li ser riya me xuya dibin ra, hûn dibêjin
“Ji wan ra jî em!’’… Qey loma hûn ji her peywir û
wezîfeyên ku divên re, “Ji van ra jî em!’’ dibêjin.
Ji bo Xwedê, ew çawa vîn û ray û bedena we
ye ku, hûn ewqas li hember astengan berxwe didin?
Ew çitil zexim bûn e ku, hûn ewqas cewr û cefayan

dikşînin? Ew çito cangoritî ye ku hûn, ji ewqas zor û
zoriyan ra dibêjin ‘ji wan ra jî em’?
Helbet karên baweriye nin vana; hûn bînin
zimên jî neynin zimên jî belê, baweriye ev. Ger bi
awayekî rastî, baweriyeke rasteqîn di sînga merivan
de hebe, ti şixul û berxwedanên ku nikanibin bikin,
tunene. Gereg meriv şaş nebe û şaşiyê neke! Lewra
bawerî, evîn û livîn, heke di dilekî de bên cem hev,
rewşa xwediyê wî dilî nayê salixkirin; lewre ji rêzê
derdikeve, bi her hêlê ve dibe xarîqe, dibe nûwaze...
Geşkirina darên fêkiyan, bi lêmêzekirineke
domdar, bi lê miqatebûneke baqilane, bi geşkirineke
hişmendî û bi ked xerckirineke cangoriyane ve pihêt
girêdayî ye.
Bi tov avêtina Bêz û bi lêmezekirineke hişmendî
û bitevdîr ya biraziyê wî Elî, şitila Merwaniyan geş
bû. Bi av dayineke bi wext, bi miqatebûneke cangoriyane ya Ehmed jî, ew şitila bû dar, gulî dan û fêkî
girtin. Li baxçê Selçuqiyan, li baxçê Usmaniyan jî
mezinbûn wanî bû. Dara xanedana Eyyubiyan jî (ku
rûmeta me hemûyan e) bi vî şiklî bi şax û gulî bû.
Wana him li kulîlkên gulîstana me miqate bûn, him
jî qeydên Quds’a bindest şikandin. Lêbelê çi heyf e
ku, vekişîna wan a li şanoya dîrokê, hemû wek hev
bûn.
Lewra cazûya (ce’dî) teraliyê di şiklê hevaliyê
de nêzîkî wan bû. Çengela xwe ya xewa xefletê, yanê
ya evîna mal, milk û meqamên dinê avêt dilên wan
û ew xistin bin lingên xwe yên qirêj. Ew duwalan
bi gelek aliyên xwe ve li dû vê xapînê, ketin xar û
bi bîr ve çûn; reng û gwînên wan ên sor û spî, zer
kişiyan û dest û piyên wan ên bi hêz, şikiyan û tevhev hilweşiyan. Di taliyê de wana gişt, teva rûpelên
mêjûyê bûn.
Heke di destpêkê de çiqas vekolîn û tevgerînên
bi plan û bi tevdîr hatine kirin û di riya mezinkirina
şitilan de, çiqas xem hatine kişandin, pêkan e ku, di
riya kulîlkdayîna şitilan de jî, ji xemkişandina berê
zêdetir xem werin kişandin! Ji bo vê yekê pêwîst e
ku, di vê astê de ji şuxulînên berê yên bi plan û bi
tevdîr zêdetir, şuxulên profesyonel bên kirin. Yanê
divê bi awayekî nûjen tevdîr werin girtin… Divê bi
awayekî bandordar dirik bên ‘eşêfkirin. Ger çandiyar û amojkar, bi vî şiklî nexebitin û tevnegerin, bivê
nevê hişkbûna van şitilan, çilmisîbûna van sadîlkan
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çarenûs e.
Li kêleka hebûna vê rastiyê, gelo bi gotineke din,
amojkar wê çawa wan kulîlkan, ji pûk û zivistanan
biparêzin?
Mîna ku tê zanîn her kar, di dema destpêkirinê
de pir baş in û bi aheng in. Lêbelê dema ku nêzîkî
hilberiyê û bênderan dibe, yan ji rûyê xeletiyên xwediyan, an jî ji rûyê xeletiyên amojkaran,
ew başbûn û bi ahengbûn nayên parastin
û ew zad û zexîre hir û heramî dibin diherin.

Ew taybetmendiyana bidilî û bibawerî bûn in.
Ew aferîkana, xerîbdostî û bidilûcanî nin. Ew girşanana, hemhevalî û dîgerxemî nin. Ew rewiştana,
hêvîdarî û evîndarî nin. Guhdarîkirin û îteatkirina
hev in… Li hember xetereyan tevdîr standin û bi
îhtiyat bûn in… Li hember zor û astengan berxwedan
û livîn in… Di kêr de, kêrhatî û xebatkar bûn in ew
taybetmendiyana…

Gelo di pêvajoyê de sedema
wendabûna ahenga di destpêkê de çi be?
“Bê şek gelek, heya ku rewşa xwe,
bi xwe neguherîne, Xwedê, rewşa wî gelî
naguherîne.” (Ra’d / 11)
Bila ev rastî û fermana semawî,
guharên guhên me hêvojer û perwerdekaran be. Civatên baş, ji mirovên baş
çêdibin. Gelên rûmetdar û navdar, ji
hebûna ahenga kesên bi rûmet û yên bi
xîret tên holê.
Meriv, çaxa ku eniya xwe di
tarîtiya şevan de bi secadeya xwe bide
ramûsandin, çaxa ku dilê xwe bi boyaxa Wî (c) bide boyaxkirin, çaxa ku ray,
raman, nêrîn, jiyan û jiyana xwe di riya
Wî (c) de bike kûrkirin, wê çaxê wek
stêrgêranên ezmanan bilind dibe, li dor
Roja Cîhanê (s) digere, tîrojên ku li wê
rojê digre, li derdora xwe belav dike û bi
van kirinên xwe ve, her hêlên xwe ronahî
dike berdide…        
Han, civatên ku ji mirovên wanî
xwedî tîrojên nûrê hatine çêkirin, bi
destê nûr û ronahiyên wan mirovan,
tevhev nûranî û bi ronahî dibin; Xwedê
temen û emrên civatên wanî, domdar û
dirêj dike, li gorî ‘elamet û paqijbûna wî,
wî dixe bin parastina xwe û ji gelên din
ra dike serok û rêber.
Lewre ew taybetmendiyên bijarte yên ku li ser mirovan dixuyan,
niha bi tevahî li ser gel xuyadibin... Ew
taybetmendiyên xwerû yên bişewq ên ku
heya nuha li ser mirovan dibiriqîn, niva bi tevahî li
ser gel dibiriqin.
Çi ne gelo ew wesf û taybetmendiyana? Ew
wesfên ku gelan dixin daîreya parastina Xwedê?
Çi nin ma ew taybetmendiyên ku rûmeta civatan
digihînin qatên heftan yê ezmanan?
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Ji bo vejîn û domandina jiyana gel, ev taybetmendiyana wek ava jînê nin, wek bedenên kelehan
û dîwarên bircan in. Ger rojekê mirovên gel, van taybetmendiyana li ser xwe biavêjin, yanê heke gel xwe
biguherînin, Xwedê jî, wê çaxê dê tevna wî gelî xira
bike; wê parastina xwe li ser wî gelî rake. Wê demê
(Xwedê neslê me ji wan rewşan bisitirîne!), encam û
aqîbeta wî gelî, li ser sêrî ketxwarin û bi her hêlê ve
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têkçûn e.

ramûsandin?

Bi qasî ku me tîrên rexneyan avêtin kesên din, çi
dibû carekê jî me ew tîrana bavêtana kesayetên xwe
yên ku ji kêmasiyan bûne peyker!.. Çi dibû carekê
jî me, kesayetên xwe li kevirê mîhengê bixistana!..

Ka hele çend dilşewat di nav me de henin ku ji
bo xweşbûn û nûranî (rewnaq) bûna vê rewşa ku em
tê de difetisine, hêsiran dibarînin?

Ka hele çend meriv di nav me rexnegerên bê
însaf de hene ku jiyana xwe, wek Ebû Qetad’e (r),

Di nav me de yên ku bîra Mûs’ab û Selhedîn
kirine ka hele çend heb in?
Di nav me de, ka hele çend meriv hene ku li
dewsa axaftina vala kirinê, xem û zahmeta şitil
mezinkirinê dikşînin?
Di civata me de ka hele çend nexşedan in yên
ku li şuna kesên hew gazincan dikin in? Çend meriv in
ku bi pilan tevdigerin û bi tevdîr dixebitin?
Ên ku wezîfeya mezinkirina nifşekî hildane ser
gurmikên xwe, ligel dayîna curhet û wêrektiyê, divê
xof û hêviya ji Xwedê (c) û bi rastîn hebûna asoyên
ronahî yên pêşerojê, têxin dilên wan…
Mirov, ji neyarên eşkere natirsin; ên ku dilên
mirovan diteqînin neyarê veşartî û hevalên kêmaqil
in. Lewre kirinên neyarên eşkere û rewşên wan ji
xwe li ber çavan in û meriv dikane li hember wana
tevdîrên bandordar bigire.
Nehfên şexsî û kefxeşiyên şexsî, ji zarokên
me ra wek mar û dûpişkan in. Divê em xwe û
nifşê xwe, ji van mar û mûran û ji van dûpişkan
biparêzin… Divê em xwe û nifşê xwe, ji neyarên di
bin maskên rûken û rûhevalan de, sitar bikin. Da ku
nifş, li ser koka xwe kanibin hişîn, da ku bi şikl û
şemala xwe ya eslî ya dîrokî, kanibin mezin bibin.
Ez zanim ku amojkarî û perwerdekariya bi wî
şiklî, pir dijwar e; lêbelê ez cardin baş dizanim ku
(him li vê dinê him li wê dinê) xelasiya me û ya gelê
me, ancax wê bi vê amojkarî û perwerdekariya çetîn
were holê…
Yanê xem û paxav kişandin ji me re, kêfxweşî û
dilgeşî ji nifşê dû me ra…
Yanê şewitîna wek çiran ji me ra, ronîbûn û
ronakbûn û pêş xwe dîtin ji wan ra…
Yanê -heke lazim be- dojeh (cehnim) ji me re,
bihuşt (cenet) ji wan ra…

wek Huseyn lawê Eli (r) dibînin?
Ka hele çend meriv di nav civaka me de henin,
ku wek Rêzanê ve Serdemê serê xwe bêtirs dirêjî
benê daliqandinê dikin?
Ka hele çend meriv di nav me de hene ku di
tarîtiya şevan de eniya xwe ji dil, bi secadeyan didin

Yanê xemgînî, xembarî, xemnakî, derdnakî,
derbedarî, derdemendî ji me ra, şadî, kamranî,
dilxweşî, bextiyarî û tendurustî ji wan ra…
Xweşî û şadîmanî ji wan amojkar û perwerdekaran re be ku xwe û neslên xwe, stuxwarên ola xwe,
her hêvîdar dikin û li Keştiya Nûh (s) siwar dikin…
Wê keştiyê, bê navber ber bi perava xelasiyê, ber bi
keviya Çiyayê Cûdî ve dikişînin…    

Şêwaz
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Jîr
Umer Umîd

* Jîr, hişên xwe di riya fehmkirina rastiyan û
di ya pêkanîna geregiyên wan de bikar tînin. Her
dem rastî bala wan dikişine û bedenên wan hew li
dû pêdiviyên rastiyan dimeşin.
Ligel rastiyan, bi dad û edaletê re jî têkildar
in jîr. Ji bo pêkhatina dadê jî, tiştên ku jîr nekin tune
ne. Dadperwerî û rastperweriya ku bi jîr re ye, ewqas di nava gotin, helwest û kirinên wî de dixuyin
û dibiriqin ku, heke rind lê were nihêrîn, dê were
dîtin ku rastgoyî, safîtî û duristiya zarokatiyê ya bi
kesayeta jîr ve tew
wenda nekiriye.
* Jîr, siruştiyên
xwe bi kirin û
nihêrînên xwe ve,
bi awayekî bê îxtiyar
didin pêşandan. Bi
van kesayetên xwe
ve jîr, gelek caran
mîna zaroyan, mîna
gundiyan tên xwanê.
Yên ku nikanin xwe
bigihînin paye û
freqansa jîriya wan,
rexneyan li wan
dikin; heta bibêje
kêmaqilî û dîntiyê
îzafeyî wana dikin.
* Angaşt kirineke wisa heye ku,
jîrtiya kesên wanî
jirêzê der, zêde ye;
ew kes, xwediyê
rihên pêşewa nin.
Heke di pratîkê de
hemû zîrek nebûne

24

Jîr

serek û serkirde jî, ez bawer im di dilê qedrşînasan
da her dem pêşewa û pêşeng in.
* Jîr, di têkilî û pêwendiyên xwe de ji mirovên
jirêzê, cihê ne:
Ji alîyekî ve, bi her kesî re wekî xweh û birayan in; ne bi kompleks in, bi her mirovî re dikevin
têkiliyan. Ji ber ku derheqê her mijarê de gotin û
nirxandinên wan hene, dikanin muxatabî her kesî
bin.

nûpelda

bêndera çand û hunerê

Ji aliyekî din ve, bi helwest û bilêvkirinên
xwe ve, awarte ne. Bi her kesî re nakevin têkiliyan;
ji aliye her kesî ve nayên fehmkirin. Timehên demê
ne; naxwazin ku, wexta wan li tuneyiyê here.

xwerû nin; ji bo çêkirina berhemekê gelek caran
gotin û kirinên wan diguherin, jirêzê derdikevin.
Ma divê hemû tiştên nû, ji kirin û helwestên jirêzê
der pêk nayên?

* Di hizirîn û pêkanînên jîran de rastênhevî1
heye. Hizirînên wan li gor daneyên tişteyî2 nin;
helwestên wan, li gorî ramanên hizirînên wan dişekilin; endamên bedenên wan, li gorî geregiyên
doz û baweriya wan tevdigerin.

* Jîr karên xwe bi rêzkarî dikin; lê ne mîna
rûsar û rûtirşan, li karan dinihêrin... Karên xwe
mîna lîstina lîstikekê dikin wana. Jîr, bi vî awayî,
him parastina girîngiya kêr dikin, him giranbûna
kêr ji holê radikin. Ji van nihêrîn û kirinên xwe yên
ji wan karên ku dikin, kêfeke têr û tije werdigrin
jîr.

* Jîr, jêhatî û fedekarên şixulhez in. Lêbelê ev
jêhatîbûn û şixulhezbûnên wan, ne ji genetîka wan
e; ji sedeqeta li hember mengî3 û îdealên wan tên. Ji
ber ku ew, di nav hiş û dilê xwe de, di nav bawerî
û lêkerên xwe de, di nav aql û dilînên xwe de
ahengiyeke bê hempa çêdikin; hemû kirinên wan
ên di vê qûlwarê de mîna behîtan, jirêzê der in.
* Jîr, digel aqilmendî û jîriya xwe ewqas jî
dilînî nin. Li hember keserkêşekî/ê, dilê wî/wê
perçe perçe dibe. Çi Kobanê, çi Helepçe, çi Sîncan,
çi Şengal, çi Xeze her der, bi birînên kûr ve jîran
birîndar dikin.
* Digel aqilmendbûnê, pir jî hestyar in jîr.
Bi qasî geşbûna ji aliyê vacî ve, ji aliye hestan ve jî,
geş in jîr. Lê di vî warî de taybetmendiyên jîran yên
ku wana ji mirovên jirêzê vediqetîne, hevkêşbûna
wan e. Ji bo formalîteyan xwe nagufhêjin; li hember rewşeke kenok dikenin; li hember rewşeke
xembar, xemgîn dibin. Yanê di şekilîna helwestên
xwe de mîna zaroyan ji dil in; di vê wateyê de,
heke tu bibêjî vana hîn zaro nin; ev, ewqas ne xelet
e.
* Belê me got pir hestiyar in jîr. Ji aliye vacî
ve bi qasî geşbûna xwe ji aliyê hestan ve jî geşbûyî
nin jîr. Lê div î warî de taybetmendiyên jîran yên
ku wana ji mirovên jirêzê vediqetîne, hevkêşbûna
wan e. Ji bo formalîteyan xwe naguvêjin. Li hember rewşeke kenok dikenin, li hember rewşeke
xembar xemgîn dibin. Yanê di şekilîna helwestên
xwe de mînan zaroyan ji dil in. Di vê wateyê de
heke tu bibêjê vana hîn zaro nin ev ewqas ne xelet
e.
Jîr, digel hestyarbûna xwe ewqas jî rastîbîn
in. Bi qasî ku pêwendiyên xwe bi cîhana rast re
didomînin, ew qas jî bi gerdûna xiyalan ya pêşerojê
re têkildar jî didomînin. Tiştên ku hildiberînin,

* Jîr, ne zexel, ne jî tenbel in; berevacî, xebatkar in wana; huqas vejenî nin ku tu dibêjî qey vejena wan naqede. Jiyana wan û pêkanîna geregiyên
doz û têkoşîna wan, ketine nav hev; heta bibêje
herdu bûne yek. Ewqas ku, di jiyana wan da,
hemû helwest û tevgerînên wan ên ku bi xewn û
xiyalên wan ve, têkildar in, çirûsk çirûsk in.
* Li tenişt bîhnfirehiya jîran, di xweyî li
rastiyan kirin de jî, ewqas inyadên bê tawîz in.
(Helbet li vir qala inyadeka bê totik4 nayê kirin!)
Li hember berbestan nebez in jîr, li pêşberîn neyaran venakşin û berxwe didin. Jixwe di mêjû de
kesayetên serkeft, di xwedî derketina li rastiyan
de, ma wisa ne bi inyad bûn?
* Jîr, ligel rastîgiriya wan, yanê piştevaniya
wan a rastiyê, bi nezaket tevdigerin; vegotinên
wan ên li ser rastiyan bi zimanekî şîrîn in; xerabî li
dor wan tune ne… Li ku dibe bila bibe, bi her hêlê
ve mirovahiya xwe ya zêrîn dijîn û didin jiyandin.
* Bi qasî ku qîmetê didin xwe, ewqas jî,
belkî hîn zêdetir, didin derdora xwe. Bi derdora
xwe bawer dikin, derdora wan jî bi wan bawer
dikin. Meriv dikane bi dilekî rihet bibêje, ciyê ku
jîr lê nin, ciyê bi ewle nin. Pêlên rastî û duristiyên
ku ji gotin û kirinên jîran belavî hawêrdorê dibin,
heke xwe digihînin kîjan deran, wan deveran jî
vediguherînin qadên rastî û duristiyan.
(Endnotes)
1 Rastênhevî: Mûwazat, paralelî.
2 Daneyên tişteyî: Daneyên objektif.
3 Mengî: Îdeal.
4 Totik: Mantiq, vac.
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Guldesteyek Ji Şîretên Ehmedê Xanî
Ebdulhadî Botî

Şîretên alim û zanayan, feylesof û hekîman

ji dersê heta dersê veke ew ne serfiraz dibe û ne jî

netîceyên tecrubeyên salan, fikrên kûr û dirêj, û

wê kesek berê xwe bidiyê û wî bixe cihê hurmet û

îlhamên menewî ne. Bo vê yekê, ev şîret li cem mi-

nasiyê de. Ehmedê Xanî ev me‘ne bi vî awayî bi me

rovan ji zêr û zîvan gellekî bi qîmettir in. Ev şîret

daye zanîn:

ne mal û milkê heremekê an jî neteweyekê ne, ew
dibin milkê hemî neteweyan; hemî kes ji wan feyde
dibîne û guh dide wan.
Vêca Ehmedê Xanî weke alimek û zanayekî,
weke feylesofek û hekîmekî tecrube û serpêhatiyên
xwe, fikr û ramanên xwe bi muhreke Kurdî bi hemî
neteweyên dinyayê re hevpar kirine.
Em ê di vê nivîsê de guldesteyeke şîretên
Ehmedê Xanî pêşkêşî we bikin û li ser wan kûr
û dûr bifikirin ka gelo em ê karibin ji wan ibret û
dersan bigirin. Me ev guldeste ji berhema Xanî ya
bi navê Nûbihara Biçûkan girtine. Nûbihar di eslê
xwe de ferhengokeke Erebî-Kurdî ye. Belê di serê
vê berhemê de Ehmedê Xanî hinekî behsa bîr û
baweriyên Îslamiyetê kirine û wekî dîtir di serê her
feslekê/beşekê de şîretbeytek nivîsandiye. Me jî got
em ê van beytan bi we re hevpar bikin.

Hetta tu dewr û dersan nekî tekrar û mesrûf
Di dinyaê tu nabî ne meşhûr û ne me‘rûf1
2-Arif û Zana Kî ye?
Alim û zanayê ku di civakê de bi qencî tê
zanîn û bi vî wesfî tê naskirin, lazim e nerm be, ne
hişk be; lazim e bêhnfireh be, ne bêhnteng be û lazime ku di heddê xwe de be, ji heddê xwe dernekeve.
Kengî di van wesfan de sistî kir û ji rêbaza xwe derket wî çaxî baweriya xwe dişkîne û êdî nikare berê
mirovan bide qenciyê. Jixwe wê deme mirov jî hew
bi ya wî dikin. Ev şîret bi vê beytê hatiye kirin:
Arifê ku bi qencî me‘rûfî bit
Dê helîm û sabir û mewqûfî bit.2
3-Lezkirina Gihiştina Armancê
Mirovê bê armanc û bê meqsed bijî jî, ji wî

1- Ders û Sipartek
Wekî xwendevan dersa xwe dibîne û vedigere malê, pêwiste ku li malê derê kitêba xwe veke,
dersa ku wê rojê dîtî dubare bike û di hişê xwe de
pipêjîne. Ger xwendevan li ser vê rêz û bazê xwen-

re nayê gotin dijî. Belê, ger armanc û hedefeke wî
hebe, lazime sistayîtiyê neke û bilez û bez baskê ve
pêşde here, yan na nagihêjê. Wehareng e mirovê
me‘bûdek wî hebe ku jêre ibadet dike ye, lazim e
herdem di emr û fermana wî de be, tu cara ji emrê
wî dernekeve û fermanên wî îhmal neke. Bo vê

dina xwe bidomîne wê serfiraz bibe û di nav heval û

me‘neyê jî Xanî wiha gotiye:

hogirên xwe de nav bide û were naskirin. Weharen-

1 Ehmedê Xanî, Nûbihara Piçûkan (Digel kitêba Mecmeu’l-Enhar
fî Şerhi Kitabî Nûbihar ya Zeynulabidîn el-Amedî) Teksîra destxeta
şarihî sala 1410’ê hicrî, r. 8

ge wê bibe mirovek navdar. Belê heger derê kitêbê

2 Ehmedê Xanî, Nûbihara Piçûkan, r. 23.
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Ger dê te meqsûdek hebî lazim divê lê pê bilez

Şeyx û sofîtî û keramet ilm xwendin û hem emel

Xesma te me‘bûdek hebî daim di emrê wî bibez3

Xilwete hucre, terîqete şerîet bêxelel.5

4-Kubarî
Kibr an jî kubarî wesfê herî bêhnpîs û ne
layiqê mirovan e. Kubarî, qebûlnekirina heqiyê û
biçûkdîtina mirovan e. Kesê ku heqiyê bizane, lê
belê digel vê qebûl neke, ji wî re kubar tê gotin.
Weharenge kesê ku mirovan biçûk bibîne û xwe ji
wan mezintir nişan bide û wan jar û zelîl bike, ji
wî kesî re jî kubar tê gotin. Mirovê kubar ji Xweda
Teala dûr e. Bo vê yekê, Xweda mirovên kubar hidayet nake û dilê wan ji îmanê re fireh nake. Di vê
beyta jêr de Xanî bang dike kesên kubar û ji wan re
dibêje: Ey ew kesê ku kubarî ji xwe ra kiriye merkeb û lê siwar bûye! Tu pêşiyê herfa (b) ya di bêjeya
(kibr) de ye, biqulbîne herfa (y) û piştre lê siwar
bibe.

6-Virr û Derew
Ji rastgotin û dirustahiyê qenctir û baştir
sifet tuneye. Weharenge ji derew û virran pîstir,
qirêjtir sifet jî tuneye. Bo vê yekê, mimkine ku
mirovê bawermend ê bawerî bi heyîna Xweda
anî û bawerî bi heyîna axîretê anî bikeve şaşîtiya
diziyê, xeybetê û fehşê, belê ew nakeve şaşîtiya
gotina nerast û gotinên derew. Ji bo vê yekê Xanî
dibêje: Heger tu bixwazî bibî mezin û rêberê gelê
xwe, û gotina te di civakê de meqbûl û muteber
be, tu caran derewan neke welew ku tu bizanî dê
tê bibî qet qet û perçe perçe, cardî jî derewan neke.
Ger te divêtin tu bibî mîr û ser û muteber

Ey ku te kibr daim kirye ji bo xwu merkeb

Kizb û xîlafî mebêj ger te bikin ker bi ker.6

Ewwel tu “bê” bike “yê” paşî bigêre merkeb4
7-Têkiliya Bi Dinyayê re
5-Şêxanî, Sofîtî û Keramet
Ev her sê termên li jorê zehftirîn ew term
in ku bi wan mirov dixapin têne hesabê. Gellek
mirovên dilreş hene ku neqencî û dilreşiya xwe bi
van terman dinixwimînin û bi wan mirovên nezan
an jî yên xafil dixapînin û bi navê dîn dinyaya xwe
dixwin. Bo vê yekê, Xanî xwestiye ku vê şîretê li
mirovan bike ku bizanin şêxanî û sofîtî û keramet
ne bi şikl û çek û şaşikan e, lê belê me‘neya van terman a rast, ilm û zaneyî û xwendin û emelpêkirin
e. Heger te xilwet bivê, here hicrê, cihê xwendin
û fêrbûnê; heke te terîqeta rast bivê, rasterast berê

Dinya weke xana rêwiyan e, ne cihê war
û seknê ye. Dinya welatê xurbet û biyaniyê ye, ne
welatê eslî û rastîn e. Bo vê yekê, lazim e mirov
bi vî çavî li jiyana dinyayê meyze bike û berê xwe
bide jiyana ebedî û ji bo bidestxistinâ wê bifikire û
kar û bar bike. Rutba herî bilind û mezin ev e. Bo
vê me‘neyê Xanî dibêje heçî kesê destê xwe ji dewa
kirasê dinyayê berde, yanî xwe jê dûr bike, bê
guman merteba wî di nav mirovan de bilind dibe.
Herçî ku ji dunyaê berdeişte damen bû
Bê şubhe di nêv amê evreişte gerden bû7

xwe bide şerîeta Xwedê, ku ew e terîqet.
5 Ehmedê Xanî, Nûbihara Piçûkan, r. 31.
3 H. b. r. 25.

6 H.b. r. 36.

4 H.b. r. 29.

7 H.b. r. 40
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evîndarê xwe re here geştê, şukrê vê nimetê bike, ez
bawerim ku ev rewş weke ku li min gelek xweş hatî,

8-Ilm û Emel

wê li te jî gelek xweş were.

Ilm wesfê Xweda Teala ye, navek ji navên
Wî ye. Ji bo mirovan jî merteba herî bilind e. Belê
ilm û zanebûn wê demê bi qîmet e heger ku pêre

Di fesla nûbiharê da digel dîlber biçin geştê
Ji wê xweştir umur nabit ev hal li min qewî xweş tê.10

emel hebe. Ilmê ku pê re emel nebe ew bêfeyde

11-Dilê Mamoste û Dilê Şakird

ye. Lewra ew alimê ku bi ilmê xwe emel neke, roja
qiyametê berî putperestan têne ezabdan.

