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GER TU 

KURD BÎ! 

 
i vê serdema ku ji aliyên siyasî û leşkerî ve serdemke tirsnak 

e, pir zor e ku tu mirov bî, ya zortir ku tu ji Rojhilata Navîn bî 

û ya zortirîn jî ku tu Kurd bî, çinkî wê çaxê tu naçarî bergiriya 

axê, kevir û mirovan bikî. 

Ne wek carên berê ku bi tenê dixwest nasnameya xwe, ziman û 

çanda xwe biparêze. 

Tişta ku li Sûryayê rû da dê di pirtûkên dîrokê de û di belgeyên 

nepenî û yên ne nepen de werin bi bîrxistin ku Kurdan hebûna xwe û 

nasnameya xwe ya çewisandî careke din vegerandin, dê dîrok bibêje 

ku kurdan careke din hevkarî û hevgirtin li nexşeya pêkhateyên 

Sûryayê vegerandin berevajî pilanên ku jê re dihatin amadekirin. 

Ger tu Kurd bî, tu naçar î li pêşberî gumlekên reş û rihên dirêj di 

çepera pêşîn a şer de bî, da tu miletên ku bawerî dane te biparêzî, 

da tu miletên ku bawerî dane tiving û gulleyên te biparêzî, ger tu 

Kurd bî qedera te ye ku tu bi şeref û bi rûmet li dijî komên ku şerf û 

rûmet firotine, şer bikî. 

Ger tu Kurd bî tu naçar î destkeftiyên xwe biparêzî, destkeftiyên ku 

ne yên te ne lê bêyî cudahî yên hemû pêkhateyan in. Ger tu Kurd bî, 

tu naçar î li navçeyên rizgarkirî kun û veşargehan ji keroşkên terorê 

yên veşartî û tirsonek pak bikî. 

D 

FADÎ AKÛM 
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Ger tu kurd bî tu naçar î ala azadiyê li her cihê tu lê bî bilind bikî, tu 

naçar î dibistanan bi rê ve bibî, tu naçar î pariyê nên berî ji xwe re ji 

yên din re peyda bikî, tu naçar î zivistana wan germ bikî û girinijînê li 

ser rûyên zarokên wan nîgar bikî... 

Ger tu Kurd bî tu naçar î rû bi rû li hemberî rexneyên rojane yên 

kesên revok, kesên ku xwe avêtine himbêza Sultanê nûdem ê 

Osmaniyan, kesên ku ax û namûsa xwe firotine da ku bibin koleyên 

Sultanê nûdem, rawestî. Ger tu Kurd bî pêwîst e tu wan rizgar bikî, tu 

mêjîyên wan yên windayî rizgar bikî. 

Ger tu Kurd bî guh nede gotegotên nijadperestan, bêbextiyên vala 

paş guh bike, em dizanin tu bi wan birîndar dibî, em dizanin ku 

carinan tu bi wan têyî kuştin çiku rastiyê diguherînin û wêneyên 

giranbuha û nazik şêrîn dikin. 

Ger tu kurd bî, gerek e tu li wî kesê ku duh berê tifinga xwe bi te ve 

kir û îro xwe radestî te kir, biborî, ew xweş dizane ku tu yê lê biborî û 

tu dizanî û em hemû dizanin ku ew ê du car û sê caran lê vegere ku 

karibe. Ger tu kurd bî rewişta te rê nade tu dest bidî mûyekî jê. 

Ger tu Kurd bî, tu yê  rahêjî kamera û pênûsa xwe, tu yê zeviyê 

mayinan û dîwarên êgir li pey xwe bihêlî, da tu wêneyên rastîn yên 

bûyeran bo cîhanê ragihînî, da tu bêyî derew, sextekarî û bêyî 

xemilandin, ji xelkê re rastiyê bibêjî. 

Ger tu kurd bî, tu şervan î... 

Ger tu kurd bî, tu pîroztirîn xweşmêr û siwar î ... 

Ger tu kurd bî, tu rûyê rasteqîne û zelal ê mirov î... 

Lewra pir xweşik e tu Kurd bî... 

Û xweska ez jî Kurd bama. 
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Dilnameya 20 

Salên Li Xerîbiyê  

 

 

 kî me? Ez ew kes im ku hez dike, ez evîndar im, xwedî 

dilê bêhevsar im, mehkûmê hezkirinê me ez; hez nekim 

nabe, divê hez bikim; mirov bêhezkirin ne mirov e, ji bo 

bibim mirov naçar im hez bikim, ji ber vê yekê zincîrên dilê xwe ji hev 

dixim û wî ber didim nav lehiya evînên bêserûber ên bêwar û har de; 

ez her roj hez dikim, her roj û ne ji eynî kesî/ê, ne ji heman tiştî û ne 

jî ji heman halî… her roj cuda, cihêreng û li cihekî din; ev jî aliyê min 

ê belkî jî heywanî be, kî zane belkî jî însanî...  

Ez her roj ji kesekî/e cuda, û ji tiştekî cihêreng û ji rewşeke nipînû 

hez dikim, ji bo karibim hertim hez bikim, her roj dil ber didim 

kesekî/e cuda, tiştekî cihêreng, rewşeke din. Ji bo ez her evîndar 

bimînim û ji hezkirinê nekerixim, her roj cuda, cihêreng û li cihekî din 

hez dikim, ji bo ku ez tiyê hezkirinê, ez birçiyê hezkirinê û lêgerê 

hezkirinê bim her tim ; evîndar im ez, divê hez bikim ; ji te ji wê ji wî, 

ji me, ji we, ji wan ; ji her kesî/ê cuda, cihêreng û bê war. Ez hez 

dikim, ji bo xwe hez dikim, ji bo netengijim, ji bo venemira cewherê 

hêviya gera min li te, li min û li… ji bo pê bihisim ku hê jî dijîm hez 

dikim, û ji te dûr bi hesreta te, her roj dilê xwe diajom nav pirêzeyên 

bêserûber.  

Ez her roj evîndarekî cuda me, dilkoçer im ez, ji ber ku ez koçer im, 

koçer heta ku koçer bin nikarin û nabe tenê ji tiştekî û ji kesekî/ê û ji 

rewşekê tenê hez bikin. Divê ew her û hertim hez bikin, lê ji ber 

Ez 

Mazhar Gunbat 
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rewşa koçerî, hezkirina wan jî mîna jiyana wan e… ew zanin ku divê 

ew hez bikin.. ta ew evîna xwe ya ji dil bibînin divê qeraxa dilê xwe 

vala û ziwa nehêlin. Ji bo di rewşa geryanê de dilê wan zingarê 

negire, ji bo hêşîn û jîndar bihêle dilê ji rahên xwe qutbûyî, ji bo ew 

dil kal nebe, ji bo hêviyên xwe venemirîne, ji bo ronahiya heyvê jî li 

ya rojê zêde bike. Ew her roj tîreke dilê xwe diavêjim kesekî/e cuda, 

dengekî cihêreng û rewşeke din a nû û ji xwe di vê rewşa koçeriyê de 

nabe ku dilê min jî ne koçer be. 

Û ev koça dilê min ê hertim wisa bidome, heta ku dawî li koçeriya 

min were, heta ku ez xwe bibînim, heta ku ez te bibînim, heta ku 

ez… Niha ne cihê min diyar e, ne ez ez im, ne jî min xwe gihandiye 

te. 

Kengê dawî li koçeriya min were û tu himbêza xwe ji nû ve ji min re 

vekî … kengê tu ji bin dest û potînên hov û zorê derkevî, û kengê ez 

hemû hezkiriyên xwe û bîranînên wan bînim bispêrim himbêza te, bi 

awayekî azad têra xwe di himbêza te de li xwe bigerim, ezê hingê 

hemû hezkirinên xwe yên cuda û cihêreng veguherînim hezkirina xwe 

ya ji te û ezê hingê bibêjim xaka min hemû hezkirinên min ên cuda 

cihêreng û cihêdeng û her roj guhêrbar ji ber nebûna te bûn û hingê 

tê têbigihî ku di hemû hezkirinan de heta tu nebûyî, ya ez lê 

digeriyam, tu bûyî.  

Lê bêguman piştî xwegihandina te, ezê li xwe mikur werim ku tiştek 

heye, na na du tişt, ku bi qasî ji te hez dikim, ji wan jî hez bikim: yek 

jê mixabin dîsa jiyana koçerî ya bê hevsar, ya din nivîsandina azad a 

ez her tim lê digerim... ji ber ku ez koçer im… 

11.04:2011- Bruksel 
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Zeman û 
Zergan 
 

 
ava bi min re, di bêrîkên min de yan jî di cuzdanê min de 
alavake zêde, wek kaxiz yan jî pereyekî hûr hebe, min 
dibetilîne; ez wan zûzûka datînim, diavêjim, diçirînim û xwe ji 

wan xelas dikim. Hebûn jixwe tiştekî giran e îcar di ser de jî tew ev 
tiştên vala û bêhawe… herî dawî min cuzdan jî danî, û nasnameya 
xwe jî… ruhê min ji wan çûbû, hundirê wan mişt derew bû, giran bûn 
û beradayî bûn.  

Lê saeta min ne werê ye, giran-sivik, buha-erzan, xweşik-ne 
weşik ne xem e, ez bêyî saeta xwe kêlîkekê jî nikarim îdare bikim; ji 
ber ku tiştekî aydî min di hundirê wê de heye: emrê min. Gava ez li 
demjimêra destê xwe mêze dikim, ez emrê xwe yê bihurî di hundirê 
wê de dibînim. Saeta min hebûna min dipîve, bîra min qam dike, 
mirina min a dahatûyê dike sînema û tîne ber çavên min.  

Her ku saetek bibihure demjimêr ji min re dibêje: 
 – Tu saeteke din nêzîkî mirina xwe bûye, te hay jê hebe.  
 

* 
 

Ez “rojbûn”a xwe nizanim, hetta ne rojbûn, ez “mehbûn”a xwe, 
“demsalbûn”a xwe jî nizanim; ji ber wê jî ti carî ne pîrozbûna rojbûna 
min û ne jî diyariyên rojbûna min çêbûn. Asas, li nav me kurdan 
çanda diyariyan ne ewqasî xurt e, carna di dawetan de hin “xelat” tên 
dayîn, lê xelat ji diyariyan cudatir in: Di xelatdayînê de serkeftin û 
pêşbaziyek heye. Mirovê ku di karekî de hemû pêşbazên din li dû 
xwe nehêle û bi ser nekeve nikare xelatekê wergire, lê di diyariyan 
de tu pêşbazî û serkeftin nîn e, hezkirin heye, gava yek ji yekî hez 
dike jê re diyariyekê dikire û hew.   

G 

Rênas Jiyan 
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Di jiyanê de biqasî ku tê bîra min diyariya min a ewil saetek 
bû, gava bavê min ji hecê hatibû wek diyarî saetek ji min re anîbû. 
Ev, demjimêreke dîjîtal bû, min zehf jê hez kiribû û wê çaxê nola niha 
saet (zeman) ne ewqasî pir û erzan bûn.  

Li mektebê, hevalên min ên sinifê bi “saet”an li ber min 
digeriyan ku wan carekê saeta min têxista destê xwe, lê min ti carî 
saeta xwe ji destê xwe dernedixist û nedida kesî, lê xwezî min bida û 
wan jî carekê ji mamoste re bigota bê çend deqe ji tenefusê re mabû. 
Bi saeta xwe di nav hemû hevalên xwe yên sinifê de ez bi tenê 
xwediyê zemên bûm, zeman ez bûm.  

Di zaroktiyê de zeman tune ye, têgehên zemên “zû” an jî 
“dereng” tune ne. Zeman têgeheke xwedayî ye û ti kes zû bi zû 
naxwaze ku wê ji destê xwe berde, wê bi kesên derdora xwe re par 
bike.  
 

* 
 

Di mîtolojiya kurdan de bi navê “Zervan” xwedayek heye. 
Zervan, xwedayê hemû zemanan e; hemû xwedayên din û alav û 
cîhan û gerdûn giş ji vî xwedayî çêbûne. Jixwe gotina “zeman” bi xwe 
jî ji navê vî xwedayî pêk hatiye. Di demê de gelek Zervanîst hebûne 
û wan ev xweda mîna xwedayekî mezin hebandiye. Zervan bavê 
hebûnê ye. Zervan ya jî zeman tune be mirov hebûnê baş hîs nake. 
Lê tiştekî din heye ku ew jî delîla hebûnê ye; ev, erd yan jî mekan e. 
Gava mirov “pê li erdê” dike hebûna wî dipeyite û zewqekê jê distîne. 
 

* 
 
 Zeman, destpêka dibistana min a navîn bû, mekan Zergan bû. 
Çemê Zergan pir nêzîkî mekteba me bû. Wê rojê dersa fransî hebû û 
mamoste yekî zalim bû, min diyaloga fransî ezber nekiribû û ez ji 
rojên “tehl” elimîbûm ku ji mektebê birevim û bêm ber çemê Zergan. 
Zergan revokgeha min bû, kevokgeha min bû. Min sola xwe 
derxistibû û pê li erdê kiribû. Zeman hebû, erd hebû û min di zemên 
de pêxwas pê li erdê kiribû, ez hebûm. 
 Zergan ji bo xwendekarên revok ciyekî pir aram û xweş û talde 
bû. Zergan gezo bû, gijnîj bû, kevz bû... Zergan ava wî firo bû… 
Herriya wî goştê biraştî bû… Bi hiriya jinên cilşo her tim şal û 
şapikekî xweşik li bejna wî bû… Dengê wî Vîvaldî bû… Li qeraxa wî 
zeviyên nîsk û geniman hebûn, baqil û şolik di nav wan zadan de 
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mûlid bû… Min zehf ji Zergan hez dikir û hez kiribû, ew zilzilîka min 
bû… Ew beqên min ên biçûçik û çêlik bû… Ew hevalê min, ew şirîkê 
sûcê revên min ên ji mektebê bû… 
 

* 
 

Zergan zeman bû, li qeraxa wî dilê min rehet nebû û min 
xwest ku ez têkevim hembêza wî. Min cilê xwe ji xwe kir û bi gavên 
zeîfokî û bi heyecaneke tazî û bi kêfeke masî ez meşiyam hundirê 
wî.  

Ez mirovekî axê bûm, ne avjenekî jêhatî bûm, min jiyaneke avî 
tune bû. Min xwe tê dadikir û derdixist, min lingên xwe li avê dixistin û 
kef bi ser avê dixist li qeraxa ava wî: Xweş bû, pir xweş bû, biqasî 
avê xweş bû, biqasî ku mirov xwe ji bîr bike û ji qeraxa çem, ji ciyê 
nizm dûr bikeve xweş bû. Carekê gava ku ez betilîm û min xwest ku 
ez pê li erdê bikim, av bi ser serê min ket û ez noqî avê bûm. Erd ji 
bin lingên min şemitî. Ez dixeniqîm. Ma qey cezayê ku mirov saeta 
xwe neda hevalên xwe, xeniqandin bû?! Ma kîjan dadgehê ji bo 
rojeke reva ji mektebê, xwendekarek şeniqandibû? Ez di nav avê de 
diperpitîm, min hewl dida ku ez dîsa xwe bigihînim axê, bêm qeraxê. 
Ax, Zergan, min berde, min li vî ciyê xalî nexeniqîne, ez pir ji te hez 
dikim, ma tu nabînî ku min dev ji axa xwe berdaye, ez ji mekteba xwe 
reviyame û berê berê hatime cem te!?    

Di nav avê de min pir li ber xwe dida, bi dest û lnig û seriyan... 
Gerek hinekan gazî û hawara min bigihanda çêl-beqan…  

Zergan pir çûbû qirika min, ez di hundirê wî de ew dihat diket 
hundirê min. Êdî qudûmê min hew şixulî, hew bû û min lingên xwe 
yên ku bûbûn rêsî, mîna ku mirov gundorekî ji ser xaniyekî dehf bide, 
danîn erda şematokî. Min pê li erdê kiribû û îcar av bi ser serê min 
neketibû. Pêlêkirin, jiyîn bû. Ev çi bû law?! Balo Zergan jî wek zeman 
xweş bû û mirov di hundirê wî de dixeniqî.  
 Ez li qeraxa çem li ser qilafîskan rûniştim; tazî, qutifî û dev û 
guh bi avê dagirtî… Ez diricifîm, min navkutk li xwe dixist. Ez û 
zeman û Zergan bûn, em bûn, ji me pê ve li wir ti kes tune bû. Min li 
çem dimeyzand, dîsa nola berê bi henûnî diherikî. Zergan jî wek 
zeman, gava mirov li derve lê dinêrî xweşik û delalî bû, lê di hundirê 
wî de mirinê xwe ji her kesî vedidizî.  

Ez rabûm, min hêdî hêdî cilê xwe li xwe kir. Ji bûyera ku 
hatibû serê min, hîsên min mîna tizbiyeke qetiyayî, hin hebên wê 
heta bin ferdên nifqê malê, gindirîbûn û winda bûbûn. Êdî dereng 



 10 

 

çêbûbû, min zeman meraq kir û li saeta xwe nêrî. Min bi hêrs û keser 
serê xwe ji ser saetê rakir û bi çavên kelogirî dîsa li Zergan nêrî:  

– Zergan, xwezî te ez bixeniqandama lê saeta min 
nexeniqanda! Hesûdo Zergan, ji ber ku min ji te pirtir ji saetê hez 
dikir, te ew xeniqand! 

Min ji bîr kiribû, ew ji zendê xwe dernexistibû. Jibîrkirin, 
dixeniqîne.  

Saeta min şîn bûbû, di hundirê wê de ewrekî cûnikî çêbûbû û 
wek meytekî nepixîbû.  

Zeman êdî xerab bû, zeman êdî xerab bûbû.  
Di rêya malê de bi hêviya ku dîsa rast bibe, min her ji bîstekê 

carekê dîsa li saeta xwe nêrî, lê belasebeb bû, saet xeniqîbû. Êdî 
mîna zarokên bêsaet tek çareyeke min hebû ji bo ku ez bibûma 
xwedî saet; gezkirin. Min ji qehran zendê xwe gez kir, ji şûna diranên 
min qurseke saetî çêbû, saeta min a nû êdî êş bû.  
 

* 
 

“Mirov di çemekî de ti carî du caran nikare xwe bişo,” çem 
diherike, zeman diherike, ne çem çemê berê ye û ne jî mirov mirovê 
berê… Zergan ji ber ku zeman an jî Zervan bû, û ji ber ku çemê 
Herakleitos tanî bîra min, ji bo min hem çemekî mîtolojîk û hem jî 
çemekî felsefîk bû.  

Heta vê dawiyê jî kengî ez biçûma Qoserê, heta ku ez neçûma 
ber çemê Zergan, heta ku ez neçûma ber heval û hezkiriyê xwe yê 
hesûd, dilê min rehet nedibû. Min ji ber wê meselê ew bexşandibû, ji 
ber ku her hezkirî hinekî ji evîndarê xwe dihesidî. Lê kengî ez derim 
ser wî, nola saeta xwe ya xeniqî, ez ji bo Zergan jî kelogirî dibim.   

 “Mirov di çemekî de ti carî du caran nikare xwe bişo,” tew di 
Zergan de qet na; lê ne ji ber tirsa wî ya xeniqandinê, ji ber ku 
Zergan jî xeniqiye, ji ber wê. Zeman Zergan xeniqandiye û kiriye 
sergo. 

Ku tu ne pîs bûya, te Zergan nedikir kanalîzasyon, zeman, tu 
pîs î! 

Ax çemê min î mirî, ma ez li ser te negirîm wê kî li ser te 
bigirî?! Belkî bi ava banê hêsirên  min tu dîsa biherikî! 

Ji bo ez di zemên de nexeniqim min her tim saeta xwe kir 
bîrovek û di zendê xwe de ji xwe neqetand. Her gava ez li saeta xwe 
dinêrim, zeman: Xeniqandina Zergan e.  
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Pirsa "Nivîskarê 

kurd" 

 

êguman im ku pirsa ziman pirsa neteweyê bi xwe ye ji ber ku 

ziman yek ji hêmanên sereke yên hebûn û nebûna neteweyê 

ye û miletê bê zimanê neteweyî ne milet e, lê tenê komek 

xelkên hevdem û hevcî ye û her û her ew ê peyê miletên zimandar 

ên li hawîrdorî xwe be. 

Ziman, ji alîyê xwe ve, bûnawerekî zindî ye, ne berhema kesekî lê 

berhema tevaya civakê ye, lewra ew her dimîne milk û samana 

civakê û nabe çi kes bi serê xwe û ji ber xwe ve rast bike yan xwehr 

bike, jê bibirre yan lê bar bike... 

