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                   BI DESTPÊKEK  BI ÇÛÇIK  YA SOSRET  

 

Merheba kekêcan, 

Bi hêviya ku hûn baş bin, 

Dosyayeke min a li ser analîzên romanên kurdî ji bo weşandinê amade ye. Hema 

beje redakteya wê jî temam e. Tenê karê estetîkiya rûpelan maye. 

Ez dixwazim bi saya weşanxaneya we bidim weşandin. Di vê mijarê de ka hûn çi 

dibêjin. Bimînin di xweşiyê de. 

firatt_muratt@hotmail.com 

Mahmut Ozçelîk 

Ev peyama jor û hin peyamên bi heman naverokê, di demên cûda de ji bo çend 

weşanxaneyên kurdî hate şandin da ku vê pirtûka li ber destê we ye biweşînin. Lê 

mixabin ev peyamên min -ji bilî weşanxaneyekê ku wê jî qelsiya aboriyê wekî 

hincet diyar kiribû- bê bersiv hîştin. Li ser rûpelên wan ên medyaya civakî dihat 

xuyanî ku wan peyam xwendine lê mixabin ez bê bersiv dihîştim. Herî kêm min 

deng li pênc weşanxaneyan kir ku alîkariyê bikin. Mixabin nebû. 

Ez jî wekî merivekî xwedî ked, li hember vê helwesta weşanxaneyên kurdî ya 

jinedîtîvehatî, tercîha xwe ya duyem disepînim û ji bo ev berhem bigihêje ber 

destê we, destûrê didim ku bi çapa dijîtal were weşandin. Û wan weşanxaneyan jî 

hewaleyî wijdana merivên bi edalet tevdigerin, dikim… Edaleta ku tenê “E”ya wê jî 

ji asoyê ve naxuye… 

Û wekî ku di gotinek pêşiyan de tê qalkirin; heger dîroka şêran ji hêla roviyan ve 

neye belovacîkirin, -ne di vê dema pere bûye hertiş de- lê piştî çend qirnan em jî 

dê werin fêhmkirin, mafê keda me li me were vegerandin û xemgîniya em aniha 

dijîn jî bi berkenînekê re veguhere kêf û şahiyê. 

02/03/2019 

             M. Ozçelîk/Diyarbekir 
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     PÊŞGOTIN 

Ewil divê ez bidim kifşkirin ku nivîsîna li ser romana kurdî/kurmancî ji bo 

min wekî pêwîstiyekê xwe da der. Çimkî dema min roman dixwend ji çend hêlan 

ve min dixwest derheqê wê de binivîsim. Berî her tiştî tehma ku xwendina 

romanê dida min, min dixwest bi nivîskar re parve bikim. Belkî raste rast min 

xwe nedigihand romanûsî lê min nivîsa xwe ji bo keda wî/ê ya hatiye xerckirin, 

wekî spasiyek didît. Ya din min dixwest hin kêmasiyên ku min li gorî xwe di 

romanê de didît, bidim destnîşankirin. Û ya sêyem jî min dixwest hem romanê bi 

xwînerê kurdî bidim nasîn, hem jî ji bo xwendevanê romana kurdî zêdetir bibe, 

karekî nirxandinê bikim. Lê ji vanan wêdetir jî belkî armanca min ya sereke ew 

bû ku ji bo ciwanên dê di siberojê de li ser romanên kurdî lêgerînan bikin, qet 

nebe çavkaniyek biçûçik be jî, amade bikim. Çimkî pest û pêkutiya li ser zimanê 

kurdî, bi saya têkoşîna lehengî ya gelê kurd, her roja diçe lewaztir dibe û ev jî 

hêdî hêdî rê li ber zîldana dibistanên kurdî vedike. Di nava deh an pazdeh salên li 

pêş me de, dê di lîseyan de dersên wêjeya kurdî were xwendin. Ji bo ciwanên 

dibistanên amadeyî û yên di zankoyan de, divê em ji niha ve amadekariyekê 

bikin da ku dema ew roj hat, keç û xortên me bikaribin li ser bingehek heyî 

xebatên wêjeyî bikin û ji berhemên me sûdekê werbigirin. Ez hêvî dikim ku 

wêjehezên kurdî vê berhema min, wekî xebatek edebî ya bi kêrî neteweya me tê, 

bi kêfxweşî pêşwazî bikin. 

Roman karekî honakî ye. Di vî karê honakî de ‘navend’ mirov e. Têkiliyên 

mirovan, bi hunera vegotinê li ser rûpelan tê reşandin. Di vê hunera vegotinê de 

nivîskar divê bala xwe bide çend hêmanan. Ji vana yek rasteqîniya takekesî ye û 

ya din jî rasteqîniya civakî ye. Nivîskar di nava honaka romanê de bi saya kesên 

vebêj, bala xwîner ber bi kirûyên şexsî û civakî ve berhêlî dike. Çimkî her 

nivîskar di heman demê de şahidiyê li dema ku tê de dijî, dike. Ji ber vê yekê di 

romana nivîskar de bivênevê dê bandora dema tê de dijî hebe. Bi taybetî dema 
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meriv li romana kurdî dinihêre, bandora pergala civakî pir aşkera dixuye. 

Serqisê dema mirov li romana kurdî ya ewilîn -Şivanê Kurd- ku ji hêla Erebê 

Şemo ve hatiye nivîsîn dinihêre, mirov pir bi hêsanî dibîne ku bandora salên nêzî 

Şerê Cîhanê yê Yekem serwer e: Şerê tirk û ûris û ermeniyan, koçberiya kurdan 

ya ber bi Qafqasyayê ve, xizanî û nezaniya wê demê û hwd. Dîsa dema mirov ber 

bi salên piştî 1980î tê û li naveroka romanên ku nivîskarên wan li Ewropayê 

wekî penaber bi cih bûne dinihêre, mirov vêca pêrgî pirsgirêkên penaberiyê, 

koçberî û derûniya xerîbiyê tê û bêrîkirina welat jî xwe dide der. Ber bi salên 

1990î û şûn de jî, jiyana ji ber şerê di navbera şervanên kurd û dewlata tirkan de 

mijara romanan vediguherîne şewitandina gundan, zilma leşkeran, veqetandina 

gundiyan ya bi darê zorê ji cih û warê xwe, ji bo bi destxistina maf û azadiya gel 

tevlibûna ciwanan ya nava refên gerîlayan, têkoşîna çekdarî, şer, kuştinên kiryar 

nediyar, mirin, koçberiya ber bi bajarên rojavayê Tirkiyeyê û ji welat û çanda 

xwe dûrketin… Di nava seqaya vî şerê man û nemanê de di romanên kurdî de 

mîna ku hêmana takekesî hatibe îhmalkirin, dixuye. Romanên polîtîk, romanên 

siyasî cihek girîng digire. Ji ber ku bandora şerê li Kurdistanê hêj zêdetir romana 

kurdî ber bi siyasîbûnê ve biriye, vegotin û lêgermbûna dinyaya hundirîn ya 

takekesî hatiye îhmalkirin. Lê ez bawerim ku dê piştî derbasbûna vê merheleyê -

bi qedîna şer û bidestxistina mafan re- romanên li ser jiyana takekesî bi hûrgilî 

radiwestin, dê bên afirandin… 

“Roman lewnek vegotinê ya demên nûjen e” û “hafizeya demên modern 

e”.(Roman Sanati, Mehmet Tekin, Otûken Neşriyat, 2001). Di netewebûna gelan 

de rolek mezin dilîze. Hemû dewlemendiyên civakî yên daringî û arişî di nava 

romanê de ji nû ve tê hilberandin û bi civakê re tê parvekirin û danasîn. Ev rol jî 

dike ku roman bibe navendek edebî ku netew li dorê çerx dibe û yekîtiyek 

mengîwerî pêk tîne. Ji ber ku netewebûn di serî de bi zimên re têkildar e, roman 

di vê hêlê de jî rola xwe dilîze û di pêşveçûn û bilindbûna asta ziman de, di 



 

 

 9       

 

  

afirandina zimanekî ku hemû beşên civakê bi saya wî ji hevdu fêhm dike de 

rêvekerek jênager e. 

Bi nêrînek rexnegirî xwendina metnên edebî ne hesan e, hem balê dixwaze 

hem jî ked û demê dixwaze. Lê ya girîng ew e ku rexnegir ji vê xwendina metnê 

têgihîştinek nû bi dest bixe ye. Romana li ber dest -a ku xwendavan dixwîne- ji 

hêla her xwendevanî ve dikare bi wateyên ciyawaz were fêmkirin. Her 

xwendevan dikare bi şêweyê xwendina xwe peyamek nû/cihê ji kûrahiya metnê 

bi dest bixe. Min bi vê xebata xwe xwest ku romanê bi “kurtasîkirina” wê ve zeft 

bikim û wekî “Guldesteyek ji Romanên Kurdî” pêşkêşî xwendevanên kurdî 

bikim. Dibe ku xwendina metnên ku ez li ser bi hûrgilî sekinîme, wekî 

xwendinek berwarî/sayakî jî were dîtin. Lê hêviya min ji ciwanên me yên 

siberojê ew e ku di vê mijarê de ew ji min pêşdetir herin, “xwendinên tîkane” 

bikin û bigihêjin kûrahiya metnan ku têgihiştinên nû tê de veşartî ne. 

Wekî gotina dawiyê ez dikarim vê jî bêjim ku min ev nivîsên di vê pirtûkê de 

cih girtine, bi kedeke mezin û bi xebatek disîplînî ya bi qasî sê salan de 

qedandiye. Bî qasî sî û sê romanî di parzûnê xwendinê re derbas bûn. Pirrê 

nivîsan wekî rêzenivîs di malpera Diyarnameyê de hatiye weşandin. Min tenê 

beşek ji romanên kurmancî hilbijartin. Hetanî ji min hat, min romanûsên bakurê 

Kurdistanê û çend jê jî ji romanûsên Rojava/Binxetê hilbijartin. Dîsa ji ber 

nebûna derfetan, min nekarî ji berhemên hemû romanûsan bixwînim û 

binirxînim. Min di amadekirina vê pirtûkê de hin guhertinên biçûk di hin nivîsan 

de kiriye. 

Û hêviya min ew e ku bi kêrî wêjehezên me were… 

        Mahmut Ozçelîk  - 15/01/2019/Amed 
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Nirxandineke hêja ”GULDESTEYEK JI ROMANÊN KURDÎ” 

 

Di eniya edebiyata kurdî de ên ku danasîn, analîz, şîrove û nirxandina 

romanên kurdî dinivîsin hindik in. Herçiqas di van salên dawîn de hinek kesan 

dest avêtine vê kar û xebatê jî, têr nake. 

Dema pirtûkekê kurdî nû derdikeve, ya yek, du kurtenivîsên danasînê û 

nirxandinê derdikevin, yan jî qet di derbarê wê pirtûkê de tu nivîseke nirxandinê 

dernakeve. Li hemberê pirtûkên kurdî xemsariyek wisan heye ku, carinan hinek 

pirtûk derdikevin û bêyî ku kesekî behsa wan bike, li ser wan nivîsek nirxandinê 

binivîse, ew pirtûk di demeke kin de têne jibîr kirin. 

Edebiyat/wêje bi nirxandinê, bi rexnegiriyê pêş dikeve. Analîz û nirxandinên 

analîzvanan ji bo pêşveçûna edebiyatê rê vedike. Ji bo dewlemendbûna 

edebiyatê roleke girîng dilîze. Nivîskarê berhemê, feydeya herî zêde ji nivîsên 

nirxandinê yên analîzvanan werdigire. Nivîskar/berhemdar, di nivîsên wan ên 

nirxandinê de, şaşî û rastiya xwe, qelsiya xwe û serketina xwe dibîne. 

Dema min di malpera ”Diyarnameyê” de nivîsên birêz Mahmut Ozçelîk dît û 

xwend, min di dilê xwe de got, baş e va ye kesek li rexnegirên edebiyata/wêjeya 

kurdî zêde bû. Min tevahiya nivîsên M. Ozçelîk ên ku di malperê de derketibûn 

xwend û eciband, pesand. Nivîsên wî hêjayê xwendinê ne û ji bo pêşveçûna 

edebiyata kurdî nirxandinên hêja ne. 

Heta niha bi qasî ku ez dizanim pirtûkên li ser nirxandina romanên kurdî pir 

hindik in. Yek a min ya bi navê ”Pêncî Romanên Kurdî” û yek jî a Remezan Alan a 

bi navê ”Tîr û Armanc” e. Pirtûka Medenî Ferho ya bi navê Rewşa Romana Kurdî 

jî hêjayî bibîrxistinê ye. Piştî van çend berheman, pirtûka Mahmut Ozçelîk jî yek 

ji wan pirtûkên herî pêşîn e ku derbarê romanên kurdî de tê weşandin. 
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Di pirtûka Mahmut Ozçelîk a bi navê ”Guldesteyek ji Romanên Kurdî” de 28 

nivîsên analîz, nirxandin, nasînê; bi tevahî jî şîroveya 33 pirtûkên/romanên 

kurdî hene. Ev pirtûka hêja di encama xebata 3 salan de pêk hatiye û niha 

gihîştiye ber destê we xwendevanên ezîz. Ez hêvîdarim hûn ê wê bi dilxweşî 

bixwînin û binirxînin. 

Dema min nivîsa birêz Mahmut Ozçelîk a du beş ku li ser romana Mîr Qasimlo 

a 999 rûpelan nivîsîbû dît û xwend, min got M. Ozçelîk xwendevanekî û 

analîzvanekî jîr e. Xwendin û nirxandina romaneke 999 rûpelî hêsan nîn e, zor e, 

zahmet e. Birêz M. Ozçelîk ji bin vî karê zahmet derketiye û digel vê romanê, 

nirxandina 32 romanên din jî kiriye. Ev kar û xebateke hêjaye û ew bi serbilindî 

ji bin vî karê giran lêbelê hêja, derketiye. 

Rexnegir û xwendevan bi kîjan berçavikê li berhemê dinêrin? Heger ew bi 

çavên objektîv, bêalî û li gorî pîvanên wêjeyî/edebî li berhemê binêrin û şîrove 

bikin, dê nirxandina wan bi şêweyek be û heger ew bi çavên alîgir, subjektîv û 

meyildariya ramanî li berhemê binêrin û şîrove bikin dê nirxandina wan bi 

şêweyeke din be. Şîroveyên M. Ozçelîk ên derbarê romanên kurdî de şîroveyên 

objektîf in û li gor pîvanên edebî hatine rave kirin. Di şîroveyên M. Ozçelîk de 

pesin jî û rexne jî hene. Pesin, ji bo ku berhemê pesnê heq kiriye, ji bo ku roman 

hêjayê pesnê ye loma jî wî pesnê wê daye. Rexne heye, lêbelê rexneyên wî weke 

rexneyên rexnekujan û herweha weke rexneyên rexnegirên nezan ku ji 

wêjeyê/edebiyatê fêm nakin, nîn e. Rexneyên M. Ozçelîk rexneyên zanistî ye, 

çêker e, rexneyên ku feydeyê dide nivîskar û nivîskar dikare jê sûdê wergire ye. 

Rexneyên çêker ji bo pêşveçûna edebiyata/wêjeya kurdî û ji bo zanyariya 

romannivîser roleke pozîtîf dilîze, baş e û feydeyê dide romannivîser. 

Girîngiya şîrove û nirxandina rexnegiran û xwendevanan ev e ku; kî bi çi çavî 

li berhemê dinêre. Di berhema Nabokov ya bi navê ”Lolîta” de nivîskar têkiliya 
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keçeka ciwan û mêrekî kal rave dike. Ev têkilî dikare ji bo xwendevanan û 

rexnegiran têkiliyeke normal a evînê be û dikare ji bo nasyonalîstekî amerîkî 

têkiliya Ewropaya kalepîr û Amerîkaya ciwan be. Kurdekî welatparêz jî dikare vê 

têkiliyê bişîbîne tecawiza dewleta dagirker ya li hemberê kurdan. Di berhemên 

alegorîk de nexşên weha û şibandinên weha dikarin bêne kirin. 

Rexnegirî, ecibandin yan jî neecibandina şexsî -kesayetî- ye û ravekirina dîtin, 

fikir û ramanên şexsî -kesayetî- ye. Rexnegirek dikare berhemek biecibîne û 

yekê din dikare neecibîne. Ji lewre jî dibe ku hinek xwendevanên ku vê pirtûka 

birêz Mahmut Ozçelîk ”Guldesteyek ji Romanên Kurdî” ku di destê we de ye û 

hûn dixwînin, wek nivîskarê pirtûkê nefikirin. Romaneke ku nivîskar ecibandiye 

dibe ku hûn neecibînin, yan jî romaneke ku nivîskar lê rexne girtiye, dibe ku li 

gor we rexneyên ne di cî de bin. 

Helbet pîvanên hemû rexnegirên edebî wek hev nîn in. Herkê li gorî zanebûna 

xwe, li gor têgihîştina xwe berhemê dinirxîne. Berhemeke edebî dema ji alî çend 

rexnegiran ve bi çend nivîsên cuda bê nirxandin, hîn baştir dibe. Yek dibe ku 

hinek aliyên wê berhemê nebîne, lê yê din bibîne. Yek dibe ku behsa mijareke 

neke, lê yê din behs bike. Dema li ser berhemek çend nivîsên cuda bên weşandin, 

ew nivîsên curbecur hevûdu temam dikin. Xwezî çend kesên din jî wek birêz M. 

Ozçelîk derbarê van romanan de gotar binivîsa, şîrove bikira. 

Ez birêz Mahmut Ozçelîk û wan kesên ku li ser nirxandina pirtûkan dinivîsin, 

pîroz bikim. Bila destê wan sax be. 

Bi hêviya ku hêj gelek pirtûkên derbarê romanên kurdî de werine weşandin. 

Ez hêvîdarim ku dê birêz M. Ozçelîk vê kar û xebata xwe ya hêja bidomîne û 

derbarê romanên kurdî de pirtûka xwe ya duyem jî amade bike û biweşîne, 

bigîhîne destê xwendevanên kurd.                                                    Lokman  Polat 
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Xwendina rexneyî nayê wê maneyê ku divê mirov derheqê hûrgiliyê 

bîrdoziyên rexneyî de muheqeq xwedî armatûrê be. Lê kiryara xwendina 

rexneyî, di mijara ku divê çi bê nîqaşkirin  de delîlan derpêş dike. 

“Yildirim B.Dogan/Roman: Xwendin û Nivîsîn” 
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“ Romana Kurdên Bakur hîna zarok e. Zarok evîndarê guhdarkirina çîrokan e.” 

“Romana Bakur bi giranî taqlît e, hîna rastiya xwe bi gur û geşî zemt ne kiriye. 

Taqlîtkirin û di bin bandora hostayên demên kevin de mayin normal e. Lê 

normên civaka Kurd hene, pêwîst e Kurd van norman li ber çavan bigire.” 

“Û her kesî dît û têgihişt ku dîrok şer e. Şer jî, ne tenê bi alavên eskerî tê kirin 

û serkeftin tê bidestxistin. Xwedî derketina li destîniya komên xelkê, bi gelek 

cure û rengan çêdibe. Yek ji van rengan û herî girîng eniya wêjeyî ye.” 

“Medeni Ferho/Rewşa Romana Kurdî” 
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Berbiska Zer a Bêmiraz 

Dema min Berbiska Zer a ji hêla nivîskar Omer Dilsoz ve hatiye nivîsîn di nav 

pirtûkên herî zêde tên xwendin de dît, ez pê gelek serbilind bûm. Min pirtûk tevî 

çendên din stand û di rewşek guncav de xwend. Bi vê xwendinê re ez bi hêlek ve 

pir serbilind bûm, ji ber ku romanek bi tevnsaziya xwe ya serkeftî û bi zimanek 

bi gelemperî sade hatiye nivîsîn û mirov bi hêsanî dikare bişopîne, ji hêlek de jî 

ez dilzîz bûm, ji ber ku di fînala romanê de “hestîyên” mirovên bêsuc di çalan de 

dihat dîtin. Vê rewşê nola ku dualîteya di felsefeya Zerdeştî de hebû dianî bîra 

min. Pakî û kirêtî, tarî û ronahî an rindî û xirabî û şerê di navbera van aliyan de. 

Ez dikarim bejim Berbiska Zer ji hêla nivîskar ve ji du metafor û çar stûnan 

hatiye avakirin. Metafora yekemîn di destpêka pirtûkê de bi hevoka 

“Temaşevanên hêja îro jî çaleke tijî hestî hate dîtîn” xwe dide der (r. 9). Di hemû 

pirtûkê de ev metafor ji hêla Sînemê ve bi zindî tê bikaranîn. Metafora duyemîm 

‘xewn’ e. Ev jî dîsa her gavê ji hêla Sînemê ve tê bikaranîn. Di diyaloga bi Cemîl re 

vê rewşê rave dike û di hevokeke de dibêje: “Ez çi zanim, dibêjî qey ya ez dibînim 

ne xewn e, hema rastî ye. Xewnên gelekî zelal in. Pê re êşek dide hestiyên min û 

pê re hişyar dibim.” (r. 10). Bi vê metafora xewnê dixwaze rastiyek -ya rast zilma 

hatiye jiyîn- bi mirovan bide famkirin. Gelo rastiya hatî jiyîn çi ye? Xwîner êdî bi 

van du metaforan xwe li rastiya demek hatiye jiyîn digire û li pey şopan dikeve. Ji 

bo ku wan şopan bi dest bixe di nava lêhûrbûna xwendinê de ye. 

Romanivîskar ji bo ku xewna xwe bi mirovan bide fêrkirin çar stûnên stûr ji 

xwe re hilbijartiye. Ya yekem ji koma mirovên gundê Sêserê pektê û serkêşiya 

wan Berjen û kalikê wî Nûh dikêşe û çend jinên gund ên bi navê Gulê, Durê, keça 

Durê Sînem, Zerê û dînokê gund Bilbil û melayê gund Sadiq e. Di vê koma 

yekemîn de nivîskar jiyana gund, rewşa wan ya debarê, têkiliyên wan ên bi hev 

re, kevneşopiyên wan di hin diyalogan de bi serkeftî tîne ziman. Bi taybetî hatina 
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Nûh û neviyê wî û li kêleka gund bicîbûna wan, debara wan ya bi aşvaniyê, 

hatina Gulê ya wir û geşbûna têkiliyên di navbera Gulê û Nûhî de pir balkêş e. Di 

vê stûnê de romanivîskar nola hin romanivîskarên din hin rewşên awarte ku tê 

de zoriyan dikêşe da ku wan vebêje, bi alîkariya dînekî dide vegotin. Bi vê hem 

ew ji berpirsiyariyê difilite him jî tiştên tê gotin bi asayî ji ber ku ji devê dînekî 

derketiye ji hêla xwendevan ve bi hêsanî tê pejirandin. Dînê romanek Helîm 

Yûsîv jî hebû û di tevnsaziya romanê de gelek xwendevan şiyar dihişt, dema 

mirov dînê romanivîskar Omer Dilsoz Bilbilo û peyvên wî dibihîse bi rastî jî ji 

rêzê der e. Xwendevan bi qisedanên vî dînî -Bilbilo- bi taybetî diyalogên di nav 

wî û Gula jinebî de derbas dibe mirovan dibe sohbetek gundan ya rastîn... Dema 

Bilbilo dibêje: “Gulê, gula min, hema carekê…” (r. 35), an gava dibêje: “Gulê, tu 

jinebî yî, ma dilê te naçê…”(r. 63), an dema ku Bilbilo nagihîje tu xwestekên xwe 

û bi hêrseke mezin dibêje: “Hey dinyayê, min tê nayê, hinek pê dimirin, hinek ji 

bo dimirin…”(r. 63). Bi van diyalogan re rastiyeke mirov dikare li her gundekê 

rast were ber bi çav xwe dide der. Di vê tevna koma yekem de Sînem û Berjen bi 

hatina Gulê ya cem bapîrê wî Nûh, hev nasdikin, ev naskirin li bêriyê bi dîtina 

hevdu û yek caran bi hatina mala wan ve geş dibe û ji bo Berjen dibe evîneke 

jênager. Lê di vir de balkêş e Sînem tevî ku keça Durê ye tim bi Gulê re tê mala 

Berjen û di vir de xumamiyek heye. Dema Berjen derfetê dibîne rojek berbiska 

Sînemê ya zer ji guliyan derdixe û ji xwe re dike amûra hezkirina ji dûr ve ya 

Sînema xwe. Romanivîskar li vir jî me di şaşwaziyek de dihêle, ji ber ku pirê 

caran mirovê ji yekê hez dike hin tiştan dide hezkiriya xwe, lê li vir Berjen ji 

dergistiya xwe berbiska zer digire û pê hezkirina xwe ya nepen aş dike. 

Stûna duyem ya tevnsaziya romanê ji koma li bajarê Tîjê û ji Sînem, Zînê û 

Cemîl dijîn ve pêktê ye. Tîjê wekî navek xeyalî hatibe neqandin jî di hin hevokan 

de mirov bi hêsanî pê dihese ku ev der Amed e. Çimkî di çend cihan de qala 

dîroka wê ya sî û sê medeniyetên lê ava bûyî, qala sûr û bedenên wê, qala zebeşê 
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wê tê kirin. Têkiliyên vê komê bi hev nasîna li zanîngehê dest pê dike û bi 

xwepêşandan û karên şoreşgerî ve geş dibe, paşê Zînê û Cemîl ji hêza xwe ya 

şoreşgerî gelek tiştan winda dikin û ji armancên xwe bi dûr dikevin, Zînê tenê 

dibêje kariyer, Cemîl jî ji jiyanek lûmpenî pê ve naxwaze tiştek bike. Dema ku 

Sînem li pey hestiyên komî dikeve, vê xebata Sînemê bi gotina; “Sînem ez serê 

xwe bi van pûçatiyan naêşînim,ez kêlîka tê de dijîm… Ji bo min xem nîn e, ez 

aqilê xwe bi van tiştên beyhûde serobin nakim,.. Ma tu çi difikirî Zînê?” (r. 78) re 

dide der. Ev her sê parêzvan bi hewldana Sînemê bi pey ronîkirina karesateke 

kiryarên wan nediyar dixuye -lê ji hêla her kesî ve tê zanîn- dikevin û bi fînala 

vekolana cihên şahidan destnîşan kiriye, digihîjin hestiyan û bi hestiyan re 

derketina berbiskeke zer Sînemê dike rêwitiya zaroktiya wî ya bi Berjen re ku bi 

nepenî jiyabû. Ev beşa romanê bi rastî jî wisa bihestiyar e ku mirov bê rondik 

rijandinê ne gengaz e ku derbas bibe, çîmkî kuştina Nûh û neviyê wî kuştina 

civakekê radixe ber çavan, di dirûvê vî kal û wî zaroyî de mirov têdigihê ku 

miletê bindest ê bêhêz û bêçek çawa ji hêla bêwîjdanan ve tê tunekirin, ev jî 

hestiyarbûnek diafirîne û gava çekdarên di dilqên gerîlayan de tê û bi cil û 

bergên gerîlayî her xerabiyê bi gundiyên bêguneh re dikin, mirov dikeve 

kûrahiya ramanan, di wan ramanan de lawaziya xwe, xeletiyên xwe û civaka xwe 

dibîne, çimkî di koma ku ji tîmên taybet pêkhatiye rêzeçiyayên Bestanê nasnakin 

yê ku ji wan re rêberiyê dike ji civaka me ye û hin xwefiroşên demek di şer de cih 

girtine û têkçûyî ne.  

Kuştina Nûh û neviyê wî di heman demê de peyama şiyarbûnekê dide xwîner 

ku sê nifş e em tên kuştin û tunekirin, êdî çavên xwe vekin û şiyarbin, nola ku 

peyama nepen ya “êdî bes e” bide ye. Di navbera kal û zaro de nifşa ku wekî bavê 

Berjen jî di nav de ye, jixwe bi tevahî di geremola şerê kirêt de hatiye 

fetisandin…  

Stûna sêyem ya tevnsaziya romanê, ji leşkerên bi qasî sê mehî perwedeyek 
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hûrgilî dibînin û bi qasî ji avhewaya wê tê famkirin -ji ber ku di cihek de derbas 

dibe ku dozdeh mehan baran dibarîbû- ji Deryaya Reş piştî rêwîtiyek dûr û dirêj 

xwe digihêjin çiyayên Bestanê, pêk tê… Li nêzî gund sengerên nepen çêdikin û bi 

şal û şapikên gerîlayî xwe dipêçin û dest bi kirêtiyan dikin, da ku gundiyên 

bêguneh van kiryaran wekî kiryarên gerîlayan bihesibînin û jê nefret bikin, 

komandarê van leşkerên taybet -bi texmînî qasî çil kesî ye- Efe ye. Bi rûtbeya 

bînbaşîtiyê tîman li dor xwe dicivîne û vê hişyariyê lê dike “Eskerên min ên 

qehreman(…), me hinek kesên pispor anîne, yekîneyeke taybet e, evne Kurdî baş 

dizanin, şareza ne, berê di nav wana de bûne (ji wana qasit gerîla ye), her kom û 

yekîne em ê yekê ji vana bidinê. Ev yekîneyên ku em ê wezîfedar bikin dê bişînin 

gundî, dê biçin li malan bigerin, dê wekî terorîstan tevbigerin, daxwaza nan û 

erzaqî ji wan bikin. Tenê yên ji vê yekîneya taybet dê bi gundiyan re biaxife… (r. 

104). Bi van gotinan alayên hemîdiye ku di dema Hemîdê Duyemîn de hatibû 

sazkirin tê bîra mirov ku Alayên Hemîdiye çawa li hemberî kurd û file û elewiyan 

hatibû bikaranîn… Dîrok dubare dibû bêyî haya me piran jê hebe. Ev tîmên 

taybet bi rojan li pey xerabiyan digerîn û di dawiyê de Nûh û neviyê wî direvînin 

û di cihek terazîn de dikujin, dema êdî Nûh dizane ku dê bê kuştin dikeve bîra 

zaroktiya xwe: “Dayika wî hate bîrê. Kenê ewil yê yarê hate bîrê wî, dema ku 

Nûhê piçûk li Navçiya gava cara ewil dilê dayika xwe hêlabû û bi xebera wê 

nekiribû… Ji ber hindê kizinî bi hinava ket… (r. 244). Ev hevokên hestiyar ger bîr 

û hişmendiya dîrokî bi mirovî re hebe dê tavilê mirovî bibe û di nava karesata ku 

Sî û sê Gule ya Ehmed Arîfî tîne ziman de bike mêvan û xemgîniya kul û kedera 

wan gundiyên li Geliyê Sefo ji hêla Mustafa Muglali ve hatibû kuştin bi bîra wan 

bixîne… Di Sî û Sê Guleyê de gundî dema dizanin ku êdî dê bên kuştin xeyalên 

wan tevlihev dibe û diçin rojên rabirdûyê; mînak hişê gundiyek wiha tevlihev 

dibe: filîntaya bi naz tê bîrê, ew caniyê ji deşta Haranê kirîbû tê hiş, dema 

kêvroşka zik şîrîsipî direve ew gundî di nava wan bîranînan de bû. Û bê çarebûn 
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nola ku niha Nûh û neviyê xwe jî bêçare ye… Dîroka her dem dubare dibû serê 

xwe li latan dixist û gêjokî dibû. 

Stûna çarem ya tevnsaziya romanê ji koma gerîlayan pêk tê. Gerîlayên ku ji 

çend kesan pêk tê li sertarê rêzeçiyayên Bestanê wekî grûbek çavdêriyê 

bicihbûyî ye. Lewma jî hemû kiryar û kirêtiyên ku lêşkerên taybet ku bi şal û 

şapik û şûtikên gerîlayan ve xwe pêçane û di dilqên wan de, ji hêla wan de tê 

dîyîn, ji gerîlayan tevî ku ên alîgirê êrîşê ye hebin jî fermandarê wan Cûdî 

destûrê nade wan ku bi hestên demdemî rabin û tiştên xelet bikin, biaqilî 

tevdigerin û hişmendiya xwe jî Rizgar bi gotina: “Ferqa me; em ji bo bîr û 

baweriyekê ew jî ji bo bicîanîna peywirekê li wê derê ne” (r. 185) tîne ziman.  

Tevna romanê de mirov bêyî qala Emre bike derbas bibe ev dibe kemasîyeke. 

Emre di koma leşkerên ku li gundê Sêserê kozik vedabûn de peywîrdar bû û 

govaniya hemû hovîtiyan kiribû, piştî leşkeriyê bi wijdana xwe re dikeve cedelê 

û li hember dengê dilê xwe têk diçe û dikeve pey wijdana xwe ya ku li Sêserê 

winda kirî. Gotina wî ya; “Gelo hesteke çawa ye ku mirov wijdana xwe binase û 

pê re were rûkarî hev!, Gelo wijdan çi ji mirovî dixwaze û çi bi mirovî dide 

kirin?” ”Erê erê, heke dengê wijdanê nebûya ne mimkûn bû ku çu tiştî dîsa berê 

min bidaya van deran û niha ez li vê derê bûm; li kavil û kavilistana wijdana 

xwe… “Wijdana min ez bezandibûm nav vê çîrokê û niha min ber bi hestiyên 

wijdana xwe ve dibezand! (r. 229). Di nav van pirs û psîkolojiya bi wijdanê re di 

nava şer de Emre dengê wijdana xwe dipejirîne û li pey wijdana xwe ya windayî 

digere, di nava kavilên Sêserê de… 

Bi rasthatinî dîtina hestiyan ya ji hêla şivanekî ve karesata koma tîmên taybet 

ên ku dibin fermandariya Efe de hatibû kirin ewilîn bi saya jinebî Gulê digihîje 

ber destê parêzerên Tîjê, ji wir jî bi heviya ku şahidan bibînin, bi dayîna îlanan 

ya rojnameyan li welat belav dibe. Emre derfeta ku bi pey wijdana xwe bikeve 
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dibîne û tê Sêsera xopan… 

Ev bûyerên bi metaforên hestî û xewnê hatiye rapêçan hovîtiya salên 1990î bi 

awayeke vekirî radixe ber çavan. Wan salên hêzên leşker bêkontrol mirov di 

parzûnê zilmê re derbas dikir bi bîra me ya wekî bîra masîyan zeîf e, dixîne. 

Bi van bûyerên kirêt em têdigihên ka çawa evîn û hezkirinên mirovên 

bêguneh nîvco mayî. Di kesayetiya Berjen û Sînemê de mirov vê rastiya 

nîvcomayî dibîne… Ew berbiska zer a ku destpêka evîna du ciwanan bû, di 

dawiyê de dibe hevalê karesateke bi hestiyan sembolîze dibe. Dîsa mirov 

têdigihêje ku tu heştê salî bî an tu çardeh salî bî jî, ji bo berjewendiyên 

dagirkeran dibî qurban… 

Romanivîskar heta mirov bihizire bi rêk û pêk stûnên tevnsaziyê qewî 

daçikandiye axa di bin nigên bêwijdanan de hatiye eciqandin. Herikbariya wê, 

ew vegotinên ku meriv li xwendinê sor dike û demek xweş -diyalogên di nav 

Gulê, Nûh û Bilbilo de- û demek reş -bûyerê kirêt ruhsariyek li ser psîkolojiya 

xwîner çêdike- bi mirov dide jiyandin, bi tevahî serkeftina Dilsoz e. Tevna 

romanê di heman demê de ji bo ku xwîner şiyar û baldar be, bi vebêjên cur bi cur 

hatiye xemilandin, mînak Sînem çawa peyvê xelas dike, bêyî haya te jê hebe tu 

dinihêrî wa ye Gulê zûde dest bi vegotina serhatiya xwe kiriye, ji wê de hew te 

dît Emre bi wijdana xwe re ket danûstandinê, tu hîn di nav fikrên wir de yî îcar 

dengê Berjên ji paragrafeke din bilind dibe û hemû deng senfoniyek têkel 

pêktînin, xasma di rûpelên ewilîn yên bi qasî çil rûpelî de. 

Bi van çend hevokên jêr jî ez dixwazim çend kêmasiyên li ber çavên min ketiye 

bînîm ziman. 

Ya yekemîn belkî kêmasî jî nebe romanivîskar hema di pirên rûpelan de 

bêjeyên di heman wateyê de bi hev re bikartîne: Parêzer û ebûqat, bûyer û 

qewmîn, rik û înad, xama û nûgiha, şans û avantaj, yasa û qanûn, heq û maf, 
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daxwaz û xwezî, mexdûr û neheqîdîtî, diş û baltoz, zeîf û jar, cezb û rakêş, hazir û 

amade, wawik û çeqel, mekteb û dibistan, ala û beyreq, îşaret û nîşan, elektrîk û 

ceyran û yên din… 

Ya duyem ji paragrafa herî dawiyê ya ji rûpela 254’an dest pê dike û qala 

bernameya Rûbirû ya Tvyê dike û pê ve nola ku li bejna xelasiya romanê 

nehatibe dixuye, çîmkî bi dû ew qas bûyara trajîk a ku bi kuştina kal û nevî 

qediyaye pê ve girtina dîlanek hinekî beloq dixuye.  

Her tişt ji bo kawdan û kemilîna ferhenga kurdî… 
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‘Gîtara Bê Têl’ û ‘Perde’ 

Ez ê li ser du romanên Cîhan Roj hin nêrînên xwe bînim ziman. Pirtûka 

yekemîn ku ez dixwazim li ser çend hevokan bêjim a bi navê “Gîtara Bê Têl” e. Ji 

Weşanên Do’yê di sala 2009an de hatiye weşandin. Serpêhatiyên di romanê de 

tê behskirin li Mêrdînê derbas dibin. Nivîskar bi bûyeran re dîroka Merdînê jî bi 

me dide naskirin, vê naskirinê jî bi vebêjiya lehengên romanê ve û bi gera wan 

dide famkirin. Du lehengên sereke yên romanê yek jê bijîşk Şadî ye û ya din jî 

hemşîre Selîn e. Her du jî li ocaxa tenduristiyê kar dikin, bi gotineke din 

karmendên dewletê ne. Li navenda Mêrdînê li bajarê kevn rûdinin. Şadî bi xwe ji 

Mûşê ye, tevî ku di peywireke baş de dixebite dîsa dem bi dem li pey zarokatiya 

xwe dikeve û xizanî û belengaziya malbata xwe bi bîr tîne. 

Selîn ji bajarekî rojava, keviya derya Egeyê, ji Îzmîrê ye. Ji taxa ku em jî êdî bi 

çalakiyên cur bi cur wir dinasin Kadîfekale-Agorayê ye. Tişta ku nivîskar di vir 

de dide xuyakirin ew e ku her du cî jî dîrokî ne. 

Di vê romanê de jiyana mêrdîniyan ya rojane tê vegotin, sikakên wan ên 

kevirîn ên teng ku maşîneyên paqijiyê nikare têkevê û ji ber vê rewşê, 

bikaranîna keran ya di vî warî de jî balkêşiyek dide der. 

Cîhên dîrokî yên Mêrdînê jî bi me dide nasîn, bi taybetî Dêra Zeferan ya ji hêla 

Suryaniyan ve pîroz e û hetanî bi wateya wê jî hatiye vegotin, bala xwendevan 

dikişîne, zeferan navê nebatekê ye û gava davêjin nav avê bi dehan rengî vedide. 

Rûyê Mêrdîna nû jî hatiye vegotin. 

 Di herka romanê de evîna Şadî û Selînê çawa dest pê dike û geş dibe, bi 

hostatî hatiye hûnandin. 

Di nava vê evîna dê nîvco bimîne de, salên şerê qirêj ku bi hemû çavsoriya xwe 

didomiya jî tê vegotin. Bi taybetî kesên xwe wekî her tiştî dihesibînin çawa wekî 

çete tevdigerin, jinên karmend zivêr dikin, bi şêweyek sade hatiye vegotin. Tevî 
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van mirovên çetetiyê dikin, dîsa jî jiyana mêrdîniyan ya bi hevkarî û hezkirina ji 

neteweyên tirk, ereb û kurdan ve çawa di nava henûniyek de didome, bala mirov 

dikişîne. 

Di pêşketina evîna Şadî û Selînê de hêdî hêdî nakokiyên ku serî hildidin jî bi 

xemgîniyek ve rû dide. Di nava van nakokiyan de ya herî girîng wekî şertê man û 

nemanê, xwesteka Şadî ya piştî zewacê li Mêrdînê bicihbûn e. Piştî vê daxwaza 

Şadî evîn bi huznek nediyar diqede. Têla gîtarê diqete, gîtar bê têl dimîne... Êdî 

dengê newayan, tenê xemgîniyê bi ser avahiyên kevirîn ên Mêrdînê de belav 

dike. 

Li dû vê romanê Cîhan Roj romanek din ya bi navê “Meşa Moriyan” jî 

nivîsandiye, lê mixabin ji ber ku min peyda nekir ku bixwînim ez ê li gor van her 

du romanên nav derbasbûyî nirxandinek bikim. Tevî ku min li ser “Gîtara Bê Têl” 

ji ber ku ji zûde xwendibû hindik tişt gotibe jî, ez dikarim bibêjim honaka wê 

romanê ji ya “Perde”yê baştir û serkeftîtir e. Tişta her du romanan jî bi me dide 

xwendin jî zimanê romanan, bûyerên li pey hev diqewimin û xwendevan di 

meraqan de dihelin ku xwendinê bidomîne ye. 

Romana duyemîn ku ez dixwazim li ser rawestim pirtûka bi navê “Perde”yê 

ye. Romana ku ji Weşanên Nayê derketiye bi vegotinên lehenga romanê Gultenê 

didome. Ji Gultenê pê ve Gulperî, Gulnaz û dengbêjek, paşê jî Sazbend, Baqî, 

Maqûl di herikîna romanê de pêrgî xwîneran dibe. Ji devê lehengek jin vegotina 

bûyeran, tiştek pir mirov di romanan de rastî bê nîn e. Ji vê hêlê ve balkêş e. 

Roman, mirov dikare bibêje ku bi tevahî ji vegotinên yek lehengî-Gultenê-

pêktê. Ji bilî vê jî ji devê Woolfê hin hevok wekî çîrok di nava romanê de hatiye 

reşandin, lê mirov dikare bêje ku ev hevokên ji devê Woolfê tê ziman pir tiştan bi 

me nade fêhmkirin. Reşandina çîrokek ya di nav romanê de min di romana Edîb 

Polat ya bi navê “Dûvpişk Bi Xwe Venade” de dîtibû û bi rastî jî çîrokek bi mijara 
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romanê ve girêdayî û balkêş û di fêhmkirinê de jî asan dixuya bû. Bi çîroka 

pîrejinek Amedê ya li taxek dîrokî ku li ber kuçik rûniştî û bê haya wê ji dûvpişka 

kêleka wê hebe ji neviya xwe re çîrokek digot, çîroka bi teşîrêsiyê û 

dûvpîşkê hûnandî peyamek dida xwîner, lê di vê romana ku em li ser şîroveyan 

dikin -Perde- yê de hinek zor û zehmetiyê bi me dide kişandin ku ka gelo Woolfê 

çi peyamê dide me! 

Sê jinên wisa dixuye ku bi karê dikandariyê re mijûl in û bi firotina peqlawe û 

qedayîfê debara xwe dikin û di demek kin de dibin xwedî gelek sermiyanî di 

beşek romanê de serwer e. Gulperî û vebêja romanê Gulten, bûyerên rojane dijîn 

li rojnivîskên xwe dinivîsînin. Lê mixabin piştî demek ji ber nakokiyên sivik 

Gulperî û Gulnaz ji Gultenê vediqetin û nivîskar qet behs nake ku ew bi ku ve çûn 

û çi bi serê wan de hat. Berî ji hev veqetîna wan, ew dengbêjek kal ku di êvareke 

dereng de di sikakê de bêxwedî maye dibînin û tînin di mala xwe de bi cî dikin. 

Di romanê de bi qisedanên dengbêjê kal re mirov têdigihîje ku dengbêjî çawa 

ji holê radibe: “Ma li vî bajarî di nav sikakê de, qîrreqîrra dengbêjekî dikare 

hukum li ciwanan bike?” (r. 21), pê re jî dengbêj çawa ji hêla hevjîn û zarokên 

xwe ve bê qedr û qîmet tê hîştin: “Ez ketime çi halî, hêj ji min hez dikin, qedirê 

min digirin (ji bo qîzan dibêje-), ên qedr û qîmetê didin min ne zaroyên min û ne 

jî jina min e ...(r. 25). 

Lehengên romanê de Gulperî piçek sîyasî dixwiye lê tevî ku pir zilm ditiye jî 

Gulten nola ku dûrî sîyaset û nêzî huner û tembûrê be dixwiye. 

