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Xwendevanên birêz, piştî demeka 
bi bûyerên pir balkêş em dîsan bi 
we re ne.

Êrîşa Rusyayê ya li ser Ukran-
yayê ku zivistana paşîn dest pê 
kir, mixabin hîn jî berdewam 
e û bandoreka xwe ya aborî li 
seranserê dunyayê dike! Ev şer li 
piranîya welatên Ewropayê tirsek 
peyda kir li hember Rusyayê û 
bû sebeba ku Fînlandîya û Swêd 
ku bi salan wek welatên bêalî yên 
serbixwe û xwedîyê stadûyekê bûn, 
ji ber vê tirsê serlêdana endametîya 
NATO bikin. Ew jî dê bi xwe 
re guhartinên mezin yên aborî 
û sîyasî li van herdu welatên 
skandînawîyayî bike. Bi taybetî dê 
bandoreka mezin li van welatan, 
di politîkaya hundurî de, li ser 
aborîya kesên xizan û di politikaya 
wan a navnetewî de jî li xelkên 
bindest û kêmnetewan bibe. 

Piştî şerê li Surîyê ku bû sebebê, 
goçberîya girseyî hêzên nijad-
perest li bakur û başûrê welatên 
Ewropayê bi hêz bûn û niha wek 
li Swêdê jî piştî hilbijartina îsal 
pêk hat, li piranîya welatên din 
ên Ewropayê de bûn xwedî bîryar 
di parlemontoyan de. Divê neyê 
jibîrkirin, sedsal berê, di 1922an 

li Îtalyayê Mosolînî û 1933an li 
Almanyayê Hitler, rejîmên faşîst 
wek îro bi rêya hilbijartinan ke-
tibûn parlementoyan!..

Li Îranê bi kuştina keça kurd 
a bi navê Jîna (Mahsa) Emînî li 
hember rejîmê protestoyên girseyî 
destpêkirin. Ji 13ê payîza pêşîn 
heta niha li seranserê Îranê û li der-
veyî Îranê meşên girseyî têne kirin.

Di gelek çandan de, dema ku 
40 roj di ser mirina kesekî re der-
bas dibin, ev roj wek rojek taybetî 
tê dîtin. Gava ku giyan ji erdê der-
dikeve, hin kes bawer dikin, wê 
hingê dema şîna herî giran diqede 
û ji bo xatirê mirîyan bi dilgermî 
dua bikin terin ser gora yê/ya mirî.

Roja çarşema 26ê payîza navîn, 
40 roj bi ser kuştina Jîna Mehsa 
Emînî ku ji alîyê polîsên exlaqî yên 
Îranê ve, ji ber ku hinek porê wê 
ji perdeya pûşîya wê derketibûn, 
hatibû kuştin, Raydarên Îranê 
hişyarî dabûn malbata wê ku li-
darxistina merasima kevneşopî ya 
40 rojî û rêûresma şînê were betal-
kirin. Lê dîsan jî bi deh hezaran kes 
li ser goristana li bajarê Seqezê ya 
Emînî kom bûn. Hêzên ewlehîyê 
hem li wir û hem jî li deverên din 
ên Îranê bersiv dan û rasterast gule 

Ji Bîrnebûnê
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berdan nav girseyê. Çend kes mi-
rin. Heta niha di xwepêşandanên 
piştî mirina Emînî de, li gorî Am-
nesty, herî kêm 250 kes ji alîyê 
polîsan ve hatine kuştin ku ji wan 
24 zarok in. Di serhildanên ku ji 
alîyê keçên ciwan ên birçîyên aza-
dîyê ve tên meşandin de, tiştekî 
zêde balkêş heye, herçiqas rejîma 
Îranê bi kuştina wan bersiv dide jî 
ev serhildan berdewam in.

Pir kes ji bûyerên tirsê ku li 
nêzîkî wan dibin bêtir dilgiran 
dibin, ew tiştekî mirovî ye û di 
dema şerê Rûsyayê li Ukraynayê 
de eşkere bû li welatên Ewropayê. 
Lê di serdema gerdûnîbûn û dîjî-
talbûnê de, nêzîkbûn ne tenê bi 
hejmara kîlometreyan e.

Dema ku komeka mezin xwe-
pê  şan deran li seranserê bajarên 
Îranê li ser medyaya sosyal wek 
înstagram, facebook û tiktokê tên 
belavkirin wekî her ciwanek ji 
nêz ve dişopîne, ji bo gelek kesên 
din nêzîk dibe. Ji ber ku gelek 
ciwan li Îranê jî medyaya sosyal 
wek her ciwanên din ên welatên 
din bi kar tînin. Em hemû dika-
rin xwe di hesreta wan a azadî û 
rûmetê de bibînin û nas bikin.

Em bi hêvî ne ku ev serhildana 
li Îranê bi ser keve! Bi hilweşandin 

û têkçûna rejîma Îranê dê xelkên 
Rojhilata Navîn bihneka azadîyê 
werbigrên û bi taybetî jî gelê kurd.

Mem Xelîkan bi kilama Bilê û 
Hediyê rêzenivîsa xwe ya Kilamên 
me bi şiroveyekê nivisîye. Strane-
ka bi şewat e!

Di şopa Georges Perrot de, ’’Qela 
gawiran’’ Elîyê Yiwoyê Fîtê ger-
nemeyek li gel wêneyên dîrokî 
amade kirîye. Gernema li ser ser-
lêdana ciyekî dîrokî yî kevn ku 
xelkê bi navê ’’Qela gawiran’’ bi 
nav kirîye.

Muzaffer Özgür Bîranînên 
bi êş yên jineka rojavaya Tirkîyê 
Cîhanbeylî û êşa 52 rojan, bi beşa 
çaran berdewam e. Serpêhatîyeka 
keçeka tirk li Cîhanbeylîyê ye.

Dilan Kaya kurteçîrokek bi 
navê Kulîlka Azadîyê, Prof. Dr. 
Haci Akman li ser folklora kurdî 
bi sernivîsa Çanda ne maddî (im-
materiell) wekî mertalê parastinê 
di mîrateya çandî de li ser mîrasa 
çandî, bi taybetî çanda derbarê 
xelkên bêdewlet lêkolîye. Birêz 
Akman, di vê lêkolîna xwe de bi 
taybetî li ser zahmetîyên parastin 
û katagorîzekirina mîrasên çandî 
yên xelkên bêdewlet û herwiha 
girîngîya parastina mîrata çandî 
disekine. 
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Wehîde Memkê Hesê Mihe 
hekateka bi ken û civakî bi navê 
Berf, xewn, goşt û Mistoyê Heme ni-
visîye. Mûlla Evîndar bi helbesta 
Dilzîza min, nêrgîza min, Îhsan 
Turkmen bi kurteserpêhatîyeka 
bi navê Memê Oske û strî, Sey-
fî Dogan bi sernivîsa Kumsay 
(konsey) Demokrasîya orijînal ku 
li herêma Hewraman li gor erf 
û edetên xwe yên kevn çîng heta 
roja îro parastine û berî islamê li 
ba hewramanîya demokrasî çing 
bûye, nivisîye.

Kilama şînê ya ku li nav 
kurdên Anatolîyê bi navûdeng e, 
Bilal Celeplî bi hekata kilamê û ev 
kesa ku kilam gotîye Siltana Têfîq 
ji gundê Beşkardeşê-Kulu bi ber-
hevkirina Çingî canê çingî canê

Similê reş, qolincê pan e bi me di-
de nasîn. Mehtap Îdelî rêzelêkolîna 
xwe ya Bisk û gulî beşa duduyan bi 
giranî li ser stîl, xeml û şiklên por, 
rû û simbelên mêran lêkolîye. Esin 
Akgül bi helbesta Gul û nûr im, 
Xizan Şîlan bi helbesta Xemên sar, 
Seyfî Dogan li ser Jîna Emînî bi 
helbesta Agir î dişewitê ev hejmara 
dewlementir kirine.

Altun Başaranê jiyana Fata 
Hesî Boxorcî û serpêhatîya wê li 
gel kilama ku li ser wê gotîye bi 

munesebeta mirina wê nivîsîye. 
Xoyratînê Mihemmedî Seîd bi 
sernivîsa Dengê gundê min, çend 
bîranînên xwe bi devoka gundî 
xwe nivîsîye.

Newzad Hirorî, mamostê zi-
manê kurdî li Swêdê, li bajarê 
Stockholmê, li taxa Botkyrkayê 
ku piranîya kurdên me yên ji Ana-
tolîyê li wir dimên, mamostetîya 
zimanê dê bi kurmancî dike. Wek 
nimûne ji xebata fêrkirina zimanê 
dê du wergerên ji çîrokên zimanê 
swêdî ji şagirdên xwe ku ji mal-
batên kurdên ji Anatolîyê ne bo 
kovara me şand. Şagirdên bi navê 
Robîn Yorulmaz (13salî), Hasan 
Bayar û Şevîn Kücükyildiz ên 
15salî bi ev wergerên xwe tev li vê 
hejmarê bûne. Em bi wergera wan 
kêfxweş in û di xwendina wan de 
serkeftinê dixawazin.

Adem Özgür li ser çîroka rê-
zebelgefîlmekê ya bi navê Xewna 
Ewropayê serborîya xebatên xwe, 
Berîvan Keskînê bi çîroka Keça 
perî tevli vê hejmarê bûne. Mala 
wan ava!

Bi hêvîya ku ev hejmar jî li 
gor dilê we be bimînin di xêr û 
xweşîyê de heta hejmar bê!  

Alî Çîftçî
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Waqifa Kurdên Anatolîya 
Navîn (KAN) mekteba 

şemîyê ya sêyemîn li bajarê 
Swêdê ya bi navê Gävle vekir. Bi 
alîkarîya Folkunîversîtet (zan-
koya gel) 10ê payîza navîn mek-
teb li lokalên Folkunmiversätetê 
bi bêşdarîya berpirsiyarê waqifa 
KANê Elî Çîftçî, endamê reve-
birîya waqifê Hayrettîn Guven û 
Koma Heval va hat vekirin.

Mekteb ji bo kurikên 2-15 salî 
ye. Ji hemû kurdan re vekirîyê.

Roja yekemîn nêzikî 35 kurik 
(zarok) û 25 dê û bav hatin. Coşek 
mezin hebû di nav kurikan da. 

Pir kesan gotin ku cara ye-
kemîn e ku ew çalakîyek weng ji 
bo zarokan dibînin li Gävleyê û 
pir spasdarîya waqifa KANê ki-
rin.

Dê û bavan gotin ku ew vê 
derê edî wek mala xwe ya şemîyê 
dibînin.

Heftê borî nêzikî 40 zarok 
hatîbûne mektebê.

Berpirsên meketbê li Gävleyê 
Mamoste Nirgul Tarhan û Yildiz 
Tarhan in. 

Xoyratînê Mihemmedî Seîd

Mekteba şemîyê li bajarê Gävle

Dîmenek ji vekirina Mekteba şemîyê li bajarê Gävle
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Jîna (Mahsa) Emînî li parêzgeha 
Kurdistanê li bajarê Seqezê diji-
ya. Navê wê yê kurdî Jîna ji alîyê 
rayedarên dewletê ve nehat nas-
kirin, navê wê Mahsa lê kirin.

Di dema girtina wê de, ew bi 
malbata xwe re li Tehranê bû ji 
bo serlêdana merîyên xwe. Hêzên 
polîsên Exlaqê, Emînî di 13ê 
payîza pêşîn 2022an de li qada 
metroya Şehîd Heqanî binçav ki-
rine. Birayê wê ji polîsan re gotiye: 
em xerîb in, em ji vir diçin. Dema 
polîs dizanin ev kurd in, hîn zêde 
erîşê wan  dikin. Li gorî şahidan di 
wesayîta polîsan de li wê xistine.

Dema ku birayê wê dest bi 
protestoyê kiriye, jê re gotine ku ew 

ji bo “berpirsiyarîya perwerdehîyê» 
tê girtin û piştî saetekê ew ê were 
berdan. Lê belê ev bernedane, 
piştre bi ambûlansê rakirine Nex-
weşxaneya Kasrayê. Rayedaran 
gotine ku wê krîza dil û mejî der-
bas kiriye. Bavê Jîna (Mahsa), 
Emced Emînî di hevpeyvînekê li 
gel BBC ya farisî de, got ku wan 
destûr nedane ku rapora otopsîya 
keça xwe bibîne û tu nexwaşîyên 
wê jî tunebûne.

Piştî sê rojan ji Nexweşxaneya 
Kasra ya Tehranê, di 16ê payîza 
pêşîn de li gorî ajansa nûçeyan a 
fermî Jîna Emînî mirîye.  Lê rastîya 
wê berî wê bibin nexweşxaneyê bi 
lêxistina polîsan ve hatîye kuştin!

Jîna (Mahsa) Emînî ya 22 salî ku kuştina wê bûye sedema pêleke xwepêşandanan li seranserê Îranê û cîhanê

Du jinên kurd: yek ji ber cilûbergan û yek jî ji ber 
xebata xwe li dû hev hatin kuştin!...
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Di 4ê payîza navîn 2022an de 
endama Akademîya Jineolojîyê 
Nagihan Akarsel ku yek ji 
pêşengên tevgera azadîya jinê 
bû, li bajarê Silêmanîyê bi destê 
dujminê gelê kurd ve hat kuştin. 

Nagihan di sala 1976an de li 
gundê kurdan ê bi navê Xelikê 
Golyazîyê ya bi ser Cihanbeylî/
Konyayê ve ye, hatiye dinê. Li 
vir bi çand, ziman û çîrokên 
kurdên Anatolîya Navîn mezin 
bûye. Civaka kurd a Anatolîya 
Navîn ku mozayîka çand, dîrok 
û bawerîyên qedîm ên gelek 
herêmên Kurdistanê di nav 
xwe de dihewîne, bi sedsalan 
li dijî polîtîkayên qirkirinê li 
ber xwe dane û heta roja îro jî 
çand û zimanê xwe parastine. 

Taybetmendîyên vê çandê helbet 
bandor li kesayet û helwesta 
Nagihanê jî kiriye. Herwiha yek 
ji jêderên helwêsta wê ya zelal li 
hember her cure neheqî û hewlên 
wê yên mezin ji bo yekrêzîya gelê 
Kurdistanê girêdayî, bi dîroka 
civakî ya vê herêmê ve girêdayî ye.

Berî bi du hefta, 16 meha 
payîza pêşîn li bajarê Tehranê 
Jîna Emînî, kurda ji Seqezê ji te-
ref  polîsên exlaqê yên dijminê 
gelê kurd ve hat kuştin û bû sem-
bola  xwepêşandanan li seranserê 
Îranê û cîhanê. Bi hêvîya qetilên 
herdu jinên kurd bên eşkerekirin 
û xebat û sekinandina wan di nav 
civata kurd de cîyê xwe bigrê.

Serê malbat û xelkê kurd sax e!                                      

Elî Cotyar

Akademîsyen, edîtora kovara Jineolojiyê û endama Navenda Lêkolînên Jineolojiyê Nagihan Akarsel di 4ê 
payîza navîn 2022an de li bajarê Silêmaniyê yê Kurdistana Iraqê hat kuştin. Wêne: rojnews.news
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KILAMÊN ME (X) 
Mem Xelîkan

Zêwik, jineka Xelikî ye. Xelikên 
Jor (Qerecdax) girêdayîyê Kulu 
ya Konyayê ye. Felek, bi Zêwikê 
re qe nebû dost. Her derd û kul 
bi wê da jîyandin. Salên 1960î, ji 
ber dewara dinê gundîyên heremê 
diçûn welatên xerîb, welatên 
Ewrûpê  ji bo şixulê. Mêrê 
Zêwikê Bil, lawikê meta wê,  hê 
xortekî bîstûçar salî bû. Xortekî 
çeleng, hezkirîyê hevalan û li ba 
her gundîyekî bi dil û xatir bû.

Sala 1964an Bilê jî, wek he-
valan berê xwe da welatên nenas. 
Dû xwe va hevjîna xwe Zêwik 
û du zarok li gund cîhiştin kete 
rêya xerîbîyê. Rêya welatên dûr, 
welatên hê cara nav nebihîstî. Çû 
li Alaman bi cî bû. Bi alîkarîya 
gundîyên xwe, li fabrîqa/karxa-
neya Buderusê dest bi kar kir. 

Çar salan, di wir de şuxulî. Çend 
caran hat îzinê û çû. Jîyan xwaş 
dimeşî.

Lê, feleka bi wanan re neyê 
dost û xayîn, ew jîyana bi wa-
nan pir dît û ya bi xwe re kir.  
Destpêka bihara 1964an, rojekê  
hewli bi ser gund ket. Hawar û 
qîrin li nav gund belav bû. Bilê 
Hesê, xortê çeleng li Alaman bi-
ber makînên  Buderusa xopan 
ketibû. Giran bîrindar bûbû. 
Mala  Zêwikê, şevitî! Dinê bi 
serê wê da xelîya, bi ser wê xebera 
reş de dîn dibû, radigerî. Kê ca-
ra mirî vegerandine ku Zêwik bi 
qîrin û hawara Bilê xwe yî delal 
vegerîne. Zêwikê, dixwast bi kila-
man  êşa xwe sivik bike û arê dilê 
xwe vemirîne. Dema delalê meta 
xwe, xwedîyê mala xwe wenda 

Kilama Bilê û Hedîyê
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kir Zêwik ê bi ducana bû. Çend 
meha şuva, keçek anî dinê.  Navê 
wê Hedîye lêna. Ji bo ku ew, ji 
Bilê de hedîye (ûd) mayî bû. 

Zêwikê, Hedîya xwe mezin kir 
kire bûk, da mêr. Lê feleka wê jî 
wek a dayîka xwe bû. Felekê ti ro 
bi Hedîyê jî nemêrandin. Dayîka 
du zaroka bû, Hedîye jî xwedîyê 
mala xwe bi  qirîza dil wenda kir. 

Hedîye, ji bin wê êşê giran der-
neket. Çend salan şuva, axû/jehr 
vexwar û jîyana xwe bi dawî anî. 
Êş, derd û kulên Zêwikê her çû 
zêde dibûn. Feleka neyar, jîyana 
wê ser û bin kiri bû. Wê jî hest û 
ramanên xwe, bi kilaman anîn zi-
man. Kilamên Zêwikê li ser Bilê 
û Hedîye ya xwe  ya delal strane, 
li jêr in.

Min go qurban mala min ne vayê
Keçikê xalê qurbane ûçaxa gêwir li rû hewayê
Ezê çûm  bi derîyê qonsolosê ketim
Min go bavê Xecê min xelkê bawilê xwe yî lênayê
Delalî metikê min neyî bi şora yê
Omdîya bûkê birî ca a minê da yê

Bilo mala ji vir barkir
Gûna lawkî metikê min ra 
Meya paşî barê xwe li ser xwe xarkir
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Çûm  bi derê qonsolosê ketim
Lavikê metikê min kirine têpût ji min ra şandin
Min ser veda min go bukê bi hewêsê tê
Delalî metikê min mirini li xwe îkrar kir
Min go heqsiz te paşîya dinê  li min teva kir.

Heta ku newêm qurban qurban hezar carî
Bilo dilê min kewa barî
A diçêrê li wî bewrarî
Gundî Xelîka min qinemîş mekin
Heta ku newim qurban qurban hezar carî

Bilo dilê minî dîn e 
Ji delalî metikê min re 
Germek daket hîn havîn e
Gundo delalê metikê min î
Xevna şeva da vi min ra deng nakê
Dizanim li min sîva hatîyê
Zikê xwe di êşînê.
Rave min ji hevala meqarîne
Bê keçika xalkî min e bi xwe gihîne.  

Ha bû bavî Xecê mino ha bû
Guçikê şarê li serê dakê Eşê min ba bû
Wexta ku daka Eşê min dane qebirê
Nizam bavê Xecê min girî nizam şa bû
Hedîyê paşîya dine li min teva bû
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Banî banî xezal banî
Ji kî ku xezala min gêrbûyê
Ber çavê dakê çê bû şetkanî
Ezê bang dikime diwê me
Vexta ku Xezala’m birine qebirê
Min go Hedîyê were 
Qebir li te nakave te şaadet nanî 

Deme deme xezal deme
Li Alemana şeviti gî ya
Ruztî yê bûyê rim e
Ez rawûm çûm bi deri ketim
Min go Deli Bîlal rawe
Ez keçika xalkî te me
Feleke ku  malê xwe şevitî dûrê here ezê heme
Delalî metikê minî bist şeş salî ye
Serî tilîya yî bi perçem e

Aleman bişevite çing e dûr e
Gunda ketî navbera bûk û zava sûr e
Bilo te çima nego keçkê xalî minê
Pire cane bi gulîyê hûr e
Xezala min ê dane ser darî mevşanê
Çikase rinde çikase bê kusûr e
Ê bi xweda ketî yê bi tefkûr e
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Xezalê min nexwaşa make Merdê
Bavî Xecê wo hêsin yavaş heyne
Giran dîne herdê
Wexta hesinê gêwir li bavî Xecê ket
Çima keçikê xalê tûne wû li herdê 
Daka Eşê min anîn gundê Xelîka
Gotin qemiş newin 
Vê xezalê kurda mekin herdê.

Hedîye van çiyana çiya sêvandin
Êmilkê barê dûw gerandin
Ez çûm xezala min kirine datîya Nûmûnê
Toxtirê li ber bêlgê rûniştine 
Min bankir Hedîyê Hedîyê tu pirê delal î
Xedemê bi sera dawestîyana
Gotin va xezalê kurda bi kîjan dakê mêjandin.

Min go li neqewê Hedîyê li neqewê
Ji kî ku bavê Xecê mirî yê
Seri dînanime nakevime  xewê
Hedîyê Hedîyê min tu bi çi çilê girkirî
Min tu li binlingê xelkê kirî xewê
Etik  qurban etik li hêla te rûnişt
Tu dişandî mektewê 
Vexta ku bavê Xecê min hate Xelika
Min go Bilo Bilo qe serê hêsin
Negêhişte kezewê
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Di roja 8ê cotmehê de li bajarê 
Düsseldorf a Almanyayê galaya 
Belgêfîlmê Lêger hat lidarxistin. 
Belgefîlm ji alîyê PKAN (Platforma 
Kurdên Anatolîya Navîn) û fer fîlm 
Productîons va hatiyê çêkirin. 

Derhênerên xwe jî Esîn Akgül 
Güneş û Ömer Leventoğlu ne. 
Gala bi dîyarîkirina Nagihan A-
karsel  (Ew, li Kurdîstanê li bajarê 
Silêmanîyê di  4.10.2022an de li 
ber mala wê hat qetl kirin.) va hat 
birêvabirin.

Em jî wek kovara Bîrnebûnê 
hatibûn dawet kirin. Beşdarên 
galayê piranî ji kurdên Anatolîyê 
bûn. Nêzikî sed kes amade bûn. Ber-
name bi dengkirina berpirsîyarên 
projê destpêkir û ji alîyê S. Dağ û 
A. Koyuncu va hat  birêva birin.

Fîlm 68 deqqan dajo û behsa 
rêwîtîyeka li ser Kurdên Anatolîya 
Navîn dike. Li dawîya pêşkeşkirina 
fîlm, Esîn Akgül Güneş derket pêş 

temaşevana û agahdarî da. Li gor 
agahdarîyên hatin dayîn ji dervayî 
belgefîlm her yek 45 deqqe du fîlm 
jî ji bo TVê hatine amade kirin. Ji 
bo nîşandayîna fîlm li festîvalên 
cîhanê jî amadekarî têne kirin. 
Belgefilm ê di rojên pêş de li hinek 
li welatên Ewrûpa li bajarên ku 
kurd bi taybetî jî kurdên Anatolîyê 
pir in, werê nîşandan. 

Di cîhana dîjîtal de kurdên 
Anatolîyê, çend sal in bi bername, 
kurtefîlm û belgefîlman hebûna 
xwe nîşan didin. Lêger jî yek ji 
wan e.  Di rojên pêş de bi hêvîya 
ciwanên me yên profesyonel li ser 
cîhana dijîtal van kar û baran bi 
zimanê kurdî berdewam bikin.

Muzaffer Özgür

Gala belgefîlmê 
Lêger li 

Düsseldorfê çêbû
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Îsal di meha heftan de, piştî 
demeka dirêj ez çûm welêt. 
Ez di sala 1977an de ji gundê 

xwe derketibûm. Du sê salan li 
Sîveregê mam bi şûn de di destpêka 
1980î de derketibûm derveyî welêt 
û bi salan min nikaribû ez vegerim 
gundê xwe. Piştî ku ez bûm 
hemwelatîyê Swêdê min karibû ez  
vegerim welêt. Lê ev serlêdanên 
min ên welêt ji heftekî pirtir der-
bas nedibûn. Vê carê ez du heftan 
mam. Min bihîstibû ku birêz Nuh 
Ateş jî çûye gundê xwe, Xelika 
(Xelkê Qerecdaxê). Min jê re tele-
fon kir ku ez jî hatime gundê xwe, 
li Kelhesen im, eger derfeta wî jî 
hebe em hev bibînin. Kekê Nuh 
xwest ez herim serlêdana wî. Me 
demek li hev kir û ez bi ereba kekê 
xwe yê Mêcît bi rê ketim. Min 
rêya herî kin ji Kelhesen girt. Ji 
Bêşqewaxa mezin re derbasî Yayla 
Colê, ji wir re Gûzelyayle û ji Celi-
ka re di ser Kozanliyê re derbasî 
Xelikê Qerecedaxê bûm. Dema ez 
nêzî çîyayê Qerecedaxê bûm çavê 
min li tabeleya Doxutepê ket. Ev 
gotina Doxutepe di zaroktîya min 

de di pişt mêjîyê min de mabû, 
yekser hat bîra min. Wexta 
mezinên me di rojên zivistanê de, 
li odeyan kom dibûn di sohbetên 
wan de navê Doxutepê pir derbas 
dibû. Wextên ku ji wir bi rê dike-
tine, bi çi zahmetîyan dihatine 
warên xwe yên Kelhesen. Niha ev 
serpêhatîyên wan mezinên me bi 
detay nayên bîra min, lê ev gotina 
Doxutepê di hişên min de pir 
cîhekî mezin girtibû û ez niha di 
ber tabeleya Doxutepê re derbasî 
gundê birêz Nuh Ateş dibûm ku 
heval û ronakbîrekî emekdarê ko-
vara Bîrnebûnê yî li ba min qedir-
bilind.

Wek piranîya gund û navçeyên 
biçûk yên Anatolîyayê navên tax 
an caddeyan hebin jî, li ba me 
nebûye edet ku em bizanin an 
pirs bikin ka bê li kîjan cadde an 
mehelê dimînî. Min jî wek yên 
berê heta nava gund ereba xwe a-
jot û li ber qehvexaneyekê sekinîm 
ku pirsa mala kekê Nuh bikim. 
Bi sekinandina erebê re min dît 
du kes li hember min tên. Heta 
ez ji ereba xwe derketim ev kes jî 

Di şopa Georges Perrot de, ’’Qela Gawiran’’

Elîyê Yîwoyî Fîtê
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nêzî min bûn û em li hember hev 
dawestîn. Min nêrî ku yek ji wan 
ji Swêdê nas dikim û wî jî wek 
ecêbmayî li min nêrî, got: kek Elî 
tu li vir çi digerî? Ev Îsmet Kilic 
bû ku em nasê hev in. Min got: 
 ez ê herim mala kekê Nuh Ateş 
lê ez mala wî nas nakim, min ê 
pirsa mala wî ji we bikira. Camêr 
gotina min nekir dudu û hema li 
ereba xwe ya bi merqa Mersedesê 
siwar bû û got: bide dû min, ez te 
bibim mala Nuh.

Mala Îsmet ava, bi alîkarîya 
wî em sererast çûn mala Nuh. 
Wek piranîya gundên me yên 
kurdên Anatolîyê, gundê Xelika 
Qerecedaxê jî bi xanîyên nû yên 
modern taxên nû hatine avaki-
rin. Mala kekê Nuh jî li nêzî binê 
çiyayê Qerecedaxê bi plan hatîye 
avakirin. Ne pir mezin lê li gor 
pêwîstîya xwe malek şîrîn bi hev-
şo ji xwe re çêkirîye. Mala wî ava 
xêrhatina me kir û xwest Îsmet jî 
bê em rûnin, lê Îsmet piştî hal û 
xatirê wî pirs kir bi şûnda vegerî 
ba hevalê xwe. Ez û kekê Nuh em 
çûn hundir. Herçiqas hîn danê 
sibê bû jî germa havînê dest pê 
kiribû. Piştî me hal û xatirê hev 
pirs kir bi şûnda, min pirsa evî 
gundê Doxutepê ji Nuh kir ka 

ew vê derê nas dike ku ez jê çend 
pirsan bikim. Kekê Nuh got: wele 
ez qet bi wî alîyê ve neçûme, nas 
nakim û pê re jî wek rexne li xwe 
bigirê got: em qet gund û warên 
vê navçê nas nakin û neçûne. Û 
got: min îsal careka din ev kitêba 
Georges Perrot ku li ser kurdên 
Heymaneyê nivisîye, xwend. Bi 
rastî çi xebateka bi şuret e. Mêrik 
ta di sala 1861î de ji Fransayê heta 
virana hatîye bi çi zahmetîyan li 
va warana gerîyaye, lêkolîn kirîye 
û çûye cih û warên dîrokî peyda 
kirîye! Heymana va ye nêzî me ye 
em rojekê neçûne û me nedîtîye!