Hatiye dîtin ku her dem miletên bindest rastî hin alozî û pirsgirêkan 

tên, serê wan pirsgirêkan jî ew e windakirina nasnameyê û 

xwenaskirina weke kesekî bê ziman, bê rewişt, bê cil û bergên 

taybet, bê dîrok û bê ceyografya jî lê tenê weke hevwelatîyekî reben 

di dewleteke serdest de ku ziman û dîroka xwe lê ferz kiriye. 

Pêşî em behsa diyardeya windakirina zimanê dê li cem hin miletên 

cîhanê bikin : 

Tê zanîn ku diyardeya nivîsîna ne bi zimanê dê (yan ne bi zimanê 

herêma jidayikbûnê) di nav gellek miletan de heye û li cem wan 

miletan hîn jî ne diyar e ka ew çi navî li wê cureya nivîskaran bikin, 

nimûne : 

- Albert Camus (1913-1960)z, nivîskarê navdar li Cezayirê ji dayik 

bûye, lê ew weke nivîskarekî fransiz tê hesibandin ji ber ku wî 

B 

Ibrahîm Xelîl 
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şahberhemên xwe (La peste) û (L'étranger) û (Caligula) bi fransizî 

nivîsî ye û tu berhemên wî bi zimanê erebî tune ne. 

- Puşkîn (1799-1837)z, mîrê helbest û wêjeya rûsî ku rehekî afrîkayî 

ji bapîran gihaye wî lê wî bi rûsî tenê nivîsî û navê wî li cîhanê weke 

bavê wêjeya rûsî belav bûye. 

- Vladimir Nabokov (1899-1977)z, romannivîsê rûs ê ku neh roman bi 

zimanê xwe yê dê nivîsîn û piştî ku çû Amerîkayê sala 1940 û heta 

mirina xwe wî neh romanên din nivîsîn lê bi zimanê ingilîzî ku "Lolita" 

ji nav wan navdartirîn yek bû. 

- Samuel Beckett ê îralandî (bi fransizî nivîsî), Joseph Conrad ê 

polonî (bi ingilîzî nivîsî), Milan Kundera yê Çek (bi fransizî nivîsî), 

Cubran X.Cubran ê libnanî (bi ingilîzî nivîsî) û Emîn Malûf ê libnanî 

(bi fransizî nivîsî) ... 

Diyar e ku xala hevbeş di navbera jînenîgarîya tevaya van nivîskaran 

de ew e ku ew bi timamî ji ber koçberî û barkirinê naçarê vê yekê 

bûne, êdî ev diyardeyeke tekane ye ne ya miletekî ye. 

Lê li welatên bakurê Afrîkayê (ku nêzîkî rewşa kurdî ye), navine 

mezin weke Asya Cebbar, Tahir bin Celûn, Idrîs Elşeraybî û Ebdilletîf 

Ellu'ebî ku ereb in lê bi sedema ku welatên wan mêtingêrîyên Fransa 

bûn wan bi fransizî nivîsi. 

Lê belê ji nav hemû nivîskarên (biyanînivîs) ez dixwazim hinekî bêhtir 

behsa jiyana (Ngugi wa athiong'o) navdartirîn nivskarên Kenya ye 

bikim ji ber ku ew nêzîktirîn nimûne der barê rewşa nivîskarên kurd 

ên îroroj de ye: 

Di destpêka jiyana xwe de û ji ber ku Kenya wê demê mêtingerîyeke 

Brîtanya bû, Athiong'o naçar bû bi zimanê dagirkerê xwe yê ingilîzî 

binivîse, lê xebateke mezin di ber bergirî û parastina ziman û 

zaravayên xwe yên afrîkayî de da û hewl da ku zimanê xwe yê dê 

(kîkûyû) vejîne û şer di ber wëjekirina wî de bike heta ku hate 

binçavkirin sala 1977 . Sala 1981, ji zindanê derket û yekemîn 
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romana xwe (Şeytan li ser xaçê) bi zimanê kîkûyû belav kir, wî ev 

roman di zindanê de li ser kaxezên destavê nivîsîbû. Sala 1986,  

lêkolîna xwe ya bi navê (Rizgarkirina mejî) bi zimanê ingilîzî lê vê 

carê bê naçarî ji ber ku xwest di vê nameya xwe de doza herî giran 

ku dabû dilê wî bigihîne pirtirîn jimarên xwendevanan li cîhanê. 

Nivîskarê hinartî aborîya wêjeyê dişikîne ... 

Destpêka sedsala bîstem, pirsa milet û netewên serbixwe tev rabû û 

xelkên wek hev li hev civiyan û bi hev re çarenûsa xwe destnîşan 

kirin. Di nav re, tirk û ereb û faris dewletên xwe ji avê derxistin û 

cîyên xwe weke dewletine nûhatî li nav civaka dewletî xweş kirin, 

artêşên xwe ava kirin û sînorên xwe asê û serrast kirin û zimanên 

xwe di hindirê xêza sînor de ferz kirin û bi fêrkirin dan. 

Tenê mirovê kurd li çar dewletên rojhilata navîn belavbûyî û di bin 

saya wan dewletan de heta niha jiyaye, fêrî zimanên wan bûye, 

pirtûkên wan xwendine, dîroka wan ezber kiriye, bergirî di ber 

sînorên wan de kiriye û xwe wek şirîkê nasnameya wan dîtiye ... 

Dixwazim der barê "Nivîskarê kurd" de hinekî biaxivim ji ber ku 

tevlihevîyeke mezin, nemaze van salên dawî, çêbûye. Ne pesnê 

kesekî bidim û ne jî dev biavêjime kesekî lê tenê bi armanca 

veçirandina vê gulokê û peydakirina danasîneke rastîn ka gelo 

nivîskarê kurd kî ye. 

Dibe ku taybetîya rewşa kurdî tenê ew be ku erebî, nisbetî kurdî, ne 

tenê zimanê dagirker e lê zimanê olê ye, ew ola ku dibêje "zimanê 

xelkên bihiştê erebî ye" lewra wan çaxan tibabeke zanist û 

wêjevanên ereban bi paşxaneya xwe faris yan kurd yan tirk bûn wek 

Ibn Sîna, El-xwarizmî, Mehyarê Deylemî, Ibn El-muqeffe, Sêbewêh, 

Ibn Xelkan lê tevaya dunyayê van kesan weke nivîskarinî ereb nas 

dike. 

Her weha, di dema nû de, berhemên hêja yên Bilind El-heyderî û 

Selîm Berekat (bi erebî) û yên Yaşar Kemal û Abdullah Öcalan (bi 

tirkî) û yên Elî Eşref Derwîşyan û Mensûr Yaqûtî (bi farisî) wek 
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nimûne xisareke mezin e li helbest û roman û felsefeya kurdî ji ber ku 

bi destê kurdan lê bi zimanine biyan hatine nivîsandin. 

Ji xwe, ji mafê her kesî ye bi çi zimanî biaxive, bixwîne û binivîse û 

her weha mafê wî ye jî ew xwe weke nivîskarê çi miletî bide nasîn lê 

pirs a bê bersiv heta niha ev e: Gelo bi rastî ew kes wek ku xwe dide 

nasîn an na?  

Nivîskarê kurd kî ye? Gelo ew e yê ku: 

1- Dê û bav kurd in û zimanê malê kurdî ye lê ne bi kurdî dinivîse? 

2- Li devereke kurdî ji dayik bûye lê ne bi kurdî dinivîse? 

3- Ne bi kurdî dinivîse lê naveroka berhemên wî der barê rewşa kurdî de ne? 

4- Bi kurdî dinivîse lê ew bi xwe ne kurd e? 

5- Bi kurdî dinivîse û ew ji dê û bav kurd e? 
 

Bi rastî, ev mijar cîyê dan û standineke berfireh e lê di nêrîna min de, 

heger pîvan ew be ku nivîskar di berhemên xwe de behsa kurdan 

dike êdî Ismaîl Beşikçî, Hadî El-elewî, Mehmûd derwîş, James 

Coleridge, Mark Sayks, Jonathan Randal û bi dehên kurdologan 

nivîskarinî kurd in, û heger pîvan ew be ku nivîskar ji paşxaneyeke 

kurd be weke Ehmed Şewqî (mîrê helbesta erebî) û Ebas El-eqqad 

(mîrê pexşana erebî) û Bilind El-heyderî (yek ji pêşengên helbesta 

erebî ya nûjen) û Qasim Emîn û M.Kurd Elî yên ku bi zimanê kurdî 

nebihîstibûn, ji xwe em zilamên xelkê bê heqî dikine yên xwe. 

Ziman ne tenê deng û tîp û alavê hevgînîyê ye lê ew, kesane, awayê 

fikirînê bi xwe destnîşan dike û civatane ew tayê ku libên gerdenîyê 

bi hev ve dihêle ye. 

Der encama vê puxteyê de, dixwazim vî guharî bi guhê xwîneran ve 

kim: 

Kurd neteweke bêdewlet e û zimanê kurdî hewcedarê zarokên xwe 

ye û heger van zarokan berê xwe jê guhert û berê xwe da zimanên 

serdestan ew ê sal bi sal ber bi kêmanî û nebûnê ve here. Rast e 

mirovê kurd weke bûner naqele lê ya rasttir ew e ku kurd weke milet 

dê bibine çîrokeke folklorî ... 
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Çawa Masî tî 

dibin?¡!  

 

elîm YÛSİV, yek ji romannivîsên kurd ê vê serdemê ye, ew 

berê bi nivîsîna çîrokan û ev serê çend salan e jî, bi nivîsîna 

romanan navdar e. Di wêjeya kurdî ya nûjen de, Helîm YÛSİV 

xwedan cih û zimanekî taybet e, her weha ew di hilbijirtina nav û 

naverokên pirtûk û romanên xwe de jî, xwedan sernavên balkêş e… 

Helîm YÛSİV, çawa mêr avis kirin, jin ji qatê jêr birin qatê bilind, mirî 

ji xew şîyar kirin, sobarto û hwd…di vê romana gava ku masî tî dibin 

de, ew vê carê jî masyan tî dike. 

Bêguman, mijara romanê mijareke gelekî fereh û zindî ye, hema 

hema rojane li gelek gund û bajarên kurdistanê, ev mijar diqewime. 

Nivîskar Helîm YÛSİV, di hilbijartina vê mijarê de, gelek babetên 

mezin û fereh dane ber xwe. Her yek ji van babetan bi serê xwe 

romanek e. Ew di rêya vê romanê re, dixweze rewşa sîyasî ya welatê 

me, bi taybet di nava civakê de; ji nakokîyên heyî bigre heya dighêje 

hevkêşîya partî û komên sîyasî, wekî şiroveyeke derûnî û civakî bide 

nasîn. Ew tenê li vir jî ranaweste, hîn bêhtir bi masîyê şervan re 

newal bi newal, çîya bi çîya digere, dikeve nava şer û cengên giran, 

bi tenê dimîne, tî dimîne, birçî dibe, bi çendîn caran birîndar dibe 

heya ku parçeyên laşê xwe winda dike. Ya rast, mirinê bi çavên serê 

xwe dibîne. 

Belê, Masî çawa tî bû ?..Masî, ji avê derkeve, wê tî bibe, gewrîya wî 

ziwa bibe, bihna wî teng bibe û solix wî biçike. Lê, masîyên Helîm 

H 

Dilnas Berazî 
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YÛSİV, bejî ne. Ew dikanin bê av jî, bijîn. Ya rast, ew e bejavî ne. Ew 

him di nava avê de û him jî di nava bejayê de, dijîn. Li welatê Masî 

ev peyîv bibû benîşt û bi roj û şev her kesî ew dicû. 

Ev peyva pir mezin ku firokeke barhilgir, bi dizî di nîvê şeveke tarî de 

wekî leza birûskê, di ser çendîn welat û deryayan re , di ser çendîn 

bajar û çeman re hilgirtibû û wekî diyarîyeke pir biha ji Genêralê pîr 

re ji dûr hatibû, mîna komek zêr bi çend qat çermê xezalan hatibû 

pêçandin, çend mirovên ku temenê wan hîn ji yê Genêralê pîr 

mezintir bûn û stêrkên li ser milê wan di nava wê şeva qetranî de 

çirûskên zêrin davêtin hawîr dora xwe, tenê wan mirovan kanîn ji wê 

firokê daxînin û pêşkêşî Gerênalê pîr bikin. Ji bo Genêralê pîr, ev 

peyva evqas giran bû, ku ji ayeta enfalê bi watetir û ji şûrê şamê 

tûjtir bû. Wî texmîn dikir ku ayeta enfalê bixwîne wê çemên vî welatî 

tev bimiçiqin, kanîyên wê ziwa bibin, eger nebe jî, ew dê mîna 

Mûsayê pêxember li şûna çoyê pêxemberan şûrê ku berîya pênsed 

sal ji bajarê Şamê dizîbûn, di nava lat û zinarên vî welatî de lêbide, 

belkî ji ber şiqînîya dengê şûr, ewrên vî welatî bitirsin, sitewir bimînin 

û êdî hew baran bi ser masîyan de bibare. 

Jixwe mêvanên Genêralê pîr berî ku xatir jê bixwezin, bi dizî, di guhê 

wî de gotibûn: ji bo ku baran bi ser masîyan de nebare, ji gelê xwe 

re bibêje ; bila bi şev û roj ayetên enfalê di nava mizgeft û kolanan 

de , li gund û bajaran bi dengekî bilind bixwînin, hemû dibîstanan 

hilweşîne, pirtûkan bişewîtine û minarên mizgeftan bilind bike heya 

ku dengê wan bighê mirîyan û bila ji dûr ve mina kelehan dîyar bin. 

Eger van hemû jî têra te nekir, em hinek firokan ji te re bişînin ku 

dikarin bi seywanên dûmanê pêşiya asîman bigrin, belkî çîlkên 

baranê daqurtînin û ewrên vî welatî ji tirsa dengê firokan re 

berbavêjin. Genêralê pîr xwe wekî nêçrîavankî didît û bi şev û roj bi 

masîyan ve mijûl bû. Pirê caran ku masîyên mirî didîtn kenekî 

serxweş dihate ser levên wî û bi denkekî bilind bangî hevalê xwe dikir 

û digot: werin bi masîyên mirî re wêneyên xwe bigrin, bila her kes 

bibîne ez çi nêçîrvanekî jîr im. Lê, carcaran di ber xwe de dikire pin-
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pin û digot: gelo masîyê bê sitirî hene?.. lê heke sitirî di gewrîya min 

de bimînin, kî kane jê derxîne?!… 

Berî tîtî li vî welatî şîyar bibin, meleyan di nava mizgeftan de, bi 

fermana Genêralê pîr, bi dengekî bilid nifir li masîyan dikirin, li ber 

xwedê digerîyan ku ewran ji vî welatî bibe, kanîyan bimiçiqîne, golan 

ziwa bike, belkî masî ji tînan re bifetisin. Lê , li bajarê mezin, di 

meydaneke fereh de ku cih nema bû pîra rûqermiçî xwe bighîne ser 

dika bilind û fermana Genêralê pîr raghîne. Wê vê sibehê satilek mast 

di serçavê xwe de dabû, qelîştekên rûyê wê dep û doz bibûn, ji her 

têleke porê wê şerek dibarî, lêvên wê mîna ya dêlegureke devbixwîn 

ji dûr ve sor dikirin, wekî ku pizotek agir xistibe nav devê xwe. Wê jî, 

mîna Genêralê pîr, biroj xwen li ser masîyan didîtin, lewma jî, peyva 

wê ya pêşîn li ser masîyan bû. Bi qasî ku deng jê dihat bang dikir û 

digot: An wê masî nemînin an wê nemînin… Tenê wê dikkarîbû ew 

peyva mezin a ku bi firokê re ji dûr ve hatî, aşkere bike. Êdî her kesî 

wekî banga mela ev peyva dirêj ezber kiribû û li her derê digotin: ji 

bo masî tî bibin divê av bimiçiqe. 

Masîyê ku Helîm YÛSİV qala wî dike, êdî ji bajaran bêzar bûbû. 

Raman, wekî sindifan li hişên wî digerîyan, evînê, mîna bayekî 

serxweş xwe li bin çengên wî xistibû û ew hilfirandibû sertara 

çîyayekî bilind ku her kesî berê gotibû-li gorî efsaneyan- masîyê pêşîn 

li vir hatibû dinyayê û bejî jîyabû. Ew lı ser girekî mezin rûniştibî ku 

berî çend hezar sal nav lêhatibûkirin, girê gemîyê ( textê sefînê) ango 

gemîya Pêxember (Nebî) Nûh li vîr hatibû ser erdê, ji wê rojê û vir 

ve, bi navê girê gemîyê dihate naskirin. Masî pişta xwe dabû rohilat û 

serejêr li bajarê Cizîrê, li tirba pêxember Nûh dinêrî. Pêxember Nûh li 

vir ji gemîyê peyabibû, li vir jîyabû û li vir jî , miribû. Masî , bi çavên 

tazî sê parçeyên welatê xwe didît. Wî ji xwe re digot; heke efsana 

pêxember Nûh rast be, hemû masî li vir jidayîk bûne û li dinyayê 

belav bûne, wê demê ez hatime warê bav û kalê xwe, warê masîyê 

pêşîn. Li jêr masî girekî biçûk hebû ku ne ji wî girîbûya, wê wî bajarê 

Cizîrê bi tevahî bidîta. Genêralê pîr destê xwe li ser laşê Ateturk re 
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gerandibû, pozê Atetûrk bi ber destê wî ketîbû, ew poz rakiribû û 

anîbû bi vî girî ve zeliqandibû, ji wê rojê û vir ve ew gir bi navê pozê 

Atetûrk dihate nasîn. 

Masî bi çend gavan berejêr di ber pozê Atetûrk re daketibû jêr, li ser 

devê newalekê, li ber himekî mîna diranê Atetûrk tûj sekînîbû. Wî 

lûfikên berfê rapişta xwe dixistin, hêsrên ku di ber pozê Atetûrk re 

dihatin jêr carcaran pişta wî şil dikirin. Bêhna ku ji nav dilê wî 

derdiket wekî dûman agirekî qurmê daran bû, li ser simbêlên wî yê 

zirav dibû qeşa, heke te destê xwe pêbikira wê mîna şiva qeşarê 

bişkesta. Dema masî şûtika ku dirêjahîya wê dighîşte nêzikî sîh mitrî li 

pişta xwe gerand û rahişte nivştê, hevalê wî jê pirsî bû, ev çî ye lo ? 

.. mebêje ev teberka mala şêx e!..Herçend e masî serê xwe bi na 

hejandibû, lê kesî jê bawernedikir. êdî ew li xwe mukir hatbibû û 

gotibû; ev teberka evînê ye, ev nameya Berfînê ye. Hevalê wî jî, 

gotibû: Li vir Berfîn tenê gulek e, tu dikarî baş bihên bikî û xweş lê 

binêrî, lênaxwe wê hestîyên te bibin darcigare û xwîna te jî, bibe 

sorînge li ser enîya hevalên te, yan tu yê çend şevan komek sipî di 

binçengên xwe de qelew bike. 

Ramanan, xwe li hişên masî kiribûn kokal, lê wî timî ji xwe dipirsî ; 

gelo masî çawa pir dibin?.. masî evîndar nabin ?…lê hevalê wî jê re 

gotibû: li vir tenê mafê masîyan heye bijîn û bimrin! Wê salê 

masîyekî evîndar şaş bibû û li me qelibîbû, me ew çend mehan di 

şikefta pozê Atetûrk de kedî kir û me naylonê soleke lastîkî reş bi ser 

pişta wî de hiland, ji bo ku hew êdî şaş bibe û qale navên gulan bike. 

Her ku carekê Masî li jêr xwe li bajarê Cizîrê dinêrî, hema yekser pîra 

cîrana wî dihate bîra wî, ya ku timî jê re qala çîroka Mem û Zînê, 

çîroka evîn û merqeda wan a li bajarê Cizîrê dikir, Berfîn dihate bîra 

wî. 