Nivîskar bi alîkariya rojnivîska vebêjer Gultenê, xwe dispêre rabirdûyê, zilm û 

zora ku di kesayetiya bavê Gultenê de li civakê hatiye kirin, kifş dike. Bûyerek ku 

bi girtina bavê Gultenê bi dawî dibe û hevalê bavê wê jî lê bandorê dike, qet ji 

bîrê naçe. Ev bûyera ku li gund bandorek pir neyênî li jiyana wê kiriye, di 

rojnivîska wê de wiha tê vegotin: Ê kincê wî di rengê ax’ê de, çaydank û kevirên 
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kuçik, tevî êgir, bi pehînan ji hev dêrdixan kir. Bi hêrs ber bi min hat...(r. 27). 

Piştî bûyera di zaroktiya wê de qewimiye ku hevalê bavê wê jî di nav de ye êdî ji 

bîrê naçe. Bi vê bûyerê re hevalê bavê wê di dilê wê de bi cî dibe. Gulten jî nizane 

ka ev rewş ji hezkirinê ye yan ji heyranbûnekê der bûye û piştî jiyana xwe ya li 

Amedê li pey wî diçe Stembolê... 

Piştî Gulten li Stembolê bi pismamê xwe re di pirtûkxaneyekê de pêrgî 

Sazbend tê û hev dinasin bi gotina ji devê pismam ku dibêje: Ev Sazbend e, ew jî 

ji sifreya saziyê dixwe! (r. 42). Bi vê hevokê jî diyar e ku rexneyek sergirtî, li hin 

kesên ku di saziyên kurdan de bêyî heq bikin hin deskeftiyan li gor 

berjewndiyên xwe bikartînin, digire. 

Dema ku gera Gultenê ya li Stembolê berdewam e, têkiliyên wê bi Sazbend re 

geş dibe û meyla wê ya li ser hunerê wê tan dide ku bi Sazbend re here kursa 

tembûrê, bi vê re di navbera wê û Sazbend de hestiyariyek jî xwe dide der. Ev 

hestiyariya wan bi lûtkeya pevşabûnê diqede. 

Romanûs di kêliyên vê hestiyariyê de bi me dide zanîn ku Sazbend ji ber ku di 

saziyek kurd de dixebite, di hêla hestyariyê de ne azad e. Vê rewşê em ji hevokên 

Sazbend ên xemgîn fêm bikin çêtir e: Evîn û evîndarî ji bo me qedexe ye? ( ...) ez 

ji niha de bi xem im; heke haya hevalên min jê çêbibe wê di cî de min 

biqewirînin.(r. 60). 

Romanûs baş dide nasîn ku di nav saziyên kurdan de têkilîyên jin û mêran, an 

keç û xortan xwedî rêpîvanên pêvajoyek dijwar e. Têkilî tenê ji bo pêşdebirina 

tekoşînê ye. Ew(nivîskar) sînorkirina têkiliyên girêdayî evîn û evîndariyê wekî 

sancûyên jiyanek xweş a pêşerojê dibîne, lê gumana ev rewş piştî tekoşîna bi 

serfirazîyan dagirtî jî dê bidome xwe dide der. 

Gultena ku li pey şopa hevalê bavê xwe bû, li Stembolê piştî Sazbend îcar bi 

alikariya înternetê rastî şopa Baqî -hevalê bavê xwe- tê. Bi saya înternetê Gulten 
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bêyî nasnama xwe ya rastîn aşkera bike, xwe bi Baqî dide naskirin, wî ji 

Germanyayê ji bo jivanek îkna dike ku ew were Stembolê. Welhasil Baqî li 

Stembolê li hemberî wê ye. Baqî bi qasî sal derbas kiriye jî, ji bo xwe nola ku 

tiştek nekiribe, tenê ji bo kesên din tişt kiribe li hember Gultenê dixuye, ji ber vê 

rewşa qet neguheriye Gulten rexneyek tûj li Baqî digire û dibêje: “…te bi salan 

tekoşîn ji bo tiştan daye, lê ji bo xwe te tu tiştek nekiriye, tu rebenek î, ka li halê 

xwe binihêre… Ji Germany bi rê ketî hatî, nikarî du gotinan bikî, reben!(r. 81). 

Di vir de rastiyek heye ku têkoşerên kurd bi qasî ku pewîstî pê heye giringiyê 

nadin terxandina demê ya ji bo xwe û malbatên xwe. 

Di honaka romanê de romanûs dide xuyanî ku bûyer û qewimînên zaroktiyê 

çawa bandorê li jiyana mirovan ya pêşerojê dike û di kesayetiya mirovan de 

birînan vedike. Ev rewş di dema Gulten û hevalê bavê wê hev dinasin, pevşabûn 

di nav wan de çêdibe, di wê kêliyê de ku Gulten dixwaze heyfa bavê xwe ji Baqî 

bistîne û di pêvşabûne de jî hevsar - serwerî di dest Gultenê de ye û Baqî nola 

xulamekî bikartîne de dixuye... Di vê derbarê de Gulten wiha dibêje: Min ew 

ranedimûsa. Di şadimaniyê de min miemeleya koleyekî bi wî dida kirin, ev li 

xweşiya min diçû! ...ji zewqa cinsî wedetir hesta heyfhilanînê ez dîn û har 

dikirim. Tişta êdî min bi wî bikira nemabû!(r. 81).  

Di vir de nakokiyek derdikeve pêşberî me, ew jî ji dema xebatên sîyasî yên 

bavê Gultenê û Baqî destpê dike, ji ber ku wê demê li gund Baqî piçek çalak 

dixuya û li bavê Gultenê hukum dikir vê rewşê di kesayetiya Gultenê ya 

zaroktiyê de bi hestên tolhildanî cih girtiye, loma bi çavek neyênî li Baqî dinihêre 

û dixwaze heyfa wê demê bistîne. Heta vir pirsgirêk tune ye. Lê gelo Gulten bi 

tevî ku bi çavê xwe dîtibû ku hinekên kincên wan di rengê axê de(!) çaydank û 

kuçikên wan tevî axê tevlihev kiribû, bavê wê girtibûn û bibûn sedema 

di girtîgehê de bi salan mayîna wî û piştî berdanê bi qasî du-sê mehan jî mirina 
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wî, gelo çima qet bi hîsek heyfgirtinê an bi hêrsek wekî hesabê wê rewşa kambax 

bipirse, tevnegeriyabû!  

Di hûnandina romanê de mirov pêrgî qewimînên salê 90î ku li Amedê bi navê 

kiryarên wan nedîyar jî tê. Di vê derbarê de çend gotinên ji devê Gultenê der 

dibe mirov baş têdihihêje: Li vegerê ez li nîvê sikakê bûm, dengekî cûda bi ber 

guhên min ket. Di sikakê de, bi deng re kesek li erdê ket. Bi matmayîn min li 

zilamê li erdê ket nihêrî. Piştî halê şoqbûnê, ber bi zilêm ve meşiyam. Zilêm ji 

çantê xwe kaxizekê derxist, bi halê birîndar hewl dida ku kaxizê bişewitîne. 

Heste vêxist. Agir bi kaxizê ket. zilam mir…(r. 93). 

Di herikîna romanê de ku me behsa dengbêjê kal kiribû bêyî ku em bizanibin 

ew kî bû, ji nişka ve dimire, ev rewş divê piçek bihata ronîkirin. 

Dîsa roman ji hêlek ve jî wek bêhnek xweş ya erotîzmê belav bike, dixwiye. Di 

vê hêlê de romana nivîskar Mîr Qasimlo ya bi navê Giyanên Bahozî jî serkeftî 

dikare were hesibandin, lê di “Perde” ya Cîhan Roj de ev beşa ku bêhna erotîzmê 

jê tê mixabin ji hêla kesên cûda ve di serê Gultenê de tê teqandin û bi gotina di 

romanê de der dibe ne tenê tiliyên yekî, tilîyên gelek kesan bi levên canê jinanî 

ya Gultenê xwe paqij dikin! Nivîskar nola ku bixwaze Gulten qet ji nav nivînên 

hinan dernekeve. Di herka romanê de di rêza yekem de Sazbend, dûre Baqî, ew jî 

têrê nake îcar jî bi qirixekî Amedî yê ji mêraniyê ketiye re dike nav nivînê 

hevşabûnê. Ev jî têrê nake bi Îsmaîl re ku xwediyê otêlê ye vî karî dide kirin. Herî 

dawî hinek hêzên kûr û tarî jî Gultenê direvînin û tecawizê pêk tînin. Tevî hemû 

neyêniyên di vê beşê de jî di jiyana rojane ya mirovan de dibe ku her tişt jî 

biqewime, lê wer dixwîye ku ev dîmen li Gultenê piçek bi zorî hatiye barkirin. 

Tiştek balkêş jî, di herdû romanan de jî lehengek bi heman navî û bi heman 

pîşeyî li pêşberî me ye. Lê bi ciyawaziyek: Di romana Gîtara Bê Têl de serleheng 

û her dem çalak, di romana Perde de tenê di çend rûpelên dawiyê de çalak e. 
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Navê wî jî doktor Şadî ye! 

Dîsa di romanê de tişta ku bala min kişand tevî ku tê zanîn di kurdî de peyvên 

bi şedde-xwe dubarekirina tîpan-nîn e jî bi dehan peyv bi vî rengî hatiye nivîsîn, 

wek mînak: Şerr, porr, kenn, kinnik, gulle, benderruh, birrebirr, kurrkurrk, 

qurrçomirrço û yên din… 

Wekî hevokên dawiyê dixwazim bibêjim ev herdu romanên Cîhan Roj bi 

kedeke mezin û bi zimaneke fesîh û sade hatiye nivîsîn û divê mirovên hêj ev 

roman nexwendine qet di dudiliye de nemînin û di demek kin de bixwînin û jê; 

çêja evînê jî, jana zilmkar bi me dide jiyandin jî bibînin û bîra hişê xwe qewîn 

bikin. 

Bi hêviya ku ew perdeyên rengqehweyî yên ku di kesayetiya lehenga 

romanê de, di navbera civaka me ya reşgirêdayî û jiyanek zindî, asofireh de 

hatiye kişandin, rojek bê rakirin û hemû reng û dengên xweş bi me bide 

xuyakirin û jiyandin… 
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Lehengek Sêwî yê Tazî û Evîna wî ya Nîvcomayî 

Roman bi serpêhatiya malbatek jinebî ya bi navê Xatûnê û lawê wê yê sêwî 

Keleşê Reş ku li gund niştecih e û bi diziya Keleş bi rê ve dihere dest pê dike. 

Keleşê ku bi her diziyek ve ji diya xwe aferînek werdigire, di nava tenêtiyek de 

her ku diçe mezin dibe, bi mezinbûna xwe re jî diziya ji libek şekir û çend hêkan 

dest pê kiribû hetanî diziya li çolê ya bi bizinên ji ber şivan, ya zêr û zîvên pîrika 

cîran Sosinê; li bajar diziya zêrê dikandar û şêlandina Tozoyê qehwevan ve 

digihîje asta herî jor. Ev kiryarên Keleş ên kirêt ji hêla diya wî Xatûnê ve wekî 

serkeftin tê dîtin û Keleşê xwe wekî “sebra min, şêrê min” bi nav dike û tim 

dipesinîn e. 

Diziya Keleş bi şekirek ku ji dikanek şewqefiroş dizîbû dest pê dike ta ku zêrê 

paşayê bajar karibe bidize berdewam dike. Paşa ji bo zêrên hatî dizîn ka bizanibe 

kê diziye hin belêniyan dide û Keleş li xwe mikur tê ku wî zêr diziye. Piştî li xwe 

mikurhatinê vedigere mala xwe û ji diya xwe re dibêje: “(…) bi vê, zarokatiya 

min li paş min ma, divê ez êdî wekî mirovekî temen tije tevbigerim…”(r. 23). Ji 

belêniyên paşê yek jî bi cih anîna xwestekên wî bû. Ji ber vê waedê diya wî li ser 

xwestekên ji paşa, serê wî tevlihev dike û wiha dibêje: “Baş e! Divê tu daxwaza 

keça paşê Pêrî bikî û karekî di qesrê de, bi wî şertî da ku ez û te jî bikaribin di 

qesrê de bi cih bibîn.”(r. 23). Bi van xeyalan dema Xatûn û Keleş li dîwana mîr li 

hember paşa di lêpirsînê re derbas dibin, ji ber ku Xatûnê bi zanebûn kurê xwe 

handanî diziyê kiriyê li gor zagonan sûcdar tê dîtin û wê diavêjin zindanê. Xatûn 

berê ku were tawanbarkirin, dema di lêpirsînê de jê tê pirsîn ku çima destûra 

diziyê daye lawê xwe, ew ji bo parêzvaniya xwe û xwe mafdar derêxîne dibêje 

deshilatdar, axa, paşa jî didizin û gel dişêlînin û di vir de mantiqekî berovajî 

heye, nola ku nivîskar diziya Keleş mafdar bide xuyanî, ev jî şaşiyek e. 

Di beşa duyem a romanê de Keleş diçe dîwana paşa û li gor xwesteka wî hin 
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biryar tên girtin. Li gor biryarê dê hespek kihêl bidinê û wî di nava hêzên 

leşkeriyê de peywirdar bikin. Ji vê şûn de bi alîkariya rêberê leşkeran, pergala 

leşkeriyê nasdike, her tişt jê re tê vegotin.  

Di Artêşa Osmanî de, di bin pergala şerîatê de bi hişmendiyek jê mucahît 

derbikeve tê perwerdekirin, di vir de balkêşî ew e ku ji lawekî -Keleş- mensûbê 

ola êzdîtiyê ye çawa bi çavsoriyek zalimane li hember hemolê -dîndaş- xwe tê 

perwerdekirin der tê holê, ev jî rastiyek dûgela Osmaniyê ye. Ev gotina melayê 

leşkerî rastiya pergala Osmaniyan jî radixe ber çavan: “Wekî tê zanîn artêş û 

dewleta me li ser bingeha Şerîeta Îslamê hatine avakirin… Ev artêş ku ji Çola 

Erebistanê heta bi dilê Romê deshilatdar e û di cihadê de ye. Bi bêol û 

xwedênenasan re, ji bo serkeftina dînê îslamê û şerîata Nebî Mihemed elêyselam 

şer dikin û şehîd dikevin”! (r. 38). Melayê leşkerî bi hin gotinên xwe hişmendiya 

dewleta Osmanî ku em dizanin jî, bi me dide nasîn. Mînak: “Divê em hemû kafir û 

xwedênenasan bînin ser rêya rast û ya heq û em e bînin jî! (r. 39). Keleşê Êzdî di 

ocaxa leşkeriyê de êdî pêbendî perwerdehiyê bûye, ji nav revoya hespên artêşê 

bi navê Bazînê mehînek û bi navê Basor kihêlek diecibîne û êdî di artêşê de 

leşkerek siwarî yê bijarte ye. Em di herikîna romanê de xweş têdigihîjin ku Keleş 

êzdî ye. Êzdîtiya wî carinan diniçîne wî û dibêje min ji bîr meke: “(…) hate bîra 

Keleş. Gava roj hildihat û tîrêjên xwe belav dikirin diya wî Xatûnê berê xwe dida 

rojê û di ber xwe de dibû piste pistiya wê û ayîn dikirin.”(r .45).  

Nivîskar di şayesandinê de jî serkeftî ye. Dema şayesandina Perîxana keça 

paşa ya ku Keleş dil ketibûyê dike, wiha dibêje: “ (…) ling û çîpên wê yên wekî 

çîpên xezalan û bi xirxalan û neynûkê bêçiyên wê sorîn bûn, wekî nikulê kewê. 

Kirasê li bejna wê ya zirav û li hev hatî wekî şitleke dara selwiyê û wekî bi 

kulîlkên hinarê xemilandî bû…” (r .53). 

Keleşê di qesra paşa de ji xwe re cihek bidest xistibû, êdî her roj siba 
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perwerdehiya olî, civakî, rêveberiya dewletê li ser esasê şerîatê didît û dibû 

mejîşûştek dijminê civaka xwe û ji nîvroyê şûn ve jî diçû perwerdehiya siwariyê 

gur û geş dikir da ku di rojên pêş de emana civaka xwe ya jê derketibû bibe! Geh 

li mehîna xwe Bazînê, geh li kihêlê xwe Basor siwar dibû û fêrî hûrgiliyên 

siwariyê dibû. 

Têkiliyên Keleş bi rêberê wî yê leşkeriyê Hemîd, seyîsê hespan Seyîs Dîbo re 

pir pêş ve diçe, li hêla din jî hişê Keleş car bi car bi dîtina Perîxanê re, bi hîsên 

evînî tevlihev dibe û kêliyek berî kêliyê dixwaze Perîxanê bi dest xwe bixîne. Em 

di herka romanê de ji devê mele Taqedîn hîn dibin ku dewlemendiya di bin 

komên nemisilman de çawa çilekiyek di dilê wan -Osmaniyan- de dide der. “…lê 

zêrker, pîşekar û bazirgan an file ne, an jî cihû ne. Hemû pez, dewar û zozan di 

dest êzîdiyan de ne” (r. 68). Paşayê mîrgehê ku dibîne Keleş di diziyê de mahir e, 

dixwaze wî di bin serweriya xwe de li hemberî dijminê xwe, di karên kirêt û 

xeter de bixebitîne û wî wekî şervanekî di perwedehiya leşkerî re derbas dike û 

dû re dişîne qadên şer; ev kirû bi me dide fêmkirin ku serdest-desthilatdar her 

dem mirovên ku bikaribin jê sûdê werbigirin, dixwaze diz be, dixwaze kujer an 

talanker be, wan ji bo berjewendiyên xwe bi kar tînin. 

Di beşa sêyemîn ya romanê de behsa cejna Çarşema Sor ya êzdiyan tê kirin. Ev 

cejn di biharê de, di meha nîsanê de wekî kevneşopiyek tê pîrozkirin û di vê 

cejnê de pêşbaziya cirîdê li dar dikeve û Keleş serkeftinek nîşanî her kesî dide. 

Piştî cirîdê Keleş di qesra mîrgehê de li hemberî paşa radiweste û bi nûgeriyek 

mezin dixwaze rewşa diya xwe hîn bibe, lê bêyî ku ji diya xwe agahiyek bi dest 

bixe ji wir bi dûr dikeve, paşa bi şertê ku serkeftinên nû li dûgela Osmaniyan 

zêde bike, soza ku keça xwe -bi şertê erêkirina keçikê jî- bi wî re bizewicîne, 

didiyê û li pey wî jî sîxurê xwe Hemîdî peywirdar dike û vê şîretê li Hemîd dike: 

“…lê divê ji îro pê ve, divê her di bin çavdêriya te de be.Tu hay ji liv û heraketên 

wî hebe. Ew çêlikê êzîdiyan e. Bawerî pê nabe.”(r. 86). Ji xeynî vê, serleşkerê 



 

 

 32       

 

  

paşê Cengîzxan jî van şîretan li Hemîdî dike: “Lê tu dizanî Keleş çêlikê êzdiya ye. 

Jahr ji çêlikê mar naçe. Divê tu her wî baş bişopînî û her di bin çavdêriya te de be. 

Divê hûn tu car tu caran pişta xwe bi wî ve nekin yek!” “Em dikarin wî gelekî ji 

bo xizmeta mîrgehê û Împaratoriya Osmanî bikar bînin.” (r. 95). 

Di pirtûkê de rayederên dewleta Osmanî çawa ji bo ku talanê bi dest bixînin 

ola îslamê bi bê exlaqiyek nedîtî bi kar tînin jî xweş rave kiriye. Dîsa feraseta 

Osmaniyan ya ku hin ol û mezheban çawa ji bo xwe wekî xeter dibîne û daxwaza 

ji holê rakirina wan, dîsa bi destê ji wan yekî pêkanîn xweş rave kiriye. Serleşker 

ji bo Hemîd pilana kirêt eşkere dike: “… îşev hûnê derkevin di serê sibê re hûnê li 

herêma şêxan bin! Ew devera êzidiya ye. Li wê deverê êzdiyê bi navê Pir Hesin 

heye. Pezê wî bi keriya ne. Hûn dê li wî terş û talanî xînin! Bistînin û bînin…” Lê 

yên wekî Keleş bidine pêş.” (r. 96). 

Bi fermana serleşker diçin talana malbatên êzdî radikin û tînin mîrgehê 

radestî peywirdaran bi navekî din radestî talankerên mezin dikin û Keleş di şerê 

yekemîn de bi kuştin û talana hemolê xwe êzdiyan ve serkeftinê bi dest dixe, 

hêviya gihîştina Perîxanê di dil de zêde dibe û xelata vê jî bi dest xistina destûrê 

ya ji bo neçîrê bû. Piştî vê nêçîrê cîgirê serleşker gazî herduyan dike û îcar dişîne 

nêçîra rastîn. Nêçîra dewlemendiya komên nemisilman ên wekî asûrî, suryanî û 

ermenî. Cîgirê serleşker Selehedîn wiha şîretê li wan dike: “Hemîd divê hûn kar 

û barê xwe bikin. Divê sibê hûn herin talana filehên asûrî, suryanî û ermeniyan! 

Vê carê divê hûn zêr û xezneya heyî ya wan vala bikin. Çi were ber we ser 

jêbikin. Lê dest vala venegerin! Ev ermenî û cihû hemû bazirganî, zêr û zîvê 

cîhanê di destê wan de ye. Her çend em bacê jî zêde zêde ji wan distînin, bes dîsa 

jî wekî zêr û diravên wan çawa bizên û qet kêm nabin.” (r. 108). Bi vê şiyariyê 

talanker diçin ser gundekî êzdiyan. Di vê talana gundê êzdiyan de pir mirov tên 

kuştin, hemû variyeta wan; zêr, zîv, keçên xama, hetanî bûkên wan wekî talan 

tên rakirin û dibin malê mîrgehê. Lê tişta sosret ew e ku ev talan û kuştin bi 
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rêberên olguher ên wekî Yûsif, Keleş û yên din pêk tê. Ev jî bi me dide selmandin 

ku dûgela Osmanî bi endezyariya civakî çi cinawirên ku koka qewmê xwe 

biqelînin, digehêjîne. Pêr bi navê ola îslamê bû, duh bi navê alayên hemîdiye bû, 

îro jî bi navê cerdevaniyê heman rewş berdewam e. Di mîrgehê de hebûna 

dîwana dengbêj û çîrokbêjan jî tiradîsyona civaka kurd rave dike. 

Di herikîna romanê de dîsa em pêrgî êrîşek li ser êzdiyên li herêma Hekariye 

yê jî tên. Ji vê pê ve dîsa êrîşa Osmaniyan ya ku li Heleb û Şamê li hember 

xaçparêzan pêk tê jî balkêş e. Keleş berî ku here Helebê Perîxanê difikire û wiha 

dibêje: “… ger ez vê carê jî dirust û zindî vegerim, zewaca me çê bibe. Ev cara 

dawî ye.” (r. 135). Keleş di şerê li Helebê ku bi xaçparêzan re diqewime de 

hevalê xwe yê fermandarê leşkerî -Hemîd- winda dike û bi dilekî kul vedigere 

Mîrgeha Botanê. Pîştî vegerê bi çend rojan daweta lawê serleşkerê wî Cengîzxan 

li dardikeve û di vê dawetê de pêrgî evîna dilê xwe Perîxanê tê. Daweta ku di 

dawiya payîzê ango di destpêka zivistanê de li dar dikeve nola ku di temenê 

Keleşê Reş de zivistanek sar ya giran bide jiyîn dixuye. 

Di romanê de tişta ku bandorek neyênî ya mezin li Keleş dike jê yek jî, 

nediyariya rewşa dayika wî Xatûnê ye. Tim di binhişîna wî de diya wî, wî zivêr 

dike. Ya din jî êzdîtiya Keleş e ku dema pir bêhnteng dibe, bi diayên nîvcozanî 

yên êzdîtiyê, xwestekên xwe anîna zimên e. 

Bi ber bi dawîbûna romanê de Keleşê ku bi salan bû ji bo Perîxanê bi dest 

bixîne; ji talana gundê êzdiyan bigire ta herêma Colemêrgê û ji wir jî ta Helebê 

jiyana xwe avêtibû nava agir, hemû li ber bayê felakê belawela dibe, bê encam 

dimîne. Lewre di daweta lawê serleşkerê mîrgehê de hezkiriya wî Perîxan tê û jê 

re tişta ku qet bîrnedibir dibêje: “Tu mirovekî leşkerî û tu dê leşker û nefer 

bimînî. Tu ji oleke cuda tê û dibin bandora wê olê de ye jî. Berî leşkeriyê jî ez 

jiyana te dizanim.” “Dûre tu êzdiyekî mêrkuj û diz î. Min sond xwariye. Ez dê 
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mêrkuj, birakuj û dizan nekim û nakim jî.”(r. 155). Û bi van gotinan gêteya 

Keleşê Reş dirûxe û bi rastî jî wekî navê romanê dibe “lehengê tazî” û bêkes, 

neçar di hola fireh ya dinyayê de. 

Divê mirov mafê nivîskar radestî nivîskar bike ku tevî hemû şaşiyên rêzimanî, 

nivîsîna peyv û hevokên nedurist jî, hetanî dawiya romanê xwîner bi xwendina 

romanê ve girê dide û serpêhatiya Keleş jî tevî ku di herka romanê de me jê re di 

xeyalên xwe de di şerekî de kuştin jê re terxandibû, bi helwestek esîl û bi gotinên 

Perîxanê yê derbarê wî û evîna wan ya dê neçe serî de, bi dawî dike û me 

hemûyan şaşwaz dihêle. 

Di romanê de wekî kêmasî mirov dikare qala çend xalan bike: 

- Di bikaranîna zayendan de tevlihevî heye, mînak: “…li vî bilbilî temaşe kir 

(nêr), di paragrafa binê wê de diguhere : “…nikaribû peyama wê, tê bigihîje. Lê 

dîsajî Keleş wekî hevalan, bi tenêtiya xwe guhdariya wê dikir.” ( zayend dibe 

mê). 

- Di gelek hevokan de daçeka “ji” wekî “jî”, “jî” jî wekî “ji” bi xeletî hatiye 

bikaranîn. 

- Hevokên bi zimanekî sade lê şikestî pir beloq dixuyin, zêde ne, divê di çapek 

din de teqez li ser redektekirina romanê were sekinandin.  

- Karê xwarin û vexwarinê di romanê de bi qasî ku êdî serê mirov biêşîne 

dubare dibe. Dubarekirinek wiha min di pirtûkek birêz Hesen Huseyîn Denîz ya 

bi navê “Hevî Her Dem Heye” de dîtibû ku şervanekî di pevçûnek de birîndar 

dibe û bi rojan tenê dimîne, rojê çend caran ji bo li jiyanê bimîne ji neçarî bi 

kevçiyê pê re berf dixwar, xwe li hêviyên xwe dilefand.  

- Di bikaranîna hin peyvan de nivîskar bê biryar e ka kîjanê bikarbîne, mînak: 

Geh dibêje mîr û qehwe (…çû qehwexanê, qehweyekî mîr û tahl vexwar.(r. 129)), 
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geh dibêje mir û qehwe (Keleş û Hemîd qehweya tal û mir vexwrin.(r. 70), 

qehweya mir an mîr?! 

 - Di hin peyvan de dîsa heman xeletî heye, mînak: Mizgînî ya di rûpela 135’an 

de hatiye bikaranîn di rûpela 136’an de dibe mîzgîn! Peyvek din jî rûpel 141’ê de 

bi “dinuqutîn” diqede, di paragrafek binê wê de dibe “dinoqitîn”.  

- Di romanê de nivîskar qala şerê Osmaniyan yê bi xaçparêzan re li Helebê 

dike. Lê bi qasî ku em dizanin şerê bi xaçparêzan re ne di dema Osmaniyan de, di 

dema Selçukiyên Anatoliyayê de qewimiye. Ya din jî nivîskar di romanê de qet ne 

qala demê, ne qala padîşahek Osmanî, ne jî qala mîrgeha ku mijara romanê ye, 

dike. Tenê navê mîrgehê derbas dibe: Mîrgeha Botanê. Ji ber vê di dest me de 

pêtalek em di tariya romanê de li dem û dîroka winda ya bûyeran digerin. Ev bi 

ya min xeletiyek e. Divê nivîskar hinek qala Mîrgeha Botanê bikira, navenda wê, 

mîrê wê, tekiliyên Mîrgeha Botanê ya bi der û dorê re an bi Osmaniyan re! Di van 

hêlan de valahiyek mezin heye ku nola tenê kuştina êzdiyan bi me bide fêmkirin 

mijar teng girtiye. Ji mîrgehê tenê navê paşa -ger ew jî nav be- derbas dibe. 

Xeyalperestiya nivîskar ya asofireh ya di romanê de dixwiye, divê di van hêlan 

de jî xwe bida der. Lê mixabin nebûye! Ya din jî kifşe ku nivîskar serwerî dîroka 

Osmaniyan nîn e, ji ber ku di tevahiya dîroka Osmaniyan de, di rêveberiyê de 

navê “Cengîzxan” nehatiye bikaranîn. Çimkî pergala wan li ser mezheba sunnî-

henefîtiyê hatiye sazkirin û ev navê qralê qewmê bi nav û deng ê Moxolan e ku 

ew jî bi baweriya totemîzm, şamanîzm û paganîzmê ve mijûlbûn. Lewra ji bo 

wan navek sar û dûrî ola îslamê dihat dîtin. 

- Mijara romanê ya hin beşan fena ku di pirtûka Îbrahîm Osman ya bi navê 

“Evîna Mêrxasekî” de tê vegotin, dixuye. Di romana Îbrahîm Osman ya bi navê 

Evîna Mêrxasekî de hin mîrên kurdan an ên ereban talanên êzdiyan radikirin û 

di tevliheviya têkiliyan de Mîrê Milan yê kurdan ji bo şer gazî Dewrêşê Evdî 
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dikir. Dewrêşê Evdî çawa bo Edûlê diçe şer û bi Gêsan re şer dike, di romana 

Lehengê Tazî Keleşê Reş de jî, Keleş ji bo Perîxanê keça paşa bi dest bixîne divê 

hêz û şiyana xwe bide selmandin. Ya din jî lehengê herdu romanan jî êzdî ne. 

Herdu jî siwarên hespan e, yek -Dewrêşê Evdî- siwarê Hedban e, yek -Keleşê 

Reş- siwarê Bazîn e. Dewrêşê Evdî yê siwarê Hedbên bo Mîrê Milan şer dike, 

Keleşê Reş ji bo Mîrgeha Botan ya girêdayî Dewleta Osmanî ye şer dike. 

Tesadûfiya çêdibe bi vê jî namîne bi ser de jî di herdu romanan de jî siwarê ji bo 

şer amade dibin, ji dozdeh kesî pektên. Mînak di romana Evîna Mêrxasekî de 

behsa dozdeh siwaran wiha tê bilêvkirin: “Danzdeh siwaran hesp bi çargavî li dû 

hev dibezandin. Sê rojan û sê şevan, bê razan, tî birçî li dijminên xwe geriyan.(r. 

309. Evîna Mêrxasekî). Hejmara heman siwariyan di romana me ya em li ser 

mijûlin -Lehengê Tazî Keleşê Reş- de jî wiha tê bilêvkirin: “Gava her dozdeh 

siwar li pey hev rêzik bûbûn wekî refê qulingên li sema û ber bi çolê ve diçûn.(r. 

97). Dîsa di beşek romana Keleşê Reş de ku şerê li Helebê li hember xaçparêzan 

de Keleş û Hemîd mil didin hev û di vî şerî de Hemîd tê kuştin; di Evîna 

Mêrxasekî de jî Sahdûn û Dewrêşê Evdî mil didin hev û Sahdûn di şerê li hember 

Gêsiyan de tê kuştin. Wateya peyvên ji navê pirtûkan jî nêzî hev in: Mêrxas û 

Keleş; her du jî maneya nêzî hev -hemwate- didin, (wek egîdî-lehengî). Û bi van 

rasthatiniyan jî namîne bi ser de jî her du nivîskar jî ji Wêranşara Rihayê ne. Ew 

qas tesadûfî di mejiyê mirov de bayê digobilîne, li ser xêrê be! Di vê mijarê de 

romana Îbrahîm Osman ya bi navê Evîna Mêrxasekî ji ber ku di sala 2008’an de 

çapa xwe ya yekem der çûye -ger bixwaze- mafê bersivdayinê hinek dikeve ser 

milê nivîskarê Lehengê Tazî Keleşê Reş Newaf Mîro, ji ber ku romana wî ya 

behsa nîqaşê ye çapa yekem di sala 2009’an de ji Weşanên Pêrî derketiye. 

Her tişt ji bo ku dara wêjeya me bêdem pelên xwe neweşîne ye. 
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Penaberên li ser çemê Elbeyê 

Romana Arşevê Oskan “Keştiya Penaberan” ji Weşanên Doyê di sala 2010’an 

de derketiye. Roman bi girîzgehek dirêj a kurtejiyana nivîskar dest pê kiriye. Di 

kurtejiyanê de tê xuyanî ku nivîskar li Sûriyê dema leşkerî kiriye li Derya Spî 

peywir wergirtiye, ev rewş tavilê bi bîra me dixe ku çima navê pirtûkê Keştiya 

Penaberan e. 

Di romanê de serpêhatiyên penaberên ku ji welêt û parzemînên cur bi cur ên 

ku ber bi Almanyayê ve çûne, tê vegotin. Afrîkayî, asyayî, amerîkayî… 

Di honaka romanê de rêveberên almanî, ji bo penaberan keştiyek li ser çemê 

Elbeyê bi cih kiriye ku ji çar qatî û çarsed jûrên biçûk pêk tê. Û ji bo penaberan bi 

hêsanî di bin çavdêriya xwe de bigirin, wan di vê keştiyê de dihewînin. Û pê re jî 

rêveberên almanî vala nasekinin, ji keştiyê hêj penaberan gav neavêtiye ser xaka 

wan, wan hînî zimanê almanî dikin. Em di honaka romanê de dudilî dimînin ku 

gelo bi rastî jî li ser çemê Elbeyê keştiyek penaberan hebûye an bi tevahî xeyalê 

nivîskar e! 

Navê vê keştiya taybet ya penaberan Bibby Altona ye. 

Roman bi gilî û gazincên Bedoyê Qamişloyî ku di çar mehan de xwe gihandiye 

Almanyayê û ligel rewşa kurdan ya trajîk berdewam dike. Di dîrokê de, çawa 

kurdan ji ber zilma dûgelên lê dijiyan, demek ji bo xelasiyê berê xwe dabûn 

Ermenistanê, niha jî wisa berê xwe didin welatên rojavayî… Serpêhatiya Bedo 

cihê xemgîniyê ye; jê yek jî ew e ku Bedo bêbextiya pismamê xwe yê ku li 

Almanyayê ew îxbarî polîsê alman kiribû qet ji bîr nake. 

Nivîskar zehmetiyên ku penaberan di rêwîtiyê de dîtine, yên gihîştine 

Almanyayê û li wir rastî zehmetiyên cur bi cur hatine jî, tîne zimên, bêwefayiya 

penaberan jî pê re. Çimkî yekê ku mafê rûniştinê werdigire û ji keştiyê xelas 

dibe, êdî yê din nas nake. Dîsa kîn û rik û rikeberiya kurdên penaber ku li 
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hember hevdu di kesayetiya Emînê Culemêrgî û Mihoyê Xerzî de hatiye 

ravekirin, rastiyek cihê xemgîniyê ye. 

Nivîskar, penaberên di keştiyê de, tevî bi sedan pirsgirêkan di karakterên 

Miho, Bedo û Aras de, bi nîqaşên cihê cihê derdixîne ser dikê. Arasê Kerkûkî ji 

hêla desthilatdaran ve çawa bi çanda olî hatiye perwerdekirin û ji rastiya xwe û 

welatê xwe dûr ketiye, ta ku komkujiya Helebçeyê ya ji hêla xwînxwaran ve pêk 

hatibû mafdar bibîne, ji xwe û civak û welatê xwe dûr ketiye, peyamek ji 

xeletiyên kesayeta girêdayî civaka me ye ku ravayî me dike. Ev jî rastiyek civaka 

me ye ku hinek kurd tim ji layê olî ve ji hêla hin kesên niyet xerab ve tê xapandin, 

ev rewş jî parçebûnê, dijberiyê bi xwe re tîne, rojek berî rojê gihîştina azadiya 

neteweyî bi şûn de dihavêje. Ew qas pirsgirêkên mezin hene ku penaberan tan 

dide da ku di şer û pevçûnên navxweyî de, hevdu bi kêr û xenceran birîndar 

bikin. Nola Arasê ku tundutûjiya olî ji xwe re kiriye rêgeza jiyanê û hevalê xwe 

Bedoyê li heman odeyê dimîne, birindar dike. 

Trajediyên penaberan dijiyan jê yek jî, di karakterê Sarayê de tê ziman. Sara 

ya ku mêr û sê zarokên xwe terikandiye û hatiye Almanyayê, tiştên derî 

kevneşopiya jiyana kurdewarî dijî, bi xortên cur bi cur welatan re rabûn û 

rûniştina wê, rewşek rastîn ya trajîk radixe ber çavan û dibe ku ji her neteweyî 

ev rûreşî rû bide… 

Rewşa penaberan wisa di zor û zehmetiyan de derbas dibe ku carinan 

penaber ji kûçikên almanan didexisin ku jiyana xwediyê wan kûçikan ji wan re 

afirandiye, ji jiyana wan baştir e. 

Roman mîna ku ji hêla nivîskar ve bêyî ku kedekî baş lêbiçe hatiye nivîsîn. 

Karakterên romanê yên sereke ku ji Miho, Bedo, Mihoyê Xerzî pêk tên mîna ku bi 

me zimanê çîrokek kuçeyan, ya li ser zimanê zarokan bide fêmkirin dixuye. 

Karakter bi taybetmendiyên xwe ve dernakeve pêşberî xwendevanan. Derheqê 
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wan de tu agahiyên hûrgilî tune ye. Tenê em dizanin ku piştî sê-çar mehan xwe 

gihandine Almanyayê. Gelo hinek behsa jiyana wan ya welat, têkiliyên wan ên bi 

civakê re, rêwîtiya wan a ber bi Almanyayê ve, zehmetiyên hatî jiyîn bihata 

vegotin û em baş fêrî rabirdû û rêwîtiya wan lehengên sereke bibûna wê çêtir 

nebûya! Ev kêmasiyana, lawaziya honandina romanê ye û romanê dadixîne asta 

çîrokek dirêj an bi navek din wekî novelek li pêşberî me dixuye. 

Hin karakterên di romanê de derbas dibe mîna ku navê alavekî-amûrekî be, tê 

ditîn, tu agahahiyek derbarê wan de tune ye. Mînak hetanî rûpela çilî navê Erkan 

nîn e, dîsa Cîhana Dihokî, Ferhat, hunermend Hesen, Sînema Êzdî, Elo di hin 

hevokan de derbas dibe bêyî ku em derheqê wan de tu tiştî bizanibin… Di 

romanê de divê hin karakter bi hemû hêlên xwe ve were pênasekirin; rabirdû, 

aborî, çandiyarî û bi vî hawî di hişê me de hin kartêkeriyan bihêle. Em di romana 

kurdî de li benda Raskolnîkovê* xwe ne, mixabin em hêj rast nehatine. 

Di pirtûkê de em fêrî dek û dolabên hin penaberan dibin, da ku ji bo li 

Almanyayê mafê rûniştinê werbigirin. Mînak Emînê Culemêrgî tevî ku li welêt ne 

mamoste bûye, bi ewraqên sexte yên ji welêt jê re tê şandin, dixwaze pê mafê 

rûniştinê werbigire, lê ew keda wî jî, ji ber ewraq di wextê de nagihîje ber destê 

wî berhewa diçe. Tevî hemû êş û azarên penaber di keştiyê de dikêşin dîsa jî 

jiyan diherike, hêvî geş dibe, bi hev henekan dikin, mîna ku di beşek romanê de 

Miho falekî datîne û ji Emînê Culemêrgî re dibêje; di fala te de tê xuyanî ku te di 

hijdeh saliya xwe de bi heywanekî çar lingî re têkiliya cinsî daniye û bi hev re 

dikenin. Piştî demek Emîn li xwe mikur tê ku li welat di bîst saliya xwe de tiştek 

wisa kiriye. Dîsa ji bo hin penaber xwe bişibînin welatiyên alman çawa ji bo 

şayikbûna rû û rûçikên xwe bi saetan li ber awêneyê dixebitin, hatiye ravekirin. 

Di karakterê Îbo de em pê dihesin ku çawa mirovên biyanî -penaber- ji hêla jinên 

alman ve tên bikaranîn. Mîna ku di kesayetiya Îbo de dixuye jinek çil salî dikare 

xortek bîst salî yê penaber bixapîne û ji bo azweriyên xwe yên cinsî bi kar bîne. 
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Di vê penaberiyê de nakokiyên çandên cuda jî xwe dide der, çawa ku Îbo dibe 

mêvanê jinika alman ya bi navê Mariya yê; hem fêrî vexwarina şerabê dibe ku 

bavê wî tim lê temî dikir ku “yên şerabê vexwe wê wekî kera hiş di serî de 

nemîne” hem jî di metbexê de, di xwarin çêkirinê de dixebite… Dîsa gera Bedo û 

Îbo ya ku li bar û dîskoyên St. Paulî, wan di şaşwaziyek de dihêle û ji ber 

tunebûna diravan, bêyî ku agirê dilê xwe vemirînin vedigerin keştiyê jî, nîşaneya 

wê yekê ye ku penaber di nav du çandên cuda de, bi bêrîkên vala tên eciqandin… 

Û xwestekên wan ên nîvcomayî pir in. 

Hin jê jî, tim bi tirsa ku dê dadgeh penaberiya wan nepejirîne û wan bi şûn de 

bişîne welatê wan, dijîn. Tirs û fikara destvala vegerîna welêt dilên wan dax 

dike… 

Beşa “Vedenga janên welêt li kolanên biyaniyê dijenin” ku tê de qala koçkirina 

dawî ya hunermendê nemir Mihemmed Şêxo û dû re jî qala Ferhad û Qado ku du 

hevalên rojane bi hev re li Qamişlo dixebitin û ji malbatên hejar in tê kirin, tu 

têkilî û naveroka xwe bi honaka romanê ve tune ye. Çîrokek serbixwe ya pir 

serkeftî ye ku di hêlîna romanê de, di quncikekî de hatiye pînekirin, lê rengê 

pîneyê cuda pir eşkere dixuye. Di vê navberê de nivîskar bi bîr dixe ku du tîmên 

futbolê li Qamişloyê tên hemberî hev ku alîgirên şovenîst ên ereban êrîşî tîm û 

alîgirên kurdan dikin ku Ferhad jî di nav de, bi dehan mirovên kurd tên kuştin. 

Ev bûyerek rastîn e ku di sala 2004’an de hatiye jiyîn… 

Nivîskar di pirtûka xwe de bi şêweyekî mafdar nexasim rexneyê li penaberên 

kurd yê bakurê Kurdistanê digire ku tim û tim bi tirkî diaxivin… 

Dîsa xeyalên penaberan yên ku dixwazin di demek kin de pir dewlemend 

bibin, di karakterê Siracê Batmanî de tê ziman. Parçebûna malbatan û 

bendewariyên hatî afirandin jî, dîsa di kesayetiya Sirac de tê vegotin. Sirac çawa 

ji bo dewlemend bibe bi şev di karekî de, bi roj di karekî din de dixebite wisa jî 
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malbata wî li Stenbolê di kirê de dijî, lê Sirac li Almanyayê ji bo mafê penaberiyê 

bi dest xwe bixe, li dû jinekê ye ku bibîne û pê re bizewice… 

Di dawiya romanê de beşa ku “Keştî jî koç dike” bi min beşa herî xweş e û pê 

re jî xemgîniyek diafirîne. Keştî jî piştî demekî tê ziman û bi bîr dixe ku ew jî 

firotine welatekî din û wê ew jî koç bike, bibe penaber û çarenûsa penaberan 

bijî, wekî wan li welatekî xerîb bibe mêvan… 

Arşevê Oskan berê bi navê “Berbang Qedexe ye” pirtûkek helbestan pêşkeşî 

xwîneran kiribû û bi wan helbestên sade û şayik em ji hêla hiş û hîsî ve têr 

kiribû, lê vê carê bi pirtûka “Keştiya Penaberan” ku wekî roman hatiye 

penasekirin lê bi xwe wekî novelek dixuye û ji 111 rûpelan pêk tê, bi me dide 

hîskirin ku “pêşeroja penaberan nediyar e” û berbanga wan qedexe ye û me 

nîvtêrî dihêle…  

Berbanga penaberên di keştiya bi navê Bibbiy Altona ya ku li ser çemê Elbeyê 

ku bajarê Hamburgê dike çend beş û ber bi behra cemedê ya bakur ve diherike, 

qedexe ye. Nediyar e ku dê çi were serê wan… 

Li ser penaberan û pirsgirêkên wan wekî din jî çend pirtûk hatiye weşandin, ji 

wan ya herî baş jê yek ya nivîskar Helîm Yûsiv a ku bi navê “Ausländer Beg” e. Ya 

din “Parîsabad” a Fawaz Husên e. Dîsa pirtûka Şener Ozmen ya bi navê 

“Pêşbaziya Çîrokên Neqediyayî” ku bi lehengiya Sertac û serboriya wî ya ji 

Hezexê dest pê dike û li Almanyayê ji hêla oldarek ve tê kuştin jî, ji trajediya 

penaberan beşek e… 

Her tişt ji bo wêjeyek netewî ya serxet û binxetan nasneke û rehên xwe li her 

derê vê axa birîndar bicih bike ye. 