Têkiliya mamoste û xwendekaran têkiliyeke

Ger te bivêtin ku beraber nebitin kes bi te ra
Ilmî bixwûn hem emelî bike senet ji xwe ra

8

û

dewlemendiya

mosteyan di ser dereceya bavan re ye; lewra feydeya bavî fanî ye, belê feydeya mamoste baqî ye.
Vêca dema ku mamoste xwendekarî perwerde dike,

9-Ilim Serwet e
Serwet

pîroz û miqeddes e; heta tê gotin ku dereceya ma-

lazime ji bona zehmetî û êşa ku xwendekar ji bona
herî

mezin

zanebûn e. Zaneyî mirovan ji dereca heywanan derdixe û bi çeng û baz dike wan difirîne baskî Xweda
Teala ve. Zanebûn ne tenê ji bo mirovan dibe sedema bilindbûn û pêşveçûnê, weharenge se û kûçikên
hatine perwerdekirin û bûne zana, di mijara xwe
da jî mîna kuçikên nêçîrê û yên ji aliyên hêzên

hînbûnê dikişîne mamoste ne dilnazik be, bila dilhişk be mîna kevir; belê ji aliyê dîtir ve lazime dilê
xwendekarî weke deştekî fireh be û her tiştî qebûlê
xwe bike ku di pêşerojê de serfiraz bibe.
Muellim bila dil wekî ber bitin
Divêtin ku şakird dil ber bitin.11

ewleyiyê ve hatine perwerdekirin û têne bikaranîn,
ji hemcinsên xwe bilindtir û biqedirtir dibin.
Herçî kesê ilmekî qenc xwendiye
Dewlete ger wî bi esil zaniye9
10-Bihar û Dîlber
Xweda Teala di biharê de roneqek bêhemta

Xanî di helbesteke xwe de, cî dide beyteke
ku me‘neya vê beytê temam dike û dibêje: Heke
xwendekar û şakird ne qabilê ilm û feyzê be, hikmet û zanebûna alim û mamosteyî tesîrê lê nake:
Talibê ilm û kemalê nebitin qabilê feyz
Hikmet û terbiyeta alimê dana çi biket12

dide dinyayê, sirûşteke bisihir derdikeve meydanê,

Di encama van rêzên reşbelek de ez Ehmedê

çavan bel û beq dihêle, jiyan xwe nû dike, ew giya,

Xanî bi rêz û hurmet yad dikim, hêvî dikim ku Xwe-

gul, çîçek, dar û heywan û teyrikên mirî ji nû ve

da Teala me ji xêra wî mehrûm neke û Xweda Teala

sax dibin, komî mehşerê dibin. Wekî dîtir, insan li

me û wî bi cîrantiya Hz. Muhemmed serbilind û şa

ser rûyê erdê bi hezjêkirin û mihebbet û işqê heye,

bike.

lew ku bê vê jiyan tirş û tehl e, bê tam e. Vêca heke
Xweda Teala mehbûbek hezjêkerek kire nesîbê
te û tu pê nimetdar kirî, di biharê de bi evîndar û
8 Ehmedê Xanî, Nûbihara Piçûkan, r. 43.
9 H.b. r. 45.
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10 H.b. r. 47.
11 Ehmedê Xanî, Nûbihara Piçûkan, r. 50.
12 Tehsîn İbrahim Doskî, Cewahîru’l-Meanî fî Şerhi Dîwani Ehmed
el-Xanî, weş: Sipîrêz, Dihok, 2005, r. 123.

Dilopên Ji Rîsaleyan…
E. Semed
Elhasil: Xortanî wê bibore. Heke di sefahetê
de borî be, hem li dinê hem li axretê bi hezaran elem
û belayan paş xwe ve dihêle. Hewe bivê fêm bikin
ew xortên holî çawa bi piranî ji ber nexweşiyên
dilgûmaniyên ji xerabkarî û perpûçiyan çêbûyî wê
bikevin xestexaneyan, ji ber harbûniyên xwe wê
bikevin zîndan û sefaletxaneyan, ji ber wan elemên
me’newî yên ji diltengiyê çêbûne wê bikevin meyxaneyan, hingê ji xestexane û zîndan û goristanan
bipirsin. Helbet bi piranî ji lîsanê-halê xestexaneyan hûnê axûnalên wan nexweşiyên ku bi germa-

ya xortaniyê bûne sebebê perepûçî û xerabkariyê
bibihîzin, dîsa, bi wî awayî ji zîndanan bi piranî
hûnê dengên jovanî û poşmaniyên wan xortên
bedbextên sîlleyan dixwin bibihîzin ku bi germaya xortaniyê di daîreya na-meşrû’ de harbûnî
kirine. Bi muşaheda ehlê keşful-qubûr û bi tesdîq
û şahidiya hemî ehlê heqîqetê hûnê bizanin; li
goristanê û li wê ‘alema berzexê ya deriyê wê ji
wan kesên seryêkve diçin re tê vekirin û tê girtin,
pirtirînê ‘ezabî ji xerabkariyên xortaniyê çêdibin.

Hem ji wan pîrekal û nexweşên ku
pirtirînê new’ê beşer teşkil dikin, bipirsin. Helbet
bi piraniya mutleq, bi jovanî û hesretan ê bibêjin: “
Heywax, me xortîniya xwe beytişe borand, belkî bi
xesar me ziyan kir. Eman weke me nekin!” Lewra, ew mirovê ji ber zewqa na-meşrû’ ya neh-deh
salên xortaniyê li dinê bi salan xem û keder, li
berzexê ‘ezab û zerer, li axretê belaya cehennem
û dojehê dikişîne, dilê mirov çiqas bimîne pêve
jî,

bi

sirrê

nabe

musteheqê merhemetê. Çimkû, ew kesê bi viyana
xwe, xwe diavêje zererê ne layiqî merhemetê ye.
Cenabê Heq me û hewe ji fitneya cazîbedar
a vî zemanî xelas bike û biparêze. Amîn.
(Bediuzzeman Se’îdê Norsî, Sözler, Gotina
Sezdehê, Meqamê Duyemîn.)
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Xwezî Ez Dîsa Zar Bûma
Mûrad Hêvîdar

Xwezî dîsa ez zar bûma, li gundekî
hilmek jî be bûbûma biçûk lê belê weke zilamekî
Xwezî dîsa ez zar bûma, li ser riyan
pêxwas,çîptazî,birçî û bêsermiyan
Xwezî dîsa ez zar bûma, li kêleka pezekî
di devê min de bilûr û di destên min de bi darekî
Xwezî dîsa ez zar bûma, li kêleka çemekê
bifiriyama û biçûma li ser avê di demekê
Xwezî dîsa ez zar bûma, bêguneh û belengaz
ji ber kul û kederên li pêş, bikirama niyaz
Xwezî dîsa ez zar bûma, li ser çongê diya xwe
heta ji min bihata bigiriyama û bihatama xwe
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Mikurhatinek
An
Kitêba Min a Ji Min Xeyîdî
M. Zahir Ertekin

sorgula xunçe-dehan nazik nîhala kê yî tu?
mehweşa dilpîrehen şox û şepala kê yî tu?
gulruxa sîmen-zeqen fikr û xeyala kê yî tu?
ahûya deşta xeten mişkîn-xezala kê yî tu?
nazika sîma-semen qenc û delala kê yî tu?
				

Macin

Kitêba min ji biharên asûde, bexçeyên sorgulan
diyariyê min dikirin. Di hêmbêza wê de keskesoran kon vedida. Pel û bergên wê mîna sifreyeke zêrîn vedibûn û min yek bi yek diqulipandin. Bêhna emberên ku li rihê min direşand

hê jî di gewriya giyana xwe de hîs dikim. Ava
ku bi tasê dadigirt û bi ser kezeba min berdida
bê şik ava kewserê bû. Ne şîr bû ne şekir bû
ne hingiv bû, lê hersê jî bûn. Loma bihna Mihemmed ‘eleyhîselam jê difûriya û ‘esliyeteke
derûnî, ‘esaleteke gerdûnî, esasiyeke ‘esrî
bi xwe re tanî. Hilma ku min jê digirt, min li
Uhudê, Bedrê, Hittînê, Kerbelayê û Ke’beya
pîroz digerand. Bêhna ku ne a wê bûya, derhal me’dê hiş û mêjî te’l dikirin, reng û rûyê
ruh ji holê dertanîn û dil dixiste nava ‘hindik û
pihînan. ‘Eçiqandin li dewsa xwe dihişt.
Carna kitêba min bi destê min digirt, ez li

Mikurhatinek An Kitêba Min a Ji Min Xeyîdî
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kaînatê digerandim. Belê di hundirê xaniyê xwe,
li odeya xwe ya biçûk bûm, lêbelê bi alîkariya
wê ez li tevahiyê gerdûnê digeriyam. Îja ne tenê
vê gerdûna ku bala mirovên vê dinyayê dikişîne.
Herwiha gerdûna axretê jî ciyê ger û geşta min
bû. Geh dibû şev û li esmanan li stêrkan bi teriya
şevê siwar dihatim. ‘Erş û kursî, lewh û qelem li
nig min dibûn mêvan.
Li kakêşanên gerdûnê digeriyam. Mezinahî û
xebata wan a nuwaze qudreta Xwediyê wan ê
ezelî nîşan dida. Li ber gerdûna mezin habûna
min car caran dibû mêşek û car caran jî ji serê
derziyê biçûktir dimam. Vê hikmeteke mezin li
ber min vedikir. Min bi min dida zanîn da ku
heddê xwe bizanibim. Da ku bizanibim bê çi me.
Da ku bizanibim biçûkatiya xwe, li hember mezinatiya Wî.
Dibûm mêvanê Merîhê. Jûpîterê jî ji dûr ve min
de’wetî mala xwe dikir. Stêrknasiyê pel bi pel
li ber min deriyê xwe yî razesir vedikir. Gera
gerdûnê bi saya kitêba min ji min re dibû weke
bexçê avahiya min. Bi hikmet… bi me’rîfet… bi
bereket…bi tefekur… Geh dibû roj û li ser rojê
şopên nûranî ji min re dibûn heval. Geh min
xwe bera binê behrên deryayî dida û bi cûr bi
cûr ajalên binê behrê re avjenî dikir û min xwe
hînî kar û xebatên wan, xizmet û tevgerên wan,
sedemên afirandina wan dibûm. Bi vî awayî
qudret û heşmeta Xwediyê wan derdiket ber
çavên min… Çavên min li dinyayê û li dinyayan
digeriya… belê êdî dinya ji min re ewqas mezin
nedihat û min wisa dizanî ku mala min li ber
dinyayê çi be, dinya jî li ber gerdûna ku her roj
bê pasaport lê digeriyam ew bû. Bê hîsab lezzeteke me’newî hebû di naveroka kitêba min de…
Geh dibûm seyahekî dîrokî û li Mûteyê dibûm
mêvanê Xalidê Kurê Welîd. Geh di qesra Siltan
Selaheddîn digeriyam. Geh li Qudsê di temaşayê
de bûm û geh bi weliyên Xwedê yên têgihîştî
re… Rebbanîyan, Xezaliyan, Geylaniyan û w.d.
Roj qulupîn, heyv derbas bûn, sal zivirîn geremola dinyayê, mijûliyên yekalî destên xwe bi hev
re xistin qirika min. Weke dîlekî tirsonek min jî
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bêyî ku berxwedaneke birûmet li dar xim, min
xwestekên wê pejirand û şet û çiya ketin navbera min û kitêba min. Min gelek caran ew tenê ji
dûrî ve temaşa dikir. Min ‘ewil texmîn dikir ku
ez ê tenê karibim li hember dinyayê derkevim
û biserkevim. Lêbelê her ku çû tûrik vala dibû.
Min ji sermiyan dixwar û tiştek lê zêde nedikir.
Her ku dem diborî, pî û milên min sist dibûn.
Te digo qey dûxan ji wan derdikeve. Tedawiyên
zahîrî jî tu feyde nedikirin. Çiqas ku navber kete
nabeyna min û kitêba min, mûsîbet û bela jî bariyan. Min yek çareser dikir sê hebên din derdiketin. Wisa bû ku tevî rih, cesed jî roj bi roj kêm
dibû, zeîf diket û taqeta wan dadiket binî.
Min her texîr dikir û min her davête paş jiyanê.
Lê min ji xwe re digot di nêz de ez ê dîsa dest
pê bikim. Ev paşdeavêtin bi salan dom kir. Her
ku min ew avête paş jiyana xwe, ez her û her
li paş jiyanê mam. Ez kêm ketim. Bê taqet û bê
derman…
Belê li gelek ciyan û gelek caran mîna tûtiyekî
min parastvaniya kitêba xwe dikir. Lê gelekî jê
dûr bûm. Lewra min nedixwend. Nexweşiyeke
nexwendiyê bi min girtibû û paytexta dilê min
ez terikandibûm. Tenê mabûm. Li gelek ciyan
mudafakarê kitêba xwe bûm, lê ev manîfestoyên
min ên parastina kitêba min, kes qani’ nedikirin.
Lewre min bixwe ew nedijiya. Ji jiyîneke wisa
bêpar û dûr bûm. Loma jî hereketên min ên rojane ne li gorî kitêba min bû. Ji ber gotin û kirin
ango teorîk û pratîkên min li hev nedikirin, bandora parêzgeriya min a kitêba min jî tunebû an
gelekî kêm bû.
Ya rastî ji aliyê dunyewî ve kêmasî çareser dibûn
lê di mijarên uxrewî de kêmasî li binê guhê hev
diketin. Şîreta “Xwendin, xwendin, xwendin; desthevgirtin, desthevgirtin, desthevgirtin” ji zû ve ji
bîra min çûbû. Xwendina ku min xwe pê dixwapand jî weke xwarina xerabe bû. Piştî xwendina
wê mêjî tevhlîhev dikir. Sal û zeman derbas bûn.
Min cî û war guherandin. Gelek mirov di heyata
min de cî girtin, hatin û çûn. Gelek çûn û hew
hatin. Çend heb jî man. Gîham êwreke wisa ku
navbera zahir û batin mîna navbera şerq û xerbê
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fireh bû.

Û dîsa;

Paşê…

Kitêba min; gava dixwernedîtina min de,
dixwerdîtina min tu yî. Çehl, kend, deşt, çiya
bi saya serê te li ber min bûne perava selametê.
Gelek deryayên tofanger bi te hatine temirandin. Weswese û yûweswîsên xedar dema ku şik
davêtine hundirê min tu ji min re dibû alîkar.
Tirsa min a ji mirinê bi te dîsa dibû şahiyek. Tirs
ji holê radibû. Qeda bi dinyaya pîs diket. Bir
rehm û hêvîbexşiya te gelek mijarên tengezar
li ber min dibûn mîna xwarina taştêyekê. Dema
ji xofê tirs di canê min de dibû xwîn û xwîn di
canê min de dicemidî, te deriyê sobeya xwe ji
min re vedikir. Dema ku rih ji canê min dikişiya
tu dibû xwînbexşiya min. Temenê min î zar bi
te zelal ma heta qonaxeke girîng. Belê, hewseleya xwe tev didim, gelek şênahiyên bi bêhnrehm
hemû bi te, xwe li dor min girtibûn.

Rojekê…
Bêhna hewlê ji min hat. Yanê bêhna
xîretê. Xîreteke wisa ku rabim û ji nû ve berê
xwe bidim kitêba xwe. Ji xwe bi dûr xim xewnên
reş û tarî. Ji ser xwe bavêjim xewa bêhêvitiyê,
xewa xemla dinyayê, xewa bêînsafiyê, xewa
xefleta giyankuştinê û…
Min xwest ku careke din bikelim û bikevim nava rûpelên zêrîn û ji nû ve abad bikim
qesra xwe ya ku Yezdan di şevan nazil dibiyê…
Min xwest derdê dilê xwe û êşa cudahî
û fîraqiyê ji kezeba şewitî ji kitêba xwe re
binehwirînim.
Min xwest dîsa hest û ramanên xwe li
ber ava wê ya bimbarek bişom.
Dilê behitî xwest ku cardin xwe bi
kitêba xwe şa ke. Fîstan û kirasên gemarî û
qermîçankî li ser xwe rake. Ji nû ve ava heyatê
bi ser dilê xwe de ke. Hawara xwe bigihîne
kitêba xwe û dermanê kitêba xwe ji xwe re şîfa
ke. Tradîsyona ku jê gelekî dûr ketiye weke
kevneşopiyeke wenda û pir ‘ezîz, dîsa ava ke.
Bê yê wê, zinarên ku têde wer bûye, dem
û dewranên ku bê wê meşiyaye bi wê re par ke.
Xwest… xwest… xwest… gelek tişt xwest. Min
wiha deng bi kitêba xwe kir:
Kewareke kulvedayî,
Umrekî derengmayî,
Xewarekî di xew de mayî me, ez hatime ez
benî.
Kitêba min î dilpak,
Kitêba min î rewnak,
Kitêba min î bê mînak, ez hatime ez benî.

Belê bi van loriyan min li deriyê wê xist,
stûxwar. Rûpelên wê yek bi yek vekir. Min wê ji
nava toza salan derxist û xwest bi wê tozê toza
canê xwe bişom. Bi lêvegerîneke zexm bi bal wê
ve rû da.
Lêbelê;
Kitêba min ji min xeyîdî bû. Min çer dikir jî
wê razên xwe li ber min venedikir. Xuya bû ku
gelekî hêrs bibû. Çiqas li ber dilê wê geriyam
jî, ne him û ne gim jê nehat. Deh, bist, sî, pêncî,
heştê rûpel xwend. Hê deriyê sirrê xwe ji min
re venekiriye. Îhmalkariya salan li serçavê min
dixe. Ji ciddiyeta xwe tiştek wenda nekiriye lê,
basîtbûnê jî napejirîne. Hewla ku wê razî bikim
berdewam e. Hêviya min ew e ku ew min ‘efû
bike û razên xwe yên jiyanî, rehmanî, me’newî
li ber min veke û herwiha em dîsa mîna berê
bin heta roja qiyametê.
Ez jî mîna Seydayê Bateyî ji kitêba xwe
re wiha dibêjim:
Baziya hecrê ji nû dil rave rûyê mexlebê
Kun dikit furqet dilan hem reng e şîş û metqebê
Zalimê çerxê behêtim ger reşadê lewlebê
Ya rebbî dîsan muyesser ke ji bo min metlebê
Bê hîcabane bibînim caredî dêm-kewkebê
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Sirrê Yekîtiyê
Ahmet Sait Pakyürek

mirovatiyê diçirûsine û li bilindayiya ferişteyan de hembêz bi hembêz şewqê belav dikine!
Bêhna çawaniyên Wî (c), yên ku di
nav zîl u pelên wan kulîlkan da belav
dibe, hişên min bir! Keskayî û ronahiyên
ku xwe di paş wan çawaniyan de dibiriqine, ez faf û lal kirim berdam...

Her hêl û her der û her tişt û her hebûn,
ji ezel bigre heya bi ebed, bi biriqandina sirrê
wehdetê ve tevhev biriqî ne. Hûn ji guliyên daran bigrin, heya baskên çûkan; hûn ji stêrkên
ezmanan bigrin, heya pêwr, kadiz û kakêşanên
ezmanan, ev raza, bi her alî ve çirûsk çirûsk e.
Wekî aferîdeyan / mexlûqan gişan, ez li
hember van dîmenan, matmayî mame. Mîna
ava ku xwe li daran biqelibîne, mîna atmosfera ku xwe li dora cîhanê bigerîne û fena xwîna
ku di tamaran de xwe digovilîne, ew sirra, wer
bi lêhatinekê û wer bi biriqînekê ve eşkere û
bi mexlûqan ve yekbûyî ye ku, xwe raberî her
xwedîçav, xwe raberi her xwedîdil û xwe raberi
her xwedîhişan dike...
Di rûyên rihberan de nav û wesfên Wî (c),
wekî gupikên gulan kulîlk bi kulîlk bişkivîne.
Ev navana, li gerdûna gihayan bişkivîne,
li warên heywanan xuya dikine, li welatên
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Di nav pileyên atmosferê de şewqa
Wî (c), di rûyê deryayê de hilma Wî (c),
di perên teyr û çûçikan de silava Wi (c)
heye... Di dema zarokanîna diyan de
giriyên zaroyan Wiya (c) tine bîra merivan; di dema hatina biharê de bişkivîna
gupikên daran, mizgîna rehma Wiya (c)
tîne pêş çavên mirovan; di dema erdnermbûnê
de vejîn û şiyarbûna rihberan, vejînkirina Wiya
(c) tîne bîra baqilan. Di dema şifaq û berbangan
de, di xwendina dîk û teyran de mizgîna Wî (c)
tê dayîn.           
Ey Xwediyê dem û serdeman, ey
mededkarê xerîb û xemkêşan! Me, ji çavên
bi besîret, me ji guhên bi feraset û me ji dilên
bawermend û bi rehmet bêpar mexîne! Di nav
xewa bêxêr û bêbinî de, me mehêle! Her wext
tu me bikî serwext, li herdu cîhana, tu me bikî
xwedîbext! Di dema bêkesîtiyê de Tu (c) li me
kesîtiyê bikî û di dema bêxwedîtiyê de, Tu (c) li
me xwedîtiyê bikî!
Pîroz be jiyan, ji mirovên bixwedi re! Pîroz
be vejîn ji nifşên aqilmend û çandparêz re!... Bi
daxwaza hatina bihar û cejnek rasteqîn, ji her
dil û her welatî re, pîroz be...

Dê û Babê Min Qurbana Te Bin
Seyfettîn Aykaç

Şev tarî ye, şevereş e, çav çavî nabîne. Di
kolanekî de ber bi aliyekî ve diçe, nizane ka bi ku
de û çima diçe. Tarîtî mîna dûmana mijekî çarmedora bajêr an hemî dinyayê girtiye. Qe nabêje
ez ê herim li dîwarekî bikevim an bikevime nava
bîrekî an jî di kendalekî de herim, hema bê sekin bi
rê ve diçe. Di dilê xwe de çirakî hildike an na, wê
demê ronahiya hîvekî dide ser û riya wî ronî dike.
Ronahî hemî tarîtiyê belav dike. Dikeve pey ronahiya wê hîvê û dibîne ku hinekên din jî dane pey
wê ronahiyê. Pêşiyê ev kes kî ne nas nake, dema baş
mêze dike, dibîne ku ew Zeydê kurê Herîse, ‘Eliyê
kurê Ebûtalib û Ebûbekir e. Bi lez xwe digihîne wan
û ji wan pirs dike:
-

Hûnê kengî bigihêjine wir? Yek ji wan bersîvê
dide:
Heta saetekî…

Bi hev re alê hîva çarderojî -ku bi ronahiya
xwe hemî ‘alem ronî kiriye- de

dimeşin… Hz. Se’dê kurê Ebûweqqas dema ku şiyar
dibe, dibîne ku ew tiştên dîtî hemî xewn in.
Piştî çend rojên din Hz. Se’d dibihîzê ku
Resûlullah ‘eleyhîselam bi dizî dest bi teblîxê kirye, hema di cih de biryara xwe dide û diçe newala
Ecyadê, dibîne ku Resûlullah ‘eleyhîselam nimêja
‘esir dike, diçe cem û jê dipirse:
-

Tu de’wetê bal çi ve dikî?

-

Bi bawerkirina; Ellah pêştir tu xweda nîne û Muhemmed qasidê Ellah e.

-

Ez bawer dikim ku Ellah pêştir tu xweda nîne û
ez bawer dikim ku tu qasidê

Ellah î. 1
Dema hz. Se’dê kurê Ebûweqas bû misilman hêj xortekî 17 salî bû. Dema ku bû misilman
xêncî malbata Resûlullah ‘eleyhîselam bi tenê Hz.
Ebûbekir bibû misilman.

1 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.2, r. 433.
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bû.2

Hz. Se’d ji xalanên Resûlullah ‘eleyhîselam

Dema diya Hz. Se’d hîn bû ku Se’d bûye
misilman pir li ber xwe dikeve û ji bo ku wî cardin
vegerîne ser dînê bab û kalan zef pê dikeve. Zef riyan digere tu rêyeke bi xweşiyê! nabîne. Ji bo ku Se’d
gelekî ji diya xwe hez dike, diya wî vê carê bi riya
hestiyarî û diltenikî xwe diceribîne. Dibêje Se’d:
-

Heke tu dev ji wî dînê xwe bernedî ez ji vir pê
ve ne av û ne jî nan dixwim. Hz. Se’d ji diya xwe

re dibêje:
-

Dayê dev ji wî karê xwe berde. Tu çi bikî jî ez dev
ji dînê xwe bernadim. Diya wî rojekî du rojan

devê xwe nade tu tiştî, wisa dibe ji hal dikeve, dawiya
dawî bi xwe ve diçe. Hz. Se’d tê cem diya xwe, li ber
digere lavelav pê dike û jê re wiha dibêje:
-

Dayê! Haja te pê hebe, heke hezar heb canê te
hebe û tu hemiyan libo libo bidî der, ez

dîsa jî dev ji dînê xwe bernadim. Dema diya wî dît ku
Se’d bibîryar e, vegera wî bi tu şeklî nîne dev ji sonda
xwe berdide.3
Hz. Se’d ji diya xwe hez dikir û qiymet
didayê, dema ku ev bûyer çêbû, Hz. Se’d pir dilteng
bû. Xwedê te’ala Se’d û yên mîna Se’d ji bo dilê wan
rihet bike ayet nazil kir. Îta’eta bi Xwedê ji îta’etkirina
dê û babê muhîmtir kir.
Rojekî Hz. Se’d û çend heb hevalê wî bi hev
re bi dizîka diçin newalekî, bi dizîkave îbadet dikin.
Çend heb kesên ji Mekkeyê wan dibînin û diçin wan
aciz dikin û henekên xwe bi ‘îbadetên wan tînin. Hz.
Se’d li dijî wan derdikeve û şer dikin. Di wê hengamê
de Hz. Se’d hestuyê kiloxekî hêştirekê ji ‘erdê hildide
û li serê yekî wan dixe û serê wî dişkîne. Ev bûyera
hanê dibe cara yekemîn a xwîn rijandina ji bo Xwedê
û dînê Xwedê.4
Piştî ku misilmanan koçî Medînêyê kirin Hz.
Se’dê kurê Ebûweqqas û Se’dê kurê Mu’az dibine
destebirayên hev.
Hem ji bo agahiyê hem jî bo parastina ji Qureyşiyan, Resûlullah ‘eleyhîselam çend mehan carekî
seriyeyek dişîne derdora Medîneyê. Rojekî cake bi
fermardariya Ubeydeyê kurê Harîs seriyeyek dişîne
pêşiya karwana Qureyşiyan, ev seriye rastî qelebali2 Îbnî Sa›d, et-Tebeqatul Kubra, c.3, r.139.

xeke mezin a Qureyşiyan tê, hema hema nêzîkî 200
kesan bûne. Herdu alî jî ji bo şer bikin xwe amede
nakin. Dema ku hinekî nêzîkî hev dibin hz. Se’d direve û dikeve pêşiya hevalên xwe hemî û kişikê tîrên
xwe dide pêşiya xwe û çok berdide ‘erdê û radikşe
tîrê xwe, hevalên wî jî bi mertalên xwe wî diparêzin.
Di kişka wî de çiqas tîr hebûn hemî avête muşrîkan.
Piranî tîrên wî cihê xwe digirt. Muşrîk ditirsin ku
piştgirên misilmanan wê werin hema di cî de vedigerin û diçin. Lê di riya Îslamê de çawa ku xwîna
yekem wî rijandibû hema wisa tîra yekem jî hz. Se’d
avêtibû.5
Muşrîkên Qureyşiyan, dema Resûlullah
‘eleyhîselam çû Medîneyê jî ew rehet bernedan. Ji
bo ku dev ji Resûlullah berdin ji sahabeyên ku çûne
Medîneyê re name, ji bo ku wî bikûjin û wî ji Medînê
derxin minafiq û mişrîkên di nava Medîneyê re xeber dişandin yek jî riya çûyîna heccê ji misilmanan
re girtibûn. Ji bo wan tiştan hemî misilmanan xwestin ku dersekî baş bidin ehlê Mekkeyê. Ya herî baş
jî riya wan a ku diçe Şamê ya ticaretê bihata birîn û
talankirin. Mihaciran koçî Medîneyê kiribûn, mal,
pere û kelmelên wan ên lazim hemî ji muşrîkan re
mabû. Bi wê talanê dibû ku hinekî xweyî mal bûna
û bi wî şeklî hinekî pişta xwe rast bikirana.6 Dema
Sahabeyan xwe amade kirin, muşrîkan bihîstin ku
sahabeyên Resûlullah ‘eleyhîselam wê erîş bidin
ser karwanên wan yên ku ji Şamê tê. Hema di cî de
artêşeke mezin amade kirin û ketin rê. Xwedê te’ala
du heb rê derxistibû pêşberî misilmanan. Misilman
tercîha herbê kirin û çûne rasta Bedrê…
Abdullahê kurê Mes’ud digot: “ Roja Bedrê,
min Se’dê kurê Ebîweqas dît. Di nava pêyadeyan de
mîna siwariyan herb dikir.”7
Roja Uhudê dema ku misilman têkçûn û
belav bûn hema tenê çend heb li dora Resûlullah
‘eleyhîselam mabûn. Yên ku mabûn yek ji wan jî
Hz. Se’dê kurê Ebûweqas bû. Werin em guhê xwe
bidin Hz Se’d, em jê bibîhîzin bê ka çi qewimiye: “
Resûlullah ‘eleyhîselam di herba Uhudê de, min li
pêşiya xwe da rûniştandin û min dest bi avêtina tîran
kir. Her cara ku min tîrek davêt min digot “Ya Rebbî
ev tîra ku ez davêjim tîra te ye. Wî bigihêjîne dijminê
xwe.” Resûlullah ‘eleyhîselam jî “Ya Rebbî! dema di’a
kir tu di’a Se’d qebûl bike! Ya Rebbî! tu avêtina Se’d û
tîrê wî rast bike.” Piştre vedigeriya aliyê min û digot:
“Bavêje ya Se’d dê û babê min qurbana te bin, bavêje.”
5 Îbnî Îshaq, Îbnî Hîşam, Sîre, c.2, r. 241-242. Waqidî, kîtabul Mexâzî,
c.1, r.10-11. Îbnî Sa’d, et-Tebeqatul Kubra, c.2, r.7. Asım Köksal, İslam
Tarihi, Köksal Yayıncılık: c.3, r.192-194.