Rojekê ji bo ku Masî tîbûna xwe bişkîne daketibû gundê Hêşet, gundê 

helbestvanê mezin, Feqê TEYRAN. Komek xort û keçên nûgihayî li 

ber derî, li dora Masî bûbûn kokal û jê dixwestin, ji wan re stranekê 
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bibêje. Keçikeke rûken î çavzer, ku nû her du sêvên li ser singa wê 

mîna du kîvkarikên zozanan hilpekîyabûn û kirasê wê hinekî ji textê 

sînga wê dûr xistibûn, ji Masî strana Ey dîlberê dixwest, lê Masî 

gotibû ez nizan im û wê gotina Masî qurmiçandibû û gotibû ma Masî 

viran (derewan) dikin!..ma ne Xelîl xemgîn û Seydxan jî Masî ne, 

çima ew zanin stranan bibêjin çima tu nizanî, tu viran li me dikî..lê 

Masî gotibû: tembûra me ne li gel me ye, ka Kasêta (banta) xwe bide 

min ez e ji we re dagrim û bÎnim û him jî,heke dengê me her tajîyên 

Genêralê pîr, wê ew bi şev werin solên we bidizin û bi roj jî, werin 

kincên we bidirîn in. Lê, wê dîsan gotibû: Çima ma Tajî bi Masîyan 

dikarin?..Meta min wê rojê ji Amedê bi mêvanî hatibû mala me û ji 

dayîka min re gotibû ku Masî him dikanin di ser avê re bimeşin û him 

jî, kanin di bin avê re derbas bibin, ji xwe gotibû ku ew razerî dengê 

hemû cinawiran (jîndaran)jî,dikin…ka bêje min, Masî xurt in an 

hêstirê Hêşet?!..Masî tenê gotibû: Çima? Wê gotibû: Hêstirê Hêşet 

nikarin rahêjin çiwalek ard û di vê bireka han re derkevin serê çîyan, 

lê Masî barek ard didin ser pişta xwe û di vê evrazê re dibezin. Masî 

serê xwe hejandibû û gotibû:  

Ma hêstirê Hêşet li ber me çi ne…em xurt in. Lê dîsan jî, heke welat 

ava bibe û em sax bin, em ê peykerekî mezin ê hêstirê li navenda 

Amedê deyînin û wêneyeke wê jî, li ser diravan (pereyan) çêkin. 

Piştî şeş mehan Masî îro nanekî çarberê xwaribû û sancî ketibû zikê 

wî, wekî ku tiştekî pir xerîb xwaribe. Hevalê wî jê re gotibû: tu zanî 

çima bizin bişkulan dikin? Ew jî wekî me kîhayê kelî (bêxwê) û xavî 

dixwin, lewma bişkulan dikin!.. 

Berî stêrk li welatê Nûh hilên, tajîyên Genêralê pîr xîlên xwe di nav 

hestîyên lingên Masî de çandibûn û xwîna wî dimêtin. Şûtika ku Masî 

jibo bar li ser pişta hêstirê bişidîne dikire navteng, dema birçî dibû 

qatekî din dişidand ji bo têr bibe,ji bo ard bipêje dikire êleg, ji bo avê 

zelal bike dikire parzin, ji birîndaran re darbest girêdida, darpişt pê li 

pişta xwe dişidand, dikir ben xwe pê beradida binê bÎr û şikeftan, 

hebinê mala nayîlonî pê girêdida, namûsî bû ji bo kulî û mêşan û 
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destmala xwêdana enîya wî bû, îro jî bibû pemboyê devê birînê, 

birîna wî pê dihate avsûm kirin. Masî hestîyên herdu lingên xwe li 

welatê Nûh çandibû, ji bo heke rojekê Nûh ji xewa mirinê şîyar bû ji 

xwe re bike kopal û li warê rojava, warê ku Berfînê daxek li dilê wî 

xistibû, vegerîyabû. 

Masîyê ku çendîn sal dengê sirûda wî ya sibehê zimezim bi çîyayan 

dixist û digot: (an kurdistan an neman) hem yekser tajî, seg û gurên 

Genêralê pîr serxweş ji xew şîyar dikirin û bi wan col û çîyan ve mîna 

kulîyên pêxwas hildiperikîn, jixwe dema ku ditirsîyan bangîn ji 

Genêralê pîr re dişandin û ji wî dixwestin ji wan re hemû cureyên 

teyîr û tilûran ( qertel, başiq ,kund û qirikan) bişîne,lê dema ku Masî 

êvar bi gulbankekê digot: (bican bi xwîn bi te re ne ey serok) ew dar 

û berên wan çîyan li tajî û gurên Genêralê pîr, dibûn sam ,û îro li 

bajarê ku Masî lê jidayîkbibû, rûvîyên deyîştê li dora wî bi şev pê de 

dikirin zûrezûr û mişkên kor mala Masî kiribûn xirabbajar, nahîştin ku 

ew bi şev têrxew bibe. Masîyê ku evqas sal tîbûna xwe bi evîna 

Berfînê û lûfikên berfê şikandibû, dîsan devê zengilan girêdabû, xwe 

ji rêwitîyeke dûr re amede dikir. Ew êdî bibû evîndarê gurzek ken. Li 

welatê Masî ji bo ku rovî têr rakevin û mişk bi şev netirsin, êdî ken 

hatibû qedexekirin. Lewma jî Masî dixwest here welatekî ku karibe bi 

dengekî bilind têr bikene û kulên dilê xwe biken derman bike. 

Masî, li welatekî dûr, li mala Auslander Beg, li kêleka Helîm YûSİV 

rûniştibû. Wî ji Auslander Beg re qala welatekî ku cugrafîya 

(erdnîgarî) bi gezan talan dibe, dikir. Qala welaekî ku her tişt lê 

qedexe bibû, tenê mirin azad bû dikir. Auslender Beg, tenê serê xwe 

bi gotinên Masî re bi xemgînî dihejand û Helîm YÛSİV, çîrokên Masî 

werdigerandin ser rûpelên spî û zindî dikirin. 

Mala te ava nivîskar Helîm YûSIV ku te çîroka Masîyê tî bi me da 

nasîn. Heya ku ez çîrokên "Auslander Beg" dixwînim, bixatirê we… 
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Helîm Yûsiv û 

Romana Kurdî 

 
i nivîsandina romanê de çiqas mercên civakê giring û bibingeh 

in? 

Di nava rewşa kurdan a kambax de, naskirina kavilên peyvê û 

danasîna wêjeyeke bi rêk û pêk hîn baş nehatiye xwendin a rast hîn 

nehatiye wergerandin. 

Dahênan û afirandina romana kurdî ya rast a Kurmanciyê ne hêsan û 

rehet e, heger em behsa yekî ji stûnên romana kurdî ya îroyîn bikin 

em ê bi awayekî rasterast navê Helîm Yûsiv bi lêv bikin. 

Di despêka xwe de, Helîm Yûsiv bi pênûsa xwe ya ku tu caran 

sînorên tirsê û qedexeya li ser civakê hatî dayîn û mercên ku li ser 

serê vî gelî wêran û bindest hatî ferzkirin û kevenşopîyên olî û ayînî 

tu caran van xalên ku me behsê kirin nebûn sînorên teng û dîwarê 

asê li pêşberî kaniya Helîm Yûsiv a wek ava Kaniya Spî her û her bi 

ser çolistanên peyvê û parzemînên wêjeyê de diherike. 

Roman Û Çîroka  Kurdî  Di Serborîya Helîm Yûsiv De. 

Nivîsandina der barê diyardeyên rewşenbîriya kurdî û asta arîşeyan 

de  

Romana kurdî (Kurmancî) 

Dema ku em behsa romana kurdî dikin, em ji bîr nekin ku em behsa 

peydabûna êşê û nûkirina şewatan dikin, Helîm Yûsiv yek ji stûnên 

D 

CANO ŞAKIR 
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wêjeya kurd e, di nava xebatên Helîm Yûsiv ên edebî de, trajediya ku 

em tê de dijîn, ev trajediya ku ji ber kaşoyê dîrokê pekî û niha li ber 

pênûsa Helîm Yûsiv ziq rawestiyaye. 

Helîm Yûsiv bi zimanekî têr û bi ramanên ji serpêhariya dîrokê tijî li 

xwemukirhatin me li cîhana xwe a servekirî bi romanên xwe digerîne. 

Şoreşa Helîm Yûsiv A Peyvê 

Peyvên Avis  Û  Çîrokên Qdexe 

Peyvên Helîm Yûsiv bê tevger avis dibin û dema ku ji nav tiliyên wî 

derdikevin tirsê dikin dilê neyarên kurdan û çavnebarên wêjeya gelê 

Kurdistanê. 

Helîm Yûsiv bi berhema xwe ya pêşî ku sala 1991 bi navê (Mêrê Avis) 

bi zimanê Erebî (El Recul El Hamîl) li Şamê paytexta welatê Sûryayê 

çap bûbû berhem ji 15 çîrokan pêk dihat lê çîroka bi navê (Cîhan Ji 

Avdestxanê Tengtir e) ji aliyê wezareta Ragihandinê û Yekîtiya 

Nivîskarên Ereb ve hate qedexekirin, lê piştî ku Mêrê Avis bi kurdî 

derket ev çîrok wek orîjînala xwe hat çapkirin. 

Ev yek ji wê encama şoreşa  peyvên Helîm Yûsiv e yên avis e ku 

peyvên avis dikarin wilo ne tenê bandorê li wêjeya Erbî bikin her 

wiha tirsê têkin dilê rewşenbîriya Ereb. 

Pirtûkên Helîm Yûsiv Yên  Ku Li Qatên Xwedawendan 

Disekinin. 

 Di mijarê jinê de bi taybet jinên ku di cîhana Helîm Yûsiv de a li qata 

dilê wî de paldane dibin mijarên lêgera Helîm Yûsiv li asîmanê peyvê, 

ev jinên ku em behsê dikin  di nava Kurda de gelo cihê jinê çiqas 

bilind ? û li qatê jor pal dide?  

Belê Helîm Yûsiv ne tenê bi navê berhemên xwe ku zêde balkêşin 

bala xwenêran dikşîne, Na!  
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Her wiha ew bi mijarên cihêreng û rewşa jina serdemî dike mijarên 

xwe yên bi bandor,jina ku li ser erşê Împeratoriya peyvên Helîm 

Yûsiv de paldaye û bi êşa jinê û êşa peyvê re cîhana xwenêra 

dikemilîne. 

Di Goristanên Peyvên Helîm Yûsiv De Mirî Çawa 

Dikarin Ranezin? 

 Mirî yên ku li ber çavê Helîm xweşik û bedewin gelo çima nikarin 

razin? 

Heger em ji çîroka Gûhê Jêkirî dest bi goristanên peyvên zindî bikin 

emê demên dirêj û serdemên bê dawî li benda derketina hilatina rojê 

bimînin, 

Gelo li ser girê Şermola xewa Miriya tê? 

Di bin wê wî girê axê de gelo hûn dizanin bê çias peyvên herifî bi ser 

hev de winda ne? 

Di bin wê axa şewitî de hûn dizanin bê nalîna çend zarokên bê guneh 

dubare ew bin ax dibin, 

Di bin wê xweliya dîrokê de hûn dizanin bê celadên wêjeyê serê çend 

peyvan birî? 

Helîm Yûsiv di goristanên xwe yên ku li ber rengê rewrwka dîrokê 

mezin bûne me dike dilê goristanên zindiyan li seran serî girê 

Şermola li ser baskên peyvê digerîne. 

Û di dilê parzemîna peyvê rûdinîne, 

Helîm Yûsiv û êşên xwe yên bê sînor û bê Dawî  yên ji şewatên 

welatê Sobarto yê 

Êşên Helîm Yûsiv yên tozgirtî yên serdemên kevin ku ji keviyên şewta 

Sobarto yê ne,  
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Ew dilên êşgirtî yên winda hemî di nava rûpelên berhemên Helîm 

Yûsiv hûnê bibîn. 

 Di nava pêlên êşên di romanê de, 

Tablo û wêneyên di romanê de, 

Rakêşan û barodox yên jiyanê di romanên de. 

Helîm Yûsiv gelek mijarên ku li ser sînga welatekî bi êş rakiriye û bi 

giynê peyvê ji nû ve zindî kirye. 

Heger em wisa nîşan bidin wek mîna petrola ku ji nava herdu  lingê 

wê jina beden spî a komara welatê Soparto diherike  Helîm Yûsiv ê 

ku bi hûner û hosteiya xwe baş hatî naskirin û bi ezmûna xwe a ji 

xwe behwer jinava êşan deraniye û kirye xizmeta heskiriyên romanê 

û peyvên tijî êş bi ser rûpelên spî de belav kirine. 

Nivîsandina Êşên Me Yên Di Romanê De 

Nivîsandina romanê li cem Helîm Yûsiv di aliyekî xwe yê bingehîn û 

rasteqîn de, 

nivîsandina êş û dîroka êşê bi xwe ye  

Heger em baş mijarên Helîm Yûsiv yên hemî berhemên wî de hatin 

rêz kirin bixwînin û têbighîjin emê bi aweyekî rasteqî rastî êşên xwe 

werin, 

Em baş dizanin ku êşa ziman di helbestê de dexuye û tê rabihîstin lê 

a rast di romanên Helîm Yûsiv de ne  

lê ji xwe heger em ji çend peregrafên pêşîn yên mijarên Helîm Yûsiv 

dest pêbikin emê wê çaxê dest bi livandina giyanê êşê bikin, ne tenê 

wilo vehûnan çend rûpelên destpêka xwendin wê bi tîrêjên 

helbestvaniyê û rewanbêjiyê de me derbasî nav dilê cîhana Helîm 
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Yûsiv a êşbar bibin û li ser pişta hespê peyvê di çolistana wî a ser 

vekirî de emê beza ber bi zeftkirina giyanê peyvê bibin. 

Ma gelo we qet caran bihîstiye Mem  Bê Zîn? Û Cudahiya Di Navbera 

Roman Û Çîrokê de. 

Dem ku merov çîroka Memê Bê Zîn dixwîne wek romanek kin û tijî 

peyvên watedar merov hesdike ku rûpelên wê qet neqedin, ji xwe 

mijarên çîrokan jî ji romanê ne dûrin,ew jî ji dilê şewatan derdikevin 

û li ser destên êşan kom dibin, 

Çîrokên Helîm Yûsiv ne tenê ji kûrahiya dilê çand û edbiyata 

kurdewarî derdikevin , 

Belê her wisa ji dilê êşê derdikevin û li ser milê dîrokê peyva Helîm 

Yûsiv a êşbar disekinin,  

Mijara Memê Bê Zîn li nava xwendevanên ku dîroka Mem û Zîn ê 

bihîstine rastî alaqeyek mezin hatin, 

Mem û Zîn li mejî û bîra her Kurdekî de ye lê li cem Helîm Yûsiv Mem 

Bê Zîn e 

Gelo ma razên (sirên)Helîm çine? 

Ançax xwenêr rastî wî razî werin. 

Razên ku di bin keviya şoreşa Helîm Yûsiv a peyvê de veşartiye. 

Pênûsa Helîm Yûsiv Û Tirsa Peyvê 

Ev tirs çi li bîra me tîne? 

Adara 2004 li bajarê Qamişlo yê a ku tîma futbolê a Fito yê a bajarê 

Dera Zorê ku li tîma Cîhad a bajarê Qamişlo bûbû mêvan. Di encama 

vê hevdîtina herdû tîman de şerekî dijwar rûda û bidehan ciwan Kurd 

canê xwe ji dest dan gelek zirar li Kurda hat kirin û dîroka Kurdan 

dîsa tê bin pêkirinê. di 12.03.2004. li bajarê Qamişlo dubare bû. 
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Pênûsa Helîm Yûsiv bi dengê hemî xelkên Rojavayê Kurdistanê  re 

pênûsa Helîm Yûsiv serîhilda û Tirsa Bê Diran bi dîwarên tirsê re 

şikand, 

Ev tirsa ku bi sedê salan li ser hev kom bû û bi berxwedan û şoreşa 

gelê Kurdistanê  bi tevahiya dîsa şoreşa Helîm Yûsiv a peyvê 

destpêdike û pênûsa wî serî hilde. 

Di ancamê de Romana Tirsa Bê Diran Derket pêşberî xwendevan Û 

heskiriyên berhemê Helîm Yûsiv. 

Gava Ku Pênûsa Helîm Yûsiv Serîhilde 

Li ser bejahiya zeviyên Helîm Yûsiv masiyên ku bi hunera wî mezin 

dibin qelw dibin berz dibin û bi hêz dibin, 

Di rêwîtiya me ya di nava Romana wî de  

 „Gava Ku Masî Tî Dibin“ 

Em carne rastî deriyê hesinî tên carne rastî kûçik tên û carne rastî 

komê li ser serê masî tên. 

Carcarn berê me dikeve Gola Wanê û li ber qerexên wê em 

behnvedanên dikin, 

Carne em bi dil sariya xwe dikin bin şûtka şervanekî Kurd birîndar û 

dilê me pê gerim dibe.di bin berf û bahozê de lingên ku ji berfa 

Zagros û Gabarê şewitin em dibûm  

Sol û pêlavên şervanan, 

Wisa di nava tevgerên Masî de rêwîtiya bê ling destpêke û berdwam 

dibe, pir sosrete rêwîtik bê ling û firandina peyva di asîmanê Helîm 

Yûsiv de bê per û basik, 

Ev nîşaneya efrêneriya Helîm Yûsiv e û serketina şoreşa wî a peyvê 

ye. 
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We caran bihîstiye ku masî dibinê behrê (deryayê )de tî dibin? 

Di nav çanda stranbêjiyê de a gelê Êzîdî de bi taybet li Şingalê li 

danava stranbêjiya wan a resen de wisa bi stranbêjî tê gotin, 

Hestên bêrîkirinê û bendewariyê 

Dibêje: 

Ay dilo sala berî vê salê ez li benda te bûm  

Ez ji bo te şewitîm wek masiykî dibinê Behra de ji tîne bifitise. 

Koçberiya peyvên serhildêr! 

Nivîsandina di der barê koçberiya Kurdan de gelek ji nivîskaran 

nivîsiye lê Helîm Yûsiv  bi vê mijara koçberiyê berê me dide gelek 

çîrok û mijarên cihê reng yên jiyana kurd li welat û derveyî welat, 

Lê bi karanîna peyva Auslender (penaber)wek peyvek Almaniye 

çima? Ew jî dimîne rezek ji razên Helîm yên veşartî, 

Auslender Beg ku mijara trajediya Kurdan a koçberiyê ye ku di salên 

dawî de pêlên koçberiyê gelek kes ji wan  ciwan û kesan jiyana xwe 

winda kirin û ketin binê behran. 

Ev bû ku berhema wî a binavê Auslender Beg derket û wek her car 

ku heskiryên wî li bendê ev pirtûka rastî aleqeyk mezin hat. 

Peyvên Ji Parzgeha Helîm Yûsiv Yên Belavbûne Û Berhemên Hevgirtî 

Dema ku morîk an ku tizbî li bîra me tê mijarên olî tên bîra me 

Li cem kurdan an kurdên Êzîdî wek gelek netewan û baweriyan  tizbî 

ji bo sebir û aramî hatine sazkirin,li cem Musilmsnên bawermend jî 

99 navê xwedê ne, 

Li cem Xirsyanan hijmara 33 lib tizbî ew temenê H Îssa ye. 
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Lê cem Helîm Yûsiv gelo mijara tizbiya çiye û berê me dide li kîjan 

parzgeha Helîm a peyvê ye. 

Di romana 99 Morîkên Belavbûyî de! 

Her ku em rahêjin morîkekê wê ew morîk bi me re biaxive û behsa 

xwe bike, 

Gelo ma ka çend ji morîkan emê bidin hev  ta ku em rastiya dîroka 

xwe a winda nas bikin? 

Ma gelo wê 99 morîk têra xwe naskirina me bike? 

Heta morîkên Helîm Yûsiv hebin emê li ser şopa wan dest bi danheva 

peyvê bikin ta ku wêjeya me hevgirtî bimîne  

Min heskir kir ku morîkên Helîm wek rojê salê bin 365 roj. 

Hovê Di Hundirê Peyvê De Derbasî Dilê Pirtûkan 

Dibe 

Ev çi wehşe ku Helîm Yûsiv di berhema xwe ya herî Dawî ku bi kar 

aniye? 

Romana Helîm Yûsiv a herî Dawî  

Bi navê (Wehşê Di Hundirê Min De) 

Mijara vê romanê pir dirêj û girînge, 

Di hundirê herî yekî ji me wehşek (hovek)heye, ev wehşê ku Helîm 

behsê dike me vegerîne salên beriya salên 1970. dema hîna Hafiz 

Alesad neketibû ser desthilatiya komara Sûrî, 

Di vê romanê de ew wehşê ku roj bi roj û sal bi sal mezin dibe û dibe 

bela serê gelê Kurd û li Rojavayê Kurdistanê wek parçeyên dinê 

Kurdistanê kurdan ji gelek mafan qut dikin,hetanî roja me ya îro ku 
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bihatina Bihara Gelan a ku Erban bi navê Bihara Erban binav kirbû, ji 

xwe ev Bihar qasî ku Bihara Kurda bû ne ya ti kesî bû, 

Bi hatina vê Biharê  wehşê qirik dirêj neçar dimîne ku li ber hêza 

kurdan û serhildana wan bê hêz dibe, 

Lê em ê dîs ji xwe bipirsin gelo Çima Helîm Yûsiv Hov Di şûna Wehş 

de bi kar neanî dîsa dimîne razek (sirek) ji yên Helîm Yûsiv yên 

veşartî. 