Dema kekê Nuh ev gotina kir, 
bi rastî bo min jî mîna rexneyekê 
hat û min jî wek kekê Nuh ji 
gundê xwe bêtir ti cîh û warên din 
yên kurdên Anatolîyê nedîtibûn 
û heta min gundê xwe jî rind 
nas nedikir. Erê ev 25 sal in em 
qaşo kovara kurdên Anatolîyê, 
Bîrnebûnê derdixin û me li ser 
van gund û navçeyên Anatolîyê 
nivîs nivîsandine û xwendine, lê 
me bi xwe piranîya wan nedîtîye. 
Rexna kekê Nuh di cîh dabû!

Min got: kekê Nuh tu rast 
dibêjî, bi rastî ev rexneyeka di 
cîh de ye. Were em sibê herin 
Heymaneyê, em jî di şopa 
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Georges Perrot de herin wî cîhê 
dîrokî bibînin. Me gotina xwe kir 
yek. 

Roja dinê, 4ê meha havîna 
navîn, ez çûm, min kekê Nuh ji 
Xelkê Qerecedaxê girt em ji wir, di 
ser Kozanliyê re derbasî gundê Ce-
lika, Gûzel Yale, Sinanali û li Yenicê 
em ketin ser rêya Heymanayê. Em 
piştî saetekê gêştin Heymanayê. 
Li wir me pirsa qeleya kevn kir ku 
xelkê wek Gavur Kalesi bi nav ki-
riye. Siftê nas nekirin, piştre dema 
me navê Dereköyê got, yekî ji wan 
ku hinekî li gor yên din salmezin 
bû, nas kir ji me ra got: paşde ve-
gerin, bikevin ser rêya Ankarayê, 
di îstiqameta Ankarayê de bi qasî 
15 km herin tabeleya Dereköyê 
xuya dike.

Ji ber dewletê niha sîstema be-
ledîyan guherîye û hemû nevçe yên 

wek berê qeza, beledîye û gund 
bûn, nika hemû bûne meheleyên 
Konya û Ankarayê. Ji ber wê jî li 
hemû navên gundan gotina ma-
hale lê hatiye zêde kirin.

Dema me rêya meheleya 
Dereköyîyê girt em ketin nav 
rêyeka bi kevir di nav çiyê re 
hêdî hêdî me ereba xwe ajot û li 
derûdorên xwe bi baldarî mêz kir, 
ti qele an tiştekî nêzî qeleyê xuya 
bike, me nedît. Li pêş me jî ere-
beyeka jenderman hebû, me dît 
ku gundîyek ji ereba wan daket, 
me pirsa qeleyê ji wan kir, wan 
gotin: ev kesa jî ê wir da here, ji 
kerema xwe wî bi xwe re bibin, 
ev ê nîşanî we bide. Ev ji gundê 
Komagenê bû ku hinekî dûrî cîhê 
qeleyê bû. Li ser rêya wî gundî di 
newalekî de rêya erebên hespan ya 
kevn med dît. Camêrê ji gundê 
Komegenê ji me ra got hûn ê ji 
vir li ser mile rastê, ber bi girê han 
re herin, Qeleya Gawiran li wir 
e. Me dît levheyeka biçûk a ku bi 
desta hatîye çêkirin li ser Gavur 
Kalesi hatiye nivîsîn. Me ev kes 
bir li gundê Komegenê dayne û 
paş de vegerîn hatin ketin vê rêya 
newalê, ne rêya ku otomobîl tê de 
herin, lê em bêçare hêdî hêdî ke-
tin rê ber bi taxa qeleyê ve çûn.
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Qeleya Gawiran li nêzikê 
Derekoyê ya Haymanayê ye. Ger 
hûn gund bibînin jî, ev ji rêya 
çiyê hinekî dûr e. Her çend ev 
gundîyê Komegenê rê ji me ra 
got û nîşanê me jî da, dîtina wir 
hinekî dijwar bû. Niha ez ji yên 
ku dê biçin wir re bi berfirehî 
bêjim. Berî hertiştî biçin navçeya 
Haymaneyê ya bi navê Dereköy. 
Li ser rêya gund goristana gund 
hûn ê bibînin. Dema hûn gêştin 
goristanê, li ser milê çepê berde-
wam bikin. Bi qasî yek km li pêş 
pirek piçûk heye. Gava ku hûn 
jê derbas dibin, li ser milê we yê 
rastê nîşanek piçûk a ku bi desta 
hatîye çêkirin, li ser Gavur Kale-
si hatiye nivîsîn. Rêyeka kevn a 

ereba hespan heye, bizivirin wir. 
Hema li wê derê newalek heye ku 
darên bîya (sogitan) li derûdora 
aveka biçûk hene. Paşê rê hinekî 
bi zinar e, lê me karibû em bi ere-
beya xwe herin. Gava ku hûn li 
ser rêya kevirî hinekî ber bi rastê 
ve çûn, berdewam dikin, li milê 
çepê girek tê dîtin. Rê ber bi wî 
ve dizivire. Hûn ê ber bi jor ve 
herin heta ku hûn digihên jor, 
cîhekî dûz, li wir hûn ê ereba 
xwe park bikin, lê relîf li li wir 
nayên dîtin ji ber ku ew li pişt 
girekî ye. Hûn ê hinekî hilkişin 
çiyê, ber bi jor ve herin berê xwe 
bidin pişt çiyê. Pir balkêş bû, me 
pir jê hez kir. Berhemên relîfî 
yên 3500 - 4000 sal berê li ser 

Ji dûrve Qeleya Gawiran li ser girekî
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min gelek bandor kir. Eger hûn 
ji şaristaniyên kevn hez dikin, 
eleqeya we bi arkeolojiyê re hebe 
û şansek we ya çûyîna Anatolîyê 
hebe, biçin wê derê bibînin…

Qeleyeka kevn a ku berî 4000 
sal bi neqşên keviran ên ku bi 
rengekî ecêb xweş, heta niha li 
wî girî bêyî parastin mane, ji 
Ankarayê 40 -50 deqîqan de me-
riv dikare xwe bigihînê. Bi rastî 
ez ê bêjim serdana vî cîhê qedîm 
ku çend kîlometran jî dûrî gundê 
herî nêzîk e, hêjayî dîtinê ye. De-
ma hûn bibînin ku ev der ji hêla 
ti kesî ve pir nayê zanîn û dema 
ku hûn biçin wir li ser erdê çop 
tune, hûn ê çêtir fêm bikin. Ji ber 

ku qele li serê girekî ye, hilkişînek 
bi westan li benda we ye. Ger hûn 
piştî dîtina neqşên zinaran(relîfan) 
biçin pişta qeleyê, hûn dikarin 
derîyê ketina tunelekê jî bibînin 
ku ketina wê heya îro sax maye û 
di rewşek nîvwêrankirî de ye. 

Ji ber tunebûna zimanzan û 
dîroknasekî kurd ku tam ziman 
û an jî dîrokê rind bizanibe, hin 
berhemên dîrokî yên li Anatolîyê 
heta niha hatine dîtin, her çiqas 
ji şaristanîyên kurdan mane jî li 
ser miletên din dibe mal: ya li ser 
“miletekî nenas”, an jî yên wek 
yunanî, asûrî, faris, ereb… heta 
pirî caran jî tirk weke bermayîyên 
xwe dikine mal, tirkên ku hê duh 

Nuh Ateş li qeleyê, wêne: Elîyê Yîwoyê Fîtê
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ji ber ziwabûna deştên Asyayê ji 
bo talan û wêranê heta Kurdistanê 
hatine. Û ti caran behsa kurdan 
nayê kirin.

Wek Georges Perrot jî di evê 
lêkolîna xwe ya bi navê Kurdên 

Heymaneyê de destnîşan kirîye, me 
jî dît ku sergirêdana wan eskerên 
relîf yên li ser zinarên qeleyê hati-
ne çêkirin wek yên eskerên medan 
in.

Relîfên li ser dîwarê qeleyê, wêne: Elîyê Yîwoyê Fîtê

Relîfek ji eskerên mîtanîyan                       Kevanvanên mîtanîyan
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“Ez aşiqê te bûm.”
Vê gotinê serîyê min kiribû teşqela. 
Dil û mejîyê min de ne rihetî hebû 
ne jî aramî. Kelecanê ez kiribûm 
bin bandora xwe û êşa êvînê di 
hundirê min de ez heps kiribûm. 
Hatina min a vir û rojên ku min li 
vir derbaskirî, di ber çavên min re 
wek fîlmekî derbas dibûn. Ez a an 
bi êvîndarîya xortekî kurd serbilind 
bûyama yan jî bi derd û êşan 
bijîyama, min nedizanî. Bajarê an jî 
kultura ez jê hatim ji van deran pir 
cûda bû. Ya baştir ew bû ku, ez xwe 
bidim sekinandinê û li hemberî van 
gotinan û êvîndarîya bê pêşeroj, 
derkevim bû.

Ji vê şevê bi şunda çend roja me 
hevûdu nedî. Lê ew qet ji serê min jî 
derneket. Min dixwast wî bibînim 
û dîtinên xwe jê re bejim, daku ma 
dev ji min û êvîndarîya xwe berde. 
Lê kelacana min ez terk nedikirim. 
Nizanim, çima çavên min li rêya wî 
bûn?

Çênd roj derbas bûbûn. Rojekê 
devdevî xocê êkundu ez ji kar der-
ketim û giran giran berva mala xwe 
diçûm. Min dît ku ew bi araba 
xwe di cîhê rawestgeha araba de 
li benda min e. Dema wî ez dîm, 
ji arabê peya bû. Ji silav û li hev 
pirsînê bi şunda gote min: “De 
sîyar be.”  Min xwe şaş kir û qet 
deng nekir û li arabê sîyar bûm. 
Wî got: “Em kuda herin?” Min 
jî got: “Ez gola xwê meraq dikim, 
dixwazim ji nêzva bibînim. Wexta 
me heye, ez dixwazim çend tiştan 
bi te re dengkim.” Wî qet deng 
nekir, ajot, ajot û ajot.

Sê çarek derbas bûn û em 
gihîştin kêleka gola xwê, lê me 
herduya jî deng nekiribû bi rê de. 
Wî jî titûn li du titûnê dipêça û ve-
dixwar. Gola xwê, yek ji mezintirên 
golên welat bû; dawîya xwe xûya 
nedikir. Gol di bin tîna rojê de 
dibiriqî. Min meresên xwe derxist 
û bi lingên xas li ser golê gerîyam. 

Bîranînên bi êş yên jineka rojavayê Tirkîyê

Cîhanbeylî û êşa 52 rojan
– 4– 

Muzaffer Özgür
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Wî jî da dû min. Her der spî bû. 
Carcaran jî bi bayêkî germ re, xwê 
wek toz li ser me belav dibû. Nêzî 
min bû û “Çima deng nakî” got. 
“Ez ditirsim ew gotinên te yên 
çend roj ber vê bi min giran hatin.” 
Min dîtinên xwe jê re eşkere gotin. 
Wî, ji min re behsa xwe dikir û 
evîndarîya xwe eşkere digot. Pite 
pita dilê min kelecanek mezin di-
da min. Ji alîyekî kelecanê, ji alîyê 
din jî tîna rojê dev û lêvên min zîya 
kiribûn. “Em vegerîn arabê ez tî 
bûm.” Dema em hatin cîhê arabê, 
wî ji paşîyê av derxist û dirêjî min 
kir. Min şûşê avê dana ser xwe û 
heta ku vala bû vexwar. Teng av jî 
rijîya ser pîstê min. Wexta min ava 
rijî bi destê xwe pakij kir, min dît 
ku ew bi min dikenê û qerfên xwe 
dike û wî ji min pirsî; “Gewrîya te 
pir şevitîye?” Min jî gotê “Erê!” Ez 
sîyarî arabê bûm û wî da rê, ajot. 
Em çûn perekî golê yê din.

Va alîya bi av bû. Bi tiştên 
ez dibînim şok bûm. Bavooo! 
Ew çi bû? Bi hezaran filamîngo 
di nav avê de bûn. Şa bûm û şa 
bûm. Bi kefxweşîya min ew jî şa 
dibû. Flamîngoyên spî û sorik û 
çîp û nukil dirêj. Di nav avê de 
li Deşta Anatolîya Navîn, di nav 
zevîyên gênim û cê de ceneta 

Flamîngo ez mat kiribûm. Min 
bihîstibû, lê min bawer nekiribû 
ku veng pir in. Em nezî wan bûn, 
ji bo dengê arabê yên nêzî me 
difirin diçûn li cîyekî din dadi-
ketin ser avê. “Kerema xwe arabê 
dawestîne, ma netirsin.” min ji 
wî ra got. Demekê min di arabê 
de bi kêf li wan mêze kir. Ko-
mek çep diçû, yek rast. Hen di 
nav avê de rûniştibûn û sûyê xwe 
xwar kiribûn û raketibûn. Hen 
ji cîhê xwe radibûn kom bi kom 
difirin diçûn dûr. Hena jî nikûlê 
xwe di nav avê de li xwarineka 
xwe digerîyan û wek xezala bi 
mîrzê xwe re dans bike hedî hedî 
digerîyan.

Çavên min li du flamîngo ketin. 
Bi hev re dilîstin. Ya mezin baskê 
xwe dabû ser ya din. Xûya bû ew 
êvîndarê hev bûn. Li xeribîyê bê 
kes û bê bask mayîna min dilê min 
zîz kir! Alafa di dil û canê min de 
xwe avêt der û ji çavên min hêstirk 
dibarîyan. Îske îska min zêde bû. 
Wî li min mêzekir û ji ber ku ez 
dilzîz bûmê destê min girt. “Eger 
dilê te dixwazê baş bigirî, ma êş, 
hesret û bêkesbûna te, bi hêstirkên 
te birijin.” ji min ra got. Min bi êş 
û kelecanê serê xwe da ser milê wî 
û demekê me qet deng nekir. 
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“Ez ditirsim ku êvîna me bi êş 
û zor be. Dev ji min berde, de bajo 
min bibe mal.” Min çend gotinên 
din yên jîyanê û fikir û ramanên 
xwe jê re gotin. Dilzîz bû. Titûnek 
vêxist û dûmanê wê mîna baca 
sobê berda der. Dûmanê cixa-
ra wî di arabê de belav bû û wek 
xaliyekî ser êşên me. Ew jî bi êş 
û keser bû, lê em bêçare bûn. Wî 
got: “Ez ji te pir hezdikim! Bê te 
nabim, tu nabinî halê min.” Min 
bersiva wî neda. Destê xwe avêt 
ser milê min û ez paç kirim. Niza-
nim çima lê, min jî germîya canê 
wî hîs kir û ew bi lêvên xwe ber-
sivand. Bedenên me nezî hev bûn 
û destê xwe kiribû nav porê min 
û ez di hembêza xwe de veşartim. 
Em wek mîna du filamîngoyên 
nav avê bûbûn. Baskên wî edi li 
ser min bûbûn ewr. Destê xwe ki-
re destê min, li cenneta flamîngo 
êvîndarîya me destpêkir. Çend 
deqqan bi şunda min xwe paşva 
kişand û got: “Kerema xwe bajo, 
min bibe mal.” Me kincên xwe 
rast kirin û derketin rê.  Pişzî van 
bûyeran, hevaltîya me edi eşkere 
bûbû. Min rewşa xwe, wî jî ya xwe 
eşkere dikir. Heta em werin ber 
mala min, me sohbet kir. Em her 
du jî nezewicîbûn! 

Serî rojê û her dem tekilîya me 
hebû. Dema ixtîyaca min hebûba, 
min xeber rê dikir û wî xwe 
digêhand min. Ji ber ku dûkana 
malbata wî hebû, li Cîhanbeylîyê 
herkesî ew nasdikir. Ji gundekî 
kurda yê mezin bû û malbata wî 
jî dihat nasîn. Ji bo min kurdbûna 
wî ne pirs bû. Ji bo wê, jixwe bawer 
bû û min jî pê bawerî kir. Bi min 
re digot, dema em bizewicin emê 
herin Awrûpa, li wir bijîn. Dema li 
kar anjî li mal pirseka min çêdibû, 
hema dimeşî û ew pirs çi be çare-
ser dikir. Li pişta min bû. Ez êdi 
rewşeka ewlekar de bûm. 

Rojekê gote min: “Em li dawîya 
heftêyekî herin Konyayê bigerin.” 
Min jî qebûl kir. Ew roj hat, ez 
ji mal helnam û em ketin rêya 
Konyayê. Me ev ger plankiribû 
lê wî pir dengnedikir! Bi mirûz 
bû! Ez tirsîyam û dema min pirs 
dikir, bersiva min nedida. Titûn 
li ser titûnê dikişand. Di teyîba 
arabê de mûzîka arabesk lêdixist. 
Min dengê teyîbê girt û pirsî, ka 
çima di vî halîda ye. Qet xeber ne-
da. Min got: “Eger tu bi min re 
dengnekî, an jî bersivên min nedî, 
em wegerin qezê. Ez naxwazim 
herim Konyayê.” Bê deng ma. 
Derdekî xwe hebû lê çibû? 
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Rêya me seetek ajot û em ge-
hiştin Konyayê. Giran giran ji halê 
xwe yî bi mirûzê tehl derketibû. Li 
ber hotelekê dastî û gote min; “Em 
işev li vir rakevin. Em siftê herin 
xarinekê bixwin û du re jî herin li 
bajêr bigerin.” Min qet deng ne-
kir. Ew ket hundirê hotêlê û odên 
me girtin û vegerîya. Me arabe li 
ber hotêlê cîh kir û peya berva nav 
bajêr çûn. 

Ji xwarinê bi şunda em çûn 
cîhê pêra dibêjin Alaattîn Tepesî. 
Demekê li parkê rûniştin û li wir 
me çay vexwar. Min behsa hatina 
xwe a bi bavê xwe ve ya Konyayê 
kir. Paşê me biryar da ku em herin 
sînemayê. Di seansa seet 14an de 
filmekî İbrahim Tatlises û Hûlya 
Avşarê hebû. Me bîletê xwe, kola û 
misirên xwe kirîn û derbasî hundir 
bûn û xortê rêber em birin û cîhên 
me nîşane me dan. Salon bi keç û 
xortan, bi malbat an jî bi evîndaran 
tijî bû. Pirs, xizantî, eş û evîndarî. 
Min serê xwe da ser milê wî û fîlm 
temaşe dikir. Min dît ku, yî fişke 
fişke digirîye. Li dawîyê wek pir 
kesan em jî bi çavên şil ji sînemayê 
derketin û berva otêlê çûn. 

Em li resepsîyona otelê rûniştin 
ku qehwê vexwîn. Dîsa bêdeng bû. 
Ez difikirim ku eceb çi derdê wî 

heye? Ka ew derdê xwe çima ji min 
re eşkere nake? Çi vedişêre ji min? 
Pirsên malbatî, an jî tendurîstî 
hene? Du re got: “Em derkevin 
jor.”  Min fahm kiribû ku emê li 
du oda cûda cûda rakevin lê ne ûsa 
bû. Derîyê odê vekir û em derbasî 
hundir bûn. Min xwe paşda girt lê 
pir jî bi ser neketim. Pîyê min re 
girt û em ketin hundirê odê. Odê 
de cîhekî mezin hebû, fireh û paqij 
bû. Me bi seetan gilîyên xwe kirin, 
lê pirsa ku wî ji min vedişartî, der-
neket hole. 

Wê şevê em ketin ba hev... 
Min xwe dabû wî. Êvîndarîya me 
gehiştibû konaxeka nû. Heta serê 
sibê emê weng silf tazî raketine. 
Dema ez rabûm, li ber balgîyê min 
rûniştibû. Destê xwe dabû ser porê 
min, mist dida. Ez bi fedî û çavgirtî 
ketim hembêza wî û em demekê 
ûsa manî. Ji alîyekî de jî ez pir 
xemgîn bûm. Xeyal û armancên 
min wenda bûbûn. Ji ber ku em 
ketibûn rêya zewacê min bi bawerî, 
xwe kiribû qurbanî wî. Min gotê, 
“Ez dixwazim vegerim mal.”

Dema em ketin rêya qezê ez 
girîyam û wî gote min; “Çi digirî 
em ê bizewicin!” Min pir jê bawer 
dikir. Destê xwe da ser porê min 
mista û got: “Qet metirse, ez ê bi 
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malbata xwe re deng bikim û di 
demeka nêz de em ê bizewicin.”

Di rojên pêş de tekilîya me hîn 
zêde bû. Wext derbas bû û pirsa 
jîyana min xirab bike û min zindî 
bikuje hat ez dîm. Wan rojan serê 
min diêşî û hundirê min lihev 
diket, min qet xwarin nedixwar. 
Dema peryoda min a xwîn bûyînê 
jî derbas bûbû. Min li nexweşxanê 
test kir ka ez ducanî me an na. 

Li dawîyê eşkere bû ku ez bi bar 
im. Dinya bi ser min da sere min 
xelîya. Min hema xeber da wî. Ew 
hat, em çûn oda min û min jê re 
got. Şok derbas kir. Çawa? Çima? 
Nizanim? Em çir bikin? Pirsa bi 
kelecanê da du hev. Gote min: “Em 
herin Konyaye dergûşê ji ber xwe 
bike. Ez her tiştekî amade dikim.” 
Ez girîyam û ji ber gotinên wî aciz 
bûm. “Ka te digot em ê bizewicin. 
De destê xwe zû bigire em bizewi-
cin, ez dawet û nîşana naxwazim. 
Bi vê şiklê ez nikanim li vir kar bi-
kim û bijîm, bi lez malbata xwe re 
dengbike werin em herin nika xwe 
bikin.” Wî got min: “Ecele meke. 
Em herin bajêr çarê bibînin.” Min 
got: “Mezeke, tu wek mêrekî xwe 
bide pêş min, li min xudî derkeve. 
Ez nikanim herim doxtir û dergûşê 

ji ber xwe bibim û ketîl bim. Vê di 
serê xwe ke! Te fahm kir!” Derket 
çû. Ez li benda wî bûm ku were 
çareyekê bibîne ku em bi lez bize-
wicin. 

Çend rojan qet nehat cem min. 
Min çend roja nexwaşî kir û li mal 
mam. Qet ji wî deng tunebû; xûya 
nedikir. Min ji hevalê wî yê li qezê 
dûkanî dikir re telefon kir û ew 
pirsî: “Kerema xwe xeberê pê de, 
ma bi lez xwe bi min gihîne.” Wî 
gote min: “Abla ew çû Awrûpa, 
tû nizanî? Çima xebera te tuneye, 
hûn hevalê hevûdu bûn?” Min 
got: “Kerama xwe ecele were mala 
min.” Kelecaneka bi girî ez girtim. 

Camêr hat û min jê pirsî ka çir 
bûye? Wi got min: “Abla, ew çû 
Avrûpa û niha li Swissrê ye. Ji mal 
revî. Jina wî û kurikên wî li gund 
in.” Bi van gotinan ez hejîyam û 
xort bi pîyê min girt ez dam ser 
sendalyê. Min bi girî pirsî: “Ma ew 
zevicî bû? Jin û kurikên xwe hene?” 
Qet dengê xwe nekir û serê xwe kir 
berxwe. Ji malê derket çû. 

Mala min şevitî bû. Ez li meyda-
na Cîhanbeylîyê bêkes û bi ducanî 
hîştibûm. Xortê kurd yê ez pê 
bawerbûm, ji min û ji jîyana xwe 
revîya bû. Mala te bişevite mêro!
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Wexta ku me berê xwe dabû vê 
rêyê û em bûbûn rêwîyê rêya xwe, 
me di dilê xwe de hêvî mezin 
kiribûn û gav bi gav nexşeya xwe 
ber bi azadîyê xemilandibû. Ji za-
rokatîyê vir ve ev rê û ev meş bûbû 
nifşeya xeyalên wan. Wan tim ji 
hevdu re vedigot, heke ku em ro-
jekê têbigêhêjin daxwaza xwe, em 
ê bibin rêwîyê rêya azadîyê.

Bi derketina rojê re, ew ji bajêr 
qetiyabûn, berê xwe dabûn çiyayê 
hember bajêr.

Heta demekê ew bi wesayîta 
ku navbera vî bajarî û yên din de 
rêwî dibe tîne, siwar bûbûn. De-
ma ku ew gihiştibûn cihê lê peya 
bibin rêya ku dê peya bimeşiya-
na xuya dikir ji dûr ve, kelocanî 
û germahîya hundirê wesayîtê ez 
aciz dikirim.

Ji wesayîtê peya bûn, der û do-
ra xwe mêze dikirin.

Ji wan yekî gavek bavêta ber 
bi rêya nû ve dê bûbûya lehengê 
rizgarîya wan: ew, çente û rêya 
wan...

Elî bi kelocanî çentê xwe girt û 
gava yekem avêt. Bi vê gavê re yên 
din jî çentên xwe girtin û bi Elî re 
meşiyan. Êdî bûbûn rêwîyê rêya 
hevdu. Rê û ew, ew û rê bi hevdu 
re dimeşiyan. Ev çiya û rêyana tim 
bûbûn mijara çîrokan, niha ew jî 
ber bi çîroka xwe ve dimeşiyan. 
Lehengên çîroka xwe bûn.

Sînê destê xwe avêt berîka xwe, 
wotmena xwe derxist û guhdanka 
xwe da ber guhê xwe û banda ku 
ji çarşîya bajêr sitandibû derxist 
û xiste cihê wê û dest bi mandala 
wotmênê kir 

Çîrok

Kulîlka Azadîyê
Dilan Kaya
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Ji nişka ve dengekî efsûnî 
di guhê wê de olan da. Ew 
deng dengê solîstê koma Amed 
Evdilmelîk şêxbekir bû:

Tu kulîlka azadîyê
Strana welatê me yî
Hespên şeh î, dibezî
Çiya û zinaran, bira

Bi meşa wan re roj veguhrîbû û 
standina xwe pişta xwe bar kiribû 
û îro jî ji van çiya xatir dixwast, ji 
dûr ve tenê çirûskê wê mabûn, ew 
jî ber bi xatirxwastinê bûn.

Ji dûr ve lambeya qereko-
la leşkerî dixuya, lê ew hê jî 
negêhîştibûn gundê ku wê şevê lê 
bimana. Ji ber vê yekê wan rêya 
xwe veguhirand û ber bi gundikê 
herî nêzîk ve meşiyan...

Ev gund û navnîşana nû ji bo 
wan rêya nezanîyê û xeteran bû. 
Ê biçûna kîjan malê, kê dê derî 
li wan vekira? Di nav gengaşî û 
meraqan de berê xwe dan ma-
la derveyê gund û di tarîyê de 
meşiyan, bi qasî 30 deqeyî xwe 
gihandibûn wê malê.

Meş û kelocanî ew westandibûn.
Sînê gihêşt ber derî, du caran li 

derî da û vekişiya: bi qasî du met-
roya dur ve sekinî!

Elî li ba wê bû. Hesen û Rojhat 
jî bi çend gava ji wan dûr sekinî 
bûn. Peşîyê lambeya derve vêket 
û bi vêketinê re dengê jinekê hat:

– Ew kî ye?
– Em in xaltî, nêvanê Xwedê 

xayî dikî?
Bi dengê Sînê re xaltîyê derî 

vekir:
– Nêvan nêvanê Xwedê ne, ke-

rem bikin werin.
Bi keremkirina xaltîyê re ew 

yek bi yek derbasî hundir bûn. 
Wexta ku derbasî hundir bûn 

û germahîya sobeya sergînan di 
nav çavên wan da û wan jî hîs ki-
rin ku çiqas cemidî ne.

Sînê ji xaltîkê pirsî:
– Xaltî lêborîna xwe dixwazim. 

Me qet navê te nepirsî, navê te çi 
ye? 

Xaltî devbiken:
– Berxika min tiştek nabe, navê 

min Sosin e.
Sinê, dewam kir: 
– Xaltî navê te çiqas xweş e, ge-

lo kê ev nav li te kir?
Xaltîya Sosin bersiva pirsê da:
– Navê min bavê min li min 

kir, wexta ez bûme pir bedew 
bûme, loma bavê min ji min re 
gotiye Sosin.

Sînê:
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– Xaltî tu hê jî pir bedew î!
Herdu jî keniyan.
Xaltîka Sosin bi lez û bez 

malhazirî anî (penêr, mast,toraq, 
rûnê nivîşk û çay).

Her çar rûniştin û bi dilê xwe 
xwarin. Çavên Sînê ji nişka ve bi 
wêneyê diwêr ve daliqandî ket.

Sînê pirsî:
– Xaltîya Sosin ew kî ne?
Xaltîya Sosin li wêne mêze kir 

û got:
– Ew berxikên min bûn. Wan 

canê xwe di rêya azadîyê de dan.
Sînê poşman bûbû, xwe bi xwe 

got xwazil min qet nepirsiya, dilê 
wê neêşanda.

Wan ji xaltika Sosin destûr 
xwastin û çûn oda din rakevin...