3 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.2, r. 433-434

6 Îmam Buxarî, Sehîhî Buxarî, c.5, r.2-3. Ehmed b. Hembel, Musned, c.1,
r. 400. İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: c.3, r.192-194.

4 Îbnî Îshaq, Îbnî Hîşam, Sîre, c.1, r. 263. Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl
Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.2, r. 434.

7 Îbnî Sa’d, et-Tebeqatul Kubra, c.3, r.141. Tarîxul Îslam, Îmam Zehebî,
c.1, r. 67.
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Her tîra ku min davêt Resûlullah ‘eleyhîselam ji
min re di’a dikir. Dema kişikê tîrên min vala bû,
Resûlullah ‘eleyhîselam kişikê tîrê xwe anî, her cara
ku min tîrek davêt wî kewana min hildida, tîrek
cih dikir û dida min û min davêt. Her cara ku tîrek
dida min digot “diya min, babê min qurbana te bin
bavêje!” Êdî dawiyê tîrekî bê per da min û got: “Ha
ji te re vî jî bavêje”8
Hz. Se’d bi vê gotina Resûlullah ‘eyehîslem;
“Bavêje ya Se’d dê û babê min qurbana te bin bavêje.”
heta ku jiya pesnê xwe dida. Di derheqê wê babetê
de wiha digot: “Xêncî min Resûlullah ‘eleyhîselam ji
tu kesî re ew gotina hanê negotiye.”9
Rojekî dibe ku piştî herba Hendekê be. Diya
me hz. ‘Aîşe wiha gotiye: “ Dema ku Resûlullah
‘eleyhîselam hate Medînê ew şev xew neçû çavan,
wiha got: “Xweziya ji sahabeyên min yekî salih bihata ber deriyê me û em biparastana.” Hema wê
demê li derve dengê xişexişa çekekî hat. Resûlullah
‘eleyhîselam got: “ Ev kî ye?” “ez im, Se’dê kurê
Ebûweqqas.” “Xêr e, tu çima hatî vir?” Hz. Se’d
wiha bersîva Resûlullah ‘eleyhîselam da; “Hema ji
bo Resûlullah ‘eleyhîselam tirsek kete dilê min, min
got ez ê herim nobedariya wî bikim.” Ji bona wî tiştî
Resûlullah ‘eleyhîselam jêre di’a kir û raza.10
Di herba Hendekê, Heyberê, fetha Mekkeyê
û herbên dinê çiqas hene hemîyan de hebû.11
Di dema xelîfetiya Hz. ‘Umer de serdarê
têkoşînan Hz. Se’d bû. Dema herba Qadisiyeyê
de hz. ‘Umer gazî serdarê têkoşînan Se’dê kurê
Ebûweqqas kir û jêre wiha got: “ Ya Se’d! Ji bo ku tu
xalê Resûlullah ‘eleyhîsalam î û sahabeyê wî yî, xwe
qure neke. Çimkî Xwedê nebaşiyê bi nebaşiyê ranake, hema nebaşiyê bi qenciyê radike. Ya Se’d! Bêşik
kes xizmê Xwedê nîn e. Lê belê ta’eta bi Xwedê re
he ye. Ji mirovan yên ku xweyî ‘esil jî yên nînin jî li
cem Xwedê wekhev in. Ellah rebbê hemî mirovan e.
Însan jî ‘ebdê Xwedê ne. Mirov bi teqwa ji hev çêtir
dibin. Hema li kirinên pêxember binêre û bike çimkî
ew tişt lazimê kirinê ne.” Hz. Se’d û bi sedan sahabe
û zarên sahabeyan bi hevre derketin pêşberî kafiran
û herbeke mezin çêbû. Bi hezaran leşkerên kafiran
hatin kuştin li Qadisîyeyê. Di herba Qadisîyeyê de
bi serdariya wî Îran hate standin. Di wê herbê de
hz. Se’d ji bo ku nexweş bû herb nekir, lê belê li serê

cihekî bilind cihê xwe çêkiribû, li wir artêşa xwe bi
rê ve dibir. Herb herbeke mezin bû û bi rehetî hate
qezenckirin. Misilman bi xenîmeteke pir vegeriyan.
Hz. ‘Umer piştî ku li ser nimêjê bi xencerekê
hate birîndarkirin xwest ku hêj wefat nekiriye,
xelîfekî baş li pey xwe bihêle. Ji bo wî di nava sahabeyan de şeş kes hilbijart ji van şeşan yek jî hz. Se’dê
kurê Ebûweqqas bû.
Piştî wefata hz. ‘Umer, hz. ‘Usman dema bû
xelîfe anî hz. Se’d xiste waliyê Kufeyê. Piştî çend salan li ser bûyerekê hz. Se’d ji walîtiyê hate ‘ezilkirin.
Lêxist hate Medîneyê, li mala xwe û di ‘erdê xwe yê
li ‘Akîkê de dest bi zira’etê kir.
Piştî ku hz. ‘Usman hate şehîtkirin, fitne,
fesadî û îxtîlafan dest pê kirin. Hz. Se’d çiqas hêza
wî hebû xwe ji van fîtne û îxtîlafan dûr xist. Tu wextê
xwe neda aliyê tu kesî. Digot; “ Heta ku şûrekî ku
çavên wî, ziman û lêvên wî hene neyê cem min û ji
min re nebêje ev kafir e, ev misilman e, ez tu kesî re
şer û herb nakim.”
Resûlullah ‘eleyhîselam di herba Uhudê de
ji bo ku ji hz. Se’d re di’a kiribû gotibû; “Ya Rebbî
dema ku Se’d di’a kir tu di’a wî qebû bikî.” hz. Se’d çi
di’a bikira Xwedê qebûl dikir û ji bo wê gel ji nifirên
Hz. Se’d dirtisiyan û xwe jê diparastin.12
Xweda ‘umrekî dirêj dabû Hz. Se’d û dewlemendiyeke baş dabûyê. Dema mirin nêzîk bû cubê
xwe yê bi hirî anî û wisa got: “Min bi vî kefen bikin,
ji bo ku ez bi vî cubeyî derketim hemberî muşrîkan,
mîna wisa ez dixwazim bi wî cubeyî derkevim
hemberî Xwedê.”13
Hz. Se’d (r.x.l) 54 an 58ê Hîcretê li mala
xwe ya nêzîkî Medîneyê, newala ‘Akîkê çûye rehma
Xwedê. Cenazê wî ji mala wî anîn Medîneyê û di
qebrîstana Cennetul Baqî de hate definkirin. Dema
ku wefat kir dewra Emewîyan bû. Waliyê Medîneyê
nimêja wî kir.
Di nava sahabeyên Muhacir de yê ku dawiya dawî çûye rehma Xwedê Hz. Se’d bû. Û ew kesên
ku bi cennetê hatibûn mizgînî dayîn ku ji wan re dihate gotin ‘Eşereyê Mûbeşşere yek ji wan jî Hz. Se’d
ê kurê Ebûweqas bû.14
Xwedê rehma xwe lê bike û me bide xatirê

8 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.2, r. 434-435.
Îbnî Îshaq, Îbnî Hîşam, Sîre, c. 3, r. 87.

Wî.

9 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.2, r. 434-435.
Îbnî Îshaq, Îbnî Hîşam, Sîre, c. 1, r. 282, Teberî, Tefsîrûl Teberî, c.2,
r.216. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 1/391-392.

12 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.2, r. 438

10 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.2, r. 434,
Salîh Ozbey, Çağın Altın Ruhları, Eshab-ı Kiram, r.26

13 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.2, r. 435, Dr.
Abdurrahman Ref’et el paşa, Sahabe hayatından tablolar. r.68

11 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.2, r. 435,

14 Îbnul Esîr el-Cezerî, Ûsdûl Xabe Fî me’rîfetî Sahabe, c.2, r. 437
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Zivistana
Hundirîn
Mem Artemêt

Zivistan e
rê û dirbên dilê welatê min
zivistan e dîsa
merivek...
ji vê dinyayê merivek dicemide
xelqê vê gerestêrkê,
perçeyekî vê gerdûnê.
qewm pismam der û cînarek dicemide
esmanên hundirê wî de
bi qasî deh çokan berf bariye
şexte emanê nadê
dûrî û negîhêjî
fersenda wî dibire
merivek...
bi firtonekên serhedê dixeniqe
belkî jî qefesa negîhêjiyan de
nefesa ku deyn hildabû
teslîmî Xwedê dike
di nav simêlan de resma bêkesiyê,
‘egala wî ye ala neçariyan,
a ku her û her li pêş
janeke zirav xwe berdide
li ser pêçikên wî
û zor e gelî û newalên serhedê
zor e birako
zor...
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Zivistana Hundirîn

Sînorên Edebiyata Kurdî Ya Klasîk
			
Ayhan Meretowar1

Destpêk1*
Edebiyata klasîk a kurdî, ji kîjan sedsalê
ve dest pê kiriye û heta kîjan sedsalê dewam
kiriye, bi kîjan bûyer, edîb û berhemê hatiye
bisînorkirin, hîna jî, li gor qenaeta me, baş nehatiye neqandin. Digel ku hin lêkolerên edebiyata
kurdî2, li gor sedsalan, edebiyata kurdî dabeşî
serdeman dikin jî, hêja ye ku meriv bipirse ka
gelo krîterên ku wan edebiyat pê dabeş kirine, çi
ne? Ew berhemên ku weke klasîk tên binavkirin,
ka gelo bi rastî jî klasîk in an na? Edebiyata klasîk
a kurdî, bi misilmanbûna kurdan dest pê dike
yan na? Ji ber ku pêdivî bi bersivdayina van pirsan heye, min ev mijar ji xwe re kir karê vehûrînê.
Heta ku ji destê min bê, ez dê li gor derfetên
gotarekê, asta sînorên “lîteratura klasîk a kurdî”
diyar bikim. Helbet ez dê çavkaniyên edebiyata lorî, goranî, kurmancî, soranî û kirmanckî jî,
ji vê xebatê re bingeh bigrim. Bi vê projeyê, min
niyet ew e ku bi hindikî be jî, sûde bidim dîroka
serdemên edebiyata kurdî.
1. Edebiyata Klasîk a Kurdî
Di nav edebiyatên klasîk ên dinyayê de,
edebiyata klasîk a kurdî jî, digel hemû taybetiyên
xwe heye û têra xwe dewlemend e. Çi heye ku
bêjeya klasîk, di nav kurdiya kirmanckî, goranî
û soranî de, bêtir li berhemên ku bi kurdiya
kurmancî hatine dayin tê. Lewre, serê ewil em bi
wateya “klasîk” ê dikarin dest pê bikin. Di nav
berhemên klasîk de jî, em dê tenê bala xwe bidin ser wan berheman ku weke pirtûk gihîştine
ber destê me; îca ew çend helbestên ku vir de wê
de, di nav mecmû’eyan de, ne weke pirtûk; bes
weke beşên wê gihîştine roja me, li derî vê xebatê
bihêlin.
1* Xwendekarê lîsansa bilind a Zanîgeha Mardîn Artuklu,
Enstîtuya Zimanên Zindî Li Turkiyeyê
2 Adak, A. (2013) “Dîroka Edebiyata Kurdî” Weş. Nûbihar,
Stenbol.

1. 2. Bêjeya Klasîk
Bêjeya klasîk ku ji zimanê frensî ketiye zimanên cîhanê, tê wateya tiştê ku bi ziman
û hunera serdema kevn a Roma û Yewnan re
têkildar e.3 Ew hilberîna ku bi ziman, huner û
nivîskarên frensî ên serdema XVIIan a zayînî
re têkildar in jî, li dinyayê weke wateya klasîkê
hatine qebûlkirin. Her wiha, ji bo wan berhem û
edîbên ku demeke dûvedirêj bi ser wan re derbas dibe; lê belê ew hîna tevî qîmet û girîngiya
xwe di nav civakê de dijîn, ji wan re jî klasîk tê
gotin. Di lîteratura dinyayê de, bêjeya “klasîzm”
jî, weke navê teoriyeke felsefî ya edebiyatê hatiye
destnîşankirin.
Di kurdî de bêjeyên mîna “kevnar” û
“kevneşopî” jî, beramberî bêjeya “klasîk” tên
bikaranîn. Di vê xebatê de em dê wateya klasîk,
ji xwe re li gor ku hîna jî ew berhem tê xwendin û
tu tiştekî ji hêjahiya xwe wenda nekiriye, asas bigrin.
1. 3. Berhemên Klasîk û Merheleyên Wê
Wateya edebiyatê ew e ku hunermend,
hin hest, raman û xeyalên xwe, li ser bingeha
bûyeran, bi rêya ziman, bi awayekî karîger û
balkêş, bi tehera devkî yan jî nivîskî vedibêje.
Îca berhema klasîk ew e ku li ser bingeha asteke baş a edebî û hunerî hatiye dayin. Her berhema kevnar ku di serdemeke zemanê berê de
hatiye nivîsîn, ne klasîk e. Tenê ew berhema ku
xwedî hin taybetiyên astbilind ên ilmî û hunerî
ye û di zemanê berê de, ji aliyê edîbekî behremend û hunermend ve hatiye nivîsîn, dibe
klasîk. Îca ew berhema ku li welatekî, di nav
gelekî de dibe klasîk, bere bere, ji aliyê gelên cihê
cihê yên dinyayê ve tê naskirin û dibe berhemek
ji berhemên klasîk ên cîhanê. Ji vê re jî mînaka
herî ewil a berbiçav ku di serdema Edebiyata
3 Farqînî, Z. (2000) “Türkçe – Kürtçe Sözlük”, Weş. Enstîtuya
Kurdî ya Stenbolê, Stenbol.
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Kurdî ya Îslamî de hatiye nivîsîn, “Dubeytî” ya
Baba Tahirê Lorî yê Hemedanî ye. Lewre hem di
nav gelê faris de, hem di nav gelê ereb de, hem jî
di nav gelê turk de hatiye naskirin, qebûlkirin û
xwendin û wergerên wê jî hatine kirin.

bi berhema xwe ya “Mem û Zîn” berdewamî daye
vê pêvajoya gur û geş. Di pey wan de, serdema
teqlîdê dest pê kiriye. Piştî ku dawî li Mîrektiyên
kurdan hatiye, ew atmosfera berhemên ku asta
qalîteya wan a edebî û hunerî bilind e, felişiye.

Çawa ku lêkolerên edebiyata turkî jî diyar
dikin, berhema ku edebiyata turkî ya Îslamî dest
pê kiriye, “Kutadgu Bîlîg”a Yusuf Has Hacîb e
ku bi zaravayê turkî yê Hakaniye hatiye nivîsîn.4
Berhemên mîna “Atabetul Hakayiq” û “Dîwan-i
Hîkmet” ku di serdema vê berhemê de hatine
nivîsîn, weke Berhemên Serdema Ewil a Îslamî, hatine dabeşkirin. Îca berhema ku Edebiyata Kurdî ya
Îslamî dest pê kiriye, bi qenaeta me, “Dubeytî”ya
Baba Tahir e ku bi dîyalekta lorî
hatiye nivîsîn. Ji ber vê egerê,
divê ku em serdema edebiyata
klasîk a kurdî, piştî vê berhemê
bidin destpêkirin. Helbestên
Mele Perîşan jî, jixwe hema
di serdema Babe Tahir de ne.
(b.n.r. pêvek - 1.)

1. 4. Maweya Edebiyata Kurdî ya Klasîk
û Navendên Wê

Sînorê wan berhemên
kurdî yên klasîk, heta kîjan
sedsalê dirêj dibe, bi kîjan edîb
û kîjan berhemê gihîştiye asta
xwe ya herî baş, bi kîjan edîb û
berhemê bi dawî bûye, hêjayî
lêkolînê ye. Helbet dê bersiva
van pirsan bi awayekî zanistî,
ji aliyê lêkolerên dîroka edebiyata kurdî ve, rojekê bê dayin. Mebesta me ji edebiyata
klasîk a kurdî ew berhem in
ku weke pirtûk, digel metnên
xwe yên nivîskî, bi awayekî pêt
gihîştine serdema me. Jixwe em
wan helbestên hin edîbên ku
tenê di hin çavkaniyên dîroka
edebiyatê de hatine gihîştine
me, nikarin weke berhemên
klasîk bihesibînin. Lewre ji niha
ve em dikarin “Dîwan”a Melayê
Cizîrî, ji bo asta herî kemilî ya
klasîzma kurdî destnîşan bikin. Çawa ku Dr.
A. Adak jî diyar dike: “Melayê Cizîrî, yekem
helbestvanê kurd e ku bi terzê edebiyata klasîk a
rojhilatî, dîwaneke bi kurdî aniye holê.”5 Xanî jî,
4 Lys Edebiyat, Konu Anlatımlı, Heyet, Analitik Yayınları, İzmir,
2009, r. 161.
5 Adak, A. (2013) “Dîroka Edebiyata Kurdî” Weş. Nûbihar, Stenbol. r. 186.
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Ji weqtê ku di sedsala 11an de Baba
Tahirê Lorî yê Hemedanî, berhema xwe ya bi
navê “Dubeytî” daye û bi şûn de, bi qasî 6 qern
derbas bûne û berhemeke mezin ku bibe klasîk,
-dewreyên goraniyan ne tê de- di destê me de tune
ye. Berhemên edebiyata klasîk a kurdiya goranî,

li dormedora navendên mîna Kirmanşan, Qubad,
Hewraman û Sineyê ku li ser dewleta Erdelanî
bûne, gelek in û heta sedsala XIXan berdewamiya
wan hatiye. Di tabloya jêr de, hinek ji wan hatine
diyarkirin. (b.n.r. pêvek - 2.)
Digel ku çend hukûmetên kurd ên serdema Îslamî hatine damezrandin jî, berhemên
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edebî ku bi kurdî, di van serdeman de hatine
nivîsandin, di destê me de tune ne. Piştî ku serdema mîrektiyan di jiyana kurdan de dest pê kiriye,
em dibînin ku hîna nû edîbên mezin gihîştine
û berhemên klasîk hatine dayîn. Weke Melayê
Cizîrî (1567-68-1640)6 – “Dîwan” Feqiyê Teyran
(1563-1641) û menzûmeyên wî, Şêx Şemsedînê
Qutbê Exlatî (1588-1674)7 û helbestên wî,
Ehmedê Xanî (1651-1709)8 û “Mem û Zîn”a wî,
Xanay Qubadî (1662-1747)9 û mesnewiya wî ya
“Xusrew û Şîrîn”. Em destpêka edebiyata klasîk
a kurdî, bi wan berheman didin destpêkirin
ku gihîştine roja me. Dîwana ewil ku gihîştiye
roja me û li gorî krîterên edebiyata rojhilatê, bi
taybetî ya Îranê, dîwaneke muretteb nivîsandiye,

6Adak, r. 193.
7 Adak, r. 221.
8 Kadri Yıldırım, “Ehmedê Xani Külliyatı, Nûbihara Biçûkan”,
Avesta, Stenbol, 2008, r. 13-33.
9 Seyîd Celal Nizamî, “Xusrew û Şîrîna Bi Kurdî ya Xanay
Qubadî”, Zend, j. 13., Stenbol, 2010. r. 21.

Melayê Cizîrî ye.10
Navendên mîna Bedlîs, Cizîr, Hekkarî,
Muks, Hîzan, Sêrt, Bazîd, Diyarbekir, Xelat,
Amêdiyê, Brîfkan, Silêmanî, Koye, Sêwreg, Hezan û Licê, bûne ciyê gihîştina edîbên mezin û
dayina berhemên giranbiha. Di van navendên
mîrektiyan, medreseyên navdar vebûne û tevî
tekiyayên hin terîqetên mezin, edebiyata kurdî,
di nav şêxên terîqetê, melayên medreseyan û
mîrên mîrektiyan de şax daye. Heta ku komara Turkiyeyê hatiye damezrandin, edebiyata
kurdî ya klasîk, bi awayekî gur û geş, li bakurê
welêt, berdewamî daye hebûna xwe. Serdema
mîrektiyên kurdan, ji bo şaxvedana edebiyata

kurdî, kartêkereke gelek girîng e. Hema hema
her mîrekî şehrekî welêt, li tenişta mizgefta mezin a bajarê xwe, medreseyeke mezin vekiriye,
muderrisên mezin wezîfedar kirine, feqî (telebe)
dane xwendin û di asta elîtî de karê perwerdehiya ilim û me’rîfetê de têde daye îcrakirin. Bi ser
10 Adak, A. (2013) “Dîroka Edebiyata Kurdî” Weş. Nûbihar,
Stenbol. r. 206.
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de jî, li navçeyan jî weke şaxên van medreseyan,
ciyên dî jî vekirine. Heta li gor derfetan, li gundan
jî di teşeyê medreseyê de, “hucre” hatine vekirin
û tehsîla ilim hatiye kirin. Bi xêra vê xebatê, di nav
feqî, talib, mela û mîrê feqiyan de, çanda edebiyatê
jî serî daye. Muderrisên navdar, serê ewil edebiyata farisî di medreseyên xwe de daye hînkirin;
peyre bere bere wan bi zimanê xwe jî edebiyat
îcra kiriye. Cara ewil jî, Cizîrî ev kevneşopî kiriye nav van medreseyan. Peyre qesîde û xezelên
wî ji aliyê ehlê medreseyê ve hatine jidevkirin. Vê
yekê bala ehlê tesewwufê jî kêşaye û wan jî dest
bi îcrakirina edebiyata kurdî ya tesewwufî kiriye.
(b.n.r. pêvek - 3.)
Di sedsala hijdehan de, du edîb û
nivskarên kurmanc hene ku di warê pexşana
kurdî de xwedî berhem in. Ew jî Mela Yûnisê
Helqetînî û Mela Mihemedê Erwasî ne.
(b.n.r. pêvek - 4.)
Klasîk