Helîm Yûsiv û nasnameya wî ya rewşenbîrî 

Helîm Yûsiv kiye? 

Ew di sala 1967 an de li bajarê Amûdê, Rojavayê  Kurdistanê ji dayik 

bûye. 

Li zanîngeha Helebê Fakulteya mafnasiyê - Hiqûq biwaî kirye, 

Ji dedpêks gavên  xwe yên temenê xwe yê biçûk wî dest bi karê 

nivîsandina wêjeyê kiriye.  

Li kêleka nivîskariyê di gelek kovar û televizyonan de jî karê wêjeyî 

kiriye. Bi dehan gotarên wêjeyî di kovar û rojnameyên erebî û kurdî 

de weşandine. Edîtoriya hin kovarên wêjeyî  jî kiriye her wiha di 

raghandina kurdî bi salaye ku bernama pêşkêş dike mîna MedyaTV, 

RojTV û RonahiTV de bernameyên li ser edebiyatê  navên bernamê 

wî evin  

„Gava sêyemîn“  

Û...... 

„Deriyê din“  pêşkêş dike. 

 Ji destpêka salên notî ve, ji 1990-1991ê ve berhemên wî yên di warê 

çîrok û romanê de têne weşandin. Heta niha berhemên wî bi Kurdî, 

Erebî, Tirkî, Farisî, Ingilîzî û Elmanî hatine weşandin.  
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Berhemên wî yên çapkirî ev in : 

1-Mêrê avis  - Çîrok – 1991  

2- Jinên qatên bilind  - Çîrok – 1995 

3- Mirî ranazin  - Çîrok – 1996  

4- Sobarto – Roman – 1999 

5- Memê bê Zîn  - Çîrok – 2003 

6- Tirsa bê diran – Roman – 2006 

7- Gava ku masî tî dibin – Roman -2008 

8- Auslander beg - Çîrok – 2011 

9- 99 morîkên belavbûyî – Roman - 2015 

10- Wehşê di hundirê min de - Roman -2018 

Ji Şanogeriyên ku ji nivîsên wî hatine girtin : 

Komara dînan 

Bidarvekirina pozekî, 

Sol û serî. 

Mezintirîn rawestgeha tirênan ya cîhanê 

Nivîsandina bi du zimanan li cem Helîm Yûsiv, çima du Ziman? 

Di serdema Cahliyetê de erban berya ku dest bi nivîsandina romanê 

bikin wan di çolistanên xweyî zuha û tî de dest bi xwendina helbestan 

kirin û heta ew gihîşt sedsala 9 an wan bi lêvkirina  peyva Wêje dest 

bi nivîsandina romanê kirin, 
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Nivîskar û Romannivîsê Kurd Helîm Yûsiv yê ku di hemî mijarên xwe 

de kurd maye ku êşên kurdan xewnên Kurdan û nalînên û qêrînên 

kurdan bi tenê nehiştine 

Herî dawî di 22 Sibata 2019 ku nivîskar û Romannivîsê kurd Helîm 

Yûsiv ji alê weşanxaneya (Dar Al sifsaf )hatibû vexwendin ku 

mihrîcana navnetewî a wêjeyî li Qahîrê  hatibû lidarxistin bi çûna xwe 

re Helîm Yûsiv peyva û wêjeya kurdî berz û bilind nirxand û di qada 

Erebî de û cîhana Ereb de de êşên kurdan û zimanê kurdî Helîm 

Yûsiv di çapemeniya Ereban dengveda ku Romana wî a bi navê 

Wehşê Di Hundirê min De ya herî dawî  li paytexta Misrê li bajarê 

Qahirê bi zimanê Erebî derketibû 

Bi vê çûna Helîm Yûsiv a mihrîcana navnetewyî a li bajarê Qahirê  wî 

nûneriya wêjeya kurdî kir û dîroka edebiyat bi taybet romana Kurdî di 

raghandina Ereb de bilind nirxand. 

Helîm Yûsiv ew bi zimanê Kurdî û Erebî bi herdu zimanê serkeftî 

dinvisîne. 

Lê ew dimîne Helîm Yûsiv ê Kurd ku dara Musa Enert li Hewşa xwe li 

Stlîlê çandî li ber pencereya  mala Helîm Yûsiv li Amûdê şaxên  wê 

bilind bûne. 

02,05.2019. 
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Romana dîrokî 

bîr û nasnameya 

civakî ye 

 
i nav romana Kurdî de, romana dîrokî wekî cureyekê cihê 

xwe girtiye, ku hêja ye bibe mijara lêkolînan. Roman her 

çiqasî vegotineke sade û têrwate ya ezmûnên mirovan be, 

em dikarin vê pênaseyê ber bi ezmûnên netewekê ve 

berfirehtir bikin, mîna ku her dem di bîra me de tê, ku  roman 

veguhastineke bêkêmasî û realîst a ezmûnên mirovan e, li gel vê 

yekrêzî tê pejirandin, ku wêje û bi taybetî jî roman alaveke  

pênasekirina karakter û rihê netewekê ye. 

Lê li gorî halê hazir  roman ne tenê alaveke pênasekirinê yan jî 

nûnertîya netewê ye, bi qasî ku em dizanin;  berîya wê ew alaveke 

aşopkirina civatekê  yan jî komeke aşopker e. Ji ber ku bûyerên 

romanê nikarin di nav komeke piçûk ku hemû kesên wê hev nas dikin 

derbas bibe; di nav civakeke  ku kesên wê rû bi rû hev nas nakin de, 

derbas dibe. 

Kesayetên  vê civakê dikarin kêm kesan nas bikin, tenê dikarin ên din 

aşop bikin. Tiştê ku sînorên vê civata aşop teqez dike  zimanê 

romanê bi xwe ye, ziman  jî bi xwe xwînerên xwe diyar dike, piştî me 

nas kir, êdî divê ji mirov re qala  romana dîrokî  were kirin, berîya her 

tiştî divê behsa pêwendîya di navbera roman û dîrokê de bê 

ravekirin. Têkilîya nivîskaran her dem bi dîrokê re peywendîdar e. Ev 

D 
EVÎN HESEN 
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bi xwe heta serdema Yonanistana kevnare diçe, lê helbet ev ji 

têkilîya di navbera roman û dîroka îroyîn bi gelekî cudatir e, ji ber ku 

ev ne pexşan in ku bi awayê stiranbêjî yan efsaneyî werin vegotin. 

Mînaka vê yekê ku berîya her tiştî muhra xwe li bîrokeya  mirov 

xistiye, dastanên efsaneyî yên Homeros (Ilyade û Odysûs) in. Ji her 

du dastan Îlyada mijara xwe ji şerê Troy digere, şerê Troya ku di 

destpêka sedsala 13`em Bz de rû daye, wî di sedsala 8`em Bz de 

derbasî nivîsê kiriye û şer bi hemû hûrgilîyên wê vegotiye.Odysûs jî 

serpêhatîyên vegera lehengê wê Odysûs ku şahê Ithakaya ye û çûbû 

şerê Troyê, vedibêje. Lê romanên  Fransa yên serdema navîn ku wek 

pêşaneya romanê têne pejirandin jî bi awayekî stiranbêjî dihatin 

nivîsandin."Berhemeke ku mijara xwe ji dîrokê  girtibe, ev bi tena 

serê xwe wê nake romaneke dîrokî. Berhemên ku beriya ''Walter 

Scott'' hatine nivîsandin, tevî yên serdema kevnare û serdema navîn, 

romanên sedsala 17`em û 18`em jî ji taybetmendiyên romanên 

dîrokî bêpar in.Scott yekemîn kes e  ku kirasek ji çîrokeke honakî  re 

dirûtiye  û li bejna  bûyereke  ku di raburdûyê de rû daye, kiriye. Ev 

jî ezmûna wî ya yekem e, ku dîrok û hûnadin  anîne cem hev. Bi vî 

awayî, alavên dîrokî êdî tenê ji bo berhemeke wêjeyî ne pirwazek e, 

ew di seranserî berhemê de serdest e û xwe tim û dayim dide berz 

kirin, an ku romana dîrokî ne tenê wek romanekê, ne jî wek 

berhemeke dîrokî dikare bê xwendin. Pîvanên estetîkî û dîrokî barê 

rexneya romana dîrokî girantir dikin û dan û standinên der barê vê 

cureyê de jî gurtir dikin, mînaka vê yekê jî; gelek rexnegirên 

hemfikirîn ku di alîyên estetîkî ji romanên dîrokî  lewaz in.Heta 

romanên Scott jî ketiye ber vê rexneyê.Ev nayê wê wateyê ku 

romanên dîrokî nikare ji alîyê wêjeyî ve xurt be, jixwe sedem li 

lawazîya pêwendîya wê ya nêzîk a bi dîrokê ve ye, ku bivê nevê  

aramancên derveyî estetîkî bi xwe re tîne. Lewa komeke rexnegirên 

serdema Scott ku wek`Yên Ezîz` dihatin naskirin ji ber pîvanên wan 

ên xwerû estîkî ew neecibandine û derêkirine. Lêkolînerê Alman Hugo 

Aust erka romana dîrokî ser du xalan zelal dike;Fêrkirin û vejandina 

dîrokê. Ev her du armanc ji Scott û vir de hîn neguherîne, ev rê dide 
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vê encamgirtinê ku: Xalên destpêkirina nivîskarekî romanên dîrokî ji 

yên romanên din cudatir e. 

Yan dema romana dîrokî îroyîn be, nivîskarekî ku armancek daye ber 

çavên xwe û li gor wê romana xwe saz dike jî hemdemî ye. Pîvan yan 

armanc ne tenê afirandineke estetîkî û hunerî ye, îcar armanc her 

çiqas xurt be dibe ku alîyê estetîkî jî ewqas lawaz be. Di romanên 

dîrokî yên kurdî de, ev hevsengîya estetîkî û mebestyarîyê xaleke 

girîng e, ku balê dikişîne. 

Romannûsê/a romanekê estetîkî serbest  bibe jî ew ê bi rexneyên 

çima yên di warê dîrokî de, rû bi rû bimîne. Çawa ku di warê bûyerên 

dîrokî de fikir û ramanên cuda, cihêrengî û pirdengîyek heye, li gor 

rewşa siyasî, çandî û îdeyolojîk a nivîskar, a xwîner û ya rexnegirê 

romana dîrokî jî ew ê ewqas cihêrengî yan pirdengî hebe. Ji ber ku di 

romana dîrokî de bivê nevê nêrîna romannûs a der heqê bûyer an 

serdema ku ew çîroka xwe tê de dihûne de, her dem balê 

dikişîne.Mebestdarîya romana dîrokî vê rewşê  normalîze  dike. 

Nivîskarê/a romana dîrokî li gor nêrîn û helwesta xwe mijara xwe 

hildibijêre û ev karakterê romanê yê îdeyolojîk diyar dike.Dema mirov 

bi perspektîfa sosyolojiya wêjeyî lê binêre, gelek caran nivîskar xwe 

neçar dibîne ku xwînerên xwe jî biçesipîne yan di armanca wê/ wî de 

girseyek heye ku guhdar dike. Gelo nivîskar bandor li xwînerên 

berhema xwe dike yan xwîner bandorê li nivîskar dike yan jî nivîskar 

çiqasî dikare ji rewşa sosyolojîk a civaka xwe dûr bimîne? Di 

nirxandina berhemê de rexnegir dê çawa ji peywendîya civakî , siyasî 

û israrê  dûr binmîne, ev hemû di nirxandina romaneke dîrokî de divê 

her dem li ber çavan be. 

Di nirxandina romaneke dîrokî de perspektîfek dîrokî yan jî zanîneke 

gelemperî jî be, bi  teyorîya dîroknûsîyê ve girêdayî be , ya rast ji bo 

dîroknasekî pîvanên hilbijartina bûyerên dîrokî, diyarkirina çarçoveya 

xebateke dîrokî yan sedema dîroknûsîya wê/î çi be kêm zêde pîvanên 

nivîskariya romanên  dîrokî  jî ew e. Bi gotineke din, mebest an 
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gumanên  rojane yên siyasî, çandî, civakî yan bi giştî yên îdeyolojîk ji 

yên dîroknasekî ne pirr dûr in.Ev pêwendî yan nêzîkatîya di nav bera 

dîrok û romanê de ye. Pênaseya dîrokê her çiqasî  wek zanista 

raburdûyê tê kirin jî li tu welatî mijarên dîroknasan ji meseleyên 

werçerxê  wan ne dûr in. Dîrok bêhtir ji bo têgihaştin yan şirovekirina 

îro tê lêkolînkirin û alîyê wê yê balê dikişîne bi îroyîn re pêwendîdar 

e.Lewma dîrok derbas nabe yan nikarin wê li pey xwe bihêlin. 

Li gor pêdivîyên çerxa  xwe, em wê her dem ji nû ve şirove dikin, fêr 

dibin û bi fêrkirin didin. 

Romannûsên romanên dîrokî ji bȗyer an ji rûdaneke ku di roja me de 

yan xwînerên xwe têkildar neke hilnabijêre. Ji ber vê yekê  Carlo 

Ginzburg ê Îtalî der barê dîrokê  de wiha dibêje: "Dîrok, di wateya 

nivîsandina dîrokê de, gelekî deyndarê mafnasîyê ye. Realîst jî  bi 

rêya tewiyeke parastinê hewl dide guhdaran an tawanbariya 

bersûcekî de razî bike û di eywanên dadgehan de tê diyarkirin". Ji 

ber vê yekê belavkirina dadmendîyê ji bo sazkirina serpêhatîya dîrokî 

bûye model, an ku dîrok qadeke ku kêmtirîn du alî li ser dika  

diyarkirina rastîyê xebatê  dikin. 

Romanên dîrokî jî ji vê taybetiya nivîsandina dîroka serbest nayên 

nivîsandin, her yek ji wan di nîşanên razîkirina tawanbariya rewşeke 

îro de, tên nivîsandin, tên dîtin an jî tên şirovekirin. 
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Bi ser ezmanê te 

de vegirtî ye 

Mihemed Bîjo 

Bo Siwar Bîjo 
 

Nikarim awirên xwe dûrî derî bixnim; deriyê ku min nalîna hesin û 
gavên wî ji ber kirine,  
Awirên min zuha dibin ; bi ser asîtankan ve dikevin 
Her ku dûrî te dikevim dilê xwe ji te re dihêlim 
Min rûyê te yê ku bi xênî re dimeşiya dît 
Û giriyam. 
Mîna yê ku xewnekê bibîne, bêyî ku tu kes bizanibe. reng hatin 
guhertin, sîberên ku berbangê didîtin min jî didît.  
Ji boyî ku roj dûr nekeve û çav jî winda nebin min dîmen zeft dikir. 
Min didît ku xanî bi min re dimeşe 
Ku çawan kolan 
Ku çawan dil di çeşnê birîndaran de dimeşiyan.. 
Xezalên ku di ber me re dibuhurîn 
Sîberên bêrîkirina xwe di nav porê min de veşartin 
Piçekî li pêşber min beziyan 
Bi çav û gewriyên birîndar li min zîvirîn. 
 
Li vir, kesên şarezayên girî tune ne 
Li vir, kesên şarezayên xemgîniyê tune ne. 
 
Xemgîniya min a bazê ku cara pêşîn dest ji hêlîna xwe berdide 
Û tirsa min jî ya çûkê ku baz dibîne. 
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Hey bazo! 
Tu bikîjan rexî ve biçî 
Hevalên min hene 
Çavên min bi xwe re bibe 
Çêçikan netirsîne wek ku çawan giriyê mêran ez tirsandim 
Û dema ku qehwedan û fincanên qehwê şkandin dîsa tirsiyam 
Ax û xwelî bi ser serê xwe dakirin 
Giriyan, pir giriyan 
Mêran jî bi xwe re giriyandin 
Girî dirêj nekir 
Çunkî xemgînî  ji gernameya rondikan xurttir bû 
Ne bi bager û bahozan be  
Ne bi yê ku berê karwanên min da wî alî be 
sond naxwim 
ez mir im 
da ku di dawiya havînê de ax hişîn bibe 
ez mir im da ku şînî min ji bîr bike 
 
dema ku ber bi jor ve difirim 
şopa perîkan li ser zemînê dihêlim 
çewtiyên ku evîndaran pêkanîne 
û zinar û tehtên ku rondikên mêran ew li pey xwe hiştine, radikim. 
 
Piçekî li vir bimînin 
Bimînin 
Hêdî hêdî 
Da ku çavên xwe ji kevirên bîrê tijî bikim 
Da ku giyanê xwe ji zengilên berxikan tijî bikim 
 
Girî pir dirêj nekir 
Çunkî şînî ji gernameya rondikan dijwartir bû 
 
Pişka min pişka xezalê evîndar e 
Îro tu di çeşnê min de yî 
Tu pir xemgîn î 
Tu yê siberojê jî di çeşnê min de bî. 
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Dest ji sibehê berde 
Dest ji wan baskên ku ji bagerê ditirsin berde 
Û vê zemînê bi min re rahêje 
Sirûdên min di nav destên xwe de bi min re hilgire 
 
Esman nêz dibe 
Ber bi windabûna xwe ya ebedî ve dilezîne 
Û zemîn jî wek ku tu dibînî 
Xwe bi ser nîşana esmanê te venagire 
Mîna temenê min ji nav destên te diherike 
Tu jî wê dibînî ku çawan dikeve 
Ku çawan min jî bi xwe re dixîne. 
 
Min hewl da hêjî bimînin 
Min dixwest bi dengvedana xwe re bimînim 
Ji hetavekê, ji sîberekê bêtir ên min bûn 
Û ji xewnekê bêtir jî. 
 
Dara te ya xurmê ez im 
Tembînameya te ez im 
 
Ev çolistan, bi kêfxweşî mîna mihrabekê li pêşiya min diçe 
Li pey min jî xezal û balinde navê min dûbare dikin 
Mîna ku rondikan dibarînin 
 
Wek ku çawan westana mirovê xeniqî tê bîra avê 
Wek ku çawan dudil e, li  pişkekê , li rêberekî digere 
Tê bîra min 
Êdî ax serkeftinên xewna min ji bîra min a teze didize 
Her ku çavên xwe vedikim, çavên xwe digire 
Bi hêz û fedî vedike 
Sîberên min didîtin, sîberên ku nedixwestin bêyî wan herim 
 
Lê dudiliya min sar e, ne zelal e, kevnar û xemgîn e 
Xirecira rêwiyan ber bi xaçerêyên bakur ve radikişîne 
Û dengvedana êşê difiroşe 
Mîna ku tune bû 
Çavino! tîrên xwe piçekî sivik bikin 
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Li dora dilê min rêçên pinpinîkan binejinîne 
Tu dîlgirtî nîn in da ku navê min bilind bikin 
Da ku mîna şervanekî hosta rawestim 
Û serfiraziyan li xwîna xwe vegerînim 
Serfiraziyên ku tem û moranên spî bûn 
Serfiraziyên ku dengvedan û şkestina rêwiyan bûn 
Ji min re behsa min bike 
Behsa rêvingî û sefera min bike 
Dema tu bikaribî 
Lê tu nikarî 
 

Ez nexşeyên ronahiyê yên di nav çavên te de dinasim 
U matmayîna navê xwe jî dinasim 
Dema ku li ber hemû kêlan tê xwendin 
Hetanî ku min giyanê xwe ji laşê xwe avêt 
Ma dîmena miriyan ewqsî surdar bû 
Ku rê nedida te tu çavên xwe bi zindî bigirî 
Li min biborîne 
Min çavên te bi mirîtî girtin.. 
 

Wergerandina ji erebî: Ehmedê Huseynî 
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Goran bikole! 
Cibran Xelîl Cibran  

wergêr Zagrosê Hajo 

z di bin siha newala 
jînê re diçûm. Newal bi 
qoq û hestûyên miriyan 

nijinandî bû. Di şeveke ku mijê 
stêr nixumandibûn û tirs ber bi 
guhê bêdengiyê ketibû, di wê 
şevê de ez bi tenê bûm. Li wir 

li ber keviya çemê xwîn û 
hêstiran, çemê weke marekî 
reş dişêliha û weke xewnên 
tawanbar dibezî; ez 
rawestiyam û min li pistepista 
şevreşkan guhdarî kir û li 
netiştekî meyzand. 

E 
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Wext bûbû nîvê şevê û qeflên 
giyanan ji govên xwe 
derdiketin. Gurmegurma 
lingekî ji paş ve ber bi min ve 
hat. Ez li xwe zîvirîm, da ez 
bibînim, lê çi bibînim! Min dît 
gava ku bertelaşekî têbayan bi 
heybet li ber min hilkişaye. Min 
kire qêrîn! 

- Tu çi ji min dixwazî? bi çavine 
beloq meyzand û bi aramî got: 

- Ez ti tiştî naxwazim û ez her 
tiştî jî dixwazim. 