Sînê wexta ku şiyar bû roj bi 
qasî du bihusta bilind bûbû. Sînê 
bangê Elî, Hesen û Rojhat jî kir û 
ew ji xew rabûn.

Bi dengê wan re xaltîya Sosin jî 
kete odê û got:

– Taştê hazir e, kerem bikin.
Bi hevdu re derbasî salonê bûn, 

taştê xwarin û xatirê xwe ji xalti-
ka Sosin xwastin û ber bi çiyan ve 
meşiyan.

Bi qasî seatekî meşiyan. Ji nişka 
ve dengê teqînê hat. Elî û Hesen 
pêlê mayînê kiribûn, Sînê û Roj-
hat jî birîndar bûbûn.

Rojhat serê xwe veguhrand û 
Sînê lê nêhirî, keniya û çavên xwe 
girt.

Sînê jî xwîna ji qefesa wê 
diherikî, bêhal ketî çavê xwe hêdî 
hedî girtin û guhdanka xwe dîsa 
da ber guhê xwe û wotmen vekir:

Stranê di cihê mayî de berde-
wam dikir:

“Ez ê biçim yan bisekinim
Pûç dibim yan zuha dibim
Ez ê biçim yan bisekinim
Pûç dibim yan zuha dibim

Ez bê te qet xwe nizanim
Xem û xeyal bûme, bira
Ez bê te qet xwe nizanim
Xem û xeyal bûme, bira

Tu kulîlka azadî yî
Strana welatê me yî
Hespê şeh î, dibezî
Çiyan û zinaran, bira
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Mîrateya çandî têgeheke tevlihev 
û belavbûyî ye, nemaze di derbarê 
kesên bêdewlet û komên ku tu 
carî derfet nedan wan ku ber-
hemên xwe yên çandî biparêzin, 
her çend di destpêkê de ji bo wan 
girîngîyek mezin hebû. Ji ber vê 
yekê, mîrata çandî di nav gelên 
bêdewlet de têgehek lawaz e. Hin 
abîdeyên çandî bi tevahî nayên 
guhertin û yekta ne, di nav tiştên 
din de, ji ber ku ew tenê referansa 
dîrokî ya gel temsîl dikin. 

Dema dewlet abîdeyên çandî 
ji komên etnîkî distînin, êrîş di-
kin ne tenê gel, êrîşî berhemên 
wan ên çandî jî dikin. Destûrê 
nadin komên bêwelat sazîyên 
xwe ên çandî û pêwîst ava bi-
kin, pirtûk, rojname û kovaran 
biweşînin. Ne mimkûn bû ku 
nivîskar û rewşenbîrên din at-
mosfereke çandî biafirînin ku tê 

de bigihîjin gelê xwe û bandorê li 
wan bikin. Nasnameya kurd di-
kare wekî nasnameyeke bêdewlet 
û parçebûyî, li ser bingeha çar 
girêdanên niştimanî yên ku di nav 
welatan de ne, were pênase kirin.

Îran, Iraq, Tirkiye û Sûriye. 
Rewşa siyasî ya aloz tê wê maneyê 
ku kurd bi ajandayên siyasî û 
çalakîyên di astên cuda yên 
neteweyî û navneteweyî de hatine 
dorpêçkirin. 

Taybetmendîya nasnameya 
etnîkî ya kurd a bêdewlet, nebûna 
sazîyên çandî yên bi şiklê muze-
xane, pirtûkxane an arşîvên ku 
çandê diparêzin û belav dikin e. 
Ji ber ku ew ji alîyê dewletên der-
dor: Tirkiye, Sûriye, Îran û Iraq û 
civaka navneteweyî ve weke nete-
weyeke rewa nayên pênasekirin. 
Dema ku çarçoveya belavkiri-
na aîdîyet û nasnameyê tunebe, 

Gelzanî (Folklor)

Prof. Dr. Haci Akman

Çanda ne maddî (immateriell) wekî mertalê parastinê di 
mîrateya çandî de 
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koma etnîkî stratejîyên nû ji bo 
nîşankirin û seferberkirina nas-
nameya xwe dibîne. Kêmbûna 
xakeke cuda ya erdnîgarî, ji bo 
kurdan zehmetî kiriye ku li ser 
mijarên mîrateya xwe ya çandî, li 
ser abîdeyên xwe û parastina çandî 
diyalogê çêkin.

Ya duyemîn, berhevkirina pis-
porîya pîşeyî dijwar bûye, wekî 
dikarin mîrata xwe ya çandî ya 
maddî û ne maddî biparêzin û 
ragihînin. Ji îro pê ve kurdan bi 
avakirina rêxistinên çandî û siyasî 
nasnameya xwe seferber kirine. 
Girêdana nêzîk a îdeolojîk bi 
partîyên siyasî yên welatê Kurdis-
tanê re, danasîna çanda kurdî ji 
alîyê ne îdeolojîk ve zehmet kiri-
ye û herwiha gihandina çandeke 
hevbeş ji bo pêkhateyên etnîkî jî 
zehmet kiriye.

Mîrateya çanda kurdî ko-
ka xwe ji yek kevintirîn çandên 
cîhanê – Mezopotamya ye. Bi 
dirêjahîya serdeman, mîrasa çandî 
ya kurd rastî zextên mezin ên 
wekî şer û nakokîyên navxweyî, 
zext, biyanîbûn û înkarê û her-
wiha siyaseteke pir bi bandor 
a asîmîlasyonê hatiye. Piranîya 
mîrateya çandî ya orîjînal winda 
bûye, an jî bi rengekî din hati-

ye tunekirin. Bêhejmar nimûne 
hene ku berhemên çandî yên 
kurdî yên hêja û neguhêrbar îro 
jî di encama biryarên siyasî de li 
çar dewletên ku kurd wek welatê 
xwe dibînin winda bûne. 

Îro hişmendîyek pir bi hêztir 
heye: Pirsgirêkên kurd di derbarê 
dîrok û çanda kurdî de. Mîrata 
çandî, di nav tiştên din de, sa-
ziyek civakî ye. Ji ber vê yekê 
ev hemû tişt tenê dema ku wekî 
materyalên çandî yên ku têne 
parastin û derbaskirin, têne he-
sibandin û desteserkirin dibin 
beşek ji mîrasa çandî.

Dabeşbûna gel, nebûna qa-
deke erdnîgarî ya qanûnî, tê wê 
wateyê ku diyalog li ser mijarên 
çandî yên girêdayî mîrateya 
çandî, mîrateya çandî û parastina 
çandî bê berdewamî ye û paras-
tina mîrata çandî her ku diçe 
aloztir dibe. Ji ber heman sedemê 
nîşan da ku ji bo kurdan zehmet 
e di warê çand û parastina çandî 
de jêhatîya xwe ya pîşeyî di asteke 
bilind de kom bikin. Kêmasîyên 
lêkolînên ku li ser wê yekê bise-
kinin ku mîrata çandî ya kurdî 
di bin şert û mercên wiha yên 
marjînal de çawa dikare bijî, were 
domandin û pêşdetir bibe.
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Ji ber ku rewşa siyasî ya kurdan 
aloz e, pêwendîya çandî û sîyasî jî 
di nava şert û mercên gelekî xerab 
de ye. Ji bo lêkolîner û rewşenbîrên 
kurd îro projeyek girîng a nasna-
meyê ew e ku bala xwe bidin ser 
tiştê ku ew bixwe wekî nasnameya 
xwe ya çandî û dîroka çandî bi-
sekinin û ji bo wê bixebitin. Ji vî 
alîyî ve mîrasa çandî ya kurdî ji 
nasnameya neteweyî ya gel nayê 
veqetandin. Û ev herdu jî li hemû 
beşên Kurdistanê ji nêz ve bi 
tekoşîna rizgarîya kurd a demdirêj 
ve girêdayî ne. Pêşketin û paşketi-
na çanda kurdî mirov dikare bêje 
bi bilindbûn û daketina têkoşîna 
rizgarîya netewî ve girêdayî ye.

Mîrata çanda kurdî jî di bin 
bandora şert û mercên siyasî de 
ye. Ev tevlihevîya mîrateya çandî, 
siyaset û nasnameyê bi dîroka 
gelan ve girêdayî ye. Kêmbûna 
zanyarîyên li ser objektên kurdî, 
di sîstematîzekirin û katalogki-
rina wan di bin kategorîya rast 
de, zehmetîyê dikişîne di belav-
kirina tiştan de jî girîng e. Tişt li 
gorî girêdana herêmî û neteweyî 
an bi parzemînekê, an jî bi olekê 
ve girêdayî têne kategorîzekirin. 
Bo nimûne, eşyayên kurdî wek 
eşyayên îranî, iraqî, tirkî û sûrî, an 

jî bi giştî tiştên ji Mezopotamyayê 
hatine dabeşkirin. (mînak ji Muze-
xaneya Brîtanyayê)

Çîrok û folklora devkî
Dema ku kurdan tu carî derfet 
nedane ku sazîyên wek arşîv, 
pirtûkxane û muzexaneyên ku ber-
hemên xwe yên çandî biparêzin, 
ava bikin, ev yek bûye sedema stra-
tejîyên xwe yên jiyanê ku di nav 
tiştên din de bi vegotinên devkî û 
folklorê têne ragihandin. Van 
kevneşopîyan di hemû serdeman 
de roleke bingehîn di pêkhatina 
nasnameya çanda kurdî de lîstine. 
Çîrok bi taybetî ji bo kurdên ku 
derfet nedîtine kevneşopîya xwe ya 
çîroknûsîyê bi pêş bixin, girîng bû-
ne. Efsane û çîrok du mîratey 
çandî ne ku kurdan karîbûye pê 
naveroka zimanê xwe bi awayekî 
resen, bêyî ku zêde bandor lê bibe, 
ji peyvên biyanî biparêze. Tişta 
bêhempa ya çîrokan jî zanîna bê-
dem e ku di şeklê jiyan, zihniyet û 
awayê jiyana kurdan de tê vego-
tin. Folklora kurdî dikare li ser 
çîrokên heywanan, çîrokên olî û 
efsaneyên bingehîn were dabeş ki-
rin. Çîrok û efsaneyên bi awayê 
evînî û efsaneyên li ser lehengan jî 
hene. 
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Kurd xwedî kevneşopîyeke 
folklorîk a dewlemend in. Hem 
mirov û hem jî ajalên nexwezayî 
bi taybetmendîyên xwe têne bi-
navkirin. Di çîrokan de têkilîya 
mirov a bi xwezayê re û têkilîya 
bi jiyana kovî re tê vegotin. Hirç, 
xezal, behîv û nebat wek heyînên 
rewşenbîr ên xwedî jiyan û kodên 
namûsê yên sofîstîke, ku bi tevahî 
dikarin zimanê mirovan û cîhana 
jiyanê fam bikin têne xuyangkirin. 
Kevneşopîya çîrokbêjîya devkî di 
parastin û belavkirina nasnameya 
çanda kurdî de xwedî girîngîyeke 
mezin e. Di gelek waran de weşa-
na bi kurdî hatiye qedexekirin. Ji 
ber vê yekê kurd neçar man ku li 
Kurdistanê û li dîasporayê kanalên 
din ên belavkirinê bibînin.

Muzîk û stranên kurdî 
Muzîka kurdî weke ragihandina 
çanda kurdî xwedî roleke bêhem-
pa ye. Ji ber ku zimanê kurdî li 
parêzgehên Kurdistanê ji raya 
giştî re hatîye qedexekirin, divi-
yabû kanalên alternatîf ji bo ragi-
handina nasnameya xwe ya çandî 
peyda bikin. 

Ji çîrokên dîrokî, helbest 
û berhemên edebî hertişt bi 
alîkarîya mûzîkê têne vegotin 

û nûvekirin û bi vî awayî çand 
hêsantir tê bibîranîn. Muzîka 
kurdî di serî de formeke anonîm 
a muzîka gelêrî ye. Şert û mercên 
li ser esl û pêşketina muzîkê bel-
gekirineka pir dijwar e. Muzîk jî 
ji bo vegotina bûyerên trajîk di-
hat bikaranîn. 

Stran nehatine nivîsandin lê 
bi devkî nifş bi nifş hatine ve-
guhestin. Ev tê wê wateyê ku ji 
nivîsa orîjînal hîn jî pir tê pa-
rastin. Ji alîyê din ve melodî her 
tim rastî guherîn û guherandinê 
hatiye. Dema ku ew stranan ji 
temaşevanên xwe re şîrove bike û 
ragihîne, ev yek rêyeke azad dide 
muzîkjen. 

Koçeran bandoreke mezin 
li jiyana çanda kurdî kiriye û bi 
taybetî jî bandor li muzîka kurdî 
kiriye. Stranên şivanên koçer 
dema vedigeriyan çiyayan, an jî 
bûyîna berxekî nû pîroz dikirin, 
gelek caran dihatin gotin. Ev 
stran jî îro ji bo muzîka kurdî 
xwedî girîngîyeke taybet in. 

Cûdahîya di navbera koçerîyê û 
çanda roniştvanên daîmî (şênîyan) 
jî bi awayekî zelal di muzîkê de tê 
vegotin. Di dema muzîka çiyayan 
de gel amûrên ku dişibin bayê wek 
amûra kurdî Def bikar tînin. Ji 



85/2022

34

ber rola girîng a şer û têkoşîna 
azadîyê di jiyana kurdan de, 
di kevneşopîya muzîka gelêrî 
ya kurdî de hejmareke zêde ya 
stranên destanî hene ku bûyerên 
dramatîk tê de hatine tomarkirin. 
Ferqa di navbera muzîka çiyayî û 
ya deştê de ji xwe di nav van stra-
nan de xuya dibe: xelkê deştê ji 
wan re dibêjin delal, xelkê çiyayî 
jî stiranên siwaran, dibêjin.

Lehengê stranên kurdî ew 
e (zilam an jin) ku dizane ji bo 
rêzgirtinê çi lazim e û bi dijwarî 
şer dike û qet ji qada şer derna-
keve. Ji bilî ku şervanekî îstîsnayî 
ye, di heman demê de bi fezîlet e, 
ji qelsan re comerd e. 

Peyama stranên kurdî gelek 
caran evîna bêbersiv e ku bi qe-
dexe û astengên bêhejmar ên li 
pêşîya civaka baviksalarî asteng e. 
Gelek û qaîdeyên exlaqî yên hişk 
dibe sedem ku ew çend stranên 
evînê hene. 

Pir caran diqewime ku stranek 
evînîyê di eslê xwe de diyalogek 
hêsan a destçêkirî bû ku di 
civînek veşartî de di navbera 
xortek û keçek de hatiye gotin. 
Veguheztina awiran a hêsan, 
bişirînek ku bi zor xuya dibe li 
ser rûyê keçikê di dema civînekê 

de li ser çavkanîya avê, li ser riya 
çiya an rêyek gundî, dikare bibe 
destpêka ceribandinek dirêj a bi 
êş, qurbanî û dilsozî.

Mem û Zîn 
Ev peyam hem li Kurdistanê û 
hem jî di nav kurdên dîasporayê 
de, di çîroka evîna neteweya kur-
dan de jî heye: Mem û Zîn. Kes 
nizane çîrok kengî hatiye afiran-
din, lê cara yekem di sedsala 17an 
de ji alîyê Ehmedê Xanî ve hatiye 
nivîsandin ku di navbera salên 
1650– 1706 de jiyaye. 
Heta roja me tê gotin ku gelek 
çîrok ji bo vegotina çîrokên xwe 
gund bi gund diçin. Demekê li 
her deverekê dimînin, stargeh û 
xwarinê distînin û êvarê jî kampa 
mezin û piçûk li dora xwe digi-
rin. Paşê derengî şevê guh didin 
çîrok, efsane û helbestên dirêj ên 
li ser bûyerên balkêş, lehengên 
mezin û evîna dilsoz ku hemû ji 
dîroka gelê kurd hatine girtin.

Mem û Zîn çîroka du ciwanên 
bedew in ku ji hev hez kirine. 
Mîrê Cizîra Botan, welatê di nav-
bera herdu çemên mezin Ferat û 
Dîcleyê de bû. Herdu şa bûn di 
nav hev de û gustîlk guhartin. 
Paşê Mem kete xeweke giran û 
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jinên kevok dîsa Zîn anîn malê. 
Sibehê gava ku Mem ji xew rabû, 
pir mat bûbû. Bi gelek rojan ew 
difikirî ku çi qewimî û bi hişê gi-
ran tije bû. Bavê wî yê cêribandîya 
hertişt kir ku wî dîsa dilgeş bike, 
xema şahîyên mezin dikir, hewl 
dida ku jina wî ya guncaw jê re 
peyda bike lê tiştek jê re nehat. 

Mem ji axûrê derdiket, berê 
xwe dida bavê xwe, zêrên Alan 
li xwe kir, lingên xwe xiste nav 
kulman û got: ”Bi Xwedê û 
pêxemberê wî”. Û hespê baskên 
xwe girtin û li ser dîwarên bajêr 
teqiyan.» Bavê wî siwar şandin 
pey wî ku wî razî bikin ku li 

xwe bizivire, lê Mem tenê siwar 
bû. Ew sê rojan bê rawestan si-
war bû, berî ku zincîrên li dora 
lingên hespê keşf bike û jê bar 
bike. Paşê dîsa 37 şev û roj bê 
rawestan siwar bû û hat Cizîra 
Botan, li welatê ku bavê Zînê lê 
hukum dikir. Li dervayê bajarê 
ku Zîn lê dijiya, pêşî sê bira, A-
ref, Çeko û Tajeddîn nas kirin. 
Di vê hevdîtinê de her çar xort 
bûne heval. Paşê Mem Beko keça 
Ewan dît. Jê re Zîn jî digotin; lê 
ew Zîna derewîn e û yê bavê wê 
dibe ruhê xerab yê çîrokê. Mem 
li mala her sê bira dibe mêvan. 
Gava tê serê wan ku Mem hatiye 

Mem û Zîn                                                                                                                Wêne: Arif Sevinç
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bûka Tajeddîn bixapîne, hinekî 
zehmet dibe. Lê gava ku her sê 
kes pê dihesin ku Zîn û Mem çi-
qas ji hev hez dikin, sond dixwin 
ku ew qasê ku li gorî hevalên hêja 
ye, bi Mem re hemî piştgirî bi-
din. Ji alîyê din ve Bekoyê Ewan, 
ji ber ku Mem keça wî rezîl kiriye 
û hertiştî dike, ji bo ku zirarê bi-
de wî, pir aciz e. Mîrê ku padîşah 
û bavê Zînê ye, her çendî jê hez 
bike jî hindik e ku keça xwe bide 
Mem. Lê belê Mem û Zîn hemû 
rêyên gihandina wir dibînin hev 
li ser. Di dawîyê de ew têne dîtin 
û Mîr dibêje:

“Mem, min bi ser te de girt, 
erê, niha min tu girt. We lîstika 
xwe heta dawîyê lîst û êdî ew qe-
diya. Ez ê te bavêjim zindana ku 
ji kevir hatiye çêkirin.”

Dîsa jî, Zîn şîretên din diza-
ne. Ew ji mala xwe heta girtîgehê 
tunelê dikole û her şev û roj 
Mem di razana xwe de vedişêre. 
Zîna sexte wê keşif dike, ji bavê 
xwe re dibêje. Paşê Mem bi tena 
serê xwe di zîndanê de tê cem hev 
û Zîn bi şev û roj bi tena serê xwe 
li mala xwe şînê digire. Mem tê 
avêtin zîndana herî kûr û şeş me-
han li wê derê tenêtî tê ragirtin, 
lê Zîn şîna jiyana xwe dike. Di vê 

demê de birayên Mem ji dûr ve 
şandine şer û çi tişt qewimîye ni-
zanin. Paşê Beko Ewan pê dihese 
ku ew ê zû bi serketî vegerin û 
pê dihese ku divê bi lez tevbigere. 
Diçe cem Mîr û daxwaz dike ku 
Mem azad bibe. Mîr emir dide ku 
Mem berde. Beko Ewan qurnaz 
e. Ew ji Zînê re dibêje ku divê ew 
teqez here cem Mem. Zîn bi lez û 
bez dike ku benekî bigire û hemû 
carîyên xwe jî bi xwe re digihîne 
zindanê û ji Mem re diqîre:

”Li vir ez hatim ku azadîya we 
vegerînim.”

Li jêr di qulikê de, Mem ve-
digere

”Guh bide Zînê, Gula delal, 
tu gula herî xweş î, lê ez bêbext 
im – tu bi azadîya min nayê, ez 
dizanim tu dê bibî mirina min.” 
«Guhdarî bikin, bihêlin zincîrê 
bikeve binê çala kûr, bihêle li 
dora Memê min yê delal, bi 
kulmekê veşêre – bila mala bavê 
min bi erdê re bibe yek – jin-
no, bila zendê sipî bikeve binê 
zindanê, girêdin. 

Mem, ew ew qas nexweş e ku 
li jêr diaxive.

Çawa ku Bekoyê Ewan plan 
kiribû, çû û wek hergav gava pirs 
li ser hêza jinê tên kirin.. Mem 
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di nav bengê de bi paş û paş ve 
dizivirî û jin lewaz dibûn û diçûn 
cem Mem, pişta wê şikand. Wî 
axîna xwe ya dawî berda dema ku 
ew di dawîyê de rabûn. Ew di cih 
de veşartin û Zîn li ser gorê şîn 
bû. Li wir bavê wê wê dibîne. Bi 
hêza xwe ya dawî, dibêje.

“Niha ez ê bimirim. Ger tu 
gora Mem venekî û me li pişta 
hev veneşêrî, ez canê te ji te dix-
wazim. Dema Tajeddîn vegere, 
ez dizanim ku ew ê gorê veke. 
Heger em wê gavê li hev zivirîbin 
û xwe bixin mircan li ser enîya 
me, wê demê hûn dizanin ku me 
bi rastî ji hev hez kir. Ger wisa 
nebûya, hûn dikarin laşên me 
bavêjin çolê.”

Bi vî awayî, Zîn mir û wek ku 
dixwest hat definkirin.

Piştî demekê Tajeddîn ve-
geriyan enîya herî pêş a artêşê. 
Gava ew pê hesiya ku çi bûye, 
di cih de xwest ku gor bê veki-
rin. Hemû xelkê Cizîrê diherikin 
hev û herkesî dît ku Mem û Zîn 
li ber hev radizên û laşê wan di 
dilopên xwêdanê de nixumandî û 
di ronahîya bedewîyê de şûştin. 

Hûn hê jî dikarin gora Mem û 
Zînê li ser birca gewr li ser rêya 
Cizîrê bibînin.

Dawî 
Çîrokên devkî li Kurdistanê xwedî 
kevneşopîyeke pir dewlemend e. 
Ew bi sedsalan ji îzolasyon û bin-
destîyê hatine afirandin û bi hu-
nera çîrokbêjîyê ya dewlemend a 
koçerî, çîrok, destan, efsane û 
çîrçîrok di nav deman de geriyan 
û bi vî awayî gel bi dest xistiye ra-
birdû û dîroka xwe. Nifş bi nifş 
hatine radestkirin. Ragihandina 
peyama rabirdûyê û li gorî dema 
me, bê guman di têkoşîna li dijî 
jibîrkirin û tinekirinê de girîng e. 
Bi vî awayî hûn dikarin di derbarê 
çîrokên bav û kalan de zanyarîyan 
bi dest bixin û di heman demê de 
hin ji wan hîn bibin û biceribînin.

Çavkanî 
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Eyam ji nişke va sar bû. Siwê ne 
veng bû. Roya derketî, germa-

ya xwe bi camerî belav dikir û erd 
û ezman di nava du saetan da germ 
kir. 

Paşê…
Vêxatir, vêsilav rivî û çû. Dûva 

berf barî. Himm jî çing! Navber 
neda. 

Barî, barî û barî. 
Demeka dirêj dev jî jê berneda. 
Te bêyî ku bimbarekê qe 

newarîye. Li ewra, li ezmana tiştek 
nema, gîştik lûl bû hate xarê. He-
na gotin: Tifana Nih pêxember e 
li ser gunde Terzîya digere. Erê! 
Berfê gund mîna pelîvanekî xurt 
avête bin xwe. Dor û ber spî kir. 
Mîna ku rûberê orxanê kişandine 
ser malan. Pîr û kal tirsîn. Go-
tin: „Lo, lê tu bêtarên weng me 
neditîn. Em îro ji destê Xwedê 
xelas nabin. Bicemidin. Kefenî 
me kî ê girêbide! Aman ha aman, 
ji mala xwe dernekevin. Kerme û 

tepikan ber sovê zêde bikin“. 
Êvar derbas bû. Di dûra şevê 

dest pê kir. Gundî gîştik ketin 
xeweke kûr. 

Misto raketî bû. Di xewê de 
ji nişke va veciniqî. Bi tirs çavên 
xwe vekirin. Şevereş bû. Çav ça-
van nedidîtin. Li dor xwe mês kir, 
tiştek nedît. Bi tenê şewqa hîvê 
dikete hundir. Di quncikê hodê 
da sove vêdiket, gûregura wê di-
hat. Lê nêrî. Sove mîna hinarê sor 
bûye. Tîn û germî tevûhev bûne, 
di hodê de digerin. Ava di çaydên 
da dikelî, lilûb li li tutkê dixist. 

Misto, di ber xwe da got: „Bis-
milleh. Ez hîn nemirime. Li mal 
im û di cîya da me.“ 

Dîsa jî îna nekir. Pê hîn nebû. 
Her du çav bi tilîya avand. Pîyê 
xwe qurçi kir. Dest li ser rûberê 
orxanê gerand. Carek din li dor 
xwe mês kir. Vê carê sedîsed pê 
hesîya ku ew hîn nemirîye û di 
cîya da ye. 

Berf, xewn, goşt û Mistoyê Heme!

Wehîde Memkê Hesê Mihe
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Firehî kete dilê wî, tirs firî û 
çû. Orxan pîn kir û ji ser xwe 
avêt. Rawû, li ser çoka rûnişt. 
Di ber xwe de got: “Va xewna çi 
bû? Xopanê ez kirime bin xwe û 
mîna hevîr pûç kirim”. 

Perçema ser enîye xwe bi destî 
çepê rakir û paş da avêt. Tilî şil 
bûbûn. Tilî dane ber pozê xwe û 
bîn kir. „Xû ye“ got. Xû li enîye 
mîna morîyan qûç bûbû. Ewê ku 
perçiftî dirijîn, hêdî hêdi hetanî 
sîng dixuşîn.

Vê carê Misto dest avête du-
xinê. Kiras û derpê kontrol kir, çi 
bibîne, herdu jî mîna paçên şuştî 
şil bûbûn.

Telaşek kete dil. Sîng kire 
kûtekût. Ber xwe de got: “Aha, 
ez nexweş bûm!”  

Na! Hetanî ku ew kete nav 
cîya, tiştekî wî tunebû. Çay yan 
jî av pir wexvar? Na! Hemû tasek 
av û du qedex çay bûn. Bi telaş 
serê xwe çerx kir û li jina xwe, 
Kezê mês kir.*– Kezê quna xwe 
di wê alî kirîye radikeve, pê ra jî 
dikire xorexor. Dengê ku ji dev 
derdiket fîtik diavit û dilîst. Yekî 
xerîb bidîta, ê bigota qey Kezê 
govendê dikşîne. 

Bi destî xwe di Kezê kuta.
– Kezê,
Deng tune.
– Kezê, Kezê, …. 

Deng tune.
Misto acîz bûbû.  
– Çikê li vê mês ke! Magê 

nawîze. Quna xwe jî çerx kiriye. 
Careke din bi pînê di Kezê 

kuta. 
– Lêee magê rawe. Va xewa çî 

ye?
Kezê bi dengekî lîz: 
– Destî min nede!
– Rawe! Ez nexweş ketim. Bin 

xûyê da mam. Tu nabînî, ez î di-
cirifime.  

– Xewa min tê.
– Maka xewa te gemê! Rawe! 
– Çi dixwazî?
– Zu, kiras û derpîyekî bi min 

de.
– Tu ê paşê li xwe kî.
– Min di hestîyê bave nê! 

Rawe! 
Kezê ji sibê pê va li ser linga 

bû. Westîyaye. Lê dîsa jî rawû 
ser linga. Fêr da lambê. Îşq kete 
hundir. Li hêlê hev du cîh xuya 
bûn. Di yekî da xasîya wê, Besê 
radiket. Keça wê Fatê jî, di bin-
linga da bû. Herdu jî ketibûn 
xewa kûr. Li hêla din Sonê û 
Gulê radiketin. Ew jî di xeweke 
kûr da bûn. 

Kezê bi gavên nermik çû 
quncikê hodê. Hat li ber teqê 
sêkinî. Derî ji hev kir. Ji refa jêrî 
ji boxça kiras û derpî derxist. 
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Kiras û derpîyek kire bin çengê 
xwe. Çerx bû û hat ber Misto û 
kinc avête ser wî.

– Were, li xwe ke! Destî min jî 
nede. Westîya me û xewa min tê.  

Kezê lambe dîsa bi şûnê de 
xist, kete nav cîya. Orxan kişan-
de ser milê xwe. Misto mês kir ku 
Kezê di xewê keve, di wê kuta.

 – Cikê li vê magê mês ke. 
Çavî tim li ser xewê ye. Qun 
jî vergerandîye. Rawe, kirês û 
derpîyê min li min ke. Ez bi tenê 
şû nakim. Destên min dicirifine.