2. Kartêkerên Li Ser Edebiyata Kurdî ya

Ji ber ku çîna arîstokrat a kurd, li welatê
xwe, li ser bingeheke neteweyî nebûye xwedî
îqtîdareke hêzdar, çîna kedkar jî, di hêla zanatî û
perwerdehiyê de, bivê nevê negihîştiye asta gelên
dinyayê. Piştî ku hukûmetên Îslamî yên kurd hilweşiyan, êdî dawî li desthilatdariya wan malbatên
ku bi wasîteya dîn bûbûn pêşewayên civakê hat.
Di nav wan şer û pevçûnên ku Îranî û Osmaniyan
li ser singa welatê kurdan dikir de, civaka kurd,
digel esilzadeyên xwe dipelçiqî. Ronakbîrên civata kurdan, ha di nav van şert û mercan de, ji xwe
re li ciyekî geriyane ku di hêla ilim û îrfanê de xwe
bigihînin zana û bîrbirên xelkên dora xwe. Ji van
sazî, dezgeh û ciyan, tekane cîgeh, medreseyên
mîran û tekiyayên terîqetan bûne. Her mîrekî her
herêmeke Kurdistanê, ji bo ku alim, zana, bîrbir,
hunermend û edîbên xwe bigihîne, ji xwe re medreseyek daye vekirin; ji ehlê medreseyê re tayîn
daniye û bi wan re alîkarî kiriye. Alimên van
medreseyan, tevî tehsîla ilmê dînî, ji ber pêdiviya
mercên serdema xwe, ehlê wan, cî daye tesewwif
û edebiyatê jî. Ha piştî vê atmosferê, çawa ku li
medreseyan ehlê ilim gihîştine, li rû medreseyan
jî, tekiya vebûne û mutesewwif gihîştine. Serê
pêşî, berhemên tesewwufî yên edîbên faris, turk
û ereb ên bi zimanê wan hatine xwendin, peyre
jî di nav van egeran de, edîbên kurdan gihîştine
û wan jî berhemên xwe dane. Tevî şêxê tekiya û
muderrisê medreseyê, îca dîwana mîrê herêmê
û hozanê gel jî, bandor li ser edebiyata kurdî ya
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nivskî kiriye. Bi domana demê re, edebiyata kurdî
ya nivîskî, li ser kartêkirina van hêmanan teşe û
dirûv girtiye.
2. 1. Tesîra Medreseyan Li Ser Edebiyata
Kurdî ya Klasîk
Zemanê ku desthilatdariya kurdan li ser
bingeha Mîrektiyan bûye, tenê yek ciyek ji bo
talîm û tedrîsatê hebûye, ew jî medrese bûne.
Medrese, bêjeyeke erebî ye û wateya wê ew cî
ye ku tê de zêde zêde ders tê dayin û girtin. Ev
çand, ji şaristaniya Îslamê11 hatiye û çawa ku li
nav temamê miletên misilman berbelav bûye, li
welatê kurdan jî, serê ewil di bin mahiyet û hemiyeta mîran de, li gelek deverên welatê kurdan,
medreseyên navendî vebûne. Peyre her ku feydeya van navendên ilim û îrfanê hatiye dîtin, îca
li gundan jî, bi navê “hucre”yan hatine vekirin.
Qedr û qîmeta ehlê medreseyan, her ku zeman
pê ketiye, di nav gel de zêde bûye. Wisan bûye
ku civata kurd, her cûre arîşe û pirsgirêkên xwe,
bi alîkarî û rênîşandana alim û seydayan çareser
kirine. Alimên medreseyan, çawa ku li dersa gramera erebî, ilmê tefsîrê, ilmê hedîsê, ilmê fiqhê,
huqûqa Îslamê û îbadetê dane talib û feqiyên xwe,
wan di nav xwe de, serê ewil, ji edebiyata ereb û
farisan jî, mifa û kelk girtiye. Ji ber ku di hiyama
wan de tesîra edebiyata farisî gelek zêde bû, wan
jî di nav dersên xwe de, bêtir cî dida Sadiyê Şîrazî
û Firdewsî. Peyre di nav van şert û mercan de,
bere bere edîbekî bi navê Melayê Cizîrî ku alim
û dersdêrekî mezin ê medreseyên mîna Heskîf û
Cizîrê bûye, gihîştiye û wî jî Dîwaneke di kalîteya
wan Dîwanên mezin ên faris, turk û ereban de
daye. Navenda her medreseyeke her mîrektiyekê,
ji bo edîb û şaîrên kurmanc, bûye cîgeha berfireh
a gihîştinê. (b.n.r. pêvek - 5.)
2. 2. Tesîra Tekiyayan Li Ser Edebiyata
11 Perwerdehiya ilm, di nav alema misilman de, cara ewil di mizgeftan de hatiye kirin. Dema ku Pêxemberê Îslamê Hz. Muhemmed
‘eleyhîselam hatiye şarê Medîneyê, mizgeft ava kiriye, quncikekî
wê jî, ji bo katibên wehyê veqetandiye. Hin ciwanên dildar jî bûne
telebeyên vê derê. Ji wan re “Eshabê Suffe” hatiye gotin. Ew bi şevê
li wê derê raketine û bi rojê tim li dor Hz. Pêxember ‘eleyhîselam
di nêçîra ayet û hedîsan de mane. Debara van telebeyan, ji aliyê
hevalên Pêxember ‘eleyhîselam ve hatiye kirin. Peyre, her ku şert û
mercên misilmanan xweş bûye û ew rastî çand û şaristaniyên mîna
Sasanî û Bîzansan hatine, ji wan jî mifa girtine û wan êdî mekanekî cihê,
ji bo ciyê dersê veqetandiye. Bêjeya “medrese”yê, di pey vê serdemê de
derketiye. Bi taybetî, di weqtê Xelîfeyên Ebbasiyan de, sazî û dezgeyên
ku weke navendên perwerdehiya ilim hatine vekirin, ketine serdema
xwe ya zêrîn. Li medreseyan, zana û alimên mezin gihîştine. Peyre hin
medrese bûne ciyên îcrakirina zanistên pozîtîf ên mîna tib, astronomî,
cografya, matematîk, fîzîk û kîmyayê; hin jê bûne navendên gelek girîng
û binavûdeng ên ilmên mîna hedîs, tefsîr, huqûq û tarîxê.
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Kurdî ya Klasîk
Hin ji alimên medreseyan, bala xwe dane
civakê ku her kes nikare bê medreseyê, bi salan
xwe bide ber ders û talîmê û hînî exlaqê hesene
yê Pêxember ‘eleyhîselam bibe. Lewre wan dezgeh û saziyeke ku tenê ji bo awamên gel xebata
edeb û exlaqê Îslamî bike, vekiriye. Kurdên lorî,
goran, kurmanc, soran û dimilî, ji xwe re li dor
van tekiya gihîştine hev. Wan ji van tekiyayan re
“dergah”; ji mutesewwifên xwe re jî “babe-bavo” gotiye. Piştî demekê, hin serokterîqên tekiya
û tesewwufê, bala xwe danê ku dergah, bê seyda
û muderrisan nabe, lewre wan jî dest pê kiriye,
di bin mahiyet û hemiyeta xwe de, ciyê dersdayina seydayan jî vekirine û wan jî xwestiye ku
bi vê riyê, hejmara mirîd û peyrewên xwe zêde
bikin; bi vî awayî jî bandora xwe di nav civatê de
zêde bikin. Di nav wan mutesewwif û xelîfeyên
terîqetê de jî, şaîr û edîbên jîr derketine û wan jî
berhemên giranbiha dane. Şêx Şemsedînê Xelatî,
yek ji wan şairan e ku ji kevneşopiya tesewwifê
hatiye.
Ciyê mereqê ye bê ka edîbên mîna
Melayê Cizîrî û Ehmedê Xanî, bi çi awayî di van
medreseyan de, di nav şert û mercên tekiyayên
terîqetan de gihîştine û wan ev berhemên klasîk
dane…
2. 3. Dîwanên mîran
Serê ewil, di dîroka pêşkêşkirina
berhemên edebî de, li şûna dîwanên mîran,
mizgeft hebûn. Çawa ku di Mizgefta Nebewî
ya Medîneyê de, ji bo tedrîsatê beşek li dawiya mizgeftê hatibû veqetandin, îca di weqtê
xelîfeyên Emewî, Ebasî, Eyûbî, Tîmûrî, Selçûqî
û Merwaniyan de, dezgehên ji mizgeftan cihê, ji
bo ehlê hedîsê hatibûn vekirin: “Darul Hedîs”.
Peyre, li derdora mizgeftê, saziyên mîna medrese, tekiya û dîwana mîr, hakim/qadî û wezîran
vebûbûn. Her ku dewlet mezin bûn û şertên
dîrokî zor da wan, îca beg û mîran, ji xwe re qesr
û seray jî dan avakirin. Ji van ên ku di nav kurdan de vebûne, “Seraya Îsheq Paşa”, mînakeke
berbiçav e ku hîna jî heye. Îca edîbên ku li medreseyan digihîştin, di rojên diyar de, -weke êvara
înê- hatine “Dîwana Mîr” û li wê derê, li hember
mîr û giregirên wê derê, hunera xwe ya edebî
pêşber kirine. Bi vî awayî, bêjeya “dîwan”ê ketiye çanda edebiyata klasîk û wê jî bandor li
berhemên edebî kiriye.
3. Çavkaniyên Edebiyata Klasîk a Kurdî

Çawa ku edebiyatên nivîskî yên piraniya
gelên dinyayê, ji materyalên xwe yên devkî mifa
digrin, edebiyata kurdî ya nivîskî jî, di îcrakirina
tekstên xwe de cî daye metnên gelêrî. Tevî vê,
em dibînin ku metnên dînî jî, di edebiyata kurdî
de bûne çavkaniyên girîng.
3. 1. Di Edebiyata Kurdî ya Nivîskî de
Çavkaniyên Gelêrî
Gava di edebiyata kurdî ya nivîskî de
behsa edebiyata gelêrî tê kirin, rasterast Feqî û
Xanî tên bîra meriv. Cara ewil, wan ew berhemên
ku di nav gel de, bi awayê keneşopiya devkî
nifş bi nifş berbelav bûne, derbasî nivîsê kirine. Destana “Kela Dimdimê”, efsaneya bi navê
“Zembîlfiroş”, hîkayeya “Şêx Sen’an” û “Bersîsê
‘Abid”, ew berhem in ku Feqiyê Teyran, ew ji
nav edebiyata gelêrî girtine û derbasî edebiyata
nivîskî kirine. Şêx Ehmedê Xanî jî, hîkayeya gel
a bi navê “Mem û Zîn”, bi terz û teherê “mesnewiyan” derbasî nivîsê kiriye.
3. 2. Di Edebiyata Kurdî ya Nivîskî de
Çavkaniyên Dînî
Di serî de metnê yekem ku Quran e, bi
hîkayeyên xwe yên ku behsa qisseyên Nebiyan
dike, ji edebiyata kurdî ya nivîskî re bûye serçavî.
Mesnewiya “Yusûf û Zelîxa” ji bo vê, mînakek e.
Encam
Edebiyata klasîk a kurdî, bi qasî wan
agahiyên zanistî yên ku heta niha em pê hisiyane, li gor derfetên xwe yên tarîxî, bi kultura/
çanda bawermendiyê, dest pê kiriye. Çi heye ku
sînorekî diyar ê destpêk û dawiyê, ji hêla ciyê
navendî û sedsala destpêkê ve, bi awayekî zelal,
nehatiye danîn. Di sedsala 7an a zayînî de ku
gelê kurd, rastî kultur û medeniyeta Îslamî bûye,
çawa ku jiyana gel a civakî ketiye bin bandora
wê, bivê nevê ji hêla sembol û motîfên edebî ve
jî, tevî motîfên edebiyata devkî, li gor pêdiviyên
vê pêvajoyê, ketiye reng û rûyê zihniyeta vê
baweriyê.
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PÊVEK- 1.
Navê Herêmê

Navê Edîb

Navê Berhemê

Hemedan

Baba Tahirê Hemedanî Dubaytî
yê Lorî

Çeşnê Wê

Wîladeta
Edîb
Sedsal

Ruba’î

937-1010

X

PEVEK- 2.
Navê Herêmê

Navê Edîb

Navê Berhemê

Çeşnê Wê

Kirmaşan

Mela Perîşanê Dînewerî

Dîwan

H e l b e s t ê n 1356-1421
cûrecûr

XIV-XV

Hewraman

Baba Celîlê Dewdanî

Dewre

H e l b e s t ê n ? – 1560
cûrecûr

XVI

Qubad

Xanay Qubadî

Xûsrew û Şîrîn

Mesnewî

1704-1778

XVIII

Sine-Senedac

Mestûre Mahşeref Xani- 1. Tarîxî Erdelan
ma Kurdistanî
2. Dîwan

Mersiye

1805-1844

XIX

Wîladeta
SedEdîb
sal

3.
Mecma’ul
Udeba

PÊVEK- 3.
Navê Naven- Navê Edîb
da Herêmê

Navê Berhemê

Herîrî

Hespê
Qer

Cizîr

Elî Herîrî
Mela
Cizîrî

Sedsal

XVI

Ehmedê
Dîwan

Helbestên
bi cûr

1. Şêx Sen’an

1.Hîkayeya
menzûm

Feqiyê Teyran

3. Zembîlfiroş
4. Dimdim
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cûr 1567-1640

1563
2.
Hîkayeya 1641
menzûm
3.
Hîkayeya
menzûm
4. Destan
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Dîroka
Jiyana
Edîb

Reş/Borê Destan

2. Bersîsê ‘Abid
Muks

Çeşnê Wê

XVI

– XVI
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Ehmedê Xanî
Bazid

Muks

Elî Termaxî

1.
Nûbihara 1.
Ferhenga 1650
Biçûkan
menzûm
1707
2. Eqîdeya Îmanê

2. Mesnewî

3. Mem û Zîn

3. Mesnewî

4. Dîwan

4. Helbest

Serfa Kurmancî / Gramer
Tesrîfa Kurmancî

- XVII

?
XVII

SEDSALA HIJDEHAN
Navê Navenda Navê Edîb
Herêmê

Botan

Mela
Bateyî

Navê Berhemê

Huseynê 1. Mewlûdname
2. Zembîlfiroş
3. Hemaîl

Bedlîs

Selîmê Silêman

Yusuf û Zelîxa

Çeşnê Wê

Dîroka
Jiyana
Edîb

Sedsal

1. Mesnewî
2 . H î k a y e y a 1675- 1760
menzûm

Mesnewî

1754- ?
I

Bedlîs

Harisê Bedlîsî

1. Leyla û Mecnûn

1. Mesnewî

(Sewadî)

2. Yusuf û Zelîxa

2. Mesnewî

Bazîd

Îsmaîlê Bazîdî

Gulzar

F e r h e n g a 1665 – 1709
Erebî-Farisî

Bazîd

Miradxanê Bazîdî

Zembîlfiroş

Destan

Sêrt

Şêx Xalidê Zêbarî yê Qewlê
Yekem
Sîsebanê

Newala Destan

1758- ?

1737 – 1784

(? - m. 1805)
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PÊVEK- 4.
Navê
Navendê

Navê Edîb

Navê Berhemê

Çeşnê Wê

Dîroka Jiyana Edîb

Muks

Mela Yûnisê
Helqetînî

1. Zurûf

Gramer

?

Melayê
Erwasî

Tibba Erwasî

Muks

2. Terkîb
Dermandarî

PÊVEK- 5.
Navê Mîrektiyê

Navê Medreseyê

Tarîxa wê

Mîrektiya Cizîrê

Medreseya Sor

Sedsal XV - XVI

Mîrektiya Erûhê

Medreseya Tanzê

Mîrektiya Amêdiyê

1. Medreseya Amêdiyê
2. Medreseya Qubehanê

Mîrektiya Hîzanê

Medreseya Dawudiyê

Mîrektiya Miksê

Medreseya Mîr Hesenê Welî

1570 – 1566

Mîrektiya Şîrwanê

Medreseya Zeynel Beg

1591 – 1597

Mîrektiya Licê

Medreseya
Begê Etaxî

Mîrektiya Xoşabê

Medreseya Etaxiyye

Mîrektiya Dêrzinê

Medreseya Şaqûlî Beg

Mîrektiya Girdikan

Medreseya Nasir Beg

Mîrektiya Bazidê

Medreseya Sînaniye

Mîrektiya Heskîfê

Medreseya Siltan Adil

Weqif

Ehmed

1. Medreseya Kamiliye (Melik
Kamilê Eyûbî)
2. Medreseya Hacî Begî (Mewlana Muhemmedê Zirkî)
Mîrektiya Bedlîsê

3.
Medreseya
Îdrîsiyeyê
(Mewlana Ebdirehman)
4. Medreseya Îxlasiye (Mewlana Mihemed Şêrenîşî)
5.
Medreseya
Şerefiyeyê
(Mewlana Xidir Beg)
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Kes
Ali Karadeniz

Kes gotina nîşandanê ye. ‘Şexs’ an
‘yek’ jî, eynî manê didin. ‘Kes’ û ‘kî’ nimişê
hev bidin jî yek nînin. Kes ji kî diyartir e.
Di bikaranînê de ‘kes’, an nav e yan sifet e.
Hem wek nav hem wek sifet/rengdêr bi
herdu awayan jî gengaz/mimkun e. Lêbelê li
vêderê ez ê ji aliyê gramerê ve behsa ‘kes’ê
nekim. Ji aliyê fahma ku hişê me çêdike, an ji
aliyê pratîkê ve em ‘kes’ê çawa fahm dikin, ez
ê behsê bikim.
Kes ku nav be
Ku kes nav be, rewşa wî resmî ye. Dibe
ku nêzî me be, dibe ku dûrî me be. Dibe ku
hez ji meriv bike, dibe ku neke. Dibe ku di ber
dilê meriv de nede, seba merivan axivtinên
xweş neke. Dibe ku kes ne nas be, berkevtiyê
meriv nebe.
Kes ku nav be mesafeyê dixe navbera
xwe û meriv. Dibe ku nehêle meriv delaliyan,
naziyan pê bike. Çima ku kes nav e. Wek
mirov, mêr, jin… Çawa ku ev peyv nav in,
rengê têkiliya wan bi meriv re xuya nîne, kes
jî mîna wan e.
Kes ku nav be, dibe ku ji meriv bimîne
bêxeber. Haya wî nebe ji meriv. Dibe ku meriv
neyên bîra wî. Kes ku nav be qiymetê nizane,
hêjayî nabîne. Buhayê nadete heyînan. Kes
ku nav be aqil jê re heye, lê dil heye tune ye,
meriv nebawer e.

Kes ku sifet be
Kes ku sifet be rewş tê guhertin. Wek
bav, dê, bira, dilber… Sifet rewş û tevgera nav
e. Seba pêşberê xwe xuya ye. Nêrîn û dîtina
nav çavan be wisa ye seba yê/ya hemberî
xwe. Resmiyeta navbera du aliyan radike, dû
alitîyê dike yek. Dûriyê nêzîk dike, dilsariyê
nahêle, dilgermiyê hildike. Ji xwe daf nade,
dikêşe ber xwe. Tenê nahêle hembêz dike.
Xerîb nîne, nas e, dost e seba hemberî xwe.
Kes ku sifet be, ne bi serê xwe ye,
girêdayî hember e. Sifetbûn pesindana rewşa
kes e. Maneyeke nebaş nade, bi serê xwe
başiyê nîşanî meriv dide. Ku tu peyveke
nerênî, axivtineke menfî neyîne pêşiya kes,
yanî ku kes bi sifetekî nebaş neyê wesifandin,
ew tu carî bi serê xwe maneye ku dilê mirov
bihêle jê dernakeve. Heta neyê gotin “nekes”,
heta neyê gotin “bêkes” kes xerab nabe.
Nekes
Nekes, ne dost e, ne nêzîk, ne dilgerm,
ne heval, ne berkevtî ye bo mirovan, seba
tiştan. Nekes, bêkêr e, ji reng û şiklê mirovê
dilzîz û dilovan bi dûr e. Dilê nekes naşewite
bi halê heyînan. Lewra nekes ew başiya ku
ji sifetê kes tê dîtinê wan hemiyan davêje,
hemiyan terk dike û bi zanetî vê xirabiyê
dike. Nekes hemî kar û şixulê nebaş jê tê.
Şikandina dilê mirovan bi qasî camekê hêsan
e seba nekes.

Kes
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Bêkes
Bêkes jî maneyeke nebaş e. Lê ev kesê
ku sifetê “bê” bi xwe ve girêdaye, mîna
nekes nîne. Bêkes, dilekî ku hezkirê wî/
wê be tuneye. Destekî ku bi destê wî bigire,
alîkariyê bidê tuneye. Yekî wî/wê tuneye ku
berdewam melheza wî/wê bike û bişewite.
Bêkes naçar e, jar e, mehrûm e, mecal jê
re nîne. Bêkes dareke şikestî, mirovek stûxwar
e. Ew reben û belangaz hatiye mayîn. Ne wek
kesê “bi kes” e. Heçê ku kesê wî hebe, hemî
tiştê wî heye. Kes xwedî ye, gotina xweş,
nêrîna sipehî ye. Fikra zelal e, kaniyeke ku
naçike ye…
‘Kes’ dil nade, peyvek nexweş bike, dil
bihêle. Peywendiya navbera kes û heyînan li
ser mihrîbanî, şefqet û dilsoziyê ye. Nikarin û
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naçêbe bimînin bêyî hevdu. Ji hev serxwext
nebin sebr û hewayî namîne seba wan.
Kes ku sifet be, tu dimînî li hêviyê…
Çaverêyê wî/wê yî tu. Tu dikarî bi’enirî ji wî/
wê gava qisûrê bike. Kes nikare li hember dost
bibe ‘nav’ û sar, bêxem bimîne. Kesê sifet, aqil
e û têk ve dil e. Bi aqil hereket dike lê bi dilê
xwe zahftir dike.
Kes, jênagire gava mirov nexweş bin,
serê xwe dayne û bêxem rakeve.
Mesafe seba kes tuneye, çima ku resmiyet
tuneye. Çima ku zeman û mekan nakeve
nabeyna kes û dost. Dost gava bêje “bêkes
im”, kes divê bi vê guhtinê biêşe û bêje, “ez
kes im, kes ez im.”

Çûwalê Mirinê
Rêwî Hêvîdar

Zarokek dileyîze bi berfê
Xewa wî berf, lihêfa wî berf
Navê wî mehek pîroz e
Bi xêliya spî ya siphanê pêçane
Muherrem dilbirîn dewlet kêfxweş
Tixûbên rengê te kişandin
Ne ji wanî şirînê ber dilê diya xwe
Çavên te sucdare egîd
Firat û Dîjle diherike nêrînên te de
Şerm nakin bi kirinên xwe
Her tim wisa bûn neyarên axa te
Çawa ên bên bo xilazbûna te
Tu bi rûmetek zelal radizî
Çûwalên pişta bavê te biaxîn
Rêça te û jiyana te biqîrîn
Ezîzê bavê xwe, tu bi xatirê Xwedê kî
Wenda nebî di nav hêstiran de
Tu bi xatirê leyîstokên xwe
Ên zaliman çêtir xwedî wîjdan kî
Min nehêle tenê
Were em ê tev xwe veşêrin
Bila mirin me nebîne
Heger dê me bibîne
Bila çûwalên tevizî me nebîne
Were Muherremê bêguneh
Were da ku bibîne wan mirovkujan
Were tif bike da ku bila şerm bikin
Bavê te ketiye çi halî
Ez dimirim, kefen dimire
Muherrem dibêjim
Bêkes dimire…ax bêkes dimire

Çûwalê Mirinê
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Bandora Baweriyê Ya Li Ser Zimên
E. Semed

Gelî mirovo! Bizane, hinek gotinên erjeng henin ko ji devên mirovan derdikevin û bêbaweriyê nîşan
didin, yê xwey-îman ji nezanîn ve bikar tîne.
Bedîûzzeman

Heqîqeta herî mezin û eşkere bawerî ye.
Bawerî mirovî dike mirov belkî dike siltan. Bi
saya baweriya jidil mirov ji dereka heywaniyetê
ber bi meqamê mirovatiyê ve bilind dibe û dikare
hinek caran ferîşteyan paş xwe ve bihêle.
Bawerî ji her milî ve bandorê li ser jiyana civakî û şexsî dike. Ew baweriye ku di rojên
havînên germ de rojiyan bi mirovî dide girtin û
nahêle ne avê vexwe û ne jî xwarinê bixwe. Ew
bawerî ye di şev û rojan de, di havîn û zivistanan
de, di firehî û tengiyê de, di xweşî û kêfxweşiyê
de parastina ji gunehan ji mirovan dixwaze. Ger
pêdivî pê hebe, ji bo baweriyê mal û milk, ked û
kesb, can û ewlad tê fedakirin.
Ji ber ku di jiyana bawermendan de cihê
baweriyê giring e, bandora baweriyê jî mezin e.
Bandor carinan ji nikalî aboriyê ve çêdibe, carinan
ji nikalî çand û hûnerê ve çêdibe, carinan ji nikalî
bîr û baweriyê ve çêdibe. Bandora baweriyê ya
herî xurt e ku felsefeya materyalîzmê ji xwe re kiriye neyarê herî mezin. Di nêv civakekê de kîjan
hêz xurt be, ew hêz bandor û mohra xwe li ser
jiyanê dide.

baweriyê ya li ser jiyan û çand û zimanî hema
yekcar bimalin. Bi izna Xwedê ew neqenciyên
erjeng dê neçin serî.
Min divê di vê nivîsê de balê bikişînim
ser bikaranîna zimanî. Seydayê Bedîuzzeman
dibêje; “Nîşana qederê ya li ser mirovî ziman e.
Rengê mirovatiyê jî di rûpelên zimanî de bi nexşên
axaftinê têt xuyakirin.” Milletê me bêxweyî ye,
sazî û dezgehên me yên fermî nîne. Em nizanin
kî mirov û rêxistin di xêra milletê me de kar û xebatan dike. Dema ko fikra milliyeta menfî ser ji bîr
û baweriyê distîne, hinek mirov dixwazin keda
hezar salane hema hilweşînin. Piştî avakirina Komara Tirkiyê me dît ku ji nişkêve desthilatdaran
rahêliştin çanda hezar salane ku ji holê rakin. Îro
ev rahêliştin li ser bawerî û çand û zimanê kurdî
jî dest pê kiriye.
De ka em vêkre berê xwe bidinê; çawa
li ser niyeta “zimanekî netewî”, lêbelê xerabiyên
kûr û dûr têne kirin. Tu ji wan bipirsî dê bibêjin;
em ji bo kurdiyeka resen dixebitîn. Lewma em
bêjeyên ‘erebî û biyanî ji kurdiyê davêjîn. Gelo ev
kelîmeyên hezar sal in bûne rih û cesedê zimanê
kurdî, bê avêtin, ma wê çi bimîne destê me de?
Belê, zimanê me dewlemend e bes çênabe ku em
vî zimanî hişkîhola û repîrût bikin. Hingê dê çanda zimanî jî winda bibe. Ser navê “kurdiya xwerû,
resen” êdî dê tu kes ji Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî
û Feqê Teyran fêm neke. Xwerûkirina zimanî dê
domandina çandê veqetîne û yê winda bike.

Em pesn û senayan ji Xwedê re didin
heta îro jî, di nêv milletê me de hêza herî xurt
hêza baweriyê ye. Her çiqas hinek propagandeyê
dikin û dibêjin; ser destê baweriyê milletê me tê
xapandin. Ya ji me re giring eve ku bikarin digel
hemiyetperweriyê girêdayî baweriya xwe bin jî.
Em baweriya xwe û milletê xwe yek hesab dikîn.
Jixwe em dibêjîn; milliyeta me islamiyet e.

Min di pirtukekê de xwendibû, digot:
“Berê di ferhengan de kelîmeya nedihat zanîn
mikroskop bû, li aliyê wateyê hûrdebîn danîbû.
Ferhengên niha de kelîmeya nayê zanîn hûrdebîn,
li aliyê wateyê mikroskop danîn e.” Bi rastî, sadekirin û xwerûkirina zimanî heçwekû tazîkirina
zimanî ye.

Mixabin, van salên paşiyê, em dibînin hinek mirov ji qestan lê digerin wî reng û boyaxa

Rojekê, ji bo serdana nexweşekê em li
nexweşxaneyê bûn. Me dît xortek hat serdana
pîrekalekê û jêre got:
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-

Derbasî be kalo!

Merikê pîrekal tênegihişt ku xort çi dibêje.
-

Derbasî ku bibim? Tu dixwazî min
derbasî ku derê bikî?

-

Na kalo! Ez dibêjim derbasî be.

Mirovên dî yên li dorê beşişîn û ji pîrekalî re gotin:
-

Ji te re dibêje gêçmîş be. Xwedê şîfaya
xêrê bide.

-

Wey Xwedê ji hewe hemiyan razî be.

Em her roj rastî mînakên weke vê dibin. Di
serê ‘ewil de hinek bêje li xerîbiya mirov diçe.
Lêbelê hêdî hêdî belav dibin û mirov nikare
pêşiyê lê bigre.
Mezinên me, bab û bapîrên me, herdem
şîreta qenciyan li me dikirin. Nêv civakê de em
hînî rabûn û rûniştinê, siyanet girtinê dikirîn. Digotin; bila her daîm gotina qenciyê ji devê hewe
derkeve. Çiqas tiştekî baş e ku em di axaftinên
xwe de ji yêkdû re duayan dikin, ji Xwedayê
mihrîban daxwaziya xêr û xweşiyê dikin.
Gava em diçin serdana nexweşekê em dibêjin:
-

Xwedê silametiyê bide, Xwedê şîfa xêrê
bide.

kesan hêviyên “derbasbûnê” bike.
Belê, baweriya me ji me re bûye çand,
bûye jiyan, bûye millet. Divê mirov rê nede
hewldanên beredayî.
De werin em têkde berê xwe bidîn çend
mînakên dî:
Em rastî yêkdû tên, silam dikîn û pirsa halê
hevdu dikin.
-

Tu çawan î, baş î?

-

Elhemdulîllah, ez baş im, Xwedê ji te razî
be.

Şûna vê gotinê çi cih dikin:
-

Ez baş im, spas dikim, tu sax bî.

Ji bo arîkariyê gava em teşekkur dikin:
-

Xwedê ji te razî be.

Şûna vê çi dibêjin:
-

Sipas dikim.

Me digot:
-

Siba we bi xêr be, şeva we bimîne xêr û
xweşiyê de.

Şûna vê xêrxaziyê kîjan gotinê belav dikin:

Şûna vê gotinê çi anîne; “derbasî be!”.

-

Tu hingî bêjî gotineke tamsar û bêrûh û tu
feydê nade mirovê nexweş. Hal ev e ku; pêdiviya
nexweşî bi di’ayan, bi moralan heye.

Dema zarokek dihat dinyayê me digot:

Mirov li ser kîjan dînî be bila ser wî dînî
be; mane baweriyê bi Xwedayekî tîne. Hima ne
Misilman, bila Cihû be, bila Fille be, bila Êzidî be,
bila Zerdûşt be, bila Budîst be, di baweriya wan
de hêzeke bêdawî heye û perestîşa Xwedayekê
dikin. Yê misilman jî dikare bibêje “Xwedê şîfayê
bide”. Yê cihû, yê fille, yê êzidî, yê zerdûşt û yê
budîst jî dikare vê gotinê bibêje. Her yekê dê li
gorî baweriya xwe rawe bike. Heger mirovê bê
bîr û bawerî be, jixwe jê re ne lazime tu tiştî bibêjî.
Lewra, daxwaziya şîfayê ji “Xwedayekî” tê kirin.
Daxwazî ji hêzeke mezin û xurt tê kirin. Hêviya
derbasbûnê ji derekê tê kirin. Haşayî cenabê we,
heke mirov ateîst be, hewce nake ji tu deran an tu

-

Rojbaş, êvarbaş, şevbaş, dembaş

Xwedê da, Xwedê zarokek da filankesê,
Xwedê ez roja çarşemê dame, sebiya
nûxwedêdayî.

Îro dibêjin:
-

Rojbûn, jidayîkbûn, zayîn, nûzayî.

Wextê mirovek dimir me digot:
-

Emrê Xwedê kir, çû ber rehmetê.