*Raskolnîkov sereklehengê romana nivîskarê rûs Dostoyevskî ye ku navê wê 

“Sûc û Ceza” ye. 
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Şêx Seîdê Kal û Sê Gavên Wî yên Dawiyê 

Di vê nivîsê de ez dê li ser romana Jan Dost ya bi navê “3 gav û 3darek” ku jana 

me bi bîra me dixe û birîna me ya hêj qaşik negirtiye û xwîn jê diniqute, 

rawestim. Roman ji Weşanên Avestayê çapa duyem kiriye. Lê berî ku ez derbasî 

mijara xwe bibim divê ez bidim zanîn ku li ser berhemên birêz Jan Dost peyivîn 

dibe ku ji hêza min der be, lê dîsa jî divê ew vê nivîsa min wekî sipasiyek li ser 

navê xwîneran ji bo xwe qebûl bike. Mirov kîjan pirtûka hêja Jan digire destê 

xwe jê bêhna dîroka me ya bi berxwedanan xemilî lê bi têkçûyî yan encam bûye, 

dibe. Ji van yek jê Mijabad e ku li ber “çar çirayan” mija li ser Komara Mehabadê 

dide alîkî, ya din ku navê wê Mîrname ye bi mirovek rûpoş ve me bi gera xwe ve 

dike mêvanê şahê wêjeya kurdî Ehmedê Xanî û li ser mirina wî jî mijek diafirîne 

ku ew hatiye jehrkirin, ya din jî Kela Dimdimê ye ku ew jî berxwedana kurdan ya 

li hember eceman e. Kela Dimdimê şerê kurdan li hember dagirkerê ecem-faris 

vedibêje. Ev berhemên hêja ji bo xwîneran bila li hêlek bimîne ez dê li ser 

pirtûka wî ya bi navê “3 gav û 3darek” hin peyvan rêz bikim.  

Pirtûk ber bi sêdarê ve mîna xeyal û fikirînên di “çar gavên dawî” yên Şêx Seîd 

de, dikare were dîtin. 

“3 gav û 3darek” bi pêşgavek ku mirov di serî de hişyarî jana dê biqewime 

dike, dest pê dike: “Şimikê dilê xwe deyne û dilxwas derbasî nav stiriyên vê 

romanê bibe.” 

Şêx Seîd di şevek tarî de di milê wî de du serbaz, di hiş de hin pirsên ku diviya 

ji berê de ji Xwedayê xwe bikira û bi tîbûnek eman nedidayê û bi destên xwe yê ji 

pişt ve girêdayî ve ber bi qederek têkçûyî tê Derê Çiyê yê Amedê. Jiyana 

amediyan ya rojane ku bi xemsariyek diherikî ya di germa havînê de, ji hêla 

nivîskar ve hatiye ravekirin. Ji vê rewşê tenê yek dûr e: “Kesekî tî wê şevê li 

Amedê nebû, ji bilî wî şêxê ku du serbazan bi milên wî girtibûn û ber bi sêdarê 
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ve dibirin.” (r. 15) û “qedera ji werîsan, ji sêdar û lerza bêdeng ya berî mirinê, li 

hêviya şêxê heftê salî bûn.”(r. 20).  

Şêxê her ku diçû nêzîkî sêdarê dibû, heta ku sê gav mabû. Di wê kêlîkê de 

gelek şêx, mele û xweşmêrên dihatin daliqandin bi ber çavên Şêx Seîd dikevin. 

Nivîskar vê rewşa trajîk wiha vedibêje: “Bedenên şêx û began, xweşmêr û 

axayan, serhildêr û ciwanmêran wê şevê bi stûyên di werîsan de li singa ezman li 

ber çavên xwedayên tirsonek, mêjûyeke bi tîpên xeniqî dinivîsîn.” (r. 26).  

Şêx dema li ber sêdarê ye dikeve kûrahiya zaroktiya xwe û hin gotinên diya 

xwe bi bîr tîne: “Kurê min, te sala xwe temam nekiribû tu meşiyayî! Çend roj 

buhurîn me kosteka te li hewşa malê qetand, ( …) benekî ziravik û xav li her du 

lingên te gerandin.”(r. 31). Li pey vê xeyalê vedigere rastiya li holê û li nêzîkî 

werîs wiha dinehwirîne: “Îro ben dê li stûyê min bigere ne li lingên min. Kosteka 

miletekî tê qetandin îro.”(r. 32). Û bi vê gotinê hevîhêziya xwe ya ji bo neviyên 

xwe li pêşerojê dermale dike. Nivîskar bi çend hevokên bêhnolî û herbî bi 

serneketina şoreşa Şêx Seîd dide ravekirin: “Tivingan ji bo kurdan azan dan, lê 

hemû nehatin nimêjê. Ew nimêj li mizgeftan bi destnimêjeke sivik bi avê yan jî bi 

axê dibû, lê nimêja azadiyê. Destnimêjeke bi xwînê jê re divabû, loma jî her kes 

nehat!” (r. 35). 

Dîsa bi edeba olî mezinbûn, têgihîştina Şêx Seîdê di tekiyeya bavê wî 

de, perwerdehiya wî ya olî û heta radeya şêxîtiyê, çawa wekî mirîdekî di 

terîqetan de cih girtiye xweş hatiye vegotin. Feraseta zaroktiya wan ya 

tênegihîştina hin rêgezan çawa di dilê wan de tirs diafirand jî wiha tê vegotin: 

“Heger hûn ne baş li ser şêxan biaxivin, dê devên we xwar bibin! Eger hûn çavên 

xwe di helqeyên zikir de vekin, devê we xwar dibin.” (r. 37). Dîsa hêmayên wekî 

xeftanê li bejna şêx û şaşika li serî jî ji mirovên berendamê şêxtiyê re cihek girîng 

digire û bavê wî wiha dibêje: “Kurê min ev taca serê alima ye, lê zanibe ya pêwîst 
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ew e, ilmê di serê te de, ne şaşika li serê te! (r. 38).  

Di romanê de têkiliyên dewletên serdest li Lozanê, bi doza kurdan re çawa 

bûne egerên karesata li ser kurdan wiha vedibêje: “Ji textê maseyên ku qedera 

me li ser wan mîna çermê gayekî mirar hatibû raxistin li Lozanê, ev sêdar bilind 

kirin.” (r. 40). Têkiliya bavê Şêx Seîd bi filehên Erzeromê re çawa di nava 

germahiyek nêzîkî biratiyê de ye, dide xuyakirin ku malbata Şêx Seîd bi qasî 

dihat fîşal kirin ne dijminê filahan bû. Jê wêdetir têkiliyên wan pir baş e. Ji sêdarê 

re çend gav mayî Şêx Seîd di nava rastiya bi hovîtî tê jiyîn û rabirdûya xwe ya 

rakêşer de tê û dihere. Geh hevalên wî yê bi sêdaran ve daleqandî yê wekî Şêx 

Xalib, Şêx Ebdulla, Şêx Elî yê Çanê ku li hemberî mirinê di berxwedanê de ye 

difikire, geh di xeyalên zaroktiya xwe de bi bavê xwe Şêx Mehmûd re li 

Erzeromê, di rojek zivistana sar a bi berf de, li dikana file Serkîs Boxosyanê ku 

hevalê bavê wî bû û bi ken porê wî mis dida, ew dişand bi taxûkan şemitîna li ser 

berfê bi bîr tîne. Û tavilê rastî û rabirdûyê bi hev ve girê dide û wiha dibêje: 

“Weyyy. Ev sêdar jî dişibin wan taxûkan.” (r. 50). Çawa rastiya li ber ji pêncî 

sêdaran pêk dihat, welê jî rabirdûya ku wekî şerîtek fîlmê li ber çav bû jî, ew 

pêncî kes li ser berfê bi taxûkan dişemitîn… Geh Dîcle bi bîr dianî; kelekên ku ji 

şetê Dîcle tacir û fîrar û bazirgan ber bi Bexda û Besrayê ve dibirin û di dema 

feqetiyê de çawa bavê wî ew ji Paloyê şandibû Mûşê li wir bi xeratekî kal î 

ermenî re li ser xusetên daran ketibûn nava suhbetê… Dîsa bi dewrêşê ji Cizîrê 

hatibû û li ber mizgefta Eladîn Beg ya li Mûşa şewitî ketibûn nava suhbetê û jê re 

helbestek xwendibû ji bîrê nediçû: 

“Ez işqê, qedeh bi qedeh dinoşim 

Ne şerab bi dawî dibe, ne tîbûna min.”(r. 57). Pê re jî parçeyek ji têkçûna 

serhildana Bedirxan Paşa ya li Cizîra Botan bi bîra Şêx Seîd dixist û bi çekûyek 

ew wêranî dianî ziman: 
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 “…Romîkêd kumsor ketine Cizîra Botan 

Xirab kirin ciyê zava û bîka.” (r. 61). Nola ku bi bîra me bixe ne zilm û zora 

sitemkaran bi dawî dibe, ne jî berxwedana kurdan ya li ser heqiyê. Em pê dihesin 

ku Şêx Seîd di dema zaroktiya xwe de çawa li ber destên meleyên Mûşê hînî fiqh, 

tevsîr, hedîs û zanyariyên din bûye û vegeriyaye Paloyê. 

Çîroka biçûk ya ji hêla Xidirê Botî ve ji feqe Seîd re tê vegotin pir balkêş e. 

Gûza ku Xidirê Botî dihavêje ser qubeya mizgeftê û her carê digindirî li erdê 

diket… û wî bi israr dixwest ew gûz li ser qubeya mizgeftê bi cih bibe, ji gûzê re 

wiha dibêje: “Hey wê rojek bê, tu yê bibî qubikeke biçûk li ser quba mezin.”(r. 

59). Li ser pirsa feqe Seîd hikmeta gûzê wiha bi lêv dikir: “Ev gûza Bedirxan Paşa 

ye, gûza Mîrê Botanê ye feqe, gûza hêviyên wî yên pelixî ye.” (r. 59). Dema feqe 

Seîd di zivistanek qeşagirtî de li ser Çemê Mûradê di dest Dewrêşê Botî Xidir de 

gûzek û li ser cemedê mirî dibîne çend hêsiran dibarîne û wiha dibêje: “Hêêêy, 

dawî gûzê te li ser qeşayê sekinîn!” (r. 69) û bi vê gotinê mîna ku bibêje ne Mîr 

Bedirxan, ne jî tu di armanca pîroz ya ji bo xelasiya kurdan de negihîşt serî… Lê 

em jî dizanin ku wekî Xidirê Botî di çîrokê de jî gotiye, ew ji bo li ser qubê bi cih 

kirina gûzek re xebitî û nekarî wî karî bibe serî, em dê wê gûza li ser Çemê 

Mûradê qeşagirtî û di destê Xidirê Botî yê hişk guvaştî de mayî, rojek li ser qube 

ya asîman bi cih bikin û ew çavên wî yên vekirî mabûn bi aramî bidin girtin… 

Gûz gulover û qube gulover… Em dizanin karê me li hember hovên ku me tune 

dihesibînin zor e. Lê em dê bi ser bikevin, fena ku pêşengekî gotibû “rasteqîne 

bin ya bêîmkan bidestxin”. Ew têkoşîna ji bo gelê me yê di hêmaya gûzê de ji 

Bedirxan Paşa gihîşt Mehmûdê Berzencî û ji wî jî Şêx Seîd teslîm girt, dê bi nifşên 

nû bi taca serkeftinê bi dawî bibe…  

Di gava duyem ya ber bi sêdarê ve Şêx Seîd di xeyalên xwe de li hember keça 

xweşik -qewraşa mala wan- Perîxanê ye û vegera ji Mûşê ya di zivistanek sar de, 
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di dilê wî de agirek bêdeng dide dadan. Di pazdeh saliya wî de konê evînê di dil 

de dihat vegirtin û xwe bi çavên Perîxanê germ dikir. Li hember sêdarê tim û tim 

di nava gola bîranînên xwe de werdibû Şêx Seîdê kal; geh cardin vedigeriya cem 

seydayê Mûşê ji bo feqetiyê, geh li peravê Gola Wanê li nêzîkî Xelatê di gerê de 

bû û masiyên ku ji hêla masîvanekî ve dihatin girtin çawa xwe dilivandin û di 

dawiyê de bi neçarî bêliv diman, bi vê re jî vedigeriya rastiya kêliya bi 

berxwedanî ya tê de û sêdara du gav jê dûr re wiha dinehwirand: “Kî ye ew kesê 

ku bîra werîsan biriye ji bo xeniqandina mirovan!” (r. 82). Lê kî nebû! 

Bi bîranîna hezkirya xwe Perîxanê re, ji alîkî ve şerê evîna dilê xwe vedigot, ji 

alîkî ve jî dîroka salên şer yê berî Şerê Cîhanê yê Yekemîn li Qers, Erzerom û 

Wanê xisar dabû mirovan, ji feqeyê hevalê xwe Xalisê Bedlîsî re vedibêje. Û pê re 

bavê Perîxanê çawa ji Artêşa Osmanî fîrar kiriye û li Erzeromê bi cih bûye, ji wir 

jî ber bi Paloyê hatiye tevî ku bav tê kuştin Perîxan û diya xwe tên û xwe 

dihavêjin bextê Şêx Mehmûdê bavê Seîd û li wir qerwaşiyê dike, evîna wan jî ji 

wê kêlîkê dest pê dike. Bi vegotina evîna feqe Seîd ya bi Perîxana çav şîn re, fena 

ku kêliya tê jiyîn ya li hember sêdarê û rabirdûya hatiye jiyîn di heman dîzikê de 

tê têwerdan. Xwîner baldar nebe dê xwe ne bi xwendina jînenîgariya rêberek 

kurdê li ber sêdarê dê çend çirkeyan şûn de bi dawî bibe re, tu dibêjî qey xwe bi 

serpêhatiya du evîndaran re mijûl bûyî, bibîne. Ev jî serkeftina nivîskar e. 

Trajediya dîroka me ya nêz bi şêweyek dûrî hevokên hişk ên ziwa bi me dide 

fêmkirin û hezkirin. Di romanê de tişta ku di bîra mirovan de hêlîna xemgîniyê 

çêdike jê yek jî şibandina werîsê bi sêdarê ve dirêjkirî ku wekî “Elif” a alfabeta 

erebî ya ku yekem herf e û feqe Seîd di temenê xwe yê zaroktiyê de hîn bûbû û di 

dema darvekirinê de li ber çavan dixuye. Minareyên mizgeftan, xameya ku pê 

dinivîsî, tîrên cengaweran, darên li rex çeman, heta bejna Perîxanê hemû 

dişiband elifa alfabeta erebî û ji bavê xwe re digot: “Elif xweşik e!” Elif tîpa 

yekem bû ku di pênc-şeş saliya xwe de fêr bûbû. Nivîskar di romanê de me bi 
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xeyalên Şêx Seîdê li ber sêdarê re dibe dema Osmaniyan ku di bin serweriya 

Sultan Ebdilezîz de ye û ji hêla aborî, civakî, çandinî û sewalvaniyê ve çawa îflas 

kiriye. Dîsa li ser xaka Osmaniyan îngilîz, fransî û rûs çawa tîzikan dihavêje û çav 

berdaye dewlemendiya mayî: “Êdî dewleta Osmanî bûbû gayekî pîr û qesaban li 

ser çermê wî şer dikirin û keftar li çar hêlên wî kom bûbûn.” ( r. 102). 

Gava sêyem ya romanê bi bîra xeyalên Şêx Seîd ve berdewam e. Piştî hezkiriya 

wî Perîxan di bîra hewşa mala wan de dixeniqe, evîna wan jî nîvco dimîne. Feqe 

Seîd, li Melazgirê hin îlmê olî fêr dibe û rojek ji seydayê xwe dipirse: “Seyda! Eger 

Dewleta Elî Osman têk biçe, wê çi ji mîrata wê ji kurdan re bimîne? Û dîsa 

parçeyek ji dîroka serhildana kurdan ya bi şikestin bi dawî dibe bi bîr tîne: “Eger 

ev dewlet ji holê rabe, dê sêdar ji kurdan re bimînin.” (r. 112). Şêx Ubeydullahê 

Nehrî ku li Şemzînanê serî hildabû têk diçe û şêx di kêliya gava dawî ya ber bi 

sêdarê ve di dilê xwe de wiha dibêje: “Gûza wî jî xwe li ser qubê negirt.” (r. 114).  

Dîsa di kesayetiye feqe Rustem de kurdên ku wekî çilm û zîro bi Osmaniyan ve 

zeliqîne, tu daxwaz û rastiya neteweyî û olî ya kurdan ya wê demê napejirîne jî, 

bi vegotinên cur bi cur tê ziman. Feqe Rustem Osmanîparêz e, girêdayî padîşahê 

demê ye û qet naxwaze rastiya netewî ya xwe binase an jî ji yekî bibihîse… Bi 

gotina nivîskar em di deşta xeyalên Şêx Seîd de rastî qirkirina ermeniyan jî tên. 

Di dema şerê Sariqamîşê de bajarên rojhilat ku kurd û ermenî tê de tevlihev 

dijiyan dibe dojeh. Bi pîjkirin û zêrandina rûsan, ermenî bi hestê neteweyî li 

gund û bajaran serî hildidin, bi pîjkirina Osmaniyan jî kurd ji ber hestên olî li 

hember ermeniyan derdikevin neçîrê û şerekî dojehî di navbera du gelên qedîm 

ên hezar salî de diqewime û di vî şerî de ermeniyên têkçûyî bi fermana 

Osmaniyan tên kuştin, nefîkirin, lê ev rewş pir li zora Şêx Seîd diçe û tavilê 

hewara xwe digihîne her dera ku mirîdên wî lê dijîn û kuştina ermeniyan wekî 

qetlê bi nav dike û dibêje ermeniyan ji van gurbavan biparêzin. Bi xwe jî ji vê 

tevliheviyê zivêr dibe û berê xwe ji Erzeromê dide Pîrana ku îro wekî navçeyek 
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Amedê tê bi navkirin… 

Di herka romanê de di ezmanê xeyalên Şêx Seîd de birînek ku xwe çend caran 

dubare dike, dilê wî diêşîne xinizî û xayintiya hevlingê wî serdar Qasim Begê 

Cibirî ye. Dema li ser pira nêzî Gimgimê Şêx Seîd tê girtin Qasim Begê xiniz 

amûrên wî yên rojane bi kar dianî wekî şeh, gustîlk, desmalk û saeta wî nola 

talanek bi dest xistibe, xesb dike û ji Şêx Seîd re dibêje ku ev şeh êdî bi kêrî te 

nayê û pê simbêlê xwe şeh dike, li ser vê Şêx Seîd wiha bersivê didê; “Qaso! Yê te 

şehek ji bo rihê te yê nepak lazim e, ne ji bo riha te.” (r. 39). Dîsa Qaso dema 

gustîlka wî ya ji dostek wî yê ermenî yê Erzeromê diyarî bû digire ji Şêx Seîd re 

wiha dibêje: “Bide min vê gustîlkê, ew li tiliya te teng bûye! Wê te biêşîne.” 

(r.121). Dem bi dem di nava rûpelên romanê de bi bîrxistina Qasim Beg re, 

nivîskar bala me, awirên me dikêşîne ser xiniziya wî ku, bûye ji egerên têkçûnê 

ku kurd çima tifaqa xwe nikarin çêbikin… Û di gava xwe ya dawiyê de jî li ser 

kurdên kurtêlxwir ên tifaqa kurdan berbend dike, bi çîroka gûzê bi me dide 

fêmkirin: “Li her deverê kurd li ber quban rawestiyabûn û gûzên xwe diavêtin 

ser. Eger wan kesan bi hev re gûz biavêtana ser qubekî, dê qub di bin gûzan de 

mabûya.” (r. 122). Nivîskar di beşek romanê de rexneyê li kurdan digire ku çima 

tifaqek bi hêz li dar nexistine û bûne pêlîstoka hêzên emperyal ên wekî îngilîz û 

fransiyan. Ligel vê dîroka têkoşîna kurdan bi bîra me dixe, qala serhildana Şêx 

Ubeydullahê Nehrî, xebata rewşenbîrê kurd yê wekî Seyid Ebdulqadir li 

Stembolê, têkoşîna Şerîf Paşa yê ji bo mafê kurdan li Parîsê, dike. 
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Şêx Seîdê Kal û Sê Gavên Wî yên Dawiyê (Beş II) 

Ez dê li ser romana Jan Dost ya bi navê “3 gav û 3darek” ku min di beşa yekem 

de qal kiribû, şîroveyên xwe berdewam bikim. Ji ber ku kesên dîroka xwe fêr 

nebin wê tim tûşî bêbextiyên qenebxêran werin. 

Piştî Şerê Cîhanê yê Yekemîn çawa ku nivîskar Osmaniyan dişibîne gayê pîr, bi 

rastî jî di dîrokê de di salên êdî Osmanî di her şerî de têk diçû de, çarê -

împaratorê-rûs Nîkolayê Yekem, Dewleta Osmaniyan dişiband mirovekî 

nexweşê ku êdî ji nexweşiyê filitandina wî negengaz e, wisa jî ji bo 

dewlemendiyên wê yên sererd û binerd di navbera hêzên navneteweyî de şer 

diqewimîn. Di vê navberê de nivîskar parçebûna kurdan, bi hêviyên qels li 

bendêmayîna alîkariyê ya ji hêzên wekî îngilîz û fransiyan, tîne ziman. Behsa 

Peymana Sewrê dike ku çawa ji bo kurdan hêviyeke ji tayê xav hatiye hûnandin 

bû. Dîsa ew hêviya ji tayê xav çawa bi hevkariya komara nû ya li Enqerê hatibû 

damezrandin û hêzên emperyal ên wekî îngilîz û fransiz ve bi Peymana Lozanê, li 

Swîsreyê tê qetandin û kurd tevî xewnên xwe têkdiçin -bi kêra nûnerê hikumata 

Enqerê Îsmet Paşa ve hatiye tûjkirin têne gurandin- bi xemgînî vedibêje. Û li 

Lozana Swîsreyê hêzên emperyal tenê Peymana Sewrê kefen nekirin, di heman 

demê de pêşeroja kurdan jî kefen kirin. Ev hevoka ji rûpeleke wekî çemê 

xemgîniyê diherike, wê rewşa kambax rave dike: “Îsmet Paşa bêyî ku Mûsilê bixe 

bêrîka xwe, li Enqerê vegeriya. Lê tiştê ku bi dest xistibû, ji Mûsilê buhatir bû, 

mezintir bû, bêrîkên wî hemû tije kiribû: Qedera kurdan.” (r. 137). 

Di dawiya romanê de dema ku serbaz serê Şêx Seîd bi zor dixe xeleka werîsê 

sêdarê, ew dîsa di deşta salên borî de digindire û xwe li gundê Qolhisara Xinûsê 

li bin dara tûyê bi mebûsê berê yê Bedlîsê yê meclîsa Enqerê re di sohbetek de 

dibîne. Di wê sohbetê de Yûsif Beg li ser lîstikên îngilîzan ku li ser pêşeroja 

kurdan lîstibû û kurd hêvîşikest hîştibû, disekine: “Me digot a niha dê îngilîz 
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alayên xwe ji Amediyê û Silêmaniyê, fransiz jî ji Sûriyê bikişînin vir û bi hawara 

me ve werin. Lê! (r.145). Piştî ravekirina van rastiyan Yûsif Beg wî vexwendî 

serhildanê û rêberiya şoreşê dike: “(…) yê ku karibe vê tevgerê bi pêş de bide, 

cenabê te ye ezbenî.” (r. 146). Şêx Seîd di kêliya ku serbaz xeleka werîsê sêdarê li 

qirika wî dişidîne, cardin vedigere tûrikê xeyalan û çawa bi Xalid Begê Cibirî re, 

Yûsif Ziya Begê Bedlîsî re û bi agahiya rewşenbîrên li Stenbolê wekî Seyid 

Ebdulqadir re biryara serhildanê girtibûn, di ber çavan re derbas dikir û bêwext 

girtina hevalên xwe bi bîr dianî, dûre çawa ji hêla Komeleya Azadî ve wekî serek 

hatibû qebûlkirin… 

Mirov ji nameya Şêx Seîd ya ku ji serekên Xormekên Gimgimê re, ji dêrsimiyên 

elewî re şandiye, xebera ku taybetî ji bo Seyid Riza serekê kurdên Dêrsimê re 

şandiye da ku piştgiriyê bide serhildanê fêr dibe ku, doza Şêx Seîd dikir dozeke 

ne tenê olî, di heman katê de millî bû… Nivîskar vê taybetiya serhildanê ji devê 

Şêx Seîd wiha bi me dide fêmkirin: “Sond bi zatê Xwedê teala, ez dê vê şaşikê ji 

serê xwe daneynim, heta yan di rêya dîn û millet de şehîd bibim, yan jî 

istiqlalê…(r. 156). Tevger û xebata Şêx Seîd ya ji bo serhildanê di “berfeharek” 

sibatê de jî berdewam bû. Solaxa, Licê, Hênê, Pîran û cihên din tev 

agahdar kiribûn ku amadehiyan bike da ku serkeftin bi dest bikeve. Lê mixabin 

wekî gotina nivîskar “ehmeqiya hin kesan, ji alîkariyê dûr sekinîna kurdên elewî 

yên Gimgim û Dêrsimê -bi taybetî Seyid Riza- amadehiyên bêwext ên eşkera 

dihat kirin, dibû sedem ku di serhildanê de derz û şikestin çêbibe. Di kêliya 

darvekirina Şêx Seîd ya di gava dawî de, dîsa bîranîn xwe di serî de dilivîne; xwe 

li Pîranê li mala birayê xwe Ebdurrehîm, di civatekê de û li kêlekê jî tevî mirovên 

dozê çend fîrar jî bi tivingên xwe rûniştîne. Ev fîrarên bi tifing dibin sedem ku 

dûgela li pey Şêx Seîd bû, pêşwext mudaxele bike û serhildanê bitefîne… Û bi vê 

jî, gûza ku Şêx Seîd ji bo biavêta ser qubê di dest de bû, ji dest tê girtin. Ew gûza 

ku bi sedan lehengên tî yên azadiyê xwestibûn ku li ser qubekê bidin 
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rawestandin...  

Divê mirov bi qasî ku nivîskar bi hişmendî li ser xiniziya kesên nehiştin 

serhildan bigihîje armanca xwe disekine, ji wî zêdetir jî mirovên bi daw û doza 

neteweya xwe ve girêdayî jî, tevî ku di romanê de bi navê sedan kesî yê rastîn re, 

seyîsê Şêx Seîd Çerkez û wêrekiya wî jî bibîne. Heta kêlîka dawî Şêx Seîd tenê 

nehîştina wî, bi dilpakî û bi dilsozî û aramî çûna wî ya sêdarê ew di bin quba ku 

gûz lê nedihat sekinandin de kir lehengek nemir… Divê bê zanîn ku navên di 

romanê de derbas dibin jê gelekên wan navên rastîn ên dîrokîne: Xalid Beg, Şeyh 

Ubeydullahê Nehrî, Qasim Beg, xizmetçiyê Şêx Seîd Çerkezê Yûsif, Seyid 

Ebdulqadir, Şerîf Paşa û hwd… Ev kesayetiyên rastîn ku hinek wekî lehengên 

romanê, hinek wekî agahiyên ji dîrokê tên bikaranînin di teknîka “romana 

dîrokî” de mirov dikare bibîne û wekî romana realîst ya beşek ji dîroka civakê 

penase bike. 

Roman kana xwe ji bûyerên rastîn digire. Ev cure roman ji bo hişmendiya 

neteweyî roleke sereke dilîze û divê girîngiya wê neyê jibîrkirin, lewre her dûgel 

ji bo ku neteweperweriya miletê xwe zindî bihêlin, bi saya hin nivîskarên xwe bi 

taybetî li ser vê beşa romanê ya mijara wê dîrok e û exlebî jî bi serkeftinên fîşalî 

dagirtiye radiwestin. Lê mixabin li ser dîrokê pirtûkên tên nivîsîn ger li gor fikra 

hin kesan nebe bertekên tund jî nîşan didin. Ji van yek jî pirtûka Ahmet 

Kahraman a bi navê “Serhildanên Kurd” ku bi tirkî di Weşanên Evrenselê de 

derçûye û tê de bi berfirehî qala serhildana Şêx Seîd û xiniziya Qasim Beg jî tê 

kirin, ji hêla hin derdorên bi awayekî xwe bi Qasim Begî ve girê didin ve rastî 

nerihetiyan hatibû, ku di civatek de ji wan hinan gotibû ku xweziya Ehmed li ser 

Qasim Beg nenivîsanda bila kê dinivîsand bila binivîsanda. Ez jî ji vir dibêjim ku 

va ye xweziya we bi cih hat û yekê Binxetê -Jan Dost- li ser hunera Qasim Begê 

“we” nivîsandiye. Halbûkî ya birêz Ahmet Kahraman kiribû tenê nivîsîna rastiya 
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demek hatibû jiyîn bû. 

Di herka romanê de em pêrgî bi sedan sedemên têkçûna serhildana Şêx Seîd 

tên; bazara navneteweyî ku dihîşt Fransa leşkerên artêşa nehemîn a tirk bi riya 

trênê di Binxetê re bigihîne Mêrdînê, kêmbûna çek û rextên serhildêran, ji 

hişmendiya netewî dûrbûna wan, kêmasiya dîsîplînê, têkiliyên feodalî, li hin 

bajaran talankirina dikan û mal û milkên xelkê -wekî Elazîz- pêşwext 

destpêkirina serhildanê, di berf û sermaya sibatê de hemû bûn egera têkçûnê… Û 

bi rojan dorpêçkirina sûrên Amedê bê encam dimîne û Şêx Seîd vedikişe aliyê 

çiyê, Hênê û bi vê vekişînê re jî hêvîşikestin dest pê dike û serhildêrên bê 

organîze riyên xwe li pey Şêx Seîd avare dikin. Li ser vê rewşa kambax Şêx Seîd 

wiha dibêje: “Ez emîrê kê me heyran! Her yek bi serê xwe ye. Bila hima ez 

xizmetçiyê wan bim. Çû gûza min jî qub negirt. ” Ev hêvîşkestin xwe di îmzeya 

şêx de jî dide der. Di destpêka serhildanê de li Dara Hênê bingeha hikumetekê 

hatibû avêtin û şêx Emîrulmucahîdîn bû, lê di dawiya rojên bi şkestin li Amedê 

diqewime îmzeya wî bi Xadimulmucahidîn diqediya û leşkerê Şêx Seîd ji ber 

artêşa tirk ji hev ketibû û her komek di geliyek yan di deştekê de yan jî di 

quntara çiyayekî de bi tenê mabû. Koma ku Şêx Seîd di nav de xwe li Çiyayê 

Şerefdînê digere û ji wir jî ber bi rojhilat diçû, bi xefka ku hevlingê wî, 

qaymeqamê Gimgimê, pismamê Xalid Begê Cibirî Qasim Beg jê re danîbû, li ser 

pira Ebdirahman Paşa tê girtin, di meha avrêlê de şêx di xeyalên xwe yên di nava 

qîrê de, bi destê kelepçekirî ji Gimgimê ber bi Amedê tê û deng li Amedê dike; 

“Diyarbekir! Îro ez dîl di destê romiyan de dibim mêvanê te. Hêviya me ne ev bû! 

Avêtina gûzan li ser quban zor e, wê ez westandim, ne vê rêwîtiyê.” (r. 193). Û li 

hember Sayib Begê bi xwe mebûsek bû lê di wê kêlîkê de serdarê Îstîqlal 

Mahkemesî ya Amedê bû, vê nîşê dide nivîsîn: “(…) heyata min a fanî gihîşte 

dawiya xwe, lê ez ne poşmanim ku bi vî awayî dimirim, ez dibim qurban di ber 

dîn û millet de û neviyên me dê ne rûreş bin, gava ku me bînin bîra xwe.” (r. 
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192). 

Piştî li ser pira Ebdirahman Paşa ya li nêzî Gimgimê dîl hat girtin Şêx Seîdê 

heftê salî, li pey heftê û penc rojên zindanî li hember sêdarê gava çaremîn 

dihavêje û di kêlîka dixwest wê pirsa ku derengmayî ji Xweda bikira di nîvî de 

dimîne, pirsê wiha dest pê dikir: Xwedayê min te çima… û bi çimayê re wêrîsê 

sêdarê gewriya wî bêyî ku bihêle deng derkeve dişidîne û hevok bi çimayê nîvco 

dimîne! 

Di romanê de gûz, sêdar, tîbûn û qub çend metafor in ku nivîskar li dora van 

rastiyên hatine jiyîn vedibêje. “Tîbûn” metaforek e ku zilma serdestan tîne 

ziman. Bi hişmendî û zanatî hatiye bikaranîn. Lewre “tîbûn” di qada dîrokê de 

wekî sembola zilma li hin kesan hatiye kirin dertê hemberî me. Mînak dema cihû 

pêxember Îsa çarmîx dikin an kurê Muaviye Yezîd, lawê xelîfe Elî, Husên li 

Kerbelayê li nêzîkî çemê Feratê dorpêç dikin û hêsîr digirin, bi rojan bêav 

dihêlin. Çawa ku ji van mînakan jî xuya dibe “tîbûn” di herka dîrokê de ji hêla 

mezlûman ve dibe sembola berxwedana mafdar, ji hêla serdestan ve jî dibe 

sembola zilmê…  

Dîsa qub/qubbe jî di şaristaniya îslamiyetê de cihek girîng digire. Ji hêlek ve 

giloverbûna asîman û gerdûnê sembolîze dike, ji hêlek ve jî di tesewûfê de jiyana 

piştî mirinê, axretê bi bîra mirovan tîne, di heman demê de hêza yekîtiyê û li pêş 

jî girîngiya peşengek bi bîr dixe. Lewre qubeya ku ji jor ve di her du hêlan ve li 

hev tê, bi yek kevirek esasî serê xwe digire. Ev hem dibe sembola yekîtiya xweda, 

hem jî li jêr dibe sembola peşengek ku civak li dorê kombûyî… 

Roman heta mirov bixwaze sade û bi kurdiyek wekî çemê Mûradê diherike 

hatiye nivîsîn, lê xwezîka ew çend risteyên ji helbestên klasîk bi kurdiya îroj 

bihata nîşandan, mînak: “Kuca dannedi halê ma, subukbaranî sahilha! (r. 159). 

Gelo dê çend xwîner jê fêhm bike ka ev riste çi dibêje? Dibe ku nivîskar serwerî 
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wejeya me ya kevn a klasîk an zimanê erebî û farisî be lê xwîner? Tiştek din ku 

mirov di romanê de lê digere an tê hişê mirov ew e ku gelo nivîskar li ber sêdarê 

Şêx Seîd ew qas di deştên xeyalan de gerand çima carekî be jî di deşta wan 

xeyalan de cih neda zarokên wî? Qey zarokên wî -bi qasî ku em dizanin pênc keç 

pênc jî lawên wî hebûn - qet bi qasî kakilê gûzek jî di bîra şêx de tunebûn? Û ez 

dixwazim bi nîv helbesteke helbestvanê hêja Rojen Barnas ku li ser Şêx Seîd 

nivîsandiye nivîsa xwe bi dawî bikim: 

… 

“Min navê xwe kola li bircên Diyarbekir 

Ez Şêx Seîdê kal, 

Bijîşk Fûad im 

Pêşmergekî bê navûnîşan 

Û qevdek ji pincara welat im. 

Ez duh şehîd bûm  

Îro, nûhat im.”(Rojen Barnas, Şi’r -1-, rûp.29) 

Her tişt ji bo li dara wêjeya me guliyek din zêde bibe ye. 
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Şapînoz’a Enwer Karahan û Reşbîniyên Nepen 

Romana Enwer Karahan ya bi navê “Şapînoz” ji Weşanên Avestayê di sala 

2010’an de derçûye û ji 208 rûpelî pêk tê. Navê romanê bi mirov xerîb tê. Lê di 

gera ferhengan de em rast hatin ku tê maneya tişta ku ne rast e lê lihevhatî ye, li 

hev anîn e, bi tirkî “uydurma”. 

Roman bi gotinek ku di navbera Evdirehmanê apê Rustem û zilamek de 

derbas dibe û pê re jî xewa Rustem direvîne, dest pê dike: “Xelkê mêrê we kuşt û 

bazda ser jina we.” (r. 7). Ev hevok dibe sedem ku Rustem derkeve rêwîtiyek dûr 

û dirêj. Dîsa xwendevan tavilê ji wê hevoka ku xewa Rustem revandibû fêhm 

dike ku ev rêwitiya Rustem ya bi otobusê bo kuştina yekî/ê ye. Hesabên 

nîvcomayî dê were dîtin… Kevneşopiya civakê, pêkutiyên li ser Rustem vî hesabî 

dike hesabekî jênager. Rustem piştî bavê wî tê kuştin û diya wî Raziye ji hêla 

Qasim ve tê revandin, êdî hem ji hêla apên xwe ve hem ji hêla derûdora xwe ve 

tê pelçiqandin. Apên wî -Şêxo û Evdirehman- ji ber ku heyfa bavê xwe negirtiye, 

tim Rustem di şermê de dihêlin. Civaka derûdorê jî tim vê bûyera xwînî û 

rûreşiyê di dema nîqaşan de tîne rojevê û Rustem û apên wî bi newêrektiyê 

tawanbar dikin. Ev rewş derûniya Rustem xerab dike, bo kuştina diya xwe ya xax 

û hezkiriyê wê Qasimî carê ceribandinek dike lê bi ser nakeve. Ev rewşa dike ku 

Rustem hêj zêdetir ji apan û ciranên xwe fişarê bibîne… 

Di dawiyê de tenê riyek ji Rustem re dimîne. Heyfhilanîn. Û dikeve pey kujerê 

gumanbar ku bavê wî kuştiye û diya wî revandiye. Rêwîtiya ji Dêrika Mêrdînê 

hetanî Îzmîrê bi otobusê dest pê dike, li Bîrecîkê molayê dide. Di wê navberê de 

Rustem pêdiviyên xwe dibîne, li tûwaletê di qezayek biçûk de ji ser hişê xwe ve 

diçe û dema tê ser hişê xwe jî, li wir kêliyek dikeve kûrahiya xeyalan: Diya xwe û 

du zarokên wê tevî Qasimî dikuje. Berî kuştinê diya xwe di lêpirsînek kûr re 

derbas dike, sedema sêwîhiştina xwe jê dike û bi teqereqa li derî lêdanê re 
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vedigere rastiya jiyanê. Hîn dibe ku otobêsa wî pê rêwîtî dikir nîv saet berê ber 

bi Îzmîrê ve çûye. Ne tenê otobus ji dest çûye, pê re çenteyê wî yê debançeya wî 

tê de, jinika ku li qoltixa kêleka wî -Ceylan- rûniştibû û diya wî nasdikir jî ji dest 

çûye…  

Piştî çûyîna Rustem ya Îzmîrê di malbatê de zivêrî zêde dibe. Bapîra Rustem 

Minoya bavfile ji ber ku Rustem tenê şandine heyfhilanînê, ji Evdirehman pir 

gazincan dike û dibe pistepista wê: “Xortekî şazdeh salî û bajarên xerîb…” 

Dema otobêsa Rustem -tevî çenteyê ku debançeya wî tê de ye- bêyî ku li 

hêviya wî bisekine dihere, ew jî bi otobêsek din xwe digihêjîne Îzmîrê. Bi dîtina 

behrê re hinek şaşomaşo dibe, paşê li taxa Agorayê ku ji berê de navê wê 

bihîstibû pêrgî hemşehriyên xwe yên bi navê Şêxmûs û Seydoş tê û dihere li cem 

wan di otêlek ku xwediyê wê ji Diyarbekirê ye, dimîne. Lê hişê wî tevlihev e; 

debançeya windabûyî, Ceylana ku di rêwîtiyê de naskiribû û ew bênamûsên ku 

divê bên kuştin… Ne tenê ev tevlihevî hebû di hişê wî de. Hiş bi tevliheviyan 

miştbû, cêbên wî jî di nav çend rojan de vala bûbû. Êdî di kuçe û kolanên Îzmîrê 

de hem sêwî, xerîb hem jî bê dirav bû… Rustemê girêdayî jiyana kevneşopiya 

rojane, li Îzmîrê cara ewilîn e ku hînî tiştên nebaş dibe: Mîna bîra vexwarinê, bo 

debara xwe lîstina hin lîstikên xumarê yên wekî loto û dombala tên naskirin… Pê 

re jî tevî bê perebûnê çûyîna dîskotek û pavyonan jî bi ser de… Ev jî têra wî nake, 

rêwîtiya ber bi Tepecîkê ku kerxaneya bajêr li wir e. Û di temenê xwe de yekem 

car e ku bi germbûn û nermbûna laşê jinikekê ve vardiqile... 

Cih guherîbû, jiyan jî guherîbû li Rustem… 

Di romanê de karakterên bi navê Soro û Bozo balkêş e. Soro dewlemendek 

feodal yê malbata wî li hember dewletê demek serî hildaye û tekçûyî yê li Dêrikê 

niştecîh e. Sê caran zewiciye, li ser malbatê bi hikum e. Ew jî dixwaze heyfa 

Dewrêş –bavê Rustem- were hilanîn. Û dixwaze ji Dêrikê ta Îzmîrê bandora xwe 
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ya di vê pêvajoyê de ravayî Mino ya diya Dewrêş bike. Li hember kurê xwe yê 

mamoste Xalit pir serhişk e. Dixwaze wî bi dergîstiya Rustem Gulnazê re bê dil 

be jî, bizewicîne. Dîsa gava Xalit ji bo mamostetiyê diçe Îzmîrê dixwaze bi wî re 

debançeyek bişîne bo Rustem, lê Xalit ji ber ramanên xwe yê şoreşgerî li hember 

bavê xwe derdikeve û vê yekê napejirîne. Bozo jî dêrikiyek li Îzmîrê bi cîh bûyî 

ye. Bozo mirovên ku ji Dêrikê tên wir, bi awayekî bi xwe ve pêbestî dike û 

mêtingeriya xwe li ser mirovên xizan ên ku ji welêt hatine ava dike. 

Li pey çûyîna Rustem ya Îzmîrê, wextek dirêj şopa wî winda dibe û dengê wî 

nayê bihîstin. Ev rewş li nav malbata li Xabê dibe sedemên meraqan. 

Evdirehman, Mino û yên din di fikarên “gelo çi bi serê Rustem de hat?” de 

dimînin. Li hêviyê ne ku agahiyek ji Rustem bigirin. Di wê kêliya malbat di fikarê 

de ye, Rustem jî, di pevçûnek de li ser Bozo dixeyide û şer û pevçûna xwe ya 

yekem dike û hinek din cihê xwe li cem Bozo çêdike. Belkî bo kuştina Qasim 

alîkariya wî bê kirin û hêviya wî ew e ku Bozo debançeyek jê re peyda bike… 

Nivîskar dîsa hunerek xwe ya din ya serkeftinê raveyî me dike; ew jî ew e ku 

geh me dibe Xabê li ser Kaniya Hesen û Husênî ku ziyaret e û ligel civakê pîroz e 

digerîne û jiyana gundiyan ya kevneşopî dihewîne û li ser kulavan dide 

rûniştandin û goştên karikan ên di sêlan de hatiye sorkirin û qelandin bi me dide 

tamijandin, geh me dibe li taxên Îzmîrê yên mîna Basmane, Kemeralti, Konak, 

Kadîfekaleyê di nava jiyana bajarî ya tevlihev de winda dike.  