Deng ji Kezê derneket.
Misto careke din:
– Ez niha rawim, te ber pîna 

dim?
– Destên te tunene? Bi xwe li 

xwe ke! Dirêj jî neke. Siwe bû, tu 
nema naxir ê bi rê keve. 

Misto bi vê bersivê hîn acîz 
bûbû. Serîyê xwe hêjand, didan 
qirijandin. Bi refleksekê dest 
avête bin balgîyê xwe. Li tebeqa 
tûtinê gerîya. Herroj ber raketine 
di wir de vedişêrî. Niha bi çayê ra 
cixarê nekşîne nawe.  

– Rawe! Min xevneke neçê 
dît. Qedexek çay bi min de, kiras 
û derpê jî li min ke! 

Kezê pê hesîya ku Misto êdin 
ranakeve. Ew ê dirêj bike, him jî 
çing!

– Çay niha bû qetran. Tam rivî, 

nayê wexwarin. Tuyê sibê vexwî.  
– Titûnê dipêçime. Yekê ji te 

ra jî bipêçim? 
Kezê navê tûtinê bihîst, seri ji 

ser balgî ra kir. Mês kir û pirsî:  
– Tu ê yekî jî ji min ra bipêçî? 
– Erê! Tu du qedex çay wune, 

ez ê hetanî hîngê xelas bikim. 
Bi rastî dilê Kezê berî ketina 

nav cîya cixare dixwast. Li tebeqa 
titûnê gerîya, lê nedît. Misto ew 
kiribû bin balgîyî xwe. Nikarîbû 
jê wî jî pirs bike. Rawû, çû ber 
teqa quncî din. 

Du qedex derxistin. Çay li ser 
sovê dikelî. Bi işqa êr qedex tijî kir. 

Di vê navbarê de Misto kiras 
û derpîyê li ser xwe derxistin. 
Rût– rapol ma. Şewqa hîvê da 
ser mil. Hestîye parsîyên wî xu-
ya dikirin. Dûrî de lê mês kî, tu 
ê beyî ku peykerekî Romî hatiye 
gundê Terzîya û li mala Mistoyê 
Hemê– di nav cîyan da runiştiye.

Kezê hat ber Misto û xwe da 
erdê. Herduyan şeqên xwe ji hev-
kirin û dan rû hevdu. Misto rût û 
rapol, Kezê jî kiras û derpî lê bû.  

Misto cixara ku pêça da dest 
Kezê. Heste çend cara ba kir û bi 
carekê ra vêxist. Anî ber dev û ci-
xara wê vêxist. Kezê kufteke kûr 
kişand. Dûman hetanî kezewê lul 
bû û çû. Li ser hev du cara kuxî 
şûnva li Misto nêrî.
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– Pee kiras û derpê jî derxisti-
ye. Fedî jî nake!  

– Çayê vexve! Ta li min kî.
Kezê dengê xwe nekir. 
Ji qedexê çayê qultek din wex-

war.
Kezê ji Misto pirsî
– Ma ser xêre be, xewna te li 

ser çi bû?
– Kekê min kete xewna min. 
– Gote çi?
– Ez dîsa azar kirim. 
– Dîsa?
– Erê! Vê carê ew î li Girî 

Zîyaretê, li ser hespê bû.
– Hespê sipî, yan î kumet?
– Ê sipî.
– Sipî ne rindî ye. Lê dîsa jî ser 

xêre be!
– Seqoyê reş lê bû. 
– Kîjan?
– Ew î ku min ji Kirikhanê 

standî.
– Meres?
– Potîn di lingan de bûn. 
– Tiving?
– Erê.  Li ser mil bû. Şarpa te 

bi cîzê xwe ra anî bû jî li stûyê 
xwe girêdabû. 

– Gote çi?
– Min got lê, ez azar kirim. 
– Ji bo çi tû azar kirî?
– Ji hesp dahat. Bi şivê li piştê 

min xist û got: „Lo tu xêr e nêyî 
ser tirba min. Te ez di nav mişk 

û maran da hiştim. Hetanî ku te 
pezek serjê nekir, ez te ef nakim“. 

– Got pez serjê ke?
– Erê! Ez gotina wî nekim, ew 

ê herşev were min aciz bike.
– Çima?       
– Ji ku bizanim?
– Derewan meke! Dilê te dîsa 

goşt dixwaze?
– Na! Bi Quranê be. Ez rastî 

dibêm. Magê tu nawinî nexweş 
ketim û di bin avê da mam. 

Kezê cixare kişand. Dûmanê 
gupa xwe pife rûyê Misto kir. 
Misto xulî bû. Dilê wî kire ku-
tekut. 

– Ev çî ye? Keçê, te dûman 
çima pifa rûyî min kir? Te niha 
dilê min hejand.

– Dilê te tim diheje.
– Na! Kîngê? Çavên te yê tim 

li ser xewê ne.
– Lê lê. Ez destûre bidim, tu ê 

her şevê bixwazî.
– Maka te gemê. Kîngê helkiş-

time ser te. Ji bîra min derket.  
– Tu bîr dikî? 
– Te niha anî bîra min. Zu 

derpêyê xwe derxe.
***

Misto dest avête duxîna Kezê. Bi 
lapan zikê wê guvaşt. Kezê xwe 
paşva kişand.   

– Pe… Li wî mês ke. Dîn 
bûye, heşê xwarine. Te negot, 
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min di xewnê da bavê xwe dît.
– Ma bibe. Bavê min got heqe 

ku bûka min Kezê herşevê bide 
te. Zû! Dirêj meke! Derpîyê xwe 
derxe! 

– Naxir ê niha were, nawe.
– Ê hîn dirêj dike. Dilê min 

xwest.
– Dilê te çi dixwaze?
– Peee vayê nizane, ka dil çi 

dixwaze.
 

Kezê mês kir Misto ji pîstê wê 
nawe. 

– Hetanî ku min derpê derxist 
titûnek din bipêçe. Emê pişt ra 
bikşinîn, got û kur tazî xwe avête 
ser doşegê û xwe li ser piştê dirêj 
kir. Bi lez derpêyê xwe derxist. Bi 
dengekî lîz: 

– De zu were! Naxir ê niha di 
rê keve. Dengî xwe jî meke. Besa 
bibihîze. A me so rezîl bike.

Misto şaş mabû. Ciwanîya wî, 
gava ew î hîn li ser xwe bû, hate 
bîra wî. Çav li serê Misto mezin 
bûbûn. Bi devê jihev li Kezê mês 
kir, paşê serê xwe berjêr kir li nav 
şeqa xwe mês kir, tişt tune bû.

Şaş bûbû çir bike. Mêranî 
kiribû, bi zora xwe a ku Kezê ji 
bîr kiribû, kiribû serê wê. Misto 
sor bû, deng jê hate birîn, nizanî 

çi bike. Çû mîna piskekê xwe da 
ser doşegê, kêleka Kezê. Xwe dirêj 
kir, paşê berva çerx kir. Destê xwe 
hêdî hêdi li ser zik gerand. 

Na! Ne Kezê di xwe da dilivî, 
ne jî malmêratê wî.  Bi tirs gu-
pa Kezê paç kir û serê xwe da ser 
balgî. Demek bi vî halî derbas 
bû. Paşê hêdî hêdi serê xwe bi-
lind kir, ji jor da li Kezê mês kir. 
Çavên Kezê girtî bûn. Ev ji Misto 
ra bu fersend û mîna xortê 18 salî 
bi carekê ra ji nav cîya derket çû 
ber pencerê û got:

– Sibê te „naxir naxir“ bû. 
Te nêhîşt sala cara em îşekî xwe 
bikinî. Ha, naxir hat û çû, de ra-
be ka tu ê çir bikî?

Bi dengê Misto ra Besê sê ca-
ra ser hev kuxî, bi dengê kuxîna 
Besê ra jî Kezê çavê xwe vekirin û 
di ber xwe da:

– Misto, bi kekê xwe ra bê, 
ger careke din ew di xewna te 
keve, ma te har neke, bernede 
ortê û pezê xêrnedî jî bi te nede 
serjêkirinê. Misto bi hêrs:

– De here lê, tu çi dizanî, tire 
te yê çûne, fise te yê mane. Tu 
ancax ji heqe xewê derkevî. 

Bi ser vê gotina Misto dawî 
ra him Kezê û him jî Besê di ber 
xwe da kirine hîkehîk kenîyan.
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Dilzîza min, nêrgîza min
Gotin navê te Nêrgîz e. Te dilê min lerizand dema ku min tu dîtî li 
cara sifteh. Ji çavên te, ji awirên te xuya dikir ku dilê te mîna berfa spî 
narîn e, nazik e. Tu ezîz î, dilzîz î, xweşqîz î. Tu qîzek wek nêrgîz î 
Nêrgîza min. 

Gotin ew qîza nabihîze, gotin her du guhên Nêrgîzê nabihîzin. 
Hate gotin ku ji devê wê peyv dernakevin, napeyive. Hate gotin ku ji 
devê wê deng dernakeve, deng nake. 
Yê ku dibê tu napeyivî, deng nakî ew ne merivek e, ew kevirek e. 
Kevirekî bi cil e. Ferqa wan kevirekî tune ye.

Ew nabînin çavên te, awirên te:
Wek paragrafa romanekê 
Wek hevoka çîrokekê 
Wek gotina destanekê 
Diaxivin li her nêrînekê

Ew nabînin çavên te, awirên te:
Wek çarîna helbestekê
Wek narîniya hestekê
Wek awaza stranekê 
Dil dilerîzînin li her carekê

Ew nabînin çavên te, awirên te:
Wek dilopa baranekê
Mîna berfîna berfekê
Wek xunava sibehekê 
Li dil dibarin li her demekê
Tu Nêrgîz î, dilzîz î, li ba min ezîz î.

Mûlla Evîndar
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Kêmtir berî bîst–sîh salan bi dorê 
berxajotin li gundan adet bû. 
Çend cîranan berxên xwe 
digîhandin hev û her carê xortek 
ji malbatekê ew dibir çolê û dida 
çêrandin. Şivanê berxan bi pirranî 
kurikên negihîştî bûn. Yekcaran 
jî kal û pîran, yan jî li gor rewşê, 
keç û bûkan berx berdidan, lê ew 
wekî kurikan ji malan bi dûr ne-
diketin. Ewê ku berxên wan pir, 
pirrtir, yê berxên xwe hindik, 
mîna me, hefteyekî carekê, yan jî 
bi hevaltî berx ber didan.

Da ku berxên hê jî virnî û 
hirîspî, sermayê negrin, çolê nas 
bikin û bikaribin zikê xwe têr 
bikin, ew dawîya nîsanê, dema 
eyam xweş dibû, ber didan. Berx 
piştî ro hildihat, dora saet heft– 
heftûnîv heyşta dihatin berdan û 
bi bangdayîna mela ya nivro ra jî 
ziktêr û westîyayî vedigerîn malê. 
Piştî nîvro pezê ku li çolê şevinkirî 

dihate nav gund. Pezê ku bîstûçer 
saeta nehatîyê dotin û zik têr, 
berê dihate dotin û piştra jî berx 
lê dang dikirin. Pez piştî çend sa-
etan, devdeva êvarê têra xwe xwey 
dixwar û careke din şivan û ji da-
joyan ew didane ber xwe û dibirin 
nav mêrg û hêşînayîyê.

***
Ji deman dembihar, destpêka me-
ha gulanê bû. Erdê hêşîn bi 
gulîlkên hindik xemilî, ezman 
sayî bû û ro bi tîna xwe dikanî 
dinya germ bikira. Xwezayê xwe 
careke din nûkirî bû. Bi birbangê 
ra dengê mange û ga, berx û kari-
ka, mirîşk û dîka bi ser gund di-
ket. Kûçik bi cewrikan, pisîk bi 
çêleyan, mirîşk bî çûçikan, keran 
bi sîpeyan û hespan jî bi canîyên 
xwe ve di nava vê ahenga sermedî 
da bi serfirazî cîhê xwe digirtin. 
Lê da ku ew ahnega li gora 

Kurteserpêhatî – 3

Memê Oske û strî
Îhsan Turkmen



45

85/2022

berjewendîyên mirovan bimeşîya, 
mê ji berxê, bizin ji karê, ker ji 
sîpê, hesp ji canîyê, mange ji 
golikê dihatin vediqetindinê û 
dîsa li gora tevgereke di nava bi 
hezaran salan de bêqisûr hatîyê 
holê da dihatine ba hev. Ew par-
çeyek ji qaîdeya serwerîya miro-
van bû ku him bi kêrî wan û him 
jî bi kêrî ew canliberên ku miro-
van di nava hezar salan da kêdi 
kirî, dihat.

***
Neh berxên me hebûn, heft yê 
cîranê me yê pîyê çepê û nêzikî 
pênceyî jî yê cîranê me yê pîyê 
rastê. Di destpêkê da, kurê cîranê 
me yê pîyê raste bi tenê berx dibi-
rin çolê û ez jî yekcara bi raalîyê 
wî diketim û min yarmetîya wî 
dikir. 

Me berx sibê di nav malan ra 
dibirin, di nav hêşînayê çerx di-
kir, dida çêrandinê û piştî nîvro 
jî, berî hatina pez, dianî mal. 
Karekî bi kêf bû. Berx canliberekî 
kehîl e. Du bajoyî kudere dihere 
wira, ji mirovan nareve û mîna 
karikan serê xwe heynane nare. 
Bi min wekî karekî ne zor dihat 
û min bixwasta, min ê bi tenê jî 
şivantîya wan bikira. Tu neçû, 

bi awayekî ew fersenda kete dest 
min. Rojekê kurê cîranê me, yê 
ku me tev hev berx berdidan çolê, 
mecbûr mabû ku bi bavê xwe 
ra nava zevîyan û divîya bû ku 
min berx berdana. Şeva wê sibê 
ku min divê berx bi tenê bibira 
çolê, min heta sibê ji kelecanîyê û 
hinek jî ji tirsê çavên xwe nedan 
hev. Li saet şeşa rabûm, min berê 
berxê me derxist ber derî û hinek 
bi wan ra talîm kir û zanîna xwe 
ya li ser wan di ber çavan ra der-
bas kir. Li saet hefta min talîma 
xwe bi dawî anî û ez bi xwe hatim 
ser ku ez ê bikaribim vî îşî bikim. 
Ger berx hazir bin, ez ji doh da 
hazir bûm. Li dora saet heftûnîva 
min çû heft berxê cîranê me yê 
pîyê çepê anî tev neh berxên me 
kir û paşê jî ew birin teve berxên 
pir yê cîranên me yê pîyê rastê 
kir, çoyê xwe kire destî xwe û di 
nav malan ra min ew hêdî hêdî 
berwe hêşînayîya paş neqebê bir 
û li wir dane sekinandinê. Jimin 
ew bû ku, cîran û heval hemû wê 
derkevin ber derîyê xwe û li min 
mes bikin, ka ez çi delal şivantîyê 
dikime. Lê ne li ber derîyan, ne 
li ser rê û ne jî tu rewî, ez deke 
kesekî nehatim. Hewesa min di 
qirka min da mabû. „Tu jê nake“ 



85/2022

46

min xwebixwe got. „Li çûyînê ne, 
lê li vegerê, yek nebe yekê min 
bibîne“.

Saet heyşt. Berx li gora kêfûdilê 
xwe kombikom diçêrin. Min jî 
xwe dirêj kir û ketime xeyala xwe 
ya vegerîna malê ku divê bêhempa 
bûya: Jin û mêr, zarok û zêç li ser 
sekanan dawestîne devvekirî li 
min mes dikin. Min wekî şivanên 
fîlma xwe dayê peş berxan û ew 
jî didin du min û gava gihîştine 
mal jî berê heft berxên cîranê me 
ji yê din vediqetin diçin ber go-
ma xwedîyê xwe, paşê berxên pir 
yê cîranê me yê pîyê raste, wekî 
eskeran ji yê me vediqetin û di 
dawîyê da jî neh berxên me bi 
min ra têne malê. Di nava xeyala 
ku cîran pesna şivantîya min di-
din da, bi dengê hevalekî, Kemêl, 
ku min pir jê hez dikir û em ti hev 
ra bûm, bi xwe hesîyam. „Eow“ 
got Kemêl, „min dît tu yî bi tenê 
yî, ez hatime ba te“. Ez bi hatina 
wî xenî bûbûm. Min ji wî ra beh-
sa, ka min çing min berx bi tenê 
heta cîhê ku em lê ne anîne, kir. 
Lê sohbeta min ne bi dilê Kemêl 
bû. Bavê Kemêl di mektebê ma-
moste bû û di wê vextê da ne edet 
bû ku memûra tereke xwedî biki-
ra. Ji ber wê bû ku, mêla Kemêl 

qet ne li ser berx û golik, mirîşk 
û dîkan bû. Me di cî da dest, bi 
lîstika wê demê ku di nava me 
xortan de herî pir jê dihat hez-
kirin, kir. Fêza nehkevirî. Yekî ji 
me neh kevir, yê din jî neh heb 
pişqûl hijmart û me dest bi lîstika 
fêzê kir. Ger ew bi ser ket û ger jî 
ez, çend caran jî em li patê man. 
Dawîya dawî, pişqûl hur bûbûn û 
sedem ew me dev ji lîstikê berda. 
Bi wê ra min serê xwe bilind kir 
ku li berxa mes bikim. Bi meski-
rina min ra qîrnî bi ser min qet: 
„Eow Kemal, zû rabe berx tunen. 
Kemal rabû ser xwe û wekî ku go-
tina min tesdiq bike got „Pee, di 
qawê heşa da hatîyo, lê berx tu-
nen“.

Berxan di ser me ra baz ne-
dibana û neçûbana mal, ew wê 
çûbana û ketibana nava zevîyan. 
Bê hemdê xwe, em jî berve zevîya 
meşîyan. Gava em gihîştine 
zevîya, me dî ku berx di nava 
du zevîyên bi ser hev va ne, be-
lav bûne û serê xwe kirine erdê, 
diçêrin. Kemal çû alîkî, ez çûme 
alîki. Me xwest em berxa ji nav 
zevîyan derxin. Lê me çi kir çi 
nekir, me bi şa nekir. Me yek ji 
zevîyê derdixist, dudu diketên. 
Dudu derdixistin, yê mayîn dike-
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tin. Carekê devê wan li gîhayê ku 
hê jî hêşin û tam xweş e keti bû û 
bi zû zû jî nedixwestin j vê tamê 
bêpar bimînin. Ez li çareyekê 
digerîm ku, ka ezê berxan çing ji 
zevîya derxim, deng bi ser Kemêl 
ket. Kemal him direvî, him jî 
diqîrî: „Eow Memê Oske“ î te. 
Min serê xwe rakir, çi bibînim. 
Memê hespê xwe daye horê berve 
me tê. Min jî mîna Kemêl kir û ez 
revîyam û min xwe avête kortê û li 
ser çokan çûm ba Kemêl. Me hêvî 
dikir ku, Memê em nedîtibaya û 
hespê xwe berve gund biajota. 

Mem pârêzvan zevîyên gund 
bû. Ji sibê heta êvarê li ser hespê 
xwe zevî bi zevî digerî, daku pez 
û ga nekevin nav wana û zirarê 
nedin. Ji bo wî karî xwedîyê her 
zevîyeke ku hatîye ajotinê, ji bo 
carekê kêm zêde heqê wî dida. 
Mem di nava gund da gelekî bi 
nav û deng bû. Bi tifinga xwe ya 
her tim mîna çoyekî di dest da, 
tim li ser hespê bû. Dihat gotin 
ku wî çend cara pez û gayên xelkê 
ku ketibûn zevîyan, bi tifingê 
kuştîye. Herwiha kesek bidîta 
ku pezê xwe bê hemdî yan jî na, 
berdayê nava zevîya yekî din, bi 
çoyê xwe heta ku ew kesa reşhêşin 
nekira, rehet ne dibû. Li gor 

gundîyan Memê işê xwe baş dikir 
û ji ber wê jî dengê xwe ne diki-
rin. Wan xû û tehbetên Memê 
baş dizanîn û dînbûna wî jî bi 
kêrî wan jî dihat.

Mem li ser hespê, di desta ti-
fing hat di ser kortê ra dawestî 
û got: „Derkevin“. Hê ku gotin 
di devê Memê da bû, Kemêl bi 
hêvîya ku Mem li wî were rehmê 
û wî berde, got, „Welle ne berxên 
me ne. Ez bi vî ra hatim“. Memê 
guh neda ser Kemêl û got: „der-
kevin ji wir.“ Em ji tirsa bi carekê 
ra ji korta kur derketin û hatin 
li rû hev nêzikî Memê rêz bûn. 
Memê:

– Zû berxan ji nav zevîyê der-
xin!

Kemêl dîsa xwe negirt û go: „Ê 
dernakevine“.

– Min di hestîyên bavê wena 
yo. Zû van berxan derxin. Yan ezê 
duduya di we da sar bikim û devê 
tifinga xwe berve me kir. Di ser vê 
gotina Memê ra nayê bîra min, ka 
me ewqas berx, çing di nava çend 
deqeyan da ji nava zevîyê derxist 
û bire alîyê din kortê.

Mem li alîyê din ê kortê, alîyê 
zevîya ma bû, Kemal, ez û berx jî 
alîyê din ê kortê berve gund. Min 
hêvî dikir ku Mem, pişta xwe bi 
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me de û here. Lê wer nebû. Navê 
wî Mem bû û divê ew li gor navê 
xwe tevbigerîya. Berê destê xwe, 
paşê bi dengkî bane me kir. Em bi 
tirs çûne ba Memê. Di nava êngiz 
da qanqalên strî dirêj hebûn.

– Herin wan qanqalan jêkin û 
bînin vira, Memê got.

Da ku em di çavê Memê kevin 
û bi hêvîya ku ew me efû bike, 
em çûn, me bi pozê meresê xwe 
qanqalên herî mezin yekûyek 
jêkir û li ber ningên hespê wî 
avête ser hev. 

– Ewqas bes in. Niha wana 
bikin du par, got Memê. Me bi 
lez û bez qanqal kirin du par û 
paşva vekişîyan. Ez fikrîm, min 
got Memê vana bi me bide sipî 
kirin û bide hespê xwe. Lê elbet 
Memê planên xwe yê din ji bo me 
hebûn.

– Xwe tazî bikin, got û devê 
tifinga xwe berve me kir. Me bi 
carekê ra, îşlig yan jî niha baş nayê 
bîra min, t– shrit ji xwe derxist.

– Şalên xwe jî derxin, got 
Memê. Devê tifingê hê berve me 
ye. Bê çare me şalên xwe jî derxist 
û em kurtazî man. Mem ji hespê 
dehat –hê jî tifingê di dest da– û 
hat li ber me sekinî.

– Destên xwe rakin, go. Me 

rakir. Ji vê pêva min zanî ka çi 
te serê me. Wî du qanqal ji erdê 
heyna û kire bin çengê min û 
got „destê xwe dayne“. Bi danîna 
destê min ra girî bi ser Kemêl 
ket. Strîyê qanqel di canê min ra 
diçûn, lê wekî ku êşa min ew hîs 
bike, ew digirîya. Paşê Mem çû ba 
Kemalê ku hê jî digirî û du qan-
qal kirin bin çengê wî û bi xwe 
destê wî danîn jêr. Çi derewan 
bikim, ewqasî ku ez tirsîya bûm, 
qanqalan canê min neêşandi bûn. 
Min û Kemêl me li hev meskir û 
di cîda em têgihîştin ku Mem wê 
tenê bi vê nemîne û ji tirsa girî bi 
ser min jî ket.

– Xwe li ser qanqala dirêj kin, 
got Memê, bi dengekî hê nerm. 
Kemêl got „na“ û Memê yek bi 
binguhê wî va da. Memê care-
ke din got „xwe dirêj kin“. Em 
bêçare bûn. Mem kesekî weng bû 
ku, gundîyan zarokên xwe yê ku 
bi şev xew nedizanîn, bi wî ditir-
sandin.

„Digi dig, digi dig, Mem î li 
ser hespê ye û î tê. Aha hat. Memê 
memê, lawikê min î raketîye, mes-
ke! Nana, welle î raketîye, Memê, 
î b’aqile.“ Gundîyan xwebixwe 
wekî bi Mem bi hespê xwe ketiba 
oda wan, deng dikirin, zarokên 
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nedihewî, ranediketî, digirî aşt 
dikirin. 

Min berê, di du min ra Kemêl 
me li ser piştê xwe li ser qanqalan 
dirêj kir. Her çi hîkmet, niza‘m, 
dîsa ewqas wekî ku ez tirsîya 
bûm, neêşîya.

– Xwe tulut bikin, Memê go. 
Bi tulutkirinê ra qîrînî bi ser me 
herduyan ket. Gava me xwe tu-
lut kir, giranîya me hatibû ser 
qanqalên di bin çengê me da û 
strî di canê me ra çûbûn. Girî 
û qîjîna me bi ser dunê keti bû. 
Di nava wê qirîn û girîyê da min 
dengê strîyê ku canê min da di-
here xwarê dibihîst. Lê pir neçû 
Memê got „rabin ser xwe“. Em bi 
çavên bi girî, bi carekê rabûn ser 
xwe. Pir nebe jî çend derên me 
xwîn bûbûn, lê êdî ji tirsê, yan 
nizam ji çi, ew derên ku strî tê ra 
çûyî, nediêşîyan.

– Hunê careke din berxa ber-
din zevîya?“ Memê ji me pirs kir. 
Me bi hev ra got „NA!“. Kemêl bi 
ser „na“yê da „zatin berxên me tu-
nene. Ez lawike filan mamosteyî 
me. Welle ez careke nakim.“ got. 
Lê gotinên Kemêl qe ne xema 
Memê bûn. Mem li hespê xwe 
sîyar bû û ji me bi dûr ket. Me 
kincên xwe li xwe kirin. Kemal, 

bê xatirxwestin bi girî bezî ber-
ve mal çû. Min jî berx dane ber 
xwe û hêdî hêdî çûm mal. Saet 
hê nebûbû neh. Karîyera min 
a şivantîyê bi carekê ra bi dawî 
bûbû û li dijî wekî ku min heyal 
kirî, serî di ber da vegerîyam ha-
tim malê.

Piştî vê meselê ne kesî ji malba-
ta min, û ne jî ya Kemêl ji Memê 
ra tiştek got. Dibe ku şerê xwe jê 
parastibin, yan jî heq dabûbûna 
wî, nayê bîra min, lê mesela 
min û Kemêl di nava gund da, 
bi pirranî di nava hemsalên me 
da belav bûbû. Ew mesela ji me 
ra bûbû şanekê. Me pirr sala her 
carê bi hûrgulî ji sedan kesî ra qa-
la vê meselê dikir. 

Berî çend salan ez û Kemal, 
em li gund hatin ba hev û me dîsa 
li ser mesela me ya bi Memê ra 
deng kir, em têra xwe kenîyan. Li 
ser pirsa min, ka çima Memê li 
me wer kir û kesî dengê xwe nekir 
û ka wî neyartîya Memê kir yan 
na, Kemêl bersîveke pirr balkêş 
da min: 

„Berê gund biçûk bûn. Herkesî 
hevûdu nas dikir. Gava li derekê 
tiştek biqewîma, herkes tavne jê 
haydar dibû û bixwastana jî nex-
wastana jî yan parçeyek ji meselê 
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Dema ez 14 salî bûm û min ji bo ku zikê xwe têr bikim 
parîyek nan dizîbû, ez xistim zîndanê û tam 6 mehan 
bêdewa nan dan min. Edaleta jiyanê ev e.

Victor Hugo

bûn, yan jî dibûn parçeyekî wê. 
Erê, Memê li me xist, lê sucê 
dê û bavên me yên ku em di wî 
emrî da şandi bûn ber berxa tune 
bû? Herwiha gundîyê ku tehbetê 
Memê dizanin û ligel vê yekê ew 
kiri bûn parêzwan qet tune? Ji bo 
gundîyan ya muhîm zevî bûn û 
zevî jî herî baş Memê diparast. 
Ji ber wê ye ku gundîyan dev ji 
Memê bernedidan û çi bikira 
dengê xwe nedikirin. Berî ku tu 
yan jî ez, neyartîya Memê bikin, 
divê em ji dê û bavê xwe ra jî bibin 
neyar, yan jî ji hemû gundîyan ra. 
Gava em biçûk bûn, te çiqas ba-
la xwe dayîyê, nizanim, lê berê, 
di gundan da rewşa gundîyan ya 
aborî kêm nêzik wekî hev bû. Ya 
hebû, yan tune bû. Ya kesek bi 
heyî bû, yan jî di nava tuneyîyê 
da bû û ji nava wê tuneyîyê der-
ketin jî hemahema ne mimkun 

bû. Veng bifikire, zevîya ku berx 
ketî ya xizanekî bûya û Mem 
nehatibûya û me jî nikarîbûya 
berx ji nava zevîyê bi derxista-
ba, wê çi bûbûya? Erê, te zanî. 
Xwedanê wê zevîye û malbata wî 
îhtîmalek wê birçî bimana. Û hes-
ta birçîbûyînê, ji ya êşê jî bi hêztir 
e.“ Ev bersîva Kemêl çiqas balkêş 
û bi wate be jî, ez hê jî di wê fikrê 
da me ku, tendurîstîya Memê 
ya derûnî ne baş bû, dibe ku ew 
kesekî psîkopat bû. Ew tiştê ku wî 
li me, li gundûyan dikirî, tenê bi 
serkeftina karî wî yê bi pirsgirêk 
nayê îzah kirin. Ya Memê ne tenê 
lêxistin yan jî engavtin bû, wî ew 
işa bi fantazî û sîstem dikir. 