Îro dibêjin:
-

Koç kir, jiyana xwe ji dest da, can da.

Di şahiyekê de, kêfxweşiyekê de me digot:
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-

Ser xêrê be.

Îro dibêjin:
got:

Pîroz be.

Em rastî yekê rencber, cotyar dihatin me di-

Xwedê qewetê bide, Xwedê bereketê bide.

Ji yekê karker, xwendekar re me digot:
-

Xwedê arîkarê te be, Xwedê dest te ve
bîne.

Niha jî dibêjin:
-

Serkeftin.

Divê bê zanîn ku, ev hewldan û kiryarên
viharengî ti sûdê nade çand û zimanê me.
Werin em guhdariya nivîsên şîretkar bikin û
bi ser xwe ve werin:
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“… hez û daxwaziyên gelan jî babet babetî ne.
Lewra ew ‘edetên civakî, ew dilîn û nêrîn, ew hez û
daxwazan û hwd. bi mizdana dîrokê li gor îstîdadên gelan, di hezaran salan de şekil girtiye û bi hebûna gelan
ve hatiye zeliqandin.
Çêbûn, mizdandin û geşbûna çandan, ne
bi xwestina yek rojê ye, ne bi xwestina yek salê
ye... Ji bo vê rasteqînê, guherandina tiştên çandî û
civakî bi derbasbûna hezar salan ve pehêt girêdayî ye,
bi dilrazîtiya xwediyê wan çandan ve girêdayî ye, û
divê ew çand, kevn bibe û fonksiyona xwe nikaribe bîne
cîh, hînga bê guherandin.
Ango, heke îro were xwestin jî em çanda xwe
naguherînin. Em dê çawa “li ber mezinan rabûn”
ên xwe biguherînin? Em dê çawa xwendina Quran
û mewlûda xwe, hez û biratiyên xwe, rasteqînkariya
xwe, şiretên xwe yên hezar salî, şap û şepikên xwe,
mêvanperwerî û olperweriyên xwe biguherînin?
Ev kiryara ku li me tête tetbîqkirin, ne namzedê
qebûlkirinê ye. Ev xwe têrakirina hovîtî ye. Em jî
hovîtiyê tesdîq nakin, û qebûl nakin. Lewra tiştên wanî
hov, di dîrokê de nehatine dîtin.” (Aqil Mihicir)

Xayinê
Mehmet Bozkoyun

								Xayina min Azadî ye…
Çavxwînî me vê şeva sar û seqem,
Gur dizûrin li palpişta çiyayekî sûret bixof,
Heyv ji min xeyidiye,
Daw û delingê xwe rakir û bi lez ji min dûr ket.
Were,
De were vê şevê li min bibe mêvan Xayinê.
Çivîkeke destwerdayî me vê şevê
Di destên neçîrvanên bêwijdan de
Dilerizim,
Ditirsim,
Gupegupa vî dilî ye, ji qefesa sînga min ha firiya, ha dike bifire.
Ez Eyûb im îro kurm li min peyda bûn
Ez Ûsif im îro di bin bîreke tarî de hêsirrij
Şev li min hatiye xezebê
Tu nebî dudu
Were,
De were vê şevê birînan bikevîne Xayinê.
Di bin rim û şûran re derbaskirin ev dil
Herikî xwîn,
Herikî kul,
Herikî dil,
Bi ser birînên vî dilî de hêsirrij im
Birîn Sînema Amûdê ye,
Birîn Meydana Çarçira ye,
Birîn Amed e,
Birîn Dersim e,
Birîn Newala Qesaba ye
Birîn Qamişlo ye,
Birîn Robozkê ye.
Nasekine xwîn,
Diherike xwîn,
Dibe kel,
Dibe derd,
Dibe welat,
Dibe ax,
Dibe yar,
Yara min, evîna min
Were,
Vê şevê min ji destê xwînxwaran azad bike.

Xayinê
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Çîrokên Behlûl Ji Herêma Botan (1)
Cemal Şinğar

Pêşgotin
Li herêma Botan bi dehan çîrok, destan û
gotinên pêşiyan hene. Ev herêm mirov dikare bêje
ku, behra zargotina kurdî ye. Ev çîrokên ku min berhev kirine jî çend dilopên ji vê behrê ne.
Min çîrokên vê nivîsê, ji Beşîr Şinğar, (bavê
xwe), İbrahim Şermet û Adil Şiğva guhdar kirin. Di
van çîrokan de qala Behlûl tê kirin. Dibêjin Behlûl yekî
‘alim bû, birayê xelîfeyê Bexdayê Harûn Reşîd bû.
Hinek jî dibêjin ne birayê wî bû, lê tekiliya wan xurt
bû. Dibêjin Harûn Reşîd ji Behlûl dixwaze ku bibe
qaziyê Bexdayê. Behlûl jî vê daxwaza wî napejirîne.
Ji bo ku barê qazîtiyê negire ser milên xwe, xwe li
dînîtiyê datîne. Di her meseleyeke Behlûl de hîkmet
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heye. Ji wan çîrokên wî ên bi hîkmet 4 çîrok di vir de
hatine nivîsandin.				
Ew Bi Xwe Dê Niha Bê Vir
Li taxa Behlûl lê rûdinê, zilamek wefat dike.
Gel bilez diçê mala yê mirî. Behlûl tevir û bêra xwe
davêje ser milê xwe û diçê ku here ser goristanê.
Cîranên wî rastî wî tên. Dibêjin; “Kuro heyran de em
herin mala wan(ê mirî).” Behlûl dibêje; “Na na! em ê
biçin ser goristanê, em ê biçin mala wan çi?” Cîranê
wî dibêje; “Heyran de were em ê herin cem gel, cem
cinazê.” Behlûl dibêje; “Kuro ma ne yê mirî bi xwe dê
niha bê vir, ma em ê biçin çi?”
Zilamê Feqîr û Zilamê Cihû
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Yekî feqîr hebû, tiştekî wî tunebû. Rojekê
gote Behlûl; Xwedê wekîl e, zarokên min ji nêza qeliyan û tiştek tuneye ez bidim wan. Behlûl got; Ma
niha ez tiştekî bibêjim te, tu yê bi ya min bikî? Ê feqîr
got, erê welleh ez ê bi ya te bikim. Behlûl got, here
çêlekeke zilamê cihû bîne û goştê wê, ji zarokên xwe
re bikelîne. Got, ne yê cihû dê giliyê min bike. Behlûl
got, yaw eleqeya te jê nebê. Bi vir de bi wê de talî
Behlûl ê feqîr qani’ dike. Ê feqîr çû çêleka cihûyî anî,
gurand, kevel kir û goştê wê hûr kir. Ê cihû bi vir
de, bi dera dî ve li çêleka xwe geriya. Me’lûme yê
cihû dewlemend e, malê wî zehf e. Di wê navberê
de çend zilamên gundî dibînin ku va pelpela goşt ji
mala feqîrî tê. Gotine yê feqîr; ev çi goşt e? Yê feqîr
got; welleh goştê çêlekê ye. Gotin; çêleka kî ye? Got;
çêleka cihûyî ye. Gotin; kuro te çima çêleka wî anî
û gurand. Got; ma naxwe bila zarokên min ji nêza
bimirin? Min anî û ji zarokên xwe re gurand. Werhasil ên gundî pê dihesin û diçin cem Harûn Reşîd,
dibêjin heyra tu bi xwe dizanî cizayê diziyê çi ye, ew
destê ku dizî kiriye divê em wî destî jê kin. Ji bo ku
destê feqîrî jê kin hemû kesên pêşeng biryar îmze
kirin. Talî bang kirine Behlûl, gotin; were tu jî ji me
re îmze bike. Behlûl got, ez çi îmze bikim? Gotin;
ê feqîr çêleka ê cihû biriye û ji zarokên xwe re gurandiye. Behlûl got; ê heyra bila ê cihû zêrekî bide ê
feqîr û tev ketî û tev rabûyî. Gotin; kuro Behlûl, em
dibêjin çêleka cihûyî diziye, neheqî lê kiriye. Behlûl
dîsa got; ê heyra ez jî dibêjim bila ê cihû zêrekî bidê
ê feqîr û tev ketî û tev rabûyî. Gotin; Behlûl heyra
ka ji me re îmze bike, ma tu nizanî cizayê diziyê çi
ye? Behlûl got, belê welleh ez dizanim cizayê diziyê
çi ye. Gotin; ê naxwe ka tu jî îmze bike, da em cizayê
wî pêk bînin. Behlûl got, ê heyra madem hun dirêj
dikin naxwe bila du zêran bidê. Kirin û nekirin
Behlûl razî nekirin. Behlûl got, heyra bi Xwedê em li
vê derê li hev nakin, de ka rahêjin bêrekê û tevrekî
em herin binê wê dara hanê. Em ê xwe ji hev safî bikin. Me’lûme Behlûl gotiye ê feqîr ez li pişt te me, tu
mitaleyan neke. Baweriya wî bi xwe aniye. Radibin
diçin binê darê. Behlûl gote ê cihû de ka vir bikole.
Ê cihû kola, lê qederekê dûvre sekinî. Ê cihû gote
Behlûl, temam ez ê sê zêran bidim ê feqîr û em tev
ketî û tev rabûyî. Behlûl got, naa! min gote we, min
çare ji we nekir. Welleh divê tu bikolî. Ê cihû xwe
tevda, lê Behlûl got, bikole. Rabû kola, kola, kola,
xwelî bi bêrê avêt, nerîn ku laşê zilamekî nehîte derket. Gel şaş ma (matmayî ma), gotin ev çi ye? Behlûl
gote Harûn Reşîd, tu mezinê ‘edaletê yî? Harûn
Reşîd got, erê. Behlûl got, ev laş, laşê bavê ê feqîr e,
tu li heqê laşê bavê wî napirsî, tu li heqê çêlekekê
dipirsî. De vêca wan ji hev safî bike, ev bavê yê feqîr
e û yê cihû ew kuştiye û di vir de veşartiye û hîn ew
bi xwe jî nizane bavê wî çi pê hatiye. Rabûn ê cihû
darizandin û cizayê ‘idamê danê. Sere wî jê kirin,
malê wî dane ê feqîr û gotin de here. Ê cihû jî bi
dojehê şad kirin.

Behlûl û Me’murtiya Sûkê
Harûn Reşîd xelîfeyê Bexdayê bû, Behlûl jî
birayê wî bû. Di heman demê de me’mûrê wî bû.
Harûn Reşîd dibêjê Behlûl; ka here li sûkê bigere,
ka rewşa sûkê, rewşa dikandaran çawa ye. Behlûl
‘ebayê xwe li xwe dike û diçe nav sûkê. Li nav sûkê
geriya, dêhna xwe da dikandaran. Qesda dikanekê
kir û çû wê dikanê. Dêhna xwe da yê dikandar, ku
firaxan pir biha difiroşe û gel dixapînê. Heke kîloya
şêkir bi wereqekê bûya, wî dida bi du wereqeyan.
Behlûl silava xwe da û dûvre gote xwediyê dikanê;
karê te çawa ye? Rewşa aboriya te çawa ye? Ê dikandar bersiv da; got ya birayê ‘ezîz, welleh pere
(dirav) têne destê min lê tu kes nizane ev pere bi
ku derê ve diçin. Bereket tune ye, niha di mala min
de tiştek tune ye. Behlûl hêdîka sere xwe hejand û
dûvre ji wê dikanê derket çû dikaneke din. Nêrî ku
dikaneke ne mezin e. Lê bele dikana wî ji mişteriyan
namîne vala. Dêhna xwe da xwediyê wê dikanê ku
yekî durust e, gel naxapînê. Heqê tiştên ku difiroşe
çi ye bi wî heqî difiroşe. Behlûl kete dikanê, silava
xwe da, dûvre ji xwediyê dikanê pirsî, got; karê te
çawa ye? Bereketa mala te çawa ye? Xwediyê dikanê
got; ya birayê ‘ezîz, tu dibînî dikana min biçûk e jî, lê
hemd ji Xwedê re bereketa wê zehf e. Xwedê evqas
berekete dide. Behlûl got, rewşa malê çawa ye? Got
şikir ji Xwedê re, mirin ji malê kêm e, mal jî ewqasî
zehf e. Behlûl ji wir jî derket û çend saetek dûvre
vegeriya qesrê. Harûn Reşîd got; ya Behlûl tu çi zû
hatî? Behlûl got; ê ne nehewceyî min e. Harûn Reşîd
got; çima? Behlûl got; yekê di ser sûke re ye, ji me
hemûyan mezintir e. Xwedê li gora tevgera hemû
kesan heqê wan dide wan.
Mirov Bi Rastiyê Digihe Xelasiyê
Rojekê Behlûl li ser rêyekê ye diçê
rewbarekê. Dinêre ku zilamek dibeze û helhela li
ser dilê wî ketiye û ma’dê wî sor bûye. Behlûl nêrî
ku waye du zilamên bixencer li pey wî zilamî ne.
Behlûl gote wî zilamê direvî; xêr e tu wisa direvî?
Zilêm got; bi Xwedê ew herdu zilamên ha zilmê li
min dikin û ez bi wan nikarim. Behlûl gote zilêm;
were xwe bike bin kirasê min. Zilêm xwe xiste bin
kirasê Behlûl. Çend deqeyan dûvre herdu zilamên
ku xencer di dest wan de gihane cem Behlûl. Gotin; wa bira, niha yekî di vê derê re baz da, tu bi
Xwedê kî te nedîtiye? Me’lûme Behlûl yekî rastbêj
e. Got, belê belê min dît, vaye di bin kirasê min de
ye. Gotin bi Xwedê teqez ev yekî dîn e. Dev jê ber
de, were. Piştî ku dûr ketin, zilêm serê xwe ji bin
kirasê Behlûl derxist. Got; ya bira, te ez xistim bin
kirasê xwe û te got werin vaye di bin kirasê min de
ye, ev çi kar e? Behlûl got; heyran mirov bi rastiyê
digihe xelasiyê. Ma tu xelas nebûyî? Zilêm got; belê
welleh, bi Xwedê gotina te rast e.

Çîrokên Behlûl Ji Herêma Botan (1)
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Li Ser Wesfên Resûlê Ekrem ‘Eleyhîselam
Çend Gotin
İbrahim Sürücü

Bi navê Xwedayê Rehman û Rehîm
Hemd ji Rebbê alemê re, selat û selamên
bêkêmasî li ser rêberê nebî û resûlan Hezretî Muhemmed û li ser malbata wî û eshabê wî û li ser peyrewên
wî bin.
Bêguman hînbûna wesfên Resûlê Xwedê
‘eleyhîselam wezîfeya hemî mirovan û mukellefiyeta
hemî xwedîqilan e. Da ku bi ronahiya jiyana wî ya
berz bimeşin û li ser şopa exlaqê wî yê bêhempa
têkevin riya hîdayetê.
Heke mirovên aqilmend bixwazin ku mezinê
vê gerdûnê nas bikin, pêwîst e ku beriya her tiştî dil
bikin, bixwazin û li pey Resûlê Xwedê ‘eleyhîselam
biçin, da ku mezinê mezinan û fexrê kaînatê nas bikin. Lewre Xwedê Te’ala Resûlê xwe di asteke herî
bilind û berz de afirandiye.
Bêguman mirovek, tevî ku qenciya wî zêde
be, ilmê wî berfireh be, ’eqlê wî temam be jî nikare bi tevahî bigihîje qenciyên vî pêxemberê mezin, nikare bigihîje cûreyên kemalatên wî û rengên
xweşikahiyên wî. Berevajî, însan çiqas hewl bide
û bilive, dîsa ev derfet ji wî re nehatiye dayîn ku di
asta pêxemberekî de tevbigere. Lewre Xwedê Te’ala
bi alikariya nubûwetê, ew nebî bi teybetiyeke cuda
afirandiye. Sedema wê ev e ku mirovahî bi aqlê xwe
yê bisînor nikare xwe bigihîjîne mertebeya nebiyan.
Xwedê Te’ala wiha ferman dike; “Bizanibin ku
Resûlê Xweda di nav we de ye” di ayeteke din de: “An na
ji ber ku hêj pêxemberê xwe nas nekirine, sedem vê Resûlê
xwe înkar dikin?”
Xwedê Te’ala ferman kiriye ku hemî ‘ebdên
Wî, Resûlên Wî nas bikin û ji xwe re bikin pêşeng.
Xwedê Te’ala wiha ferman dike: “Baweriya xwe bi
Xwedê, Resûlê Wî û nûra ku ji we re şandî bînin. Bêguman
Xweda, bi tiştên ku hûn dikin agahdar e.” Ev bawerkirina ku ji ‘ebdan hatiye xwestin di hundirê xwe de
hin mercan dihewîne. Divê bawerî bi Resûlê Xwedê
‘eleyhîselam bi bilindahiya wî, bi kemalatên wî yên
ku Xwedê Te’ala li ser wî temam kiriye, bi edeba wî
ya ku Xwedê Te’ala ew tedîb kiriye, bi exlaqê wî yê
hêja, bi însaniyeta wî ya kubra, bi exlaqê wî yê ku
Xwedê bedew afirandî bê naskirin. Lewre Xwedê
Te’ala Resûlê xwe li ser hemî mexlûqên kaînatê di
asteke berz de afirandiye. Ji ber vê ye ku di afirandina Resûlê Ekrem ‘eleyhîselam de tu kêmasî tune ye.
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Qiyasa di navbera afirandina wî û mexlûqên din de
nayê kirin. Xwedê Te’ala ew bi gelek taybetiyên cuda
afirandiye. Xwedê Te’ala, Resûlê xwe bi destê xwe yê
qudretê, bi xwe perwerde kiriye. Resûlê xwe li ber
rîayeta xwe edeb kiriye. Xwedê Te’ala li Resûlê xwe
xwedî derketiye û her tim Resûlê xwe ber bi jor ve
bilind kiriye. Di dawiyê de Resûlê xwe di şiklekî herî
xweşik û delal de afirandiye. Em ji ayetan fêhm dikin
ku Resûlê Xwedê ‘eleyhîselam di zaroktiya xwe de jî
bêkes nemaye. Xwedê Te’ala wiha ferman dike: “Ma
tu ne heyîrî bûyî Xwedê tu rasterê kir?”; “Vêca ma tu ne
sêwî bûyî, Xwedê tu vehwandî?”
Xwedê Te’ala xwendin û hînkirin hînî wî kir.
Ew resûlekî ummî bû. Xwedê Te’ala bi rêya ayetê ji
Resûlê xwe re wiha ferman dikir: “Bi navê Xwedayê
xwe bixwîne..” ango, ne bi te’lîm û perwerdehiya xwe,
bes bi perwerdehî û hînkirina Xwedê bixwîne. Piştre
wiha ferman dike: “Em ê fêrî te bikin û bi te nedin jibîrkirin.” Di ayeteke din de jî Xwedê Te’ala wiha ferman
dike: “Xwedê Te’ala gelek tişt fêrî te kirine ku te berê ev
tişt nedizanîn. Ev jî fedleke Xwedê ya mezin ya ji bo te ye.”
Resûlê Xwedê ‘eleyhîselam di nav beşeran de
beşerek bû, lê ew wekî yaqûdekî di nava keviran de
bû.
Xwedê Te’ala fermana însanan kiriye ku bila
bibin peyrewê Resûlan. Xwedê di Qur’anê de wiha
ferman dike: “Bêje; heke hûn ji Xwedê Te’ala hez dikin,
bibin peyrewên min da ku Xwedê Te’ala jî ji we hez bike û
gunehên we bibexşîne, Ellah Xefûr (Bexşendekar) û Rehîm
(Merhemetdar) e. Xwedê Te’ala li ser şopa Resûlê Ekrem
‘eleyhîselam çûyînê, kiriye wek nîşandeka rastgo ya
hezkirina wî û dibêje; «Li ser şopa wî herin, da ku
hûn rêya rast bibînin» ango: li dinya û axîretê rêya
ku bextewariya we tê de ye.
Ev jî lêpirsîna tevgerên wî, gotinên wî,
rewşên wî, nasîna fitrat û exlaqê wî yê hêja û qedirbilind bi xwe re tîne, da ku bi her awayî û bi îttîba´eke
kamil li ser şopa wî were meşîn. ji xeynî hin rewş û
tevgerên ku Xwedê Te’ala bi taybetî daye wî.
Ji ber vê yekê eshabên Resûlê Ekrem
‘eleyhîselam bi hewldaneke gelek mezin, hewl didan
ku di tevger, gotin, rewş, edeb û exlaqê wî de li ser
şopa wî bimeşin, hetanî hewl didan ku di adetên wî
de jî mîna wî bikin, lewra adetên mezinan, mezinên
adetan in. Vêca adetên mezinê mezinan (em bifikirin)
selat û teslîmiyetên herî baş li ser wî bin.
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Berhemek Li Ser Eşîreta Caf
“Te’rîxa Caf” ya Kerîm Begê Fettah Begê Caf
Abdulcebbar Kavak

Berhemên kevn ên ku li ser tarîxa
Kurdan û eşîret û hozên Kurdan hatine
nivîsandin bi rastî kêm in. Îro berhemên
tarîxê yên çavkanî ku di warê zanistî û akademik de lêkolîner ji wan istifade dikin,
bi qasî hejmarên tiliyan in. Berhemên sereke yên bi Kurdî û bi zimanên din hatine
nivîsandin jî, piraniya van zanyariyên xwe ji
“Şerefnâme”ya Şerefxan Bidlisî(w. 1005/1596)
standine. Ji bona vê, dema ku em rastî berhemeke kevn li ser tarîxa Kurdan yan jî li ser
tarîxa eşîreteke Kurd tên, wek “Kibrîtê Ehmer” kêfxweş dibin û dixwazin vê berhemê
belav bikin û ji gelê xwe re bidin naskirin.
Di vê nivîsa xwe de dixwazim behsa
berhemeke girîng bikim. Ev jî kitêba Kerîm
Begê Caf a bi navê “Te’rîxa Caf” e. Ev berhem
bi zaravayê kurmanciya jêr/soranî hatiye
nivîsandin. Dr. Hesen Caf li ser vê berhemê
lêkolîn kiriye û Mihemmed Elî Qeredaxî
jî pêşgotinek nivîsiye. Çapa yekem di sala
1416/1995’ê de li Bexdayê ji aliyê Dâru’lkutub we’l-wesaiq hatiye kirin.
Berhema Te’rîxa Caf ji destpêk û
sêzdeh beşan pêk tê. Di pêşgotinê de Mihemmed Elî Qeredaxî gellek zanyariyên
girîng dide û behsa çawaniya destêxistina
destxetên vê berhemê dike.1
1

Bnr. Kerîm Begê Caf, Te’rîxa Caf, Lêkolîner: Hesen

Di destpêkê de Dr. Hesen Caf bi
navê “Lêkolîneweyekê Te’rîxê Caf” li ser Kurd
û eşîreta Caf zanyariyên gellek girîng dide.
Di vê beşê de behsa Kerîm Begê Caf, wateya peyva Caf, Eşîreta Caf di tarîxê de dike û
paşê liser kurtejiyana Kerîm Begê Caf, Heme
Begê Caf û Dawud Begê Caf disekine. Di vê
destpêkê de çend belge û nameyên balkêş ên
deselatdarên Îranê ji Xanedana Kaçarê jî cih
girtiye.2

Caf, Dâru’l-kutub we’l-wesaiq, Bexda 1995, r. 5-11.
2 Caf, Te’rîxa Caf, r. 12-116.
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nûpelda

bêndera çand û hunerê

Kerîm Begê Caf Kî ye?
Kerîm Beg kurê Fetah Beg e. Ew jî kurê
Heme Paşayê Caf e. Di sala 1302/1889’ê de li
Kanîçeqelê hate dinyayê. Zarokatiya wî di nav
Eşîr û malbata wî de derbas bûye. Paşê ji bona
xwendina medresê çûye şarê Silêmanî û mala
xalê xwe Evrehman Axa maye. Di vê deme
de li cem Mele Seîd Qur’an û kitêbên fiqhê û
hin kitêbên Farisî jî xwendine. Paşê hatiye nav
Eşîra xwe û li cem Şêx Elî Berzencî û Şêx Xenî
ders xwendiye. Kerîm Beg zanistên Erebî jî li
cem Mele Seîdê Qizrabatê xwendine.

eşîreta Caf bi exlaq û hereketên xwe wek
numûneyekî qenc tê zanîn û yên ku têkiliya
wan bi Kerîm Begê re hebûn di derheqê wî de
her daim xêr û qencî gotine.4
Kerîm Beg sê jinên wî hebûn. Ya ewil
Dursûn Xanim bû. Dursûn Xanim keça Heme
Hesenê serokê eşîra Terxanê bû. Ya duyemîn
Fehîme Xanim bû. Keça Haci Abdilkerîmê
xelqê Kifrî bû. Ya sêyemîn jî Nahîde Xanim
bû. Nahide Xanim keça Vesman Paşayê Caf
bû.5
Kerîm Beg di sala 1368/1949’an de çûye
ber dilovaniya Xwedê. Pîremêrd li ser wefata
wî beytek nivîsandiye û bi hicrî işaret bi tarîxa
wefata wî kiriye.
Îlhamê Xuva Kerîme le rûyê xoşewîstî ye
Mujdeyê Kerîmê ev bû, Kerîmê Beheştî ye
(1368)6
Eşîreta Caf
Kerîm Beg di berhema xwe de di bin
sêzdeh sernameyan de behsa eşîreta Caf dike.
Sernameyên ku behsa wan kiriye ev in:
1. Weziyeta Eşîretê
2. Rewşa Eşiretê
3. Herekatên Mezin ên Eşîretê
4. Hejmar û Nufûsa Eşîretê

(Kerîm Begê Caf)3

Kerîm Beg piştî wefata bavê wî Fetah
Begê di sala 1321/1908’ê de dibe berpirsiyarê
hemî karûbarên eşîretê. Kerîm Beg di nav

5. Tayfeyên Eşîretê yên di Nav Îran û Iraqê de
6. Hatina Eşireta Caf ji Îranê bo Welatê
Baban(Kurdistana Iraqê)
7. Çûna Wan bo Îranê
4 Caf, Te’rîxa Caf, r. 94-100.
5 Caf, Te’rîxa Caf, r. 101.

3 Me ev wêne ji berhema Te’rîxa Cafê wergirtiye.
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6 Caf, Te’rîxa Caf, r. 101
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8. Hatina Eşîreta Cafê Cara Duyemîn bo
Welatê Baban
9. Şerê ku di navbera Eşîretê de Qewimiye
10. Têkiliya Cafê bi Eşîr û Tayfeyên Derdora
Wê
11. Havingeha Eşîretê Le Îranê
12. Zivistaniya Tayfeyên Eşireta Cafê li
Silêmanî û Kerkukê
13. Cih û warên Tayfeyên Eşîreta Caf li
Bajarên Kirmaşan û Sine de
Kerîm Beg behsa tayfeyên Cafê
yên Îranê û Iraqê dike û yek û yek navê
van dijmêre. Ev tayfeyên ku li Iraqê dijîn
bi Cafê Muradî têne navkirin.7 Navên
tayfeyên Eşîreta Caf a Muradî : “Mikayilî,
Şatirî, Roxzadî, Terxanî, Başkî, Harûnî,
Sedanî, Kemaleyî, Bedaxî, Emele, Îsayî,
Gelalî, Nevrolî, Yezdanbexşî, Welî, Nejwinî,
Mesûdî, Şêx Îsmailî, Sûfîwend, Tawekûjî,
Mirawelî, Peştemale, Smayîl Uzeyrî, Bîserî,
Çûçanî, Têleko”.8
Navên tayfeyên Eşîreta Caf ên li
Îranê dijîn ev in: “Kubadî, Bavecanî, Îmamî,
Yenaxî, Kadir Mîrweysî, Tayşeyî, Koyek,
Nêrjî, Derwîşî, Weledbegî, Delejêrî, Kokoyî,
Zerdoyî, Elî Exeyî, Peplêyî, Tawekozî,
Dowrowî, Koyrekî ”9

ra malên wan û gundên wan firqan dide û
behsa cihên wan dike.10 Li aliyekî din Kerîm
Beg dîsa zanyariyên bi qîmet li ser serok û
Paşayên Cafê dide û behsa têkiliya wan bi
Îran û Dewleta Osmanî jî dike.11
Giringeyeke din ê eşîreta Cafê heye ku
ew jî Mewlana Xalidê Şarezorî (w.1242/1827)
ji eşîreta Cafê tayfeya Mikayilî ye.12 Di nav
nispeten wî de “Cafî” jî heye.13 Tarîxvanê
Iraqî yê navdar Ebbas Ezzawî dema ku
behsa eşîretên Kurdan dike bi dirêjahî qala
Eşîreta Cafê dike û dibêje Mewlânâ Xalidê
Şarezorî jî, ji vê eşîretê ye.14
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ve’t-Tev’iye, Silêmanî 2006, r. 283–284: Cemal Baban, Silêmanî
Şaregeşâvekem, Dezgayê Ruşenbirî we Belavkirdneweyê Kurdî,
Silêmanî 1998, II, 24.
8 Caf, Te’rîxa Caf, r. 124; Sinan Marufoğlu, Osmanlı Döneminde Kuzey
Irak, Weşanên Eren, Stenbol 1998, r. 123.
9 Caf, Te’rîxa Caf, r. 124.