Min got: 

- Dev ji min berde û bi riya 
xwe de here! 

Dev li ken got: 

- Rêya te rêya min e. Tu bi kû 
de herî ezê bi wir de herim û 
tu li kû rawestî ezê li wir 
rawestim. 

Min got: 

- Ez hatime li tenahiyê digerim, 
de dev ji min û tenahiya min 
berde! 

Êdî got: 

- Ez tenahî bi xwe me, vêca tu 
çima ditirsî? 

Min got: 

- Ez ji te natirsim. 

Wî got: 

- Heke tu natirsî naxwe tu çima 
weke çîteke li ber şeka avê, 
dilerizî? 

Min got: 

- Ba li cilên min dide û ew 
dihejin, lê ez, ez nalerizim. 

Bû tiqetiqa kenê wî, dengê 
kenê wî weke dengê bahozê 
bû, û wî got: 

- Tu tirsonek î û tu newêrî ji 
min bitirsî. Tirsa te ducar e, lê 
tu dixwazî wê di bara 
sextekariyê de veşêrî, lêbelê 
ew sextekariyeke ji tevna 
pîrepindê teniktir e. Ev yek min 
dikenîne lê ew min tore jî dike. 

Piştre ew li ser latekê rûnişt, 
min dît gava ez jî bêyî vîna 
xwe dirûnim û li dêmê wî yê bi 
heybet dinerim. Piştî kêlîkekê, 
ku ew di çavê min de weke 
hezar salî bû, wî bi tinazî li min 
meyzand û pirsî: 

- Navê te çi ye? 

Min got: 
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- Ebdile (Kolê Xwedê) ye. 

Wî got: 

- Ev koleyên Xwedê çiqasî 
gelek in û çiqasî bela serê 
Xwedê bi van koleyan gelek e! 
Tu çima navê xwe nakî Axayê 
şeytanan û belayekê bi ser 
belayên şeytên ve nakî? 

Min got: 

- Navê min Ebdile ye û ev 
navekî li ber dilê min şêrîn e. 
Roja jidayikbûna min bavê min 
ev nav li min kir û ez wî bi ti 
navên din naguherînim. 

Wî got: 

-Jixwe bela serê zaroyan 
diyariyên bavan in, û yên xwe 
ji danên bavan rizgar nekin 
ewê koleyên miriyan bin ta ew 
bi xwe jî bimirin. 

Min serê xwe xiste ber xwe û 
ez li ser gotinên wî fikirîm. Min 
wêneyên xewnên di tentêla 
rastiyê de anîne bîra xwe. Wî 
dîse pirsî: 

- Tu çi karî dikî? 

Min got: 

- Ez helbestan dinivîsim û wan 
diraxim. Dîtinên li ser jiyanê jî 
ez di nav xelkê de belav dikim. 

Wî got: 

- Ev pîşeyeke kevnar e, dev jê 
hatiye berdan û ew ne sûd û 
ne jî zerarê digehêne kesî. 

Min got: 

- Ma ez çi di şev û rojên xwe 
de bikim, da ez sûdê bighînim 
xelkê? 

Wî got: 

- Kolana goran ji xwe re bike 
pîşe. Tê saxan ji laşên miriyan, 
ên ku li dora xaniyên wan, li 
dora dadgehên wan û 
mizgeftên wan ketine ser hev 
de rehet bikî. 

Min got: 

- Min laşên miriyan, li ti deran 
weke tu dibêjî ketine ser hev, 
nedîtine. 

Wî got: 

- Tu bi çavekî şaş dinêrî. Tu 
xelkê li ber bahoza jiyanê 
dibînî, çaxê ku ew dilerizin êdî 
tu guman dikî ku ew sax in, lê 
ew mirî ne.Ti kes peyda 
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nebûye, da wan veşêre. Ew li 
ser rûyê erdê avêtî ne û bêhna 
genî bi wan ketiye. 

Min got û pê re hin tirsa min 
çûbû: 

- Êdî ezê çawa sax û miriyan ji 
hev nas bikim, heke her du li 
ber bahozê dilerizin? 

Wî got: 

- Ê mirî li ber bahozê dilerize, 
lê yê sax pê re dibeze û 
ranaweste ta ew raneweste. 

Wî bi ser çengê xwe de palda û 
pê re maskulkên wî, yên 
levbadayî xuya kirin,. Ew weke 
qurmê mirxê tijî niyaz û jiyan 
bûn. Piştre ji min pirsî û got: 

- Ma tu bi jin î? 

Min got: 

- Erê, û jina min levhatî ye û 
ew li ber dilê min buha ye. 

Wî got: 

- Ev çiqasî guneh û xirabiyên 
te gelek in! Zewac koletiya 
mirov ji hêza berdewamiyê re 
ye. Heke tu bixwazî azad bibî, 
rabe here jina xwe berde û 
jiyana xwe bi tenê bidomêne! 

Min got: 

- Sê zarokên min hene, yê 
mezin dileyize û yê piçûk 
gotinan dicû û wan nabêje. Ma 
ezê çi ji wan bikim? 

Wî got: 

- Wan hîn bike, da goran 
bikolin! Bêrekê û merekê bide 
wan û dev ji wan berde! 

Min got: 

- Ez bi tenê nikarim bijîm. Ez 
hînî şîraniya jiyana di nav jin û 
çêlîkên xwe de bûme. Heke ez 
dev ji wan berdim wê hingî 
şahî jî dev ji min berde. 

Wî got: 

- Jiyana mirov di nav jin û 
zarokan de bixwe tenê kuleke 
reş e, bi rengê spî boyaxkirî ye. 
Lê heke her bê zewac nebû, de 
êdî rabe zeriyeke nûhatî ya 
keçên cinan ji xwe re bêne! 

Matmayî min got: 

- Cin ne rast in, tu çima min 
dixapênî? 

Wî got: 
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- Tu çi xortekî bodîle yî! Ti rastî 
ji ya cinan pê ve nîn e û yê ne 
ji cinan be, naxwe ji dinyayeke 
bi şik û tevlîhev e. 

Min got: 

- Ma keçên cinan xwînşêrîn û 
spehî ne? 

Wî got: 

- Xwînşêrîniya wan nabuhure û 
spehîtiya wan naçilmise. 

Min got: 

- Cinekê şanî min bike, da ez 
behwer bikim. 

Wî got: 

- Heke te karîbûna cinê bibînî û 
bihingiviyê, min nedigote te wê 
li xwe mehr bike. 

Min got: 

- Çi sûd ji cina ku nayê dîtin 
heye? 

Wî got: 

- Ew sûdeke hêdî hêdî ye. Wê 
nemana bûnewer û miriyan jê 
were, ewên li ber bahozê 
dilerizin û pê re nameşin. 

Kêlîkekê berê xwe ji min 
guhert, lê dîse vegeriya û pirsî: 

- Ola te çi ye? 

Min got: 

- Ez bi Xwedê behwer im û 
rûmeta pêxemberên wî digirim. 
Ez hez ji qenciyê dikim û 
hêviya min bi duwarojê heye. 

Wî got: 

- Nifşên berê ev gotin, ji xwe 
re li hev anîne. Lêpelînê jî ew 
gotin xistine nav lêvên te. Lê 
rastiya tisî ew e, ku tu ji xwe 
pê ve bi ti kesî behwer nakî. Tu 
rûmeta ti kesî nagirî û ji 
meylbaziyên wê pê ve tu hez ji 
ti tiştî nakî û ti hêviyên te bi 
sermediyê re nîn in. Ji 
destpêkê ve mirov îbadeta 
Xwedê dike, lê ew li gor 
meylbazî û daxwazên xwe wî bi 
navên cuda bi nav dike. Carekê 
navê Baal lê dike, carekê navê 
Jupîter û careke din Xweda lê 
dike . 

Piştre ew kenî, dêmê wî di pişt 
perda tinazî û pêkenînê re 
xuya kir, wî bi ser ve kir û got: 

- Ev çi xerîb in, ew îbadeta xwe 
dikin, ev "xwe", ya ku kelaşekî 
genî ye. 
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Bîstek derbas bû di nav re ez ji 
xwe re li gotinên wî vegeram û 
min li ser hizir kir. Ji nişka ve 
min di wan de wateyên ji 
jiyanê xerîbtir, ji mirinê 
kambaxtir û ji rastiyê kûrtir 
dîtin. Berî ko hişê min were 
serê min, da ez sir û nehîniyên 
wî nas bikim, ez di nav dêm û 
xisletên wî de winda bûbûm û 
dilê min rabûbû ser piyan. Min 
ji kel got: 

- Heke Xwedayê te hebe, tu bi 
wî Xweda kî, bêje tu kî yî? 

Wî got: 

- Ez Xwedayê xwe me. 

Min got: 

- Û navê te çi ye? 

Wî got: 

- Xwedayê dîn. 

Min got: 

- Tu li kû bûyî? 

Wî got: 

- Li her derî. 

Min got: 

Û tu kengî bûyî? 

Wî got: 

- Di her heyamê de. 

Min got: 

- Tu ji kê hînî hikmetê bûyî û 
kê nehîniyên jiyanê û bingehên 
heyînê ji te re gotine? 

Wî got: 

- Ez hekîm im. Hikmet xisletek 
ji xisletên mirovên xizan e. 

Lê ez dînekî bi hêz im. Ku ez 
dimeşim zemîn di bin lingên 
min de dirêj dibe. Ku ez 
dirawestim koma stêran bi min 
re dirawestin. Ez hîn bûme 
kenê xwe bi mirov û îblîsan 
bikim. Piştî ku ez bi şahên 
cinan re û lehengên şevê re 
rabûm û rûniştim, min sirê 
heyîn û neyînê nas kir . 

Min got: 

- Tu di nav wan newalên kûr 
de çi dikî û çawa şev û rojên 
xwe derbas dikî? 

Wî got: 

- Beyanî li ser rûyê rojê ez 
keştevaniyê dikim, nîvro ez 
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naletê li xelkê dikim, êvarî ez 
tinaziyên xwe bi xweristê dikim 
û bi şev ez li ber "xwe" diçime 
ser kabokan û ez îbadeta 
"xwe" dikim.  

Min got: 

- Tu çi dixwî, çi vedixwî û li kû 
dirazî? 

Wî got: 

- Ez û dem û derya, em 
ranazin, lê em laşê mirovan 
dixwin û xwîna wan vedixwin. 

Rabû ser xwe, destê xwe li ser 
sînga xwe li hev badan, piştre 
li nav çavên min meyzand û bi 
dengekî kûr û nerm got: 

- Oxir be, emê careke din 
hevûdin bibînin! Ezê herime 
cihê dêw û lehengan. 

Min bakiriyê: 

- Kêlîkeke din ji wextê xwe 
bide min, hê pirseke min î din 
heye! 

Hinek ji bejna wî di nav mijê 
de winda bûbû. Wî bersiv da: 

- Xwedayên dîn wextê xwe ji ti 
kesî re vala nakin. De emê hev 
bibînin! 

Ew di nav perdeya şevê de ji 
ber çavên min winda bû. Ez bi 
tirs, şêt û matmayî bi xwe û bi 
wî re mam. Çaxê ku min berê 
xwe ji wî cihî guhert, dengekî 
bi pêl ji nav latên bilind hat, 
digot: 

- Emê hev bibînin! Emê hev 
bibînin! 

Roja din min jina xwe berda û 
zeriyek ji keçên cinan ji xwe re 
anî û piştre min bêr û merek 
da her yekî ji zaroyên xwe û ji 
wan re got: 

- Herin ! Çi cara we yekî mirî 
dît, hûn wî bin ax bikin! 

Ji wê rojê ve ta niha ez goran 
dikolim û miriyan vedişêrim, lê 
mirî gelek in û ez bi tenê me, ti 
kes jî bi min ve nayê. 
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Lêkolînek li ser 

gotinên pêşiyan 

 
(BEŞÊ YEKÊ) 
 

GOTINÊN PÊŞIYAN ÇI NE? NE ÇI NE? 

 

Wateya ferhengî: gotinên pêşiyan, di erebî de; darb-i mesel, darab-i 

mesel, durûbu-emsal, mesel û beyan, derbas dibe. Di dema zimanê 

osmanî de; ibare, beyan û îstilah hatiye gotin. Di tirkî de; pêşî ta’bîr, 

dûre  bûye atasozu.  Di zimanên ewropî de; expresion, saying, idiom, 

parable, metaphor, paradox tê bi navkirin. Di kurdî de; bi awayê 

“peyv” û “gotinên pêşiyan” derbas dibe. Di kurdî de sedema “peyv” û 

“gotin” ji hevdû cihê dibe jî ji hevokê ye. Peyv tê wateya kelîmeyekê 

tenê, lê gotin tê wateya peyvên dibin hevok û bi wate. Li hin deverên 

kurdî “peyv” jî di wateya “gotin”ê de tê bikarînîn 

 

Wateya wêjeyî: Gotinên pêşiyan; hevokên bi darazî, hukmî û bi pendî 

li nava gel ji bo vegotin û rexneya tiştekî û bûyerekê an ramanekê 

hatine zimên. 

 

Gotinên pêşiyan; li ser her tiştî hatine gotin. Li ser ajalan, li ser 

xwezayê, li ser erdnîgariyê û li ser mirovan. Lê bi taybetî ev yekana 

bi awayê şibandinê hatine gotin. Şibandina mirovan bi ajalan, ya 

mirovan bi xwezayê, ya amûr û tiştan bi mirovan û bi hev re hatiye 

kirin. Ji ber wê yekê jî carinan gotinên herî ku mirov bibêje sivik in jî, 

dîsa wateyek wan î giring heye. Heke ji alî mirovinan hatibin zimên û 

bi salan bi berdewamî hatibin gotin, nexwe hatine ecibandin.  

M. Çiya Mazî 
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Gotinên pêşiyan, li gor demê jî têne gotin û mayinde dimînin. Mînak; 

dibêje “nalbend li siwarî dinêre û hespê wî nal dike”. Xuya ye ku di 

dema ev gotin hatiye gotin “nalbendî” pir bi rûmet bûye û nêrîna 

nalbend jî bûye mînakek ji jiyanê. 

 

Bi baweriya min, gotinên pêşiyan îro jî dibe ku bêne afirandin. Ne 

tenê pêşiyan gotine, mirovên îro jî diafirînin û bicîh dibin. Mabesta 

nav ku “ yên pêşiyan” in, di demên berê de wek aniha ewqas 

ragihandin tunebûye û ewqas zanebûna perwerdeyî tunebûye, loma 

ji dev derbasî dev bûye. Aniha pir gotinên xweş têne gotin. Ji ber ku 

pir têne gotin û mirov bi piranî gotinbêjê wan nas dike, mirov nabêje 

ev gotineke pêşiyan e. Lê ku hinek dem di ser re derbas bibe û mirov 

gotinbêjê wê jibîr bike an gotinbêjê wê winda bibe, ji xwe ew jî dibe 

gotineke pêşiyan. Wê di vê dema ku em tê de ne jî pir gotin bêne 

afirandin. Lê belê bi demê re wê bêne hilbijartin, kîjan bêne 

ecibandin, ew dê mayinde bimînin. 

 

Gotinên pêşiyan, bi taybetî ji bo edeba mirovan hatine gotin. Mirov 

dikare bibêje ku li cihê perwerdeyî kêm bûye an tune bûye û wek me 

got ragihandin kêm bûye, hatine gotin. Heta mirov dikare bibêje ku 

jêderka gotinên pêşiyan li her welatî, gund in. Ji ber ku li gundan 

xwendin kêm e û mirov hê pir bi peyvê ramanên xwe der dikin. Ji 

xwe di şibandin û remzên gotinan de jî ev diyar dibe. Mînak: “nîr, 

das, ga, dar, devî, cot, kadîn, şivan û ajal”. Li gundan mirovên zane 

her tim bûne afrinerên gotinan. Cihê perwerdehî lê tunebe û 

fêmkirina ji nivîsê kêm be, mirov bi awayekî asayî tiştan û bûyeran 

fêm nakin. Bi gelemperî jî mirovekî fîlozof nikare xwe bi hêsanî di 

nava civakek ji alî nivîse paşdemayî de bide fêmkirin. Mînakên li gor 

vê ramanê di dîrokê de pir henin. Wek afarozkirina fîlozofên berê ji 

bo ramanek wan an gotineke wan. Îjar dema ku mirovên zane 

xwestine, bûyerekê, ramanekê bi pirê kesan bidin fêmkirin û zû bê 

fêmkirin, hevokên ku bandorê li hişê mirovan dikin bikar anîne.  
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Guherandina wan jî tiştekî xwezayî ye. Ji ber ku li gorî asta 

perwerdeyî û ragihandinê, dibe ku form an peyv bêne guherandin. Ji 

ber ku em dibêjin malê gel in, wê demê gel di çi astê de be dê li gorî 

xwe biguherîne, tu kes jî nikare rê li ber vê yekê bigire.  

 

Carinan hinek gotin pir sivik xuya dibin, lê mirov nikare bibêje ku ev 

ne gotinên pêşiyan e. Wek: dibêje “li ser çavan birû hene”. Dema ev 

gotin tê bihîstin pir sivik xuya ye. Lê dema ku mirov ji bo selmandina 

tiştekî bibêje, mirov di wateya wê de baş têdigihêje û wê demê 

wateya wê î mecaz pir girîng dibe. Wateya wê î razber (soyut) hê pir 

li pêş e. Wek mirov bibêje, kurd henin û ne hewceyî nîqaşê ye, ev 

dibe wek “ li ser çavan birû hene.” 

 

Gotinên jêderka wan baweriya olî ye jî pir in. Lê piraniya wan 

gotinan, ne ku giş di pirtûkên pîroz de derbas bûne. Pirê wan gel ji 

xwe re afirandine. Pirê wan jî ku dema mirov ketine tengasiyê, hatine 

gotin. An çare ji derdê xwe re nedîtine û wek ku xwe bi qederê ve 

girê dane û gotinên xwe jî li gor wê yekê anîne zimên. Lê di vê derê 

de, tenê xwe xapandinek an ji alî derûnî de xwerehetkirin heye. 

Dema ku mirov li dawiyê rast tên, an pirsgirêk dibin grêkutik 

dibêjin:“Çareya her tiştî heye”. 

 

Wek mînak:“Xwedê derd daye, derman jî daye”. 

 

Hinek gotinên pêşiyan jî henin, mirov dikare bibêje ku ji alî rêziman 

ve rast nehatine gotin. Lê belê ji ber melodîya wan winda nebe, kêm 

hatine gotin. Heke rast bêne gotin ew melodî pê re namîne. Melodî û 

rêzbendî (kafiye) jî ji hinek gotinan re pir giring e. Ji ber ku dema bi 

melodî û rêzbendî têne gotin, ew dibin wek têgînan û hê baş tê 

fêmkirin. Ango bi wê melodî û rêzbendiya xwe di hişê mirovan de bi 

cîh dibin.  

 

Wek mînak: “ xweziya sêwiya, ne hêvî ya ”.    
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Heke di vê gotinê de rastnivîs hebûya, diviyabû bi awayê “ xweziya 

sêwiyan ne hêvî ye” bihata gotin. Lê melodî û, rêzbendiyek jê re 

çêbûye û bi nivîsek kêmanî hatiye holê. Peyva “xweziyan” bûye 

“xweziya” û tîpa pirhejmariyê “n” ji holê rabûye tenê “a” hatiye 

bikaranîn. Ew jî pirhejmariyê xuya dike. Di dawiyê de jî “ya” diviyabû 

“ye” bûya. Lê ji ber rêzbendiyê, bi peyva “xweziya” ve hatiye girêdan 

û tîpa “a” hatiye bikaranîn. Ev tîp herêma gotinê jî diyar dike ku li alî 

herêma torê tê gotin    
 

Taybetiyên wan: 

1-  Darazî û hukmî ne. 

2-  Hevokên bi qalib in. 

3-  Malê gel in, nivîskarê wan ne diyar in. 

4-  Bi piranî mecazî ne.  

5-  Pendî ne, ji bo mirovan dibin pend û ronahî û şîret. 

6-  Netewî ne. 
 

Hukumîbûn û darazîbûna wan:Gotinên pêşiyan hukum dikin, darazî 

ne. Mirovan didarizînin tawanbar dikin. Wek “xeta xwar ji gayê pîr de 

ye”. Ev gotin encama darizandinê ye, hukum e, dibêje “yê sûcdar 

gayê pîr” e, an rêveber e. Raste rast mirovên serok, rêveber û 

berpirsiyar têne tawanbarkirin. Dîsa wek “ok tê li kokê”. Di vê derê 

de jî pêşdarazî heye û wek “bavê zarok xerab be, ew jî dê xerab be”. 

An “bav baş be ew jî dê baş be”.     
 