Dibe ku kesek meraq bike: 
Na, piştî vê meselê ez careke din 
neçûm ber berxan.
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Li Kudistana rojhilat li nav çîyên 
Zagrosê yên serfiraz, bilind û bi 
xwebawarîyê xemilandî heremê 
Hewramanê heyê. Hewraman bi 
nasnamê xwe serbilind e û berî 
îslamê navanda dinê Zerdûşt bû.

Hewramanîynan erf û adetên 
xwe ji bir nekirine, ji nasnama 
xwe, kultur û zamanî xwe tawîz 
nadin. Hewramanî îro jî nexwa-
zin peyvên bîyanî bi kar bînîn. 

Hewramanî tu şîrî dayikên xwe 
nekin! Ew dizanin ku ziman; bin-
geha namûs, nasname û hebûnê 
yê!

Mîmarîyê navceya Hewramanê 
ji alîyê UNESCO -rexistina 
candîyê netewên yekbûyî -xiste 
lîste ya mîrasê cîhanê. 

Xanîyê navcê Hewramanê li 
bewrar (berwar) û çîyayê Zagrosê 
wek rêzên şîîrên dila, egîta, hesretê 
dostanî, biratî û wekhevî xwe bi 
cîh kirine. 

Xanîyên navçê yên Hewra-
manê li bewrar (berwar) û çîyayê 
Zagrosê bi xwezayê re bûyê yek 

derûdorê xwe gemar û qilêr  ne-
kirîyê. Xanîyê navçê Hewramanê 
li bewrar (berwar) û çîyayê Zag-
rosê bi rengên malên xwe bi 
tebîete ve di nav ahengekê da 
wek helbesteke evînê ne.

Hewramanî bi goranî deng di-
kin. Bêrî îslamîyetê demokrasîyeka 
gelek gihêştî li Hewramanîyê 
hebû.  Demokrasîyeka bi teybetî.

Gelî wê mintiqê îdarevanên 
xwe mehelî bi rîyêke pir orijînal û 
demokratik heldibijartin.

Ji bo ku heqî hilbijartîyê û hil-
bijiran hebe divê ev kesa giranîyeka 
wek gilokeke bi destekî hilda.

We demê xelk î analfabêt bû.
Ji bo wê jî ew kesekî ji bo 

wazîfên werin hilbijartin bi navên 
fêkîyên navçê wek hinar, gûz sêv, 
mûj ûwd dihatin temsil kirin.

Kesên ku heqî xwe yî hilbi-
jartinê hebû pênc deng dan heqî 
xwe dibû.

Kumsay, ji şeş mêha carekê ji bo 
ku wazîfêdaran hilbijêre kom dibû.
Kumsay wek parlamêne heremî 

Kumsay Konsey
- Demokrasîya Orijînal

Seyfî Doğan
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kar dikir. Kumsayê wazîfêdarên 
mehelî tayîn dikirin.

Helbijartine Kumsayê îrojî wek 
folklorik her sal temsilî berdewam 
dikê.

Xelk bi kincên xwe yên heremî 
di Kumsayê da beşdar dibe. Kinca 
balkêş; Farajîn e. Farajîn wek 
êlekekî ye. Ji herîyê pêz tê çêkirin. 
Bi mêtodê kulave te îmal kirin.

Farajin rengî xwe davetîyê û 
wek kozîya êra. Li ser milî farajîn 
li rast û çep du pace hene. Ew 
pacana wek pêtîya êr û  bircên 
êgir in.

Bi rengi xwe û pacên xwe 
faranjîn sembola êr e. Agir li 

gor dînî Zerduşt Ahura Mazda 
temsil dike.

Agir; germiyê, ronahîyê, 
pakijîyê û sembolê rojê yê li ser 
dine. Farajîn agirê li pişt e! Farajîn 
ateşgah li piştê xwe barkirin e. 

Me çîyayên Zagrosê terbîyê 
kirine û tevda bi ahengake dilşad 
dijîn! Me nevalên Zagrosê bi 
zevîyên genim û cê wek xalîyê 
kurdan xemilandine.

Em xwe ji bîrnekin!...
Em ne dewşirme, 
ne dönme,
û ne jî heramzade nî!... 

Çavkanî, Internet
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Quto
  Seyfî Doğan

  Qerfo
  Seyfî Doğan

li ber dîwêr 
girî jê kêm e
îradayê azad   

bê neynik
li nav civatê
digere   

siyasetmedaran
kilam yêke
meqam hezara  

peymanên aştîyê 
li pêşengehen sîlahan
îmza dikin   

gûla li balkon 
wek êvîne bêav
çilmasî   

ser kîtêban 
postek xubar
ziman dirêj 

rêvîyê kal 
li kevîyê rê
li benda hevî ya 

çavên xwe digirê 
rojê berdewame
rîya tenik   

qumrî 
nikul tijî
vegerî hêlînê  

serî sêbê qirikê
çêlên xwe  
hîn bû ne firnîyê dikê 

hênikê 
sîhê darê bî
dilê germ   

rojveger
rojên qut 
çavên li paş 

roja teze
germe zer
silave ji dilda 

ji meşê hêngiv
bîhne gulan tê yê
derzî   

guh bi ser dengî 
bê û baranê da 
ji asûmanda ci xebar hene   

defterên asûmanê 
tîpên xwe ye hatine guherandin
bêdengî  
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Çingî Cane kilameka derd û kula 
ye! Hekat li gundê Cûtikê Heremî 
derbaz diwê. Osê Eşkê Birê û Sil-
tana Têfiq pismam û dotmam in. 
Os li salê 1940, Siltan jî li salê 
1944 hatîye dinê. 

Mezinên malbatê ew ji hevdi 
re munasip û li yaqê hev dîne û 
Os bi Siltanê va li sala 1963an de 
zewicandine. Ji wan ra xani çeki-
rine.

Wê wextê li heremê me û 
gundên me tuneyî û xizantî 
hebûye. Welatê Almanya jî 
pîşesazîya xwe xelaskirîbûye û 
kar pir bû ye. Lê karkerên xwe 
kêmbûne. Ji bo we jî ji Tirkîye 
karker xwastine. Birayê Osê, Bi-
lo wê wextê li Almanyê bûye û 
bi Osê re xeber rêkiriye û gotîyê 
„tu jî were.“ Osê jî di salê 1965an 
de, xêt û beratên xwe tijî kirine û 
serlêdana xwe kirîye. Wext hatîye 
û Almanyê bange Apê Os kirîyê. 
Apê Os, kesê sêyemîn ê ku ji  
Cûdîkan çûne Almanyayê. Dema 

Kilama “Çingî Cane“ 
û hekata wê

Bilal Celepli

Siltana Têfîq 

xewer tê malbat û cîran gîştik şa 
bûne. Birayên Apê Os û gundî  
hatine malê û xêr kirine.

Apê Os, soz daye Siltanê û 
gotîyê “Ez ê perê ku min  qe-
zenç kirî ji te ra bişînim. Tu jî 
kêmayîyên malê û kurikan bike, 
yên mayî jî bihevgîne. Ez ê we-
rim, em ê xanîyekî ecer çekinî, 
kamyonekê û  traktorekî bîstînînî.

Osî tere Almanyê û li fabrîkayê 
dest bi kar dike. Ew pir jîr, paqil û 
xebatkar bûye. Loma xûdanî kar, 
Osê dike serkarê fabrîkayê. Çend 
demsal derbas dibin…

Rokê (li salê 1966an) deme ku  
Siltana Tefîq li ber gomê dişûxile 
erebekê tê ber malê. Ji erebê sê 
meri dêtên, yek ji wan Os e. Siltan 
siftê bixwe bixwe diwê “ Osê di 
mektûwê xwe da nivîsandi bû ku; 
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ez ê li îlonê werim! Niha tîrmehê 
çima hat?...“

Siltan dûredûr li rewşê Osê 
mez dike û zû fahm dike. Osê tiş-
tek hatîyê sêrî û heşên xwe wenda 
kiriye. Hewli zû dikeve nav gundê 
Cûdîkê Heremîyê.

Gundî gîştik têne mala Osê. 
Siltanê jî pişta xwe daye gomê û 
ji şûna xwe ranawiye; mala xwe û 
merîyên tên malê sêrdikê. Paşê, 
jineka cîrana Siltanê  ferq dike, 
hatîye şemlaqêk li Siltanê xistîye 
û heynayê birîye mal. Siltan wê 
wextê bi her tiştêkî dihewise.

Ew du merên bi Osê ra hatinî 
hevalên xwe yên jî fabrîkê bûne. 
Yek ji Xelîkê Jor, yek jî ji Bîrtalikê 
bûye. Wan ji civata re gotine; 
“Osî pir jîr bû û serkarê me bû. 
Xwedîyê fabrîkê û yên li fabrîkê 
dişûxilin gîştika jî jê pir hezdi-
kirin. Paşê çavinî bû, heşên xwe 
wenda kirin. Em bi erebê dihatin 
welat û birayê xwe Bilo  got; “hey-
nin bi xwe ra biwin Tirkîye.“ 

Çila Siltana Tefîk li vir 
destpêdike û ew dest bi kilama 
dike. Osê nexwaşîya xwe sal bi 
sal giran diwe. Birayên xwe, wî 
doxtir bi doxtir, xoce û bi xoce û 
ocax bi ocax digerînin lê neçare 
ye. Birayên Osê ew du caran bi-

rine bajarê Sembûlê timarxanê lê 
timarxanê Apê Os qewûl nekirîye.

Apê Os, carcaran ji mal direve, 
carcaran jî li Siltanê têxe. Ji bo we, 
ji Osê re xanikî biçûk ava dikin û 
Osê bi zînciran girêdidin.

Rokê wextê ku Siltan odê rêş 
û pakij dike; Os diwê; „Siltan 
min tu berdayî. Ya here ya jî ez 
ê te bikujim.“ Siltan ditirse û tere 
paş malê û  rûdine. Sê, çar deq-
qa bişûnda Os diwê; „Siltan tu 
çûyî?“

Ew jî diwê; „Erê ez li herda 
malê Millo me, terim mal.“ 

Navbarê malê Millo û mala 
Osê nêzîkî çar kîlometrê ye. Vê 
carê Os diwê; „Siltan were min tu 
efkirî, were çayêkê çêke“ û Siltan 
dîsa tê mal.

Siltana Têfîq berdêl bûye. 
Berdêla wê, merikê xwe berdayê û 
çûye mala bavê xwe. Ji bo we jî pir 
kesan bi Siltanê re diwên “Berdêla 
te çû, Os jî nexwaş e tu jî berde he-
re! Heqê te ye!" Siltanê jî digotîye; 
“Ez kurikê xwe jî, mêrikî xwe jî 
bernadim. Wextê çû Almanyê ji 
min ra pere dişandin rind e, ni-
ha ne rind e!? Vê bêvîcdanîyê, ez 
nakim." Siltanê  29 salan li Osê 
nexwaş mêzkirîye, xizmeta wî 
kirîye.
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Os li salê 1995 an de  di 55 
salîyê xwe de tere ser dilovanîya 
xwe. Siltanê Têfîq jî ji salê 1966 an 
pêlva, vê kilamê li ser distire.

Çingî can e çingî can e
Similê reş, qolincê pan e
Qe na mêrikî xelika jî go;
Ez xêra xwe perim
Va genca vê xudan e
Erê lawo hemal lawo
Dînik 12 seeta dadiwestî
Li ser dîregê junîyo
Heyatê xwe bi perê gewir dayo
Her derikê hen lê mayo

Digo li Haymane hemal li Haymane
Hestirkê min heyasizê bûne tavê baranê
Silo bi Heco va ê diwêne em e niha li doxtira, li ocaxa bigêrininî
Me çarê nedî, em ê buwinî Samûla şewitî bavênî timarxane 
Va çi dardî giranekî ocaxêk, doxtirek pê nizane

Ya şawitî malika mino
Ya xelîya helûnka mino
Yê nav mala lawikê apê mino
Derê lawo hemal lawo
Dînik heyatê xwe bi perê gêwir dayo

Te çi îş kir hemal te çi îş kir
Te îşê di dest xwe de bedayîş kir
Hevalê bavî Metîn û Remazanê min
Bavolê xwe kirin hev o, hatin hesreta xwe o kavuşmiş kir
Qe ne mîna lawikê apîkî min î simbêla reşo aqlê xwe oynamiş kir
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Dînik kapî xwe venekiro
Dînik komkê xwe hûriko nasnekiro 
Te dît vê heqsizî fenika çing li min heyasize kiro
Got min digot Elo hemal Elo

Mi go ma here Avrûpa şewitî çalişmiş be
Em xanîne xwe çekinî berbera selo
Qe min nego were di oda Silo keve 
Ez heyasizê tim li ber malê rûnime bidime kesero
Te dî derdê giran çing ma li sero

Derê lawo hemal lawo
Dînik heyatê xwe bi perê gewir dayo
Her hewesek di dilda mayo
Pasaport di berîkê de mayo
Li min rabirtin bulutê barê,

Hevalê bavê Metîn û Remazanê min
Çantê xwe heynan çûn Avrûpê şewitî kare
Wê rokê pê va koma min kete bin zerarê
Nurî, Necatî hûn çima nawûne qurban 
Zîncîrê ningê bavê we de çûye xarê

Min zalimê zalim nexwaşê xwe qewûl nekir
Kapi, xanî acer jê ra venekir
Careke jî jê ra cîh bi çarşef nekir
Sufrêka rind ji bavê Metîn û Remazanê xwe ra çênekir
Li vê dinê derewnek qe pîyên xwe ba nekir

Çîye çîye nexweşo çîye
Ningê xas li ser beton dastîye
Min go Nureddîn were zîncîrê bavê xwe veke
Va yê mahkûmê Xwûdê, îro da
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Bisk û gulî 
-2-

Mehtab Îdelî

Min di nivîsa xwe ya berê da qala 
xeml û şiklên porên jinan ya di 
civata kurdan da kiribû. Di vê 
nivîsê da jî ez dixwazim behsa 
xeml û şiklên por, rih û simbelên 
mêran bikim.

Di dîrok û civata kurdan 
da wekî jinan, mêr jî xwedî ge-
lek stîl û xeml bûn û bi van 

taybetmendîyên xwe jî diha-
tin nasîn. Wek mînak: Gulî, 
perçem-temorî, rih û simbêl, 
kum, kulik, egal (poşî), teylesan, 
şewqe û hwd. Her yek ji wan 
sembola tiştekî ye û her yekê 
rewşa wan ya civakî, olî, statû, 
sîyasî û temena wan dida nîşan-

dan. Bêguman divê em sedema 
herî girîng jî ji bîr nekin: Xweş 
xûyakirina ji bo zayenda din. 
Werin em bi hev ra bibînin, ka 
wan çawa hewl dane ku xwe xweş 
bidin xûyandin. 

Por, di gelek çandan da him 
ji bo jinan him jî ji bo meran 
xwedîyê wateyên pir kur e. Kur 

kirin û xemla 
porên mêran bi 
gelek cureyan e û 
her yek ji wan me 
digihîne sedem 
û wateyên wan û 
vedigerîne çandên 
kevnar. Yek ji wan 
jî porê dirêj e. Me-
ran jî wekî jinan 
porê xwe dirêj di-

kirin û bi dora serî de berdidan. 
Bi ser da jî curbicur xeml didan 
serê xwe û ew xemlan jî rewş û 
statûya wan sembolîzê dikirin. 
Porê dirêj, ji serdema antîk ve 
hema hema di hemû çandan de 
him ji bo jin him jî bo mêran 
wekî zerafet, azadî û dewlemendî 
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dihat hesibandin. Ji ber vê yekê 
piranîya mirovan porê xwe dirêj 
dikirin. Porê kurt jî yê xulaman 
bû. Birrîna porê kesekî jî, wekî 
heqereta herî giran a ku li mirov 
hatîye kirin, dihat dîtin û ceza 
kirin. Di şaristanîyên kevnar de, 
ji Medan bigire heta yên din, 
hemûyan, xwedawend, keya-
ser, keybanû, fîlozof, helbestvan, 
pisporên payebilind, alîmê dînî 
û hwd. porê xwe dirêj û bi piranî 
jî xelek xelekî dikirin. Herwiha 
lehengên efsaneyi jî bi vî rewşê 
dihatin ravekirin. Di çavkanîyên 
dîrokî da tê gotin, ku pênasîya 
porê kurt bi çanda Romayê dest pê 
kirîye û li seranserî dinyayê belav 
bûye. Romayîyan porê xulamên 
xwe bi xwe kur dikirin. Yên din jî, 
ji bo ku di qadake civakî ya bijare 
kevin, diçûn tonstrinan/berberan. 
Piştra, ji ber ku bikaranîna wê re-
het e, gelek kesan porê xwe kur 
dikirin. Dûre jî ew ji leşkeran ra 
bû stîla porkurkirinê ya pêdivî û 
mecbûrî.

Li şaristanîya Mezopotamyayê 
jî girîngî didan porê xwe û li gorî 
stîla wî jî statûya wan dîyar dibû. 
Da kû kesên bi heyî û meqam-
bilind û xulam, ji hev cuda xûya 
bikin, porên xwe bi stîlên cuda 

didan kur kirin û bi gelemperî 
porê xwe nedişuştin.

Helbet gulîyan jî di dîrokê de 
şûna xwe girtibû û li Misrê kev-
nar û li Babîlonê bûbû sembola 
statûyeka din di nava civatê de. 
Gulîyên, dema ew dimirîn, di-
hatin birrîn û bi wan ra dihatin 
binaxkirin. Li ba mêrên kurd 
jî ew rewş hema hema wekî yê 
civatên din bû û ji ber wê jî ji 
bo wan sembola gelek tiştan bû. 
Mêrên êzîdî, kes û berpirsîyarên 
oldar, yên li ber derîyên mergen 
û cîyên pîroz, wekî Laleş, cil û 
bergên spî li xwe dikirin û porên 
xwe kur nedikirin; ew dikirin gulî 
û bi dor serê xwe de berdidan. Ew 
şikla porberdanê wekî “gulçînk” 
tê bi nav kirin. Ew gulçînkan 
watebilind in û statûya wan ya 
di civakê de dîyar dikin. Êzdîyên 
li Gurcistan û Ermenîstanê jî 
hemû porê xwe kur dikirin, lê 
tene parçeyek ji biskê berdidan. 
Ev jî wekî “temorî/perçem” tê bi 
nav kirin. Ev ji bo wan sembola 
ezdîyatîya wan bû.

Kurdên din jî porê xwe bi wî 
awayî dibirrîn, lê li ba wan ew 
yek bê wate ye; tenê stîleka klasîk 
bû. Hin kesan jî, ji perçemê hi-
nek dibirrîn û paşi û kelekên 
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porê xwe dirêj dihiştîn û dikirin 
gulî. Hinekan jî nava serê xwe 
kur dikirin, kêlek jî dirêj dikirin 
û dihûnandin.

Di stîleke din de jî, hemû por 
pir kurt dihat birrîn, tenê nîvê 
piştê yan jî hemû paşîya por heta 
gapirê dirêj dihîştîn.

Li ba me, di nava kurdên 
anatolîya Navîn de jî heta 50-
60 salî berê, porê kurikan tas 
datianîn ser serî, tevahîya kevîya 
por kurt dikirin û ji jor da dirêj 
dihiştîn. Ji vê stîlê ra jî digotin 
“kurmanckî”. Meriv dikare beje, 
ev stîla ya ku di nava kurdan de 
herî zede belavbûyî ye. Lê piştî sa-
lan Amerîkîyan ew wek stîla xwe 
bi cîhanê dan nasîn û navê wê jî 
kirin “serkurkirina Amerîkî”. Bi 
heman awayî wekî, kurmanckî, 
lê eger ji alîyan zêdetir hat birrîn 
û porê jor hendik hîştîn, ango bi 
taseke hîn biçûktir were çêkirin, bi 
wê ra jî digotin “tatarkî”. Stîlek jî 

berevajîyê kurmanckî bû. Yanî ji 
ser da kurttir û tevahîya kevîya por 
û perçem dirêjtir bihata jê kirin. 

Hinekan tas datianîn ser serî 
xwe û dora wê bi makineyê kur 
dikirin û gava tas radikirin, sirf 
perçem û ser ra direjtir dihîştin û 
ew jî bi meqesê hinek kurt diki-
rin. Navê wê stîlê jî ‘‘elebroz’’ bû.

Di stîleke din da jî, hemû 
por hinekê, navbera herdu cênik 
û perçemê jî zêdetir kur diki-
rin. Hinekan jî, hemû por kêm, 
navbere herdu cênik, perçem û 
guhan zêdetir kur dikirin. 

Hin kesan jî hemû por dibir-
rin û kur dikirin; ango her der 
wekî hev. Bi wî awayî hîn bi de-
han stîlên ku me ne dîtî û ne jî 
bihîstî hene.

Piştra, li gel şert û mercên ci-
vat û jîyanê, stîlên por jî hatin 
guhertin. Mêran bi curbicur şikl 



61

85/2022

dan porê xwe. Porê dirêj dîsa hat 
bû mode. Û gelek celebên wan 
nû çêbûn: Ringlets, paşvemayî, 
stripe di navînda, yên dirêj erenî, 
neyînî û hwd.

Porê nîvkurt: Tomboy, kana-
dayî, spherical, spherical messy 
û hwd.

Porê kurt: Çermsor, jîjo, hil-
bera Fransî, boxing, nîv-qutik, 
platform, xêzîka kêlekê, dadgeha 
leşkerî û hwd.

Rih û simêl jî wekî por, ji afa-
randina mirovahîyê ve heta îro, 
di her serdemê de, di her civatê 
de û ji bo her mirovekî bûbûn 
xwedîyê wateyên cuda. Bi salan, 
rih û simêl wekî nexşandî, nişana 
hêz û zilamtîyê, xweşikî, hewce-
darîyek olî yan jî beyanek sîyasî 
hat dîtin. Her civatê li gorî çand, 
rewş, ol û statûya xwe şikl didan 

wan, ew dixemilandin û pê bîr û 
bawerîyên xwe sembolîzê dikirin.

Li destpêka şaristanîya Med-
an, bi piranî por û rihên xwe 
kur nedikirin. Keyan por û rihên 
xwe gelek direjtir û xelik xelikî 
dikirin. Ew sembola hêz û bilind-
bûna wan bû. Por û rihê leşkeran 
jî ji yên wan piçekî kurttir ê ber-
hevkirîtir bûn.

Niştecîhên Misira Kevin jî 
por û rihên xwe dirêj dikirin. 
Firawûnan jî rihên xwe dihûnan-
din û bi toza zêr dixemilandin. 
Piştra, bi pêşketina şaristanîyê 
va, ji bo medenîbûna xwe bi-
din nişandanê, por û rihên xwe 
kur kirin. Sirf Firawûnan ji bo 
merasîmên olî rihên sexte (osîrd) 
bi bine çena xwe didan. Dirêjbûna 
ew rihan, hêz, bilindbûn û 
jîr bûna wan sembolîze dikir. 
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Dûzanên/ûstûra wan ji zêr, elmas 
û ji ma’denên giranbûha dihatin 
çêkirin. Dema firawûn dimirîn, 
ew bi wan ra dihatin çalkirin, da 
ku ew bikaribin di jîyana xwe ya 
din de dîsa bi kar bînin.

Li ba Yewnana Kevnar jî rih 
pir giring bûn. Sembola şarezayî 
û hêza mêranîyê bû. Xortan, heta 
rihên wan derneketin porê xwe 
nedibirrîn. Mêran jî, sirf dema 
şîn bikirana rihên xwe dibirrîn. 
Eger kêr yan jî dûzan nedîtibana, 
bi desten xwe dirûçikandin. De-
ma mêrek mir, rihên wî dibirrîn 
û bi derî de dikirin. Herwiha li 
ba Yewnanên Kevnar jî birrîna 
rihê kesekî wekî sûcekî mezin di-
hat dîtin û dihat ceza kirin.

Li ba Romayîyan jî, tiraşa sifte 
ya kurekî, sembola gava yekem 
a jîyanê bû. Mêrên ciwan, heta 
temenê gihîştinê rihên xwe dirêj 
dikirin û di rojbûna xwe de li ber 
çavê hemû malbatê kur dikirin. 
Û ew rih dixistin kodeke taybet, 
piştra pêşkêşî xwedê dikirin.

Di şaristanîyên Mezopotam-
yayê de, rihên mirovan dirêj, bi 
gulî û stûr bûn û ji bo wan gelek 
bi qîmet bûn. Zilamên payebilind 
rihên xwe bi henê boyax û bi toza 
zêran jî pudra dikirin. Ji bo wan 

rihê herî girîng, rihê ber bi jor bû. 
Zilamên Mezopotamyayê bi sae-
tan hewl didan ku rihê xwe ber bi 
jor ve çex bikin. Sedem ji ew bû, 
ku rih her ku ber bi jor ve biçe, 
wê bilindîya hîyerarşîya wan nîşan 
bida.

Rih di nav adetên kurdan da 
jî, wekî Yewnana bi awayekî din 
şûna xwe girtîye. Dema kurd şînê 
digirin, çel rojan rihên xwe kur 
nakin. Piştî çel rojan cîranek yan 
jî merivekî wan tê û şîna wan bi 
dawî tîne û rihên wan yan bi xwe 
kur dike yan jî wan dibe berber.

Ew stîl, bi serdeman, bi sed-
salan û bi olan ra her çiqas xwe 
biguherin jî, rih ji bo mêran her 
tim bû sembola nirx û mêranîyê 
ye. Di sedsalên navîn de, jinekê 
bixwesta ku riha mêrê xwe xe-
ra bike, ew dibû sedema lêdan 
û cezakirina wê. Di Anglosak-
sonan da rih sembola şeref û 
serbilindîya mêran bû. Jêkirin 
yan kişandina porê mêrekî di-
hat cezakirin. Cezayê birrîna rih 
jî du qat bû. Ev ceza ji cezayê 
birîna tilîya biçûk zêdetir bû. 
Yanî rih, ji organekeka mirovan 
bi qîmettir bû. Rih jêkirin dibû 
sedema serhildana miletîkî jî. 
Împaratorê ûris Pyotr Alekseye-
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viç (Petroyê dîn), ferman dide, 
ku rihên serokê Kazakan, wek 
simêlên wî werin birrîn. Kazak 
guh nedin vê fermanê û ji ber vê 
yekê dest bi serhildanê dikin. 

Wekî ku li jor jî hatîye qal ki-
rin, di dîrokê de, rih dirêjkirin, 
bi awayên din birrîn yan jî bi 
temamî birrîn wate û nirxên olî, 
netewî û adetî ne. Kurkirin yan jî 
dirêjkirina rih û simêlên mêran, 
gorî hinek olan qedexe û ji hine-
kan ra xelat be jî, di rastîyê de, 
ew ji bilî birêkûpêkkirina adap-
tasyona olî ya adetên civakî kevn 
pêve ne tiştekî din bû, lê dîsa jî 
di gelek ol û mezheban da bû se-
dema cudabûna ramanan. Û ew 
dîtinên cuda bi sîyaseta cîhanî û 
îslamî ve tevlihev bû û heta roja 
me ya îroyîn jî hat.

Helbet olan jî tesira xwe wekî 
her tiştî li ser rih û simêlan ki-
rin. Kurdên êzdî bi piranî rihên 
xwe kur nakin. Hinek jî kur di-
kin, lê tenê simêlan berdidin. 
Kurdên Elewî, rihên xwe kur 
dikin, lê simêlên xwe kur nakin 
û bi pîranî jî pîrên wan. Simêlên 
wan pan in û kêleken wan jî 
ber bi jor ve ne. Bi vê stile ra jî 
dibêjin, “simbêla Elewîyan”. Di 
tewratê da her çi qas rih kurki-

rin qedexe be jî, Cihûyan di nav 
xwe de ew wekî sirf bi dûzanê 
kurkirin qedexe qebûl kirin û 
bi awayekî din destura birrîn û 
kurkirinê dan. Xacparêz rih û 
simêlên xwe kur dikin. Rih ji bo 
ortodoksan jî bi rûmet bûn. Di 
nav misilmanan da jî kurrkirina 
rih û simêl gor mezheban tên gu-
hartin. Wekî mînak: Şafiî rihên 
xwe dirêj dikin û wan wekî şîar 
û fermana mislimantîyê dibinin. 
Hinek jî tene simêlan kur dikin, 
lê tenê rihên xwe dirêj dikin. Ji 
bo Hanîfîyan ew diguhere. Gor 
wan di Quranê da şerteke weng 
tune û ew sirf teorîyek e.