Dem û dîroka bûyerên di romanê de qewimiye bi qasî em di nav rûpelan de 

hîn dibin salên derdora 1930’î û 1960’an e. Lewre di cîhek de qala amadehiyên 

Soroyî bo şerê Agiriyê li eniya Çiyayê Maziyê hatiye kirin tê vegotin. Di karakterê 

Xalitî de nivîskar qala xortên hêj nuh bi hişmendiya netewetiyê rabibûn û daw û 

doza azadiya welat dikirin û pê re jî hevdu nola dijminan didîtin û bi şev û rojan 

li hember hev diketin nîqaşên bêwate û qirik û gewrî li hev zuha dikirin, aniye 
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ziman. Dîsa şoreşgeriya romantîk ku dê di demek kin de şoreş pêk were di 

ramanên wan de dixuye. Xalit û hevrêyên xwe gund bi gund digerin û gundiyan ji 

hêla çînayetî û netewî de hişyar û hişmend dikin. Ev jî bi me dide zanîn ku 

fedakariya xortên demek di bêderfetiyan de gelek hêja bûye. 

Dîsa mijara evînekê jî di karakterên Bedran û Gulnazê de rû dide. Tevî ku 

Gulnaz bo Rustem hatibû terxankirin jî, paşê Soro wê ji bo kurê xwe Xalitî 

dixwaze lê, Xalit ji ber xebatên şoreşgerî vê daxwazê napejirîne, lê vê carê evînek 

jixweber di navbêna Gulnaz û Bedran de geş dibe. Car caran li cihên xalî hevdu 

germ û nerm dikin û evîna di bin pêkutiyên feodalî de ecîqîye, bi dizî dijîn… Li 

Xabê rewş ev bû lê li Îzmîrê jî Rustem êdî kerxane ji xwe re kiribû wargehek nuh 

û li wir bi Nehrîmana di jûra 16’an de dixebitî re hatibû girêdan û roj û saetên 

xwe li wir derbas dikir… 

Honaka romanê bi bûyêrên balkêş yên nuh tê hûnandin. Rustemê ku dihere 

Îzmîrê -bo kuştina dêya xwe ya ew çav bi hêsir, di temenê biçûk de tenê hîştibû û 

bi Qasimî re berê reviyabû Diyarbekirê, dû re li Îzmîrê bi cîh bûbû- pêrgî Ceylanê 

jî tê. Rustem û Ceylanê di rêwîtiya ewilîn ya ji Dêrikê ber bi Îzmîrê ve hevdu 

naskiribûn. Piştre li Bîrecîka Ruhayê di tûwaletê de Rustem rastî qezayek biçûk 

hatibû û ji hişê xwe ve çûbû, otobêsa çentê wî têde tevî Ceylanê, beyî ku wî 

bigirin çûbû û êdî hevdu nedîtibûn. Dîsa qala komeleyên siyasî jî tê kirin ku di 

salên şêstî û heftêyan de rolekî bi rûmet di dîroka Tirkiyeyê û Kurdistanê de 

lîstibûn. Ji van komeleyan jê yek ya ku li ser ramanên çepweriyê kar û barê xwe 

dimeşîne, Rustem ji nav kuçe û kolanên karê xerab vedikişîne, lê Rustem dîsa jî ji 

ber Nehrîmanê dest ji kerxaneyê bernade. Di navbera kerxane û komeleyê de 

mîna hêlekanek tê û dihere. 

 Di herka romanê de herî dawî Rustem bi rasthatiniyek şopa diya xwe û Qasim 

serast dike. Bi vexwendina Deryayê re -qîza Ceylanê ye ku li komeleyê nas 
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kiribû- êvarekê dibe mêvanê wê. Lê çawa Ceylanê dibîne çav lê beloq dibe. 

Lewre Ceylan ew jin e ku di rêwitiyê de hevdu winda kiribû. Bi vê hevdîtina 

rasthatinî ya li mala Ceylanê pir tişt diguhere. Ceylana ku çentê Rustem bi 

emanetî veşartibû, wê kêlikê radestî Rustem dike ew jî tevî wî çenteyî diçe 

kerxaneyê. Lê xeletiyek nivîskar li vir derdikeve holê, ev jî ew e ku li deriyên 

kerxaneyan lêgerînek hûrgilî heye ku bi tevî çente û debançeyê çûyîna wir ne 

hêsan e. Ev debançeya ku Rustem wê dibe kerxaneyê, çawa ku Nehrîman dibîne 

welê jî digire û ew jî dikeve pey Qasim. Lewre Qasim ew jî piştî xapandinê 

deverû li vê cîhana gewrik di nivê rê de hiştiye. Nehrîman ev yek qet jibîr 

nekiriye û li pey heyfhilanîna xwe ye. Ew berê Rustem heyfa xwe hiltine. Tê 

xuyanî ku Rustem û Nehrîman bêyî ku hay ji hev hebin li dû heman dijminî ne. 

Dema Rustem carek din diçe mala Ceylan û Deryayê li wir pêrgî diya xwe tê. 

Rustem naxwaze rûçikê diya xwe ya xax bibîne û bi lez xwe ji mal dihavêje derve 

û bi wê hêrsê tevî ku di komeleyê de hişmendiya sosyalîzmê sayakî girtibû jî, 

dixwest lehzeyek berê lehzeyek Qasim bibîne û bikuje, lê di wê kêlîka fikirînê de 

li nêzî wî mirovek bi pênc guleyan ji hêla yekî/ê ve di nava xwînê de tê 

gewixandin… Ev cînayet nola ku Rustem heyfa bavê xwe girtibe zû digihêje 

Dêrika Mêrdînê û herêma Xabê… Ev agahî “cemeda ser dilê Minoyê dihelîne û 

avek li agirê hundirê wê direşîne û pê re jî serê wê û malbatê bi tevahî ji erdê 

bilind dibe.” 

Lê ev rewş zêde nadome, vêca belayek nuh cemedek li ser dilê endamên 

malbatê datîne. Bedranê kurê Soroyî, bo Gulnazê birevîne bi şev dikeve nav 

baxçeyên wan, ew jî bi çend guleyan Bedran bêyî ku nas bikin, di reşahiya şevê 

de birîndar dikin. Bûyer bi birîndariyê diqede û Soro naletê li lawê xwe tîne û 

bêyî ku doz mezin bibe safî dike… 

Di romanê de karakterek ronak dixuye, ew jî lawê Soro yê mamoste Xalit e. 

Dema ku Xalit nuh bi karê şoreşgerî re mijûl dibû bavê wî Soro lê şîret dikir ku 
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hay ji xwe hebe, ji dîrok û rabirdûya xwe û malbatê mînak dida ku dema lingên 

wan şemitîbû kesî dest dirêjî wan nekiribû û bêbawerî û bêbextiya mirovan pê 

dida naskirin… Di vir de nivîskar rexneyek gelemper li miletê kurd bi mafdarî 

digire ku di daw û doza xwe de xemsar e, peywira xwe bi cîh naîne… Tenê ne jî 

ev e, bi gotina Soroyî dema li ser serê wan agir hatibû dadan -jê qesd şerê Agirî û 

tertela Şêx Seîd e- hinekan xwestibû ku bi wî agirî cixareya xwe vêxînin û 

kêmfersendî û bêbextî kiribûn… Ligel van şîretan nivîskar jibîr kiriye ku hema bi 

du hevokan jî qala mamostetiya wî, dibistana wî, pergala perwerdehiya di nav de 

ye bike. Ji vê wêdetir Xalit nola ku pêşengê rêxistinek nepen ya binerdî be daye 

ravekirin û paşê jî ji bo nakokiya di navbera endamên rêxistinê de çareser bike ji 

Îzmîrê tîne û li Diyarbekirê bi destê rêhevalên xwe yê ku nivîskar carinan wekî 

“yoldaş” bi nav dike, dide kuştin. Ev kuştin mixabin rastiyek salên berî heştêyan 

li Tirkiyeyê bû. Him xwe bi xwe hevdu dikuştin him jî bi rêxistinên çeprew ên 

din re diketin pevçûnan û ji hev şoreşger dikuştin… 

Birêz Karahan di herka romanê de kerxaneyê bi me bi şêweyek welê dide 

xuyakirin ku nola ji wir xweştir cîh tunebe. Halbûkî di rastiyê de ew der cihê 

şêlandina mirovan ya arişî, daringî û derûnîyê têk dibe ye. Lê mixabin di 

karakterê Rustem de odeya kerxaneyê ya 16’an ku Nehrîman lê kar dike, nola ku 

cihek divê herkes bibîne tê vegotin. Di vir de şemitîn û guherîna rolê Rustem jî 

dixuye. Em li pey peywira Rustem a esasî ya ku kiribû armanc ku heyfê hilîne ye, 

lê Rustem şev û roj di kerxaneyê de ye û dev ji rola xwe ya esasî berdaye… 

Şapînoz di hêlek de rola komeleyên ramyarî yên çeprew bi me dide hîskirin ku 

di salên şêstî, heftêyan de li ser hîmê fikra çîna karkeran, di bin bandora şoreşa 

Lenîn ya rûsî de, mîrasek dewlemend ya hişmendiya mafparêziyê ji me re 

hiştiye. Li vir rexneyek jî li wan komele û rêxistinan dike ku bi hêla teorî ve 

girêdayî ne, lê ji rastiya dihat jiyînê dûr bûn. Mînak di komeleyê de karê ewilîn 

ew e ku Seydoş û Şêxmûs ji hêla olî-dînî ve bikin nava nakokiyan û bi wan bidin 
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fêmkirin ku xweda tuneye… Ev jî sedemek bû ku ew komele û rêxistin rast nêzî 

ol û baweriya gelan nedibû û bi ser nediketin. 

Hêza nivîskar ya serkeftina karê xwe ravayî me dike yek jî ew e ku bêyî xwe 

sansûr bike hevokên xwezayî yên xweser rêz dike: ”Wê şevê heta bi destê 

sibehê, li ber devê patozê xwêdanê di qûna wan re avêt.” (r. 98). “Berxê min 

heger tu dê qûna xwe bidî here ji xwe re li deriyekî dinê bixe, ez zewicî me û 

vêya rûniştiye jî jina min e!” (r. 163).  

Di romanê de peyvên tirkî-erebî gelek in. Datlîfiroş, yazîxane, fiyet, heyat 

hereket, yatax, ode, îqna, qapî, yoldaş û hwd. Roman bi herfên hinek din mezin 

bihata nivîsîn dê baştir bûya, ez welê bawer dikim ku weşanxanêyê ji bo hejmara 

rûpelanû pê re jî lêçûna wan zêde nebe asta pûntoyê pir daxistiye jêr. Herf bi 

qasî ku bi çavê zarokek panzdeh salî were dîtin biçûk kiriye… Dîsa hin peyvên an 

herêmî an jî ji ber kêmaniya min, pir nehatiye bihîstin gelekin: Sid, rid, wêr, 

miskêr, dahke, ziqate, şapînoz, esûsî, poncik, kurûse û hwd. 

Ji karakterên romanê pir ên wan di kar û barên nelirê, neçê û xerab de 

dixuyin: 

Bozo; Qaçaxçî û selefkar, Soro; axatiya hozê dike û bo heyfhilanînê malbata 

Rustemî arasteyî şer û pevçûna bi Qasim re dike. Seydoş û Şêxmûs; car caran 

diherin komeleyên şoreşgerî lê dîsa jî di karên xumar, loto û dombalayê de 

dilizîn. Şêxmûs; her çiqas rengek cihê bide karakterên romanê jî, kekeç e, nikare 

bipeyive. Rustem; bi karên pevçûn, dombala, loto, kerxane, dîsko û pavyonê re 

mijûl e… Nola ku televîzyonên tirkan figûrên kurd di her karên xerab de nîşan 

bide nivîskar jî bêyî hay ji vîna xwe hebe ketiye şaşitiyek wisa… Tenê Xalit di kar 

û barên baş de dixuye ew jî pir nadome di wê oxirê de tê kuştin… 

Şapînoz mîna ku hêvîşikestinan dermale bike û reşbîniyan belav bike dixuye: 

Kuştina Xalit ya di oxira doza xwe de, girtina Seydoş ya ji ber karê komeleyê, 
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vegera Rustem ya Xabê û bêyî kes lê xêrhatinê bike tenêmayîna wî û bi xemgînî 

vegera wî ya Îzmîrê, Minoya ku tim li benda hatin û dîtina Rustem e, bêyî ku wî 

bibîne ber bi koça dawî ve dihere û yên din…  

Wekî gotina dawî dikarim bêjim ku tevî hemû kêmek û zêdekên xwe Şapînoz 

nola ku mirov 

di germa havînê de çend piyale ava sar li ser hev vexwe û bêyî bike of û pof di 

yek derbekî de dixwîne û demek pir kêfxweş derbas dike. De kerem kin dora we 

ye… 

Her tişt ji bo wêjeya bêdewlet, bêxwedî nemîne ye… 
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Jiyana kurdan ya bênasname: “Kitim” 

Romana Yaqob Tilermenî “Kitim” wekî rêzepirtûkên Sêbareya Mêrdînê-1 ji 

Weşanên Lîsê derketiye. Pirtûk ji çar beşan pêk tê. Roman bi kabûsa serekleheng 

Fendo di xewa xwe de dibîne dest pê dike ku ji bilindahiyan ve serberjêrî erdê 

dibe û her organek wî li cihek belav dibe û reşbîniyek bi me dide hîskirin. Dîsa 

xemgîniyek jî ew e ku di destpêka romanê de bi me dide hîskirin ku zarokên me 

çavên xwe li mirinê vedikin, ev jî tê wê wateyê ku jiyana heyî ne ewle ye. Cîhana 

ku jiyana rojane lê diherike bi xetereyan ve dorpêçkirî ye. Xetereya mirina 

bêbext û bêwext wiha dike ku mirovekî wekî Berzan sê zarokên xwe winda bike, 

an di nav çend rojan de bi dehan mirov werin kuştin. Di herka romanê de tê dîtin 

ku qala bûyerên salên nodî tê kirin. Vebêj kesên ku dibe sedema kuştina mirovên 

bêguneh wekî şeytanokan -alîgirên dewletê- bi nav dike. Çawa bi kuştinên kiryar 

nediyar tirs û xof di nava civatê de belav kirine, ku mirov nikaribin li meytên 

nasên xwe jî xwedî derkevin. Lê mirovê şoreşger Fendo vê tirsê dişkênîne û 

pêşengiya li termê cîranê xwe xwedî derketinê dike. Bi du kuştinên kiryarên wan 

-bi gotina vebêj Fendo- şeytanok in rastiya wan salên bêzagonî radixe ber çavên 

me: Stranbêj Dilo û Hennanê fileh ku pisporê diran çêkirinê ye, di nava rojê de li 

ber çavên mirovan li meydana Qoserê, ji hêla xortên wekî maşik tên xebitandin 

ve her yek bi guleyek ku ji paşstû ve tê berdan, tên kuştin. Êdî Qoser bajarê tirs û 

xofê ye. Lîsteya ku navên welathez û alîgirên “Çiyageran” têde ye, yek bi yek ji 

hêla qesasên deh dozdeh salî ve ku hêzên tarî wan wekî maşik bikar tînin ve tên 

kuştin. Tirsa mirinê li her kesî baniya ye.  

Di honaka romanê de serboriya nivîskarekî kurd ku hatiye revandin tê 

vegotin. Mijara romanê, li ser bûyerên li dora romanûsekî ku dixwaze karesata 

civaka kurd di salên nodî de jiyaye bi nivîsîna romaneke kurdî rave bike, lê tê 

revandinê, hatiye hûnandin. Di şevek reştarî de hin mirovên nenas tên wî bi tevî 
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nivîs, pirtûk û kovarên wî digire û di tariya şevê de winda dibin… Di karakterê 

Fendo de em fêr dibin ku kesên bi nivîsîna kurdî re mijûl in çawa ji hêla hêzên 

tarî ve tên çewisandin, hesabê nivîsîna kurdî ji wan tê pirsîn û ji ber vê nivîsîna 

kurdî gelek bi zilm û tahdeyê re rû bi rû mane. Fendoyê ku hemû xwesteka wî 

romaneke bi kurdî nivîsîn e, ev xwesteka wî li ser milên wî dibe barek giran û ji 

hêla hin kesan ve jî mîna xetereya welat parçekirinê tê dîtin. Dema Fendo tevî 

nivîsên kurdî tê girtin êdî jiyana wî diguhere. Her çiqas bo parastina xwe dibêje 

ku ev çîrokek e û behsa evînê dike jî ji îşkenceyê xilas nabe. Bûyêrên piştî girtina 

Fendo diqewimin awarte ne. Çimkî Fendo dema piştî îşkenceya di binçavînê de, 

çavê xwe vedike xwe li gundekî pala xwe daye çiyê dibîne. Xwe di maleke ku 

dişibe malên gundan û bi dîwarên wê ve tiştinên bi nexşkirî daliqandiye û di nav 

nivînan de dibîne. Dû re mirovên di dirûvê “hevalan” de û bi kurdî dipeyivin xwe 

pê didin nasîn. Tavilê tê bîrê ku hin mirovên berê çûne çiya, şervantî kirine dû re 

ji ber kesayetiya lawaz ji rêxistinê reviyane û bûne îtirafkar û malik li gelek 

mirovan şewitandine, di van dilq û dirûvan de hatine dîtin. Û wan û yên li dora 

wan civiyane wekî kurtêlxwiran pênase dike ku tiştên haya şeytanokan jê 

çênabe jî ev kurtêlxwirana bi bîra wan dixin. 

Mele Evdila ku bi nasnavê Seyda tê nasîn tevî sê mirovên din ku navên wan 

Robar, Hêja û Dara ne tên û bi Fendo re dikevin galegalê. Rabirdûya Fendo kite 

bi kite ji paytexta Tirkiyeyê hetanî reva wî ya welêt jê re radixin ber çavan û wî 

matmayî dihêlin. Sedema revandina wî vedibêjin. Goya ji bo kêrî rêxistinê were 

çawa berê jî rojnamevan, nivîskar, helbestvan revandine niha jî ew revandiye da 

ku alîkariya têkoşîna wan bike. Daxwaza romannivîsînê lê dikin. Û ev rewş mejî 

li Fendo diçelqîne. Wê çawa li ser sparîşê roman were nivîsîn! Ji vê rewşê dikeve 

gumanê ku çiyagerên doza azadiyê dikin çawa tiştek wiha dûrî aqilan dikin, lê 

bêfêde ye. Divê vî karî bike. Û roman ji vir wê de bi nivîskariya Fendo û ji xwe re 

wekî bingehê romanê jî hilgirtina beşên ji jiyana Seyda, Felat, Jena û Besnayê beş 



 

 

 65       

 

  

bi beş didome. Nîvîskar di vir de şêweyek cihê bikaraniye ku di nava romana 

xwe de bi çîroka Seyda, Felat, Jena û Besnayê beşên romaneke din daxilî romanê 

kiriye. Ji vê teknîkê re mirov dikare bibêje “vebêjiya romaneke di nav romanê 

de”. Bi tirkî jê re “ustkurmaca roman teknîgî” tê gotin. Û gava bi darê zorê 

romanê bi Fendo didin nivîsin jî beşên romanê yên ne li gorî dilê wan e, 

napejirînin û mudaxeleyî bîr û boçûna Fendo dikin. Jena û Besna du karakterên 

ku ji hêla Fendo ve hatiye afirandin in. Jena wekî hevalê Felat dixuye ku li 

paytextê Tirkiyeyê dixwîne. Û li ser vexwendina Felat ji bo civînek li ser zimanê 

kurdî tê Amedê û li wir di civînê de pêrgî Besnayê tê û dil dikeve wê. Ev herdu 

lehengên nû navên wan derbas dibin lehengên beşek ji romana Fendoye ku 

hatibû revandin û li ser sparîşê roman dinivîsand. Di beşa têkiliyên di navbera 

Jena û Felat de û di vegotina vê beşê de dixuye ku kuştina rewşenbîrê kurd Vedat 

Aydin di karakterê Felat de tê nîşandayîn. Di vir de nivîskar bi vegotina Fendo 

kuştina Felat -baş tê xuyanî ku qala Vedat Aydin tê kirin- ya li nêzî Madena 

Xarpêtê, xwedî derketina gelê Amedê yê li meytê wî, di dema definkirinê de 

bûyerên rûdayî, di wê geremolê de hev dîtina Jena û Besnayê û geşbûna evîna 

wan hatiye ravekirn. Dîsa piştî bûyeran ji bo xwendinê vegera Jena û Besnayê ya 

paytextê Tirkiyeyê û li wir hevşabûn û hezkirina wan ya bi bêhna erotîzmê 

xemilandî, bi vegotinek îronîk ya serkeftî hatiye hûnandin. Kuştina Felatê 

welatparêz û berê kuştinê bi wesita wî geşbûna evîna Jena û Besnayê. Li vir 

nivîskar bi saya vebêj Fendo bi me dide famkirin ku ji hêlek de ên ji bo welat û 

azadiya xwe tên kuştin -wekî di karakterê Felat de dixuye- li hêlek jî yên dest bi 

evîn û hezkirinên nû dikin û şerab vexwarinê li jiyana xwe zêde dikin –wekî di 

karakterê Jena û Besnayê dixuye- gelek in. Dîsa hevalê wan Asîf ku ji welatheziyê 

re tixûb nasnake piştî kuştin û zilm û zora li ser mirovan zêde dibe biryara 

çûyîna nav çiyageran digire û jê şûn de çarenûsek reş dest pê dike, tê girtin dibe 

îtirafkar. Besna ya ku bi Jena re hevşabûnên wê xilas nabe, li pey hevşabûnek 
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biwest rojek bi dizî ji nav nivînan xwe vedidize û ji peyasê winda dibe. Ew jî dide 

pey xeyalên xwe û li nik çiyageran bêhnê digire. Êdî Jena tik û tenê ye. 

Di beşek din de, Seydayê ku li maleke bi dîwarên bilind dorpêçkiriye dimîne û 

carinan ji Fendo re xizmetê dike, serboriya wî jî balkêşe. Meleyê ku bi salan li 

gundan xebitiye û li pêşiya gundiyan nimêj kiriye, di hêla dîroka kurd û 

Kurdistanê de gundî hişyar û hişmend kiriye, bi welatparêziyê re mijûl bûye û ji 

ber van xisletên xwe berî dozdehê îlona 1980’an hatiye girtin û du sal di 

bendîxaneyê de maye, di dawiyê de bi bobaletekê re rû bi rû dimîne û biryara ji 

gund dûrketinê dide, malê bardike diçe bajarê Mêrsînê. Bobelat ew e ku keça 

cîranê wan ku êdî bûka mala Gemşoyan e, goya ji hêla lawê Seyda ve tûşî 

tecawizê bûye. Û Seyda li Mêrsînê dikeve nav têkiliyên tevlihev. Jiyana mişextiyê 

rihetiyê nade malbata Seyda. Ji hêlek de Mala Gemşo biryara kuştina lawê wî yê 

mezin Ferhat dide, ji hêlek ve jî zarokên wî bi naskirin û xebata di nav 

komeleyan de hişmendiya kurdîtiyê werdigirin û dikevin nav tevgerên bi lez û 

bez. Ev rewş, pêkutî û zilma dewletê ya li ser malbatê zêde dike. Bi ser de diya 

Seyda -Şêrîn- di temenê xwe yê nêzî heştêyî de li xerîbiyê dimire. Di nava vê 

geremolê de rojek li kuçeyê nêzî mala wan kurê wî Ferhat jî ji hêla mirovên 

nenas ve tê kuştin. Dû re keça wî Xerîb ji ber zilma di bin çavan de dîtiye ji holê 

winda dibe û xwe digihîne çiya, lawê din Azad jî debar nake û tevlî refên 

çiyageran dibe. Di nava çend salan de ji malbatê çar windahî çêdibe û ev rewş 

rehê malbatê yê bi jiyanê re dibire. Li pey çûyina du zarokan Seyda jî dide dû 

şopa zarokên xwe û berê xwe dide çiya… Di riyek dûr û dirêj re xwe digihîne 

gundeke nêzî Mêrdînê ku navê wî gundî, Gundê Xerîb e. Li wir dibe mêvanê Hecî 

Evdê ku navbera wî û çiyageran baş e. Bi saya ajokar Saliho Seyda bi şervanan re 

dîdariyê pêk tîne. Lê mixabin zarokên xwe nabîne. 

Di vê navê de çîroka Seîdê Keçel jî balkêş e. Ew jî ji mirovên kitimbûyî ye. Yanê 

bêqeyd, bê nasname, bê maf… Ji ber zilmê debar nake û dixwaze bigihêje çiya. Di 
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hundirê sarincekê de ew jî xwe digihîne mala Hecî Evdê û tevlî refê şervanan 

dibe. Pê re jî rastiya ku di karakterê Fendo de tê jiyîn, di destpêka her beşê de bi 

hevokên bêhna zargotina kurdî jê difûre tê vegotin: ”(…) çiqas kes hatin û çûn û 

mirinê destê xwe ji pêxîla me neda alî. Medî hatin û çûn, Sumerî hatin û çûn, 

Aqadî hatin û çûn; lê, bi tenê mirin neçû ji vir.” (r. 27). Dîsa di romana li ser 

sparîşê ji hêla leheng Fendo ve tê nivîsîn jî me arasteyî mirina ku ji zilma 

mêtingeran wêdetir tiştek nîn e, dike: ”(…) Jena bang dikir û digot: (…),mirin li 

her derê cîhanê tahl e, mir e, ne xweş e; lê êşa mirinê li tu deveran naşibe êşa li 

ser erda Mezopotamyayê.” (r. 87). 

Nivîskar dixwaze dêna me bikişîne ser berhemên edebî yê kurdî ku bi taybetî 

ji hêla Ehmedê Xanî ve hatiye nivîsîn. Qala Mem û Zîn’a wî dike, jê mînakan dide, 

wê dipesinîne, behsa Nûbara Biçûkan dike. Bi diyaloga di navbêna Fendo û Hêja 

de derbas dibe balê dikişîne ser zargotina kurdî, dengbêjî û wêjeya me ya devkî 

û dewlemendiya wê ravayî me dike. Dîsa bi destana Evîna Fatima Salih Axa û 

Mihemedê Hoska ku di romanê de bi cih kiriye, çanda kurdan ya li ser bingehê 

eşîrtî û koçeriyê ya bi sedan salan xweş hûnandiye û evîna Fatimayê û Mihemed 

li gorî dilê wan bi gihîjtina herduyan, bi bextewarî qedandiye û tahmek cihê daye 

romanê. 

Di diyaloga ku di navbêna Fendo û Dara de nivîskar nola bi me gotarek bide 

xwendin bûyerên nav kurdan ên sîyasî, pevçûnên nav rêxistinên kurdan û 

birakujiyê jî bi bîra me dixîne. Dîsa di diyaloga bi Hêja re lîstikên Amerîka li 

Rojhilata Navîn dilîze tê vegotin, polîtîkayên Amerîkayê yên li herêmê tê 

rexnekirin… 

Hatina Nûman û Zeynî ya mala Şemûn jî çîrokeke bi serê xwe ye. Bi mêvaniya 

mala Şemûn re Nûman fêr dibe ku herdu zarokên xaltîka wî jî tevlî refên 

çiyageran bûye. Lê di vir de tişta li gor min dibê nebûya ew e ku li ser pirsa Zeynî 
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ku meraqa navên zarokên wî -Amûda û Mariye- dike, Şemûn dest pê dike û bi 

saetan li ser dîroka Mêrdînê, belavbûna îslamiyetê ya li ser xaka Kurdistanê 

vedibêje. Li pey jî sedema li lawê xwe danîna navê pîçekî/bîjîyekî -bi çîroka 

evîna Tûma ku peywirdarê dêrê ye- û hezkiriya wî -keça melîkê Mêrdînê- 

Mariyeyê dixemilîne û vedibêje. Di taliyê de bi hevşabûnên nepenî zarokekî ji 

herduyan re çêdibe ku navê wî Amûda ye. Şemûn jî vî navê dîrokî li lawê xwe 

dike. 

Hin xeletî jî bi ber çavên mirova dikeve: Nivîskar ji bîr kiriye ku di 

kevneşopiya meleyên kurd de bi karanîna “şewqe” tune ye û ev xeletî kiriye û 

şewqe daniye serê mele Seyda: ”Seyda ne weke berê bû; şewqe ji serê xwe 

avêtibû. Wexta peyv dihat ser şewqeyê wî, bi rûyekî şermokî digot, wele 

serserqotî ne tiştek di cî de ye, lê li bajaran xelk henekên xwe bi şewqên mero 

dikin.” (r. 56). Dîsa xeletiyek din dema du şervan bi mêvanî tên mala Şemûn wan 

bi hev re dike serşokê: ”…Roj baş kurê min wa yê xaltîka te av hazir kiriye, bang 

li hevalê xwe jî ke, herin serê xwe bişon. Nûman hebekî fedî kiribû. Tev li Zeynî 

ketibûn serşokê.” (r. 189). Dîsa Seydayê ku dixwaze tevlî çîyageran bibe, berê 

diçe gundekî çiya li wir daxwaza wî nayê cih, lê dû re romaniviskar wî tîne di 

nava geremola çend roj berî Cejna Newrozê de, li Mêrdînê bi şervanan re tîne 

cem hev, ev jî balkêş e. 

“Kitim” ji bo têgihîştinê baldariyek gelek zêde dixwaze. Hetanî dawiya romanê 

jî mirov nizane ka kî bi çi karî re mijûl e. Carinan xumamiyek wiha dertê holê ku 

mirov nizane ka bi rastî ewên Fendo -sereklehengê romanê- revandine hêzên 

alîgirên dewletê ne, an endamên rêxistinek kurd e. Romanivîskar bi xwe jî vê 

tevliheviyê bi vegotina Fendo aşkere dike:”…Heta îro min digot ez ê romaneke 

tevlihev binivîsînim, ku yên xwendin bila serê wan tevlihev bibe.” (r. 70). Ev 

tevlihevî bi qasî xwe di hişê xwîner de çêdibe! Mîna ku di honaka romanê de, ji 

hêla nivîskar ve li pêşiya xwendevan dafik hatibe danîn dixuye. Wisa dixuye 
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ku nivîskar bi ken ji xwendevan dipirse ka te çiqas ji romanê fêhm kir? Dîsa mîna 

ku Fendo jiyana xwe di karakterê Jena de vebêje dixwiye. Yanê Fendo, Jena bi 

xwe ye. Di aliyê din de ew pirtûkeke çermîn ku li ser maseya odeya ku Fendo lê 

hepskirîbû dixwiya, hetanî dawiya romanê di hişê xwîner de meraqek diafirîne, 

berê ji hêla Besnayê ve tê behskirin ku di mala wan de kalikê wî ew pirtûka 

dixwend, navê wê jî “Vejîna Meytên Riziyayî” bû. Dû re em dibînin ku Seyda wê 

pirtûkê bi dest dixîne. Ev çawa dibe ew jî xumamiyek din e. Balkêşiyek din jî ew 

e ku ew mirovên Fendo revandibûn, mirovên pir bi agahî û zanîna çanda kurdî 

dagirtîne û her beşa romana ku ji hêla Fendo ve tê nivîsîn rexne dikin û asoya 

nivîsîna beşa din hêsantir dikin. Mirov dikare bêje ku nivîskar bala me dikişîne 

ser wê xalê ku em bi qasî dijberên xwe jî hay ji çand û dîroka xwe nîn in û hem jî 

dixwaze bêje ev pêkutî û çewsandinên li ser rewşenbîr û nivîskarên kurd tê 

meşandin dikare ji nivîskaran re derfetên afirandinên nû bînin. Taliya serboriya 

Fendoyê revandî, bi êrîşek çekdarî ku ji hêla pêşmergeyan ve pêktê diqede û 

Fendo îcar jî dibe hêsîrê destê pêşmergeyan. Jê şûnde çi qewimiye divê em bi 

xwendina “Qerebafon” û “Bavfilleh”a dewama sêbareyê ye fêr bibin… De kerem 

kin, îcar dora we ye: “Qerebafon” û “Bavfilleh li hêviya xwendina we ne. 

“Kitim” bi zimanekî sade û herikbar hatiye nivîsîn, lê bi qasî hişê 

entelektuelekî tevlihev bike jî kûr û bi gelek bûyerên balkêş ên bi hev ve girêdayî 

ye, dixuye. 

Her tişt ji bo em zanibin ku zimanê me, ji çemê medeniyeta herî kevnare yê bi 

xuşexuş diherike tê, ye. 
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'Lerizînên Tenêtiyê' û jiyanên têkçûyî 

Dema mirov di nava wêjeya kurdî de pêrgî hin navên nû tên, hêviyên xurt di 

mejiyê mirov de xwe dide der. Ji van navan yek jî Çidem Baran e ku di edebiyata 

kurdî de stêrka wê geş dibe. Ev romana wê ya duyem e ku tê weşandin. Romana 

wê ya ku ez ê li ser mijûl bibim a duyem e ku bi navê “Lerizînên Tenêtiyê” bi 228 

rûpelên dagirtî ji Weşanên Ronahiyê derketiye. Roman bi nameyeke ku bi hestên 

dayikek ku ji qîza xwe bi darê zorê hatiye bi dûrxistin/veqetandin dest pê dike. 

Dayik Şevîn e. Şevîn nameyan ji keça xwe Stêrayê re dinivîse. Stêra rojek bi 

biryara bavê xwe ji diya xwe tê veqetandin. Paşê em hîn dibin ku sedema 

veqetînê, peyamên ku bi riya telefonê ji hêla cîranê wan ve ji Şevînê re tên 

şandin û mêrê wê bi vê rewşê vardiqile ye. Lê di vê de tu gunehê Şevînê nîn e. 

Tevî vê jî qanihbûna mêrê wê zor e û qîza xwe digire û malê diterikîne… Û piştî 

vê çûyîna ji nişka ve Şevîn dest bi nameyên navnîşana wê nediyar dike… Û bi 

hêviye ku ev nameyana rojekê bigihêjin destê Stêraya wê… 

Em ji nameyên Şevînê fêr dibin ku ew hêj deh sali bûye, ji ber ji hêla leşkeran 

ve şewitandina gundê xwe koçî Amedê dikin, di temenê biçûk de bavê xwe 

winda dike, ji bo debara malbatê diçe li Stenbol û Îzmîrê dixebite. Dema li 

Stenbolê di kargeheke tekstîlê de dixebite, bi pêşniyaza xwediyê kargehê, bi 

mehmizê diçe Îzmîrê li diya wî ya pîrbûyî dinihêre û wê xwedî dike. Pîrika ku ji 

newqê berjêr felcbûyî ye qet rihetiyê nade Şevîna dilşewat. Bi gotina Şevînê ew 

pîrik pîrikeke bêexlaq e, cirnexweş e. Nahêle ku Şevîn ji xebatê qûna xwe bide 

erdê… Dema Şevîn carinan wê dibe nexweşxanêyê, ji bijîşkan tika dike ku hin 

dermanên hêrs û êrîşkariyê kêm dikin bide pîrikê. Şevîna ku bi hesreta qîza xwe 

dihele, ji hêlek de dixwaze bi birayên xwe re têkiliyê dayne lê her cara ku 

telefonî birayê xwe dike, telefon bi bihîstina dengê wê re tê qutkirin. Endamên 
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malbatê naxwaze ku dengê Şevînê bibihîsin. Lê Şevîn li hember van neyêniyan jî 

li ber xwe dide, ji aliyek ve rojnameya A.Welat dixwîne, li aliyek bi zarokên Leyla 

ya cîrana xwe re, ji bo xwendina pirtûkan têkiliyê datîne, li aliyek jî bêyî haya 

pîrikê jê çêbibe bi xêzkirina wêneyan re şarezayiya xwe ya wênesaziyê bi nepenî 

didomîne. Şevîn jinek ronak e, li hember jiyana kevneşopî bi keda destê xwe li 

jiyanê dinihêre. Bi nameyên ji Stêraya xwe re dinivîse em fêr dibin ku di deh 

saliya xwe de, ji ber zext û zora dewletê ya ku li ser malbata wê hatiye meşandin, 

dev ji gundê xwe yê girêdayî Misirca Sêrtê berdane û hatine li Amedê bi cih bûne. 

Nivîskar zarokatiya Şevînê bi riya nameyan wisa dide vegotin ku mirov bêyî 

yadkirin û bi bîranîna gundê xwe nikaribin rûpelên pirtûkê biqulipînin ser hev. 

Hela dema Şevîn qala diziya zebeşên werzê Gamêşê Nêr dike bi rastî jî 

zarokatiya mirovan di ber çavên mirovan re derbas dibe. Ehmêdê Seyro ji ber ku 

pir qelew e zarok navê wî dikin Gamêşê Nêr û pê dikenin. Disa Xalê Xelef û Mele 

Mehmûd çawa di wan rojên bi êş de ji gundiyên xwe re rêbertî kirine û ew hişyar 

kirine da ku deqa bênamûsiyê li eniya xwe nedin û çekên cerdevaniyê hilnegirin 

bi awayekî baş hatiye vegotin. A nebaş jî ew e ku piştî biryara malbatê ya 

hilnegirtina tivingên cerdevaniyê, rojek payiza paşîn gundê wan tevî zaroktiya 

wê ji hêla leşkeran ve tê şewitandin. Ne tenê gund û zaroktiya wê, kûçikên wan 

yê terka ber derê xani nedikir -Deqo- û pisînga wê Zînê jî di nav kavilên gund de 

tevî zaroktiya wê tê şewitandin. Û dara benav ya di hewşa wan de tim li ber 

çavan zindî û daçikiyayî ye… Ev beşa romanê ji bo dîroka nêz ya bîst an sih sal 

berê neyê jibîrkirin beşeke taybet e. 

Roman di eslê xwe de trajediya jinê jî tîne ziman. Kurd an tirk, rojhilatî an 

rojavayî, xizan an dewlemend bêciyawazî êşa jina di bin barê jiyana kevneşopî 

an jî jiyana tevlihevî ya bajarî de hatiye eciqandin tê vegotin. Di karakterê Şevînê 

de ev rastî tê vegotin: Şevîn ewil ji ber bi dilê xwe bi Serwer re direve ji hêla 

malbatê ve tê naletkirin. Gava duyemîn jî derbê ji mêrê xwe yê bi hezkirin li pey 
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çûbû dixwe. Ji ber zilamê cîranê wan yê doxînsit û çavbirçiyê laşê jinê ku Şevînê 

zivêr dike, mêrê wê dikeve gumana têkiliya di navbera wan de û debar nake, wê 

berdide. Şevîn jî li pey vê karesatê xwe li bajarên rojava digire û tê di dawiyê de 

li Îzmîrê dibe xizmetkarê jineke pîr a felcbûyî ya ew û Şevîn ji çandên ciyawaz 

tên. Derbên ji malbatê xwarî ne bes e, îja jî çandek ji jiyana Şevînê re xerîb dibe 

belayek nû. 

Dîsa dema hêj zarok e û ji gund koçî Amedê dikin ewilîn rastî tacîza 

peywirdarên ewlehiyê dibe ku bi ser mala wan de girtibûn, dû re pêrgî tacîza 

mêrê cîrana xwe Leylayê tê, herî dawî jî bi riya telefonê pêrgî tacîza cîranek din 

tê û ev rewş rê li ber parçebûna malbatê vedike. Ev rêze bela û koçberiya Şevînê 

jê re jiyanek di nava “Lerizînên Tenêtiyê” de tîne… Dîsa bi gotineke din di jiyana 

her jinê de, jinên din ji jiyana xwe parçeyek dibînin. Dema Şevîn bi rasthatiniyek 

serboriya Pîrê(Eyşê) hîn dibe dibîne ku janên wan hevpar e. Bi vebêjiya pîrê em 

hînî trajediya wê jî dibin: Pîrê hêj di liseyê de dixwîne dil dikeve Cemîl. Cemîl 

tevî ku ji malbateke xizan e, Eyşê xwesteka wî ya ji bo zewacê qebûl dike. Lê 

paşê Cemîl wê diterikîne û bêyî haya wê pê bikeve berê xwe dide Holandayê. 

Eyşê bi salan xeberek ji wî nastîne. Eyşê bi vê terikandinê xwe ranagire û 

teşebûsî xwekujiyê dike, ji bin transîtekê bi birîndarî xilas dibe. Di ser re çend sal 

derbas dibe Eyşê zanîngehê diqedîne û dibe mamoste. Hezkirê wê Cemîl jî bi 

hevala wê ya herî nêz Songulê re dizewice û ev agahî Eyşê dîn û har dike û ji 

tevahiya mirovan dûr dixîne û êdî hemû mirov di nêrîna wê de heyiyên bê ewle 

ne. Li dû zewaca hezkiriyê wê Cemîl, Pîrê/Eyşê jî bi wê hêrsê û bi hestê 

heyfhilanînê bi hevalê Cemîl ê herî nêz Cemal re, bê dilê xwe dizewice. Çend 

zarok jî jê re çêdibin. Ev zewaca Pîrê ya bê dil derê trajediyek din di jiyana wê de 

vedike. Lewre Cemal bi jineke ji rê derketî re têkiliyan datîne û Pîrê paştguh 

dike. Ev rewş rê vedike ku ji ber derûniya wê ya xirab rojek bîrînên wê yên berê 

lê zêde bibe. Rojek ewqas dibîne ku ji navê berjêr felc bûye. Lê rojek tê ku pîrê 
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kujtina mêrê xwe Cemal jî dibihîze û jiyana wê bi tevahî reş dibe. Êdî Pîrê jî di 

nava tenêtiya xwe de dilerize… Serpêhatiya Leylaya ku cîrana Şevînê ye ji ya 

herduyan kambaxtir e. Ez dibêm trajediya wê jî hûn bi xwendina pirtûkê fêr 

bibin wê çêtir be. Li vir mirov digihêje wê encamê ku nivîskara me Çidem bi 

hestên jinane pirsgirêkên jinan bi serkeftî aniye ziman. 

Şevîn bi nameyên ku ji Stêra xwe re dinivîse, bi vegotina serboriya malbata 

xwe ve raboriya civaka kurd li ber çavan radixe: Şewitandina gundê wan ya ji 

hêla leşkeran ve, koçberbûna malbatan ya ber bi keviyên bajaran, destpêkirina 

xizaniyê, bêrîkirin û bendewariyên cih û warên bav û kalan û xwesteka şûn de 

vegera wan deran, hemû dibin stirî û di laşên endamên malbatan de dibin 

egerên janên nepen. Pê re jî ne tenê malbata Şevînê hemû endamên malbatên bi 

xîret êdî karkerên demsal in û ji bo kedxwaran keda erzan in… 

Bi xeyalên ji xizaniyê xelas bibin bi rêberiya mirovekî Sêrtî ewilîn ber bi 

zeviyên gizêran yên deşta Qonyayê ve diçin; qasî du mehan xebata gizêran 

diqede, ji wir jî ber bi Edeneyê ve diçin. Li Edeneyê di baxçeyên zebeşan de 

dixebitin. Li wir pêrgî mirovên Amedî tên ku çarenûsa wan hêj reştir e. Şevîn û 

Serwer cara ewilîn li wir -Edenê- hevdu nas dikin. Û bingeha evîna bi janan 

hûnandî tê avêtin…  

Evdilayê Mala Demûşkê bi vegotina serboriya gund û malbata xwe ve, çavsorî 

û zulimkariya leşkerên ku di çileyek sar û seqem de çawa gundê wan ê girêdayî 

navçeya Pasûrê -Qulp- şewitandine û ew koçberî cihên xerîb kirine dilê mirovan 

dide ber tîran. Û gava bavê Şevînê vê çîroka Evdileyê Pasûrî dibihîse dibîne ku 

qedera her kurdê bi xîret ê li gundan rastî pêkutiyên leşkerên tixûbnenas hatine 

pir dişibin hevdu… Li pey rizqên xwe malbatên welatparêz piştî Edeneyê bo 

kulbekirina/tevrikirina pemboyî diçin navçeya Manîsayê Turgutliyê û gava kar li 

wir jî diqede bi xwestek û fişaliya pîrika Şevînê -bapîra wê- vedigerin Amedê. Li 
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Amedê jî malbat pêrgî pekutiyên dewletê tên û bavê Şevînê ji ber îşkenceya 

mezin a di bin çavan de dibîne, debar nake û dimire…  

Lê divê ez kêmasiyek honaka romanê bînim ziman ku nivîskar malbata Şevînê 

ewqas pir li bajaran dide gerandin ku bi xwendinê hişê mirov diçe. Mînak: 

Malbat berê diçe Qonyayê, dû re li Edene û Manîsayê dixebite. Gava kar diqede 

vedigerin Amedê. Ji Amedê cardin berê xwe didin Îzmîr û Manîsa Qapancayê. 