10 Caf, Te’rîxa Caf, r. 125-143.
11 Caf, Te’rîxa Caf, r. 149-199.
12 Azzâvî, ‘Aşairu’l-Iraq, I, 246.
13Evdilkerim Müderris, Yadê Merdan, Çapxaneyî Aras, Hewlêr 2011, I,
296.
14 Ebbas Ezzawî, ‘Aşairu’l-Irak I-VI, Mektebetu’l-Hedarat, Beyrut b.t., I,
236

Berhemek Li Ser Eşîreta Caf “Te’rîxa Caf” ya Kerîm Begê Fettah Begê Caf
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Encama Geloyekê
Zafer Açar

Meh meheke havînê û roj rojeke wê mehê bû. Min
dema serê xwe rakir û li şibakê nihêrî taveke şîrîn
li ser rûyê min ê bixew nerm, danî. Ez rabûm. Tenê
nivînên min li erdê bûn. Di jûrê de kes nemabû. Ez
bi ecele derketim derve. Paşê pejna diya min hat.
Li xaniyê tendûrê bû. Ez ber pê çûm û min pirsa
maliyan jê kir. Wê jî go:

-Madê min naçe tiştekî hema ez ê girgirka xwe bajom û herim.
-Nabe kurê min tê birçî çawa herî?
-Ez ne birçî me.

-Hemî çûne bênderê, partoz dixebite.

-Ka bisekine, ez to ji te re bidim ser nan û bide
destê xwe, hey bixwe hey here.

-Dayê! ez ê jî herim.

-Temam dayê.

-Neçe, li ba min bimîne.
-Na ez ê herim.

Wê wisa kir. Li ser nîv destenanekî toyê spî yê stûr
raxist û da destê min. Paşê li min nihêrî û got: “Ji
partozê dûr bisekine.”

-Nexwe pêşî taştêya xwe bixwe paşê tu diçî here.

Ez, di destekî min de toyê min di destekî min de
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nûpelda

bêndera çand û hunerê

jî pêlîstoka min ber bi bênderê ve çûm. Pêlîstoka
min ji şîşê hatibû çêkirin ku destiyek li ser du tekan bû û serê destî wekî dîreksiyonê di destê min
de bû. Dema min ew dajot şîşiniya wê dihat û li
pey xwe cotek dewsên zirav û dirêj dihişt.
Navbera malê û bênderê bi qasî kişandina
cixareyekê hebû. Hê ez nû ji hewşa malê derketim ku min dengê partozê bihîst. Piçekî bikelecan
piçekî bilez ez çûm bênderê. Hewa sayî, bi qasî
germa serê sibeha wê mehê germ bû. Hatûçûna
kes û makîneyan, xebata paleyên gund dilivand û
jiyana wê ya bêdeng û bisekn diguherand.
Dema min xwe gihand bênderê min dît ku partoz dixebite, pale qismek rûniştine qismek dixebitin. Bavê min, apê min û birayên min dora
xwe kiribûn û çay vedixwarin, xwîşka min li ber
partozê bû. Ez bêdeng û bimereq nêzî traktorê
bûm. Apê min gazî min kir:
-Were tevê me çay vexwe.
Dûre bavê min:
-Ji motorê dûr bisekine.
Kekê min:
-Neçe ber partozê.
Hema min bi serê xwe ‘na’ got û ez li ciyekî dûr
sekinîm. Paşê bîstek şûnde meraqa min zêdetir
bû û hêdî hêdî ber bi partozê çûm. Êdî guhê min
jî hînî qîrîniya partozê bibû û ji bilî dengê wê jî
dengekî din nedihat bihîstin. Dema ez nêzîk bûm,
min bi şaş û metel lê nihêrî. Qayişa partozê ya
mezin, çerxên wê û yên traktorê, lerza wan, bayên
wan, dema gurz diketine hundir şûnde girminiya
partozê… Hertişt balkêş bû. Paşê çavên min bi qayişa cot a biçûk ket. Du qayişên zirav li dora çend
çerxan digeriyan, wisa digeriyan ku baş diyar nedikir ka çiqas bilez in. Demekê min bi çend awayan li qayişan nihêrî. Bi çavekî bi duduyan, hûr,
zîq. Paşê ez piçekî din jî nêzî qayişê bûm. Min sapek ji erdê rakir û da ser qayişê û paşê min berda.
Min tiştek jê fêm nekir. Dûre min ji xwe pirs kir:
‘Gelo ez tiliya xwe bidim ser dê çi be?’ Paşê min
destê xwe yê çepê guvaşt lê tiliya xwe ya mezin
rast hîşt û binê tiliya xwe da ser qayişa binî.
Ez li erdê me, min dibin. Herkes bi aliyê min
de tê. Apê min sîleyekê li min dixe. Niha em
di erebeyekê de ne û bi aliyekî de diçin, xwînê

dibînim, destê min di nava paçekî spî de ye û
pir diêşe. Paşê doktorekî dibînim, di dest de derziyeke şiklê çekalekî de. Yekî serê min daye ber
ampûlekê û bernade. Dîsa rê dibînim, riyeke dûr
û dirêj. Xwîşka xwe dibînim, dirganên li erdê.
Golê dibînim. Goleke şîn, mezin. Û dîsa doktor.
Kurapê bavê min serê min zexm girtiye û ji min
re dibêje:
-Netirse! Tiştek nebûye, doktor dê te derman bike
û em ê herin.
Û serê min dide pêş ampûlê, nahêle ez li tiliya
xwe binêrim.
Paşê çavên xwe li malê vedikim. Rûyê diya min
êşa min kêm dike. Destên min ên biçûk dibe ber
devê xwe û radimûse. Ber min digere. Herkes li
dora min kom dibe. Axaftina bi çima û xweziyan
dagirtî heta dereng didome. Dûre bi rojan diçim
pansûmanê li malên tendurustiyê yên li navçeyê
yan jî li gundê cîran.
Dema pansûmana min a pêşîn hat kirin min tiliya xwe dît. Tiliya min çûbû li şûna wî tiştekî din
hatibû. Heta ne wê gavê lê dema ez ê mezin bûma
hevalan dê ew bişibandana serê teyrekî û em ê bikeniyana. Lê bûyer çawa çêbû û min çi kir tam
nehat bîra min. Çend salan piştî wê bûyera jandar
ez li ser wê qezayê fikirîm. Min bi çi awayî tiliya
xwe dabû partozê? Çawa û çima?
Çend sal piştî wê bûyerê, di dema 10-12 saliya
min şûnde de her havîn karê bênderê hebû û partoz di navenda wê de bû. Ji tîrdirûnê heta kadînê
hema bêje mehekê karê bênderê hebû. Çendî ez
jê ditirsiyam û ew serboriya jandar dianî bîra min
jî min tu carî nezanî bê ka min çawa tiliya xwe
kiribû ber partozê. Di wê navê de çend zarokên
din jî- çi ji gund çi ji dergund- tiliyên xwe dabûn
partozê û ew birîn li ser xwe hiştibûn. Heryek bi
şiklekî û bi êşekî. Ya rastî qezayên partozê ne tenê
tehlîkeya jêkirina tiliyan bûn. Gava ku qayişa mezin dipekand, gava ku dirgan digirt, dicût û wekî
tîrekê perçeyên wê difirandin dibû makîneyeke
kujdar.
Rojeke dema xortaniya min bûyer bi hemî zelaliya xwe ve hat bîra min. Min dabû dû meraqa xwe
lê ser û binê qayişê hesab nekiribû. Na! yan min
hesab nekiribû yan jî min gotibû jixwe ser qayişê
diçe dîsa tê ser, lê binê qayişê?
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Perwerdeya Dilînan
Meryem Eray

Belê, kar û xebatên di derbarê dinyayê de, di hukmê
şûşeyên şikestî de ne. Lê, kar û xebatên di derbarê axretê de,
weke elmasên giranbiha bi qîmet in. Ew hestên ku di fitreta
însan de hene, weke meraqa tund, muhebbeta germdar, hêrsa
dehşetdar, û xwestina bi ‘înad, ji bo kar û barên axretê hatine
dayîn. (Bedî’uzzeman- Mektûbat, 42. Weşanxaneya Zehra.)

Însan bi her halî ve nuwaze hatiye afirandin. Meriv li ku dera însan binêre, qudreteke
bêpayan, siruşteke awarte, karekî bêhempa xuya
dibe. Derveyî însan weke hundirê wî nuwaze ye.
Hundirê wî ji her halî ve xwedî xususiyetên taybet
û mikemel in. Çawa Xedayê Te’ala jî gotiye, “însan
di suretê teqwîm de hatiye xuluqandin.” Yanî, însan
xweşiktirînê xweşikan e. Çav, poz, guh, dest û pî
çawa ku nuwazeyên afirandinê ne, wisa jî dil, gurçik, kezeb… jî xarîqul’ade hatine afirandin. Ji aliyê
afirandina însan dîtina kêmasiyan ne pêkan e.
Îja tew tiştin hene di însan de ku qet
nayên xuyakirin bi çavan, lê ji aliyê afirandinê tu
kêmasiyên wan nîn in. Em ji wan re bi kurtasî dikarin bêjin hest. Belê, hest an hîs/dilîn, di jiyana
însanan de yên ku însanan dikin însan in. Û yên ku
însanan ji însaniyetê derdixîn in jî dîsa ew in. Yanî
însan li gorî bikaranîna dilînan qedr û qimeta xwe
heye. Çawa ku bi lixwekirina kincan însan derveyî
xwe nîşan dide, wisa jî bi lixwekirina hestan kesayetiya xwe ya ‘eslî/hundirîn derdixe pêş çavan.
An, însan li gorî - bi awayekî erênî- bikaranîna
hestan, xwe paye bilind dike an ciyê xwe yî taybet
wenda dike. Heta ku yek nepeyive merivê çawa di
derheqê wî de bibe xwedî agahiyeke rast. Lewra
em dizanin ku mirov, di binê zimanê xwe de veşartiye. Hest û helwesta însanî jî bi axaftinê derdi-
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keve qada nirxandinê.
Heta bûyerên ku hestan derdixin holê
neyê serê meriv, meriv nikare di derbarê kesayetiya însan de tiştekî serwext bibêje. Lewra tevgera li
gorî hestan, mirovan li ber çavan radixîne.
Xwedayê Te’ala, bêhed hest xuluqandine û ew tev li mirovahiyê belavkirine. Mirovahî
bi saya van hestan jiyana xwe îdame dike. Îja ya
girîng ne bikaranîna van hestan e. A muhim ev
e ku, hest bi çi hawî têne bikaranîn? Lewra di
bikaranîna hestan de du rê hene li ber însanan. Yan
em ê van hestan bi rêbaza şeytanî bikar bînin, yan
jî em ê wan bi awayekî rehmanî bişixulînin. Di vir
de perwerdehiya hest û dilînan derdikevin pêş
me. Çawa ku em zarokan perwerde dikin, ziman,
dîrok, nivîsandin û zanînê li ber wan dixin, wisa jî
divê hest/dilîn bên perwerdekirin. Heta ku wijdan
bi aliyê dadê ve neyête perwerdekirin mayîneke
mayî ye. Heta ku dilînên ku şaxê kesayetê derdixe holê li gorî dadwerî neyête perwerdekirin dê
mirov nizanibe bi çi awayî bikaranîna wan rast
e? Herwiha nîjadperestî hesteke millî ye. Heta ku
hesta derûniya însan li gor ray û raman wî ya srûştî
neyête perwerde kirin dê însan di nava tevgerên
şaş de metal bimîne. Û wê nizanibe û nikaribe li
gorî ‘esliyeta xwe tevbigere.
Îro ger ev hest li gor zagonên sirûştê
neyête perwerdekirin, însan dikare bi hêsanî bibe
nîjadperest. Lê bi pewerdeke rast û durust dê ev
însan bibe neteweperwerekî ne nîjadperest. Lewra
di navbera herdu têgehan de bi qasî çiyayan ferq
heye. Cudahî di navbera timayî û îqtîsadê heye.

nûpelda
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Ger ev ferq baş neyête zanîn tevlîhevî muqedder

zihnê mirovan ji bo nebaşiye nikare bikele. Sinc,

e. Herwiha tirs û tedbîr jî ji vê yekê re mînak e.

exlaq xwe li însan û mirovahiyê digire. Xawên û

Wekî ku şehvet bi zewacê rast e lê gava
nameşrû be him zirar e, him heram e û talûkeyan
bi xwe re tîne. Hêrs ji bo hêz û dadweriyê lazim
e lê gava şaş hat bikaranîn dibe zilmeke bêpayan.
Înyad û temerudî ji bo bidestxina xeslet û xuyên
baş bête bikaranîn di cî de ye. Lê gava ji bo tiştên
beredayî be xisar e û him di cî de nebikaranîn e.
Miheqeq divê hestên ku ji însan re hatine dayîn
li gor pêwistiyên wan ên heqîqî bêtin perwerdekirin û bikaranîn. Yan na him ji civakê re him ji
însanî re bela ne. Hesta xwarin û vexwarinê, hesta dijminantiyê, hesta quretî û dilnizmiyê jî dikare bibin mînakên sereke ji bo mijara me û hwd.

tişten baştir tev li dor însaniyetê dicivin û civakan
ji nebaşiyê diparêzin û başiyan li hev kom dikin.
Berevajiyê vê yekê, xwe kuştina civakê ye. Lewre
îro divê nemaze mamosteyên dibistanên seretayî
ji serkeftina xwendekaran a akademêk wêdetir
li ser sinci, exlaq, rastî, rêrastîya jiyanî, rastfikirandin, dadmendî, wekheviya gelan û takekesan
bêtir besekinin. Lewra siberoj ev xwendekarên
bêguneh bi perwerdeke şaş an kêm, dikarin bibin
sûcdar an bibin dijminê malbat, millet û hevalên
xwe. Loma divê hest li gorê daxwaza Xwediyên
wan bêtin rehmanî kirin û perwerde kirin. Ev ji
bo pêşeroja gelan sereke erkeke zerûrî û pêwist e.

Dema hest bi bawer û bi perwer bin,
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Pêjnik bi Pêjnik Helbest!
Sidîq Gorîcan

***
di zarokatiya xwe de li hespan siwar dibûm!
mezin bûm,
tirs kete ziravê min;
min ne hesp in êdî ne jî zarokatî,
li min xerîb e hinavê min…
berfenbar2013wan
***
di reng û rûyê vê demsala biharê de,
her rûyê te dibînim ey dilbera veşarî û tune!
gulan5,2014tetwan
***
mîrê biçûk raza!
dizanim ku serlehengê xewna azadiyê ye
li ber perên ewran
bi perî û milyaketan…
hezîran14,2014wan
***
bi dorê ve
leylak, akasiya, sinçî û gulhingîv;
ku nebaya bêhna kulîlkên van her çaran
min ê çawa hidar bikira li van bajaran!?…
tîrmeh,2014wan
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Desiderata1
Max Ehrmann

Ji îngîlîzî: Zîyaddîn Yıldırımçakar

Di nav alozî û tevliheviyê de bi awayekî
xwînsar bimeşe, û ji bîr neke, di nav bêdengiyê de
aramiyek heye.
1*

Heta ji te tê dilê tu kesî ji xwe nehêle. Lê
belê, ji kesî re jî stûyê xwe xwar neke. Rastiyên xwe
bi dengekî nizm û eşkere bîne zimên; û guh bide yên
din jî, heta ehmeq û nezanan jî; lewra çîrokeke wan
jî heye.
Ji yên êrîşkar û dengên wan bilind dûr
keve, ew dilê te teng dikin. Ger tu xwe û yên din
bidî ber hev, tu yê yan bibî qure yan jî xemgîn; lewra her dem yên ji te çêtir an xirabtir wê hebin.
Ne tenê ji bo serfiraziyên xwe bi planên
xwe jî şabe. Karê te her çiqas biçûk be jî, li ser bisekine; di nav guherîna demê de, ew gencîneya yekta
ye ku wê di destê te de bimîne.
Li karê xwe miqate be, lewra dinya tijî dek
û dolab e. Lê bila ev te şaş neke, gelek dilpakî jî
hene. Gelek kes li pey îdealên bilind in, û jiyan li her
derê bi lehengiyan tijî ye.
Wek xwe be.
Ku dilê te ji yekî re nexwaze durûtiyê
neke. Evînê jî biçûk nebîne. Di nav sarbûn û
hêvîşikestinan de ew şînahiyeke bêdawî ye.
Ji ber bihurîna salan xemgîn nebe, tîştên
ji ciwaniyê tên bi nazikî teslîm bike û tecrûbeya
salan bistîne. Ruhê xwe têr bike da ku te ji ber
hêvişikestinekê biparêze. Lê belê bi reşbîniyê jî
xwe neêşîne. Lewra gelek tirs ji westîn û tenêtîyê
çêdibin. Ji disîplîneke tekûz zêdetir, li xwe miqate
be.

Lewra tu jî zarokekî gerdûnê yî, ne kêmtirî
ji daran û stêrkan; mafê te heye ku tu li vir bî. Û
tu têbigihêjî yan tênegihêjî, gerdûn dizivire wek ku
divê bizivire.
Her dem di riya Xwedê de be. Di nav vê
xirecira jiyanê de, daxwaz û karûbarê te çi dibe bila
bibe, ji xwe hez bike.
Digel hemû derew, gemar û hêvîşikestinan,
dîsa jî dinya xweş e.
Dilşad be û li rêya dilgeşiyê bigere.
Têbênî: Nivîskarê Amerîkan Max Ehrmann
Desîderata di sala 1927an de nivîsandiye û di
derbarê berhemê de di rojnivîska xwe de wiha
gotiye: “Ji bo ku li dû min bimîne, min dixwest
ku ez li ser rûyê erdê diyariyeke nefsbiçûk, berhemeke dilpak bihêlim da ku di çend rihên torin
de şewq vede.” Qasî helbestê, çîroka wê jî navdar e: Di sala 1959an de Keşîşê Dêra Ezîz Paûl,
Frederîck Kates ji bo di weaz û nesihetên xwe de
bikarbîne, ev helbesta ku çend sal berê bi dest
xistibû, xistibû nav nîşeyên dêrê û li serî wiha
nivîsîbû: “Dêra Ezîz Paul / 1692”. Dema ku ev
nîşe li gel belav kiribûn her kesî wisa dizanibû
ku ev berhem di sala 1692an de hatiye nivîsîn û
ew bangewaziyeke aşitiyê ye ku bi rêya ezîzên
dêrê hatiye şandin. Hal ev bû ku sala 1692an,
sala damezirandina Dêra Paul Frederîck bû û
keşîşê dêrê ji ber vê yekê li ser berhemê ev sal
nivîsîbû. Piştî weşandina berhemên Ehrmannî
yên paşîn, Desîderata jî di nav berhemên wî de
derkete holê. Û hate femhkirin ku ev helbest
ne peyameke aştiyê ye ne jî nîşaneye dînî ye.
Jê têgihijtin ku ev berhem, helbesteke pexşanî
(prose poem) ya Max Ehrmann e û wek şîretên
bêhempa bi salan hatiye xwendin…

1* Desîderata peyveke latînî ye. Tê wateya ‘tiştên ku tên xwestin.’
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Çîroka Şêxê Sen’an
Mehmet Yıldırımçakar
Di hundurê her kesekî de bi hezaran beraz
hene. An mirov dê wan berazan bikuje, ji holê rake,
an jî mirovê zunnarê ji pişta xwe girê bide, dev ji
doza ku pûç û ziwa ye berde. Ger haya te ji wan
berazên di hundurê te de ne tunebe tu mafdar î lê
dîsa jî tu nabî mirovê ku xwediyê doza xwe.
Şêxê Sen’an kî ye?
Şêxê Sen’an pîrê dema xwe bû. Xwediyê
payeyeke bilind bû. Bi çarsed derwêşê xwe ve pêncî
sal bûn şêxîtî kiribû. Derwêşên wî jî wekî wî bûn.
Sibê heya êvarê ‘îbadet dikirin. Her dem di riyazetê
de bûn. Şêx hem xwedî ‘emel bû hem jî xwedî
‘ilm bû. Ji razên nepenî haydar bû. Sirrên dilê mirovan dizanî. Nêzî pêncî carî çûbû heccê. Her gav
diçû ‘umre dikir. Hed û hesabê rojî û nimêjên wî
tunebûn. Qet dest ji sinnetên Resûlê Xwedê bernedida. Ew mirîdên ku dihatin hizûra wî gelek diketin bin bandora wî û bêhiş û bêsewda vedigeriyan.
Gelek kerametên wî hebûn. Payeya wî ya welîtiyê
pirr bilind bû. Bi hilma xwe nexweş baş dikirin. Bi
kurtasî; hem di demên şahiyê de hem jî di demên
xemê de rêber û pêşengê gelê xwe bû. Wek alayekê
bilind bibû, nav û deng dabû.
Xewna şêx
Şêx çend rojan li ser hev xewnek dît. Di
xewnê de, ji herêma xwe koç kiribû, çûbû welatê romiyan, bênavber secdê ji pûtekî re dibir. Dema şêx
ev xewn dît, ji xwe re wiha got: “Eywax, a niha mala
min xera bû. Yûsif nû kete bîrê. Rêyeke biasteng
derkete pêşberî min. Gelo ez ê çawa canê xwe ji vê
xetereyê xelas bikim ku bikaribim îmana xwe xelas
bikim, ez ê canê xwe biterikînim. Di dinê de xêncî
min tu kes tuneye ku riyeke wusa biasteng derkeve pêşberî wî.” Ger ji vê gedukê derbas biba, riya
wî dê ronî biba, wê bikariba pêşiya xwe bidîta. Lê
belê ku nikariba wê geduka biasteng derbasbiba dê
bela bi ser de bibariyana. Riya wî dê dirêjtir bibûya.
Piştî van fikirînan, ustadê xwediyê zanebûnê gazî
derwêşên xwe kir û ji wan re wiha got:“ Karekî min
li welatê Romiyan heye, divê em vê qasê herin da ku
şîroveya vê xewnê derkeve meydanê.” Her wisa bi
sedan derwêşên wî jî bi wî re ketine rê û çûne nava
welatê romiyan. Ji serî heya binî li welatên romi-
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yan geriyan. Rojek ji rojan ber bi qesreke mezin re
derbas dibûn, keçikek li ber şibakeya qata duduyan
rûniştîbû. Keçikeke file bû.
Bedewiya keçika romî
Ew roja herî payebilind a di asîmanê
bedewiyê de bû. Rojeke dirêj… Rojê di rûyê wê de
şewq vedabû û ji ber dexesiyê zer û zepalî bûbû.
Ê ku dil bida keziyên wê dîlberê, li ber delaliya
wan keziyên reş dê zunnar girêda. Welhasil mirov nikaribû bi hêsanî qala xweşikbûna wê bikira.
Di rûyê wê de şewqa rojê hebû. Porê xwe yê reş ji
rûyê xwe yî sîqal re kiribû xêlî. Gava ku ji bin xêliyê
re rûyê xwe nîşanî Şêx da, Şêx li serî heta pê kete
nav agirê evînê, ji işq û bedewiyê sermest bû, hiş û
sewdayê wî çû.
Evîna Şêx
Evîna Şêx roj bi rojê zêde dibû. Işqa keçika
Romî êdî di dilê Şêx de cih nedibû, ewqas mezin
bûbû. Heza keçikê dilê Şêx talan kiribû, bi keziyên
reş li ser îmana Şêx de tîrên kufrê barandibû. Şêx teqweya xwe firot, rezîlî ji xwe re kirî. Derwêşên wî ji vê
rewşa wî fehm kirin ku ew bûye muptelayê keçikê.
Dest ji dîn û îmana xwe berdaye. Ser vê yekê xwestin
ku şîretan lê bikin lê belê çi feyde… dermanê derdê
wî tunebû. Ê aşiq, çawa dibe ku guh bide yekî din, ji
xeynî dilê xwe?
Ew derdê ku dermanê xwe jî disoje dê çawa
dermanan qebûl bike? Di wê roja dûr û dirêj de Şêx
heya serê êvarê bi heyranî li paceyê nêrî. Wê şevê
eşqa wî ji yekî gihişte sedî, bi tevahî di nav işqê de
xwe wenda kir. Xwe jî ji bîr kir, ‘alem jî. Xwelî li ser
serê xwe rokir, bi qêrîn û wizaran kire hawar û gazin. Ne xew kete çavan ne jî agirê dilê wî vemirî. Di
nav agirê işqê de dişewitî. Dilê wî bûbû pêtek agir.
Ew şev bû sal, sal bû sed sal… Awazên dilê wî wiha
bûn : “Gelo şeveqa vê şevê tune ye? An tava rojê qediya? Ez di nav agirê evînê de disojim, dipirpitim.
Êdî taqeta min nema ku ez li hember êrîşên evînê
bisekinim!” Nizanibû ku ‘emr li ku ye, sebir li ku ye,
hiş û aqil li ku ye, dest û pê li ku ne, dîlber li ku ye,
roj û şev li ku ne.
Dostekî wî gotê: “ Ey Şêxê payebilind, rabe,
xwe ji vê wesweseyê xelas bike, xwe ji van şik û gu-
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manan bişo!” Şêx bersivand: “Min îşev bi hezaran
carî di nav xwîna kezebê de xwe şûşt û xwe paqij kir,
haya te pê tune ye.” Yekî din gote Şêx: “ Tobe bike!”
Şêx gotê: “ Min ji namûsê, ji sikûmê tobe kir. Min ji
şêxitiyê tobe kir. Mi ji tiştên nebûyî tobe kir.” Yekî
dîtir: “Tizbiya te kanî? Tê bê tizbî çawa bikî?” Şêx
wiha bersiv dayê: “ Ji ber ku ez bikaribim zunnarê
ji pişta xwe girêbidim min tizbî ji destên xwe avêt.”
Ji yê ku nimêj anî bîrê re got: “Ew dîlbera ku rûyê
wê mîhrab e, li ku derê ye ? Ger ez rûyê wê nebînim

Ger Ke’be nebe, dêr amade ye; ez biaqilê Ke’beyê,
dînê dêrê me. Ger cehnem bibe rêhevalê min, heft
cehnem jî dê bi axîneke min bişewitin, bibin xwelî.
Ger dîlbera ku rûyê wê wek bihûştê ye hebe, ez ê
çi ji cennetê bikim? Rûyê wê xoşewîstê besî min e.”

çi xêra nimêja min heye?” Ji yê ku ji wî re got : “Ma
tu ne poşman î?” got: “ Ez poşman im ji ber ku berî
niha ez neketim nava agirê evînê, ez aşiq nebûm.
Ew şeytanê ku me ji rê derdixe karekî çiqas xweşik
dike, bêjê bila bêtir bike!” Bersiv da hemû kesên ku
şîret lê kirin: “ Min ji zû ve ye dev ji nav û şanê
berda, min ji zû ve ye şûşeya namûsê li kêvir da,
şikand. Ji xeyrî destûra keçika gawir tu tiştî naxwazim. Ji bilî wê, êşîna tu kesî di heyra min de nîne.

xwe xewle kir, kete xelwetê, konê xwe li nik mala
keçikê danî, bi seyên kuçeyên mala keçika gawir re
bû heval.