Bi guhartin û bi sîyaseta 
cîhanê ra jî stîlên rih û simêlan 
hatin guhartin. Gellek mêran rih 
û simêlên xwe wekî sîyasetmedar 
û sîyaseta wan bi şikl dikirin. 
Bolşewîk jî yek ji wan bûn. 
Bolşewîkan rihên xwe kur, simbel 
jî dirêj dikirin; ew stûr û herdu 
kelek ber bi jor ve bûn. Wekî her 
kesî, kurd jî li pêy modayê ketin 
û simêla bolşewîkan berdan. Pişt-
ra modeya simêla ‘‘Toothbrush 
moustache’’ yanê ‘‘simêla rineka 
(firça) didanan’’ dest pê kir. Wan 
rihên xwe û kêlekên simêlên xwe 
hemû kur dikir bi tenê piçek simbêl 
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qirarê 3-4 santîman li bine pozê 
xwe dihiştin. Li şûna ku kêlekan 
tûjik bikin ew tîkane dibirrîn û ber 
bi jor ve şê dikirin. Ew simêla wek 
firça diranan xuya dike, ji aliyê ko-
medyen Charlîe Chaplîn û Oliver 
Hardy ve navdar bû û di sedsala 
19-an de li Amerika populer bû. 
Ji wir jî belavî Almanya û deverên 
din bû. Di salên Şerê Cîhanê yê 
Duyemîn de, ji ber girêdana wê 
ya bi rêberê Nazî yê Alman Adolf 
Hîtler ra populerbûna xwe herî 
zêde bû. Ev têgihiştin ewqas xurt 
bû ku, simêla firçêya didanan 
wekî “simêla Hitler” hat naskirin 
û weng jî ma. Kurdan jî ew wek 
“simêlzeytûnî” binav kirin. Li 
Bakur ew stîl ji alîyê komarparêzan 
wan jî hat bikaranîn. Ku, bi dîtina 

min, rastîya wan jî nişan dida. Tê 
gotin, ku ew dixwazin wê stîlê dîsa 
bi kar bînin. Û helbet kurd jî di 
bin tesîra wan da mabûn. Kurdên 
rewşenbîr yan jî yên zengîn diçûn 
li bajarên mezin ew stîlan dîditin, 
simbêlên xwe bi wî şiklê dibirrîn û 
dûre dihatin gundan. Yên li gun-
dan jî di bin tesîran wan da diman 
û rih û simbêlên xwe wekî wan di-
kirin. Heta bîst-sî salan bere vê jî, 
li gundên Anatolîya navîn, mêrên 
temenê navîn bi piranî simbêlên 
wan bi vê stilê bûn. Meriv dibêje 
qey bi sedan Hitler li nav gundan 
digerin.

Piştra, dema ku rastgirî û çepgirî 
di sîyasete da derket holê, stîlên 
rih û simbêlan jî bi wan ra rengekî 
din girtin. Rastgiran simêlên xwe 
gor sê hîlalê dikirin. Orta simêlê 
qalindîya xwe normal, kêlekên 
xwe jî zirav û ji dora levên wan 
ra ber bi jêr ve dirêj dibûn. Yên 
çepgiran jî heta leva ser pan û ke-
lek kurt bûn. Ew qalibên simêlên 
wan, dibûn sembola nêrîn û 
nasîna wan ya sîyasî. Bilî sîyasete, 
hinekan jî ji filman tesir digirt û 
simbêlên xwe wekî lîstikvanan di-
kirin. Wekî simêla Clark Gable, 
Tom Selleck. Bi vî awayî heta îro 
bi dehan stîlên simêlan derketin 
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holê. Wekî simêla Salvador Paulî, 
Joshua Chamberlain, Stalîn, Fri-
edrich Nietzsche û hwd. Dibe em 
jinên bi simêl mîna Frîda Kahlo jî 
ji bîr nekin.

Kurdan jî gor ziman û awayên 
xwe ew bi nav kirin.
Wek mînak: Simbêlpalik, 
simêlqeytan, simêltûj, 
simêlbelşor, simêlmûç (simêlpîv, 
simêlmişk), simêlbadayî, 
simêlpîj, simêlberan, simêl gustîl 
(simêl xelek) simêlqelem, 
simêlxiştik, simêlnivişt, 
simêtapan, simêlbor, simêlsivnik 
(simêlgêzî), simêlgergerî, 
simbêlzeytûnî û simêljûjî û hwd.

Rih
Riha sade û xwezayî, rihên kurt û 
çerçove, rih bi çeng, stîla Balbo, 
Van Dyke birrîn, çûna bizinê, ri-
hek pir kurt bi mustaqên Chev-
ron, rihek kurt bi mustaqên kla-
sik, rihên mûminan û hwd.

Bêguman, bedewî jî bi qasî 
sîyaset û modayê giring bû. Mêr 
û xortan ji bo ku ma xweşik bi-
bin, şikl didan rih û simêlên xwe 
û ew dixemilandin. Dema tolazî 
dikirin jî, wekî nîşanekê ew bi 
kar dianîn. Ji bo ku ma dilen ke-
çikan têkeve wan, simêlên xwe 
ba didan yan jî mist didan, keçik 

jî bi porê xwe dilistîn û û bi vî 
awayî nişan didan wan. Hevaltî 
û zewacên pir jî bi vî awayî dest 
pê dikirin.

Xeml
Di dîrokê de, mêran jî wekî jinan 
bi gelek tiştan serê xwe dane xe-
milandin. Ew xeml jî li gorî rewş, 
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statû, ol, çanda civatî û modeyê 
dihat guhartin. Mêrên kurd jî, ji 
tacên zêrîn ên keyên Medan bigi-
re heta îro bi dehan xeml bi kar 
anîne. Keyên Medan kumê -ren-
ge şîn- ku wekî tac jî tê bikaranîn, 
bi zêr û încîyan hatibûn neqişandî 
didan serê xwe. Kumên Esîlzada 
jî ji kulavakî şîn wekî tac ku bi 
zêr û încî hatibûn neqişandin. 
Leşkerên Medan jî seren xwe bi 
bandeporan dixemilandin. Heta 
niha ew guhartin û sedemên kur-
dan jî wekî yên civatên din bin jî, 
lê wekî tiştên din binavkirina 
wan jî li gor xwe û zimanê xwe 
bûn. Wek mînak: Kulik, kum, 
kumik, gupik kulav, teylesan, 
şaşik, poşî, şewqe, fotêr, fes, kip-
pa (kulikê cihûyan), bi piranî jî 
egal. Egal di kevnoşopîya kurdan 
da xemleke jêneger e û di formen 
cûda da tê bikaranîn. Wekî 

mînak: Hinek bi tenê egale 
diavêjin sere xwe û kêlekên wê bi 
dora xwe de berdidin. Hinek jî 
kelekekê li dora serê xwe dipêçin 
û kêleke din bi paş serê xwe de 
berdidin. Yek caran jî hemû egalê 
bi dora serê xwe yan jî li dora 
kum, kulik yan jî fesan da 
dipêçin. Reng û şiklên egalan li 
her eşîr û herêmê were guhartin 
jî, di sîyaset û berxwedana kur-
dan da dibe sembol û yekreng. 
Carna spî dibê li ser kumê Şêx 
Seîd, carna reş girêdide Seyîd Ri-
za û şîna xwe û wî digire li ser da-
ra darazê. Carna diçe xwe li serê 
pêşmerge dipêçe, piştra dibe 
biratî û dadikeve ser milên gerîla. 

Dûre li ser bîrdariya Enfalê 
xwe da ru ala Kurdistanê.

Divê em guhartina ku bi şoreşa 
şewqe li bakurê Kurdistanê pêk 
hatî ji bîr nekin. Piştî vê şoreşê 

gelek ji mêran 
dev ji xemlên 
gêlerî wekî egalan 
berdan û şewqe 
dane serê xwe. Di 
nav kurdan da jî 
bi piranî kurdên 
Anatolîya Navîn li 
şewqa kirin hewês. 
Mêrên wan yên bi 
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nav salan da çûyî, şewqê çar yan 
jî şeşgoşe, hinekan jî wekî mêrên 
eşîra Celikan, heyşt goşe didan 
serê xwe. Ew jî divê di bin tesîra 
merivên wan yên bajarê Dîlokê 
dijîn da mabûbûn, û ji wan 
wergirtîbin. Wan bi piranî şewqê 
heyştgoşe didan serê xwe. Yên 
kal û oldar jî kum û kulik bi kar 
dianîn. Kesên ku hinekê rewşa xwe 
baş, yan jî yên li wan hewês diki-
rin, fotêr didan serê xwe. Ew xeml 
êdî ji wan ra bûbûn pêdivî. Ew 
parastina wan ji germê û sermayê 
bû û carna ji wan ra dibûn der-
man. Gava li hêrs diketin, şewqa 
yan jî fotêra xwe diavêtin herdê û 
aram dibûn. Carna jî gava li gel 
ziraveyên gêlerî wekî “Hesendaxi” 
li serê govendê coş dibûn, dikirin 
destmal û dihêjandin. Dema ci-
wanan dihat û paş ve egal diavêtin 
ser milên wan, îcar te dilgeşîya 
wan bidîta, dinya dibû ya wan.

Herwiha gelek xemlên din jî 
hebûn. Di nava kurdên Anatolîya 
Navîn de, ger kurek piştî çend ke-
çan çêbûbûya, yan jî tenê kurekî 
wan hebûya, dihat gotin “telakî 

bi tenê ye û delalê malê ye.” Wek 
nişana vê jî zêrek yan jî kespik bi 
pêşîya porê wî de dikirin. Û ew jî 
wekî “penaz” binav dikirin.

Piştra her tişt hate guhertin: 
Stîlên bere bi yên nû ve tevlihev 
bûn û bi sedan stîlê nû peyda 
bûn. Her kesî por, rih-simêl û 
xemlên serên xwe çawa xwestin, 
weng birrîn û xemlandin. Ew bû 
zewqa civakî û tercîha kesane. 

Lê divê em îro pirsgirêka me-
zin a meran jî ji bîr nekin.

Mixabin niha li gor hiljimara 
em têdigihîjîn ku ji sedî 60 mêr 
keçel in yan jî porên wan pirr 
weşîyaye

Kespik: Li Anatolîya Navîn ji 
bo qalikên deryayî tê gotin, ku 
ji etarên Dîlokê dihate kirrîn û ji 
bo nezerê dihat bikaranîn.

Wêne ji kovara kurmancî, ji malpera bitlisakademî û ji medyaya sosyal hatin girtin.

* Daku heta niha tu lêkolînên nivîskî li ser van babetan nehatine kirine, yan jî me nikanî 
em xwe bigihînin lêkolînî heyî û kesên me yên emrmezin jî yan ji ber ku bîrkirine û yan jî 
ne xwedî agahîyên berfireh in, hinek agahîyên di vê nivîsê da nîvçoyî ne. Ji ber vê em ji we 
lêborîna xwe dixwazin.
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Gul û Nûr im

De were Gulê rawe were
Vê te dinê li min ê sar e
Silavekê bide yek carê
Paşê meskine dîsa here

Gulê qurban, ji min bi dûr nekeve
Demek dirêj e deng ji te dernakeve
Agir bi mala wî dujminî keve
Kê go wê di nava me û te keve

Seda zû ye delal seda zû ye
Gotin birbangê Gulê şêhîd bûye
Ezê westiya me dengî ji min nayê
Dinê reş bê solixê li min vemiriyaye

Xewê kûr e xungê xewê kûr e
Gundî Sîsê yî ji min î dûr e
Koçber im sirgûn im birînê kûr e
Dereng ti te gêştim  nedînê pirê zor e

Ji te dûr im Hevalê, ji te dûr im
Difikirim fikir kûr im
Hêstan hûr û kûr didûrim
Bê ez a pîroz im mîna Gul û Nûr im

Helbest
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Çava rake min biwîne
Serê min şeke por biwûne
Di dilê xwe de min bihewîne
Dengî xwe bilind ke biwîzîne

Çiyayî Qerecdaxê yî bilind e
Perçemê li ser henê çinge rind e
Giranê li sere binî herd e
De qurbanê timê bi derd e

Çirê vêxin ma vêkeve
Bên yê ramediyaye çavê dane heve
Dakê were bi rayêla min keve
Ma va qûrşûna ji vî canî derkeve

Seda zû ye atê seda zû ye
Xewera Gulê hura jî weke nû ye
Xayînî li ser bi gilî bûye
Qûrşûnê tûje ne yê kû ye

Esin Akgül
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Xemên sar

ez destvala hatim dinyaya fanî
û destvala diçim axîretê
ez ne mişextê xerîbîstanê me
mîrata xerîbîyê konê hesretê
di rayên canê min de vegirtiye
ne tîrêjên stêrkan herikîn nava min
ne jî di bin peşkên barana payîzê de 
şilopilo bûm
ji hemû bawerîya olên pîroz
hatim qewitandin 
kul û keserên demên bêoxir
ez bi saxî kuştim 
li nav qelebalixa kolanên biyanî
bi tena serê xwe sergêj
digerim
bîranînên jibîrbûyî 
di binhişîya ramanên kûr de
dengvedidin
şevên lal 
di hêsirên çavên bêxew de
xeniqîn
dilê mesûm 
li nav pençeya tenêtîya bêdeng
diperpite
masîyên gola temenê jar
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ji tîna behecîn
hechecikên giyanê xeydok
şeveder man
ewrên hinavê kelegirî xemên sar
dibarînin
cîh û warên nediyar ji min re bûn
goristaneke bêkes
gotinên nerm 
di gewrîya ziwa de bûn gilokek
hişk û venebûyî
tayên porê demsalên xumrî spî bûn
dergûşa helbestên derengmayî
di malzaroka şevên avis de
teperep e
li jiyana bêwefa min gelek êş û tirs
kevn kirin
arezûyên şêrîn li ber bayê felekê
tarûmar bûn
hesûdên çavbirçî rûkenîya tava berbangê
ji awirên melûl dizîn
perdeya dilê hezkirin û bêrîkirinê
veçirandin
kirasê endîşe û gumanên reş
li bejna keskesora xeyalên ronî
pêçandin
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dilpakî
nefsbiçûkî
û xweşbînî
rawestgehên dilovanîya min in 
ez ê
bi gavên lez ber bi rojên geş ve
bibezim
şewqa çireya hêvîyên vemirî
biçirisînim
toza kîn û nefretê li ser çemên zelal
daweşînim
ji tasa kanîya bihuştê
şereba eşqa Îlahî vexwim
û li kêfa sermestîyê bibim destmala 
şahî û govenda ferişteyên nûranî

Xizan Şîlan
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agirî dişewite
sîhên radibine ser lingan 
koroya dengên zincîran
dîwaran tijî sotî dixemilînê
şîn û şahî pêl û pêlên
dem berbangê ye
roj hiltê
tarî dadikeve
pêtîyên agirî bircan qerenfîlên sor
û şînî ya okyanûsa ye
Porê Jîna Emînî dişewite
bajarên mirî arî pê ketîye
dengê sênfonîya pêncan i diherike

Seyfi Dogan
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Hîn di zikê dakê da sê mehnî 
bûye bavê xwe dimire! Di 

şeşsalîya xwe da jî daka Fatê dimi-
re. Fat bêyî bav û bêyî dê dimîne.

Li 16salîya xwe birayê Fatê, 
Fatê bi qelind dide mêrekî kal, 
wekî bavî wê, ser hewî û sêwîya. 
Fat ji kalê bi ducane dibe.

Zarê wê, sê mehnî di zikê 
wê dê ye û mêrê Fatê dimire. Li 
17salîya xwe bî dimîne. Dergûşa 
wê jî wekî wê bêyî bav tê dunê. 
Dergûş lawik e û navî bavê lê 
dikin, Hacîyê Qizê, Hecî şeş 
mehnî dibe, birayê Fatê dîsa ji 
Fatê ra mêrekî digere. Weka jin 
ne xwandin, ne nivisandin û ne jî 
kar! Berdeskî dimîne!

Birayê wê ji mecbûrî Fatê dide 
mêrekî din, li gundekî din, ser sê 
hewîya. Ji sê hewîyên mêrê Fatê 
sê keçikên wî hene, lê xwanga wî, 
wî dizewicîne ku ma lawikên wî 
bibin. Hewîya Fatê ya biçûk, ji 
Fatê bi salan biçûktir bû, 14salî 
bû, bûka salekê tunebû. Herçiqas 

zor bûya jî mecbûr bûn wekî sê 
xwuşkan bi hev ra herin û werin.

Rojekê xwanga mêrê Fatê tê ji 
birê xwe re dibê: me wa hanî ku 
zara, lawika ji te ra bîne, ne ku 
zarê xelkê bihewîne!

Fatê lawikê xwe yî sêwî yî 
şeşmehnî bi xwe ra hanîbûye. 
Hîn jî dimijandibûye, bi ser wê 
gotina xwanga mêrê Fatê, xeber 
ji xwadîyên Hecî ra şandine û 
gotine, werin lawikê xwe bibin. 
Xwedîyên Hecî hatine, devê 
Hecî ji pêsîra Fatê kişandine, Fat 
girîyaye, ketîye dû Hecî hetanî 
dawîya malan! Pêsîrên Fatê bi şîr 
ve ber Fatê ketine, xew neketîye 
çavan, girîyaye, balîfa ber balgê 
bi hêstirên xwe şil bûne!... 

Fatê digot, qîreqîra Hecî ji bîr 
nakim, qet ti carî!..

Fatê çar zarîyên xwe bûn li ba 
mêrê xwe yî dawî: du lawik û du 
keçik. Ji zarokên Fatê yî bi navê 
Bilo bi hev ra jiyan hata 96salîya 
wê li Ankarayê, di mala Bilo da 

Fata Hesî Boxorcî

Altun Başaran
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çû rehma Xwedê, ji dest ninga 
da neket, bi awayekî baş mir. 
Xwedê ji Bilo razî be, li daka 
xwe rind mêz kir.

Fat jinaka jîr bû, sohbetx-
weş bû. Ez neynam dunê, 
lê ez mezin kirim bi çîrokên 
Fatê li ber agirê sobê, şevên 
zivistanên tarî de em bi ronahî 
germ dikirin! Jina bavê min a 
pêncemîn bû. Rehma Xwedê 
lê be! Cîyê wê cenet be!...

Ev jî kilama ku min li ser Fatê 
gotîye:

Min got anê anê Fatê anê 
Hima sivar e hima sekma nê 
Li vê demê navêm dema berê 
Kevanîya malê mezin e 
A sêsed pezî bidoşe û danka li pîkî
A dura cex be li nebana 
Cara wastîbûna xwe nizana 
Eyê Bilê cîya şekrak e 
Şerê felekê di ser ra dawestî bi tidarek e 
Got Bilo min melivîne ê hatîye qirara xwe wo 
Xwadanê hêq hatê heqê xwe bistîne 
Komma Fatê civîn li dor wê 
Siwar bûn keçik, lawik û nevîyên wê 
Dane du meyîtê wê anîn li gundê Altilerê 
Xemilandin bi axê va

Fata bextreş 1926  -  2022-08-10
Ev resim jî berî mirina wê mehekê ez çûbûm 

serlêdana wê, min bi xwe girtibû.
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Gundê Omera gundê min e. 
Gundekî ji eşîra rêşîyan e. 

Girêdayî Kulu (Qûlek), Konyayê 
ye. Piranîya gundîyan li Ewropa 
dijîn. Belkî bîsthezar kes li gund 
hene di mehên havînê de.

Salên min 9 an jî 10 bûn. 
Ez biçûk bûm. Çire tunne bû. Li 
ber mûm û lokizan min ders dikir. 
Şev reş, tarî û dirêj bûn. Nîvê şevê 
dengê şivana dihat. Ez car caran bi 
birayê xwe ve li ser mala me ya bi 
kerpîç û qamîş radiketin. Asîman 
ji sterkan mîna qendîlekê vêdiket. 
Dengê şivanan tev dengê pêz dibû. 
Hayehaya şivanan diket nav gure-
gura motor û bîçeran. Qe te digot 
şer çêdibû li jêra gund. Lê min xwe 
bi xwe digot: “çi camer in loo, wo-
no temmê notirsenê li wo çollono”. 
Eyam li zivistanê pir sar dibû, qe 
te digot mitek dihat xwarê. Germa 
havînê quncik û kolanên gund dia-
last. Mêş û mozan em dixwarin.

Salên min niha 48 in. Kîngê 
çavên xwe digirim ez terim gundê 
xwe, li ba wan şivanan rûdinim. 
Çaydanekî wek qetran de çayê 
çêdikin şivan û xişexişa şewata sap 
û qamîşan tê. Şivan, Osê Bilî Haç-

kino got: “vexwe lo fadî maka, ma 
sar newê çoyo te”. Lo Oso, çay sar 
bû lê bîranîn di bîra min de hîng jî 
germ in. Xem û xeyal dikelin di bin 
kelakela germa havînê de. Gurên 
çolê ditirsin ji qîreqîra dilê min.

Salên min belkî 14 belkî 15 
bûn. Cîranê me Hacoyê ma-
la Îdî Dûzê ji Hollandayê hatiye. 
Li çardaxê malê rûniştiye bi çend 
xortên mehlê va. Xalê Haco wê rojê 
li min mêze kir û got: “Tu çend solî 
Xoyratîno?” Min got: “wolla apo 
azî panzda salî me.” Paşîngê xwe 
ber va min kir got: “Way yawrim, 
pozî tey gir e, mêrekî xweş ê ji te 
derê.”

Salên min 40 an jî 41 bûn. 
Xalê Haco rehmetî bû. Heger dengê 
min digê Xalê Haco, ez dibêjim: 
“Xolo, çi ji min derket ez niza-
nim lê mêrek derket ku gotina te 
bi kurmancî wek ji devê te derketî 
dinivsîne. Gor min ez gehiştim ar-
manca te. Rûhê te şad be.”

Salên min belkî 7 belkî 8 bûn. 
Hewlû tunne bûn li dor malan. 
Piştî ku baran şên dibarî di nav 
malan re, bi rû rê de lê diçû. Min 
û hevalên xwe me parçek sirî davêt 

Dengê gundê min -1
Xoyratînê Mihemmedî Seîd (Hayrettin Güven)
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nav avê û bi wan re em dimeşîyan. 
Qe te digot zîngezînga nalên hes-
pan dihat wexta ku em dimeşîyan, 
di poz re me hal û pal bû. 

Pê baranê, dê û bav derdiketin 
derva û bi me şên dibûn. Ji ber ku 
lê diçû herkes li ber mala xwe dengê 
xwe bilind dikir. Bêhnek xweş di-
hat ji erdê. Bêhna heşinayîyê dihat. 
Salên min niha 49 in lê kengî bara-
nek dibare û erd şil dibe û behnêk 
xweş tê pozê min ez terim gundê 
xwe, kurikbûna xwe û dimeşim li 
pê sirîyêk di nav lê de.

Salên min 13 an jî 14 bûn. 
Mizgefta ku Xalê Osî Xanê çêkirî li 
mehla me bû û pir caran meleyekî 
laz hebû û azan dixwend. Ez li ber 
pêz bûm li jêra gund. Azanê dest 
pê kir. Dengê hevalê min Alîyê 
Mihemmedî Husînî Asaf dihat. 
Wî azan dixwend. Qet ji bîra min 
neçû ew çi deng û meqam bû 
Xûdêyo. Dirêj dirêj dixwend û li 
herfên bi şedde wek m herfa navê 
Hz. Mihemmed a hortê dirêj dikir 
qe te digot êdî dewam nake azanê. 
Wiqes dirêj dikir. Bavê min digot: 
“moşallo mîna karikan dikale.” 
Salên min çend dibin ma bibin, 
kengî û li kîjan bajarî dengê meleyê 
mizgeftan were guhên min, azana 
herî xweş li mizgefta Osî Xanê, Alîyê 
Mihammedî Husînî Asaf dixwîne.

Salên min belkî 21 belkî 22 bûn. 
Xalê Mamadî Kêmil dikana xwe 
qew û qacaxan bû li nav dikanên ma-
la Elî Begê. Rojekê Mamad ku here 
Konyê bo tişt standinê kes nedît. 
Hîngê jî hevalê min Tehsînê Ofkî 
Şêkil da ber dikanê. Got: “Tahsîno, 
te çi firot bike kasê heta ku ez têm. 
Ku te fîyat nizanî dîsa jî bifroşê lê 
navê wî kesî binîvsînê.” Tahsîn seri 
li ba kir û got baş e. Mîratê wextê 
diçû lê kes nehat. Kofkek jî nefirot. 
Saet bû pênc Xalê Mamad ji Konyê 
hat. Kete dikanê û kasa vekir ku di 
kasê de 500 tl hebû. Got: “Tahsîn 
te çi firot bi wan peran?” Tahsînê 
xizan mat bû ku çi bê. Kire piltêpilt. 
Mamad zanî ku wî tu tişt nefirotibû. 
Got: “Tahsîno ez dizanim te ti tişt 
nefirotîye lê van perana çi ne?” 
Tahsîn got: “ Wella Mamad, te ez 
dom ber dikanê lê min tişt nefirot. 
Min mêz kir ku tu têyî, min fedî kir 
û ji ber wê jî perên berîya xwe kir 
kasayê.” Mamad got: “Ne eyb e ku 
te nefirotiye, çima perên xwe didî?” 
Salên min çiqes dibin ma bi-
bin, ez ew dersa ku Tahsinê 
nemir dayî min ji bîrnakim. Ew 
fedîkirin bingeha mirovatîyê, 
kurdbûnê û ehlaqê herî mezin e! 
Tahsîno, di gorê xwe de rehet 
rakevî lo, ez qet nînim ku tu werî 
jibîrkirinê.
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Xwedîyê Edaletê
Mistefayê Nurî

Hola sûka Uqazê, piştî germa 
nîvro, bi zîvîn bûbû. Ro, ji vexta 
ber êvarê derbas bûbû û sîya çi-
yan dirêj, û hol hênik bûbû. İn-
sanan, dest bi ji bin sîya konan 
derketinê kiribûn. Bazirganan, ji 
bo ku malên xwe bifroşin û yên 
nû bigirin, li holê dizvirîn. Kole 
û qerwaşan,  ji bo ku daxwazên 
efendîyên xwe biqedînin, bi rûyê 
xwe yên bêhal û wek mirîyan, li 
holê diçûn û dihatin.

Mîren Ereban, tasên xemrê 
xistibûn destên xwe, bi xurexur li 
holê dizvirîn û ji jor da li însanan 
mêze dikirin. Carcar kole û 
carîyên westa û bêhal ku dileqitîn 
lingên wan, pîn dikirin.

İnsan cîh bi cîh kom bûbûn 
û guhdarîya helbestvan, kahîn û 
bêjekaran dikirin. Beg û mîrên 
zengîn, kêseyên zêran davêtin 
yên ku wan dipesînin.

Dengên hêştirên ku dihatin 
şerjêkirin, tev dengê geremolê 
dibûn. Carîye û sazbendan dest bi 
kêf û xwepêşanê kiribûn. Li orta 
meydanê, geremoleka hê girîng û 

tevgerdar xuya dikirî, hebû. İnsa-
nan dest bi herikandina ber bi alî 
wê kiribûn. Her ku diçû geremol 
zêde dibû. Gulaşeke bi heyecan 
hebû. Hol, êpê li hev sor bûbû. 
Hinek pêlewan derketin holê û 
dest bi gulaşê kiribûn û yek ji wan 
serketî bû. Der heqê gulaşê de 
gegengeşî zêde bû û bandora royê 
jî winda û nêzikî berava bûbû. Li 
welatê Erebistanê dema roje yê 
herî şêrîn bû.

Li patika pêlewanê serketî 
şêtikek teqî. Pêlewan vegerî ku 
bersîva wê pêde, lê dît ê ku li hem-
ber wî Umer bîn Xetab e:

– Tu, ha? Lawê Xetab?
– Belê, ez im! Min bihîst ku te 

pêlewan gîştik têk birine. Bi min 
re jî dernakevî gulaşê?

– Pekî! go, pêlewan.
Meydana gulaşê, dîsan bi 

însanan tiji û dibû. Vê care gula-
şeke bi coşûperoş, hebû.

Gulaş biserketîya Umer dawî 
lêhat.

Navê Lawê Xetab,  ji alîyên 
ku bîyanî û hatine sûka Uqazê 
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hatibû bihîstin û di zêhnên wan 
da cîh girtîbû. Ji xwe Umer, yekî 
ku ji alî herkesî ve tê naskirin bû. 
İnsan,  ji reyên ku Umer pê ve 
diçû, direvîyan. Kesî ne dizanî ku 
ew ê çi bike. Dest di cî de dirêjî 
hertiştê neyînî ku bi ber çavê wî 
ketî, dikir. Merivekî nalebar ku 
derkeve rêya wî, qamçî û pehîn 
dikir. Herkes ji wî ditirsî. Lê ji 
mezinan re, miroveki dinyadîtî 
bû. Ji bo vê mezinên Mekkeyê, 
pir caran ew bi hinartî dişandin 
ba şahên welatên biyanî. Ji bo vê 
jî li pêveçûn û pêşbazîyan erka 
kizîretîye didan wî.