Çend hefte piştî xebatê vedigerin Amedê. Dîsa em dibînin nivîskar ji malbatê 

berê du kesan -birayê Şevînê Mezlûm û Sîpan- dide Qonyayê, berê Şevînê jî bi 

cîranan bo xebata di baxçeyê findiqan de dide herêma Behra Reş, navçeya 

Fatsayê. Şevîn piştî ji Fatsayê vedigere bi xebata xwe ya li ser pirtûkan zanîngehê 

qezenc dike û di Zanîngeha Dîcleyê Beşa Wêneyê de dixwîne. Li wir bi Serwerê 

ber dilê xwe re cara duduyan hevdu dibînin û bengîtiya wan ya dozdeh sal berê 

bi zarokane dest pê kiribû geş dibe. Gava malbat bi erênî nêzî zewaca wan nabe 

herdu hezkirî berê xwe didin Stenbolê. Li wir gelek zehmetiyan dikişînin û her 

yek li cihek kar dibînin. Şevîn jî li cem parêzerek qeşeng dixebite, pişti bi Stêrayê 

hemle dimîne dev ji kar berdide û di mala xwe ya dişibiya koxa mirîşkan de 

Stêrayê tîne dinyayê û wê mezin dike. Lê li vir jî siûda wê xerab dimeşe û 

malbatek tê mala vala ya kêlaka mala wan kirê dike. Zilamê vê malbatê zilamek 

dilxerab e û bê navber Şevînê zivêr dike. Şevîn ji ber ku bêewlehî nekeve 

navbera wê û mêrê wê vê rewşê ji Serwer re nabêje. Ta ku rojek mêrê wê 

peyamên wî zilamî ku Şevîn wî wekî Gumrehê Genî, Gumrehê Beratê bi nav dike 

di telefona Şevînê de dibîne. Ev wext êdî zengilê lêxistina ji hev veqetîna herdu 

hezkiriyan e. Mêrê Şevînê dema wan peyaman dixwîne êdî dinya li ber çavên wî 

reş dibe û Stêraya xwe hildigire û malê diterikîne… Ew roj ev roj e ku Şevîn êdî 

hay ji Stêraya xwe tune ye. Lê çi rasthatiniye ku Stêraya ber dilê wê li bajarê ew 

lê ji pîrê re xizmetê dike de dixwîne û bi ser de jî bi kurê Leylaya ku cîrana wê ye 

re hevaltiyê dike. Dawiya romanê bi xemgîniyek diqede. Şevîna ewqas di nava 



 

 

 75       

 

  

pêlên deryaya jiyanê de dihejiya, di dawiyê de di mala ku tê de bi mehmiz 

dixebitî de, li ser maseya nameyan ku ji Stêraya xwe re dinivîsî, ji ber 

nexweşiyek xedar dimire. Piştî mirina wê Stêraya wê ku navê wê yê rastîn 

Rojbîn e xwedîtiyê li termê wê dike û wê dibe li gundê wê yê bi navê Bêtahmê 

binax dike. 

Rexneyeke jî ew e ku mirov dikare bêje Şevîna ku zanîngeh qedandiye, bi 

hişmendiya kurdayetiyê ve têkildare, hezkirê pirtûk xwendinê ye, dev ji têkoşîna 

jiyaneke mirovane bernade, çawa dibe ku xwe bi “hostatiya xeyalê nivîskar” di 

koletiya pîreke felcbûyî ya rojavayî de dibîne. Nivîskar çarenûseke ku hêvî 

bidaya me biafiranda wê çetir bibûya. Divê her romana me bi xemgînî û 

têkçûyiyan dagirtî nebe. Lê mixabin wa yê wisa dibe. Romanivîserên me divê êdî 

hinek mijarên ji xemgînî û karesatan hatiye parzûnkirin pêşkêşî xwendevanan 

bikin. Çimkî jiyana rojana bi têra xwe ew mijarên hatî nivîsîn şanî wan dane. Ya 

din jî divê nivîs/roman êdî ji bo giyanê mirovê kurd ku bi sed salan e di nava êş û 

azaran de hatiye hiştin, bibe dermanê nêrîneke bi hêvî û gulvedan li jiyanê. Û bi 

xwendina romanekê, bi rûkenî rûpela dawî biqulipîne ser ruhê xwe, dev li ken 

dev ji romanê berde… 

Ez dikarim li xwe mikur werim ku dema min hêj pirtûk nexwendibû min li 

nivîsên romanê yên bi herfên hûrik hatiye nivîsîn nihêrî û min xwe bi xwe got 

wê kî vê pirtûka hevok di zik hev de û bi van herfên hûrik hatiye nivîsîn bixwîne. 

Lê va yê min bêyî bêhnê bistînim xwend. 

Roman bi honaka xwe ve heta dawiyê xwendevan bi xwendinê ve girê dide. 

Mirov dikare vê rewşê wekî serkeftina nivîskara hêja bibîne. Tenê kêmasiyek ew 

e ku di nameyan de di şûna ku nivîskar jiyana pîrê ji qîza xwe re dinivîsand, 

dikarîbû tiştên xwendevan di meraq û şaşwaziyê de bihêle, binivîsanda. Çend 

tiştên din ku ez wekî kêmasî dibînim dixwazim wan jî bînim ziman. Ya ewilîn em 
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civakeke hêj nû bi xwendinê ve germ dibin in. Kevir biqelêşe deh hezar 

xwendevanên wêjeya kurdî/kurmancî li bakur tune ne. Ji bo ku em karê kesên 

dixwînin hêsantir bikin û yê ku dê dest bi xwendinê bikin jî ber bi xwendinê ve 

kaş bikin, divê em pirtûkan hinek bi pûntoyên hêj mezintir binivîsin. Lerizînên 

Tenêtiyê bi pûntoyên pir biçûk hatiye nivîsîn. Ev rewş şopandinê, xwendinê 

zehmetir dike. Ya din hevok di zik hev de ye. Di pirên rûpelan de ya yek ya du 

paragraf hene. Ev rewş behnê li xwîner diçikîne. Divê hemû weşanxane vê wekî 

pêşniyarek bibîne û xwendina bi kurdî bigihêjine merhaleyeke rakêşer. Dîsa di 

romanê de di hêla nivîsînê de nivîskar li gelek cihan bi pey kifşkirina zayenda 

peyvê ketiye û xwendinê li xwendevan diherimîne. Bo dirêj nebe ez ê tenê yek 

mînakekê bidim:”Ez nikarim wek nivîskarekî/eke jêhatî derûniya xwe ya wê 

demê binivîsim.” (r.189). Ger em di metnan de bi pey zayenda peyvê(ekî/eke yê) 

bikevin dê herikîna xwendinê, baldariya xwîner giş bi avê de biçe. Dîsa 

redaktekirin û rastnivîsîna hin peyvan, hevokan divê were kirin. Ji ber vê yekê 

divê di çapa duyem de ev pirsgirêk werin safîkirin. 

Her tişt ji bo wî zimanî ye ku bila hin kes zanibin ev zimanê qedîm, hêj hinek 

civak li ser pişta hespan li pey terş û talanan bûn, pê helbest hatiye nivîsîn e. 
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Xezal: Wêneyê Şerê Kirêt 

Berî xwendina pirtûkê, dema min li agahiya li ser jiyana nivîskarê romanê 

Nesîp Tarim nihêrî bi rastî ez gelek xemgîn bûm, ji ber ku hê di temenekî biçûk 

de beşdarî komên çekdar ên li çiyê dibe, piştî demekê li Batmanê tê girtin, 

dozdeh salan di girtîgehê de dimîne û bi muebetê jî tê mehkûmkirin.  

Romana wî “Xezal” ji Weşanên Belkî’yê derketiye, lê mixabin wî di girtîgehê de 

-hêviya min ew e ku gihîştibe azadiya xwe- pirtûk nivîsandiye jî, hêj di çapa xwe 

ya yekem ku di sala 2007’an de derketiye di refên pirtûkfiroşan de, di nava 

tozgirtinê de dinale. Mijar û bûyerên di romanê de, li gundekî ku Xezala nêzî şêst 

salî tevî du law û keçeke xwe, debara xwe bi ajaldarî û çandiniyê ve derbas dike, 

diqewime. Di romanê de ne navê gund ne jî navê bajar derbas dibe. Endamên 

malbatê tevî ku carinan ji bo nexweşiyan, ji bo pêdiviyên malê diçin bajar jî navê 

wî bajarî hilnadin. Lê nivîskar di nava rûpelan de qala Çiyayê Mereto dike ku 

nêzî gund e, mirov têdigihîje ku bûyer li gundekî herêma Xerzan derbas bûye. 

Çimkî Çiyayê Meretoyî li herêma Xerzan e. Çûn û hatina endamên malbatê ya 

xebata zeviyên titûnê di bin gurîna balafirên şer de didome. Xezal li gor 

kevneşopiya gundewarî qasek berî qasekê dixwaze lawê xwe Hesenî bi dildara 

wî Elîfê re bizewicîne, lê Hesen qet xwe li zewacê nagire. 

Ji ber ku navê romanê Xezal e divê em hinekî ji nêz ve wê nas bikin. Xezal hêj 

negihêjtiye heft saliya xwe dê û bavê xwe winda dike û li ber destê jinbirayên 

xwe wekî qerwaşan mezin dibe. Bira û jinbirayên wê, wê wekî hêsîran wisa 

dixebitînin ku bi gotina nivîskar ta ku pişta wê kurmî bibe:” Ji kar û şixulî destên 

Xezala biçûk tev terikî bûn, pişta wê kurmî bûbû…” (r. 22). Xezal piştî demekê 

dizewice û di herka demê de jê re bi dehan zarok çêdibin û jê pirên wan di 

temenê biçûk de dimirin, dûre jî mêrê xwe ji nexweşîna pençeşêrê winda dike. 

Lê Xweda sê zarokan jê re dihêle. Hesen, Simeîl û Mewlê. Debara xwe bi 
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sewalvanî û çandiniyê derbas dikin. Xezal piştî demekê ji cînarên xwe agahiya 

şerê ku di navbera leşkerên tirk û zarokên çiyê -şervanên azadiyê- de derketiye 

dibihîse û ji bo tiştek bi zaroyên wê neyê dikeve nava kefteleftê. Û ev şerê li her 

derê belav dibe kevneşopiya civaka kurd jî diguherîne. Berî guherînê, di civakê 

de şaşwaziyekê diafirîne. Çawa dibe ku keçên xama jî ligel xortan li serê çiyê 

doza maf û azadiyan dikin. Li gorî kevneşopiya malbatên gundî, divê qîz tenê di 

xizmeta malbatan de bin. Lê bi qasî ku tê bihîstin ev kevneşopî ji çiyan ve tê 

hilweşandin. Civaka kurd ji vê rewşê re ne amadeye lê ew dê di herka demê de 

fêrî vê rastiyê jî bibin. Ev rewş bi me dide zanîn ku şerê di salên nodî de gur bûye 

û heta roja me ya îroj hatiye, di civaka kurd de serobinbûnek çawa çêkiriye. Bi vê 

serobinbûnê ve ronesansek daye destpêkirin ku pêşengtiya wê jin û keçên welêt 

dikin. Di vê serobinbûna tê jiyin de Xezal ji bo ku zarokên wê xisarê nebîne û bi 

ber pêla şoreşê nekeve û xwe nespêre çiyê, dixwaze ku di demek kin de wan 

bizewicîne û bi malê ve girê bide. Lê wisa dixuye ku Hesenê Xezalê dê vê fikra 

diya xwe nepejirîne. Ji ber ku Hesen pirê caran bi xwendina pirtûkan re mijûl 

dibe û ev rewş bi me dide hîskirin ku Hesênê bide pey rêça keç û xortên 

evîndarên çiyayên berz ên welat. Xezal ji bo rê li ber vê yekê bigire, bi pey 

kevneşopiya olî dikeve. Diçe cem şêxê gund niviştan çêdike ku Hesenê wî di 

zûtirîn katê de bizewice û bi malê ve bê girêdan. Li vir beramberî niviştan qewla 

xelatê -golikekê- dide şêx. Ev rewş jî di kevneşopiya dîroka me ya olî de mixabin 

rastiyeke ku şêx li hember nivişt û duayên xwe li gor rewşa mirovan ya aborî hin 

tişt bi dest xwe dixistin. Xezal jî li hember nivişta şêx golikê bi navê Beşo jê re 

dibexşîne. Tevî hewldana Xezalê ya zarokên wê xisarê nebînin, talûke roj bi roj 

nêzîktir dibe. Ewilîn di nav gundiyan de gotegotên li ser zaroyên çiyê/gerîlayan 

belav dibe, dûre bi dizî hatina zaroyên çiyê ya nava gund tê qisedan. Bi vê jî 

namîne, leşkerên tirk jî vê tevgera li gund dibihîsin û rojek dorê li gund digirin. 

Wan li aqara gund dicivînin û fermandar hişyariyê li gundiyan dike û dûre jî rûyê 
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xwe yê zulimkar ravayî gundiyan dike. Ji gund çend xortên welatparêz dibin, bi 

rojan di bin zilm û êşkenceyê de dihêlin û nola ku bibe mînaka tirsê tînin û li nêzî 

gund bi nîvmirî dihavêjin ber rê û vedigerin. Gundî êdî di nava tirsek bê eman de 

ne. Ev tirs rojekê ji bo malbata Xezalê dibe rastî. Dema Xezal pir nexweş dikeve û 

zarokên wê, wê dibe nexweşxaneyê di rê de pêrgî venêrîna leşkeran dibin. Bi li 

ber rabûna Hesen re pêkutiyên leşkeran zêde dibe û Hesenê Xezalê qasî deh 

rojan di bin çavan de di êşkenceyê re derbas dikin. Ev bûyera li wan 

diqewime, Hesen hêj zêdetir li hember dûgel û leşkeran dehfî nefret û kînê dike. 

Tevî van reşbîniyên tên jiyîn nivîskar carinan me ji nava vê rêbaya sîyasî-

leşkerî dûr dixe û bi jiyana rojane ya kevneşopî ve digerîne: Serdarê kurê tiyê 

Xezalê dil dikeve keçika cîran. Lê mixabin hewldanên ku Mala Emo ji bo 

zewicandina Serdar dikin, bi avê de diçe û bi neyînî, xemgînî bi dawî dibe. Dema 

bavê keçikê zewaca wan qebûl nake Serdar jî keçikê direvîne. Pevajoya piştî 

revandina keçikê, pir bi kêfxweşî hatiye hûnandin û mirov dide kenandin. Çûn û 

hatina desteya sulhê ya di navbera herdu malbatan de rengekî xweş daye herka 

romanê. Dîsa kevneşopiyek din ku romanivîser tîne zimên cejna olî ye. Qala 

taybetiyên meha remezanê tê kirin. Amadehiyên berî cejnê tên kirin, cil û bergên 

ji bo zarokan tên kirîn, kêf û coşa zarokan ya di roja cejnê de bi hûrgilî hatiye 

vegotin û xwendevan ber bi cejnên zarokatiya xwe ve dibe… 

Di romanê de qala şevbuhêrkên li gundan derbas dibe û rastî û derew li bin 

guhên hevdu dikevin jî tê kirin. Di şevbuhêrkan de êdî zaroyên çiyê û çîrokên 

wan tên qisedan. Lê hin bûyerên hatî jiyîn bi awayek pirole tê vegotin. Xezal ji bo 

zarokên xwe ji vê pêla şer biparêze çareseriyê di zewicandina zarokên xwe de 

dibîne. Lê bêyî ku bizanibe ev şer hişk û terî dide ber xwe û bi hev re dişewitîne. 

Xezal ya dilê xwe bi dayiktiyeke saf dike. Lê romanivîser ev fikra zewaca Hesen 

pir zêde li rûpelan belav kiriye. Carinan wisa dibe ku mirov dibê qey roman 

hetanî dused rûpelî tenê qala hewldana Xezalê ya ji bo zewaca kurê xwe û 
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diyaloga di navbera herduyan de derbas dibe, dike. Tenê carinan qala gurîn û 

dengê balafirên şer tê kirin ku em pê dihesin rewşek ne aram jî di jiyana rojane 

de heye. Divê ev mijara zewaca kurê Xezalê û bi vê ve girêdayî ji têkoşîna 

neteweyî dûr hiştina wî ewqas zêde nehata behskirin. Tevî ku dayik ji bo zewaca 

kurê xwe ewqas di nava kefteleftê de ye kurê wê Hesen jî vala nasekine, êdî hêdî 

hêdî bi zaroyên çiyê re têkiliyên xwe geş dike û li dûrî gund, li cihên asê bi 

gerîlayan re hevdîtinan datîne û dixwaze wan qanî bike ku destûrê bidinê û ew jî 

tevlî refê gerîlayan bibe.Hevsengiya heyî, wisa dixuye ku ber bi Hesenî ve 

giraniya xwe datîne û wê xebata Xezalê ya ji bo zewicandina kurê xwe bi hesta 

welatparêziya Hesenî nikaribe .Hesên êdî amadehiya ber bi çiya dike. 

Berî çûyinê, di cejna qurbanê de bi dildara xwe Elîfê re hevdîtinekê dike û piştî 

sohbeteke dirêj biryara tevlêbûna şerê azadiyê aşkere dike: 

”-Ez ê biçim.” Li ser vê gotinê Elîfa ku pazdeh sal e li heviya zewaca bi wî re ye 

dipirse: 

”-Tu yê biçî ku?” 

Hesen hêj vekirî û dilsotîner bersîvê didiyê: 

” Ez ê biçim çiyê.( r. 206). 

Pê re jî wiha didomîne: 

”-Heyanî ev welat rizgar nebe ez nazewicim.” Hesenê Xezalê bi vê aşkerekirina 

niyeta xwe re dilê dildara xwe dax dike û di nava hêsiran de ji hev vediqetin û 

berê xwe dide jiyaneke nû ku çar sal e ji bo çûyina wir di nava xebat û xeyalan de 

bû. Xezala ku ji bo zewacê wekî dem piştî Cejna Newrozê kifş kiribû û Hesenê ku 

ji bo tevlî refê gerilayan bibe jî dema piştî Newrozê kifş kiribû di heman dîrokê 

de li hev diqelibin. Dema roja Newrozê agir gur û geş dibe, êdî herdu jî ji hêla 

xwe ve amadehiyên xwe yên dawiyê dikin. Xezal ji bo dawet û zewaca kurê xwe, 
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kurê wê Hesen jî ji bo tevlêbûna nava refên gerîlayan. Herî dawî piştî Newrozê bi 

derbasbûna çend rojan re Hesen bi xwarina şîvê re ji malê derdikeve, ji wir jî 

diçe dildara ber dilê xwe dibîne û di şevek bi xunavî de, di reştariyê de berê xwe 

dide çiyayên gerîla lê ne û di tariya şevê de winda dibe. Bi gihîştina cihê zaroyên 

çiyê re, dibin yek û ji wir jî ber bi baregehên dûr dest bi meşê dikin. Hesenê 

Xezalê êdî tevlî jiyaneke nû bûye, pê re jî kesayet û navekî nû hilgirtiye: Hesenê 

Xezalê êdî Dilgeş e. Bi çûna Hesen re agirê kulê dikeve mala Xezalê. Bi şev û rojan 

li pey şopa Hesen digerin. Li gund, bajêr, derûdora gund cih namîne, lê digerin. 

Lê Hesen bi zû de xwe avêtibû pişt Çiyayê Meretoyî û bi nasnavek nû -Dilgeş- 

şopa xwe winda kiribû. Di derbarê Hesen de hinekan digotin çûye metropolên 

Tirkiyeyê, hinekan digotin çûye çiyê. Ji her seriyek dengek derdiket lê rastî tenê 

li cem dildara wê Elîfê veşartîbû, wê jî rastiya xwe û Hesenê xwe di nava hêsirên 

xwe de veşartibû. Bi çûna Hesen re xwazgîniyê Elîfê jî tê û wê dixwaze. Bavê wê, 

wê wekî ajalek bi qeleneke buha dixwaze bifiroşe, lê Elîf soza ku dabû Hesenê 

ber dilê xwe bi cih tîne, zewacê napejirîne û xwazgînî stûxwar vedigere.  

Xezala ku mîna mirîşka kurk ketibe û hêk û çûçikên xwe ji jakawan biparêze, 

wisa têkoşiyabû lê pêşî li çûna Hesen negirtibû. Hesen çûbû lê ew tim bi 

derûniya ku Hesen dê rojek vegere dijiya. Dengek, pêjnek bibihîsta bi derûniya 

ku Hesenê wî hatibe direviya ber derî, gava ew nebûya jî dîsa xwe bi xwe digot 

“wê rojekê derkeve were malê” û heviya ku Hesen rojekê vegere malê qet winda 

nedikir. Xezala ku li hêviya Hesenê xwe ye îcar rastî janek hêj xedartir tê. Keça 

wê, xifşa wê ya nazenîn Mewlê ku navê wê kiribû Gurçiksorê bi nexweşîna 

pençeşêrê dikeve û di nava çend mehan de dimire. Ev trajedî per û baskê Xezalê 

yê bi jiyanê ve hinekî din dişkênîne. Li dû vê bûyerê êdî dema çûna Simeîlî ya 

leşkeriyê ye. Xezal bi dileke kul Simeîlê xwe dişîne leşkeriyê. Çi rasthetiniye ku 

Simeîl piştî heyama xeşîmtiyê ji bo operasyonekê tê nêzî gundê xwe. Li wir bi 

komek gerîlayan re şer dikin. Di vî şerî de Hesenê/Dilgeşê ku salekê berî çûbû 
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nav refên gerîlayan jî heye. Û di şerê li nêzî gund bi saetan didome de, herdu bira 

jî dimirin. Ev rewş Xezalê ji per û bakan dixe û rojekê êdî ji janan debar nake, dîn 

û har dibe û berê xwe dide çol û çiyan. Termê wê deh roj şûn de ji hêla şivanan 

ve tê dîtin û wê jî tînin li kêlaka herdu lehengên xwe binax dikin. 

Roman bi tevahî trajediyek e. Nivîskar kifş e ku dixwaze di kesayetiya 

xwîneran de ji civakê heyfeke sedema wê nayê zanîn bistîne. A rast sedem tê 

zanîn: Nivîskar dibêje ku ger tu, ew, em, hûn, ew ên her tiştî, her bûyerê ji dûr ve 

dişopînî, ger hûn ji bûyeran dûr, destê xwe ji ava germ nekin ava sar dê hin 

malbatên welatparêz û mirovên evînadarên axa xwe dê wiha bi tevahî ji kok de 

bê qelandin û tenê mîrata wan ji “Pisîka Reş” re bimîne… Pisîka Reş jî ew pisîke 

ku romaniviskar wekî endamê malbata Xezalê bi kar aniye, lê navbera wê û 

Xezalê qet xweş nîn e, ta ku endamên malê giştik dimirin û ew herdu tenê 

dimînin. Jê şûn de Xezal derd û kulên xwe ji Pisîka Reş re vedibêje, ta ku bi xwe jî 

debar nake û bi çolê dikeve. Mîrate ji Pisîka Reş re dimîne… A tê fêhmkirin ew e 

ku nivîskar dixwaze bibeje êdî bes e, hûn ê hetanî kengê dê rastiya vî şerî bi her 

hêla wê ve bibînin û li gor wê helwestek bigirin. Nola ku bibêje ma ji vê wêdetir 

vegotina vî şerê kirêt û xedar heye. Çimkî honaka romanê bi tevahî li ser 

berxwedan û mirinan ava kiriye ku civak, a rast xwendevan hetanî şaneya xwe jî 

xedariya şer hîs bike, fêhm bike. Ger ne wiha bûya ewqas karakterên romanê 

yeka yek nedida kuştin û jehr û xedariya şerî ewqas bi me nedida jiyandin. Va ye 

dawiya karekteran: Mewlê; keça Xezalê piştî çûna Hesen bi nexweşînê dimire, 

Hesen/Dilgeş; di koma gerîlayan de cih digire û tê kuştin, Simeîl; di leşkeriya 

xwe de di operasyonekê de dema bi birayê xwe re şer dike tê kuştin. Elîf; Dildara 

Hesen e ku dema agahiya mirina wî dibihîse xwe dikuje. Xezal; Li pey vê karesatê 

debar nake û bi çol û çiya dikeve û termê wê ji hêla şivanekî ve tê dîtin… 

Wêneya tunebûna malbatekê ye ku di şerê sih salî de li her derê hatiye serê bi 
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hezaran malbatan… 

Her tişt ji bo em zanibin ku wêje her çiqas ji bo hin civakan navgîna 

bextewarbûnê be jî, ji bo me û dîroka me ya nêzîk hêj jî janê dihewîne, ye… 
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Baciniyên êzdî û toreya tolhildanê 

Ew nivîskarê ku di demek pêşwext de bi romanên “Xaltîka Zeyno” û “Xewnên 

Pînekirî” bi vînek polayî kela pişaftinê hêrivand û bi pêtalek kawayî ya 

wersiyona wêjeyî, rê û rêçikên xwendina kurdî bi ber me xist û bi berhemên 

giranbuha li pêşberî me ye, piştî bi dehan salan hîn jî ji xebatên xwe tiştek kêm 

nekiriye. Ji wan berhemên wî yên nû, min xwest ez “Dora Bacinê Bi Dar 

e” hilbijêrim û li ser mijara wê ya dilojarê rawestim. 

Romana Medenî Ferho “Dora Bacinê Bi Dar e” ji Weşanên Doyê bi çapa xwe ya 

duyem ya 2010’an û bi 358 rûpelî li pêş me ye. 

Pirtûk ji sê beşan pêk tê: “Pirtûk Yek, Pirtûk Du û Pirtûk Sê”. Nivîskar 

pirsgirêkên di nava gundiyên Bacinê de ku kana xwe ji pergala feodaliyê digire û 

bûye egera kuştina bi sedan mirovên bêguneh û ji welat hetanî Ewropayê jî 

dilopên xwînê pejikandiye û her der herimandiye, tîne ser rûpelan û me 

difikirîne. Û pirsa ev çi bobelat e ku pê re serî nayê kişandin ji me dike. 

Mijara romanê ku nivîskar di bin navê “Çend Gotin”ê de kifş kiriye, çavkaniya 

xwe ji rastiyê digire: “Li gastîna nîvê gundê Bacinê darek heye. Ev çîrok li binê 

wê darê ji min re hate gotin.” (r. 7). Gundê Bacinê di dema Eynoyê Yekem de, ku 

ji herêma Bota koç dike û tê li quntarê Çiyayê Hevêriya -nêzî Midyadê- bi cih 

dibe û ewilîn wekî ziving dizê û dû re dibe gundek ji hêla sê birayan ve hatî 

şênkirin: Boto, Eyno û Misur. Piştî zar û zêçên sê birayan jî çêdibe û malbat şax û 

qurm û qoratên xwe belav dike, ji sê malbatan Eynoka û Botoka dikevin pêsîra 

hev û serokê Eynoka zor û zulmê li malbata Botoka dike û wan mecbûrî 

koçkirina ji gund dike. Û ev zulm dibe egera teqîna fîşeka yekemîn, bi gotineke 

din ev barkirina ji gund, bi xwe re herikîna xwîna ciwanan tîne û ew roj ev roj e, 

Baciniyên ku pismamên hev in, hevdu dikujin. Pê re jî ev xwînrijandina wan 

tixûbê Bacinê, yê li Kurdistanê derbas dike û hetanî parzemîna Ewropayê -
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Almanyayê- jî dibe egera kuştina çar mirovan. Li ser vê karesata ku nola libên 

tizbiya ku bendê wê qetiyabe û yek bi yek li erdê belav bûbe, ji herdu malbatan 

mirov tên kuştin. Taybetiya van pis û pismamên bê navber hevdu dikujin ew e 

ku ji ola êzdatiyê ne. Çîrok çîroka malbatên êzdiyan e. Dijminahiyeke sed- sed û 

pêncî salî dom dike mijara romanê ye. Nakokî jî ew e ku di êzdatiyê de rengê spî 

û zer serdest e, lê tim rengê sor, rengê xwînê dibe para van malbatan. Tevî ku bi 

salan mirovên gotina wan bi bandor e ji bo vê toreya tolhildanê bide sekinandin, 

dibin navbeynkar jî, tu serkeftinan bi dest naxin. Herî dawî sê mirovên 

welatparêz û hişmend li xerîbiyê -Almanyayê- dibin destbirakê hevdu û li ser 

rawestandina vê toreya tolhildanê dikevin nava xebatê: Serhan, Ûsê û Koçek 

Birahîm…  

Sê destbirak li hev dicivin û li ser pirsgirêkên jiyanê yên rojane dipeyivin. 

Serhan xewna xwe vedibêje, kêliya ku Ûsê xeyala dilê xwe vedibêje, Apê Cemîl tê 

cem wan û li ser nekesiyê, bexîliyê dipeyivin. Pê re jî behsa zarokên nifşên ku 

hatine Ewropayê û ji çavkaniya jiyana xwe û welat qutbûne, dikin. Û xilasiya ji vê 

rewşê jî tenê di xebata ciwanan de dibînin. Apê Cemîl di nava nakokiyek dijwar 

de dijî: Ji hêlek de birakujiya ku ji welat hetanî Ewropayê belav bûye û ti çare jê 

re nehatiye dîtin û jiyan li wan herimandiye, ji hêlek de jî jiyana Ewropiyan ku 

qet naşibe jiyana wan ya li welat. Vê rewşa nakok wiha tîne ziman. “Xweşî û 

geşiya me û wan ji hev cuda ye. Ferhengên Ewropiyan wateya navê kurê min 

Serhan nanivîsin. Pirsgirêk ev e.” Tevî ku Apê Cemîl şazdeh sal in li Almanyayê 

dijî, hîn jî bi bendewariya vegera welatê xwe li piya dimîne û dixwaze rojek berî 

rojekê li welatê xwe vegere û li wir bimire. Hevdu kuştina gundiyên Bacinê 

jiyana wan serobin kiriye û ev serobinbûn li Almanyayê jî didome. Jiyanek bi 

janan pêçayî para wan e. Ji bo vê kevneşopiya mirov kuştinê bidin rawestandin 

hin hewldan tê dayin. Ji vana yek xebatên sê destbirakan e ku xwîna tolhildanî 

bidin sekinandin. Koçek Birahîm, Ûsê û Serhan. Ya din jî xebata Feleknasê ye. 
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Nivîskar di vir de rasterast parlamena kurd ya li Almanyayê dijî û bi siyaseta 

kurd ve têkildar e, kiriye lehengeke pasîf ya romana xwe û bi mudaxileya wê re 

dixwaze xwînrijandina gundiyên Baciniyan bide rawestandin. Feleknas keçek 

kurd a ronakbîr e, li Ewropayê di nava siyasetê de ye. Bi xwe jî kurdê êzdî ye. Ji 

malbateke şêxên êzdiyan e û bandora wê li ser êzdiyan gelek e. Di şîna hatiye 

girêdan de axaftinek siyasî dike û her kesî vexwendî nav refên têkoşîna azadiya 

Kurdistanê dike û ji wan dixwaze ku hêza mirovên kurd divê ji bo 

berjewendiyên gelê kurd bê xerckirin. 

Di romanê de nivîskar ligel ku qala doza birakujiya gundiyên Bacinê dike jî 

hetanî rûpelên sedî qet bi hevokekê jî behsa sedema vê karesatê nake. Ka gelo ev 

doza tolhildanî ya xwînî ji ber çi sedemê derketiye û ji welat jî çilkên xwînê 

gihîştiye ta Almanyayê… Dîsa hatina Koçek Birahîm ya ji Başûrê Kurdistanê 

hetanî Almanyayê jî di xumamiyê de ye. Ew camêr oldarek payebilind yê ji ola 

êzdayetiyê ye û ji bo birakujiya gundiyên Baciniyê bide rawestandin dixebite. Lê 

ne kifş e bi taybetî ji bo vî karî hatiye an ji xwe ew jî ji ber sedemên cur be cur li 

Almanyayê penaber e. Nivîskar di vegotina romanê de dixwaze ji hêlek de bi 

hêza oldaran re, ji hêlek de jî bi hêza siyasetmedaran re ku navê Remzî Kartal, Elî 

Yigît, Zubeyîr Aydar derbas dibe, vê xwînrijandina malbatên kurd yên êzdî bide 

sekinandin. Ev navên popûler yên kesayetên hêj li jiyanê ne, di romanê de tê bi 

kar anîn di hişên xwendevan de fikrên, nola ku daw û dozek rastîn wê bê 

çareserkirinê diafirîne. 

Di vêgotina bûyer û pêhatiyên gundê Bacinê de mirov pir bi hêsanî dikare 

bibêje ku rastiya welatê me hatiye ravekirin. Ya rast gundê Bacinê Kurdistan bi 

xwe ye. Trajedî heman trajedî ye. Vegotina di dirûvê gundê Bacinê de rastiya 

serboriya welatê me bi xwe ye. Ji bo vê jî çareseriyek pirhêl tîne ziman. Ji bo 

çareseriyê ciwan, mirovên oldar ên ku li ser civakê bi bandor e, partiya ku 

pêşengiya doza welat dike, nivîskar û rewşenbîrên ku pênûsê dilivînin, jinên ku 
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stûna têkoşînê ye; van hemû grubên aktîf dixwaze ji bo çareserkirina pirsgirêka 

gundê Baciniyan bike nava tevgerê. Ev hemû grubên çalak ên ji bo têkoşînê ked û 

xwêdanên mezin didin ji bilî doza welat û xelasiya wî ne tu tiştek din e. Koçek 

Birahîm ji bo vê dozê çareser bike wekî pêşeng dixuye. Ev pêşengtiya wî ji 

zarokatiya wî dest pê dike. Ji bo têgihîştin û fêhmkirina cîhanê di temenek biçûk 

de dev ji dê û bavê xwe berdide û berê xwe dide riya zanîn û zanyariyê. Dide pey 

armancên mezin, li rastiyê digere, li wargeh û dergehên pîroz yên êzdayetiyê 

dibe mêvan. Diçe Laleşa Pîroz. Fêrî gelek tiştên dê wî di jiyanê de ji tengasiyan 

xelas bike, dibe. Bi kevneşopiya ola êzdayetiyê mezin dibe. 

Di romanê de diyaloga Koçek Birahîm ya bi Çerxa Felekê re, dû re jî ya bi Kalê 

Spî re gelek balkêş e. Di van diyalogan de Koçek Birahîm bi inyat dide xuyanî ku 

li pey rastiyê ye û hetanî rastiyê fêr nebe û negihêje asta têgihîştina cîhanê dê ji 

riya xwe venegere.  

Di beşa duyem ya pirtûkê de ku nivîskar wekî “Pirtûk Du” bi nav kiriye, em bi 

saya xewn û xeyalên Koçek Birahîm, xwe bi temamî di nava Wargehê Pîroz 

Laleşê de dibînin. Bi vê rewşê re em ji toreya tolhildanê ya gundê Bacinê dûr 

dikevin û xwe di nava kûrahiya dîrok û felsefeya ola êzdayetiyê de dibînin: 

Destnivîsên li ser deh hezar çermên xezalan hatiye nivîsîn, goristanên bê kêl yên 

mezinên êzdiyan, Pîrê Çil Pîran yê ku di ola êzdayetiyê de cihek giring digire, 

peywirdarên tenê di êzdayetiyê de tê dîtin; mêrav, dunav, pêşîmam û yên din. 

Dîsa sembolên wekî Şems-Şeşims, Çûkê Tawûs ku hin pîroziyên ola êzdatiyê ne 

bi me dide naskirin. Disa em bi xeyalên zaroktiya Koçek Birahîm li Newala Kûr 

ya ku nêzî Laleşa Pîroz e digerin, bi dengê bilûra Mamê Şivan mest dibin, bi teyr 

û tilûr, cur bi cur canlidarên ku di nava bêdengiya xwezayê de, di ahengsaziyek 

xweş de bi aramî bi hev re dijîn re dibin heval. 

Beşa pirtûkê ya sêyem ku wekî “Pirtûk Sê” hatiye nivîsîn nola ku beşa pirtûkê 
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ya yekemê dubare bike tê xuyanî. Dîsa sê destbirak Serhan, Ûsê û Koçek Birahîm 

li hev dicivin û ji bo xwînrijandina bi salan e di nava gundiyên Baciniyan de 

berdewam e bidin rawestandin di nava xebatê de ne. Carinan bi hin kesên ku 

gotinên wan tê guhdarîkirin re pirgirêkê niqaş dikin. Lê di romanê de karekterê 

ku bi navê Koçek Birahîm wekî serleheng tê xuyanî di beşa dawî de me 

xeyalşkestî dihêle. Ji ber ku di destpêka romanê de bi vîn û biryardariyek mezin 

dixebite û bi gelek hêlan re têkiliyan datîne ku kevneşopiya xwînrijandinê bi 

dawî bike lê nivîskar di beşa dawî de tu rol û mîsyonek nû nedaye lehengê 

sereke û ew bê nirx di nava pirsgirêkê de tenê hîştiye, ti asoyek nû li pêşiya wî ji 

bo çareserkirina pirsgirêkê venekiriye û tenê fikrê xwe yê di her rûpelên Pirtûk 

Yek û Pirtûk Sê” yê de dubare kiriye û monotoniyek daye romanê: ”Eger em xwe 

bigihînin ciwanan, eger em ciwanan razî bikin, eger ciwan şaşî û çewtiyên bav û 

kalên xwe bi dengekî bilind bînin ziman emê bigihên qonaxeke xêrê.(r. 345). 

Mixabin di sedan rûpelî de ev hevokinên li ser ciwanan tê rêzkirin hene, lê em di 

tu rûpelekê de nabînin ku ciwan li hev kom dibin û dibin hêzek çareseriyê. 

Nebûna vê yekê jî Koçek Birahîmê di destpêka romanê de wekî serlehengekî wê 

dozê çareser bike dixuye, di dawiya romanê de dişibe wan mirovên ku nivîskar 

wan bi “tênê diaxivin û tu xebatê nakin” tawanbar dike. Nivîskar di gelek beşên 

romanê de rexneyê li giregir û gundî û kesayetên ola êzdiyan digire ku tenê 

diaxivin lê toreya heyfhilanînê çareser nakin. Heman tiştî bi devê Birahîm Koçek 

bi me dide guhdarîkirin û me hêvîşikestî dihêle. Mixabin serlehengê romanê bi 

xwe jî dikeve vê hezekê/lîtavê û “gotin heye pratîk tune ye” derdikeve holê. Û di 

dawiyê de ew lehengê bi biryar di nava dubarekirina gotinan de difetise. Di 

dawiya romanê de nivîskar bêyî toreya tolhildanê ya gundê Bacinê bi destê 

Koçek Birahîm an bi hin kesên din bide çareserkirin, romanê û lehengê romanê 

di nava toz û dûmana dubarekirina hevokan de dihêle. Nola ku xwendevan deng 

li Koçek Birahîm bike û biqîre: Niha dema qehwa tal e? Ka qaşo te yê pirsgirêka 
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gundê Baciniyan çareser bikira! 

Dîsa nivîskar temenê Apê Cemîl ê ku nikare hînî jiyan û edetên Ewropayê bibe 

di nava çend rûpelan de geh biçûk dike geh mezin dike: “ Di temenê min î heftê û 

du salî de, her libikek bûyerek e, pêhatiyek e.” (r. 22). “(…) piştî heftê û çar salan, 

piştî ku diran di devê min de neman…” (r. 33). Du rûpel pêş de temenê Cemîl 

cardin diguhere: “Ji min, ji vî kalê heftê û yek salî qebûl nakin, dibêjin divê tu fêrî 

ziman bibe.”(r. 35). 

Zimanê romanê gelekî giran e. Peyvên tenê di ferhenga herêma birêz Medenî 

de hene gelek in. Lewre tevî min li ferhangan dinihêrî jî gelek peyv tê de 

tunebûn. Lê dîsa jî vegotinek kûr ya felsefîk xwîner bi xwendinê ve girê dide. Hin 

hevokên aforîzmayî yên di romanê de, ji ber ku pir balkêş e û li xweşa min çûne 

ez dixwazim bi we re jî parve bikim: 

• Di nava rekiheke zêrîn de jiyan, nikare rê û şiveleyên macerayên nû li ber 

mirovan veke. 

• Çavkaniyên jiyana me pelixî ne, hêvî birîndar in, hewar û gazî dûr e. 

• Çîrok û çîvanokên bav û kalên min çavkaniyên jiyana min in. 

• Ava esîl genî nabe. 

• Xêr û guneh bi hev re dimeşin. Ev cîhan wargeha xêr û gunahan e. 

• Dil hem rêya bihuştê ye, hem rêya dojehê ye. 

• Eger hûn xwe nas nekin, hûn nikarin êşa dilê xwe derman bikin. 

• Roj mirov germ dike, mirov jî gotinê germ dike. 

• Dilê min distirê, lê zimanê min nalorîne. 

• Dilek bi tenê têra jiyana bi rûmet nake. 

• Rûdêna bêxîretiyê reş e. Xîret kiryara dilsoziyê ye. 
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• Jiyan ne mîna di pirtûkan de hatiye nivîsandin e. 

• Kîn û buxz ejderhayê heftserî ne, bi xwînê xwedî dibin, her sê danê rojê 

xwînê dixwazin. 

• Diranê şikestî parî hûr nake, gotina şikestî mirovan têr nake. 

• Dilê bê dost û yar baş lê nade. 

• Di rêya bihuştê de xêr, di rêya mirovaniyê de siyanet û rûmet, di rêya bext de 

rastî, di rêya olê de bawerî pêwîst e. 

• Dîtin tenê bi çavan nabe. Dîtina erênî, dîtina hiş e, dîtina mejî ye… Çav tenê 

dûrbîn e. 

• Tî bimîne. Tî bimîne da ku tu dikaribe avê bide mirovan. Dilê ji ber tîbûnê, ji 

bêaviyê çiqçiqî, ji hev şeqitî zuwabûna dilê mirovan fam dike… 

• Jiyan tenê ne mêr e… Jin e jî… Jiyan nêr û mê ye… 

• Jiyan du beş in… Şev û roj… Jin û mêr… Nêr û mê… Yek bêyî yê din nabe. 

• Gotin xezîneya herî mezin e, çeka herî dijwar e… 

• Tiştê di tûrikê we de ye bidin. Dayîn navê duyem yê Yezdan e. 

• Tu zanistiyên cîhanê teva di bîra serê xwe de bide hev, bîra serê te tejî nabe. 

• Qencî ew e ku hemberî kesên xerabî bi mirov kiribe jî bê kirin e. 

• Di strana jiyanê de her dem hêrsek heye, hêrsa xweparêziyê. 
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Melek Jî Dimirin 

Romana Fırat Cewerî “Maria melekek bû” ji Weşanên Avayê derçûye û romana 

nivîskar ya çaran e. Nû derketiye, çapa yekem nîsan 2013 ye. 

Cewerî li Swêdê dijî û hetanî niha tevî berhemên wergerê nêzî sî pirtûkî diyarî 

kitêbxaneya kurdî kiriye. Ew yek ji nivîskarên ku li sirgûniyê kemilîne ye. 

Berhemên wî li gelek zimanan hatiye wegerandin: Erebî, almanî, swêdî, tirkî… 

Romana em dixwazin li ser hûr û kûr bigengêşin bi pêrgîhevhatina Daniel û 

Rozînê -ya rast Maria yê- dest pê dike. Daniel li hember camekanê di nava fikr û 

xeyalan de ye. Xwe li xortaniya xwe digire, paşê jinek delal lê dibe mêvan, 

bênavber pirsa “te çima ez hiştim û tu çû”yê lê dike û li benda bersivekê ye. Lê 

Daniel nikare tu bersivên pirsên Rozînê bide. Çimkî tu tişt di hiş de nemaye, tenê 

dikare bêje ku ger min xwe neda alîkî dê ez bihatama girtin, bi salan di hefsê de 

bimama û dê bi min îşkence bikirana. Bi vê bersivê em pê dihesin ku di kûrahiya 

derûniya Danîel de, travmaya di xortaniya wî de hatiye jiyîn xwe li binhişê wî 

dixe û dixwaze rabirdûya wî zindî bihêle û jibîrkirina demeke bi karesat bide 

rawestîn. Daniel bi saya xeyalên li ber camekana mixazeyê ji odeya xwe ya teng, 

ji tenêtî û aciziya xwe xelas dibe, bi vê jî namîne dibe xwediyê jinek bedew û 

dewlemend ku xwediyê vîlla û trimbêlê ye. A rast li mala xwe û jina xwe 

vedigere. Ji ber îşkenceyê ku şeş mehan bê navber lêhatî kirin û deh salên 

zîndanê mejî li Daniel çelqandiye û rabirdûya wî şêlû kiriye, carinan tu tiştî bi bîr 

naîne. Li hember mixazeya cil û bergan pêrgî jina xwe tê lê wê nas nake, wê wekî 

Rozînê di hişê xwe de bi cih dike. Danielê ji mal dûrketî û nizane vegere mala 

xwe, niha jî jina xwe Mariayê bi tu awayî nasnake û xwe di mala xwe de wekî li 

cihek xerîb dihesibîne, wêneyê xwe û Mariaya jina xwe ya li dîwêr daliqandî bi 

zor bi bîr tîne. Bi qasî du hefteyan bi jinika bedew a xweşik re di jiyanek efsûnî 

de, bi hevşabûnan dagirtî û li pey serşûştinê jî bi bornozên nermik û germik 
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rapêçayî derbas dike, lê paşê çawa dibe ku efsûniya jiyana xweşik bi yek derbê 

vediguheze kabûsekê. Daniel dixwaze xwe ji wê malê -mala xwe- rizgar bike lê 

Rozîna ku ji dûrbûna wî û veqetîna wî ditirse û difikire ku dê carek din wî 

nebîne, naxwaze ew ji malê bi dûr bikeve. Li ser vê rewşê nîqaş dertê û Rozîn ji 

bo hezkiriyê xwe bide sekinandin kêrek digire û wî tehdît dike, lê mixabin di 

geremola di navbeyna her duyan de kêr li ser dilê Rozînê cihokek xwînê çêdike û 

di wê kêliyê de Daniel di nava derûniya kujerek de dimîne. Û nizane xwe çawa ji 

wê meytê xelas bike, dikeve nava planan. Bi lez vedigere mala xwe ya em nizanin 

bi çi hawî bi dest xistiye ya qata pêncan. Di nava derûniyek tevlihev de ye. 