Ji yê ku jê re gotin: “ Qet nebe ji Xwedê
bitirse?” re got: “Xwedê ez avêtime nava vî agirî, ez
dê çawa bikaribim xwe jê xelas bikim?” Derwêşên
wî têgihiştin ku nikarin serederiyê pê re bibin. Şêx

Qedera mehekê li wan deran sekinî,
derezûnka mala dîlberê ji xwe re kir belgih. Keçikê
fêm kir ku Şêx aşiqê wê bûye. Şêx bi hawar û
gazinan eşqa xwe ji keçika Romî re got. Keçikê
gotê: “Here wê de, pîrê xirifî, tu here ji bo miri-
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na xwe kefenê xwe amade bike.” Lê keçikê çi kir û
nekir. Xwe ji Şêx xelas nekir. Keçik jî êdî têgihişt ku
nikare tu tiştî têxe serê wî, jêre got: “Ger tu pisporê
işqê yî ji van çar tiştan yekî bike: an tê ji pûtan re herî
secdê, an tê Qur’anê bişewitînî, an tê şerabê vexwî
an jî tê dest ji îmanê berdî.” Şêx gotê: “Ez vexwarina
şerabê qebûl dikim, ez ê li bedewiya te binêrim û
şerabê vexwim.”
Şêx şerabê vedixwe
Gava ku şêx vexwarina şerabê qebûl kir,
xoşewîsta wî gotê: “Evîna ew kesê ku xwe bi rengê
xoşewîsta xwe boyax neke, ji bilî reng û bêhnê
nayê tu wateyê, ger tu bi awayekî rasteqîn aşiq bî,
divê tu xwe ji misilmanetiyê bişoyî, baweriya xwe
biguherînî û bibî file.” Şêx ji destê xoşewîsta xwe piyaleya şerabê girt û vexwar. Dema ku şerap vexwar
ew Qur’ana ku ji ber kiribû, ji hişê wî çû, ji bilî çend
peyvên ziwa tu tiştek jê nema. Şêx serxweş bû. Gava
ku di destê xoşewîsta xwe de şerab dît û mêyzekir
ew jî serxweş bûye, xwest ku wê hemêz bike. Keçikê
gotê: “Teqwa û eşq ji hev nayên, dawiya eşqê kafirtî
ye, vê yekê ji bîr neke. Ger tu wek min bibî kafir wê
gavê tu dikarî min hemêz bikî.” Minneta Şêx ji tu
kesî tunebû, Şêx xiristiyanî qebûl kir. Şêx birine dêrê
û zunner ji pişta wî girêdan. Şêx ji keçikê pirsî: “Ji
bilî vê çi ma?
Keçik: “Ey pîrê dîl, qelenê min giran e, tu
yekî feqîr î.” Şêx: “Çûna cehnemê ya bi te re ji çûna
cennetê ya bê te xweştir e.” Keçik: “Ey evîndarê ku
hêj li gorî dilê min nepijyayî, xav, were em mesela qelen jî sererast bikin. Qelenê min; tam û tekûz
salekî şivantiya berazên min e. Dema ku sala şivantiya te qediya ez ê bibim ya te. Şêx nedaber. Şahê
Ke’beyê, Şêxê payebilind tam û tekûz salekê şivantiya berazên keçikê kir.
Di hundurê her kesekî de bi hezaran beraz
hene. An mirov dê wan berazan bikuje, ji holê rake,
an jî mirovê zunnarê ji pişta xwe girê bide, dev ji
doza ku pûç û ziwa ye berde. Ger haya te ji wan
berazên di hundurê te de ne tunebe tu mafdar î lê
dîsa jî tu nabî mirovê ku xwediyê doza xwe. Di newala işqê de berazan bikuje, pûtan bişkêne. Ger tu
wan yekan nekî wekî Şêx bikeve nava agirê evînê,
bibe riswa!
Dawiya çîrokê:
Dema ku dînguherîna Şêx li welatê romiyan
hate bihîstin, bû qiyamet. Bû rojeva hemû civatan.
Ev bûyer li serê welêt heya binê welêt belav bû.
Derwêşên wî li ser vê yekê ew li wir hîştin û vegeriyane Ke’beyê. Li Ke’beyê dostekî Şêx î sexlem hebû.
Dema ew kesên ku Şêx hîştin û vegeriyan Ke’beyê
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dîtin û dêna xwe dayê ku wan hêviya xwe ji Şêx
birîne, gote wan: “Ev kirina we rasterast minafiqtî
ye. Madem Şêx dînê xwe guherand, zunnar girêda,
divê we hemiyan jî wisa bikira. Ê ku dostê dostê
xwe ye, ger dostê wî bibe gawir, divê ew jî wisa
be. Jixwe işq li ser şan û şohreta xirab ava bûye. Kê
li vê rêyê vegere, ev ji ber xavbûnê ye. Hadê hûn
ji Şêx jêgeriyan, hûn çawa ji di’a û xwestina Xwedê
jêgeriyan?”
Li ser vê yekê hemû derwêşan kirin hawar û
awaz, çil roj û çil şevî di’a kirin. Ne tiştek xwarin, ne
tiştek vexwarin, ne xew kete çavên wan, ne rawestiyan. Roja çil û yekan Hz. Mihemed ‘eleyhîselam
hate xewna wî dostê dilpak.
Pêxemberê Ummetê ‘eleyhîselam di xewnê
de : “Ey derwêşê xebat û saya wî bilind, here min
Şêxê te ji wî kapî xelas kir, di’a û niyazên te qebûl
bûn, Şêxê te hate ‘efû kirin.” Derwêşên Şêx bi girî
çûne cem Şêxê ku şivaniya berazan dikir. Şêx, gava
ku ji dûr ve ew dîtin, xwe li gorî wan kêm û bênûr
dît. Ji ber şerma xwe kincên xwe qelaşt û xwelî li ser
serê xwe de rokir. Tobe kir. Ku Xwedê agirê tobê gur
bike, ew agir çi bikeve ber wê bisoje, paqij bike. Şêx
cenabetî li ser xwe rakir, hişê wî hate cî, nûr û feyza Qur’anê dîsa kete dilê wî, hemû tiştên ku ji bîr
kiribûn dîsa hatine hişê wî. Şêx û derwêşên wî ber
bi Hîcazê ketine rê.
Rojekê bi Şêx ve ‘eyan bû ku wê keçikê di
xewna xwe de dîtiye ku; roj dikeve pêşa keçikê û
tê ziman, ji keçikê re wiha dibêje: “ Zûka bikeve dû
Şêx, bikeve dînê wî, ey ew kesa ku Şêx herimand,
bireve xwe paqij bike.” Şêx zanibû ku keçik dev ji
xirîstiyaniyê berdaye. Şêx û derwêşên xwe çûn û
gihîştine keçikê. Dîtin ku keçik ji bo were û bigihêje
Şêx ketiye rê, di wan çol û çolistanan de peritiye,
rûyê wê zer bûye, nava porê wê tije xwelî bûye, bûye
wek miriyekê.
Dema keçik Şêx dibîne dibêje: “Ez ji te şerm
dikim. Ez êdî nikarim di pişt perdeyê de bişewitim.
Min perde avêt. Riya rast, ya Îslamê nîşanî min bide,
da ku bibim misilman û xelas bim.” Şêx rê nîşanî
keçikê da, keçik bû misilman. Halê keçikê tunebû,
taqeta wê nemabû. Keçikê gote Şêx: “Taqeta min
nema, ez ji vê dinya xemxwar koç dikim. Ez aciz im.
Min bibore, ji min nexeyîde. Xatirê te!” Ew keçika
bedew dest ji canê xwe kişand, jixwe nîvê canê wê
mabû, ew jî radestî cananê xwe kir. Şêx keçik hemêz
kir. Keçik di milê Şêx de şehadeta xwe anî, li wê
derê, li nav hemêza Şêx de rihê xwe teslîm kir, mir.
Ew, di zeryaya mecazê de dilopek bû, dîsa vegeriya
zeryaya heqîqetê. Di riya eşqê de gelek tiştên wisa
diqewimin. Tenê ew kesên aşiq ji vê yekê haydar in.

Ehmedê Mêrdînî
Yakup Aykaç

Îsal hêj nû hatibû Wanê. Ehmed ji Mêrdînê
bû û ji bo xwendinê hatibû. Xwendina zanîngehê ya
edebiyatê, edebiyata Kurdî. Piştî qeyda zanîngehê jî
venegeriyabû bajarê xwe. Lewra perê rê, mesrêfên
wekî din her diçû zêde dibûn.
Meha mijdarê bû. Hewayeke sar û bimij
Wanê dagirtibû. Ne Sîpanê Xelatê ne jî Çiyayê Reş
ji mijê xuya dikir. Hêj kesekî sobe vênedixist lê wekî
ku sobe hebû, hewa bi dû û dûman bû. Dem, ser
‘esirê piçek diborî. Ciwanên zanîngehê jî yên ku
dersa xwe qedandibûn, li rawestgehê ketibûne rêzê
û li benda otobêsê bûn. Otobêsek dihat ya din diçû.
Hemî jî hetanî dêrî xwendevanan mişt dikirin. Cihê
rûniştinê nedima. Li rûyên hin kesan ku ji camê li
derve dinêrî, xemgînî; li rûyên hin kesan jî rewşek
‘ecêb hebû. Gelo ew xemgînî ji hewayê gihîştibû
rûyê wan?
“Ya Reb, a niha taviyek şilî bidî wê çi xweş
be!” di dilê xwe de derbas kir Ehmed. Belkî ew gemariya dinyayê -demeke kurt be jî- dê biçûya. Na,
nehat! Barana ku Ehmed dixwest nebarî lê, lib libî
davêt. Lê ev baran ji bo qutkirina xemgîniya kesan
têrê nedikir.
Destê xwe xistibû bêrika sakoyê xwe Ehmed. Mînanî dara spîndarê yekî bejndirêj û lawaz
bû. Piçek jî pişthodik bû. Pişta wî havînan ji xebata înşaatan, barkirina beton û pîrketan wekî kevan
teviyabû hinek, lê dîsa jî yekî qeşeng bû…
Otobês li rawestgeha dawiyê, ango li navenda bajêr sekinîbû. Ehmed, ji ber ku hem bejndirêj bû
nedikarî xwe xwar bike û li camê derve binêre bê
ka ew niha li ku ne? Ev yek! Ya duduyan jî ew bû
ku nav otobêsê ewqas tijî kiribûn, meriv nedikarî
hema bêhnê hilde, îja peyabûn li ku mabû? Lê bi
qirîna sîmsarê simbêlqelem û kincşepûl ponijandina

Ehmed bi wî dengê tamsar bibû du ker: “Rawestgeha dawî ye! Bila kes nemîne…” Diviya Ehmed peya
bûya.
Li kolanên Wanê, Ehmed dîsa bi serê xwe bû,
dimeşiya. Mamoste lîsteyeke dûr û dirêj a pirtûkan
dabû wan. Ehmed, beriya xwestina mamoste ji wan
kitêban çend heb li sehafan hema bêje bi pereyekî
kêm –nîvenîv- kirîbû. Lê têrê nedikir. Bêhneke kûr
kişand, hinek sekinî. Hizirî. Jiyan zor û dijwar bû. Ji
bo bidestxistina pirtûkan divê pere hebûya. Pêşiya
wan zivistan bû. Ji xwe re bi tevî çend hevalan xaniyek bi du ode girtibûn lê ji bo zivistanê dê çi bikirana? Ciranê wan xêra dê‘w babê xwe sobeke kevn
a komirê dabû wan. Lê ne komir bû, ne pere bû, ne
xwarin. Pêdiviya wan bi qasî ku lîsteya kitêban dirêj
bû. Kitêb, xwarin, vexwarin, êzing, komir, şûştina
kincên qirêj, savar, birinc, maqirne, fasolî, nok…
Xwedê kirî zeviyê wan a nîska hebû ku -bi zora dayika xwe- wextê hatinê bi xwe re torbek nîsk anîbû.
Bihayê kincan jî zehf zêde bû. Di wan rojan de dixwest ji xwe re fayîkek bikire lê hêj difikirî.
Şalekî qot du carî fayîkê bû. Jixwe behsa solan qet
nedihat kirin… Welahasilê, Ehmed li beşa edebiyatê
dixwend lê qet hez nedikir ku ji birê xwe yê ku li
Stenbolê dixebitî û wî re carna pere dişand, behsa
edebiyata feqîrtiyê bike. Mixabin, xebata birê wî têrî
malbavana Ehmed nedikir. Ji ber vê yekê, nedixwest
ku haya birê wî ji rewşa wî hebe.
Li kolanan, li qehwexaneyan xelq behsa
rewşa dewletê, hilbijartinên herêmî, avabûna başûrê
Kurdistanê, xweseriya Bakur, şerên Rojhilata Navîn
dikin. Aliyekî siyaset wekî dîzikê dikeliya, aliyekî
din zanîngeh û akademîsyenan rewşa dewletê dinirxandin. Li ber parqa Feqiyê Teyran jî komek civiyabû
û ev sê roj bû di greva birçîbûnê de bûn. Ji ber ku he-
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zar kesî zêdetir ji karên xwe hatibûn derxistin. Li gorî
Ehmed, Wan bajarekî ‘ecêb bû, ji Mêrdînê zehf cuda
bû. Dîsa komek dît ku keç û xort tev dimeşiyan û ji
şanogehê derketibûn. Bi ken û coş di rê de dimeşiyan.
Di destê wan de garisên heşandî û balûleyên ji goştê
mirîşkê çêkirî, hebû. Dolar bibû du lîre. Jixwe kesî
nedikarî hisaba sotemeniyê bike. Lê dinya xema wan
de nebû. Hingê, gotinên kalikê wî hate bîra Ehmed:
“Dinya wusa ye lawo, alîkî ken alîkî şîn!”
Na, nedibû. Divê bixebitiya, pere kar bikira.
Wisa hêsan nebû xwendin. “Kuro lawo, çi ‘îşê te heye
tu dixwînî!” got di dilê xwe de. “Ne lazim e ku her
kes bixwîne, divê hin kes jî ji xwe re karekî bibînin û
bixebitin.”
…
Tengezar bû piçek. Gava ji gundê xwe rê ket,
hevalên wî Ehmed rê kiribûn. Hingê henekên xwe bi
Ehmed kiribûn:
- Ehmed êdî bû mirovekî mezin. Me bîr neke
haa qeşmer.
- Ehmed êdî me nas nake… û dikeniyan hemî
jî dikeniyan.
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Hevalên wî hatin bîra Ehmed. Dê û bavê
wî, xwîşk û birayên wî… Gelo a niha çi dikirin? Di
derheqê Ehmed de çi difikirîn?
Ne girîng bû. Ehmed li cihê xwe, xwe ‘ediland. Divê ez bixebitim, karek ji xwe re peyda bikim. Lê çi? Ber destê esnafekî, li rûs bazarî dikanekî,
piştivanî, firotina çaya qaçax… kar zehf bû lê kîjan
li gor wî bû? Ehmed, dixwest ku tasek şorbeke germ
vexwe. Baweriya wî ew bû ku piştî şorbê mesele giş
dê hel bibûya. Belê! Şorbe, şorbeyeke germ…
Baranê libên xwe zêde kiribûn. Li kolanan
lêmiştên biçûk radibûn. Solên Ehmed, qul bûn û av
dikişandin. Xwedêkirî, sakoyê birê xwe jê standibû.
Bi taviya baranê re Ehmed xwe şîrp avêt qehwexanê.
Li vir jî ‘alemeke cuda hebû. Porên xwe yên şilbûyî bi
destê xwe yê çepê rast kir, xwe ‘ediland û derbasî ber
camê bû. Xemgînî di vê roja ‘ewrawî de mîna hilma
li ser camê, însan wergirtibûn. Lêmişt gemariya bajêr
dişûşt. Digel baranê xem û keser dibarî lê nêzîk bû
ku bûka baranê jî derkeve. Ehmed mîna sîmsarê, bi
dengekî xurt got:
- Bira, dem berdê!..

Kesayetiya Jina Kurd a Serbixwe
Rojbîn Ozkan

Şayanê gotin û pesindayînê ye ku jina

dê jina kurd jî di qadan de beyî ku bi tundî tevbi-

kurd, digel şert û mercên dijwar ku tê de jiyaye û

gere, çi ji bo mafê xwe, çi ji bo mafê gelê xwe, xwe

dijî dîsa jî bindestiya gelê xwe ji mafê xwe yê kesa-

nîşan bide, lê ne ji bo hîn kesên ku bi niyetek xirab

ne pêşdetir ditiye. Xem û kesara gelê xwe tim di

û nesamîmî. Divê jina kurd tenê ji bo rastî tevbi-

dilê xwe de jiyaye. Geh bûye pêşmerge, geh bûye

gere. Ger em li rastiyan binêrin gelo di nav jinên

gerîla çek daye milê xwe. Bi birayên xwe re mil

kurdan de ên ku mafê hemcisiyan biparêzin û bi

bi mil, dil bi dil têkoşiyaye. Gelek caran jî di nav

çavek erênî il wan kesan binêrin çiqas in? Mixa-

siyasetê de roleke çalak lîstiye. Xwepêşandanên

bin ew kesên ku dixwazin gelê kurd ji dînê îslamê

siyasî hema bêje giştî bi beşdarbûna jinan ve pêk

dûr bixînin îro çi ji destê wan tê dikin. Û ji bo wan

tên. Bes gelo jina kurd di van çalakiyan de bi nas-

daxwazên xwe ên qirêj jî, jinên ku bi dilê xwe ên

nameya xwe ya netewî, dînî û kesayetiya xwe ya

pak ve xwe li gorî gelên xwe dikin bikartînin.

serbixwe tevdigere?

Mixabin ên ku herî zêde bi bîr û baweriyên

Ya rast hîn bûyerên ku diqewimin dibe

jina kurd ve tinazên xwe dikin dîsa ew kesên ku

sedem ku em di vî warî de bikevin gumanan.

(taybet jin) bi rayên jina kurd ve hatine hilbijarti-

Wek mînak di beriya hilbijartinên şaredariyê de

nin. Ew jinên ku sibê heta êvarê di televizyonan

li bajarekî, di xwepêşandanekê de jinên ku di serê

de dibêjin em nebin li Kurdistanê zagonên îslamê

wan de laçikên spî û navsalî bûn. Îhtimalek mezin

bi ser dikeve. Her weha herî zêde em Kemalîzmê

xwendin û nivîsandina wan jî nebû. Pankartên di

diparêzin. Û ev kes di heman demê de dixwa-

destê wan ên bi tirkî de weha dinivîsand: “biz eş-

zin nakokî û dûbendiyên mezin bixin nav hêzên

cinsel haklarînî savunuyoruz.” (em mafê hemcin-

Kurdistanê. Li gor wan, kesên ku ne di fikrê wan

siyan diparêzin).

de be ew bi giştî xaîn in.

Vêca gelo ew kesên van jinan ji bo

Bi min pêwîstiya jina kurd bi nûnerên ku

berjewendiyên xwe ên qirêj bi kar tînin çiqas di-

rêz ji bîr û baweriya wê û bi çanda wê re negrin

karin bêjin; “em kurd in, an em mafê jina kurd

tune. Ew kesên ku bi navê jina kurd tevdigerin

diparêzin”. Divê ev bûyer bibe dersek ji jinan re,

piranî bi zimanê kurdî jî nizanin. Ew ku zimanê

tenê bi biryarên xwe ên serbixwe ve tevbigerin.

kurdî bi saya jina kurd ve îro li ser piya maye. Her

Jixwe piştî vê bûyerê gelek kesên xwedî wijdan ev

weha ew kesên xwedî niyetek nebaş ku dixwazin

yek bi tundî rexne kirin.

gelê kurd ji dinê îslamê sar bikin, gelek caran bi

Îro gelê kurd di nav rewşek dijwar de ye.
Mafê xwepêşandanan jî mafek xwezayî ye. Helbet

hinceta mafparastina jinan ve destdirêjiya dinê
îslamê jî dikin.

Kesayetiya Jina Kurd a Serbixwe
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Li Kobanê
Emîn Agahdar

Li Kobanê Yûsif ji nû ve avêtine bîrê
Bê nan û av
Gurên har bi hovîtiyên xwe dîsa li qada nin
Bi wehşet û bi berazî
Dîrok xwe çarbare-dehbare dike dîsa
Li nava rûyê xwexwapînokan de vedizele
Agirê hawara rebenan
Li warekî bêxweyî
Barê dilînan li me barandin van hovan
pelekî nû yê dîrokê diqulipe ji bo
mirovahiyê
Ji xewneke xweş dipengize zarokek li
Kobanê
Bi ken şiyar dibe
Lê xwe di nava geremoleke bêbinî de dibine
Dîsa cejn nîvco man di gewriyan de
Dîsa ji bedêla beranan mirov têne qurbankirin
Dîsa neviyên Selaheddîn
Destê xwe ji Xwedayê xwe re vekirine
Li kobanê
Êrîş li ûjdanan
Êrîş li giyanan
Êrîş li mirovahiyê …
Cixareke şewitî me li Kobanê
Nanekî kevir
Dewekî tirş û
Dilekî dîl
Ya Rebbî her tu yî mitleqê Adîl…
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Li Kobanê

Di Perwerdehiyê de Girîngiya Zimanê Zikmakî
Berxwedar Pîranij

Çawa ku ziman bi xwe, alav û emraza sereke ya ragihandin û derbirîna fikr û ramanê ye, her
wiha, alav û haceta hînbûn û bidestxistina behre û
jêhatiniyên girîng e.
Her zimanek, hilgirê çand û dîroka wî gelî
ye ku pê diaxive.
Gotina pêşiyan a ku dibêje “zimanek û zilamek “pir xweşik vê xala muhîm destnîşan dike,
girîngiya pirzimanzaniyê, di warê rewşenbîrbûn û
ronakbîrbûyîna mirov de, radixe pêş çavan.
Çiqas ku kesek zêde bi zimanên biyanî
zanibe, ewqas zêde aso, fehm û feraseta wî fireh,
pehn û berîn dibe, dikare li asoyê asîmana xwe,
weke stêrkeke geş biçurise û bi hêsanî xwe ji fetisîn
û xeniqîna di avgera asotengiyê de xilas bike.
Lê ji bo her gel û civatekê, zimanê zikmakî
yan jî zimanê dayîkê, cihekî xwe yê cuda heye.
Lewra zimanê zikmakî, yekem ziman e ku
çaxa mirov çavê xwe li vê dinyaya ronî vedike, pêşî
hînî wî dibe û bi saya wî, têkilî û peywendîyê legel
kes û nesneyên der û dora xwe datîne.
Ji ber vê yekê ye ku zimanê dayîkê, nasname, şeref, keramet û kemilîbûna zîhnî û kesayetîya
mirovan e.
Heke kesek, zimanên biyanî, hîn nebe, dibe
ku rojek ji rojan rûbirûyê hin pirsgirêk û kêmasiyan
bê û mimkin e ku ev yek, ji bo wî, weke nuqsanî
bête hesibandin.
Lê gava ku kesek, zimanê dayîka xwe ya
dilovan, baş hîn nebe yan jî ji axaftina wî fedî bike,
wateya vê ew e ku ev kesê ha, parçeyekî mezin ji
kesayetî û nasnameya xwe, ji dest daye.
Divê em li vê derê, piçekî rawestin, li xwe

vegerin û çend pirsên muhîm ji xwe bikin:
-

Gelo ku em bi zimanê dayîka xwe neaxivin, wê çi biqewime?

-

Ma kes, nikare bi axaftina zimanekî
biyanî miraz û mexseda xwe bîne
zimên?

-

Gelo ji bo ku em bibin xwediyê nasnameya xwe, divê em bi zimanê dayîka
xwe biaxivîn?

Belê, di bersiva van pirsên girîng de, me
tenê yek bersivek heye, ku têra hemû van pirs û
pirsyariyên jor dike.
Ew jî ev e:
Zimanê zikmakî, bi qasî kesayetî û nasnameya xelkekî yan jî civatekê, xwediyê girîngîyeke
wisa rasteqîn e.
Mixabin îro, başûrê welatê me ne têde, li
derê dinê, zimanê kurdî, ne xwediyê sitatuyeke
resmî û zagonî ye; ji lewre bi xetere û metirsiyeke
mezin re rû bi rû ye.
Li gorî raportên rêxistina UNESCO yê, yek
ji wan zimanên ku îro li ber mirinê ye, zimanê kurdî
ye, bi taybetî kurdiya dimilî ango jî kirdkî.
Lazim e em di vî warî de gelek bi hestiyar û
berpirsiyar tevbigerin.
Divê em baş bizanin ku zimanê kurdî, ancax bi xêra du beşên civaka me ya bêxwedî hebûna
xwe parastiye, li ser piyan maye û xwe gihandiye
roja me ya îroyîn.
Beşa yekem, bi xêra dayîkên me yên dilovan ên ku di nava her cûre şert û mercên dijwar de,
bi kêf û şanaziyeke mezin, bi pitik û sebiyên xwe re

Di Perwerdehiyê de Girîngiya Zimanê Zikmakî
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bi zimanê xwe axivîne, lorandine û ew mezin kirine
li ser piyan maye.
A duyem jî, bi xêra pênûs û qelema
şahsiwarên ziman û wêjeya kurdî, ên fena Melayê
Cizîrî, Feqiyê Teyran, Seydayê Xanî, Melayê Bateyî,
Hacî Kadirê Koyî, Mamosta Hejar Mukriyanî,
Hêmin Mehabadî, Nalî, Şêx Evdirehmanê Axtepî,
Cegerxwîn, seydayê Tîrêj û Osman Sebrî hwd,
gihîştiye asta îroyîn.
Nexwe, divê em jî îro wek wêrisên wan gorbihuşt û cenetmekanan, di hucrik û medreseyên
welatê xwe de vê kelepûra ha -ku weke nîşana mezinahiya Xwedê ye- bidin berdewamkirin û bi zimanê
dayika xwe, dersa feqî û şagirdên xwe bidin û wan
bi hest, kesayetî û nasnameya wan, perwerde bikin
û wan bigihînin.
Weke gotina dawî, ez dixwazim bi çend malikên helbesteke Cegerxwîn a di derbarê girîngiya ziman bi
giştî û zimanê zikmakîyê de bi taybetî, nivîsa xwe
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biqedînim.
Tu hînî zimanan bibe ey ciwan
Ne tenha tu kurdî, li pêş te cîhan
Eger ku zimanên mezin zanibî
Xem û kul ji ser te bi wan radibî
Dibî rengê bilbil bi awaz û deng
Dibî payedarek bilind û çeleng
Zimanê xwe pêşve bibe bê qirêj
Bike gewher û dur li her der birêj
Tu pirsên ciwan û sivik têxe nav
Ji nav wê tu bavê heçî pûç û xav.