Dîsa roj, ji rojên Uqazê ro-
jek bû. Efendîyê dînê û axretê 
Hz. Muhemed xelk li serê xwe 
civandibû hev û der heqê ketina 
wan a avzêlka şîrkê de axaftin di-
kir û ew dawetî bextiyarîya dîn û 
axretê dikirin. Helbestvan, hoqe-
baz, falbaz û bêjekaran, zen dikirin 
ku ji wan re reqîbek derketîye, ji 
bo vê, dijrabera wî, axaftin diki-
rin û dixwastin bandora wî ya li 
ser xelkê kêm bikin. Hinan dengê 
xwe bilind dikirin û weha digotin:

– Bi vî bawer mekin! Hûn bi 
çi bawer dikin? Hemû îlahan di-
ke yek îlahek. Berê, tiştekî wusa, 
me nebihîstibû. Mirov dixwa-

ze ku me bi hev re bike dijmin.
Rojekê merivekî zalim, be vê ne-
ma, bi tijî lepên xwe, xwelî avêt 
nava porê Hz. Muhemed î pak û 
pakij. Înasanan ji tirsa re li hem-
ber wî derneketin. Hîç kesekî ji 
bona vê nikarî arîkarîyê li Hz. 
Muhemed bike. Li ba wî bes Hz. 
Ebûbekir hebû. Gavekê şu ve ke-
çeke biçûk kûzê avê xistibû destê 
xwe, bi girî û bi meşê hat. Va ke-
ça, keça Hz. Muhemed Zeyneb 
bû. Av li destê bavê xwe dikir, 
bavê wê jî porê xwe pakij dikir. Ji 
alî din ve dît ku bi sedema germê, 
porê keça xwe belaw û sîngê wê ji 
hev bûye. Go:

– Qîza min, porê xwe çêke û 
sîngê xwe jî bigire!

Umer dema ku ev bûyer dîtin 
hê bêqerar bû. Hê zêde guh dida 
ser yên ku li hemberê Hz. Mu-
hemed. Tu tişt bi Hz. Muhemed 
nedikir, lê ku yekî bi dînê Îslam 
bawerkirî didît, xwîna wî dipişiqî 
serê wî. Hela jî, ku va koleyek û 
carîyek be…

Rojekê, fahm kir ku du carîyên 
xwe, bi Hz. Muhemed bawer ki-
rine. Ewqas ew hingaftin ku li 
dawî westî û weha got:

– Ez ne bi ber we ketime, ez ji 
bo ku westîyame, rawestîm.
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– Feqet di hundirê wî de bine-
hişeka ku hajê ne, hebû. Wekî ku 
dengek ji hundirê wî de dihat û 
jê re weha digot:

– Tu li hember misulmanan 
wiqas qehirandî yî hema, tu der 
heqê gotinên Hz. Muhemed de 
jî meraq dikî. Tu dixwazi ku bi 
rastî ew pêxember e, An na?

Umer zanibû ku îş çiqas cidî ye. 
Di şevereşa êvarekê de Umer 

bi van hîsan Hz. Muhemed te-
qib kir. Hz. Muhemed ber bi 
Kabeyê diçû. Umer çiqas gavên 
xwe bi lez kiribûn jî, kir ne-
kir tênegihîşt. Hz. Muhemed li 
hember Kabeyê, li ser nimêjê bû 
û bi dengeki nizm sûreya “Haq-
qa” dixwand. 

Umer ji bo ku xwe bi wî dîyar 
neke, çû li paş wî rawestî.  Lê 
gotinên wî nedikarî bibihîse.

Armanca wî, Hz. Muhemed 
tengezar neke û çi dibêje, bibihîse. 
Hz. Muhemed sê çar gav li dûrî 
rûbera Kabeyê bû. Umer ji şevereşê 
îstifade kir û ji alî “Hecer eswed” re 
çû ket bin rûbera reş,  û Hz. Mu-
hemed pê nehêsand û li ber wî, di 
bin rûbera Kabeyê de guhê xwe da 
xwendina wî. Di şevereşê de, di 
bin rûbera reş de, hilma xwe girt û 
tam li ber Hz. Muhemed rawestî. 

Edî, dengê wî dibihîst.
 Yên ku ji devê Hz. Muhemed 

derdiketin, bêjî ku ji kûrayîya es-
manan dihatin.
“Ew a heq!
 Ew a heq çi ye?
 Ke, der heqê ew a rast, tu agahdar kirî?

  ………….
Hûn wê rojê de warin erzkirin

Wilo ku hîç sirên we nepênî namen!

……………
Umer li xweşî û li sawîya 

kelamê mêze kir û di hundirê xwe 
de go “Herhal va meriva, yekî, 
mîna ku Qureyşîyan gotin e.”

Lê, na! Li guhdarîyê dewam kir.
“ Ez ê bi tiştên ku hûn dibînin 

û nabînin sond bixwim ku bêşik 
ew Qur’ana, soza niwênerê ji alî 
Xwedê ve pir bi rûmet e. Ew ne 
soza helbestvan e. Hûn çiqes kêm 
bawer dikin!”

Umer xwe bi xwe digot “ bi 
min va soza falbêj e”

Yen ku ji devê Hz. Muhemed 
dirijîn,  ji pirsên di hundirê Umer 
re wekî bersîvan bûn. Ji bona wê, 
şaşmîtîya wî zêde dikir.
……………………….
“Ew ne soza kahînan e.
Hûn çi mirovên ku zêde kêm difikirin e
Ew, ji alî Rebbê alemê hatiye jêr.

…………………………..
Bêguman ew, agahî ya vebirî 

ya rastî ye.”
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Umer, bi erdhêjîna ku Su-
reya Haqqa di qelbê wî de anî 
meydanê, hinekî wek ku nerm 
bûbû. Ji ber ku qet ti caran sozên 
ewqas şêrîn û di qelbê wî de 
birûsk vedixistî, nebihîstibûn.

Wê şevê, Umer bi dizikî ji bin 
rûbera Kabeyê derket û ji Hz. 
Muhemed bi dûr ket.

Roj li pey rojan derbas bûn. 
Dînê İslamê her ku diçû pêş ve 
diçû. Va dînê ku ji muşrîkan ve 
wek kabûs dihat, pergala wana ku 
xwîna însanan dimêje, heldişand. 
Wan hîs dikirin ku dawîya wan 
têye.

Umer ji wexwarina şerabê 
hez dikir. Şevekê ji bo şerab 
wexwarinê çû meyxanekê. Li wir 
kes nedît. Ji wir veqetî û çû ba 
merivekî ku li Mekê wexwarinê 
difroşe. Ew jî li şûnê nedît. Paşê 
car ji bo ku xemgînîya xwe ji ser 
xwe bavê, ber bi Kabeyê çû ku 
tewafê bike. Dîsan dît ku Hz. 
Muhemed li wir e û nimêj di-
ke. Nexwast ku tiştekî bike. Ji 
xemgînî heta sibê zivirî. Devdeve 
sibê hinek westiyabû û çû mala 
xwe û kete xeweke kûr.

Dotira sibê devdevê nîvro, bi 
galagala hinek însanan bi xwe 
hesîya. Fahm kir ku li Kabeyê 

muneqeşeke giring heye. Belû di-
ke ku dîsan bûyerek hebû. Belkî jî 
pêlewanek an qehremanek dihat 
lêgerîn. Hema şûrê xwe şidand û 
ber bi Kabeyê xwe hinard.

Dema ku çû cîhê civînê, di nav 
geremolê de hinan ji Ebûcehîl re 
şanî dikirin û digotin:

– Aha! Birazîyê te, Umer têye! 
Ebûcehîl jî mîna ku dengê 

xwe bigihîne Umer, weha got:
– Ey Gelî Qureyşê! Muhemed 

ji îlahên me re ziman xwar kir, 
zem kir. Aqlên me, bêaqilî hesi-
band û weha dibêje: 

– Bav û kalên we, di cehnemê 
de ezap dibînin. Di nav we de, 
kî ku Muhemed bikuje, bila biza-
ne ku sed hêştir, hezar zêr, hezar 
pereyê zîvinî, gelek mîsk û cil xe-
lat li benda wî ye.

Umer bi guhên xwe bawer 
nekir. Xelateke wuqas mezin he-
ta niha nehatibû bihîstîn. İştaha 
xwe rabû. Qelbê xwe yê ku li 
Hz. Muhemed nerm bûyî, adeta 
hişk bûbû. Bi carekê re dixwast 
ku bigêhêje dewlemendîya me-
zin. Bêjî ku va dewlemendîya li 
serê şûrê wî bû. Destîyê şûrê xwe 
sehitî kir. Li şûna xwe rawestîbû.

Di zêhnê Umer de bahoz rabûn 
û dest bi hatinê kir. Ebûcehîl, li 
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axaftina xwe berdewam bû:
– Belê! Di nav we de kî vî îşî dix-
waze bike?

Di geremolê de çıt tunebû. 
Îşekî wek wuqas tevlihev, qebîlên 
Ereban bi hev re bike dijmin û 
di navbera wan de şerên bi xwîn 
çêke, kê bikaribûya hilda ser 
xwe? Him jî merivekî wek Hz. 
Muhemed, heta îro di nav gel de 
pir hatiye hezkirin, tabîeta xwe 
wek melaîka, kîjan wijdan ê hey-
fa xwe li wî bîne?

Herkes li benda bersiva Umer 
bû ku ew tiştekî bêje. Umer ji 
nişka ve bêdengîya xwe ferisand.

– Vê encax ez ê bikim! Lêbelê, 
ey lawêxal! Divê em di navbera 
hev de peymanekî saxlem çe-
kin. Eger ku min va îşa anî pê,  
ji bo dayîna yên ku te weadkirî, 
li pêşbera Qureyşê û bi govanîya 
wan, soz didî? 

Ebûcehîl go:
– Belê! Gelî Qureyşê govan in.
Umer go:
– Tu Qureyşê govan digirî ku 

eger te soza xwe negirt, bertîla wê 
bi canê xwe bidî?

Ebûcehîl go:
– Belê!
Umer şûrê xwe ji kewdankê 

derxist. Wekî ku li Hz. Muhe-

med xistîye, şûrê xwe bi hûçikê 
pîyê xwe pakij kir. Vê jî şanî dida 
ku Umer çiqas bi qerar e.

Nueym, musilmanekî nepenî 
bû.  Ji bo bûyerên ku ditî û 
kuştixwazîyê pêxember xeberdar 
bike,  ji geremolê veqetî û bi lez çû 
mala ku pêxember û hevalên wî tê 
de, mala Erqam. Hz. Muhemed li 
wê demê xwe li wê malê vedişart.

Zeman û mesafe ewqas kurt 
bû ku belkî nedikaribûya xebera 
sûîqestê bigêhandina pêxember. 
Hema qurnazîk fikirî û xwast ku 
zemên bikesibîne. 

Li serê kolanê derket pêş U-
mer. Go:

 – Ya Umer, tu wilo kuva terî? 
Teşqeleya ku min îro li te dîtî, 
qet tu caran nedîtîye.

– E ku îşê Qureyşê belawelakirî, 
ê ku wan bêaqil dihesibîne, ê ku 
îlahên me re ziman xwar dike, ê 
ku dînê bav û kalên me cî hiştibû 
dînekî nû anî, Muhemed… Ez 
diçim ku wî bikujim.

Nueym go:
– Walleh ya Umer! Tu şaş 

bûyî? Tu bawer dikî, gava ku te 
Muhemed kuşt, qebîleya wî ê dev 
ji te berdin û ê bihêlin ku tu li 
ser erdê bigerî? Tu berê, li halên 
eqrebeyên xwe ve eleqeder be!
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– Tu, ji eqrebeyên min kê alaz 
dikî? 

– Zave û lawê apê te Saîd û 
xwanga te Fatîme. Herdu jî musil-
man bûn. Divê tu berê bi wan re 
pêwende bî..

Umer behitî bû. Xwast ku siftê 
li Nueym xe, rawestî. “Hela ez 
herim bi çavên serê xwe bibînim, 
eger wilo nîne, ew çax ez ê warim 
te bikujim” go, di dilê xwe de. He-
ma vegerî û bi lezekê meşî çû mala 
xuşka xwe.

Saîd dît ku Umer bi hêrs û 
teşqeleyekê tê. Hema yên ku 
di hundir de der heqê Umer 
de agahdar kirin. Li wê demê, 
Hebbab bîn Eret, ku ew kolekî 
azadbûyî û musilmanek bû,  li 
wê bû. Ew ji bo Saîd û Fatîmê ve 
Quran hînkirinê li wir bû. Sûreya 
“Ta ha” dixwand. Gava ku dît 
Umer tê, di goşeka malê de xwe 
veşart. Fatîmê jî rûpela Qur’anê 
di bin kincên xwe de veşart.

Umer, hê ku ji der de dihat, 
dengê Hebbab bihîstibû. Hîngê 
hêdî hêdî pê bawer kir ku ew bûne 
misulman. Bi xişm go:

– Ew deng çi bû? Ma hûn ne-
ketibin dînê Muhemed?

Fatîme û Saîd tirsîn û gotin:
– Naa! Te tişt nebihîst.

Lê Umer wekî ku bi rastî 
bawerkirî bû.

Hema çoke ser Saîd kir. Dix-
wast ku wî, bi destê xwe bifetisîne. 
Fatîme, rapelikî  ku mêrê xwe xe-
las ke. Umer hîngê bi kevana ku di 
dest xwe de li serê Fatîmê xist.

Ewqas bi hêrs bû ku dikir her-
dukan jî bikuje.

Ji serê Fatîmê xwîn dirijî. Her-
dukan jî hemû hêz û quweta xwe 
gîhandin hev û li hember Umer 
sekinîn.

– Tu dikarî, bila me bikuje! 
Em ji te natirsin. Me bi Xwedê û 
Pêxemberê wî bawer kir. Em ketin 
dînê wî.

Gava ku Umer dît xwîn ji serê 
xuşka xwe dirêje ser erdê, bi hîsên 
biratîyê, nerm bû. Ji lêxistina xwe, 
poşman bûbû. Bi nermî go:

– Pekî, nexwe, çi bû? Bînin, ez 
lê binhêrim, ka ew a ku Muhemed 
anî tiştekî çito ye, ez fahm bikim. 

Fatîmê go:
– Em ji tirsa te re, naxwazin 

ku wê rûpelê bidin te. Lê ku te 
ew çirand?

Umer go:
– Na, metirsin! Piştî xwandinê 

ez ê wê bi şûn de bidim. Bi navên 
îlahên me be ku ez ê wisa bikim.

Fatîmê go:
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– Ya Umer, wê rûpelê, yên 
pakij ê bixwînin. Tu siftê, ser û 
kincên xwe pakij bike.

Umer fahm kir ku îş wuqas 
cidî ye.  Bêjî ku çi bêgotin, Umer 
ê bikira. Bi rastî ketibû wî halî. 

Li ser xwe de mêze kir. Bîhn 
û bex bi ser ketibû. Ser û kincên 
xwe bi qilêr, gemar bûbûn, wekî 
ku rûyê pakijîyê neditîbû.

Umer ji meyvexwarinê hez di-
kir. Bi şev û roj digerî, li xwe mêz 
nedikir. Hema niha, bîhna qilêrê 
hê zêde hîs kir. Berî da serşoka 
malê.

– Pekî, eger wilo ye, av heye? 
Kincên Saîd ê pakij jî, ji min re 
bîne, go bi nermî.

Fatîmê, bêbersîv, serê xwe le-
qand û şanî da û ên jê re hatin 
gotin, kirin. Şa bûbû.

Hema kincên Saîd û neynikek 
hazir kir. Gavê şu ve di paş perdê 
re dirêjî Umer kir.

Umer, ji serşokê, xwe şuştî, 
porê xwe şekirî, bi rehetî û 
serpîyê xwe pakijkirî derket. Fi-
reh û aram bûbû. Paşîya paşîn, 
Fatîmê rûpela ku di bin serkaba 
xwe de veşartî, derxist, ramûsî û 
dirêjî Umer kir.

Umer bi meraq, xist destê xwe 
û dest bi xwandinê kir:

“– Ta ha! Ma enzelna aleykel 
Qur’ane li teşqa! İlla tezkîreten lî 
men ywxşa!”

Umer li pê bû. Lê hiş ji serê wî 
çûn û derman di junîyê wî de ne-
ma. Di bin çav re li dîwanê nihêrî 
û çû lê rûnişt. Heşên xwe çûn û 
xweş diçerîxîn. Gavekê xuşka 
xwe û mêrê wê bîr kir. Heya xwe 
jê tunebû ku li mala wan e. Heş 
û eqlê xwe, di nava navrêzê de 
windabûbû. Vedigerî û dixwand 
vedigerî û dixwand.

“– Ta ha!”
Dawîya dawîn, mîna ku ji 

çavkahnîyekê av pijiqî, wek ji 
berêve dizane, bi xure xur xwand.

– Eman Xwedêyo!  Min qet 
tu cara gotineka wuqas delal, 
wuqas bi quwet, wuqas şêrîn 
nebîhîstîye. Van gotinan, şibîne 
gotinên însan nînin, go.

Hebbab jî êdî ji xwe bawerdar,  
ji şuna ku xwe veşartî, derketibû.

 Go:
– Walleh ya Umer! Ez hevî 

dikim ku dua Pêxemberê me 
Hz. Muhemed ji bo te kirî, ji alî 
Xwedê ve qebûl bû. Ya Umer, êdî 
tu ji Xwedê bitirse û misulman be! 

Umer go:
– Ya Hebbab! Muhemed li ku 

ye? Wî bi min şanî bike, ez herim 
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ba wî û misulman bibim.
Hebbab, Umer bir û çû mala 

Erqam ku ew nêzikî girê Safayê 
bû û pêxember li wê bû. Hê ku 
Umer neçûbû wir, Nueym, wekî 
teyra çû û pêxember ji bo hatina 
Umer agahdar kiribû.

Pêxember û hevalên wî, mîna 
bêdengîya di ber firtenê, bi ten-
gezar li hêvîyê mabûn. Li dawî 
qapî hat kutandin. Lê nihêrîn. Yê 
ku dihat Umer bû. Lê bi wî re, 
Hebbab bîn Eret jî tê... Gava ku 
Hebbab dîtin, zanîn ku di vê de 
“xêr” hêvî kirin. Bîlal tirsehêz go:

– Ya resûlellah, ê ku tê, Umer 
e! Şûrê xwe şidandiye û tê.

Lê apê Pêxember Hemze jî li 
wir bû. Hemze go:

– Metirsin, bila îzinê bide, ew 
têkeve hundir! Eger ji bo rindîyê 
hatiye, ê rindîyê bibîne. An ji bo 
xirabîyê hatiye, em ê wî bi şûrê 
wî bikujin.

Hz. Pêxember, Hemze rast ni-
mand. Go:

– Belê, îzinê bide wî!
Bîlal bi destê xwe derî girtibû. 

Gava ku pêxember îzin da qapî ji 
hev bû. Li wê demê Pêxember jî 
heta derveyê derî hatibû û Umer 
pêşwazî kirîbû. Pêxember bi kem-
bera Umer girt û bi hêz ber bi xwe 

kişand û lomeke şêrîn jê kir:
– Bi te re çi heye, lawê Xettab? 

Heta kingê li benda musîbeta 
rawestî ku Xwedê bi ser te de 
bîne? Umer go:

– Ya resûlellah!
Musilmanan ku va bêjeya 

bihîstin, hemû dilên wan, hat ber 
devên wan.. Çavên wan, mîna ku 
ji hêlîna xwe derkevin, bi dilşadî 
li hev mêze kirin û dawîya gotinê 
çav dikirin.

Umer daquland. Di hundirê 
wî de hin tişt diherîkî, hîs dikir.

Ne saetekê berê vê xelatên ku 
li Kabeyê jê re hatin gotin, ne 
jî bûyerên ku li mala xûşka xwe 
Fatîmê bûyîn, nedihate bîra wî. 

Wekî ku hiş ji serê wî çûbû. 
Behra huzûrê hundirê wî tiji kir. 
Wekî merivekî ji deşta qewirandî, 
xwe bavêje nava behra hênik, 
ketibû rehetîyê. Go:

– Ya Resûlellah! Ez hatim ku 
bi Xwedê, Resûlê wî û yên ku 
Resûlê wî ji ba Xwedê anîn ve 
bawer bikim.

Pêxember bi heyecan go:
– Ellahu ekber!
Hemû musilmanan bi hev re 

gotin “Ellahu ekber!”
Heta wê demê mala Erqam 

bûbû şûna bêdengî û dizikîyê. 



85/2022

86

Dengê tekbîrê, li dîwarên wê a-
lan da û gihîşt kolanên Mekkê. 
Bêjî ku esman xurminî kir. Hi-
nek însanan digotin:

– Li esmên ewr tune, baran tu-
ne; gelo va xurmîna esmên çi ye?

Serê xwe radikirin û li esmên 
dinhêrîn.

Mala Erqam nezikî Kabeyê 
bû. Yên Mekkî, ji bona va dengê 
ber firtenê ku bêdengî hilşandî, 
tengezar bûn. Gelo Umer çi 
kiribû? Ma, ma… Umer jî?

Rûnê dilê Ebûcehîl dihelî. 
Umer ku yekî din bûya, ê mîna 
kurmekî pan bikira.

Lê li hember Umer nedikarî 
bisekine. Tirsê, hemû bedena wî 
girtîbû. Yên Mekkî jî, a ku ware 
serê wan ferq kiribûn.

Bila ew li bendê bin. Umer, tev 
rêza İslamê bûbû û weha digot:

– Ya resûlellah! Rêya me ne 
heq e? Mirî û zindîyên me ne li 
ser rêya rast in?

Efendîyê me, jê re go:
– Belê, walleh mirîyê me jî, 

zindîyê me jî li ser rêya heq in.
Umer go:
– Ya resûlellah! Ne xwe, eger 

wilo ye, em çima rûniştine û dînê  
xwe dîyar nakin?

Efendîyê  me go:

– Em niha hindik heb in.
Umer go:
– Ya Resûlellah! Bi sonda ê ku 

tu şandî be, ti cîh û warên ku em 
dînê me dîyar nekin, tune. Haydê 
em gîştik bi hev re derkevin!

Pêxember, Umer rast peyi-
tand. Bi du rêzan ji mala Erqam 
derketin. Li serê rêzekê Hemze, 
li serê rêza din jî Umer hebû û bi 
gavên hişk, toz ji erdê radikirin û 
ber bi Kabeyê dimeşîn.

Muşrîkan, nizanîn ku çi bi 
wan hat û şaş bûn. Ji va meydan-
xastina Umer û Hemze, kesekî 
newêrî bersîv bida ya. 

Wê rojê, muşrîkên Mekkê, 
ji xemgînî qehr bûn. Ew roja, 
roja wan a herî kotî bû. Destên 
wan bi hêla wan de, çavên wan jî 
daketibûn ber wan.

Umer ji wê rojê şu ve bûbû 
hedefa wan û car car bi muşrîkan 
ve heta ku diwestî qewxe dikir.

Zeman wek avê diherikî. 
Muşrîkan, li musilmanan zulm 
û îşkence dikirin û tiştên ku qet 
nebûnî tînan serê wan. Edî li 
Mekkê jiyan nedihate kişandin.

Hz. Pêxember bi mezinên 
Medîne ve pev dît û koçkirina mu-
silmanan ya Medîne pêk anîbû. 
Medîne bûbû stargeha musilma-
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nan. Herkes bi îzna Pêxember 
koçî Medînê dikir.

Di pey wextekê re Hîcreta 
mezin çêbû û di nawbera musil-
manan û muşrîkên Mekkê de şerê 
Bedirê, şerê Uhutê, Xendeqê û 
hwd. çêbûn.

Di pey wê fetha Mekkê 
çebû û Efendîyê dîn û axretê 
Hz.Muhemed, Dînê îslamê 
teblîx û wezîfeya xwe temam kir. 
Ji dunya fanî çûbû warê axretê 
û ji alî Xwedayê Teala ve hatibû 
qebûlkirin. Ji alî musilmanan ve 
Hz. Ebûbekir derbazî şuna wî bû.

Wî di xelîfetîya xwe ya qurt 
ajotî de pergela dînî ji nû ve zexm 
kiribû. 

Digel mirina wî, xelîfetîya wî 
dawî bûbû û îş hatibû bi Umer 
sekinîbû.

Hz. Umer, li ser wesîyeta 
Ebûbekir, ji alî musilmanan ve 
hatibû bijartin.

Li wê demê, dîn bûbû dine-
ka din, jiyan bûbû jiyaneke din. 
Edeleta Umer, tevgera wî, bûbû 
destana zimanan. Feth û mal 
zêde, hêz û quwet cîhan hejand 
û lerzandibû.

Lêbelê di nav va herikîna deb-
debeya jiyanê de hinek kitkite, ji 
esil çiqas wateyan dikşand, ji wê 
şu ve dihat fahmkirin. 

Hz. Ebbas apê Pêxember bû. 
Çend salên dûr û direj ji wî re 
parezgerî kiribû û gelek fêda xwe 
bi dînê İslamê bûbû. Ew ji esha-
ban eshabekî mezin bû.

Ebbas  rojeka germ, ji germê 
beîcî û ew roja, wusa derbas kir 
û hatibû mala xwe. Pir caran 
diçû ba xelîfe Umer. Çûyîn û 
bi xebatên wî ve eleqeder bûyîn, 
edeta wî bû. Umer jî nedixwast 
ku ew jê bi dûr keve. Hezkirin 
û hurmetîya wî ji Ebbês re ew-
qas hebû ku gava ku derdiket dia 
baranê weha dia dikir:

– Xwedêyo! Di nav me de 
apê Pêxember heye, tu bi xêra wî 
baranê bide me!

Bi destê Ebbas digirt wê terhê 
due dikir û diaya wî qebûl dibû.

Evarekê, li wexta ku herkes 
çûbû xewa kûr, xewa Ebbas ne-
dihat. Di zênê wî re çi derbas 
nebûn, çi…

Berdewamî di hejmara bê de.
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Robin Yurulmaz şagirdê 13-salî yê klasa 

6ê ya dibistana Hammarstaskolan li Stock-

holmê wek xebata dersa zimanê kurdî ev 

çîrok ji çîroka bi zimanê swêdî Noa och 

musen ya nivîskar Kirsten Ahlburg kiriye 

kurdî.

Robin li Swêdê ji dayik bûye û li 

Swêdê dibistan xwendiye. Wî ji bilî 

dersên zimanê kurdî, ku di hefteyekê da 

40 deqîqe bûn, bi kurdî nexwendiye û di 

civateka kurdî da nejiyaye. Berî du salan 

Robin bû şagirdê min. Min zû hîs kir ku 

kurdîya Robin ji ya şagirdên din yên ku di 

emrê wî da ne baştir e. Lewra min xwest 

ku ew wê zanîna xwe bi awayê nivîskî jî 

berçav bike. 

Min ji Robin ra pêşniyaz kir ku çîroka 

Noa och musen ji zimanê swêdî wergerî-

ne zimanê kurdî. Tevî ku ez ditiriyam ku 

mimkin e karekê weha ji îmkan û qabili-

yetên Robin zêdetir be û belkî heza wî ji 

bo dersên zimanê kurdî sist bike, lê gava 

ku wî heza xwe nîşan da ku ew dixwaze 

çîrokê wergerîne, tirsa min nema. Êdî me 

biryar da ku ji bo sala xwendinê 2021-

2022 wergerandina çîrokê bibe xebata 

Robin ya dersa zimanê kurdî.

Min û Robin li hev kir ku kurdîya 

çîrokê dê ew kurmancî be ya ku Robin li 

malê bi kar tîne. Ango, peyvên ku Robin 

dizane û bi kar tîne, îca koka wan peyvan 

çi be bila bibe, dê di çîrokê da werin bi 

kar anîn. 

Pêşîyê Robin çîroka swêdî xwend û 

fêm kir. Paşî wî çîrok hevok bi hevok dev-

kî ne nivisîkî bi kurdî got û peyvên kurdî 

yên ku wî nedizanîn yan nedihatin bîra 

wî nivîsandin. Wî teqrîben hemû peyvên 

kurdî yên ku ji bo wergera teksta swêdî 

lazim bûn dizanîn. Lewra karê wergeran-

dina peyvên tekstê ji wî ra hêsan bû.

Robin wegera xwe di dosyeyeka 

Google Documentê da dinivîsand. Min û 

wî dikaribû di heman demê da teksta wê 

dosyeyê bibînin û biguhorin. Min her ji 

destpêkê biryar dabû ku ez dê di proseya 

wergerandinê da tenê rêberîya Robin bi-

kim û midaxeleya zimanê wî nekim. Lê, 

min jê ra îzah dikir ka kengî peyv bi hev 

ra yan ji hev cihê tên nivîsîn û pê ra hinek 

pirsên rêzimana kurdî jî nîşanî wî didan.

Piştî ku Robin werger temam kir, du 

hevalan ku kurmancîya wî baş dizanin li 

teksta wergerê nerî û dîtinên xwe gotin. 

Min û Robin bi hev ra ew dîtin yek bi yek 

li ber çavan girtin û guhertinên pêwîst di 

tekstê da kirin. Teksta çîrokê ya ku di vê 

hejmara Bîrnebûnê da hatiye weşandin 

awayê herî dawîyê yê wergerê ye. 

Newzad Hîrorî

Azad (û) mişik
weger ji swêdî: Robin Yorulmaz

Stokholm 2022

Pêşgotin
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Şev e. Azad mecbûr rakevê. 
Ew tiştekî dibîzê. Ew li qapî 
mês dikê. Ber qapî pisikê xe 
diwînê. Azad qapî vedikê. 
Pisik dikevê îçi. Devî xe da 
mişikekî heyê.