Dixwaze vê bûyerê bi hevalê xwe yê herî nêz, bi Saqo re parve bike, lê dîsa 

poşman dibe û difikre ku a rast çûyîna polîsxanê û teslîmbûn û vegotina bi 

kitekit ya bûyerê ye. Û ber bi polîsxaneyê ve rê dikudîne. Dema ku tê nêzî 

polîsxanê tavilê fikrê xwe diguherîne û ber bi mala ku Rozînê lê candayî ve 

vedigere. Bi degelî xwe dihavêje hundirê vîllayê. Hundir seh dike ku kes tê de 

tune ye. Tê û li ber textê razanê ku Rozîn tevî bornozê li ser di xewa bêdawî de 

ye, radiweste. Çend lorîkan dibarîne û di tevliheviya derûniya ku aya mirov çawa 

dikare bibe qurbana hezkiriyê xwe, dirame. Piştî girî û fikaran Daniel li rex 

Rozînê di nava nivînan de dikeve xewê. Di xewê de jina wî Maria bi hemû 

bedewiya xwe ve dibe mêvana wî, lê ev rewş pir najo ji xew dipengize û dibîne 

va ye lêva Rozîna/Mariaya mirî di devê wî de ye. Tavilê xwe dihavêje serşokê û 

dev û lêvên xwe dişo. Qahweyek çêdike û tena serê xwe vedixwe, di wê navê de li 

ser bûyer û encamên dê derkeve holê, hinek radiweste, ramanên felsefîk hişê wî 

dadigire û dûre bi dengê zengilê telefona li ser masê tê ser hişê xwe. Lê qet fikra 

rakirina ahîzeya telefonê di hiş de nalive û piştî dirêj lêxistina zengilê têlê, 

telefon jixweber disekine. Daniel di nava derûniya meyt ji holê rakirinê de ye. 

Herî dawî fikrek lê peyda dibe: Bi erebeya Rozîna ku êdî miriye dê wê bibe li 

cihek xalî veşêre. Di dawiyê de Rozîna mirî -a rast jina wî Maria- dê wekî 
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mirovek biçe gerê, bi cilûbergan dixemilîne û dihavêje otomobîlê û ber bi 

nepeniyek ve dajo. Di şevek sar ya bi berfa çilê zivistanê de her der hatiye 

rapêçan de… Riya wan ewilîn bi daristanek dikeve, Daniel tam biryarê dide ku 

Rozînê li wir di cihek nepen de binax bike, ewil dibîne ku bêr ji bîr kiriye, dûre bi 

nehperûşkan berfê dikole ku term veşêre, di wê navberê de dengê gurîna 

otomobîlek ji nêz ve tê, li ser vê rewşê nû dev ji daristanê û karê xwe yê der î hiş 

berdide û ber bi bajarokek biçûk ve dihere. Êdî biryara xwe dide ku here 

polîsxaneya vê bajaroka biçûk û her tiştî aşkera vebêje. Dema diçe ber deriyê 

polîsxanê û li derî dide, tu kes derî venake û dawiyê hîn dibe ku tu kes li vê 

avahiyê tune ye. Berê xwe dide hotêla li bajarokê. Rozîna wekî robot di trimbêlê 

de li parka hotêlê di erebeyê de dihêle û diçe odeya ji xwe re terxandiye. Bi 

raketinê re xewnên cur bi cur û bûyerên balkêş dibin mêvanên hişê wî. Tu 

rehetiyê nabîne û hêj nîvê şevê ye radibe û li rewşa xwe ya di derûniyek tevlihev 

de ye difikire. Dema dixwaze ji hotêlê bi dûr keve berf jê re dibe asteng û ew jî 

vedigere lobiya hotêlê û di wê kêliyê de rojnameyek û di rojnameyê de jî îlanek 

ber bi çavên wî dikeve. Dema îlanê dixwîne dibîne ku îlan li ser xaniyên 

havîngehan e ku ji bo kirêkirinê ye. Tavilê telefonî xwediyê havîngehê dike, fêr 

dibe ku havîngeh bi trimbêlê ji hotêlê qasî nîv saetê dûr e. Xwediyê havîngehê 

vexwendî cihê lê ye dike û di jiyana wî de merheleyek nû dest pê dike. Xwediyê 

havîngehê jinek xweşik Lotta ye û ew jî êdî nivîskarek e û dixwaze li cihek xalî 

pirtûka xwe binivîse û biqedîne. Li havîngehê dîsa debar nake û hişê wî bi termê 

Rozînê re tevlihev dibe. Dixwaze ji wê xelas bibe. Sibehê zû radibe û bêra li ber 

derê havîngehê ye dihavêje erebeyê, dûre Rozîna ku li hundirê havîngehê 

veşartibû davêje otomobîlê û ji havîngehê dûr dikeve. Li cihek bi dar û berf 

disekine, bin darê dikole, berfê davêje û Rozîna jê re bûye barek giran li wir bin 

berf dike û li vegerê bi xwe jî di qezaya trafîkê de dimire. Dûre polîs li hevalên wî 

yên herî nêzîk digerin ku vê bûyerê û kuştina Rozînê ronî bikin. Lê di romanê de 
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jina wekî Rozîn hatibû bi navkirin wekî me li jor jî kifş kiribû jina Daniel Maria bi 

xwe ye. 

Daniel mirovek li Swêdê penaber e. Li welat di salên heştêyî de şeş mehan 

îşkence û deh salan jî razana girtîgehê bûye para wî. Ji ber îşkenceya di hefsê de 

dîtiye, derûniya wî êdî hilweşiyaye, bûye nîvmirovekî. Ew îşkenceya li 

bendîxaneyê dîtiye êdî hêdî hêdî mejiyê wî dixwe û di dawiyê de dibe egera 

mirina jina xwe. Piştî qezayê derbas dike û dimire, li polîsxanê derbarê wî de 

agahiyên dorfireh ji hevalên wî yên wekî wî, di girtîgehan de îşkence dîtine, tê 

girtin û rabirdûya wî ya bi zilma dewlata ku em texmîn dikin Tirkiye ye, li ber 

çavan tê raxistin… Di nav hevalên Daniel de em pêrgî hin navan tên ku, ewilîn 

wateyên wan bi mirov seyr tên, lê piştî demek xwîner fam dike ku nivîskar bi 

herfan lîstiye û cihên wan tevlihev kiriye. Em jê hay dibin ku ew nav navên rastîn 

in û her yek lehengek dewra xwe bûn û bi salan di zîndanên Diyarbekirê de 

mabûn. Mînak; Saqo Şelal navek bê wate ye, lê di herka xwendinê de dibe 

lehengek rastîn: Qaso Laleş e. Dîsa Ardan Turk (Ahmet Turk e), Nûrî 

Almaz(Nûrettîn Yilmaz e), Dîhem Araz (Mehdî Zana ye). Ev mirovên di salên 

heştêyan de li zîndanên Amedê de, di nava ava pîs û gemara laximan de dihatin 

sernoqkirin, hin girtiyên ku bi kûçikan dihatin gewixandin hemû bûyerên rastîn 

yê hatibû jiyîn bûn. Daniel em nizanin kîjan lehengê rastîn yê dema salên heştêyî 

ye. Lê di herka romanê de ku dema pêrgî kûçikek tê tavilê derûniya wî xerab 

dibe, kûçikê serbazê hefsa Diyarbekir Esad Oktay Yildiran ku navê wî Co bû bi 

bira me dixe. Çimkî wê demê wî serbazî bi wî kûçikî -Co- îşkenceyên nedîtî bi 

girtiyên kurd dikir ku yên jiyane bi sedan pirtûk û gotar li ser wê zilmê 

nivîsandin. Ev roman jî bi naveroka xwe esas zilma salên heştêyî ku li Zindana 

Amedê hatî jiyîn ku bandora wê ya birîndarkirina rih, parçekirina kesayetiya 

însanên wê demê bi me dide nasîn. 

Herî dawî dixwazim vê bêjim ku cara yekem e ku ez pêrgî romanek têm ku bi 
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cînavka kesayetiya yekjimar ku bi “tu” yê tê vegotin, dibim. Tevî di dirûvê 

tewang de dibe “te” roman diherike û bi zimanek sade diçe serî. Mirov dikare 

bibêje ku nivîskar zimanek ku gel rojane pê dipeyive ji xwe re esas girtiye û 

tiştek pir baş jî kiriye. Çimkî di romanxwendinê de westandin an likumandin a 

xwendevan çênabe. Lê tiştek balkêş jî ew e ku di her rûpelê de bi qasî sî carî “tu” 

û “te” derbas dibe ku ev jî bi tevahî dike ku nivîskar ji sê hezarcarî zêdetir van 

bêjeyan bi kar bîne û bibe xwediyê rekorek ecêb. Dîsa lehengên romanê nola ku 

tenê Daniel be dixuye. Rozîn an bi gotineke din Maria di destpêkê de hinek 

dixuye, dûre êdî meytek e û wekî valêzek li kêleka Daniel e. Piştî diçe havîngehê 

jî em navê Lottayê dibihîzin lê ne bi rengekî çalak û lehengek kartêkariya xwe li 

xwîner bike. Ev jî di herka romanê de qelsiyek li dû xwe dihêle. Dîsa kêmasiyek jî 

ew e ku pirtûk wekî du beşan dixuye lê beşa yekem nehatiye kifşkirin, tenê di 

rûpela 107’an de “Beşa duduyan” hatiye kifşkirin… 

Tiştek balkêş jî ew e ku van salên dawiyê nexweşiyek di nav nivîskarên kurd 

de derketiye ku ew jî ew e navê berhemên xwe bi peyvên biyanî 

dixemilînin/dilewitînin. Lê Cewerî zêde em di zehmetiyê de nehiştine, ji ber ku 

“Maria” hindik be jî wekî Marya an Marê di lîteratura me de bi cih bûye. Ev rewş 

bi min rewşa nivîskarên Rûs yê sedsala 19’an bi bîr tîne ku wê demê di 

berhemên xwe de ji ber ku zimanê fransî wê demê rakêşer bû çend hevok di nav 

rûpelan de bi orjînalî direşandin û goya asta rewşenbîriya xwe şanî gel didan… 

Mirov dikare vê romanê wekî romanek li ser derûniyê hatiye nivîsîn jî 

bihesibîne. Mirovekî ji ber zilma ku dewletê lêkiriye, kesayetiya xwe winda 

kiriye, bûye sebeba mirina yekê û ji wê lehzê şûn de her bi xwe re di nava şer de 

ye. Derûniya takekesekî ku ji sûcdariyê dermale dibe û her diçe giraniyek di laşê 

mirovî de çêdike. Û her gava dihavêje, her kêliya difikire, an her kêliya xwarinê 

dixwe, an kêliya ku dixwaze rakeve jî ew sûcdariya ji hiş der nayê. Sûcdariya 
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bûyîna egera kuştina însanekê herî nêz ku jê hez dikir… 

An jî mirov dikare vê pirtûkê wekî trajediya mirovekî ku ji ber îşkenceyên di 

zîndanê de dîtiye û di kesayetiya wî de birînên kûr çêbûye û li cihek wekî Swêdê 

bi malbatî dijî û pirsgirêkên wî yên aborî tune ye, lê piştî demek birîna berê ji nû 

ve lê der dibe, hiş sivik dike û dibe sedema bûyerên bi jan, bibîne… 
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Trajediya Evîndaran: Evîn, jan û xwîn û nalîn e 

Berî ku ez li ser romana birêz Lokman Polat ya bi navê “Trajediya Evîndaran” 

hin tiştan binivîsim bi rastî ez gelek fikirîm. Çimkî mirovekî ku di beşa 

romannirxandinê de ji min re bûbû pêtalek û ez hey ber bi ronahiya di kûrahiya 

romana kurdî de dibirim û rê û rêçikên rexnekirina romana kurdî ravayî min 

dikir, niha romana wî dibû mijara nirxandinê... Bi salan e romanivîs Polat li ser 

romanên kurdî nirxandinan dike. Wî heta niha deh roman nivîsiye û du jê jî li ber 

çapê ne. Ji ber vê yekê ez bawer im ew jî li benda hin kesan e ku romanên wî 

binirxînin û ji hêla kêmek û zêdekan ve li bêjingê bixe. Va ye ew dem hatiye û ez 

ê li ser romana wî ya ku bi gotina wî romana wî ya dawî ye, hin hevokan rêz 

bikin... 

Trajediya Evîndaran ewilîn li Stockholmê, di nav Weşanên Helwestê de bi 

navê "Evîna Feqiyê Teyran" çapa yekem derçûye, paşê ji ber hin sedeman nav 

guheriye û bi çapa duyem -pûşper 2013- û bi navek nû -Trajediya Evîndaran- ji 

weşanên Nas silav daye me xwendevanan. Em ê êdî wê bi navê Trajediya 

Evîndaran bizanin û nirxandinên xwe bidomînin. 

Trajediya Evîndaran bi gera nivîskar ya ji Bazîdê dest pê dike. Bazîd di dîroka 

me de cihek girîng digire. Lewra tirba Ehmedê Xanî li berpala çiyayekî raserî 

bajêr, di nava bêdengiyê de li bajêr û şêniyên wî dinihêre. Romanivîs ji bilî tirbê 

bala me dikişîne ser avahiyên wê derê yên dîrokî: Qesra Îsheq Paşa ku di 

dinyayê de yekem qesr e ku pergala kalorîferê di sedsala 17'mîn de bi kar aniye. 

Dîsa qala Keleha ûrartûyan dike ku bi sed salan li nêz û der û dora Gola Wanê 

serwerî kiriye. Romanivîs piştî serdana xwe ya li ser tirba Ehmedê Xanî, wê şevê 

li Bazîdê li malekê dibe mêvan. Di vê mêvaniyê de xewnek dibîne û di xewnê de 

bi Ehmedê Xanî re li ser evînan, evînên ji ber sedemên cur bi cur hatine 

qedexekirin û nîvcomayî, dikeve sohbetê. Divê navê de Ehmedê Xanî jê tika dike 
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ku li ser evîna Feqiyê Teyran jî binivîse. Piştî vê xewnê berê xwe dide Wanê. Da 

ku ber bi Miksê ve here û Feqiyê Teyran ji nêz ve nas bike. Ji Wanê diçe Miksê. 

Miksa ku îro navçeyek girêdayî Wanê ye. Nivîskar li pey xewna xwe ye. Li 

navçeya Miksê bi alîkariya xortekî diçe ser gora F. Teyran û bi dîtina xerabebûna 

gora wî re pir xemgîn dibe, lewra gora Feqî jî wekî çarenûsa netewa kurd û 

welatê wan Kurdistanê, ji ber bêxwedîtiyê tenê bûye xirabeyek... Bi xemgînî 

vedigere navçeyê û wê şevê dibe mêvanê malbatekê. Bi razanê re xewnan dibîne 

û îcar mêvanê xewna wî F. Teyran e. Li ser evîndarên jankêş ku evînên wan 

negihîştiye mirazên xwe, diaxivin û Feqî temiyê lê dike ku evîna wî ya jandar ya 

bi keçeke xirîstiyan re jî binivîsîne. Evînên ji ber ol û baweriyên cuda neçûne serî 

û nîvco mane... Vebêj êdî Feqî ye: Pêşî Feqî dest bi nasîna hin xisletên xwe dike; 

bilûrvanî, dengbêjî -bi taybetî strana çûkê nemir ku deng vedide û navê wî dike 

“dengbêjê teyran,” gerokiya wî ku dike navê wî yê din bibe seydayê gerok û hwd. 

Feqî qala gera xwe ya li gelek cihê Kurdistanê dike -ji Cizîra Botan heta Riha, 

Amed û Serhedê.- Dûre çîroka “çûkê nemir” dûr û dirêj vedibêje û çawa ew di 

sûretê keçikek bedew de dîtiye û di heman kêliyê de winda kiriye, ji lehengê ku 

nivîskar bi xwe ye re vedibêje. Piştî çûkê nemir ji ber çavên wî winda dibe, êdî 

Feqî li pey wê çûkê berê xwe dide çiyayê Sîpanê û Xelatê. Li wir rastî şahiyek tê û 

serwerê bajarê Wanê tevî giregirê herêmê li hev civiyane. Di nav wan de qralek 

xaçperest jî tevî keça xwe Sînemê hatiye. Dema Feqî çav li Sînemê dikeve di cî de 

agirê evînê laşê wî dipêçe. Piştî hevnasîn û demborîna xweş ya sê rojan, Sînem û 

bavê xwe ji şahiyê vediqetin û diherin welatê xwe ku em nizanin ku der e. Û Feqî 

di nava evîna nîvcomayî de disoje. Şeva din nivîskar cardin di nav xewnan de ye. 

Vê carê vebêj nivîskar e û Feqî di guhdariyê de ye. Nivîskar me li Yewnanistanê li 

Akropolîsê digerîne, li wir bi jinek nivîskar ya Swêdî re demên germik û nermik 

ên hevşabûnî derbas dike, carinan qala kevneşopiyên kurda yên ji neteweyên 

din cuda ye, dike. Paşê dikeve pey kedkarên seksê û di kuçeyên Atînayê de ewilîn 
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keçek afrîkî ya reşik dibîne û pê dema xwe derbas dike, dûre keçek hindistanî ku 

navê wê Nesrîn e dibîne, lê dema serboriya wê hîn dibe ji niyeta hevşabûnê 

dibore û tenê dixwaze “trajediya evînê aniye serê wê” fêr bibe û bi hev re diherin 

cihê/otêla ku wekî nivîskar lê dimîne. Xwe jî wekî Dilperîn dide nasîn. Bi vî 

awayî Dilperîn -vebêjê çîrokê- di hêlek de bi keça hindû re kêfa hevşabûnê ya bê 

tixûb dijî, ji hêlek de jî evîna wê û evîndarê wê Krîşnayî, çawa ji Hindistanê dest 

pê kiriye û li Atînayê bi rengek trajîk qediyaye, bi me dide famkirin. 

Piştî vê gera xweşik ya xewnî vebêjê me diguhere û vêca di xewnek nû de F. 

Teyran behsa evîna xwe dike. Ewilîn qala dildara xwe Dîlberê dike. Û ev Dîlbera 

xweşik çawa wekî çûkê nemir tê xewa wî, serê wê di şiklê jinekê de û laşê wê di 

dirûvê çûkê mezin de, bi per û bask dibe, vedibêje. Çend helbestên xwe jî bi 

nivîskar -vebêjê duyem- re parve dike û dûre Dîlbera wî êdî jê dûr dikeve, nayê 

xewnên wî, ew jî bi pey Dîlbera xwe dikeve û li Çiyayê Sîpanê Xelatê Sînema ku 

dişibe Dîlbera xwe dibîne û di cî de dil dikevê. Sînema spehî ya ku keça qralê 

xaçperestan e. Li pey Sînemê digere, ji hêla qral ve tê zindankirin lê em 

tênagihîjin ev hefsîbûna wî li ku pêk tê. Dû re vegotina herduyan diguhere 

hevpeyvînek û evîn tê jibîrkirin. Nivîskar hin pirsan li ser helbest û zimanê kurdî 

ji Feqî dipirse û ew jî li gor xwe dest bi veçirîna helbesta xwe dike û mîna em li 

ser helbestên Feqî nivîsek zanistî bixwînin dîmenek tê afirandin. 

Di romanê de gelek çîrokên trajîk ên dîrokî ku ji ber sedemên olên ciyawaz 

qewimîne, tên vegotin. Ji van yek jî dîsa ji devê vebêjê duyem ango ji hêla 

nivîskar ve di xewnekê de ji F. Teyran re tê vegotin: Ax Tamara! Ev çîrok, çîroka 

şivanekî kurd û keça keşîşê li girava ku di nava behra Wanê de ye. Herdu evîndar 

ji hev hez dikin, şivan tim bi avjeniyê diçe giravê û bi hezkiriya xwe Tamarayê re 

hevdîtinan pêktîne. Lê dema keşîş -bavê keçikê- ji vê rewşê haydar dibe, di şevek 

bi ba û baran de fanûsa ku herdem Tamarayê pêdixist û şivanê kurd xwe lê 

digirt, digire û geh li vî aliyî û geh li wî aliyî vêdixe û şivanê evîndar di nava pêlên 
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dijwar ên behrê de gêj dike û diwestîne. Dema şivan li ber xeniqandinê ye bi 

dengekî bêhêvî diqîre û dibêje ax Tamara û pê re jî dixeniqe. Tamaraya ku vî 

dengî dibihîse tê û xwe dihavêje behrê û herdu evîndar bi mirinê re digihîjin hev 

û evîn bi trajediyê diqede... Ev trajediya du evîndarên ji olên cuda ye. Lewra yek 

file/xirîstiyan û yek jî misilman û kurd e. 

Çîroka Eftelyayê ku keça bazirganekî rum ê li Anatoliyayê dijî û şivanî jî gelek 

trajîk e. Lewra ev herdu dilketiyên ji çînên cuda ku yek dewlemend û bazirgan û 

yek xizan û belengaz û birçî ye û bi ser de yek misilman û yek xirîstiyan e, tu 

derfeta bigihêjin hevdu û jiyanek bextewar bijîn, nabînin û li ser vê yekê bi 

destên hev digirin û xwe ji ser lat û zinar û zoxiran de dihavêjin û dawiyê li 

jiyanên xwe tînin.  

Serkeftina nivîskar ew e ku qedexe û astengiyên li ser evîn û evîndaran bi 

çîrokên hezar salan berî niha qewimiye û îro jî heman rewş li holê ye, bi hev ve 

girê dide û dide zanîn ku her tişt diguhere lê astengî û qedexeyên li ser 

evîndaran naguhere: Cudatiya bawerî û olan, cudatiya netewî an etnîsîteyî, 

cudatiya di aboriyê de derdikeve holê ku yek dewlemend û yek xizan an şivan û 

gavan... Ev hemû dibin sebeb ku evînên bi dilên pak û paqij dest pê kirine, bi 

trajediyan bi dawî bibin…  

Romanivîs di vegotina bûyerên li ser evîn û evîndariyê de pir serkeftiye, lewra 

duh û îro bi hev ve baş girêdaye û nola ku di evîndariyê de dîrok xwe dubare 

bike û li evîndaran jiyanê teng û heram bike, bi awayeke mafdar daye ravekirin. 

Romanivîs tenê êş û janên ji evîndariyê dizê raveyî me nake. Di heman demê 

de hêza evînê jî rave dike. Vê rewşê em di beşa çûna F. Teyran ya ber bi hecê ve 

dibînin. Feqî tevî giregirên herêma xwe bi niyeta tewafa axa pîroz dema ber bi 

hecê ve dihere, di rê de keçek xweşik û rindik ya ku dişibe evîndara xwe dibîne, 

tavilê bi agirê evînê dişewite û berê xwe ji hecê diçerixîne û dide aliyê evîndara 
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xwe ya keça qralê xaçperest û dihere. Dema digihîje welatê evîndara xwe ku em 

nizanin ku der e, ji hêla qral ve tê zindankirin, di zindanê de deng li hezkirya xwe 

dike. Helbestên xwe yên herî xweşik û bi bandor bi sernavê “Hey Dîlber”, 

“Dîlber”, “Ey Dîlberê”, “Dîlbera Horî” ku ji hêla gelek hunermendan ve wekî stran 

hatine strandin û bûne helbestên nemir dinivîse. Piştî ji zindanê derdikeve jî ji 

bo Dîlbera xwe bibîne li wir gavanî û şivaniyê dike. Şivaniya berazan ku dûrî 

baweriya misilmaniyê ye tenê ji ber evînê ye. Ev tenê hêza evînê ye ku Feqî dike 

zindanan, dike helbestavan an dike şivanê berazan. Dîsa Feqî bi qasî ku ol û 

baweriya xwe di riya evînê de bike qurban jî ji hişkebaweriyan dûr e. Lê hêrî 

dawî Feqî eşqa mecazî ji xwe re dike pêpelik û digihîje eşqa îlahî... 

Çîrokên jankêş û nîvcomayî yên li ser evînê ku ji F. Teyran re tê vegotin jê yek 

jî çîroka Krîstîna xirîstiyan û xortê misilman e ku li Gumulcîna Yewnanistanê 

dema xwendevan in dil dikevin hev e. Di vê çîrokê de sê mirov hene û benê evînê 

bûye gilokek rîs û li hev baniyaye û serî winda ye. Ewilîn evîna Krîstîna û Filîpos 

geş dibe û şeş salan didome, dûre li barekê ji nişka ve Murad derdikeve hemberî 

Krîstînayê û agirê evînê laşê herduyan radipêçe. Malkambaxî ew e ku Murad bi 

desgirtiye û amadehiya zewaca xwe dike. Di vê rewşê de Krîstîna geh bi evîna 

Filîpos, geh bi evîna Murad dişewite û mîna hêlekanek di navbera xortan de dihê 

û dihere. Di dawiyê de Filîpos bi niyeta kuştina Murad radibe, Krîstîna xwe 

dihavêje pêş ku wî rawestîne lê mixabin ew bi xwe tê kuştin, ev dîmen hiş ji serê 

Filîpos dibe û derbek jî berdide xwe û li wê derê xwe jî dikuje û zeviya evînê bi 

xwîna du evîndaran tê avdan... 

Dîsa evîna Dewrêşê Evdî yê êzdî û evîna Edûlê ku keça mîrê eşîra Milanê ku 

misilman e jî balkêş e. Ez ê li ser naveroka wê nesekinim, ji bo xwendina we 

bihêlim û tenê bidim zanîn ku çîrokek gelêrî-dîrokî ya rastîn e û pir bi bandor e. 

Dewrêşê Evdî meya eşqa dinyewî -Edûlê- û eşqa welat -parastina erdên Milan ji 

eşîrên ereb û tirkmenan- di heman kodikê de vedixwe û digihêje nemirinê, li 
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hêviya xwendina we ye... 

Di romanê de diyaloga li ser bihuşt û dojehê ku di navbera Dilperîn/nivîskar û 

F. Teyran de derbas dibe gelek balkêş e û bi ken û coş e. Dîsa bi saya vê diyalogê 

em fêr dibin ku di dojehê de damezrînerê Komara Tirkiyeyê Ataturk çawa ji 

kurdan lêdanê dixwe û şerê kurd û tirkan di dojehê de jî berdewam dike. 

Mirov dikare bibêje ku ev roman li ser jiyana F. Teyran gerek serdabî ya ber bi 

dîroka kevnare ye. Em bi saya diyaloga di navbera nivîskar û Feqî de hinî her 

kîteyên jiyana Feqî dibin. Di heman demê de fikrên wî yên li hember çerxa 

serdestiye, cîgirtina wî ya li kêleka xizan, feqîr û belengazan. Lewra em baş 

dizanin ku di wê dewra ku nivîskar û helbestvanan li dora mîr û beg û axayan an 

jî padîşah û siltanan xelekên şelafiyê çêdikirin û berhemên xwe îthafî wan 

dikirin, F. Teyran helwesta xwe li hember zilimkaran diyar dike û li cem 

jêrdestên bêxwedî cî digire.  

Di romanê de hêmaya sereke xewn e. Nivîskar xwe dispêre xewnan û her carê 

deriyê çîrokekê an bûyerekê vedike. Lê di pêdeçûna romanê de mirov carinan 

difikire ku gelo Dilperîn/vebêj şevek ranezê an xew lê biherime û xewnan 

nebîne dê herka romanê bi ku ve biçûya? 

Ber bi dawîbûna romanê ve em fêr dibin ku F. Teyran di dawiya emrê xwe de 

ji bilî negihîştina evîndara xwe Sînemê, pêrgî trajediyek malbatî jî tê. Di heftê 

saliya xwe de lawek xwe di avê de winda dike. Dema lawê wî li ber xeniqandinê 

ye, hevsera wî ji bo xelaskirina law xwe dihavêje avê û ew jî dixeniqe û piştî vê 

karesata malbatê Feqî debar nake û salek şûn de ew jî dimire û tirba wî di 

navbera hevjîna wî û lawê wî de tê çêkirin û dikeve xewa ebedî... 

Di helbestên wî de temayên rengîn hene; evîna dinyewî, eşqa xwedayî, 

girêdana bi siruştê re û hwd. Bi taybetî helbesta wî ya axaftina bi avê re gelek 

dengvedaye: 
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Ey av û av/Ma tu bê eşq û muhbetê/Mewc û pêlan davêy belav/Bê sekne û bê 

rahetê. Dîsa xemgîniya ku carinan lê der dibe, bi denglêkirina dilê xwe re dide 

der: Dax û kovan bê hesab in/Mihnet û êş û ezab in/ Xem ji qelbê min 

venabin/Ay dilê min ay dilo. Dîsa Sînema ku evîna wî gur û geş dike tu carî ji bîr 

nake û dema dibihîse ku Sînema wî nexweş ketiye wiha deng lê dike: Hewar 

Sînem/ Min Sînem dîbû şeva erefatê/Te gulî şûştine ji ava heyatê /Dê biçim 

Sînemê bibînim/Sînem nexweş e ber wefatê... 

Bi ked û xebata nivîskar armanc ew e F. Teyran bi me bide nasandin, em 

helbestên wî yên ku bi sedsalan e di nava gel de bûne hêviya jiyanê, kana 

bextewariyan, bûne îlhama têkoşeran, evîndaran, azadîxwazan carek din di 

kerika guhên xwe de dibihîsin. 

Ber bi dawiya romanê ve em fêr dibin ku nivîskar/Dilperîn ne tenê 

helbestkarê klasîk yê edebiyata kurdî daye nasandin, di heman demê de bi 

alîkariya hin kes û weqfan mezelê wî yê li navçeya Miksê ku ber bi windabûn û 

xerabûnê ve çûyî jî daye çêkirin. A rast em nizanin gelo bi rastî tiştek wiha bûye 

an nivîskar dixwaze balê bikişîne ser vê rewşê... Çimkî di destpêka romanê de 

kifş kiriye ku ev roman bi tevahî xeyalî ye, honak e... Lê dîsa jî qasî ku bi rastî jî 

gora Feqî hatibe çêkirin em dilşad bûn... Ne tenê gorçêkirin her wiha behsa her 

sal li Miksê bi navê F. Teyran pêkhatina festîvalek jî, ew helbestkarê kurd bi 

tevahî kiriye nemir û her sal deng û awaz û helbestên wî ji Miksê li hemû welat 

belav dibe... 

Di romanê de em serdestiya fikrên nivîskar yên siyasî rasterast dibînin. 

Carinan ne wekî romanivîsekî, tu dibêjî qey gotarek siyasî nivîsandiye dixuye. 

Komara Tirkiyeyê ku di hêla maf û azadiyên kurdan de qedexeyên nedîtî pratîze 

kiriye, zimanê kurdan asîmîle kiriye bi tundî rexne dike û van gilî û gazincên xwe 

ji F.Teyran re vedibêje û dixwaze bi vegotin û pesendkirina F. Teyran ramana 
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xwe bawerdêr bike.  

Zimanê romanê zimanê gel yê rojane ye û bêyî xwendevan jê aciz bibe hetanî 

dawiyê dixwîne. Lê di hinek cihan de redektekirinê jî dixwaze. Dîsa di hin 

peyvên ku di helbestan de derbas dibe wateyên wan wekî têbinî li bin rûpelan de 

bihata nivîsîn dê çêtir bibûya. Di romanê de metodek cihêreng ya vegotinê heye. 

Mirov dikare bibêje ku ev berhem hem roman e, hem helbest e, hem gernameye, 

hem jînenîgarî ye, hem roportaj e û hem jî desteyek çîrokan e. Ev cara yekem e 

ku pêrgî dewlemendiyek bi vî cure vegotinê têm û tehmek cihê dide herikîna 

romanê.  

Dîsa cara yekem e ku dibihîzim nivîskar li ser daxwaza xwîneran navê pirtûka 

xwe diguherîne... Ji “Evîna Feqiyê Teyran” veguherîna “Trajediya Evîndaran”... 

Dixwazim nivîsa xwe bi gotinek ku min ji malpera Koma Felsefeyê deynkiriye 

biqedînim: “Evîn çîroka herî kevnare ye, lê her dem nipînû dimîne.” 
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Romanek pirhêlî ya tuxleyî: Dilya û Zalar 

Mîr Qasimloyê ku hêj di şeş saliya xwe de ji navçeya Gimgimê ku lê tê dinyayê 

koçî bajarê rojavayê Tirkiyeyê/Bursayê dike û li wir jî nahewe û koçberî 

Almanyayê dibe û tu carî rê nade ku aşê asîmîlasyon wî bihêre, hetanî niha sê 

roman nivîsiye. Romana wî ya duyem ku “Giyanên Bahozî”ye çîroka jineke ku li 

quntarê çiyayê Şerefdînê li gundek dijî û -navê wê Zerî Dotmam e- di nava tevn û 

jiyana kevneşopî ya kurd de tê eciqandin, ji xwe re dike mijar. Û ev jinik hetanî li 

Ewropayê jiyana wê diqede têkoşînek bêhempa dide meşandin û bi rastî jî di 

giyanên mirovan de bahozan radike. Bi hêviya ku hûn jî xwe ji xwendina 

“Giyanên Bahozî” bêpar nehêlin û kêliyek berî kêliyê wê romanê bixwînin. Lê ez 

ê li ser romana wî ya bi navê “Dilya û Zalar” xwe biwestînim. Xwe diwestînim, 

çimkî di dîroka romana kurdî de yekem car e ku romanek bi 999 rûpelî tiptijî li 

pêşberî min e. Bi qasî ku ez dizanim romana herî qalind ya di wêjeya cîhanê de 

nêzî hezar û dused rûpelî ye. Qasimlo bi vê hêrsa xwe ya ku di nivîsînê de tixûb 

nenasiye wisa dixuye ku dixwaze bide sepandin ku zimanê kurdî yê rewan, di 

hêla wêjeyê de dikare qayişê bi zimanê herî dewlemend re jî bikêşe. 

Di destpêka romanê de dide zanîn ku ev romana stûr di çar salan de 

nivîsandiye û ji ber rûpelên wê yê zêde hin weşanxaneyan ji bo weşandina wê 

dilsarî kirine, lê dema xwediyê Weşanxaneya Arê destê alîkariya di her hêlê de 

dirêjî wî kiriye -di vê navbenê de divê weşanxane bizane ku karê xwe yê 

redaktekirinê qet bi cih neaniye- roman bi derengî be jî di sala 2012’yan de 

derçûye. 

Roman bi vegotina “Siya Zalar” ku dibêje “mirov rengekî ji rengên gelê xwe ye” 

dest pê dike. Di destpêka romanê de du karakter hene; Zalar û “Siya”. Roman bi 

vegotina Siya ya li ser xewna xwediyê xwe “Zalarî” geş dibe. Xwediyê xewnê 

Zalar e. Lê vebêj û şîroveker “Siya” ye. Siya bi hêzek efsûnî xewna xwediyê xwe -
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Zalarî- li gor xwe şîrove dike: Gera bi şîmendîferê balkeş e. Çîroka di şîmendîferê 

de diqewime ku Zalar bi rawirek dirinde re dikeve şer ku şerê wan ji gengeşiya li 

ser jinek diqewime dertê. Ev şer mîna peyamek ji bo pêdeçûna di romanê de 

dixuye ku evîn, hezkirin, azadiya jinê ne hêsaye. Û mirovên ku dixwazin jinê ji 

azadiyan bêpar bihêlin, pir in, bi me dide hîskirin. Çimkî di wî şerî de ew mirovê 

ajaldirûv nûnertiya jiyana baviksalarî dike û dixwaze tenê jin di nava nivînan de 

ji mêran re koletiyê bikin, lê Zalar li hember vî mirovê di dirûvê ajalek dirinde 

de, jiyana xwe dike nava xetereyan û têkoşînek mafdar dide û bi ser dikeve. 

Dema Siya di nava van şîroveyên xewneke berê de ye, Zalar jî li bajarê 

Elefteriyayê di vexwaringehek îtalî de, li benda hatina keçikekê ye ku ji derdê 

evînê di tengasiyê de ye û di hewara alîkariyê de ye. Hetanî hatina keçika delal, 

bi qedehek şeraba sor re dikeve sohbetê. Piştî demekê keçika ku derdê evînê ew 

dîl girtiye û dixwaze Zalar jê re rêyek çareseriyê bibîne tê û lê dibe mêvan. Keçik 

Nêrgiz e û dixwaze bi Eliyê Dêrsimî yê elewî re bizewice, lê malbatên herdu 

seriyan jî li hember vê zewacê derdikevin. Zalar dixwaze Nêrgiz hin tixûbên hatî 

xêzkirin derbas bike û bi hezkiriyê xwe re bi înyat û bi biryar doza zewacê bike û 

tu astengiyên malbatan nas neke. Em ê çîroka Nêrgizê li vir bihêlin û di dawiya 

romanê de lê bipên ka Nêrgiz çawa bi hewara Dilya û Zalarî ve tê. 

Di romanê de mirov dibîne ku nivîskar şêweyek gelek dewlemend ku bi 

vegotina gelek vebêjan pêkhatiye, bi kar aniye: Zalar, Siya, Dayika Besê, Anje, 

Dilya, Gulperî, Nêrgiz, Sînem û hinên din, her yek jê, bi çîroka xwe rabûne û bi 

hêlên balkêş ve me ber bi kûrahiya rabirdû û janên xwe ve dibin. 

Di beşa “Dayika Besê” de vebêj Besê ye. Qala rabirdûya xwe dike. Di dema 

tevkujiya 1938an de bavûkalên wê yên ku ji ber zilma dewleta tirk çawa ji cih û 

warên xwe koç kirine û hatine li navçeya Erziromê Xinûsê bi cih bûne, tîne 

ziman. Besê qala zarokatiya xwe dike. Kevnesopiyên wê demê ku bavê wê ji wan 

re qalkiribû, bi bîr tîne. Çîroka Duzgîn Bava li navçeya Xozata Dêrsimê pêkhatiye 
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ku di baweriya elewiyên kurd de cihek taybet digire, bi balkêşî pêşkêşî me dike. 

Li gundê Xinûsê, pêvajoya dilketina xwe ya bi xortê çeleng Heyderî re, pê re 

zewaca xwe, jê re çênebûna zarokan ku dibe pirsgirêk, dû re Heyderê wî çawa 

dev jê ber dide û diçe Almanyayê bi xemgînî bi bîr tîne. 

Di beşa Siya -seans duduyan- de Zalar ji vexwargehê dema ber bi mala xwe ve 

dihere, di kolanan de pêrgî hin mirovên ku jinfiroşiyê dikin tê û bi israra mirovê 

jinfiroş ku dixwaze jinek ji xwe re vebijêre û bi pereyek erzan bibe mala xwe re 

dikeve şer û jê yekî birîndar dike. Li mala xwe hinek bi derûniya xwe ya xerabûyî 

re dikeve şer û bi kêra ku ji kûlînê hildigire geh dike ku organê xwe yê zayendî jê 

bike, geh dike ku kêrê di dilê xwe de biçikîne û jana dilê xwe serjê bike, tam di 

wê kêliyê de gîtarîstê hevalê wî Johanes li derê wî dide û bi vê rewşê re dest ji 

neyîniyên di hiş de kombûyî berdide û bi lez xêrhatinê li hevalê xwe dike. Hevalê 

wî bi niyeta ku agahiya êvarek li hev bicivin û bi kêf derbas bikin rabigihînê, tê 

cem wî. Lê ev plan naçe serî, ji ber ku Johanes di qezayek de dimire. Piştî 

bihîstina mirina hevalê xwe, Zalar diçe ser gora wî ku di jiyana xwe de ji şerabê 

pir hez dikir, li ser mezelê wî şerabê direşîne. Ev meseleya şerabê ji hêla nivîskar 

ve pir tê bikaranîn ku ev jî di esasê xwe de tabûyek e ku ji hêla gelek kurdan ve 

nayê qebûlkirin. Lê nivîskar bi ruhek anarşîst û bi riya karakterê şerabhez Zalar 

re şêrabê bi mirov re dike dost û carinan ji bo parvekirina janan dike vexwarinek 

jêneger. 

Dîsa hêmaya erotîzmê ku ji hêla nivîskarên kurd ve pir li ser nayê axaftin û 

nivîsîn, ji hêla romannivîs ve bi hûrgilî hatiye ravekirin. Di karakterê Zalar de 

têkiliya bi Hureya ku jineke bi karê siyasî re mijûl e, ev mijar hilgirtiye dest û 

hemû kitekitên erotîkî bi awayeke kêfxweş û bê sansor aniye ziman. Dîsa bi 

karaktera bi navê Gulperiyê ku hevala Dilyayê ye, bi vebêjî û jiyîna wê ve, vê 

dîmena erotîk derdixe lûtkeya hevşabûnê ya herî germ û nerm. Û vê cure 

vegotinê kiriye ku romannivîs Qasimlo, ji hêla hin nivîskaran ve bi gotina xwe ya 
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di hevpeyvînekê de anîbû ziman, bi neheqî wekî nivîskarekî “pornonivîs” were 

demxekirin. 

Besê di seansa duduyan de qala ji Almanyayê vegera Heyderê/mêrê xwe dike. 

Û bi hev re cardin çawa vegeriyane wî welatî, li wir çawa di nexweşxaneyekê de 

dest bi kar kiriye, bi pereyê qezenc kiriye çawa bûye xwediyê xaniyek û bi ser de 

jî alîkariya nas û dostên xwe kiriye, pê re jî ji bo bibin xwedî zarokek, çawa 

doxtor bi doxtor geriyane û bêyî bigihêjin mirazên xwe, çawa mêrê wê qeyrana 

dil derbas dike û di heftê saliya xwe de tenê dimîne yek bi yek vedibêje. 

Di seansa sisêyan de em fêrî hevnasîna Besê û Zalar dibin. Besêya heftê salî ku 

li kolanê bajêr riya mala xwe winda dike û bi rasthatiniyek pêrgî Zalar tê û bi 

alîkariya Zalar xwe digihîne mala xwe -mala ku li bajarê Elefteriyayê ya li 

Almanyayê ye- û jê pê ve Zalar dibe mêvanê wê û hevnasîna herduyan geş dibe û 

pê re jî Zalar qala “hezkiriya xwe ya di xewnan de” dibîne, dike. “Dilya”ya ku tenê 

di xewnan de dîtiye û êdî jina xewnên wî ye û hezkirina xwe ya ji bo wê ji dayika 

Besê re vedibêje. Li gorî xewnên dibîne jî dildara wî Dilya li Stembolê dijî. 