Û mînakine din:  “tu pê li cihê şil nekî, tu naçerixî” “kesê xêrê naçe  

dêrê”. Ev giş encamên darizandinê ne û dawiya wan hukum e. 

Dibêje, tu vê tevgerê nekî ev bûyer nayê serê te an tu bikî, evê bê 

serê te. 
 

Bi qalibbûna wan: 

 

Gotinên pêşiyan, di nava gel de bi demê re bûne qalib û bi rêzebendî 

(kafiye) hatine zimên. Bi qalibbûn û rêzebendîya wan, ji bo ku gotin 

neyên jibîrkirin û hê xweş bê fêmkirin an  belav binin, hatiye holê  
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Wek ; 

 

“ Şêr şêr e, çi jin e çi mêr e”, 

“ Menêr li mirûz,  binêr li gurûz”. 

 “ Tiştê  nêvî, jê neke hêvî”, 

 “ Çavê li deriya xwelî li seriya”  

 “ Bira bira ye, hesab li derê ha ye”,  

 “ Bûk  li hespê ye, kes nizane riskê kê ye”  û wd. 

              

Gelêrîbûna wan (Malê gel in): 

 

Gelêrî-Anonimbûna wan, ji xwe li jor pir baş tê fêmkirin. Mirov 

dikare bibêje pirên gotinên pêşiyan ji alî herkesî ve tê zanîn. 

Heta bi zarokan.  Mirovên xwende û ne xwende, jin, mêr 

herkes pir hindik gotinên pêşiyan zanin û bi kar tînin. Ev jî 

xuya dike ku gotinên pêşiyan ji nava gel derketiye û di nava 

gel de dijîn. Lê belê di nava nivîs û wêjeyê de jî pir hatine 

bikaranîn. Di wêjeyê de ji bo vegotina hinek bûyeran tê 

bikaranîn û wek mînak tê nivîsandin.   

 

Mecazîbûna wan: 

 

Gotinên pêşiyan bi piraniyek gewre bi mecazî hatine gotin. Ev 

taybetîyeke giring e ji bo wan.  Ne hewceye ku ev taybetî pir bê 

şîrovekirin, ji xwe naveroka vê pirtûkê li ser mecazîbûna wan ava 

bûye. Lê belê dîsa emê du mînakan bidin. 

“Ar di kûtikê kevn de ye” an “Agir di qurman deye”. 

 “Ar” di wateya “hêz” an “zanebûnê” de ye. “Kûtik” jî di wateya “kal” 

an “pîr” de ye.Tê wê wateyê ku hêz û zanebûn bi mirovên kal re 

heye. 

 “Bi şevê dar û devî bi guh in”. 

Gelo bira bi şevê guhên dar û deviyan çêdibin? Na. Lê ev gotin 

mecazî ye.  Bi şevê him mirov ditirsin û ji xwe re guhan ji deviyan re 
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çêdikin û him jî ji ber bêdengiya şevê guhdarîkirina şevê û bihîstina 

deng hê pir hêsan e.  

   

Pendîbûna wan: 

 

Carinan bav ji lawê re dibêje lawo; “Golikê malê ji gayê malê 

natirse”. Ev tê wateya ku mirov, ji lêzimên xwe fedî nakin an bi 

hêsanî mirov dikarin yên nêzîkî xwe rexne bikin. Di vê derê de, bav li 

lawê xwe şîretê dike û dibêje, “divê tu li yê herî nêzîkî xwe miqate û 

haydar be”. 

 

Mînakek din jî: “Ga dikeve erdê kêr pir dibin”. Ev tê wateya ku, yê 

ketî herkes qerfê xwe pê dikin. Bav ji lawê xwe re dibêje “divê em 

nekevin û qels nebin, ku em  bikevin an em qels bibin, hêza me 

nemîne, wê demê dê gelek mirov êrişî me bikin.  Û ji vê goninê gelek 

wateyên din jî derdikevin.  

 

“Bi gur re dikuje, bi xwedî re şînê dike”, ev tê wateya an rexneya ji 

bo mirovên durû, du alî.  

            

Netewîbûna wan: 

 

Gotinên pêşiyan netewî ne, li gor, rewş, civak, çand û 

erdnîgariya netewan hatine gotin. Lê ev yek ne pir qutebirî ye. 

Carinan gotinên cîranan jî hatine bikaranîn. Ji ber koçberiyê, ji 

ber sînor guherandinê, ji ber şer û bindestiyê; hinek gotinên 

pêşiyan bûne navnetewî û li gelek netewan bi heman wateyê 

jî tê bikaranîn. Lê ev dîsa netewîbûna wan winda nake. 

Gotinên pêşiyan ne wek biwêjan ku li nava welatekî din neyên 

fêmkirin. Li gelek welatan hinek gotin hatine afirandin û pir 

nêzî hinekên welatên din in. Mijara netewîbûna wan ji 

wateyên wan tê fêmkirin. Mirovên netewan an gelê welatan, li 

ser çi pir mijûl dibin an kul û êşên wan bi piranî çi bin, gotin jî 
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bi piranî li ser wê yekê hatine afirandin. Mirov dikare bibêje, 

netewên di nava bahrê de, dê ji bahrê û ajalên bahrê pir bahs 

bikin an wan bikin remz. Mirov û netewên çiyayî, dê pir ji 

çiyan û nebatên çiyayî sûdê wergirin û navê wan bi mecazî bi 

kar bînin. Gelên ku pir şer dîtibin, dê ji şer an ji zilm û 

zordariyê pir bahs bikin. Em hinekî din jî li ser netewî û 

navnetewîbûna wan bisekinin:  

 

Minak di kurdî de dibêjin: Bi gulekê nabe bihar, 

Di tirkî de dibêjin: Bir çiçekle yaz olmaz (bi çîçekekê nabe 

bihar), 

Di Îngilîzî de dibêjin: Hechecikek nake havîn: (One swalow does not 

make a summer).  

 

Di vê gotina îngilîzî de baş diyar e ku gotinên pêşiyan, rewşa 

erdnîgarî û rewşa hewa û demsalan jî derdixin holê. Ji ber ku 

mirov dikare bibêje, cîhê Îngilîzan, havîn lê kêm e û ew, 

havînê wek biharê dibînin û dijîn. Li cîhê kurdan jî Hechecik 

havînî nayên, biharî tên. Ji ber ku bihar destpêka germê ye û 

xweş e. Lê li Îngilîstanê havîn wek bihara erdnîgariya kurdan 

e. 
 

Gotinên navdarên dinyayê jî, di demên berê ku li nava welatan 

bi peyvê belav bûne, ew jî li hin welatan bûne gotinên 

pêşiyan. Mirov dikare ji wan gotinana re bibêje navneteweyî. 

Di nava civakan de hatine ecibandin û ji ber ku ragihandin 

tunebûye gotinbêjê wan nahatiye gotin an hatiye jibîrkirin. Her 

wiha wek gotinên pêşiyan jî bi cîh bûne.  

Wek mînak: Nivîskarê navdar Murpy gotiye:  

Qenciya ku tu bikî, demek din dê bibe peywîra te û tu qencî jî 

bê ceza namîne.  

Di kurdî de li himber vê gotinê mînak pir in, wek: 

 “Qencî bi xerabiyê tê vegerandin” an “Qencî bi kuştinê tê 

vegerandin” e. 
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Dibe ku kurdan bi xwe jî ev gotin afirandibin lê ev tenê 

mînakek e. Bi dehan mînakên wisa hene. Ev xuya dike ku 

çandên welatan jî gişan ji hevdû bandor girtine.        

Ji ber ku netewî ne; wateya wan, rewşa jiyana civakê, ramana 

civakê, helwestên mirovên wê civakê li himber hev, helwestên 

wê civakê li himber civakên din û nêrîna wê civakê li dinyayê 

jî, derdixînin holê. Li alîkî jî felsefeya jiyana demekê didin 

xuyakirin. 

Mînak, dibêje;   

 “Mêrê fediyok bi kundekî, jina fediyok bi gundekî”.  

Ev gotin rûmeta jin û mêr di nava civaka kurd î wê dema ev 

gotin hatiye gotin, derdixe holê. Rûmeta jinê ew e ku fediyok 

be û her tim bêdeng û bê kesayetî be. Rûmeta mêr jî ku her 

dem bi peyv be, bi erk be û ar be. 

“Bê xwedê dibe bê xwedî nabe”:  

 

Ev gotin ne helwestek li himber xwedê ye, ev helwesteke li 

himber bêxwedîtiyê ye. Ji bo rewşa civakê an malbatê hatiye 

gotin. Ji ber ku kurdan pir bêxwedîtî dîtine jî ev raste rast li 

civaka kurd tê. Ji ber ku azadîya wan tunebûye û demokrasî 

qet tahm nekirine, hilbet wê li xwediyekî an li egidekî ku wan 

xelas bike bigere. Bixwedîbûn ewqas giring e ku baweriya olî 

ketiye xala duyemîn. 

 “Bi ilme melê bike, bi emelê wî neke” : 

Ev gotin jî helwesteke li himber mirovan xwebixwe an jî ya girseyê li 

himber mela ye. Emelê melê hatiye dîtin û pîvan û dibêje ku ilm ne 

yê wî ye,ew kesek e,  lê ilm gelemperî ye. 

 “Bextê romê tune ye.”  

Ev jî helwesta gelekî an civakekê li himer neteweyek din e. 

Peyveke ku jêderka wê pir kevn xuya ye. Dibe ku di dema 

Roma de hatibe gotin û hê jî ji bo zordariya serdestan di nava 

kurdan de tê bikaranîn.   
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Di zaraveyên kurdî de jî netewîbûna gotinên pêşiyan xuya ye û 

gotinên di zaraveyekê de hatiye bikaranîn, di zaraveyên din de 

jî henin. Her wiha di erdnîgariya nêzî hev de jî, di zimanên 

cîranan de jî dibe ku heman gotin hatibin bikaranîn. Wek 

mînak: 

Soranî:Giya le ser bincî xoy derwêtewe. 

Kurmancî:  Giha li ser koka xwe şîn tê. 

Dimilkî: Kûtik pê ziwar nîşîn sêyd. 

Kurmancî:Tajî bi zorê naçe nêçîrê. 

 

Vê gotina li jêr jî bûye malê tirk û kurdan. Ev jî bandora çanda 

cîranan xuya dike:  

Keçika qereçî nabe xatûn. 

 

çEv gotin, eslê wê dibe ku tirkî be lê di kurdî de jî bi cîh bûye û êdî tu 

kes nikare derxe, an mirov dikare bibêje, kurdî ye jî. Heta bi awayê 

“qiz qereçî xatun olmaz” jî li hin deveran di nava kurdan de tê 

bikaranîn. Her wiha mirov dibîne ku gelek gotinên kurdan di tirkî de 

bi cîh bûne, êdî mirov nikare derxe û hatine ecibandin. 

Dîsa wek gotina;                  

 “Pêşî êmek dû re dêmek.”  

Û wek :  

 “Dims û pekmez farketmez.”           

Van gotinana jî bi tevlihekirina du zimanan hatine gotin. 

 

Di gelek pirtûkên Yaşar KEMAL de gotin û biwêjên ku mirov dibêje 

eslê wan kurdî ne cîh digirin. Di pirtûka Yaşar kemal-Sebahattin 

Eyuboglu ya bi navê “Ezman Şîn Ma”(Gokyuzu Mavî Kaldi) de jî gelek 

gotinên ku koka wan kurdî nin hatine bikaranîn û wek gotinên 

pêşiyan yê tirkî hatine nîşandan. Hinek jê pir diyar in, lê hinek him di 

nava kurdî de û him di nava tirkî de, mirov dikare bibêje ji sed salî 

virde têne bikaranîn. Ev tevlihevbûna çandê ye. Li gor rewşa civaka 

kurd û tirk û serdestiya sedsalan, tiştekî xwezayî ye.  
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Balkêşiyek vê pirtûka Yaşar Kemal û gotinên di navê de ne heye ku, 

ev gotinana ji devê gelê Anatoliya navîn jî hatine girtin û pirên wan di 

pirtûkên wek fermî de tune ne. 

 

Mînakên Ji vê pirtûkê: 

Agacın kûrdû îçînden olûr (Kurmê darê ji hundurê wê çêdibe). 

Di kurdî de: Kurmê darê ji darê ye. 

 

Mirov dikare bibêje ku ev ji kurdî hatiye girtin, ji ber ku ew pir xweş li 

zimanê kurdî tê. Lê di tirkî de hinekî bê xwê ye. Dîsa mirov nikare 

bibêje ev ji sedî sed ji kurdî hatiye an koka wê tirkî ye.Mînakên tirkî î 

li jêr jî xuya dike ku çanda kurdî û ya tirkî ji hevdû bandor girtine. Ev 

jî tiştekî xwezayî ye. Lê gelek gotinên ku di tirkî de têne gotin qet di 

kurdî de tunene û gelek gotinên kurdî jî di tirkî de nayên gotin. Ev jî 

xuya dike ku her yek çandeke cûda ye. 

             Gotinên pêşiyan bi piranî ji ecibandinê têne bikaranîn. Mînak 

li nava Bajarê Mêrdînê kurd û ereb bi hev re dijîn. Ne gengaz e ku 

mirov sînorekî stûr têxe nava gotin û  biwêjên wan. Çend gotinên 

erebî hene, dibêjin: 

 

 “Selam Icibil kelam, kelam icibil petêx”. 

 (silav peyvê tîne, peyv jî petêx tîne).  

An 

 “Ji maran û himaran hey mafî xisaran.”         

( ji maran  xisara keran tuneye) 

 

Pirên gotinan xwedî çîrok în jî. Di dû çîrokekê an qewimînekê de 

hatine holê. Wek çîroka  vê gotina li jor: yek  di ba petêxfiroş re 

dihere û silavê dike, piştî silavê peyv xweş dibe û dûre petêxekî 

dixwaze. Petêxfiroş jî bê pere didê. Lê roja duduyan û sisiyan jî wisa 

dom dike. Roja çaran petêxfiroş silava wî venagerîne. Xwediyê silavê 

dibêje “çima?”  Petêxfiroş dibêje “silav peyvê tîne peyv jî petêx tîne”. 
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Ev gotin êdî di nava kurdan de jî tê bikaranîn. Heke ne bi wî 

awayî be jî kurd an netewên din, gotinên wiha li gor zimanê 

xwe werdigerîne an gotineke wiha diafirîne. Ev rêbaz tiştekî 

xwezayî ye.  

 

MÎNAKÊN GOTINÊN PÊŞIYAN BI TIRKÎ Û LI HIMBER WAN 

YÊN KURDÎ 

 

Mînakên gotinên pêşiyan, yên him di pirtûka Yaşar KEMAL (Gokyuzu 

Mavî Kaldı)  û him di pirtûkên din yê tirkî de, gotinên nêzî çanda 

kurdî ne û di kurdî de têne bikaranîn jî ev in: 

 

Tirkî:  Bıçak yarası onulur, dert yarası onulmaz.(Birîna kêrê tê 

kişandin (tamîrkirin), birîna  derd nayê kişandin). 

Kurdî:  Xweş dibe dewsa xenceran, xweş nabe dewsa xeberan. 

Tirkî:   Bir çiçekle yaz olmaz.(Bi çîçekekê nabe havîn). 

Kurdî:  Bi gulekê nabe bihar. 

Tirkî:   Cins horozu yumurtada öter.(Dîkê cins di hêkê de azan dide).  

Kurdî:  Dîkê çê di hêkê de azan dide. 

Tirkî:   Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden geçer.(Çiya çiqas mezin 

be jî rê di ser re derbas dibe). 

Kurdî:  Çiya çiqas bilin be, rê pê dikeve. 

Tirkî:    El eli yikar, iki el yüzü.(Dest dest dişo du dest rû dişo). 

Kurdî:  Dest destan dişo, dest vedigere rû dişo. 

Tirkî:   Abdalın karnı doyunca gözü papucundadır. (Zikê Ebdal têr 

dibe, çavê wî li   sola wî ye). 

Kurdî:  Derwêş têr dixwe çavê wî li sola wî ye. 

Tirkî:    Ateş Ile barut bir arada olmaz.(Agir û barud li ba hev nabin). 

Kurdî:  Agir û pîşo li ba hev nabin. 

Tirkî:    Demîr tavında dövülür.(Hesin di semaxa xwe de tê kutan). 

Kurdî:  Hesin bi germî tê tewandin. 

Tirkî:    Mal bulunur can bulunmaz.( Mal tê dîtin can nayê dîtin).  

Kurdî:  Mal tê can nayê. 



 58 

 

Tirkî:   Otuz iki dişten çıkan otuziki mahalleye yayılır. (Ya ji nav sî û 

du diranan derdikeve,li nava sî û du meheleyan belav dibe). 

Kurdî:  Peyva ket nav sî û sê diranan, dikeve nav sî û sê zimanan. 

Tirkî:    Tatli dîl yilanı delîğinden çikarır.( Zimanê şêrîn, mar ji qula wî 

derdixe). 

Kurdî:  Peyva xweş mar ji qulê derdixe. 

 

DI GOTINÊN PÊŞIYAN DE HUNERA PEYVÊ Û WÊJEYÊ: 

 

Di gelek gotinên pêşiyan de hûnerên cihê cihê xuya dibe. Ev jî ji 

wêjeya devkî parê distîne. Ji bo baş bêne fêmkirin û mayinde 

bimînin, bi hilbijartineke demdirêj, di gotinan de huner jî hatiye 

afirandin. Ev babet pir kûr û dirêj e. Hêjayî lêkolînên berfireh e. Lê 

belê emê tenê bi mînakine biçûk vê babetê rave bikin. 

 

Şibandin: Ev jî ji bo gotin baş bêne fêmkirin û mayinde bimînîn hatiye 

bikaranîn. 

Mînak : Kincê kete ber pînan, serê kete ber şîretan kêrî tiştekî nayên.  

Di vê gotinê de seriyê mirovan bi kincên kevin hatiye şibandin. 

 

Rêzbendî (kafiye):  

Mînak: Huner çek e, di bin çengê xwe ke, roja hewce bû veke.           

Mînakên bi vî rengî pir in. Ev cûre huner jî ji bo fêmkirinê pir hatiye 

bikaranîn. Di gelek gotinan de rêzbendî, ne di dawiya gotinan de, lê 

di serî û navê de jî hatiye bikaranîn. Wek gotina li jor.   

 

Wezn û pîvana kîteyan: Hinek gotinên pêşiyan bi wezin  û pîvan 

hatine gotin. Ne ku van gotinanê bi wezin, bi zaneyî hatine afirandin. 

Lihevanîn û hezkirina ji melodî û rêzbendiyê ew derxistine holê. 

 “Ga -dim-re -çerm -di-mî-ne ; mêr- dim-re- nav di-mî-ne”. (7+7) 

Ev gotin hevdûdanî ye ango du gotinên bi hevre hatine gotin û bûne 

yek. Lê belê her yek bi wezin û ji (7) kîteyan pêk tê. Du mînakên din: 

 



 59 

 

 “Me-nêr-  li- mi-rûz,  bi-nêr- li- gu-rûz” (5+5) 

 “Ça-vê-  li- de-ri-ya,  xwe-lî- li- se-ri-ya”(6+6) 

 

Vegotina  bi peyv û axaftinê (pirs û bersiv): Di hinek gotinan de  him 

pirs  heye him jî  bersiv hatine dayîn. Wek mînak: 

Kê mirî vegerand? Yên dil kirî. 

Kê nexweş rakir? Kê ku pirs kir. 

Kê tir kir? Yên bê dê û bav. 

Van gotinana selmandina bûyeran in, ji bo rexneya li civak û kesan 

hatine gotin.  

   

Vegotina çîrokî :  Hinek gotin hene, bi awayê vegotina çîrokê hatine 

gotin. Ew jî carinan dirêj û carinan bi pirs û bersivan çêbûne.  

Mînak: 

Di mala bavê de zeynet in,ava cêrên wan şerbet in,dayik dimirin, zeyî 

tên, “jinbira bê rûmet” in.  

Ev gotin bi awayê helbestî jî tê zimên. Mirov ji çîroka vê gotinê jî 

wateya keçên ku dibin bûk û rewşa wan, dibîne. 

Ji kerê re gotine were dawetê,gotiye: Ditirsim, bar mar li erdê ye, 

nigê min ne nigê dawetê ye. 

Di vê gotinê de raste rast vegotina diyalogî heye û ev rêbaza çîrokê 

ye. 

     

Vegotina mecazî û pêwendî: ji xwe taybetiya herî bi bandor 

mecazîbûna peyvên di nava hevokên gotinên pêşiyan de ne. Ev 

taybetî taybetiya sereke ye. Lê belê ne ku giş bi mecaz in. Hinek 

henin ev kêmanî di wan de heye ku tenê selmandin in û xwerû nin. 