– Anê mês ke! Pisik 
mişikekî girtiyê, Azad diwê.

Anê ditirsê. Ew banê ba-
bo dikê. 

– Pisik mişikekî heynan-
diyê. Wî mişikî ji devî pisik 
derxe! anê diwê.

Babo dixazê pisikê rake. 
Ema pisik devê xe vedikê. 
Mişik dirivê.

– Wî bigire! Mişik çû odê 
Azad, anê diwê.

Gî pê mişik dimeşine. Ema 
mişik di bin yataxê Azad 
da xe verşê dikê. Azad bin 
yataxê mês dikê. Ema mişik 
bin yataxê da tune. Hîngê 
Azad diwînê pencerê jev e.

– Mişik qe na di pencerê 
da rivî, Azad diwê.

– Erî! Û na tu rakeve, ba-
bo diwê.

Azad xe dirêj dikê. Paşê ji 
radikevê.

Na Azad radiwê. Ro di-
birqînê. Azad tiştekî dibîzê. 
Ew mişik e. Mişik ser masê 
rûniştiye. Azad yawaş ji cî 
xe da radiwê. Ew dixazê 
mişik bigirê. Mişik ser kita-
bekê rûniştiye. Ew natirsê. 
Mişik qe na kedî yê. Azad 
selegekê heytinê. Ew selegê 
erdê mişik digirê. Azad pir 
dadiwistê. Mişik tikevê îçi 
selegê. Azad ser selegê kita-
bekê didê. Û ew terê derva. 
Hîngê anê têye.

– Tu çir dikî? anê diwê.
Azad kitabê radikê. Mişik 

dîsa dirivê. 
– Yardim kin! anê dike 

qîrnî.
– Na mişik rivî, Azad diwê.
– Min mişik girt. Mişik 

kedî biyê. Qe na ji qefesê xe 
riviyê, Azad diwê.

– Ez tirsîm, anê diwê.
– Mişik te dan tirsî. Ema 

ez netirsîm, Azad diwê.

Azad (û) mişik 
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Pêşgotin
Hasan Bayar û Şevin Kücükyildiz 
şagirdên 15-salî yên klasa 8ê ya 
dibistana Hammarstaskolan li 
Stockholmê wek xebata dersa zimanê 
kurdî ev çîrok ji çîroka bi zimanê 
swêdî Noa gör upp eld ya nivîskar 
Kirsten Ahlburg kiriye kurdî.

Hasan û Şevin li Swêdê ji dayik 
bûne û li Swêdê dibistan xwendiye. 
Wan ji bilî dersên zimanê kurdî, ku 
di hefteyekê da 40 deqîqe bûn, bi 
kurdî nexwendiye û di civateka kurdî 
da nejiyane. Berî du salan Hasan û 
Şevin bû şagirdên min. Min hîs kir 
ku kurdîya wan rind e. Lewra min 
xwest ku ew zanîna xwe bi awayê 
nivîskî jî berçav bikin. 

Min ji Hasan û Şevin ra pêşniyaz 
kir ku çîroka Noa gör upp eld ji zimanê 
swêdî wergerînin zimanê kurdî. Tevî 
ku ez ditiriyam ku mimkin e karekê 
weha ji îmkan û qabiliyetên wan 
zêdetir be û belkî heza wî ji bo dersên 
zimanê kurdî sist bike, lê gava ku wan 
heza xwe nîşan da ku ew dixwazin 
çîrokê wergerînin, tirsa min nema. Êdî 
me biryar da ku ji bo sala xwendinê 
2021-2022 wergerandina çîrokê bibe 
xebata wan ya dersa zimanê kurdî.

Me li hev kir ku kurdîya çîrokê dê 
ew kurmancî be ya ku Hasan û Şevin 
li malê bi kar tînin. Ango, peyvên 
ku ew dizanin û bi kar tînin, îca ko-
ka wan peyvan çi be bila bibe, dê di 
çîrokê da werin bi kar anîn. 

Pêşîyê wan çîroka swêdî xwend 
û fêm kir. Paşî wan çîrok hevok bi 
hevok devkî ne nivisîkî bi kurdî got û 
peyvên kurdî yên ku wan nizanîbûn 
yan nedihatin bîra wan nivîsandin û 
ew bi rêya malbatê û ferhenga Lexinê 
peyda kirin.

Hasan û Şevin wegera xwe di 
dosyeyeka Google Documentê da 
dinivîsand. Min û wan dikaribû di 
heman demê da teksta wê dosyeyê 
bibînin û biguhorin. Min her ji dest-
pêkê biryar dabû ku ez dê di proseya 
wergerandinê da tenê rêberîya wan 
bikim û zêde midaxeleya zimanê 
wan nekim. Lê, min jê ra îzah dikir 
ka kengî peyv bi hev ra yan ji hev 
cihê tên nivîsîn û pê ra hinek pirsên 
rêzimana kurdî jî nîşanî wî didan. 

Çîrok ya ku di vê hejmara 
Bîrnebûnê da hatiye weşandin teksta 
herî dawîyê ya wergerê ye.

Newzad Hîrorî

Baran agir vêtêxe
weger ji swêdî: Hasan Bayar û Şevin Kücükyildiz 

Stokholm 2022
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Baran birçî ye. Ew sosîs dix-
waze. Baran sisê sosîs dinê. Ew 
terê baxçe. Ew ê agir bike. Baran 
êzinga dinê. Ew dixwaze êzing 
bişewitin. Ema zehmet e. Êzing 
şil in. Ew naşewitin. Paşê Ba-
ran terê enbarê. Li wir celikanê 
benzînê heyî. Baran celikanê 
heytinê. Ew terê ber êzinga. 
Paşê ew benzînê li êzinga dike. 
Baran dîsa agir dike.  Agirekî 
mezin derdikevê. Baran ditirse.
– Yardim kin! ew ban dike.
Agir bi kolcixê xe dikeve. Baran 
direve. Ew kolcix davê erdê. Ew 
ningê xe ser kolcixê datînê. Îca 
agirê kolcix vedimire. Baran av 
dînê. Ew dibeze cem agir. Ew 
avê li agir dike. 
– Yardim kin! Baran ban dike.
Agir bilind dibe.  Dar dişewtê. 
Baran bi tenê ye. Ew ditirsê. Ew 
nizanê ew çir bikê.
– Yardim kin! Baran dîsa ban 
dike.
Cîranê Baran Hesen banê Ba-
ran dibîzê. Ew dûman diwîneû 

telelofonî 112 dikê. Ew dibeze 
cem Baran. Xalîyek bi Hesen 
re ye. Ew xalî tavê ser agir. 
Hendik agir vedimire. Paşê ew 
dengekî dibîzin.  Ew îtfaîye ye. 
Mêrikek dibeze îçi baxçê. Xor-
timek ba xe heyî. Av ji xortimê 
tê.  Pêleke dirêj li agir dikevê. 
Agir vedimirê. Baran terê ber 
mêrik. 
– Spas, ew diwê.
Mêrik bi serê xe silav dike û ît-
faîye tajo û terê. Paşê Baran li 
Hesen mês dike. 
– Çi qes rind bû ku te dengê 
min bihîst. 
– Erî, dengê te bilind bû. Te çir 
kir? Hesen diwê.
– Min ê sosîs mangal kira. Sosîsê 
min ên reş mês ke, Baran diwê.

– Tu birçî yî? Îçi firnê min pîzakî 
heyî, Hesen diwê. 
– Erî, pir birçî me, Baran diwê.
– Were, em hernî ba min û pîza 
bixwin eger ew jî neşewitîbe, 
Hesen diwê.

Baran agir 
vêtêxe
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Çîroka rêzebelgefîlmekê:
Xewna Ewropayê

Adem Özgür

Me şeş salan bi şûnda dest bi 
projeyeke belgefîlmê kir.

Belgefîlma me ya siftê “Dara 
Mestê” bû û di wê belgefîlmê 
da qala jîyana gundê Celikan 
(Yeşilyurt) tê kirin. Me bi Hamo 
Celikan ve di navbera va şeş salan 
da çend klîp kişandin, dest bi 
belgefîlmeka zarokan kir û li ser 
gotinên klaman hin lêkolîn kirin.

Di destpêka 2022an da beşa 
rêzebelgefîlmekê jî hat weşandin: 
Xewna Ewropayê

Navê rêzebelgefîlmê “Xewna 
Ewropayê” ye û wê ji çend beşan 
pêk were.

Di bin vê rêzebelgefîlmê da du 
beşên cûda amadebûn. Yek ji wan 
jîyana pîzzavanên li Denmarkê 
bû, ya din jî jîyana xebatkarekî ji 
Xelika bû.

Wek tê zanîn xewna koçberî 
xewneke kûr, biêş û kevn e.

Di dîroka mirovatiyê da li 
her dera cîhanê jin û mêran, keç 
û xortan, kal û pîran mala xwe 
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cihîştin, çûne welatekî din, ji xwe 
re jîyaneke ecer çêkirin. Lê hin 
kes di rêya koçberî da ketin behrê 
vetisîn, rastê êrîşa leşkeran hatin, 
din bin sermê da yan jî kelakela 
germê da man, hatin hapiskirin; dê 
û zarok ji hev hatin veqetandin…

Disa jî koçberî xewnek e. Her 
çiqas bi kutxwarin, girîn û qirîn 
be jî bawerî ew e ku dê piştî 
demekê jîyanek nû heye.

Li ba kurdên Anatoliya Navîn 
jî wisa bû.

Wexta ku Kurdistan hate 
talankirin, gelek kurd mecbûr 
man ku ji welatê xwe derketin. 
Wexta ku ji Kurdistanê hatin 
veqetîn wan nedizanî ku dê çi 
bikin. Koçberîya duyemîn jî koça 
welatên Ewropayê bû.

Me xwest bi rêzebelgefîlmê 
hemû êşan û şabûnan bidin ber 
çavan.

Di vê kurtefîlma yekem da 
karkerên pîzzavan qala hesreta 
xwe, hatine xwe ya welatên 
Ewropayê, zehmetîya xerîbîyê û 
aboriyê kirin.

Navê belgefîlmê va bû: 
“Xew na Ewropayê - Karekî nû: 
Pîzzavanî”

Ji vê belgefîlmê bişûnda kurte-
belgefîlmek din jî hate weşandin: 
“Xewna Ewropayê - Li Zozanê 
Rojek”

Em di vê belgefîlmê kurt de 
mêla xwe didin Memedê Îdê. 
Dîmenên vê belgefîlmê li gundê 
Xelikan (Qerejdex, Kulu) hatin 
kişandin. Memedê Îdê li gund dijî 
û xwedîkirina heywanan dike, pir 
caran jî karê înşaatê re mijûl e.

Ew çend salan li welatên 
Ewropayê maye û ji wir hezneki-
riye, ji ber vê yekê ye ku dev ji 
wir berdaye û hatiye gund. Li pir 
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gundan mînakên veng hene ku 
dev ji welatên Ewropayê berdane 
û hatine gundê xwe, karê şivantê, 
înşaatê yan jî zevîyan dikin.

Heta ku ji destê me hat 
emê nakokîya civakê, bi rêya 
belgefîlman bidin berçavan.

Di koma me de niha çar kes 
hene, em bi hêvîne ku di rojên 
pêş da kesên nû jî tevê komê bin.

Niha ez, Hamo Celikan, 
Mehmet Ali Baran û Arif Yilmaz 
li ser vê karê dixebitin.
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HENEK
Seyfî Dogan

 
Hesî minî delalê dîyê xwe wo
şivanê kerîyên mazman 
şivgiran  
bilûrban
ter dirêj 
hewan kur
ziman tûjo
îro pişta xwe yê da ye 
diwarê xilî xero
to be or not to be
how to be yê Heso
tirsê mala me xerab kirîye
em mehkumê;
insaqîyê xwe parastinê û nuvekirine nî
tu sisifos dizanî. Mewê ku ez nizanim 
sîsîfosî îro li dinê mirîya ye
ew him dinê mirîya û him ji dinê  zindîya ye dizane
ve caran dudîyayê ku ew î  li dinê mirîya ye
ew ji jîyane ser erde yanê dinê zindîya baş dizane û jê jî hezdike 
ji bo ku ji dinê mirîyan derkeve dibe ew kevirekî qulot 
ji girikekî da berjor lût ke û kevir di aliyê din re berjêr lût bibe
bi hezaran sal in ku sîsîfos kêvir berjor lût dike 
lê herdem kevir tam ku di navî cavê girik bigê 
berjêr lût dibe tê cihê xwe yî berê
rewşe sîsîfos hîng îro jî berdewame 
sîsîfos bîrya jîyanê dinê zindî, jine xwe, rojê, agir masaye dagirtî,
şerabe sor û zimanê xweş kirîyê!
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Li berbanga rojeke payîzê, bi 
lêdana derî re Mîrza berê xwe 

ji neynika doralîyên wê bi qalikên 
deryayî xemilî, da deriyê malê û bi 
dêngekî hêrs xwe bi xwe axivî; 
”Gelo ew ê xewlêherimî kî ye? Vê 
serê sibê xêr e?” Mîrza aciz bûbû lê 
tembîyên dayika wî hatin bîra wî 
û loma jî bi dengekî aram ji ew 
kesê li derî dayî pirsî: ”Tu kî yî?" 
Kesê li derî dayî bi dengekî nazik 
û kûbar pirsa Mîrza bersivand; 
«Ez Perî me.» Mîrza bêyî ku biza-
ne ka ew Perî kî yê, ji ku derê 
hatîye û ji bo çi li derî daye bi 
xeyala dîtîna keçaperî bi kelecanî 
derî vekir. Dema ku derî vekir û 
çavên wî bi şikl û şemala Perîyê ya 
kin û gilower ket, xeyala wî ya dî-
tina keçaperî berhewa bûbû. Perî 
keçikeka dora şanzdeh salî rû gilo-
wer, çavçirûsk û gora temenê xwe 
kin û qelew bû. Perî bi rûkenî ji 
wî pirsî; ”Gelo ez dikarim îro bi te 
re biçim dibistanê?” Perî nevîya 
Gozela cîrana wan bû û berî de-
mekê hatîbû navçeyê. Ji bo ku nû 
hatî bû û bi derdorê baş nedizanî, 
Gozelê ji dayika Mîrza tîka kiribû 

ku Mîrza demekê Perîyê bi xwe re 
bibe dibistanê û li dibistanê jî hay 
ji Perîyê hebe. Perî bêyî ku li ben-
da bersiva Mîrza bimîne dubarê 
pirsî; ”Gelo em bi hevdu re biçin 
dibistanê?” Mîrza bi mirûztirşî 
navê xwe got û gotina xwe berde-
wam kir ”Baş e emê biçin. Tu li 
vir li benda min be, êz ê çenteyê 
xwe bigrim û bêm.” Mîrza çenteyê 
xwe da pişta xwe û bi hevûdu re 
berbi dibistanê meşiyan. 

Ji mala wan heya ew digihîş-
tin mizgefta kevn, di ber xanîyên 
mustaqîl yên bi berbangê re per-
deyên pencereyên wan dihatin 
hilmaştin û hewşên mezin ku 
dengê dîk û mirîşkan jê bilind dibû 
re derbas dibûn. Dema digihîştin 
mizgefta kevn û bi alîyê çepê berve 
nava navçeyê dizivirîn, bêhna gul 
û kulîlkên li hewşa mizgeftê ew 
sermest dikirin. Bi ew bêhna gul û 
kulîlkan re derîyê cîhaneka bihuştî 
dihat girtin û derîyê cîhaneka nû li 
ber wan vedibû. Bi her gav avêtinê 
re avahîyên bilind, hewşên biçûk 
û betonî. Pencereyên wan yên me-
zin û bi perdeyên reng spî nixamtî, 

Keça perî 
Bêrîvan Keskîn
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mirovên bêyî ku silavekê li kesên 
derûdorê bikin, bi lez bazdidan si-
wareyên xwe zêde dibûn. Bi rê de 
çend qefle jinên xwe tevjidandî ku 
bi zendên zaroyên xwe girtî û ber-
ve dibistanê lez dikirî hebûn. Çend 
gavan wê de jî hîn dayikên ku hê jî 
çavên wan ji xewê nebişkivî, ji bo 
ku zaroyên xwe emanetî wan bik-
in û bi wan re bişînin dibistanê, 
li benda zarokên cîranan rawestî 
bûn. Dema çavên wan bi Mîrza û 
Perîyê ketin, wan dimildest zendê 
zarokan berdan û bi vê yekê re jî 
zarok berveyî wan dane meşan-
din. Bêdilî be jî, Mîrza mînaku 
bêje: ”Hûn biçin razên, ezê hay ji 
zaroyên we hebim.” destê xwe di 
nav pora zarokan re bir. Lê acizîya 
wî di gewrîya wî de bûbû mistek û 
behna wî diçikand. Mîrza ji hêrs û 
qehran geh pihîna xwe li kevirên 
tenişta rê dida geh jî bi diranan 
neynikên xwe dirûçikandin. Mîrza 
di ber xwe de dihimhimî û digot: 
“Ma qey ez dadoka zaroyên xelkê 
me? Ma çi karê min bi ew zaroyên 
poz bi çilm heye! Bi ser de jî ew 
pîrheboka nav Perî, peehhh.» 

Mîrza û Perî, tevî qîrewîra 
zarokan û bi himehima Mîrza gi-
hiştî bûn dibistanê. Roja ewil ya 
dibistanê bû. Qelebalixa di nava 

hewşa dibistanê ji tirimbelên mî-
na konvoya dawetan li tenişta rê 
rêzbûyî re diyar dibû. Hewşa di-
bistanê, bi kezîyên keçan yên bi 
berbiskên rengoreng xemilî, dişibî 
dara mirazan ya li girê Tekê ya ku 
nîv saetê dûrî navçeyê bû. Heçî 
wê darê salê çar demsalan berdev-
kîya derd û daxwazên keç û bûkan 
bikira û bi paçikên rengoreng xe-
milî be jî, kêm caran pel dida û şîn 
dibû. Bi girîyê kurikên serkundir 
û rûçik gurrî re xeyala dara mira-
za ya bi xemla bûkeke xwe li girê 
Tekê dihêjandî, belav bûbû. Hewş 
bi carekê re li pêş çavên Mîrza 
şibîya bazara ajelên qurbanê û ew 
di ber xwe de keniya û got: ”Ker 
kurên keran! Çawa mîna beranê li 
ber serjêkirinê diûrîn!» 

Axir zengil lê da û zarok der-
basî pola xwe bûn. Mamosteyan 
lîsteyên ji pêdivîyan dagirtî li wan 
hemûyan belav kirin û roja ewil 
ya dibistanê bi behskirina şemaya 
dersan bi pirs û bersivan bi nîvro 
re jî qediya. Dema Mîrza biqasî 
çar pênc gavan ji hewşa dibistanê 
bi dûr ket dengekî qedîfeyî gazî wî 
kir: ”Mîrzaaa Mîrzaaa!” 

Mîrza di cih da bi alîyê deng 
jê hatî ve zivirî û çavên wî bi Perî 
ketin. 
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- ”Ehmaqê ehmeq ma navê te 
tenê Mîrzayê? Tu çima bi rêya xwe 
de naçî?" 

- ”Mîrzaaa Mîrza tu çima li 
benda min nasekinî?" 

Wî xwest xwe li kerrîyê ne û 
pişta xwe bide wê û biçe, lê dengê 
dayika wî di guhên wî de çinginî 
«Bi mêrî çê be kurê min!“ ew ji fi-
kra xwe ji kerrîyê ve anîne kir û bi 
Perîyê re meşîya. Lê meşa bi Perîyê 
re ne bi dilê wî bû. Perî keçeka 
bejn kinik û qelew bû û ew jî ku-
rikekî nûgihiştî û gelekî liser xwe 
bû. Gelek keçikên lihevhatî dil 
dayîbûn wî, lê Mîrza qîma xwe bi 
wan neanîbû, ”îjar ew Perîya qam-
kin û reşik!” Mîrza bi sê çar gavan 
pêş Perîyê dimeşî, difikirî;

”Divê hezkirîya mêrê mêr be-
dewa bedewan be, divê yeka nav 
qendîl, çavper û sergewer be. Îjar 
ew keçikên çeleng yê min qîma 
xwe pênedanî vê pîrhebokê li kele-
ka min bibînin, ewê qerfên xwe bi 
min bikin. Li Perîyê ve zivirî û di 
ber xwe de got ” Axx xwelîsero!” 
Perîyê sehkirî bû ku Mîrza dûrî wê 
diçe, lê xwe ji keriveanî û bi den-
gekî Mîrza bibihîze li ser hevûdu û 
bi kelecanî behsa hevalên xwe yên 
pole û mamosteya xwe dikir û bi 
vê havî jî gihiştin malê. 

Mîrza dotira rojê bi dengê saeta 
ji êvarê de dayîbû ber balgiyê xwe 
şîyar bû. Piştî xurînîyê dîsa li ber 
neynika doralîyên wê bi qalikên 
deryayî xemilî sekinî û porê xwe 
şedikir. Ji nişkave ew kelecaniya 
derî vekirina wî û dîtina wî ya 
Perîyê ket bîra wî û pirxinî bi wî 
ket û Kire hekehek keniya:

«Pîrheboka çavçirûsk îcar Perî 
qey nav nedîne li vê pîrhebokê 
bikin!” Çawa ku Perî hatê bîra wî 
bi îhtîmala ku ew dîsa li derî bide, 
bi lezûbez rahişt çenteyê xwe û ji 
malê bazda û bi gavên bezê berveyî 
dibistanê meşiya. 

-”Mîrzaa Mîrzaa ka bisekine 
Mîrzaaa.“

-”Quzulqurt pîrhebok…. ”Bi 
mêrî çê be kurê min!” Axxx yadê 
axxx.» Bi bişirînîyeke derewîn û bi 
dengekî aciz got: “Roj baş Perî.” 

-”Roj baş Mîrza.” 
Perî ji dengê wî bi aciziya wî 

hêsiya bû lê ew dîsa ji ya xwe ne-
hat xarê. Ji ya doh jî bikelecantir ji 
wî re pêdiviyên wê ji bo dibistanê 
kirî yek bi yek rêz dikirin; pirtûk, 
lênûsk, pênivîs .... Bi gotina xwe re 
jî ji çenteyê xwe lênivîseke bergreş 
derxist û dirêjî Mîrza kir. Mîrza bi 
mirûztirşî li lênûskê nêrî. Nizanî 
ka ewê bi vê lênûske çi bike, çi lê-
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binivîse. Lewra bi dilsarî spasiya 
wê kir û heya gihaştin dibistanê jî 
qet neaxivîn. Lê belê qet nehatîbû 
bîra Mîrza ku, ewê rojekê li wê 
lênûskê çîroka Keçaperî a mîna xe-
wnereşekê bi ser wî de hatî û heya 
hetayê wî bisotîne, binivîse.

Mîrza û Perî wê rojê û hin gelek 
rojên din jî bi hev re çûbûn dibi-
stanê. Ew acizîya bi hebûna Periyê 
li Mîrza peyda dibû, kêlî bi kêlî li 
wî kêm dibû. Her kêlîya bi hev 
re derbas dikirin, dilê wî li Perîyê 
germ dikir. Wî dixwest wê bêhtir 
nas bike û her ku nas dikir bêhtir 
ji wê hezdikir. Jixwe ew di wan du 
salan de gelekî axivî bûn. 

Bavê Perîyê di temenekî gelek 
ciwan de bi qezaya trafîqê mirî bû. 
Dema Perîyê bi dengekî lerzok ji 
Mîrza re behsa mirina bavê xwe 
dikir, gilî diket qirika wê û nema 
dikarî biaxive.

Piştî mirina bavê wê, Perî û 
dayika wê demeke li bajêr bi tenê 
jiya bûn. Perî diçû dibistanê. 
Dayika wê jî ji bo ku debara xwe 
bikin, paqijîya malan dikir û hîn 
êvaran jî li mala xwe dadoktiya za-
royên kesên wê paqijiya mala wan 
dikirî, dikir. Bi gotina Perîyê zikek 
têr zikek birçî dijiyane. Lewma 
bi serê xwe zêde nikarî bûn xwe 

li ber bayê felekê bigirin. Dayika 
Perîyê jineka gelekî ciwan, kûbar 
û hemîn bû. Ve yekê jî bala pîre-
jina ku wê demê cîrana wan bû, 
gelekî kişandîye. Piştî ku pîrejin ji 
hemînbûn û qenaetkarîya wê ye-
qîn dike, êdî dikeve hewldanan ku 
dayika Perîyê bi birazîyê xwe re bi-
zewcîne û çûyîn û hatinên xwe ya 
mala wan zêde dike. Her ku pîre-
jin tê mala wan di guhê dayika wê 
de bi pistê pist diaxivê, her behsa 
mêrxasî û comerdîya wî dike. Bi vî 
hawî hewl dida ku wê qanehî ze-
waca bi birazîyê xwe re bike û di 
dawîya dawî da pîrejin gihîştibû 
mirazê xwe jî. Dayîka Perîyê jî êdî 
nikarî bû xwe zêde li ber xizan-
îya ew tê de dijîn, bigire. Rojekê 
li berêvarekê ew pîrejin bi mêrekî 
navsal ve dibin mêvane mala wan. 
Ji wê kêliyê bişûnve êdî gotin ji ge-
wriya Perîyê neyên xwarê… 

Periyê qet behsa zirbavê xwe ne-
dikir. Her ku Mîrza pirsa zirbavê 
wê dikir, Perî zerzûtî dibû û berê 
awirên xwe ji Mîrza vedişart…

Perî keçeka gelekî zîrek û jêhatî 
bû. Dema wê bikelecanî çîrokên 
ku ji ber devê dapîra xwe girti bi 
hostatî ji Mîrza re digot, çavên wê 
mîna du stêrkên li ezman li rûyê 
wê yê qemer diçûrisîn. Carinan 
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radibû ser pîyan; geh dibû hûtê 
heft serî, geh dibû kundekî bêyom 
û geh jî dibû hirçek û direqisî. Di 
wan kêlîyan de ew keçika biçûk a 
xemgîn wekî pinpinokekê rengo-
reng li nava ode bi wir û wêda diçû 
û dihat. Li derdora xwe perwaz 
dida. Bi coşa wê re êş û azarên li 
dilê wê yê biçûk ji baskên wê bi ser 
şevê de diweşîn.

Di ser hatina Perîyê ya navçeyê 
re du sal derbas bûbûn. Wê havînê 
Mîrza ji dibistana amadeyî ya li 
navçeyê mezûn bûbû û dilê wî bi 
kelecaniya çûyîna zanîngehê dagi-
rtî bû. Periyê jî amadekariyên xwe 
yên çûyîna bajêr ya mala dayika 
xwe dikir. 

Du hefte di ser çûyîna Periyê re 
derbas bûbûn. Zirbavê wê ew di 
halekî gelekî perîşan da zivirandi 
bû mala dapîra wê. Wê rojê der 
û cîran bi qarewara zirbavê wê re 
derketîbûn pêş derî û pencereyên 
malên xwe û li wan têmaşe diki-
rin. Mîrza jî bi dengên cîranan re ji 
malê pekîya bû derketîbû ber derî. 

Zirbavê wê digot: ”Ger ez 
şerma we li nav hewqas mirovan 
nedim rûyê we bila ez jî ne ji bavê 
xwe bim! Cîrannooo werin vê ece-
bê! Ya ku bavê wê ji wê re nekirî, 
min kir. Min ew xwedîkir, çi cilên 

xweşik hebûn, min ji wê re kirîn. 
Çi xwarina xweş hebû, min li ber 
wê û dayika wê danî. Ma berê jî 
negotine, mala bêmêr mîna kerîyê 
bê şivan e? Helbet li vir rabûn û 
rûniştina bi xortan re, bi vê qeh-
bikê hêsan hat û lewma li bajêr li 
cem me nesekinî û hate vir. Vêca 
ji roja ku hat bajêr, mala me bi vir 
ve ketîye binçengê dayika xwe û 
dayika xwe li min sor dike. De-
rewan li min dike! Îjar guyê ku 
li vir bi xortan re xwarî, dixwaze 
di min bide ev qehbik!” Piştî van 
gotinan sekinî û li dora xwe nêrî. 
Hemû kes bêdeng li cihê xwe se-
kinî bûn. Vê yekê kêfa wî anî û 
awirên xwe bera ser qelebalixê dan 
û bi dengekî bilindtir gotinên xwe 
domand û piştre li siwareya xwe 
siwar bû û bilez ji wir bi dûr ket. 
Bi çûyîna wî re galagal ket nav 
der û cîranan. Mîrza bi tirs û xof 
li wan kesên bi gotina ew mêrikê 
biyanî keçikekê bêguneh tawanbar 
dikirî, dinêrî. Piştî demekê galagal 
kerr bû û her kes vegerîya bû kar û 
mala xwe.

Bi dotira rojê re, bêdengîya ji 
doh ve xwe bera kolanên navçe 
dayî, bi agahiya keçika xwe li girê 
Tekê bi dara mirazan ve dali-
qandî bi dawî bûbû. 
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