Dilyaya ku tenê di xewnan de dibe mêvanê Zalar… 

Bi vebêjiya Zalar re ku serboriya malbata xwe ji dayika Besê re vedibêje, em 

fêrî kitekitê jiyana wî jî dibin: Ji hêla dayikê ve ji Dêrsimê ye. Ji ber zilma ku di 

salên 1935an şûnde li wê deverê tê kirin koçî gundekî Gimgimê dikin. Gundên 

cîran sunî ne. Bavê Zalar ji ber ku sunî ye û malbata Besê jî elewî ye, naxwazin 

herdu evîndar bizewicin û di dawiyê de bavê Zalar Besê direvîne. Lê mixabin 

Zalar hêj di malzaroka diya xwe de ye bavê wî di qezayek trafîkê de dimire û 

Zalar sêwî dimîne. Piştî demeke kin apê Zalar ku navê wî Musa ye diya Zalar li 

xwe mehr dike û dibe xwediyê du 

jinan. Ev beşa ku bi vegotina Zalar re, ji dayika Besê re tê qalkirin dilê mirov 

dax dike ku zirbav Musa çi cinawireke ku pêsîra Zalar û diya wî tê derbûye. Zalar 



 

 

 109       

 

  

di kûrahiya zaroktiya xwe ya bi janan dagirtî dilê xwendevan dide ber tîran… Bi 

dîtina min nivîskar Qasimlo herî zêde di vê beşa romanê ya ku zarokatiya Zalar 

vedibêje de serkeftiye. Ji ber ku xwendevan dikêşe nava wan bûyerên ku hatiye 

serê wî û dayika wî. Û xwendevan hetanî şaneyên xwe, xwe di nava wan 

neyîniyan de dibîne. Pê re jî naletê li apê wî Musa dibarîne. Zalar çend bîranînên 

din ên zarokatiya xwe bi bîr tîne: Berxvanî, govaniya diyalog û sohbeta rojane ya 

di navbera gundiyan de di kesayetiya bavê wî û Şavadînê xilik de ku li ser 

doxînsistiyê ye, qisedanên mêran yên li ser çavberdana jinên cîranan derbas 

dibe, tîne ziman. Pirsgirêkên rojane yên li gundan diqewime û carinan dibe 

egera şer û pevçûnên bi kuştin û birîndarkirinên xedar, dîsa di kesayetiya bavê 

wî û Heydoyê xwedî mêrg û zeviyan de gelek herikbare û bi kêfe û mirov li 

xwendinê sor dike. Lê dayika Zalar li hember Musayê ku bi tevahî ajalek jakav e, 

rojek serî hildide û dixwaze xwe û Zalarê xwe ji zilma wî xelas bike. Bi alîkariya 

xalê xwe yê ku li Stembolê dermanfiroşiyê dike, rojek xwe vedidizin û diçin li wir 

bi cih dibin. Li Stembolê diya Zalar di karê dirûtinê de dixebite û Zalar jî di deh 

saliya xwe de diçe dibistanê ku di giyanê wî de, ji zilma apê wî mezintir birînan 

çêdike ku ji egerên çandek cuda û bandora asîmîlasyonê dertê. Bê destûra apê 

xwe çûna wan ya Stembolê, wan ditirsîne ku rojek apê wî wan bişopîne û bikuje. 

Tirsa wan dibe rastî: Apê wî yê zilimkar -Musa- ji bo dayika wî bikuje kujeran 

dişîne Stembolê û rojek ku Zalar li dibistanê ye dayika wî li ser kolanekê rastî 

êrîşa wan kujeran tê. Zalar êdî hem sêwî û hem jî êtîm e. Lê tiştek balkêş jî ew e 

ku di dema kuştina dayika xwe de Zalar gava bi xalê xwe re ber bi mal ve dimeşe, 

çavên wî bi çavên keçikek rindik dikeve û ew keçik êdî dibe birînek kûr ya 

bêderman û di dilê wî de konê xwe vedigire. Keçika ku jinikek, bi navê “Dilê” gazî 

dikê êdî xemla xewnên Zalar e. Ev keçika ku bi navê Dilê di mejiyê Zalar de cih 

digire, di demên pêş de êdî Dilya ye ku Zalar nizane li ku derê dijî. Navnîşana wê 

winda dike. Zalar piştî kuştina diya xwe û pê re jî bi mirina xalê xwe re di 
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valahiyek mezin de dimîne û di wê navê de bi mezinbûna xwe re bi tevgerên 

kurd yên siyasî re têkiliyan datîne û demek bi wan re dixebite. Ev xebat dibe 

sebeb ku ji hêla dewleta tirkan ve rastî îşkenceyên giran were û ev pêkutiyên li 

ser wî riya Ewropayê li ber wî vedike. Di dema xebatên bi tevgerên kurdan re, 

dibîne ku feraseta wan, dişibe feraseta apê wî yê zilimkar ku ji bili gotin û 

kirinên xwe tu rastî nedipejirand û li ser vê rewşa hişkebawer ji rêxistinên kurd 

dûr dikeve û riyek revê ya Ewropayê dibîne, piştî rêwîtiya du mehan xwe 

digihîne Almanyayê. 

Pirtûka ku bi sernavê seans yek, du û hwd. dirêj dibe û tê vegotin de 

karakterên ku dûrî kevneşopiya jiyana kurdan e jê yek jî Anje ye. Anje lawê 

Johanesê hevalê Zalar e ku me li jor behs kiribû ku di qezayek trafîkê de tevî 

hevjîna xwe miribû. Anje trans e. Yanê her çiqas wekî law/mêr bixwiye jî ew ji 

hêla zayendî ve cuda ye û hormonên jinanî di laşê wî de zêde ye û xwe wekî jinê 

hîs dike, ev cudabûn ji hêla civakê ve -tevî ku civakek rojavayî ya pêşketî ye- 

nayê pejirandin û Anje rastî hin jêrdîtinan tê. Anje ji bo parvekirina derd û kul û 

kederên xwe, carinan diçe cem Zalarê dostê bavê xwe. Zalarê ku ji bavê wî kursa 

gîtarê distend. Û pê re janên jiyana xwe parve dike. 

Mirov dikare romanê li ser sê stûnên mezin avabûyî bibîne. Yek jê jiyan û 

serboriyên welatê ku Zalar lê ji dayik bûye û zaroktiya xwe ya malkambaxî lê 

derbas kiriye, a duyem jiyana Stembolê ye ku bi trajediyek diqede, dayika wî ji 

hêla mirovên zirbavê wî ve tê kuştin û ya din jî jiyana wî ya piştî çûyîna 

Ewropayê ye. Jiyana feodalî ya Kurdistanê bi bîranînan ve û jiyana rojane ya 

Ewropayê parelelî hev tê vegotin. Lê di herdu jiyanan de jî tiştên hevbeş êş û jan 

û xemgînî ne û Zalar li Almanyayê zilma apê xwe tu carî jibîr nake û wekî birînek 

tîrê ya zarokatiyê her li ser dilê xwe daçikiyayî dibîne… 

Ji ber ku romanek 999 rûpelî li pêşberî min e, min xwest di du beşan de 
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nirxandina wê bikim. Ji zaroktiya Zalar hetanî çûyîna wî ya Ewropayê me bi we 

da nasîn. Bi qasî hêginiya xwe min “tornê mala Alo” -Zalar- bi we da nasîn. Ev 

nîvhevoka -tornê mala Alo- ku êdî dikare wekî biwêj jî were bikaranîn, ji ber ku 

diya Zalar ji malbatek elewî ye û ji hêla apê wî Musa ku bixwe ji malbatek suni ye 

ve wekî jêrdîtina Zalar tê bi kar anîn, di romanê de hiznek/xemgîniyek diafirîne. 

Ji ber vê yekê roman di heman katê de peyama lihevnekirina mirovên 

hişkebawer yên ji mezhebên cihê jî dihundirîne û pê re jî hin mirovên ji 

mezhebên cuda çawa ji evîndaran re dibin asteng bi hûrgilî rave dike. 

Di beşa bê de em dê hinek jî Dilyayê binasin. Ka gelo çarenûsa wê jî wekî ya 

“tornê mala Alo” bi trajediyan dagirtiye an hinek din jiyanek bisiûd jiyaye… 

Dîsa jî bi kurtasî mirov dikare bibêje ku Zalar; hêmaya qêrîn û zarîna 

zarokatiya gelek mirovî ye ku bi hêsiran dagirtiye û Dilya jî hêmaya 

hêsirbarandina evîndarekê ye ku tehmkirina evînê nabe para wê… 
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"Dilya û Zalar" - 2 

Romana Mîr Qasimlo ya bi navê Dilya û Zalar ku min di beşa yekem de 

nirxandina wê hinek kiribû û serpêhatiyên Zalar bi we dabû nasîn, niha jî ez ê 

hewl bidim ku “delala xewnên wî” -Dilyayê- bi tevî serpêhatiyên wê û 

qewimînên din bi we bidim nasîn. 

Çîroka Dilyayê bi xewna ku dibîne dest pê dike. Vebêj ew bixwe ye û xewn di 

rojek bi baran de dest pê dike. Di xewna ku dibîne de, pêrgî mêrê xewnên xwe tê 

û bi hev re bi firê dikevin û li ser ewran gerek pêktînin û paşê li rastberek kesk 

vedinişin erdê û dîmenên balkêş dibînin. Jinên bi cilên mor û spî, di konên mor û 

spî de dijîn û hin mêr û xort jî ji wan re xizmetê dikin. Bi kurtasî gerdûnek ku 

serweriya wê jin in û hin xort û mêr jî xizmetkarên wan in. Di vê xewna ku 

nivîskar bi Dilyayê dide vegotin de, bêhna hin terîqetên ku li hin welatên pêşketî 

yên dinyayê hevşabûnan serbest dihesibînin tê. Û Dilya ji vê xewna bihuştî, bi 

dengê dayika xwe ve şiyar dibe. Li gel vê xewnê Zalar jî ji dayika Besê re qala 

penaberiya xwe dike. Û gava hatiye Almanyayê çawa zor û zehmetî, tenêtî û 

birçîbûnî dîtiye yek bi yek tevî rabirdûya xwe ya di derûniya wî de bandorek 

mezin ya neyînî pêkaniye, vedibêje. Pê re jî li Almanyayê çawa bûye xwedî 

şîrketa paqijiyê û di demek kin de dewlemend bûye, bi hemû kiteyan vedibêje. 

Lê bi vê jî namîne mijarên bêhna erotîzmê jê tê û hemû kiteyên hevşabûnê 

dihewîne ji jina ku wekî dayik ji xwe re hesibandiye -Dayika Besê- re vedibêje: Jê 

re qala heştê jinên ku bi wan re hevşabûn pêkaniye dike, danberheviya jinên 

rojhilatî û ên rojavayî dike û bêsiûdiya jinên rojhilatî tîne ziman. Ji pîra heftê salî 

re qala tatmînkirina jinê dike, divê mêr çawa jinê tatmîn bike û qala mizdan û 

alastin û tiştên hwd dike ku bi raya min ev vegotin ne di cî de ye. Zalar ev vegotin 

dikarîbû bi hevsaleke xwe re an bi dost û yarek xwe re parve bikira. Lê bi jinek 

ku êdî nikare riya mala xwe bi hêsanî bibîne û Zalar bi xwe dibe alîkar ku 



 

 

 113       

 

  

bigihêje mala xwe re qalkirina tiştên wiha ku bi ser de jî bêsansor bilêvkirina 

organên cinsî, pir beloq dixuye. 

Di hêla din de çend xewnên xwe yên balkêş ji Dayika Besê re vedibêje ku di 

wan de, jina ku li pey ye -Dilya- tê xewna wî û ew bi wan xewnan bi Dilyayê ve tê 

girêdan û bi heman şêweyî Dilya jî li pey mêrê xewnên xwe Zalar e. 

Di herka romanê de mirov fêm dike ku ev eşqa wan ya di xewnan de didome, li 

Stembolê di dema kuştina dayika Zalar de şax berdaye. Dilya, dema dayika Zalar 

tê kuştin hêj deh dozdeh saliye û ew kuştin li ber çavê wê diqewime, dûre dema 

Zalar bi xalê xwe re, ber bi mal dihere ew û Dilya ku navê wê yê esasî Dilê ye, çav 

bi hev dikevin û di wê dema karesatek diqewime de, tovê evînek jî bi nepenî di 

dilê herduyan de tê avêtin… Û dûre tu carî hevdu nabînin. Teseliya wan tenê 

xewn in. Lê balkêşiyek xewnan heye ew jî ew e ku hin caran mirovên dilxerab 

nahêlin ku ev evîndaranan di xewnan de jî bigihêjin mirazên xwe. Dema Zalar di 

xewna xwe de dixwaze bigihêje Dilyaya xwe, mirovek ajaldirûv dibe bela serê wî, 

şer dikin, dema Dilya li Çemberlîtaşa Stembolê di xewna xwe de dixwaze demek 

xweş bi mêrê xewnên xwe re derbas bike, mirovê bi navê Dewrêşê Serhedî dibe 

bela serê wan. Dîsa di xewna Dilê dibîne û bi vebêjiya Gulperiyê tê vegotin de, 

Zalar û Dilê ji hêla dadgeha welatê Daristanê ve tê darizandin û cezayê mirinê li 

herduyan tê birîn. Ev xewnên bi tirs û xof yên li ser evîndaran, peyama nivîskar e 

ku li rojhilat eşq û evînên mirovan çiqas di bin pêkutiyan de diçilmisin. Ev 

welatên ku li Rojhilata Navîn îroj navên wan tê bilêvkirin, ji hêla mafê jinan ve, ji 

hêla evîn û hezkirinê ve bi tevayî welatê ku bi zagonên daristanan tên 

birêvebirin in. Xewn, rastiya xwe ji van welatên xerîbên evîn û hezkirinê ne, 

digire. 

Nivîskar me bi xewnên Dilyayê re geh dibe nava daristanan, dîmenên 

hevşabûnan yên evindaran bi me dide temaşekirin geh me ber bi deryayek ve 
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dibe, geh jî ber bi çiyayên berz û bala ve dibe û li hemû cihan jî Zalar û Dilya 

hezkirinên nepen dijîn. Dûre em pêrgî vebêjeke nû tên: Gulperî. Gulperî hevala 

Dilê/Dilyayê ya li Stembolê ye. Û carinan Dilya diçe cem wê û derdê evîna xwe ya 

di xewnan de didome jê re aşkera dike. Li ser vê Gulperî mîna derûnînasekê bi 

binhişîna Dilyayê ve dikeve û egera vê evînê fêr dibe ku qasî bîst sal berê -1989- 

Dilya û hezkiriyê wî Zalar rojek di kuştina jinekê de -diya Zalar- di demek kin de 

pêrgî hev hatine. 

Di herka romanê de em dibînin ku Dilya di jiyana rastîn de bi karê qîz û jinên 

ku mafên wan binpêbûyî re, ji ber egera namûsê tûşî zilm û zora zilam bûyî re 

mijûl e û dixwaze lêkolînek bike. Bi vê mebestê biryara çûyîna Başûrê 

Kurdistanê dide û ber bi wir ve diçe. Berî ku biçe ji Zalarê xwe re nameyek 

dinivîse û tê de wiha deng li evîndarê xwe dike: “Were û ji jana min a şîrîn re 

strana abadîn biawazîne… Ji serejorên çiyayan ve mîna roniya tavê were 

tarîgeha min ronî bike.” (r. 551). Ev name tenê di pirtûkxaneya Dilyayê de 

veşartiye… Ji Zalar re nayê şandin. Û tenê diya Dilyayê pê dizane. Dilya piştî gera 

çar mehan ji Başûrê Kurdistanê vedigere Stembolê û bi ditîna xewnek ku mirina 

Zalar dihundirîne, derûniya wê têk diçe… 

Nivîskar bi vegotina Sînemê re ku diya Dilê/Dilyayê ye, me agahdar dike ku 

ew ji ber zilma dewletê di sala 1989an de ji gundekî Êlihê koçberî Stembolê bûne 

û di heman salê de Dilya bûye şahidê wê bûyera trajîk -kuştina diya Zalar- û wê 

bûyerê hîkariyek mezin li ser Dilyayê hiştiye, pê re jî kesayeta wê guherandiye. 

Di pêdeçûna jiyanê de jî Dilya biryarê dide ku bibe parêzvanê mafê jinên 

jêrdestbûyî, yên ji ber namûsê hatiye kuştin an birîndarbûyî û hwd. 

Romannivîs Qasimlo, di honaka romanê de ji bo Zalar bigihêje hezkira xwe, 

Dayika Besê peywirdar dike û di heftê saliya wê de, dixwaze wê ji Almanyayê 

bişîne Stembolê. Lê Besê berî Zalar wê peywirdar bike û bêyî ku haya Zalar jê 
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hebe dide pey rêç û şopa Dilyayê, diçe Stembolê û di dawiyê de bi alîkariya 

masîfiroşekî agahiyan derbarê Dilyayê de digire, lê wê rû bi rû nabîne û şopa wê 

nîvenîv rast dike. Dayika Besê di vê gera li Stembolê de lêzimê xwe yê bi navê 

Riza ku pismanê mêrê wê ye dibîne û nameyek ji bo Dilyayê dinivîse û dide Riza 

da ku dema Dilya dît bidiyê û vedigere Almanyayê. 

Di vê navberê de Zalar jî bi şeraba xwe re bilî ye û bi wêneya Dilyayê re di 

sohbetê de ye. Lê derûniya Zalar her ku diçe xerab dibe, di dawiyê de dîn dibe û 

şilfîtazî di kolanên bajarê Elefteriyayê de dibeze û di dawiyê de di nexweşxaneya 

dînan de tedawiyê dibîne. Evîndara wê Dilya jî ji Başûrê Kurdistanê vegeriyaye û 

dema serî li masîvanê nas dide ku rewşa wan bipirse hem bi mirina masîvanê 

hêja Dewrêşî dihese, hem jî nameya ku dayika Besê radestî berkarê masîvan 

kiribû digire. Piştî xwendina nameyê agahdar dibe ku Zalar li Almanyayê dijî û 

dixwaze jina xewnên xwe bibîne. Li ser vê rewşê malbata xwe jî qanî dike û bi 

alîkariya lêzimê dayika Besê -Rizayî- vîzeya çûna Almanyayê derdixe û berî dide 

evîndarê xewnên xwe. Lê bi vê çûyînê re pêrgî trajediyek din tê. Navnîşana ku 

dayika Besê kifşkiribû bi hêsayî dibîne û bi gava yekem ku dikeve hundirê 

avahiyê ve dikeve şokê. Lewra dayika Besê kes nizane berî çend rojan miriye û 

laşê wê yê bêhnketî û nepixî, tevî kurm û kêzikan li rasta odeyê vezelandî ye. Li 

vir kirûyek balkêş heye ew jî ev e ku Dilyaya ku li Tirkiyeyê û li Kurdistanê bi dû 

mafê jinan ketibû û xebatên hêja dikir, li welatê Almanyayê jî di gava yekem de 

pêrgî termê jinekê tê. Zalar jî deverû li erdê ye, nola ku henaseya xwe ya dawî 

bide li ber mirinê ye. Dilya bi dilek jandar û bi cestek şokbûyî alîkariyê ji hin 

mirovan dixwaze û hêj Zalar nemiriye wî radikin nexweşxaneyê… Piştî demekê, 

li nexweşxaneyê gava dixwaze Zalar bibîne, dikeve odeya wî û bi pirsa Zalar ya 

”tu navnîşana Xwedê dizanî” re tê derdixe ku mêrê xewnên wî dîn bûye û dibe 

kûrîna wê û digirî… 

Dilya piştî van qewimînan, bi alîkariya Anjeyê hevalê Zalar, ji bo li Zalar 
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binihêre serî li saziya mafê penaberiyê dide û mafê rûniştina li Almanyayê 

werdigire. Ji ber ku Anje hevalê Zalar e ew û Dilya jî di demeke kin de dibin 

hevalên hev. Lê ji ber ku Anje hem transeksuel e, hem jî bi nexweşîna Aidsê 

ketiye her roja ku diçe hinek din dihele û di dawiyê de Dilya dibe govana mirina 

wî jî. Li hember van neyîniyan tişta dilê Dilyayê geş dike jî diqewime. Dilya 

dixwaze bibe xwedî zarok lê ji ber ku Zalar êdî ji hemû hîsên mirovî dûr ketiye û 

tenê wekî heyiyek bêhîs dijî, Dilya serî li nexweşxaneyê dide ku jê re alîkariyê 

bike da ku ji wê û Zalar berek/zarokek bigire. Li ser vê yekê peywirdarên 

nexweşxaneyê bi alîkariya alavên tibbî yên pêşketî spermên Zalar digire û bi 

awayek teknîkî di malzaroka Dilyayê de bi cih dikin û Dilya dibe xwedî çar 

zarokan… Li gel vê kêfxweşiyê romannivîs Nêrgiza ku di destpêka romanê de bi 

pirsgirêkên evînî re rû bi rû mabû û ji ber mezhebên cuda malbatên wan 

nedixwestin bizewicin û alîkarî ji Zalar xwestibû û me xwendevanan êdî ji ber 

qewimînên zêde jibîr kiribû, dîsa pêrgî me tîne û jîrîtiya xwe ravî me dide. 

Nêrgiz li seyrangehek bi rasthatinî pêrgî Zalar û Dilyayê tê û êdî di dawiya emrê 

Zalar de alîkarên wî û Dilyayê, Nêrgiz û mêrê wê Elî Riza ye. 

Dawiya romanê bi hizn û trajediyek bi dawî dibe. Dilyaya ku ji bo jiyanek aram 

bi pey Zalar ketibû û çûbû Almanyayê, di dawiyê de dibe xwedî çar zarokan lê di 

heman katê de jî, Zalar bêyî zarokên xwe hembêz bike û dilşad bibe di heman 

nexweşxaneyê de dimire. Di vê rewşa kambax de alîkarên wan tenê Nêrgiz û 

mêrê wê ye. Piştî vê rewşê termê Zalar li ser wesiyeta wî, dibin li gundekî 

quntarê çiyayê Şerefdînê ku girêdayî Gimgimêye binax dikin. Lê wesiyeta ku 

Zalar nivîsiye hêjayî xwendinêye ku nivîskar bi dilek zîz jiyana Zalar ya bi janan 

dagirtî carek din wekî kurteya romanê bi bîra me dixe. 

Ev roman qet tiştek nede me jî dê em ê wê biwêja “tornê mala Alo” ku di 

kûrahiya xwe de pir tiştan dihundirîne qet jibîr nekin. Ya din jî em ê çoyê ku 

Musa li ser pişta Zalar û diya wî li ba dikir tu carî jibîr nekin ku di xwe de 
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hêmayên ji pêkutiyên jiyana kevneşopî dihewîne ku pêdivî bi vegotina wê nîn e. 

Dîsa ez meraq dikim ku ew rexnegirên pirtûkên çîrokên ji şêst heftê rûpelî 

pêktên wekî şaheseran bi nav dikin û li ser dikevin nava gengeşî û şîroveyan, 

gelo li hemberî vê romana ku di zaravayê kurmancî de yekem romane ku bi qasî 

hezar rûpelî dadigire, çima bêdeng in. Ji bilî birêz Dilşêr Bêwar ku li ser vê 

romanê nivîsek nivîsîbû ku ew jî tenê ketibû pey nêçîra hevokên bi hev re nakok 

yên di romanê de… 

Berî ku dawî li nirxandina romanê bînim, dibe ku ne karê min be lê dîsa jî 

dixwazim çend pirsan ji birêz Qasimlo bikim: 

-Gelo mirov bi sî, çil donim erdî çawa dikare di demek kin de bibe 

dewlemendê herî mezin yê bajarekî? (vegotina Sînemê r. 527). 

-Gazozek nîv kîloyî çawa dibe? Û mirov gazozê berdide ser xwe(!) an berdide 

gewriya xwe? (vegotina dayika Besê r. 609). 

-Çay vexwarin çawa dibe çav vexwarin? (r. 655). Anje çawa geh bi 

veqetandeka nêr, geh bi veqetandeka mê tê nivîsîn û em nizanin cinsiyeta wî/wê 

çi ye?(r. 902). Û cardin çawa geh wekî Anje (r. 139), geh wekî Ajne(r. 707) tê 

nivîsîn? 

-Mirov li balafirê an li balafirgehê siwar dibe? (r. 827). 

-Jina tenik (r. 402) an jina bejn zirav guncantir e? Û gelek xeletiyê bi vî rengî… 

Lê ev rewş bi tu awayî nirxa pirtûkê û qedirbilindiya keda nivîskar danaxe. 

Dîsa roman ji hêla ziman ve hetanî bê gotin sade û herikbar, ewqas jî bi 

peyvên herêma Serhedê ve dagirtiye ku êdî li ber tunebûnê ne. Ji hêla vegotinê 

ve jî şêweyek ciyawaz bikar aniye ku bi dehan vebêj serhatiyên xwe bi vegotinên 

xwe tînin ziman. Di uslûbê de bêhna anarşîzmê were jî -ku di vegotinê de tu 

tixûban nasnake- dîsa serkeftinek dixuye. Birêz Qasimlo di tevna romana xwe de 
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gelek caran cih daye xwestekên mirovan yên seksê. Ev tiştek normal e û bi 

serkeftin jî aniye ziman. Lê tişta ne asayî ew e ku organên zayendî yên mêr û 

jinan -k.r û q.z- bi awayeke aşkera û bêsansûr bi dehan caran di rûpelan de 

hatiye reşandin û nola ku qet li pêşeroja zarokan nefikiribe ku rojek zarokek jî 

dibe ku vê romanê bixwîne û jê sûdêwergire. Di dewsa vê aşkera nivîsînê de 

dikarîbû hin hêma/ sembol bi kar bianiya. 

Romannivîs Qasimlo bi vê helwesta xwe ya vegotinê, nola ku bi gotina 

Faulkner dibêje “romannivîsê herî baş ew nivîskar e ku tixûbê exlaqê derbas 

bike” pêkanîbe dixuye. Bi rastî jî tixûbê exlaqê çirandiye û avêtiye ser sergoyan… 

Lê civak, xwîner vê rewşê çawa pêşwazî dike, em dê di herka demê de bibînin… 

Her tişt ji bo te ye, ey xwendevanê ku tenê dixwaze her tişt bi çend hevokên 

kinik were vegotin… 
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Ereb Şemo û Hêviyên Bextewariyê 

Mirov dema romanek dixwîne, carinan dikeve dudiliyê ku gelo ewilin li ser 

romanê an li ser romannivîsî hin tiştan binivîse. Bi rastî jî dema min romanên 

Ereb Şemo xwendin ez di vê dudiliyê de mam û min xwe bi xwe got ku ew 

nivîskarê wekî “bavê edebiyata kurdî” tê pênasekirin divê ji hêla xwendevanan 

ve jî were naskirin. Ew nivîskarê gewre yê ku hêj di zarokatiya xwe de tevî 

malbat û civaka xwe tûşî zilma dewleta Osmaniyan dibe û ji herêma Qersê dest 

bi koçberiya ber bi Qafqasiyayê dike, pêrgî gelek zehmetî û zelûliyan tê, divê bi 

hûrgilî were nasîn. Di zarokatiya xwe de zimanê tirkî, rûsî û ermenkî fêr dibe. Ji 

dergevaniyê hetanî şivanî û gavaniyê di her cure karî de dixebite. Xwendina xwe 

hetanî radeya herî bilind li bajarên Ûrisêtê li Moskova û Lenîngiradê didomîne. 

Bi dehan pirtûkan bi kurdî dinivîse. Bi nivîsîna romana Şivanê Kurd dibe 

xwediyê yekemîn romana kurdî. Tevî vê romanê, romanên bi navê Hopo, 

Dimdim û Jiyana Bextewar jî dinivîsîne. Romana wî Jiyana Bextewar tevî ku navê 

bextewariyê li ser e, hemû kêliyên bûyerên wê bi êş û jan û zelûlî û belengaziyan 

ve dagirtiye, lê ji ber vînek polayî ya bi hêviyan dagirtî di mejiyê Ereb de bi cih 

bûye, her li jiyana bextewar xwe girtiye û di kesayetiya lehengê romanê –Sehîd- 

de, hinek nêzî wê jiyanê bûye, lê ji ber şerê bi arteşa Hîtler re, ev hêvî jî nîvco 

dimîne. Romana Jiyana Bextewar bûyerên salên ji 1890î pê ve hetanî dawiya 

Şerê Cîhanê yê Duyem ku di 1945an de diqede, dihewîne. Şerê ku li rojhilatê 

Anadolê di navbera rûs û osmaniyan de diqewime, zilma beg, axa û zabitên kurd 

ku girêdayî dewleta Osmaniyan li ser gel dimeşîne, bi vê ve girêdayî koçberiya 

ber bi Ûrisêtê, di rê de belengazî û hejariya hatî jiyîn, hemû mijarên romanê ne. 

Piştî çûna wan ya ber bi Ermenistan û Gurcistanê, destpêkirina şoreşa Cotmeha 

1917an ya bolşevîkan û ev şoreş çawa dibe hêvî û hêza hejar û bindestan, bi 

hûrgilî hatiye vegotin. Dîsa Şerê Cîhanê yê Yekem ku dibe egera gelek şikestinan, 

zilma dewlemendên ermeniyan ku qet ne kêmî zilma beg û axayên kurda ye, bi 



 

 

 120       

 

  

me dide nasîn. Dîsa di kesayeta malbata Emerîkê Elî de jiyana ku tenê bi tirs û 

zilmê pêçayî radixe ber çavên me. Ji vê malbatê lawê Emerîk çawa vê çarenûsa 

şikestî vediguherîne jiyanek bi îdeolojiya sosyalîzmê dagirtî û piştî Şoreşa 

Cotmehê li tevahiya Qafkasyayê hikumetên sosyalîst tê damezirandin û lawê 

Emerîk, Sehîd di vê pêvajoyê de xizmetek hêja dike, bi me dide fêmkirin. Ev 

serbilindiya kurdan ku ji xizmeta sosyalîzmêre kiriye bi vê jî namîne Sehîd dema 

Şerê Duyem yê Cîhanê diqewime dest ji xwendinê berdide û di eniya şer de li 

hember artêşa Hîtler di nava artêşa sor de cih digire û welatê lê dijî, ji dagirkerî 

û zilma Hîtleran xelas dike, bi vegotinek herikbar bi me dide fêm kirin. 

Ez ê li ser vê romanê zêde nesekinim, ji ber ku mebesta min danasîn û li ser 

hin xalan sekinandina romana kurdî ya yekem e ku wekî Şivanê Kurd dixuye û ji 

hêla Ereb Şemo ve hatiye nivîsîn. 

Şivanê Kurd romana yekem a kurmancî ye ku di sala 1935an de ji hêla Ereb 

Şemo ve hatiye nivîsîn û li Tiflîsê bi wergerandina li zimanê rûsî çap bûye. Ev 

romana yekem ya kurmancî, bi çapa yekem di 1977an de li Stenbolê ji hêla 

Weşanên Ozgûrlûk Yolu Yayinlari ve, çapa duyem di 1990an de li Kolnê ji hêla 

Weşanên Riya Azadî ve û çapa sêyem ji hêla Weşanên Deng ve di sala 1994an de 

li Stenbolê derçûye. 

Roman bi sêrpêhatiyên malbata Ereb Şemo dest pê dike. Jiyanek di nava 

xizaniyê de, di sêgoşeya Tirkiye, Ermenistan û Gurcistanê de bûyer û qewimînên 

bandor li wan kiriye, tê vegotin. Şivanê Kurd di esasê xwe de kurtevegotina 

jiyana malbata Erebê Şemo ye. Qala zaroktiya xwe dike ku çawa di xizaniyê de 

maye, dûre bavê wî bûye şivanê malbatek dewlemend û ew jî çawa bi 

golikvaniyê bûye alîkarê malbata xwe, bi xemgîniyek kûr vedibêje. Şivaniya ji 

kûlakên rûs -gundiyên dewlemend yên rûs- re kirî û zilma ji wan dîtî, birçîtiya 

jiyaye, di şivaniyê de zehmetiyên kêşaye hemû mijarên vê romanê ne. Li hember 
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jiyana bêsiûd têkoşînek bêhempa li gundên derdora Qersê… Hêviya wî û malbata 

wî û hezaran malbatên din ên kurd tenê pel û pincarên biharan li xwezayê şîn 

tên bû… 

Û zivistanan di tewle û axûrên pez û dewaran de raketin… Piştî demek jiyîna 

kûçikane, gulvedana siûda wî. Ewilîn li gundekî Qersê destpêkirina dergevaniya 

dibistanê. Bi alîkariya mamosteya li gund, hem karê dergevaniyê dike û pereyan 

qezenc dike, hem jî bi alîkariya mamosteya gund li dibistanê hînî xwendin û 

nivîsînê dibe. Lê ji ber ku zarokên gund axlebî zarokên malbatên dewlemendên 

rûsan in, wî veder dikin, jêrdest dibînin û ji hêla derûniyê ve bandorek neyînî lê 

dikin. Lê ew – Ereb Şemo- zîrek e û hêviyan ji bo pêşerojê dermale dike… 

Qala şivaniya xwe dike ku ev bi tevahî vegotinek rasteqîn ya derheqê 

sewalvaniya kurdên Bakur de ye. Çûna wan ya zozanan, bi destpêkirina serma yê 

re vegera wan ya germiyana, hatinên ji xwedikirina pez, zehmetiyên şivanan, 

zilma xwediyên pez yên dewlemend ku li şivanan dike, hin kevneşopiyên kurdan 

yên têkilî sewalvaniyê yên mîna cejna Beran Berdanê an cejna çûna zozanan ku 

wekî “Baro Dan” tê bi nav kirinê, yek bi yek bi me dide fêhm kirin… 

Dîsa trajediya feqîrî û belengaziya wê demê ku dema Şerê Cîhanê yê Yekemîn 

e, bi me dide zanîn. Di kesayetiya malbata xwe de ravî me dide ku çawa birayê wî 

yê bi navê Bro ji ber têrnexwarina nanê tisî di malê de, terka malbatê dike û ji 

wan vediqete, dîsa birayê wî yê bi navê Derwêş çawa ji ber feqîrî û belengaziyê 

di rojek bêsiûd de dimire, hemûyan bi me dide hîskirin… Piştî ku bi şivaniyê 

debara malê nabe dev jê berdide û xwe dihavêje bajarê Qersê, li wir di fabrîkaya 

keviran de dixebite, dû re şerê mezin yê cîhanê dest pê dike û artêşa ûrisan tê 

nêzî wan. Ji ber ku Ereb Şemo tirkî, kurdî, ermenkî û ûrisî dizane, fermandarê 

artêşê wî dike tercûman û di artêşa ûris de demekê dixebite. Lê ji ber ku çiya û 

baniyan baş nanase di rêberiya artêşa ûris de xeletiyan dike û ji peywirê tê 
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avêtin û disa tazî rût li holê dimîne. Lê di vê beşê de em dibînin ku romannivîs 

hem ji artêşa ûris re rêberiyê dike, hem jî artêşa wan wekî “ordiya me” bi nav 

dike ku mirov têdigihêje ku Ereb Şemo wê demê hêj ne di hişmendiya 

netewparêzî û welatparêziya welatê xwe de ye. Piştî ji artêşa ûris tê derxistin 

xwe digihêjîne bajarê Saribûlaxê ku mala meta wî li wir e. Li wir dil dikeve keça 

meta xwe Gulê. Ji bo qelenê wê, ji ber ku pir zimanan dizane dîsa vedigere 

peywira artêşê û du salan -1914/1915an de- di artêşa ûris de wekî tercûman 

dixebite. Pereyê bi dest dixe dide bavê Gulê, lê di dawiyê de bavê Gulê lê 

bêbextiyê dike û keça xwe nadê, li ser vê herdu pevdiçin û di pevçûnê de bavê 

Gulê tê kuştin. Li ser vê bûyerê Ereb Şemo dev ji wê herêmê berdide û şopa xwe 

winda dike. Tevî artêşa rûsan, bi peywira tercûmaniyê berê xwe didin ber bi 

çiyayê Agiriyê, Çiyayê Sîpanê û ûris herêma kurdnişîn talan û wêran dike. 

Carinan leşkerên ûris tecawizî jinên herêmê dikin, ji ber vê yekê jinên bi çek û 

rext dertên holê ku namûsa xwe biparêzin. 

Di jiyana Ereb Şemo de guherîna herî mezin wekî emele/ karker xebata wî ya 

li Sariqamîşê dema biryarê dide ku di riya hesinî de bixebite, dest pê dike. Li wir 

bi mirovên şoreşger re têkiliyan datîne, di nava leşkeran de xebatên nepenî yên 

ji bo Şoreşa Octobrê/ Cotmehê dibîne, bi xwe jî jê mifaya hişmendiyê werdigire û 

di dawiyê de dibe xebatkar û şoreşgerê herî mezin di nava tabûrên emeleyan de. 

Ew jî êdî di sala 1916an de endamê partiya bolşevîkan e ku li hember şerî -Şerê 

Cîhanê yê Yekem- derdikeve, mafê feqîr û belengazan diparêze û dixwaze 

pergaleke ku karker û gundî serwer be pêk bîne. Gava ku di têkoşînê de dipije, 

êdî di mîtîngên girîng ên dijî şer de li ser navê bolşevîkan xîtabî gel û leşkeran 

dike û hişmendiya sosyalîzmê dide nasîn, di 1917an de ji ber xebatên xwe yê 

siyasî li Sariqamîşê tê girtin û îşkenceyên mezin dibîne. Ev deşîfrebûna wî dike 

ku vegere gundê xwe, cem malbata xwe. Lê ew fikrên ku jê re dibe hêviya 

siberojê qet ji bîrê naçe, tim di hişê wî de dilive: “Ji emeleyan/karkeran re 
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fabrîqe, ji gundiyan re erazî/erd.” Ev dirûşme dike ku li gund jî, gundî lê bicivin. 

Ereb Şemo xebatên şoreşgerî dimeşîne û di dawiyê de dibe hedefa axayê wê 

herêmê ku bi navê Egîd Beg tê nasîn. Ji ber fikrên şoreşgerî, xebatên nava 

gundiyan, Egîd Beg bi leşkerên ku hêj nûnertiya pergala dûgela kevn -

Qeyserî/Çarî- dike, tevî milkdar û dewlemendên dorhêlê, jiyanê li Ereb teng 

dikin û wî di îşkenceyan re derbas dikin, gefan lê dixwin. Di dawiyê de Ereb xatir 

ji dê û bavê xwe yê xizan dixwaze û ber bi bajarê Lenînekanê ku bolşevîk lê bi 

hêz e, diçe. Herî dawî biryarê dide ku ber bi navenda bolşevîkan ku li Moskowê 

ye here, lê di rê de tevlihevî heye, şerê navxweyî yê ku pergala kevn diparêzin û 

wekî “Rûsên Spî” tên naskirin û yên ku dixwazin şoreşa sosyalîzmê pêk bînin ku 

wekî “Ordiya Sor” tên binavkirin, pir dijware. Bi xebateke bêhempa xwe di sala 

1920an de digihîne Artêşa Sor û di şerê şoreşê de cihê xwe bi fermî digire. Li pey 

xebata çar salan di 1925an de vedigere Ermenistanê. Li wir ji hêla partiya 

bolşevîkan ve ji bo li hember şêx, axa û begên kurdên derûdora çiyayê Elegezê 

meclîsa sovyetê ya gundiyan damezrîne dixebite, ji hêlek da jî bi pey aqûbeta dê 

û bavê xwe yê ku çendî sal berê tenê hiştibû, dikeve. Dawiyê li çiyayê 

Alagozê/Elegezê rastî koçerên kurd tê û dibîne ku tu bandora şoreşa Lenîn li 

wan dera naxwiye. Romanivîs Ereb Şemo l-ehengê romanê- bi kirinên 

karakterên Cangîr Beg, Egîd Beg û Mecîd Beg dide xuyakirin ku axa û begên 

kurdan li ser feqîr, şivan, gavan û rencberên kurdan çi zilmê dikin, wan çawa di 

hemû karên xwe de didin xebitandin, jiyanê li mirovên gundî diherimînin û lezê 

dide xebatên partîzaniyê, ji wan daxwaz dike ku şoreşa Lenîn pêk aniye binasin 

û li gor rêgezên wê şoreşê tevbigerin. Di vir de nivîskar balê dikişîne ser êl û 

eşîrên kurdan yên koçer ku hêj tu tesîra şoreşê lê nebûye, lê li nav civakên 

ermenî û gurcî şoreş ji zû de hatiye pêşwazîkirin û pejirandin. Di vê hêlê de 

derengmayîn an nepejirandina rêgezên şoreşê ya ji hêla kurdên li herêma Çiyayê 

Elegezê, bi xebata şêxên bi olê ve girêdayî dibîne û bi mînakan bi me dide zanîn 
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ku dema gundî an rencberek li hember began û axayan serî hildide, çawa şêx ji 

pirtûkên pîroz ayetan dixwîne û serhildêran bi gunehkariyê tewanbar dike û serî 

rakirina wan bi olê ditefîne… 

Şemo piştî rêxistinkirina gundiyên kurd yên belengaz û xizan, berê xwe dide 

Tiflîsê cem xwîşka xwe. Û aqûbeta dê û bavê xwe hîn dibe: Bav ji hêla Taşnaqên 

dewlemend ên xwînmij ve hatiye kuştin, dayik jî ji ber zilma Taşnaqan berê xwe 

dide cihê asê û çiya û li wan deran ji birçînan dimire. 

Di romana Jiyana Bextewar de mirov baş dibîne ku romanivîs di bin bandora 

pêla şoreşa Oktobrê/Cotmehê de maye û ji ber vê hindê jî rûsan bi dilgermî 

pêşwazî dike di xaka Kurdistanê de, beyî ku bipirse ka karên wan li bakurê 

Kurdistanê çi ye. Li hember vê helwesta wî ya şaş a derbarê rûsan de, rastiya 

dûgela Osmaniyan ji ber çavan narevîne û zilm û zora wan li kurdan kiriye, bi 

awayeke rasteqîn aniye ziman. Lê xweziya ev rewşa ku ji bo Osmaniyan anîbû 

ziman, ji bo rûsan jî bianiya ziman û ew wekî xelaskaran bi me neda nasîn. Ji ber 

ku em baş dizanin ku rûsan jî di dema mêtingêriya destpêka sedsala 20. de gelek 

xedarî û zilm li niştecihên herêma Serhedê kiriye û ji ber vê rewşê biwêja “tu 

dibêjî arteşa ûris li dû ye” di mejiyê me de cih girtiye. Nakokiya nivîskêr ew e ku 

mêtingerek reş yê dî jî spî dide nasîn ku di rastiyê de rengê herduyan jî reş e, tarî 

û qirêj e û zilimkar e. 

Di romana Şivanê Kurd de nivîskar şêweyek ciyawaz bi kar aniye ku nêzîkî 

deh wêneyên têkilî vegotina bûyeran di deh rûpelan de wekî wêneyên penûsrij 

bi cih kiriye. Zimanê romanê sade ye, tenê hin peyvên biyanî hene ku têkildarî 

rûsî ne. Hevokên şikestî, daqurtandina hin herfan hebin jî, ji tehmgirtina 

xwendina romanê tiştek kêm nake. 

Dîsa karakterê sereke yê romana Şivanê Kurd ku nivîskar Ereb Şemo bi xwe 

ye, ji malbatek xizan û feqîr e û ji devê xwe bûyeran vedibêje, pir dişibe 
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karakterê bi navê “Sehîd” ku di romana wî ya Jiyana Bextewar de derbas dibe. Di 

Jiyana Bextewar de Sehîd ji malbatek xizan û belengaz e, malbata wî ji ber zilma 

Osmaniyan ber bi Ermenistanê koç dike, Sehîd şoreşger e, li hember zilma 

kevneperest, axa, beg û dewlemendên rûs û ermenî bi fikrên sosyalîzmê xwe 

radipêçe û di eniya şerî -Şerê Cîhanê yê Duyem- de li hember faşîstên alman şer 

dike û ala sosyalîzmê, bi hêz û baweriya xwe, bi tevî hêza artêşa sor bilind dike… 

Di herdu romanan de jî balkêşiyek heye ku herdu lehengên sereke yê romanan 

bêyî ku li welatê xwe an li neteweya xwe bifikire, bi fikirên hişkbawer yên ku 

bêhna enternasyonaliyê jê tê, tevdigerin û ji welat û neteweya xwe dûr, ji bo 

berjewendiyên rûsan bi dilek saf şer dikin, lê di bin rûpoşa ku dê şoreş hemû 

gelan, belengazan, gundiyan, kêmaran xelas bike de. Mînak Ereb Şemo lehengê 

romana Şivanê Kurd her cure talûkeyê li ber çavan digire û ji bo şoreşa Octobrê 

bi ser keve, cî bi cî digere û fedakariyên mezin dike. Heman rewş û dîmen di 

romana Jiyana Bextewar de, di karakterê Sehîd de dixuye. Ji bo şoreş û 

deskeftiyên şoreşê biparêze hetanî sala 1945an jî bi faşîstên alman re şer dike, li 

hember vê fermandarê wî nameyek ji bavê wî re dişîne û tê de qala lehengiya 

Sehîd li hember “dijmin” dike. Gelo çi mifaya vê nameyê wê ji dê û bavê Sehîd re 

hebe. Ev rewş mixabin îroj jî derbasdar e, bi hezaran lehengên kurd di rêxistinên 

çepgir yên tirk de û nexasim bi navê enternasyonalîzmê doza mafan dikin, lê tên 

helandin û beyî ku haya wan jê hebe ku tu mifaya wan ya girgîn, şênber nagihêje 

netewa wan ya kurd. 
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Mehmet Uzun û ‘Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê’ 

Dema mirov li ser romanên kurdî nirxandinan dike, ez wisa bawerim ku bêyî 

mirov mêvaniyê li Mehmet Uzun û romanên wî bike, divê nebihure. Min jî wisa 

kir û ez îcar bûm mêvanê(!) birêz Mehmet Uzun. Li ser gelek romanên wî min 

dixwest hin tiştan lêbikim, lê ji ber ku mebesta min romana wî ya “Ronî Mîna 

Evînê Tarî Mîna Mirinê” ye, ez ê bi çend hevokan li ser hin romanên wî bisekinim 

û derbasî romana navborî bibim. Ji romanên wî “Siya Evînê” romanek ji beşa 

dîroka kurdî ya nêzîk e. Bi xeyalê bidestxistina azadiya welatekî dest pê dike û 

me li çiyayê Agiriyê, “Binxetê” digerîne û têkoşîna salên 1930an di kesayetiya 

Memduh Selîm Begê de dide ravîkirin. Dîsa romana wî “Bîra Qederê” malbat û 

jiyana ronakbîrê kurd Mîr Celadet Alî Bedirxan bi me dide fêmkirin. “Rojek ji 

Rojên Evdalê Zeynikê” jî jiyan û bêsiûdiya şahê dengbêjan Evdalê Zeynikê ku 

êşên jiyana xwe, bi denglêkirina hevjîna xwe Gulê re parve dike, bi me dide 

bihîstin û dengê wî li çiyayê Sîpanê Xelatê olan dide. Bila tevî bi dehan pirtûkên 

nivîsiye û li gor gelek edîban, li sirgûniyê hîmê romana kurdî ya nûjen daniye li 

vir bimîne, ez ê romana wî ya “Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê”bi çend beşan 

bi we bidim nasîn û parvekirin. 