Hinek jî henin bi mecazbûna wan wateyeke kûr  î nexuyayî tînin holê. 

Mînak: 

Cêr li rêya avê dişkê. 

Mirov dikare gelek wateyan ji vê peyvê derxe. Cêr bi tena serê xwe 

mecaz e. Wek “mirov” xuya dibe. Mirovê here şer dê bimire jî. Cêr, 
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wek amûran jî xuya.  Amûr, di çi karî de bê bikaranîn, di wê derê de 

xera jî dibe. 

Ceh qet nebûye genim. 

Ji xwe ceh nebûye genim. Lê ceh di vê derê de watayên din jî xuya 

dike. Wek, “jin nabe mêr”, “sewal nabe mirov”, “mirovê baş tu car 

xerabiyan nake” û hwd. Di van gotinana de her tişt bi tişteyên din re 

hatine têkildarkirin û şibandin.  

 

Vegotina xeberbazî û qerfokî: Hinek gotin jî henin, dema têne gotin 

wek ku mirov qerfê xwe bi hinekan bike, têne fêmkirin. Ev yek jî 

wêjeyî û mecazî ye.  

Mînak: 

Yên ku herin masiyan, qûna wan şil dibe. 

 

Vegotina duwateyî (tewriye): Di hinek gotinan de, hinek peyv hene 

ku bi du wateyan jî têne bikaranîn. Mirov bi kîjan wateyê jî fêm bike 

taybetiya gotinê naguhere û herdu wate jî di cîh de ne.  

Mînak  :   

Berxê nêr, ji bo kêr. 

 Peyva “kêr” mirov dikare bibêje him di wateya “kêrê” û him di 

wateya kêrhatinê( karê nêrbûnîyê) de hatiye bikaranîn. Berxê nêr ji 

bo gonxwarina mîhan tê hilanîn. “Kêr”, di vê gotinê de tê wê wateyê 

jî. Lê ev wate di xwendina gotinê de  nayê bîra mirov. Ji ber ku ew 

wate wateyek dûr e. Pêşî wateya kêra birînê tê bîra mirov.     

 

Vegotina hevnegirtî (bi nakokî): Hinek gotin hene ku bi nakokiyê, 

wateyan derdixin holê. Ji dijberiyê (tezatê) sûdê distînin: 

Mînak: 

Li zik xistine, gotiye ax pişta min. 

Di vê derê de “pişt” ne ew pişta bedenê ye, pişta hêz û piştgiriyê ye. 

Wek kesekî ku alîkariya wî bike tune ye an kesekî jê re bibe piştgirî 

tune ye.   
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Vegotina remzî (sembolî): Vegotina remzî, di gotinên pêşiyan de 

taybetiyek giring e. Bi taybetî tişt (obje) bi awayê sembol hatine 

bikaranîn. Her tiştek bi piranî di gotinan de dibe remz û derdikevin 

pêşberî mirov. Wek, dar, wek, sewal, wek beşên bedena mirov û 

hwd. 

Mînak:  

Hespê çê, ço li xwe naxîne. 

Ji mişkan dikevin hebangûşk.. 

Dara xebatkaran tim bi ber e. 

Di van gotinana de: “Hesp”, “mişk”, “hebangûşk” û “dar”, her yek 

remzek e û ji dêleva tiştekî din hatine gotin. Mînak “hesp”, di wateya 

mirovên baş û jêhatî de hatiye bikaranîn. Heke mirov jêhatî be, mirov 

nahêle tahde bigihêje mirov. “Mişk” jî di wateya mirovan de ye. Ew jî, 

ku mirovê nebaş be, zarokên nebaş ji wan çêdibe. “Dar” jî di wateya 

berhemê de ye. Mirovê xebatkar berhemê wan her bi heyîn û 

dewlemend e. 

 

DI GOTINÊN PÊŞIYAN DE PEYDEKIRINA “RAMANA 

BINGEHÎN” 

 

Her gotinek pêşiyan di heman demê de ramanek bingehîn e. Ji bo 

mirov ramana bingehîn bibîne divê mirov hinekî li ser hûr bibe. Di her 

gotinê de du hêmanên bingehîn hene:  

a) Ramana xweser (Ramana hundurîn)  

b) Dîtin. (Dîtina mirovan ya ji bo bûyerê) 

 

Ramana xweser (Ramana hundurîn): Ramana xweser, hêmana 

bingehîn e, xala esil a mijarê ye. Ya, dê bê ravekirin e. Bersiva pirsa 

“ev çi vedibêje?” Ye.  

Raman: Daraziya ramana xweser e, sînorê wê ye. Bersiva pirsa “bi çi 

û çawa hatiye ravekirin?” ye. Ji bo mirov ramana xweser fêm bike, 

mirov dikare ji “kirde” û “pêveber”a hevokê sûdê wergire. Kirde 

(ozne) û yên wê temam dikin; xweseriya ramanê, pêveber (yuklem) 
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û yên wê temam dikin jî dîtin û felsefeya mirovan û ya gotinê 

derdixin holê.  

Mînak: Yê ku ket golê ji baranê natirse (wateya mecaz; yê ku karekî 

bike, ji rîska wî natirse) 

Pêveber: Natirse. Bi çi hatiye ravekirin, bi golê hatiye ravekirin. Gol 

cihê nepen e, cihê fetisandin û mirinê ye. Rîsk e.  

Kirde: Çi natirse (yê ku dikeve golê). Yê wê rîskê dide ber çavê xwe. 

Yê ku kar dike ye. Yê ku ji golê natirse, ji rîska kar jî natirse. 

Ku mirov kirde û pêveberê bide ber hevdû û wan veguhezîne jiyana 

asayî, mirov dê bibîne ku çi dibêje.  

Ango, ji fetisandina golê, rîska (îflaskirina) kar tê fêmkirin. Yê ku 

dikeve golê jî, yê ku dest bi karekî dike ye.  

 

 

CÛDAHIYA BÎWÊJ Û GOTINÊN PÊŞIYAN:  

 

Biwêj: Di ferhengên Ewropî de li himber biwêjan wek “îdiom” derbas 

dibe. Di tirkî de; “deyim” û di erebî de “tabîr” derbas dibe. Di 

ferhengên kurdî de; pêgotî an tebîr û biwêj derbas dibe. 

 

Wateya biwêjan ya wêjeyî jî; peyv an hevokên bi mecaz in. Raweya 

wan û gotinên pêşiyan hinekî kûr û dirêj e. Biwêj jî bi dîroka xwe  ji 

alî pêşiyan hatine gotin û afirandin. Ji ber peywîra wan û gotinên 

pêşiyan, ji ber cûdabûn û bilêvkirina wan, ji hevdû qetiyane û her yek 

bûye beşek ji wêjeyê. Mirov dikare bibêje, biwêj ketine nava zimên û 

wek haya mirovan jê tune be û peyv bi vateyeke din tê bi karanîn. 

Biwêj wegotinên bi qalibên taybet in ku ji bo mirov têginekê an 

tevgereke mirovan bîne zimên, hatine holê. Lê Gotinên pêşiyan 

qaîdeyên wan î gelemperî heye. Dema ku gotineke pêşiyan tê gotin 

wek ji herkesî re tê gotin û di her demê de li her derê mirov dikare 

bibêje. Lê biwêj ji bo taybetiya yekî an tiştekî têne gotin. Mînak, 

mirov bibêje: “Heta tu hat ba min hasil di Mûsilê re derbas bû”.  Ev 
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biwêj ji yekî tenê re tê gotin, tu bandorê li yê sêyemîn ku li ba mirov 

be nake.  

 

Wek  me di şîroveya pirtûka A. Balî de jî gotiye, carinan bêyî vîna 

mirovan têne bikaranîn. Ne hewceye ku mirov bibêje “ezê biwêjê 

bikar bînim” lê ji bêgavî têne bikaranîn. Bûne hêmanên hevok û 

zimên. 

 

Lê gotinên pêşiyan, ku dema têne gotin herkes lê hay dibe ku ew  ji 

bo bûyerekê an rexneyeke ku ji herkesî re heman darizandin û 

hukmê çêdike tê gotin û diyar e. Heta ku bûyerek çê nebe an şîretek 

ne pêwist be an tiştekî bê nîşankirin tunebe, mirov dikare gotinên 

pêşiyan nebêje û bipeyive. Lê biwêj mirovan bêgav dihêlin ku bêne 

gotin. Wek mirov ji hineken re bixeyd bibêje “law ma tu ewqas 

hundur reş î”. “Hundurreş” bi xwe biwêj e û di wê dîaloga bixeyd de, 

bi awayekî xwezayî dikeve nava hevokê. 

 

Mînakek di nava hevokê de: 

 

 “Me got emê li bende encamê bisekinin, ji ber ku hê dibistan 

venebûne û em nizanin em dê kîjan pirtûkan bikirin lê belê Şemdîn 

hê hesp tuneye alifan çêdike”. 

 

Ev biwêj ku mirov qala karekî bike û despêkinina wî karî hê pir dûr be 

an hê di peyvê de  be, lê mirov wek dest bi kar bike, amadekariyan 

bike û li gor wê yekê tevbigere.                                                

 

Dema ku ev gotin  bi awayê “hesp tunebe alifan çênekin” bûya, wê 

jê re bigotana ev gotina pêşiyan e. Ji ber ku pirên gotinên pêşiyan bi 

hevokên raweya fermanî (emîr kîpî) hatine sazkirin. Dema dibêje 

“piyên xwe li gor berga xwe dirêj bike, di vê derê de “dirêj bike” 

lêkerek pêveber (yuklem) ya raweya fermanî ye.  
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Hinek Gotinên pêşiyan jî henin bi hevokên kêm, çêbûne: 

 

“Ava bîran bi tevdîran”. Wateya wê ; divê mirov ava bîran bi tevdîr 

xerc bike ye. Di vê gotina pêşiyan de pêveber tune ye. Lê tê fêm 

kirin ku lêkera “xerc bike” tevlî ku tê de tune ye jî, pêveberek veşartî 

ye. Ku mirov carek din jî taybetiyên wan bîne ber cavên xwe hê baş 

cûdatiya wan derdikeve holê 

 

Gotinên pêşiyan : 

 

1-  Hukmî û darazî ne. 

2-  Dudu û hê pirtir wateyan derdixin (wateyên kûr û rûkalî). 

3-  Pendî ne (şîret in). 

4-  Mecazî ne. 

5-  Nivîskarê wan ne diyar e. 

6-  Qaîdeya wan î gelemperî heye. 

(Li her deverê vateyên nêzî hevdû derdixin û têne fêmkirin)   

 

Biwêj: 

1- Ne hukmî û ne darazî ne.  

2-  Wateyekê derdixin. 

3- Ne pendî ne. 

4-  Hinek jê nivîskarê wan diyar in. 

5-  Qaîdeya wan  î gelemperî tune ye, pirên wan bi taybet in. 

     (Hinek jê herêmî nin. Li her deveran nayêne fêmkirin. )  

         

Hinek  biwêj hene, li gor demê û li gor kar û têkiliya mirovan 

xuya dibin. Carinan hin ji van  biwêjan, tenê di herêmekê de bi 

wate ne. Heta bi tenê di gundekî de bi wate ne.  Lê dema 

mirov wê peyvê li derveyî wî gundî bibêje kes tu tiştî jê fêm 

nake.  

              

Wek : 
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 “Ma çemê çeqçeqê ye çiye?” 

 “Ma kaniya mêmelaskê ye?” 

 “Mineta te li serê giharê dina be” û wd.  

 “Dawiya peyvê nayê pel hene.” 

 

Van biwêjanê jor, li herêma Mêrdîn-Şemrexê têne bikaranîn. Her yek 

ji wan çîrokek wan jî heye. Mînak biwêja “Dawiya peyvê nayê pel 

hene”: Yekî ku pelê cixareyan difiroşe afirandiye. Dema ku diçûyî 

qahwexane û çayxaneyan, didît ku kes li wî guhdarî nake û herkes li 

lîska kaxezan hûr bûne û hinek jî ketine guftûgoyên kûr, kes jî li 

pelan nanêre. Îjar  ku dikeve hundurê qahwexaneyê dibêje. “Dawiya 

peyvê nayê pel hene”. Bi vê çîrokê ev hevok bûye biwêjek herêmî. 

Ku mirov dixwazin balê bikişînin ser pirsgirêka xwe  vê gotinê dibêjin. 

Ango dibêjin “Hinekî li min jî guhdarî bikin”. Di biwêj û gotinên wiha 

de dîsa xuya dibe ku her yek ji wan xwedî çîrokekê ne. 

 

Pirên biwêjan jî wek gotinên pêşiyan bi qerfokî tê gotin û ji qerfan jî 

sûde wergirtine. Mînak, li pirê deverên ku kurd lê dijîn biwêjek tê 

gotin: 

 

“Xal Xidiro hero li viro.” 

 

Mînakên biwêjan wek vê biwêjê pir in. Ev jî taybetiyek wan e, ku bi 

piranî bi awayê qerfî û hîcîv in. Ev taybetî jî wan navdar dikin 

 

Mînakên biwêjan: 

 

 “Dizan ji dizan dizî, erd û ezman pê hesiya.” 

 “Berûyê ji qêlik bazda, got, devî çende ye.” 

 “Silavan li Hesenê Mûsa ke.” 

 “Hasil di mûsilê re derbas bû.” 

 “Hesko ji bajêr xeyîdî (fare daxa kustu). 

 “Heta we hilatî lêxist me şikeva kir (îş îşten geçtî). 
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WATEYÊN HINEK BIWÊJAN: 

 

Agir berda kayê, xwe da ber bayê: 

Agir berdide kayê, lê ji bo ba lê nere, xwe dide ber ba.Wek  karê 

jiyanê jî ku mirov bixwaze karekî bike lê mirov bi xwe bibe astengê 

wî karî. 

 

Agir bi ser serê min ketiye, tu firîkê xwe diqelîne: 

Wek dibêje ez di tengiyê de me, lê tu alîkariya min nakî. 

 

Aş çûye bi dû çeqçeqê ketiye: 

Aş  xera bûye, hê bi dû niqirandinê dikeve. Wek  mirov derfeteke 

mezin, firseteke mezin winda bike, lê bi dû tiştekî biçûk bikeve.. 

 

Axê me om e xwelî li serê me kom e: 

Wek bibêje filankeso bû serokê me, dê xwelî li serê me be, an em ne 

baş in ku ew bûye axeyê me. 

 

Bejin tît e mal meçît e: 

Bejin sipehî û bi bedil e, lê mal tune ye. Ji bo mirovên ku tenê 

bedena xwe û rewşa xwe î xweşikbûniyê difikire, tê gotin. 

 

Berû da bizinê, dest avêt qaçikê: 

Wek hê nû berû dayê, dibêje hela bê xurt bûye. Ji bo peroşî û 

lezkirina mirovan tê gotin. 

 

Çûn dewsa miriyan, herkes li miriyê xwe giriyan: 

Çûn dewsa miriyan, lê herkesî ew mirî ji bîr kir û miriyên wan hate 

bîra wan, an ji bo  karekî çûn lê herkes ji bo berjewendiyên xwe 

tevgeriyan. 

 

Çûn welatê kera, anîn barê pera: 
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Wek pere ji pişta nezanan derdikeve. Ji bo mirovên li bende fersendê 

û li fersendê digerin û bi ser dikevin tê gotin. 

 

Dawiya meşkê girtiye, devê wê berdaye: 

Wek cîhê kar jê xera dibe, li ser nasekine an guh nadê, lê wek ku 

nahêle xera bibe tevdigere. Ji bo mirovên ku di kar de, tiştên girîng ji 

bîr dikin, lê bi tiştên hêsan diştaxilin, tê gotin. 

 

Def û zirne berdaye, bi kendalê abes girtiye: 

Wek karê ku jê re dibe nake, yê jê re nabe dike. 

 

Eyşikê ji xwe bi şik ê: 

Ji  bo mirovên ji her tiştî gûmanê dikin, hatiye gotin. Ji bo mirovên bi 

xwe ne bawer jî tê gotin. 

 

Ez mîr tu mîr, kî  soqil hemir: 

Ez mîr bim, tu mîr be; wê kî yê xebatê bike (soqil hemir, di erebî de 

ajotina kerê ye). Herkes bibêje ez, tevger çê nabe. Ez mîr, tu mîr, wê 

kî yê kerê bajo. 

 

Hurê tenûr dada, qahpê pê veda:  

Wek hurrê got çi qehpê pejirand. Ji bo mirovên ku pir û bê şik hevdû 

diparêzin tê gotin. *(Hurrê-azadê) 

 

Ji kîsê qirim, xweş dibirim: 

Dema ji kîsê hinekî din be, mirov xweş camêriyê an mesrefê dike, 

wisa tê fêmkirin. 

 

Ne fen e, ev çi dar û ben e?: 

Dar û ben yê xeniqandinê ne. Yê fenan bike, xuya dibe. Dema ku 

hinek fena xwe veşêre lê yê himber pê bihese û vê biwêjê bibêje. 

Çiqas bide mandelê jî, delîl heye. 
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Va dar, va mişar: 

Dibêje her tişt li holê ye. 

 

Wê ev hevîra, hê gelek avê hilîne: 

Bûyerên demdirêj  û karên demdirêj,   ji bo bûyerên tevlihev ku hê 

xelas nebûye, hatiye gotin 

 

Ku ez ciwan bûm, bi tîr û bi kevan bûm; gava ku ez pîr bûm, 

notirvanê şikevayê hevîr bûm: 

Wek ku mirov ciwan be jêhatî ye, lê pîr dibe, ji tiştekî re nabe an ji 

hindik tiştan re dibe. 

 

Wexta genim giha bû, kes nexwiya bû; bû firîk Heso Hemo bûn şirîk: 

Dema kar, kes xwe nade ber, lê dema hazir be, gelek kes xwe lê 

digirin. 

 

Wexta kar rûyê xwe diguherîne,wexta şîvê kevçiyan tîne: 

Dema kar xwe dixeyidîne, lê xwarin tê, ew jî ji bo bixwe, tiştekî biçûk 

dike ango ew li pêş e. 

 

Xal xidiro, hero li viro: 

Her dem xuyayî ye. Ji bo mêvanên ku her tim diherin û tên hatiye 

gotin. 

 

Xwarin li ber kir, ço raserî ser kir: 

Xwarin didêyê, lê mineta xwe li serî dike an tiştekî jê dixwaze. 

 

Xwestek û kodik bi şûn de: 

Wek ne parsek be, ne fedî bike ji bo xwestinê. 

 

Ya ji mam re, ya ji xal re: 

Ji bo qîzên ku di bin bandorê de tê zewicandin, hatiye gotin. Ji bo 

tiştê ku mirov bixwaze bifiroşe jî tê gotin. Kî dibe bila bibe. 



 69 

 

 

Ya nare diziyê, ya jî dihere, şivan dikuje: 

Ya xerabiyê nake, yan jî dike lê pir tund dike. Yan tiştekî karekî nake, 

yan jî dike pir nebaş dike. 

 

Yarê diya min yek bûya, min ê bi dendikên bihîvan xwedî bikira 

Weki dilnexwazên min, neyarên min pir in. Hindik bûna ez dê ji heq 

derketama. 

 

Yek ta nabe, du ta tê ranabe: 

Wek ; alîkî çahl e, alîkî bahr e. Rêyek li navê tune ye. Ji bo karê ku 

dikeve tengasiyê. 

 

Yê ji derve hat, yê hundir qewirand: 

Wek têkiliya yekî di karekî de tune be lê dema peyv vedibe, rexneyê 

li yê têkiliya wî bi kar re hebe, dike. 

 

Xwediyê tirê, li xwe mikurê !: 

Divê mirov bangî xwediyê karê pîs bike ku li xwe mikur bê. Ev 

pirseke ji wî kesî re ye. 