Di Perwerdehiyê de Girîngiya Zimanê Zikmakî

Mengene
Eyûb Serhedî

Di dewra Osmaniyan, di sedsalên dawîn de
li Kurdistanê du mîrên bi nav û deng hebûne. Yek ji
wan Emer Axayê Mîrê Milî, yê din jî Emer Axayê Mîrê
Gêsî bûye. Zozanekî bi navê Mengene di navbera wan de
hebûye. Bi sedema zozanê Mengene pev diçin, şer dikin, bi parta mêr ji hev dikujin û bi salan neyartiyê li
hevdû dikin. Piştî demeke dirêj rûspiyên ku di nav
gel de gotina wan bi qiymet e, dikevin navbera wan
û ji wan re dibêjin; “Bes e we zilm li hevdû kir, ev
zozan bûye mûsîbet ketiye ber derê we, lazim e hûn
her dû mîr jî dev ji vî zozanî berdin.” Li ser vê gotina
rûspiyan her du alî jî bi neçarî vê biryara rûspiyan
qebûl dikin.
Emer Axayê Mîrê Milî dizivire nava eşîra
xwe, dibîne ku eşîra wî bi kelecan hêviya mizgîneke
xêrê ye. Xanima wî û kurê wî jî wekî eşîra wî, di konî
de li benda wî ne. Jixwe yek kurekî mîr tenê hebûye
navê wî jî Ehmed bûye. Ehmed zewicandî bûye lê
zarokên wî tunebûne. Ji ber vê yekê mîr gelek bi
rewşa Ehmed xemgîn bûye. Gava ku mîr ji civîna
ku ji bo zozanê mengene hatiye kirin tê, xwe li nava
civatê dixe û bê me’de rasterast diçe dikeve konê
xwe. Xanim û kurê wî dibînin ku mîr hat û gotin ji
devê wî dernakeve, fehm dikin ku rewş nexweş e.
Mîr kûr bi kûr difikire. Radibe ser xwe, ji kon derdikeve, bi derketina mîr ve her kes bi awayekî bêdeng
li mîr temaşe dike. Mîr dengekî bi hêrs ji qerwaşên
xwe re fermana karê çûyîna ji vî zozanî dike. Gava ku
Ehmed vê fermana bavê xwe dibihîze çavên wî şolî dibin. Dixwaze li dijî vê gotina bavê xwe derkeve lê di
dilê wî de tiştek jêre dibe asteng û dengê xwe nake.
Jixwe tu kesî nikaribû gotin li ser gotina mîr bigota. Bi fermana mîr ve her kes li hinda xwe dest bi
karê çûyînê dike. Mîr ji ber ku destê wî ji vê bihuşta

derewîn nabe gelek xemgîn dibe. Ji xeynî vê, dile wî
ji rewşa Ehmedî re jî dişewite. Lewra dizane ku Ehmed ji wî pirtir ji vî zozanî hez dike. Ji bo selameta
gelê xwe nebûya, serê mîr jî jêkirina dev ji vî zozanî
bernedida. Bê hêvî bûbû. Dizanibû terka vî zozanî
mirina wî bû. Di şûna xwe de rûdinê û dilê xwe bi
halê xwe dişewitîne. Dîsa radibe li ser lingên xwe,
hişê xwe dide serê xwe. Di dilê xwe de dibêje lazim e ez wekî mîrekî mezin tevbigerim. Destê xwe ji
xwe re dike sîber û li der dora xwe dinêre. Dîtina ku
dibîne qerwaşekî dergûşek daye ber dilê xwe û bi
aliyê wî ve tê. Gava ku ev qerwaş sebiyê tîne huzûra
wî û meseleyê jê re dibêje, ew çax mîr fehm dike ku
dê û bavê vî lawikî ew avêtine ber kon û lêxistine
çûne. Mîr tê derdixe ku malbata vê dergûşê yan ew
nedixwest yan jî nikaribû ew xwedî bikira. A rast
wî jî nedixwest ku dê û bavê vê dergûşê hîn bibe. Di
dilê xwe de dibêje ev dergûş ji aliye Xwedê ve ji me re
hatiye şandin. Gazî Ehmed dike û tafilê vê dergûşê
jê re dike ewlad. Ji ber ku wî di zozanê Mengenê
de dîtibûn û ewqas ji vî zozanî hez dikirin, navê wî
danîn Mengene. Bi rastî jî Ehmed bi salan li hêviya
zarokek bû, Xwedê dengê wî seh kiribû û ji wî re
ev lawik şandibû. Li ser vê bûyerê xemgîniya wan
piçekî kêm dibe û hinek kêyfxweş dibin. Di dawiyê de
karê xwe xelas dikin û berê xwe didin deştê. Her du mîr
jî dev ji zozanê Mengene berdidin, zozan bê xwedî
dimîne.
Birayekî Emer Axayê Mîrê Milî hebûye, jê
re gotine Şemikê bêdiran. Ew qas piriyên wî zexim
bûne ku carinan gûza di şûna diranan de bi piriyê
xwe ve şikandiye. Mêrekî bi şan û şeref bûye. Çend
sal li ser koçkirinê de derbas dibe, Emer Axayê Mîrê
Milî emrê Xwedê tîne cih û diçe ber rehma Xwedê.

Mengene
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Zivistan diçe, xweşî çêdibe û bihar tê, bi hatina biharê
re dîsa eşqa zozanê Mengene li serê Ehmed dixe.
Rojekê Ehmed radibe, dibêje ez ê malê bar bikim,
heywanê xwe bidime pêşiya xwe û berê xwe bidime
zozanê Mengene. Gava ku Şemik vê niyeta biraziyê
xwe hîn dibe, dixwaze jê re bibe manî û ji bona nehêle
biraziyê wî biçe zozanê Mengene çi ji destê wî tê dike.
Tewer li gor riwayetan Şemik ji Ehmed re wiha dibêje:
Ehmed lawo ji dîwana nere xana
Kesê ku ji dîwana here xana
Ew hiltîne tebîetê heywana
Were rûnê cemaeta box û berana
Guhê xwe bide mijûlî û xeberdan û qisedana
Malê bar meke neçe zozanê Mengene, li zozana
Felek xayîn e min dîtî rojek stûyê meriva xwar dike
ji hevala.
Ehmed gotina apê xwe yê Şemik nake û mala
xwe bar dike diçe zozanê Mengene bi cih dibe. Roj li
ser rojan dikeve û demek wisa derbas dibe. Diya Ehmed hê jî sax e, ew û jina Ehmed li ber malê dimînin.
Mengene jî êdî bûye xort, nêzîkî bîst salî ye. Di nava
koça malê de ye. Ehmed her roj serê sibehê diçe nêçîrê
û bi şev jî tê mala xwe. Rojekê Ehmed dîsa serê sibehê
radibe û diçe nêçîrê. Ew roj du derwêş tên konê Ehmed, Mengene her du derwêşan dike mêvan û ji wan
re îzet û îkramê dike, xwarin û vexwarinê dide wan.
Wexta ku êdî ew ê rabin û xatir bixwazin diya Ehmed
ji wan dipirse bê ka kesê ji wan xwendina Quranê
bizanibe heye. Yek ji wan derwêşan dibêje; “Belê
xwendina min heye.” Diya Ehmed ji wî derwêşî re
dibêje; “Heke tu ji mêrê min re dewra salê bixwînî, ez
ê kurkê mêrê xwe di ber heqê te de bidime te.” Li hev
dikin, diya Ehmed radibe kurkê Emer Axayê Mîrê
Milî tîne û dide wî derwêşî. Her du derwêş xatir dixwazin, ji kon derdikevin û berê xwe didin deştê. Roj
diçe ava, Ehmed ji nêçîrê dizivire, dibîne ku vê êvarê
keyfa diya wî di cih de ye. Pirsa sedema vê keyfa han
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Mengene

li diya xwe dike. Gava ku diya wî jê re behsa wan
derwêşan û kurkê bavê wî dike, Ehmed fehm dike ku
dayîna vî kurkî wê bibe bela serê wan. Dibêje: “Dayê
xwezil te kurkê bavê min neda wan derwêşan.”
Her du derwêş tên deştê, dikevin nava gel û
dest bi gerê dikin. Dixwazin kurkê diya Ehmedî daye
wan bifroşin yekî dewlemend, lewra ji hev re dibêjin
em nikarin vî kurkê kubar li xwe bikin. Çend deriyan
digerin lê kiryarekî ji bo vî kurkî nabînin. Diçin ku, li
wê derê behsa Emer Axayê Mîrê Gêsî tê kirin. Li her
derê ji derwêşan re dibêjin di vî welatî de vî kurkî
bi tenê Emer Axayê Mîrê Gêsî dikare li xwe bike, Li
ser van gotinan berê xwe didin mala mîr. Emer Axayê
Mîrê Gêsî êdî kal e lê tu tiştek ji nav û dengê xwe winda nekiriye. Keçikek wî hebûye. Ev keçik di nav gel
de ji aliyê bedewiya xwe ve bi nav û deng bûye. Gelek
xortên wê herêmê xwestine bi wê re bizewicin. Heta
ku dengê xweşikiya wê keçikê çûye guhê Mengene bi
xwe jî.
Derwêş ji mîr destûr dixwazin, derdikevin
huzûra wî, xwe didin nas kirin, xwarin û vexwarin ji
wan re tê, piştî xwarinê xelata ku ji mîr re anîbûn di
nav boxçeyê de derdixin û pêşkeşî mîr dikin. Çawa
çavên mîr vê xelata ku derwêşan ji wî re anibû dikeve,
çavên wî sor dibin, hêrs dibe. Lewra pê derdixe ku ev kurk
kurkê Emer Axayê Mîrê Mîliyan e. Ji ber ku dizanibû
ji xeynê wî, yê ku dikare vî kurkê kubar li xwe bike,
tenê mîrê Miliyan e. Bi hêrs meseleyê ji wan derwêşên
reben dipirse. Derwêş bi awayekî tirs, serî heta binî
meseleya vî kurkî ji mîr re dibêjin. Di nava meseleyê de
navê Mengene jî derbas dibe. Mîr ji berê de seh kiribû
ku ew lawik lawikê Ehmed nîne û bavê Ehmed ew ji
Ehmed re kiribû ewlad.
Belê Ehmed peymana ku rûspiyan li serê
hevdû kiribû nedabû ber çavan û bi gotina apê
xwe yê Şemik jî nekiribû û neyarên xwe jî tiştek
nehesibandibû. Li ser vê bûyerê Emer Axayê Mîrê
Gêsî, dixwaze vê meseleya ku çend sal berê nîvco
mabû ji binî ve biqedîne. Ew ê heyfê ji Ehmed bistîne,
lê bi çi awayî? Dizanibû ku eşîra xwe bide dû xwe û
berê xwe bide zozanê Mengene di nava çend saetan
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de dikare serî li Ehmed hinda bike û heyfê jê hilîne
lê dixwaze ne bi şer ve, bi fen û fûtan ve heyfa xwe jê
bistîne. Serê xwe di ber xwe de xwar dike, xwe dide
ser behra aqil û dikeve xeyalan. Piştî çend deqeyan
serê xwe bilind dike û ji derwêşan re dibêje: “Hûn
ê herin konê Ehmed û hûn ê çend roj li wê derê bibin mêvan. Lê heta ku ji destê we hat, bi Mengene
re rabin û rûnên. Ewil bila hîn bibe ku ew ne kurê
Ehmed e. Hêdî hêdî bikevin binî û jê re behsa keçika
min bikin. Êdî gava ku ji we bawer kir û we ew ji rê
derxist hûn ê jê re bibêjin mîrê me gotiye wexta ku bi
destê xwe ve Ehmed bikuje ez ê keçika xwe lê mehr
bikim û hinek mal û milkê xwe bidime wî. “Gava
ku mîr van gotinan tîne zimên, çavên derwêşan zoq
dibe û bi tirs li hev dinêrin. Derwêşên hêsîr ji bo çi

revin. Ew ê Ehmed pêşî li terş û talanan bigire û
wan bizivirîne. Dû re ew ê rûnê bêhna xwe bide.
Wê gavê ez ê hêdî hêdî rabim û xencerek navbera
her du milê wî bixim û birevim werim mala Emer
Axayê Mîrê Gêsî. Li hev dikin û derwêş ji Mengene
xatir dixwazin û bi lez û bez dadigerin tên derdikevin huzûra mîr. Meseleyê jê re dibêjin û wî serwext dikin. Mîr radibe celdeyek girê dide. Berê wê
dide zozanê Mengene. Diavêjin ser konê Ehmed,
kon didin ber şûr û riman, xera dikin. Mengene
qaşo xwe neqayil dike û qederek bi wan re şer dike.
Mengene digrin, dest û lingên wî girêdidin. Zar û
bara jina Ehmed û diya wî ye. Hawar û gaziya wan
li Ehmed e. Ehmed ne li mal e. Serê vî çiyayî xir û
xalî ji xeynê Xwedê tu kes tuneye. Berê terş û talanê

hatibûn huzûrê û mîr çi ji wan xwestibû. Mîrê fenek di dawiya gotina xwe de ji wan re dibêje, gava
ku hûn van gotinên min bi cih neynin, bizanibin ku
ez ê we bidime kuştin. Lê hûn gotina min bikin, ez
ê mal û milk bidime we û hûn ê ji vê xizaniyê xelas bibin. Derwêş ji tirsa canê xwe, ji neçariyê ji bo
van gotinên mîr bînin cih, dîsa dizivirin û berê xwe
didin zozanê Mengene. Piştî du sê saetan digihêjin
konê Ehmed. Diya Ehmed û Mengene dîsa ji wan
re îzet û îkramê dikin, wan dikin mêvan. Ehmed jî
êvarê tê mal û wan derwêşan nas dike. Pirsa kurkê
bavê xwe jî ji wan dike lê derwêş rastiyê ji Ehmed
re nabêjin. Wisa du sê roj derbas dibe. Ehmed dîsa
diçe nêçîrê. Derwêş her roj Mengene dikin navbera
xwe û jê re behsa keçika mîrê Gêsî dikin. Di dawîyê de
Mengene bi qîza mîr ve tê xapandin û ji aliyê derwêşan
ve ji rê tê derxistin.

Ehmed didin deştê. Qederek di ser de derbas dibe,
Ehmed tê dibîne ku konê wî perçe kirine, zar û bara
jina wî û diya wî ye. Ji wan dipirse bê çi bûye çi
nebûye, jê re dibêjin celdeyek avêtiye ser konê wan,
terş û talanên wan birine û ew ber terş û talanan
nakevin lê Mengene jî birine. Ehmed gava ku hîn
bû Mengene jî birine, dibêje; “Ez ê agir bera mala
xwe bidim, çavên min kor bibin.” Bi rastî jî ji ber
ku zarokên wî tunebûn û Mengene ji xwe re kiribû
ewlad wekî roniya çavên xwe jê hez dikir. Ehmed
çekên xwe hildide û kihêla xwe siwar dibe, serê xwe
dike nava bijiyên wê û wekî teyr dide dû celdeya
ku avêt ser konê wî. Wan siwarên ku talan dibirin
li pişt xwe dinêrin dibînin ku dûman di pişt Ehmed
de rêz bûye û tê, Mengene û talan di cih de dihêlin
û direvin. Ehmed dest û lingên Mengene vedike û
baz dide pêşî terş û talanên xwe digire û berê wan
dizivirîne. Rûdinê û destê xwe dike bêrika xwe û
qutiya cixarê derdixe, cixareyek ji xwe re dipêçe
êdî ew ê dest bi kişandina cixareya xwe bike her
ku dibîne yekî xençerek nava her dû milên wî dixe.
Tafilê xwîn ji deve wî re diavêje. Ehmed bi zorê serê
xwe bilind dike û li pişt xwe dinêre, dibîne ku xençer di destê Mengene de ye. Niqutek hêsir ji çavê wî
de dikeve û di ber rih de bi zorê be jî ji Mengene re
dibêje “Erê kurmê emrê min, erê!! Min te xwedî kir
bi nanê xwe. Berda canê xwe” dû re rihê xwe teslîm
dike û diçe ber dilovaniya Xwedê.

Mengene jî mala xwe dike nava mala
derwêşan û dibin yek. Serî didin ser hev dest bi
çêkirina planên xwe yên qeleş dikin. Mengene ji
derwêşan re dibêje, herin ji mîr re bibêjin, bila celdeyeke giran bişîne ser konê Ehmed. Ez ê qederek
bi vê celdeyê re şer bikim. Ew ê min bigirin û dest
û lingên min girêbidin, min û terş û talanan jî bidin
pêşiya xwe berê xwe bidin deştê. Ehmed ji nêçîrê bê
û bibîne ez ne li kon im ew ê dû min bikeve. Ew çax
bila qerwaşên mîr min û terş û talanan bihêlin û bi-
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Çileya havînê bû. Rojeke germ û xweş.
Hiseyn îro zû ji xew rabûbû. Lewra dora pez ya
wan bû. Xwîşk û birayên wî hêj biçûk bûn. Ji ber vê
yekê her daîm ew diçû ber pêz. Carna pir aciz dibû.
Kêfa wî gelekî ji xwendinê re dihat. Lê mecbûr
bû ku şivantiyê bike. Lewra debara malbatê li ser
milê wî bû. Bavê wî berî heft salan nexweş ketibû.
Bayê felcê lê dabû. Ketibû nav dest û piyan. Xwedê
jê razî be diya wî bê gilî û gazind hemû ihtiyacên
bavê wî dianîn cih. Soz dabû diya xwe wê ew ji vî
halî xelas bikirana. Kete nav xeyalên dûr û direj.
Wê bixwenda, bûbûya mamoste û bihata gundê
xwe. Wê ji zarokên gund re bûbûya pêşeng. Ji bo
xwendinê wê ji wan re rê vekira.
Gelekî bi hezînî bilûra xwe ji tûrikê xwe
derxist. Pez jî li ber kaniyê mexel bûbû. Dest bi
lêdana bilûrê kir. Oy birawo çi xweş deng vedida.
Dengê bilûra wî li çiyan olan dida. Lê da û lê da…
hêdî hêdî dengê bilûrê nizim bû. Betilî, çiqas xewa
wî dihat. Pala xwe da darê û bi xew re çû. Piştî
demekê şiyar bû. Li dora xwe meyizand, bilûra wî
ketibû erdê. Rahişte bilûra xwe ku bixe tûrikê xwe.
Lê tûrik li ber xwe nedît. Rabû ser piyan li tûrikê
xwe geriya. Tûrikê xwe li pişta darê dît. Devê tûrik
qetiyabû. Nan û penîr jî hatibûn xwarin. Berê xwe
da pez û got:
-Hey! Bê xwedî mano. Ma we çima nanê
min xwar, çavbirçîno! Ji erdê rahişte kevirekî û
avête nava pez û got:

fêkiyan ji bexçê xelqê bixwe.” Destê xwe dirêjî darê
kir û sêveke xweşik ji darê jêkir. Gezek lê da “ Ox
tama wê çiqas xweş e.” Yek du gezê din lê dan. Bi
dengekî bilind re hilciniqî:
- Kuro! Tu çima bê destûr dikevî ziyana
min? Ma tu nizanî ev bexçe yê kî ye? Ez Eliyê Xelef
im. Axayê vî gundî me.
Sêv ji destê Hiseyn kete erdê. Serê xwe
rakir. Eliyê Xelef û her du birayê xwe li hemberî wî
bûn. Erê ma qet mimkûn bû ku navê wî nebihîstibe.
Li derdora van gundan her kesî navê wî bihîstibû.
Bi zilm û zordestiya xwe bi nav û deng bû. Kesî
newêribû li hemberî vê zilmê serî rakira. Gundî di
bin emrê wî de dişuxuliyan. Bi hezaran dewarên wî
hebûn. Ev hemû mal û milk ji bavê mabûn. Bavê
wî jî axa bû her wiha kalikê wî jî. Hem mal û milk
hem jî zilm û zordarî ji bavan derbasî zarokên wan
dibûn. Hiseyn bersiv da axa:
- Pêz, nanê di turikê min de xwarin. Ez
gelekî birçî bûbûm. Loma min ji bexçê te sêvek
xwar. Eliyê Xelef gotina wî birî:
- De bes e, pîsê heram. Ma malê bavê te ye
law. Ma malê xelqê bêxwedî ye.
- Xalo, dibêjin ‘ ji yek dido sêvan tiştek nabe.
Mafê çavan heye.’
- Oooo! mehna diziya xwe jî dîtiye.

-Ez gelekî birçî bûm. Nanê min jî van
gemaran xwarin. Ka ez ê çi bikim?
Li derdora xwe meyîzand, li kevika kaniyê
dar xuya dikirin. Bi wir de çû. Ev dar darên sêvan
bûn. Sêv gihiştibûn, weke tavê dibiriqîn. Di dilê
xwe de got: “Dibêjin ku mirov ji darê xelqê yek
dido fêkiyan bixwe helal e.” Wê rojê berê diya
wî behsa vê meselê kiribû. Gotibû “Mafê çavan
heye. Bi şertê ku mirov îsraf meke dikare yek dido

78 Ji Bo Sêvekê

Axa li birayê xwe vegeriya :
- Ka hûn li vî qeşmerî meyizînin. Fetwa
diziya xwe jî dîtiye. Te ji kîjan melayî fetwa sitand
kuro! ez ê biçim stûyê wî bişkînim. Ma malê xelqê
li ber avê hatiye.
got:

Birayê axê, Qasim, berê xwe da Hiseyn û
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- Zimanê te çiqas dirêj e kuro! Tu li halê wî
meyzêne Qam qama kelmêş e, deng dengê gamêş
e.

Axa:

Piştî vê gotinê bi kenîneke kirêt bi dengekî
bilind keniyan. Hiseyn gelekî qeherî. Ji bo sêvekê
çi hatibû serê wî. Axa ji birayên xwe re got:

Axa ji birayekî xwe re got:

-Bes e bes, em werin cezayê vî dizokî.
Hiseyn got:
-Ez ne diz im. Ez ê biçim ji we re kîloyek
sêv bînim.
Axa:

-Bes e, devê xwe bigre ma ez ê li te his im.

- Here malê tevir û bêrê bîne em ê çalekê
bikolin û vî dizokî berdine çalê.
Axa berê xwe da yê din:
-Tu jî herê gundê vê dizê ji eqrabayên wî
re bêje “şivanê we diziya me kiriye. Heta ku hûn
cermê(bertil) nedin em wî bernadin.”
Hiseyn got:

- Tu yê ji kurê bînî law? Hii! Min dît. Tu yê
biçî ji bexçeyî din bidizî, ne wilo.

-Axa ji bo Xwedê ev çi hal e? Min berde tu
çi dixwazî ez ê bidime te.

- Na lawo! ez malê heram naxwim. Heta
vêga pariyek nanê heram neketiye devê min û
zarokên min.

-Ma wilo çêdibe, ma ji destê Eliyê Xelef kî
wilo bi hêsanî xelas bûye.

Hiseyn di dile xwe de got: “Beravajî, bi
soz heta vêga pariyek nanê helal di qirika te de
neçûye xwarê.”
Axa:
-Tu çima naştexilî, dizokê heram, tu yê
sêvên min ji ku bînî.
Hiseyn :
- Kî gotiye ez ê bidizim? Ez ê ji malê bînim.
Axa:
-Law ma ez dîn im ku ez te berdim. Tu yê
birevî ne wilo.
Hiseyn:
-Ji bo sêvekê kî reviyaye ku ez birevim.
Axa:
-Kî got ji bo sêvekê law. Ma sêvên min û
xelqê wek hev in. Ez sêv ê bexçê xwe dixwazim.
Heke na, ez ê di bedela malê xwe de, te rehîn
bigrim.
Hiseyn:
-Xalo, ev çi zilm e. Ji Xwedê bitirse. Ma
Xwedê wilo gotiye.

Axa, derbek lê da. Hiseyn şewişî kete erdê
û ji hiş çû.
Tevir û bêr anîn. Rabûn çaleke kûr
kolandin û Hiseyn avêtin nava çalê. Gava ku kete
nava çalê hişê Hiseyn hate serê wî. Erê birastî jî
ew avêtibûne çalê. Xwe negirt û bi dengekî bilind
giriya. Hêsir ji çavê wî weke baranê dibariyan.
Nifir û gotinên nexweş li axê dikir.
Serê sibehê xeber gihiştibû gundê Hiseyn.
Diya Hiseyn Serê xwe xistibû nava destê xwe
digiriya. Bavê wî jî gelekî xemgîn bûbû. Lê tiştek ji
destê wî nedihat. Rebeno nikaribû rabe ser piyên
xwe, wê çawa kurê xwe ji destê wî zalîmî xelas
bikirana. Bavê Hiseyn ji jina xwe pirsî:
- Ew zalimê kafirbav çi ji me dixwaze? Ma
hewceyê gepek nanê me ye. Ya Rebbî! Tu mala vî
zalimi xera bikî.
Diya Hiseyn:
- Amîn û hezar carî amîn. Kuro! Ez ê
biçime her çar bizinê me bifroşim. Axa ji bo ku
kurê me berde berdêlê dixwaze.
Bavê Hiseyn deng nekir. Ma wê çi bigota.
Mecbûr mabûn. Tiştê di destê wan de hebû, ew
bizin bûn.
- Erê here bifroşe. Ma ev heywan ji kurê
me çêtir in. Xwedê mezin e. Wê kurê me dîsa ji me
re bikire.
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Diya Hiseyn çû bizin ji axurê derxist û ew
dan pêşiya xwe bir sûka navçeyê.
Hiseyn, heta ku qirika wî zûwa bûbû
giriyabû. Êdî hew hêstir ji çavê wî dihatin. Gelo
dê û bavê wî bi vî halê wî zanibûn. Sûretê diya wî
di ber çavê wî re derbas dibû. Nezîkî bîst saete ku
di vê çalê de bû. Lê ev bîst saet jê re weke hezar
salan bû. Wext qet derbas nedibû. Ji wextê ku ew
avetibûn vê çalê carekê tenê nan û av dabûnê.
Diya Hiseyn li bazara heywanan bû. Zêde
kesî bihayê bizina nepirsîbûn. Yên ku ji bazarê
kiribûn jî pereyekî bê kemal didanê.
Bûbû êvar, diya Hiseyn bizin dîsa anîn
gund. Bavê Hiseyn gava ku dît jina wî kete hundir
jê pirsî:
-Te bi çi qasî dan?
Diya Hiseyn:
-Min yek jî nefirot. Yên ku li bazarê dikirîn
jî buhayekî zaf erzan didanê. Dengê jinikê nizim
bû. Serê xwe vegarand şibakê û got:
-Berxikê min di çi halî de ye gelo? Ew
zalimê xwinxwar tiştek neyine serê kurê me.
Hêstirên çavê wê ji dêmên wê dihatine
xwarê û fîstanê wê şil dikir. Bi destê lerzokî, rahişte
çarika xwe û pê çavên xwe zûwa dikir. Bavê wî berê
xwe dabû dîwar, xwest ku kulmekê li dîwar bixe.
Lê hat bîra wî ku rih di dest û piyên wî de tuneye.
Roja din, wextê nîvro axa hat ber çalê. Li
çalê meyizand, piçek nan û qotikek av avêt xwarê
û got:
-Şivanê dizok, tu dibinî dê û bavê te jî li te
xwedî dernakevin. Law tu çi mirovekî bêxwedî yî?
Hiseyn bersiv da:
-Ji bo sêvekê, ji bo sêvekê, ji bo sêvekê…
Êdî Hiseyn ev hevok dubare dikir. Axa
rabû çû û got:
-Cehnema te kirî. Wellah min sond xwariye.
Heta ku berdêla te nedin, ez te ji vê çalê dernaxim.
Tu bimrî jî, laşê te dûpişk û mar jî bixwin ne xema
min e.
Roja sisiyan, bizin hatibûn firotin. Diya
Hiseyn hat, hezar nifir li ser kir û pere dane axê.
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Hiseyn ji çalê derxistin. Diya wî ser û çavê wî maç
kir. Serê wî danî ser pêsîra xwe û bire malê. Bavê
wî û xwişk û birayên wî ji kêfa digiriyan. Lê tiştekî
xerîb, êdî Hiseyn li hemberî xwe dimeyizand û
qet nediştexilî. Carna bi dengekî bilind carna bi
dengekî nizim ev hevok dubare dikir: “Ji bo çi? Ji
bo sêvekê.”
Meh û sal derbas bûn lê ev halê Hiseyn
derbas nebû. Ew kurikê rûgeş êdî çûbû. Carna ku
derdiket derve zarokên gund li pey de dihatin û
digotin:
- Kekê Hiseyn ji bo çi?
Hiseyn her daîm eynî bersiv dida:
- Ji bo sêvekê, ji bo sêvekê… Zarok dikenîn
û dîsa dipirsîn:
- Te got çi, ji bo çi? Hiseyn diqehirî lê heman
bersiv dida:
- Ji bo sêvekê law! Ji bo sêvekê…