 

(Lêkolîn berdewam dike) 

  



 70 

 

‘Ber Bi Dojeh û 

Ronîkirinê ve’  

Arthur 

Rimbaud  

 

 Bi rastî ez ji xwe ne behwer im, ka ez çawa dest pê bikim û çilo 
binivîsim. Ma gelo ez pesnê jiyana Rimbaud a trajîdiyane spehî 
bidim? An jî li ser têgehaştina xwe ya helbestên wî biaxivim, an jî 
dibe, ku ka çawa ez bûme behwerpêkera wî. Niyaza min ne ew e jî, 
ku ez te bi vê nivîsandinê biwestênim, ji ber vê ezê li ber xwe bidim, 
ku ez li ser tiştên herî girîng binivîsim. De baş e, ezê bi xala pêşî dest 
pê bikim... 
Arthur Rimbaud di 20ê cotmeha 1854an li Charlevilleya Fransayê 
xwedê daye. Ew bê bav bi xweh û birayên xwe re û bi dêya xwe ya 
dilhişk re mezin bû. Ew di dibistanê de xwendekarekî gelekî jîr û 
şehreza û bi bîr û behweriyên xwe pir pêşketî bû. Hê çardeh salî bû 
xelata helbestnivîsandina bi latînî wergirt. Dema temenê Rimaud 
gihaştibû 16 salan, wî piraniya helbestên xwe yên lîrîkî û her du 
’Nameyên dîdariyê’, yên pir bi nav û deng nivîsandibûn. Ew di wan de 
ronî dike, ka yê helbestvan dive çawa be. Daxwazên wî ji 
helbestvanan gelekî bilind bûn. Ji nav helbestvanên bêjimar, wî 
bitenê çendeke hindik xwedî nirx û xwedî behreya rasteqîne didîtin. 
Di nav wan helbestvanan de Paul Verlaine, Victor Hugo, Albert Mérat 
û di dawiyê de, lê ne kêmî wan Charles Baudelaire - helbestvanê 
pêşerojbîn, şahê helbestvanan, xwedayê rastiyê- cihê xwe digirtin. 

Rimbaud yek ji hîmdarên, wêya ku em dibêjin, lîteratûra modêrn e. Ew bi 

sed salî li pêşiya dema xwe bû. Ew dema ku tê de bikaranîna keresteyên 
narkotîka psîkedelîkî ketine rewacê, ew têgahişt, ku dê helwese 

Şêrîn Hajo 
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(halusînasyon) weke şêweyeke afirander were bikaranîn. Ji ber 
ku…“…helbestvan dîtina xwe piştî dudilî û gomanên mezin, û piştî ku 
pirsê di nav hemû hest û hiş û ramananên xwe re derbas dike û 
serad, bêjing û moxil dike, piştre ew diafirîne. Ew hemû şêweyên 
evînê, hejariyê, çewt û şaşîtiyê… kul û derdan, şêtî...û piştî êşeke ku 
nayê pesindan dibîne û bi van tevan re ew tê perçiqandin û 
strihandin, êdî ji nû ve, di wê pileyê de ew di bin fişareke mezin de, 
têgehaştina hizrên xwe winda dike û hizir dibine rastiya jiyana wî“. Ev 
beşek ji ’Nameyên dîdariyê’ yên Arthur Rimbaud bû. Bi rastî, ew 
têgehaşt ku ji bona afirandinên hunerî ferehkirina bergehên hestan 
pêwîst e û helbet wî bi xwe jî gelek ezmûneyên sewdanî û pratîkî 
kirin. 
 

Li malê, Rimbaud ne dilxweş bû û vê dihişt ku ew gelek caran ji malê 

bireve Parîsê û xwe biavêje nav keftelefta xelkên bohêm, ên li wir 

dijîn. Carcaran ew divegerandine malê, lê wî xwendina xwe 

berdewam nekir û li şûna xwendinê berê xwe dida meyxaneyan, 

alkoholê, narkotîkê û jinên arzan. Lê ew ji pirtûkxaneyan jî bidûr 

nediket. Wî hemû pirtûkên li ser sehrbaziyê, alkêmyayê û hemû 

tiştên din, yên givar û balkêş dixwendin. Di dawiyê de wî bêveger ji 

malê bazda û çû cem helbestvanê neurotîk Paul Verlaine û li cem wî 

bi mal bû. Dihate gotin, ku pêwendiyeke nedurist di nav herduyan de 

hatibû lidarxistin. Ew her du weke toleyan dijîn û li seranserî 

Ewropayê digeriyan. Ew demekê li Londonê man û dîse vegeriyane 

Fransayê. Lê di careke ku Verlaine sermest û bi siran ketibû de, wî 

guleyek avête Rimbaud û ew ji milê wî ve birîndar kir. Ji wir û pêde 

êdî Rimbaud nema qîma xwe anî, ku pêre bijî. Hin dibêjin ku 

kesayetiya Verlaine kesayetiyeke lawaz bû. Wî xwe bi Rimbaudê deh 

salan ji xwe piçûktir ve dihilperikand û dixwest, ku xwe pê bilind bike. 

Heyama Verlaine kuta bû, Rimbaud careke din vegera malê û li wir 

dest bi berhema xwe ya pêşî û mezin kir ku bi navê Une saison en 

Enfer (Demek di dojehê de) e. Li gor gotinên dêya wî, Rimbaud ew 

kar ’bi kelogiriyê, bi giriyê şêrîn, bi nalîn, bi tinazok, bi tiqetiqa bilind, 

bi xeyd, bi torebûn û bi lanetkirinê’, bi tenê di bin çatiyê malê de, 
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dikir. Karê mezin î din yê Rimbaud Illuminations (Ronîkirin) weke 

berhema herî şoreşgêr tê jimartin. Dibe ku Rimbaud ew li dora sala 

1874an nivîsandibe, dema ku bi helbestvanekî din re bû, yê bi navê 

German Nouveau. Ew her du bi hev re di bin çadirekê de dijîn. 

Piştî vê Rimbaud xwe ji lîteratûrê dûr xist, an jî, negihaşt ku careke 

din lê vegere. Wî jiyana xwe ya mayî bi ger û koçbûnê derbas kir. Ew 

li Awusturya, Hollanda, Almanya, Danmark û Swêdê geriya. Salên 

1878-1879an wî bextê xwe li Qubrisê ceriband, di pey re wî berê xwe 

da Misrê û li dawiyê ew çû Etyopyayê. Li wir wî bazirganiya qehwe, 

çerm û çekan kir. Dibêjin jî, ku wî bazirganiya koleyan dikir. Lê wî ev 

tişt di nameyeke xwe de daye mandelê, êdî naxwe emê çima li gotinê 

wî bi şik derkevin û emê wî bi tiştekî wilo tawanbar bikin. 

Rimbaudê evdal jiyana xwe ya kurt û weke bablîsokê di 

nexweşxaneke li Marseilleyê gihande ber bi dawiyê ve. Ew reben, 

şepirze û bi lingekî jêkirî, di 10ê mijdara 1891ê de canê xwe siparte 

tarîstana sermedî û laşê xwe siparte axa sar. 

Di helbestên pêşî de zimanê Rimbaud, tijî hevguncîna bilind in, 

vebijartina gotinan bi guman û balkêş in. Pir slang (peyvên tewtewe 

yên cadan), derbirînên sixêfkî û gotinên nenas bikar dianî. Di 

pexşana (proza) xwe de ’Demekê di dojehê de’ ya ji neh parçeyan, 

ku berhemeke bi rastî sergerde ye, ew bi bez xwe ji wêneykî çeng 

dike wêneyekî din, pêl her bîrsayî û logîkê dike û li şûna wê ew li ser 

hesteyên xwe yên tev bi kul û derd dinivîse. Şirovekirinên li ser vê 

berhemê gelek in. Hin wê weke peymana lêborînê ji dema, ku bi 

Verlaine re bû dibînin û weke xatirxwestina ji lîteratûrê dixwînin. Hin 

jî dixwazin bibêjin, ku nivîsa wî mukurhatina guhertina hundurîn ya 

’herî dawî ye, ya ku bi Rimbaud re qewimiye û pê ew ber bi sincên 

gihayî ve diçe’. Ez bi xwe dibînim, ku ev berhem gelekî xemgîn e û 

ew neynika dilşikestî û depresyonên kûr ên giyanê wî ne û reva wî, 

ya sermedî ji rastiyê ye, rastiya ku nikkaribû wê bipejirêne. Dinya jî 
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ne ew dinyaya ku wî pê behwer kiribû. Ew gelekî reşbîn û hêvîşikestî 

bûbû û ji hundir ve ew bi kûrayî birîndar bûbû. 

’Ronîkirin’a Rimbaud çi ye? Ez bi xwe, berovajî gelekan, baş 

tênagihêjim, lê ma gelo têgahiştin gerek e? Ma pêwist e, ku mirov 

wateya her hevokekê û gotinekê nas bike? Helbest li ser çi ye, ne ew 

e tiştê herî giring. Ez behwer dikim, ku tiştê herî sereke ew e, ku her 

hevok û her gotin bi formeke ku neyê jibîrkirin li hev biguncin û di 

hişê mirov de bimînin. 

Di ’Ronîkirinê’ de ziman bi awayekî cuda hatiye nivîsandin, gelekî bi 

harmonî ye û geş e. Hin beş pesnê cih û mirovan didin û hin jî 

serpêhatiyên tarî û bi mij û moran dibêjin. Ew weke dûrdîtinên 

bêzemîn in. 

Her rûmet ji Baudelaire re, lê ez behwer dikim, ku Rimbaud bi 

çirisandina xwe daye pêşiya wî. Rimbaud weke zarokê wêjeyê yê herî 

balkêş e. Ew xwediyê behreyeke resen e, ew ferişteyê ji ezmanan 

werbûyî ye û ew mamostayê şeytanî ye. Ew weke nîvxwedayekî 

dihate bilindkirin. Lê ma ka ew çi bû? Mixabin, dema ku ez li ber xwe 

didim, da bersiva vê pirsê bidim, ez xwe bêçare û bêdesthilat 

dibînim, lêbelê ez nahêlim, ku hûn bê bersiv ji vir herin. 

“Ez! Ez bi behwerî bûm, ku ez sehirbaz im, an jî ez ferişt im, 

ez ji her erkê moralî azadkirî me, ez careke din bi ser rûyê 

zemînê de werbûme, bi erkê ku ez ji xwe re li erkekî bigerim 

û da ez pê rastiya kop û kulek bipelixênim û tertûbela 

bikim“. (Arthur Rimbaud) 
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Belkî siba ew ê me 

bikujin,  

9 helbestên bijare 

yên Yannîs Rîtsos 

Werger û amadekirin: Azad Ekkaş 

 

Yannîs Rîtsos, jînenîgarî: 

Yannîs Rîtsos li Bajaroka Menemvasiya di yeka Gulana 1909an 

de hat dinyayê. Hema piştî ku ew ketibû Dibistana Qanûnê li 

Zanîngehe Atînayê, ew bi jana zirav ket û çend salên li dûyê di 

sanatoryûmên curbicur li Atînayê û girava Krîtê borandin. Wî 

weke tîpkar, edîtor, lîstikvan û semaker xebitî. Di sala 1933yan 

de, ew tevlî rêxistina çepgir a çandê Pêşeng û hingî ve ew ji 

tevgera çepgiriyê re alîgirekî dilsoz û piştevanekî çalak ma. Ji be 

vê, ew ji aliya hukmetên rastgir bi saalan ve li kampên girtîgehan 

û ên sirgûnkirinê hat tepeserkirin, him di salên şerê navxweyî û 

him jî di salên dîktatoriyetê de. Ji ber çepgiriya wî, pirtûkên wî 

gelek caran li Yewnanê hatin qedexekirin. Di tebaxa 1936an de 

dîktatoriyeta rastgir pirtûka Yannîs Epitaphios, a ku çepgiran ji 

xwe re weke sirûd pejirandibû, li ber pêgehên Akropolîsa 

Atînayê hat şewitandin. 

 

Rîtsos di temenekî pir biçûk de dest bi nivîsandina helbestê kir. 

Helbestên wî yên pêşîn di kovarên wêjeyê yên salên 1927-28 de 

û dîwana wî ya yekê “Terektor” sala 1934an belav bûn. Jê û pê 

ve wî bêhtirî sed dîwanên helbestê, pirtûkên gotaran, ên şanoyî 
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û yên wergerê hatine weşandin. Gelek ji pirtûkên wî hatin 

wergerandin bo 48 zimanan û navdariyeke li ser asta 

navneteweyî bi dest xist.  

  

Îro roj, Rîtsos yekî ji helbestvanên Yewnanê yên herî mezin di 

sedsala bîstan de. Helbestvanê frensî Liwîs Aragon carek gotibû 

ku Rîtsos “helbsetvanê herî mezin ê serdema me” bû. Ew heft 

caran bo wergirtina xelata nobelê bû namzet bêyî ku xelatê 

bistîne. Lêbelê gelek xelatên din wergirt li ser asta neteweyî, 

herêmî û navnetweyî. 

 

Belkî siba ew ê me bikujin 

 

Em hundirkî digirnijin. 

Girnija han, êdî em vedişêrin. 

Girnijeke derqanûn e, 

Çawa taveroj bûye derqanûn, 

Rastî jî wanî bûye derqanûn. 

Em girnija xwe vedişêrin, eyn çawa di berîkên xwe de, 

Em wêneya yarê vedişêrin, 

Eyn çawa em ramana azadiyê, 

Di nava du pelin dilên xwe de vedişêrin. 

Li vir ba her kesekî ezmanek heye û heman girnij. 

 

Belkî siba ê me bikujin. 

Belkî siba ê me bikujin. 

Girnija han û ezmana han, ew nikarin ji me bistînin. 

Girnija han, 

Girnija han, 

Girnija han, û ezmana han, ew nikarin ji me bistînin. 

 

Jin  

Jin pir dûr in.  

Bêhna şevxweşiyê ji çerşefên wan tê. 
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Nan bi xwe datînin li ser masê daku em bala xwe nedin ku ew 

ne li vir in. 

Dûr e em tê digihin, qey me şaşîtiyek kiribû.  

Ji ser kursiyê em radibin û dibêjin: 

“ Îro tu têra xwe westiya bû, ha!” an jî “Vaye ez hatim qendîlê pêxînim.” 

Ku em çixatê pê dixînin, ew bi nermî xwe dizivirîne, 

berê xwe dide mitbexê bi wê dilsoziya neravebar. 

Pişta wê çiyayekî xemgîn e, barê sed miriyan lê ye. 

Miriyên malbatê, yên wê û yên te . 

Tu dengê pêgavên wê dibihîsî li ser textikên kevin dikine zîqzîq 

Tu dengê firaxan dibihîsî, li ser refikên xwe digirîn 

Dûre dengê trênê tê, leşkeran dibe eniyên şer. 

 

Prose (pêvajo) 

 

Roj bi roj ew xwe ji çek dixist. 

pêşî wî xwe ji cil xistin 

paşê ji bincilan, paşê ji çermê xwe, 

paşê goşt û hestî,  

hetanî ku talî 

ew cewhera sade ya germ a pak li wir ma 

Bi dizîka, bêdest  

jê cerikên biçûk, helbestin û mirovin çê dike 

belkî ew bi xwe yek ji nav wan de bûbe. 

 

Avakar 

 

Ma te ew dîtine, avakarên ku bi xûya xwe avakar in 

û ew ên din ên bi riya hînbûnê  

û cureya sisiyan ên ava dikin daku tola xwe ji mirinê hildin 

û yên bi zanebûn û bi rijdî weha dikin?  

 

Niha ew hemî radiwestin û dûre, 

Destên tije gêç bi pantelonên xwe ve vedimalin, 
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xwêdanê û giriyana xwe vedimalin.  

Çavên xwe, ew venamalin. 

 

Dîsa jî wilo cebale xweşiktir cihê xwe digirie. 

Ji daxwazên wan wêdetir xwe xweşik digire. 

Loma, bi şev, avaker hemî  

bi wê “wêdetir”a nenas û nemisoger xewn dikin 

û her sibeh “virde”yeke baştir ava dikin. 

 

Pêşbînê 

 

Porê wê di tevliheviyeke domdar de ye, 

qey sibehek e û xwe berdaye bi ser laşin nedîbar de 

an jî bi ser laşê xwe de,  

“Behreya pêxemberiyê, diyariyeke bed e.” 

wê digot, û tora tarî 

di serşokê de li ber çavên wê hêl dibe 

weke porê wê bi xwe - ne toreyeke 

ji mirinê lê, hîn xerabtir, toreyeke ji xefktêwerbûnê ye, 

toreyeke zikreşî yan jî bêhaviltiyê. Û aniha dîsa 

ew demjimêrên dilhebîn û tenik ên beharê  

nêzîk dibin- zarokek lingên xwe dixe 

ew hewza serşokê ya kûr, bi sabonê dilîze... 

Bi serê nenûkên xwe Pêşbînê 

li du cihan porê xwe jev dike, mîna ku 

li lîrekê bide; paşê awiran vedide derve li dûriyên, 

texmînina di cih de her û her dike, û digirinije. 

 

Keçikin zirav 

 

Keçikin zirav li peravê xwêyê kom dikin  

bi haqas keder, ew qas xwedaqûlkirî- li deryayê nanêrin. 

 

 Li wira, baberikek, baberikeke sipî,  
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ji nava şînrengiyê gazî wan dike  

hingî keçik lê nanêrin,  

ji keserê ew dibe reş. 

 

Daxurîn 

 

Kûr di valahiya hûndrîn de, bêyî tu darûber, 

Dîsa jî ew darên ku dibin kursî,  

rûniştek, mase, sendûq dinimîne. 

Jina bêdeng li ser wî qurmê darê rûdine; bi ser lingên xwe ve girtiye 

Ew li maşotê dinêre hingî ew li ser erdê dixuşe_ 

Maşoteke kesk a têrduhn ketiye ser riya şaş, 

Heman maşot yê ku text xwaribûn û aniha 

hatiye xênî bixwe, 

wêneyên li ser dîwêr û werîsa bi binbên ve daliqandî jî bixwe. 

 

Veguherîn 

 

Min bi dêlehirçê ra nazik nazik da û stand-wî got- min ew kedî kir. 

Pêşî min nanê xwe jê re avêt, paşê seriyê xwe. 

Niha dêlehirç bûye ez û neynik. 

Niha ez li ser kursiyê rûdinim, nenûkên xwe li mevred dixim, 

boyaxa sor an jî zer li wan dikim .  

Ez li wan dihêlim.  

Li wan dinêrim, min diecibînin. 

Ez nikarim dest li tiştekî bidim.  

Ez ji mirinê ditirsim. 

Ji zincîra li dora stûyê xwe ez tacekê çê dikim, 

li ser eniya xwe li xwe dikim. Niha, ka ez ê çi bikim? 

Divê ez hertim li ser piyan bisekinim serî rakim, û bi jor de binêrim. 

Dîsa jî di nîvê şevê de, 

di bêxewiya xwe ya nû de, çendî bimeşim jî, 

Ez pêgavên xwe dibihîsim deng vedidin di bin deriyê xefkeqefesê re, 

cihê ku zincîrên din bi dîwêr ve daliqandî ne. 
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Tenêtiyin biçûk 

 

Li kuncika hewşê, nava aravan  

Hin gul di bin barê bêhna xwe de piştxwar dibin. 

Tu kes tu carî bêhna van gulan nekiriye. 

 

Tenêtîya ku biçûk be nîne. 
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Erebê Şemo 

 (Ereb Şamîlov)  

 (1897-1978) 

  

Di 23.10.1897 de li gundê Susuzê li qeza Qersê, ku di wê heyamê de di bin 

destelatiya Rusyayê de bû, ji bav û diyeke rencber ji dayîk bû.  
  Wî ji deh saliya xwe de dest bi şivantî û xulamtiya axayê gundê xwe û 

dewlemendên cîran kir.  
Erebê Şemo bi serkevtin xwendina xwe ya ewil diqedîne. Di sala 1913, 

dema ku 16 salî bû derbasî ser karê paletiyê dibe.  
Di sala 1914 de wexta destpêka şerê hemcîhanê yê ewil hetanî sala 1917, 

Erebê Şemo ku xên ji zimanê dê, usa jî rusî, tirkî, yunanî û ermenî zanibû 

dibe tercumankarê parêzkarekî Rusan. Piştre jî demeke dirêj di komîteya 

navendî ya partiya komunîsta Ermenistanê de cih digire.  
Di sala 1931 de Erebê Şemo li Leningradê rastî Qanatê Kurdo tê û 

hevaltiyeke baş di navbera wan de tê sazkirin. Ji wir dest bi xebata literaturî 

û ilmî dike. Li wê derê nivîsên di derheqa problemeên zimanê kurdî de 

hazir dike û li Ermenistanê çap dike.  
Di sala 1937 de ji aliyê Stalîn ve tê sirgûnkirinê, wî dişînin kenarê Okêrna 

cemidî. Heta sala 1956 ew li wê derê dimîne.  
  Piştî mirina Stalîn ew aza dibe û careke din vedigere Ermenistanê.  
  Sala 1966 ew romana xwe ya dîrokî Dimdim belav dike. Sala 1967 jî ew li 

Moskovayê berevoka Hikayetên Gelê Kurd, û romana xwe ya bi navê Riya 

Bextewar neşir dike.  
Li Sêntora Yêrîvanê ser dîwarê makke ku Erebê Şemo salên xwe yên 

dawiyê li wê derê derbas kiribû, usa hatiye nivîsandin: “di vê malê de ji sala 

1963-1978 emrê xwe derbas kiriye rewşenbîrê Kurd û karkerê muxulqeiyê 

Erebê Şemo Şamîlov”. 

 