Romana ku ez behs dikim -Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê- ji Weşanên 

Avestayê bi çapa duyem di sala 2002an de derçûye, lê ez bawerim hin çapên nû 

jî derketibe. 

Romannivîs di vê romanê de teknîka vegotinê ya “bi şûnde vegerê” bi kar 

aniye û bûyera ku di dawiya romanê de pêk tê, wekî beşa ewilîn pêşkêş kiriye. Di 

vê beşê de em dibînin ku herdu lehengên sereke yên romanê Kevok û Baz, li 

gundekî biçûk yê qeraxê deryayek rojava tên girtin û ji hêla kesên nasnameyên 

wan nediyar ve, ewilîn li paytexta ku niviskar wekî “Welatê Mezin” bi nav dike 

tên hewandin û dû re ber bi kuştinek nediyar ve dibin. Di çûna ber bi mirinê de, 
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hemû jiyana Baz mîna şerîda fîlmekê di ber çavan re derbas dibe; derûniyek 

tevlihev ya bi bêçaretiyê hatiye hûnandin, zarokatiya wî ya di sêwîxaneyê de 

derbas bûye, xwendina dibistana leşkeriyê, di artêşê de wekî serbaz wergirtina 

peywirê, zewaca wî, zarokên wî yên çend sal in nedîtiye û hwd. Bi serweriya 

şevê re, li kêleka çemê Welatê Mezin ji minîbûsê tên peyakirin û li nêzî çem li ber 

çavên Baz, Kevokê dikujin û kujer çawa hatine dîsa Baz dikin minîbûsê û ber bi 

hêlek din ve diherin… 

Di destpêka romanê de ravîkirina vê sehneya kuştinê, peyamek e ji bo 

xwîneran ku divê amadebin ji bo welatê ku wekî “Welatê Çiyan” tê bi nav kirin 

çawa tarûmar dibe û mirovên zagonnenas yên artêşa “Welatê Mezin” çawa 

gundan dişewitînin, mirovan dikujin û tirs û xofê raserî hawirdorê dikin û tenê 

riyek ji bo jiyanê li pêşiya mirovan dihêlin ku ew jî ji “Welatê Çiyan” ber bi gelî, 

newal, gêdûg û şikeftan rev e. Ku ger şopa xwe winda nekin dê li wir jî bên 

kuştin… 

Di herka romanê de, mirov bi hêsanî têdigihêje ku mebesta romannivîs ji 

“Welatê Mezin” Tirkiye ye û Welatê Çiyan jî bakurê Kurdistanê ye. Dîsa xwîner 

têdigihê ku bûyerên tê vegotin, têkilî salên piştî darbeya leşkerî ya dozdehê îlona 

1980an li Tirkiyê qewimiye ye û dest pê kirina berxwedan û têkoşîna gelê kurd 

ya li hember zordestiya dûgelê ye. Lê nivîskar bi israr tu carî navê wî gelê 

têkoşer -kurd-, zimanê wî -kurdî- û welatê wî –bakurê Kurdistanê- bilêv nake û 

me di nava xemgîniya xwesansorkirina xwe de dihêle. Bi vê helwesta xwe 

rexneya ku birêz Medenî Ferho di pirtûka xwe ya bi navê “Rewşa Romana Kurdî” 

de li nivîskarên kurd digire mafdar derdixe. Çimkî birêz Ferho di vê rexneyê de 

dibêje ku nivîskarên qala erdnîgarî/cografiya kurdan dikin, divê pewîste navê 

wê erdnîgariyê jî wekî Kurdistan bilêv bikin… Lê romannivîs qet bi carê xwe li vê 

rewşê nagire… 
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Romannivîsê ku Baz nade kuştin û me xwendevanan di meraqan de dihêle, 

vêca di beşa “Koç”ê de me ber bi rabirdûya Baz ve dibe. Baz endamê malbateke 

wisa ye ku herêma lê dijî bi zilma biyaniyan ve hatiye rapêçan û mezinên 

malbatan biryara revê didin û ber bi bilindahiyên çiyayan ve koç dikin. Di rojek 

payiza sar û bi şilî de, gundên xwe terk dikin û li cihên asê, li bilindahiyên çiya, di 

şikeftan de xwe vedişêrin. Lê mixabin ev reva wan jî jê re nabe xelasî û rojek 

leşkerên Welatê Mezin bi ser wan de digire û hemûyan bi çekên giran dikujin. 

Tenê di şikeftê de cewrikek û zarokek biçûk bi saxî xelas dibe û ev zarokê du salî 

ji bilî Baz ê ku di herka romanê de dê bibe lehengê sereke wêdetir ne tu kes e. 

Zabitên leşkeran Baz nakuje û li vegerê wî jî bi xwe re dibin… Ev beş tavilê 

dîmena beşek ji dîroka me ya rastîn ya dema serhildana Dêrsimê -salên 1937-

1938an- qewimiye tîne bîra mirov ku berpirsê dewletê yê wê demê Îhsan Sabrî 

Çaglayangîl û “Muhsîn Batur” di bîranînên xwe de qal kiribûn ku mirovên 

bêguneh ên ber bi şikeftan direviyan, çawa di wir de wekî mişkan jehrî kiribûn û 

hemû di ser hev de kuştibûn… Û hin keçên dêrsimî jî wekî êsîr bi xwe re biribûn. 

Dîsa ev beş me ber bi sazumana Osmaniyan ya dewşîrmetiyê ve dibe. Osmaniyan 

jî cihê dagir dikirin welat talan dikirin, zarokên malbatan bi xwe re vedigerandin 

navenda rêveberiya dûgelê û ew ji kok, malbat û baweriyên wan dûr dixistin û bi 

çandek nû mezin dikirin û dikirin mirovê herî sadiq û xedar yê dewletê. Çîroka 

Baz jî çîroka dewşîrmetiyê bi xwe ye… 

Em di beşa “Zayînê” de pêrgî çîroka Kevokê dibin. Kevok ji malbetek serhildêr 

e. Ev malbat ji wan malbatan e ku piştî darbeya leşkerî biryara sirgûniya wan 

derketiye. Bavê Kevokê parêzer e û biryara sirgûniyê ji wî re jî derketiye. Tevî bi 

sedan malbatên sereke ku dewlet pênebawer e, sirgûnî başûrê Welatê Mezin 

dibin. Rêwîtiya van mirovan bi trênê pêk tê. Ev trêna sirgûniyan, di bin venêriya 

zabit/tegmen Baz de dimeşe. Piştî rêwîtiyeke zor û zehmet a çend rojan, rêwî 

digihêjin cihê ku ji berê de ji bo wan hatiye amadekirin. Lê dema ew digihêjin 
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wargeha sirgûniyê û Baz peywira xwe xelas dike ku vegere, Kevok çavên xwe li 

jiyanê vedike, tê dinyayê… 

Kevok zaroka sirgûniyê û Baz zarokê tirs û mirinê. Em dê bişopînin ka di kîjan 

heyamê de cardin dê pêrgî hevdu werin. 

Piştî xizmetên gelek salan Baz li paytexta Welatê Mezin bi merasîmek nedîtî 

dizewice û jiyanek nû li pêşiya Baz vedibe. Piştî di ser zewaca Baz re gelek sal 

derbas dibe, Kevoka ku li sirgûniyê hatibû dinê jî li bajarê paytextê Welatê Mezin 

dest bi xwendina zanîngehê dike. Di beşa zimanê fransî de dixwîne û di vê 

navberê de bi xwendevanê zanîngehê Jîr re dibe heval. Jîr mirovek welatparêz e. 

Ji “Welatê Çiyan” e û haj ji xwe û netewa xwe heye, nakokiyên heyî, zilma 

rayedarên Welatê Mezin li şêniyên Welatê Çiyan dike, dibîne û piştî hevaltiyeke 

dirêj bi Kevokê re derbas dike, rojek biryara çûyina çiya ji Kevokê re aşkere dike 

û dilê wê dax dike. Û xwe vedidize, berê xwe dide doza welatê xwe û ji ber çavan 

wenda dibe. 

Nivîskar di herka romanê de me bi karê kirêt yên ku Baz pê re bilî bûye 

agahdar dike. Baz piştî qedandina akademiya leşkerî û hin peywîrên bi cih aniye, 

ji paytexta Welatê Mezin ber bi Welatê Çiyan tê û li wir li bajarekî biçûk yê li ser 

tixûb, di nav karên kirêt de dixuye. Di esasê xwe de ev çîroka karên kirêt, ji hêla 

bi dehan romanivîs û çiroknûsan ve wekî babet hatiye neqandin. Lê birêz Uzun 

cînayetên kiryarên wan “nediyar” bi me carek din dide xwendin. Baz serbazê 

Welatê Mezin, tîmek kuştinê amade dike û bi cil û bergên serhildêran xwe 

radipêçin û dikevin pey nêçîra welatparêzan, pey kuştina mirovên bêguneh yên 

daw û doza maf û azadiya gelê xwe dikin… Û Baz di şevek tarî de, desteyek ji 

kujeran amade dike û dihavêjin ser gundek ji çend malan pêk tê. Bi alîkarî û 

rêberiya gundiyên xwefiroş ên xayîn, di şevek bi baran de, bi dehan şervanên 

azadiyê dikujin û yên birîndar bi dest ketî jî bi fermana Baz dikujin. Zilmek ku 
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nayê xeyalan pêk tînin. 

Baz piştî ku li Welatê Çiyan, bi dehan mirovên bêguneh dikuje, vedigere cem 

malbata xwe. Lê îcar bi pirsgirêkên malbatî re rû bi rû dimîne. Hevjîna wî tenê li 

dû mal û milkên dinyayê ye. Ji Baz hesabê bi meh û salan çûyin û nehatina wî 

dipirse û dixwaze sedema wendabûna wî ya demdirêj hîn bibe. Ev geremola nav 

malbatê gelek serê Baz diêşîne û ji vê êşê xwe dispêre jina bi navê Maderê ku di 

kerxaneyê de nas kiriye, xwe dihavêje hembêza wê û dixwaze ruhê xwe yê sar û 

kujer bi germahiya laşê fahîşeyekê têr bike. 

Di vê navberê de Kevok jî, di dawiyê de biryara çûyina nav refên şervanan 

dide û ber bi Welatê Çiyan dihere. Xwe digihîne nava refên gerîlayan. Her çiqasî 

nivîskar peyva “gerîla” bi kar neyîne jî dema Kevok digihêje meqera wan, di nava 

çend mehan de perwerdehiya leşkerî dibîne û di dawiyê de ji bo çalakiyeke ber 

bi gundan vedigerin. Di van çalakiyan de nivîskar Kevokê ne wekî gerîlayeke jîr û 

jêhatî, nola ku barek giran yê li ser pişta hevalên xwe be, dide nasîn. Heval Rênas 

misêwa alîkariya wê dike. Di riya çalakiyê de pir zû westîna wê, di meşa bi berf 

de ji serma û seqemê şewîtîna nigên wê û hwd. Di çalakiya li hember leşkerên 

Welatê Mezin de bi birîndarî dîlketina wê, birina wê ya baregeha leşkerî ya 

Welatê Mezin, li wir îşkeceyên dibîne, dû re ji bo destnîşankirina meqera 

serhildêran ber bi çiyan vegera wê, bi ser stargeha gerîlayan ve girtin û di 

encamê de kuştina heft gerîlayan -ku di nav de Rênasê rêberê koma gerîlayan ku 

di rojên giran ên çalakiyan de alîkariyên mezin ji Kevokê re kiribû jî heye- kitekit 

bi me dide zanîn. 

Dema Kevok êdî bi tevahî di bin baskê Baz de ye, têkiliyên wan ên taybet jî geş 

dibe. Kevok di lojmanên leşkerî de mêvanê Baz e. Ev rewş rojek bi biryara 

fermandarê Baz re tê guherîn. Dema biryara ku Kevokê radestî navenda leşkerî 

bike tê dayîn, Baz vê biryarê qebûl nake, bi dizî Kevokê digire, fîrar dike û li pey 
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rêwitiyek bi rojan, xwe dihavêje keviyê behrekê ku havîngeha hevalê wî lê ye. 

Êdî Baz hemû têkiliya xwe ji artêşê qut kiriye û bi Kevokê re li havîngehê dijî. Li 

wir têkiliyên wan vediguhere hezkirin û hevşabûnan û Kevoka wextek 

gerîla/şervan bû, bi hunera xeyalên romannivîs di bin kujerê zilimkar de 

vezelandî ye. Dîsa Bazê ku her cure xedarî û zalimî li ser welatiyên “Welatê 

Çiyan” meşandibû, bi hunera vegotina romannivîs mîna mirovekî di kirinên xwe 

de mafdar be tê ravîkirin, li hin cihan pesnê wî tê dayîn û wekî masûmekî ravî 

xwîneran dide. Va ye çend hevokên ji bo pesinandina Bazê çavsor ê ji xwîna 

kurdan têrnebûyî hatî gotin: “Belê meşa umrekî bêkes -lê xurt, comerd, dilsoz- û 

gavên salên dirêj ên merivekî sêwî -lê wefakar, fedakar- niha li vir, bi kutahî tên. 

(r. 374). Ji ber vê vegotina balkêş û koneyî hemû kiryarên Baz yên kirêt bi 

hostayî hatiye nixumandin. Li hember vê xwedî derketina veşarî ya li Baz; 

nivîskar, welatê kurdan ku wekî “Welatê Çiyan” pênase kiriye di her hevoka 

têkilî Welatê Çiyan de, jêrdest dike, bi çavek nizm lê dinihêre, bi mirovan sar û 

pîs û naletkirî dide ravîkirin. Va ye çend hevok di vê derbarê de : “(…) Jîr mere, 

mere wî welatê bêyom ê mirinê…” (r. 280). “(…) dengê zimanê van însanan, vî 

welatê lanetkirî…” (r. 293). “( …) ewana nezan û cahilên pêncperan ku hîç ji 

tarîxa xwe (…) dersan hilnadin.” (r.128). “(…) li deşt û zozanên hov ên van 

însanên hov…” (r. 294). 

Rewşa Baz û Kevokê di havîngeha ber behrê de zêde najo, Baz ji hêla mirovên 

artêşê ve tê girtin û tevî Kevokê ku me çarenûsa wê di destpêka nivîsê de 

vegotibû, bi heman çarenûsê tê cezakirin. Di şeveke tarî de tenê çemê Welatê 

Mezin lê govaniyê dike… 

Rêgezek nivîsînê jî ew e ku divê mirov di honaka çîrok an romanê de heman 

hevokê du caran nexwîne. Lê mixabin di vê romanê de bi dehan caran an heman 

hevok an hevokên bi heman wateyê rêz dibe û me ji xwendinê sar dike. Peyvên 

gelî, newal, şikeft, gedûk, çiya, şer, çem, heyv, stêrk, tav, tîrêj, ronî, berf, ba, baran 
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û hwd, ji çend rûpelan carê seranser rûpela nû dadigire û mirov ji xwendinê 

bêzar dike. Tevî ku çalakiya şervanan di meha nîsanê de ye, romannivîs berf û û 

pûk û tîpiyek wisa di honaka bûyerê de bi cih dike ku Kevok û hevalên xwe 

nikaribin herin cihê çalakiye û bi ser de nigên Kevokê ji sermayê biqerise û 

bişewite, mîna ku nivîskar mehên zivistanê jibîr kiribe, meha biharê/nîsanê 

hilbijartiye û bi berfê nexşandiye… 

Riya herî girîng ya ku “karakteran” bi hestî û goşt dike, ji hêla vebêj ve 

kurtevegotina rewşa wan nîne, ya esas wan di nava çalakiyan de ravîkirine. Lê 

mixabin em herdu lehengên romanê -ku Baz û Kevok in- bi tevger û çalakiyên 

wan zêde nabînin. Nivîskar/vebêj bi vegotina ji dûr ve ku wekî kamerayek 

lehengan raçav dike û tevgerên wan, ramanên wan bi me dide guhdarîkirin. 

Nivîskar tim bi vegotina kesayeta sêyem ya yekhejmar çalakî û derûniyên 

lehengan ji me re vedibêje, ev jî lehengan bêtaqet dihêle, kel û coşa herka 

romanê dixe, lehengan pasîf dihêle û meraqa xwîner ji holê radike. 

Bi hêviya ku cihê rehmetî -Mehmet Uzun- bihuşta rengîn be û bi zimanê xwe 

yê herî sade ku ji me re bi dehan roman nivîsiye tim di bîra kurdîhezan de be… 
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Şûrkêşiya Hesenê Metê û Baweriyên Batil 

Romannivîs û çîroknûs Hesenê Metê, ji ber ku bi vegotinek cihêreng, bi 

zimanek herikbar di hîmê wêjeya me de çend “xîç” bi cih kiriye, bi ya min divê 

mirov xwe ji xwendina pirtûkên wî bêpar nehêle. Ji ber vê hindê min vêca nivîsa 

xwe li ser nirxandina du pirtûkên wî -Gotinên Gunehkar û Labîrenta Cinan- 

amade kir. 

Pirtûka Hesenê Metê “Gotinên Gunehkar” wekî novel ji weşanên Avestayê bi 

çapa yekem di 2007’an de derçûye. Çîrokek direj e. Di mizgeftê de bi nasîna Lûlû 

xan û xwendekarê zanîngeha îlahiyatê dest pê dike. Lûlû xan mala xwe ya li 

bajarê ku nivîskar wekî “E”yê bi nav dike, li Behramê xwendekar kirê dike û piştî 

demekê jî wî vexwendî mala xwe ya li gund dike. Behram rojek diçe mêvaniya 

wî. Bi hevjîna wî Geştînayê re û bi zarokên wan Nagîna û Aryanî re tê cem hev, 

hevdu dinasin. Behram dema keçika malê ya delal Nagînayê dibîne êdî dinyaya 

wî diguhere. Evînek hetanî wê rojê nenasiye diniqute dilê wî. Û Behram li ser 

xweşikiya Nagînayê dikeve xeyalan: Li çiyayan, li ber çeman, li nêzî ewran, di şilî 

û şepelî û şevan de bi wê re digere û kela dilê xwe nerm dike, lê tenê di xeyalên 

revok de. Ew gundê ku Behram wekî mêvan lê ye jê re wekî bihuştek dixuye. Ji 

xwediyê malê Lûlû xan, fêrî serpêhatiya Mekrûs efendî yê bavê Geştînayê ye, 

dibe. Çîroka “pîroziya maran” bi me dide guhdarîkirin ku çawa mirovên “nebaş” 

û “çavbirçî” dema dermanê kêçan kirine nav xwarina Mekrûs ku jehrî bibe û mal 

û zêrên wî ji dest biçe, lê mar berî wan tê ser wê xwarinê û bi xwe jehrî dibe. Û 

Mekrûs ji vê rewşê û dîmenê şûnde maran wekî ajalek pîroz dihesibîne û nahêle 

kes wan bikuje. 

Dîsa bi saya xeyalên Behram em fêrî çîrokek din ya Mekrûsê ermenî dibin ku 

trajediyek ji dîroka serweriya osmaniyan ya dema nêzîk e: Di şevek tarî de 

fermana sirgûnî û kuştina fileyan tê derxistin. Bavê Mekrûs bi alîkariya dostek 
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xwe yê kurmanc agahiya fermanê berî leşker werin û wî biqefilînin dibihîse û di 

şevek tarî de xatir ji endamên malbatê dixwaze û şopa xwe winda dike. Lê 

endamên malbatê yên din ne ewqas bi siûd in. Bi berbanga sibeyê re leşker tên û 

wan li meydana kêleka dêra gund dicivînin û hinekan dikujin, tecawizî hin jin û 

keçên xama dikin, di wê geremolê de Mekrûsê hêj zarok e, dizîka direve û xwe 

dihavêje bextê malbatek kurd ku dostê dê û bavê wî ye. Lê Mekrûs êdî tu carî 

agahiyan ne ji bavê xwe û ne jî ji diya xwe digire. Êdî zarokek wekî bermayiyê 

şûr û tifingan, li dinyayê tena serê xwe dimîne… 

Dîsa bi saya xewn û xeyalên Behram ku me di serdaba dîrokê de digerîne, em 

di perestgehek atêşgedeyan de dengê ayîn û lavayên bermayiyên şûrên erebên 

ku bi darê zorê misilmantî belav kirine û qira mirovên zerdeştî û êzdî anîne û ew 

vexwendî ola nû kirine, dibihîsin. 

Di gera Behramê kawaşî -navçeya Wanê ye- ya serdaba dîrokê de em di 

qonaxek de dibînin ku ew û Mîrê Mezin/şeytan bi hev re di nava sohbetê de ne. 

Şeytan ji Behram re behsa diyaloga di navbera xwe û Xwedê de ku li ser 

afirandina mirovan e dike, sedema xerabûna navbera xwe û Xwedê ji mêvanê 

xwe -Behram- re vedibêje… 

Dema Behramê kawaşî ji xewn û xeyalên nedîtî şiyar dibe, dibîne ku va ye li 

ber argûna alavîn ya nêzî rezan ya mala Lûlû xan vezelandiye û serê wî jî şikiya 

ye û qet nizane çi bûyer lê qewimiye. Bi wê derûniya xwe ya nebaş radizê û sibê 

zû radibe ji gund vedigere bajarê xwe yê lê dixwîne. Lê li wî bajarî jî -ku nivîskar 

wekî bajarê “E” yê bi nav kiribû- êdî nasekine, dev ji xwendina ilmê îlahî, 

baweriyên xwe yên berê yên qewîn berdide û dibe mirovek ji her tiştî sarbûyî û 

dûr ketî… Ev xeyal û xewnên Behram razek wisa dide novelê ku mirov dixwaze 

di zûtirîn katê de rûpelan biçerixîne da ku di kîjan qonaxa gerê de çi bûyer 

diqewime. Lê nivîskar ev xewn û xeyalên bi Behram daye jiyîn û daye vegotin 
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mîna ku gelek mirovên kevneperest/muhafezeker yên misilman, zerdeştî û êzdi 

bixeyidîne dixuye. Ez wisa bawerim nivîskar bi wêrekiyeke mezin her xeyd û 

hêrs daye ber çavên xwe, li baweriyên batil şûr kêşandiye û xeyal û ramanên 

xwe bêsansur di kesayeta Behram de aniye ziman û bi vê bêsansuriyê kiriye ku 

berhemên wî di nava wêjeya kurdî de derkeve asta herî jor û serkeftî… 

Gotinên Gunehkar bi hêmanên mîtolojîk, teolojîk û felsefeyê ve 

dewlemendiyek dihewîne û ev hêmanên taybet mirov dikare bibêje di pirtûkên 

edebî yên kurdî de pir kêm tên dîtin. Nîvîskar di vê hêlê de ji xwe re “qadek 

beyar” hilbijartiye û ev valahî bi qasî hêza xwe dagirtiye. Ev hilbijartina ku 

mijara wê pêbestî “hêzên rûhî” ye, hindik be jî nivîskarê almanî Goethe û pirtûka 

wî ya bi navê “Faust”ê tîne bîra xwendevanan ku di wê pirtûkê de şeytan bi 

Xwedê re kap dihavêje, di nava herduyan de diyalog geş dibe, dîsa şeytan bi 

lehengê pirtûkê ku Faust e re peymanek mor dike û li ser mirovan bandorê dike 

û hebûna xwe dide hîskirin. 

Pirtûka din ya ku ez dixwazim li ser çend hevokan lêbikim romana wî ya bi 

navê “Labîrenta Cinan” e. Ji weşanên Avestayê di 2000’î de bi çapa duyem 

derketiye. Romannivîs çîroka mamoste Kevanot tevî jiyan û kevneşopî û hin 

karakterên ku di gund de bi kesayetiyên xwe yên taybet -dînê gund, bilûrvanê 

gund, muxtarê gund, xwendayê gund ku zanîngeh di nîvî de hiştiye û hwd- tên 

nasîn, ji xwendevanan re vedibêje. Lê dema di beşa taybetiyên hin mal û 

malxwêyan de agahiyan dide, bi qasî sih û pênc rûpelî mamoste Kevanot bi yek 

carê jî nabe behsa mijarê û nola ku nivîskar ew ji bîr kiribe dixuye. Û bi ser de jî 

ev beş mîna ji çîrokên ji hev cihê û têkiliya wan bi romanê ve tune be dixuye. An 

jî mirov vê beşê ji romanê derxe wê di herka romanê de tu pirsgirêk dernekeve 

dixuye. 

Nivîskar, mamoste Kevanot wisa dide pênasekirin, mîna ku ji mamostetiyê 
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zêdetir bi kar û barên nêçîrvanî, çandinî û sewalvaniyê re bilî be dixuye. Wî geh 

dike xwediyê şêşt mirîşkî, çend çêlek û nogin û golikan, geh li hewşa dibistanê bi 

karê bostan ajotinê re bilî dike û geh jî li pey nêçîra çivîkan dide xuyakirin. 

Zarokan jî ne wekî xwendevanê dibistanê lê mîna ku alîkarên wî yên nêçîrvanî, 

çandinî û sewalvaniyê be dide xuyakirin. Wisa tê fêmkirin ku mamoste Kevanot 

ji bilî mamostetiyê bi her tiştê li gund diqewime re bilî ye. Hin beş nola ku li 

mamosteyên li gundan peywirdar in rexneyeke tûj be dixuye. Min bi xwe jî li 

gundan mamostetî kiriye û pê dizanim ka mamosteyên gundan bi çi fedekariyan 

li hemberî zarokan di nava liv û tevgerê de ne. Divê mamosteyên li gundan 

peywir wergirtiye bersivek ji bo vê helwesta romannûs aşkera bikin, ger ku haya 

wan ji vê pirtûka hêja hebe… 

Romannivîs ji xwe re “baweriyên batinî” yên gundiyan hilbijartiye û li ser wan 

baweriyên ku tu eleqeya xwe bi baweriyên rasteqîn re nîne, geh me dide 

kenandin geh me di nava hiznan de dihêle. Carinan jî hebûna wan zîndewarên 

razber -cinan- xofê dike dilê mirovan. Baweriyên li ser cinan, cihên ku ji ber hêz 

û hebûna cinan bûye cihên pîrozwer, tirs û hêviya gundiyan ya ji van cihên pîroz 

dermale dibe, ku wekî Newala Cinan, Mekanê Mala Dînan, Ziyareta Girnewaz 

hatine binavkirin di romanê de serwer û bandorker e. 

Mamoste Kevanot yê ku bi Nergisa Koçer re zewiciye û bi hev re xeyalên 

dahatûyek ronî dikin her roja ku diçe hinek din ji gundiyan hînî van baweriyên 

batinî dibin û di dawiyê de Kevanot nexweş dikeve, hiş sivik dike, dîn dibe û 

têkiliyên wî û gundiyan xerab dibe, ji jiyanê dixeyide. Gotina ku di rojên ewilîn 

ya destpêka mamostetiyê de ku li gund ji gundiyan yekî wekî şîret lê kiribû pêk 

tê: “Bi kurtebirî, ev kuçên vî gundê ha ê li te bibin “labîrenteke cinan” û tu ê ji 

nav dernekevî…” (r. 55). Bi rastî jî mamoste Kevanotê ku bi hêvî û xwestekên 

mezin dest bi karê xwe kiribû, di dawiyê de ji ber pirsgirêkên li gund rû bi rû 

dimîne, têk diçe û xemgîniyek li dawiya romanê dertê holê. … Lê dîsa jî xwîner 
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dilşad e ku romannivîs dawiya romanê bi werîsê/kapê golikê bi 

darvekirina/xwekuştina mamoste Kevanot bi dawî neaniye. Çimkî nivîskar di 

vegotinek xwe de aşkere kiribû ku di hişê wî de dawîlêanînek wisa derbas bûye 

lê dîsa jî nexwestiye trajediyek wisa bi mamoste Kevanot bide jiyîn… 

Tiştek balkêş ku di herdu pirtûkan de dixuye ew e ku romannivîs bi 

lênihêrtinek taybet çarenûsa herdu lehengên sereke -Behram û mamoste 

Kevanot- li hember rastiyên jiyanê bi têkçûyînan bi dawî dike. Behram dev ji 

xwendina xwe berdide, mamoste Kevanot dibe nexweşê nav nivînan ku nikaribe 

rabe ser lingan… 

Di vegotina zimanê nivîskar Hesenê Metê de herikbariyek ku bi mijarên li 

gundan, bi kevneşopiyên têkildarî dîn û baweriyan dagirtî û sade ku mirovan 

hem dide kenandin hem jî dide fikirandin heye. Ev vegotin tehmek wisa dide 

herdu berheman ku ez wisa difikirim di kêm berhemên kurdî de hebe, mirov 

bêyî biweste, dixwaze berheman bi yek derbê bixwîne. Ev jî ji hêza vegotinê ku 

kana xwe ji jiyana rasteqîn werdigire dertê. 



 

 

 138       

 

  

Tirsa bê Diran: Raseriya tirsê li welatek çargoşeyî 

Dema mirov çav bi pirtûkek birêz Helîm Yûsivî dikeve, ewilîn navê pirtûkê bi 

mirovî re şaşwaziyek diafirîne û dû re di hişê mirovan de hêj pirtûk nehatiye 

xwendin hin pirs û meraqan ava dike. Serqisê “Mirî Ranazin”, “Gava Ku Masî Tî 

Dibin”, “Mêrê Avis” û “Tirsa bê Diran” her yek di hişê mirov de berî xwendinê hin 

pirsan pêk tîne. Ez wisa bawerim ku Helîm Yûsiv navên pirtûkên xwe bi 

hişmendî, bi xebateke hûrgilî hilbijartiye, ne ku bi rasthatinî ev navinan li 

pirtûkan hatine danîn. Li ser çîroknûsî û romanûsiya nivîskar tişta ku mirov lê 

zêde bike bi baweriya min ne hewce ye. Ji ber ku gelek nivîs li ser hatine nivîsîn. 

Min vê carê xwest ku li ser romana wî ya bi navê “Tirsa bê Diran” ku ji Weşanên 

Avestayê di sala 2006an de derçûye hin hevokan lê bikim… 

Roman bi lêvegera vegotina zarokatiya Mûsa û hevalên wî yên bi navê Qado û 

Simko dest pê dike. Û pê re jî bi kirinên wan yên tu kes ne li bendî ne, hatiye 

xemilandin. Şûmiya zarokan û lîstikên herî xerab yên zarokan bi kêfxweşî 

pêkanîne, bi hosteyî tîne ziman. Zarok tim boçikên/teriyên hin heywanan jê 

dikin û di ciheke nepen de wekî “pêşangeha teriyan” bi cih dikin. Ne pisîk, ne 

kûçik, ne jî ker û hespên taxê ji terî jêkirina van zarokên nehs û şûm xelas nabin. 

Mirov bi vebêjiya Mûsa yan jî bi ya Qado fêr dibe ku cihê jiyana xwe lê derbas 

dikin cihek bi “tirsê”/zilmê hatiye rapêçan e û xwînerê kurd ne jê bê hay e: ”Eger 

rojekê kesek ji we li tirsê rast hat, jê bipirsin bê li ku ji dayik bûye. Wê ji were 

bêje li wê çargoşeya ku di navbera Sûrî, Tirkî, Îran û Iraqê de. (r. 27). 

Roman bûyerên li Qamişloyê û der û dora wê qewimîne vedibêje. 

Sereklehengê romanê Mûsa ye û li “Binxetê” li Qamişloyê dijî. Û em bi vegotina 

wî ya lê vegera li rabirdû û zaroktiya xwe hîn dibin ku li Qamişloyê piştî vegera ji 

dibistanê, dema xwe ya mayî di kar û barên dikanê de, ji bo alîkariya bavê xwe 

bike, derbas dike. Lê dikan ne tenê ya wan e. Şirîkê dikanê jî heya, ew jî Heseno 
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ye û Mûsa dil dikeve keçika wî Leylayê. Çîrok li dor vê evîna Mûsa û Leylayê bi 

tevî bûyerên civakî diherike. Pê re jî zilma dûgela Sûriyeyê ya ligel muxaberata 

xwe çawa tevgerên mirovan dişopînin û tirsên nedîtî dikin dilê mirovên herêmê 

bi kitekit tê vegotin. Bi derbasbûna demê re rojek bavê Leylayê biryarê dide ku ji 

Qamişloyê barbike û here bajarê Hesekê. Dema veqetînê êdî dinya li Mûsa teng 

dibe. Ji hêla din ve jî hevalên Mûsa yê zarokatiyê ku bi jêkirina teriyên ajalan 

hetka ajal û mirovan biribûn, her yek ji bo xwendina zanîngehê li bajarekî 

Sûriyeyê belav dibin. Mûsa xwe di tenêtiyek xemgîn de dibîne. Di vê navê de du 

karakterên/tîpên romanê yên hişsivik hene ku yek jê “Kalo” ye û tim meşkek qul 

di bin çengê wî de ye û her dixwaze wê meşkê binepixîne û bi dengê bilûra xwe jî 

xelkê bajêr sermest bike. “Tûtino” jî tenê dinyayê ji tûtin û dûmanê dizane. Ev 

herdu hişsivikên bajêr xemla romanê ne. Û em di herka romanê de fêr dibin ku 

hişsivikiya Kalo ne tesadufî ye, encama êşa tirsê û zilmê ye. Piştî lawê wî ji hêla 

zordestên rejîma Sûriyeyê ve tê windakirin, ev rewşa wî ya bêsiûd jî dest pê 

dike… 

Nivîskar di beşên “dîroka tirsê” de zilma rejîma Sûriyê ya li ser kurdan bi me 

dide fêmkirin: “Em beyî xwesteka xwe bûn zarokên tirsê.” (r. 28). Lê ev tirs tenê 

ne di dilê zarokan de bi cih dibe, her wiha her kes bi vê zilma ku tirs afirandiye 

re rû bi rû dimîne. Ev zilm û tirsa afirandî di derûniya Mûsa de bandoreke wisa 

rûxîner diafirîne ku Mûsa bi kuderê ve dihere an bi çi karî ve mijûl dibe, tavilê 

difikire ku mirovek çavzer û sergirtî li dû wî ye û wî dişopîne. Ev bandora neyînî 

dema Mûsa xwe digihîne Almanyayê û wekî penaber dest bi jiyaneke nû dike jî 

dev ji pêsîra wî bernade… 

Romannûs metafora “tirsê” pir baş bi kar aniye û di ruhê xwîner de erdhejînan 

çêdike. Di romanê de bikaranîna “rêbaza laytmotîfê” ya vegotinê kelecanek dike 

dilê xwîner. Xwedêgiravî tirsa ku her dem yekî çavzer û sergirtî wî/Mûsa 

dişopîne û tirsa ku pizika di pişt qorikên wî de dê wekî teriya ajalek dirêj bibe, 
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her dem di bîrê de ye û ev fikrên eletewş wî zivêr dike, derûniya wî her ku diçe 

xerab dike. Xwîner jî bi qasî Mûsa xwe di nava nerihetiyek derûnî de dibîne. 

Roman bi lênihêrtinek rasteqîn, bi bûyersaziyên ji jiyan û tiradîsyona kurdî 

hatiye wergirtin, tevî uslûbek çavkaniya xwe ji rastiyan digire û bi zimanek 

herikbar hatiye hûnandin. 

Dîsa karakterê hişsivik Kalo hin beşên dîroka me ya dema Osmaniyan mîna 

dîroknasekî bi bîra me dixe. Wekî mînak serhildana Şêx Ubêdulahê Nehrî çawa ji 

hêla hêzên îranî û osmaniyan ve hatiye fetisandin bi xemgîniyek kûr ve tê 

vegotin. 

Dîsa di parçekirina Kurdistanê de rola du dîplomatên -di rastiyê de hêzên 

emperyal sembolîze dikin- ewropî ku wekî peyman jî navê xwe di dîroka me ya 

reş de bi cih kiriye, bi bîra me dixe. Sykesê îngilîzî û Pîcotê frensî çawa di dema 

Şerê Yekem yê Cîhanê de mudaxeleyî tixûbên Kurdistanê kirine û bûne mîmarên 

afirandina serxet û binxetan… Piştî çûna fransizan ya ji Sûriyeyê, îcar zilma nû ya 

despot û serokên dewleta nû dest pê dike. Dîsa em têdigihîjin ku li nêzî tixûbê 

Bakur çawa dewleta Sûrî kurdan ji gundên lê niştecihin bi darê zorê derdixe, 

erdên wan dagîr dike û ereban ji heremên dûr tînin û “kembera ereban” di 

navbera kurdên Bakur û Rojava de wekî dîwarê şermê yê van salên dawî çêdike 

û demografiya erdnîgariya kurdan xerab dike. Ev beşên romanê bi xwîner re 

hişmendiyek netewî-dîrokî pêktîne. Ev dîmena kurdan ya bi darê zorê mecburî 

terkandina cih û waran, di kesayetiya malbata Qado de tê teswîrkirin. 

Di vegotinê de “dengên cihê” xwendevan li xwendinê dişidîne. Lê xwezika ev 

dengên cihê tenê dengên ji mexdûrên zilmê pêknehatiba, di nav van dengan de 

dengek dijber yê nûnerê tirs afirandî jî hebûya. Û bi deng û tevgerên 

nûnerê/karakterê tirsparêz û zilimkar re, me yê kirinên wan yên hovane bi 

çavdêriya nivîskar ya ji dûr ve wekî çîrokek nexwendiba, bi deng bibihîsta û bi 
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dîmen û diyalogan jî di hişê xwe de tomar bikiriba… Lê mixabin nivîskar qet cih 

nedaye dengê/karakterên dûgela tirs afirandî û dengên di romanê de yekalî 

maye ew jî tenê dengê mexdûran e: Kaloyê hişsivik ku ji dîroka kurdan çîrokên 

serhildan û têkçûnan vedibêje, Simkoyê ku hevalê Mûsa yê zarokatiyê ye bi 

çîroka xwe ya di nava du keçên çeleng de asê mayî, Qadoyê carinan di bin navê 

“dîroka tirsê” de qala zilm û zordariya dûgela Sûriyeyê dike, kelecana ciwanan 

ya di dema xwendina zanîngehê de, romanê li pêş çavê xwîner rakêştir dike. Dîsa 

romannivîs karakterên xwe yê ji hêla hişî ve ne normal dixuyin -Kalo û Tûtino- 

di dema bûyerên Qamişloyê de -ku di sala 2004an de di dema lîstika futbolê de 

qewimiye- wekî mirovên herî jêhatî û wêrek li pêşiya girseyan li hember zilm û 

şovenîzma ereban dide meşandin. Bi rastî mirov difikire ku gelo em mirovên li 

dû maf û azadiyan, bi qasî van herdu karakterên romanê yên bêhiş xwedî li mafê 

xwe derketana û haya me ji dîroka me hebûya em ê îroj ne li asteke din ya jiyanê 

bûna? 

Bi bûyerên li Qamişloyê ku di dema lîstika futbolê de diqewime, pêla 

serhildanê wekî pirîskên agir di demek kin de li hemû bajarên Binxetê yê 

kurdnişîn belav dibe û cara yekem e ku li hember serweriya dîktatorê ku çil sal e 

li ser kar e tirsa gel tê şikênandin. Bi gotineke din diranê tirsê ji hêla gelê kurd yê 

berxwedêr ve tê kişandin û “tirs bê diran” dimîne… Lê dîsa jî navê wê û sawa wê 

her heye. 

Mûsayê Qamişloyî ku mamosteyê dîrokê ye, piştî bûyerên li Qamişloyê û li 

herêmên din berfireh dibe û dû re vedimire vê carê pêrgî tirsa muxaberata 

Sûriyeyê tê. Ne tenê Mûsa, her wiha her mirovê ku bêhna welatparêziyê jê tê tûşî 

binçavkirin û terora siyasî tên. Mûsa jî ji vê pêla tirsê ya muxaberatê, para xwe 

hildigire û hetanî Şamê diçe û di lêpirsîn û îşkenceyan re derbas dibe û di dawiyê 

de tê berdan. Di heman heyamê de Mûsa pêrgî karesatek din jî tê: Ev karesat jî 

piştî bûyerên Qamişloyê kuştina Şêx Maşûq Xiznewî yê neqşebendî ye ku 
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kurdekî xwedî ilm û zanînê ye û ji hêla hêzên tarî yên girêdayî desthilatiya 

Sûriyê ve tê kuştin. (2005). Mûsa êdî bi van bûyer û kuştinan dibîne ku li welatê 

tirsê nikare bijî, biryara xwe ya ji welêt derketinê dide û bi alîkariya qaçaxçiyan 

ewilîn dihere Kazakistanê, li wir bi saya hin mirovên rêber xwe vedişêre, carinan 

bi jinên laşfiroş re kela dilê xwe dadixîne. Û piştî derbasbûna wextek jî îcar berê 

xwe dide Ewropayê. Hevalê wî yê zarokatiyê Qado jî bi rêwitiya keştiyê xwe 

digihîne welatê Ewropayê. Lê herdu ji hev bê hay in. Û jiyanek naşibe jiyana 

Qamişloyê, çandek biyanî di ruhê wan de birîn û tirsên nû diafirîne… Qadoyê ku 

li Qamişloyê teriyên kûçikan jêdikir li vir pêrgî jina bi navê Anêt tê ku kûçikek 

xwedî dike û nirxa ku mirovan li Binxetê nedida mirovan Anêt li vir dide kûçikê 

xwe û ev rewş Qado di şaşwaziyê de dihêle. Bi gotinek din ji kûçik didexise, belkî 

dixwaze bibe kûçikek mirovê ewropî… Dîsa Mûsayê ku ji ber polês û elemanên 

muxaberatê qul bi qul xwe vedişart û nedixwest pêrgî wan û dengê wan bê, li 

Almanyayê dema ji balafirê piya dibe û li hember polêsê wir dibêje pasaporta 

min tune ye, dibîne ku polês qet vê rewşê nake xem û bi henûnî jê re alîkariyê 

dike. Ev helwesta polêsê alman şanî wî dide, wî dilerizîne, lewra polêsên 

muxaberata Sûriyeyê û yên li Almanyayê ji hêla mirovperweriyê ve bi qasî 

çiyayan ji hev dûr in... Ev rewşên cuda herdu penaberan di derûniyên şikestî de 

dihêlin. Û êdî Mûsa -mamosteyê dîrokê yê Qamişloyî- bi rabirdûyek birîndar û bi 

nexweşiyên derûnî yên hemû wesleyên wî rapêçayî, li parzemîna Ewropayê dibe 

penaberê ku bi dû berpirsê bûye egera dîrokek talanbûyî û welatek parçebûyî. Bi 

dû Seykis û Pîcotî dikeve ku hesab ji wan bipirse, lê mixabin encam têkçûnek bi 

hiznan dagirtî ye… 

Û ew têkçûnên bi hiznan dagirtî îroj bi saya gel û lehengên xwe yên evîndarê 

azadiyê veguheriye serkeftinek bêhempa ya bi xweseriya demokratîk hatiye 

tacîdarkirin… 
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Pêşangeha Sûretan: Çend dîmen ji êş û birînên me 

“Pêşangeha Sûretan” yekemîn romana Îrfan Amîda ye ku ji weşanên Lîsê di 

sala 2011'an de hatiye weşandin. Roman bi beşa “pêşangeha çaremîn” dest pê 

dike ku di vir de rewşa Fatîma Xanim a şêst û pênc salî ya êdî li ber mirinê ye, tê 

vegotin. Bi hevokên ku ji hêla Fatîma Xanimê ve tê bilêvkirin mirov pê dihese ku 

di herka romanê de êşên cur bi cur yên hatine jiyîn dê bê vegotin: “Êş mirov 

nêzîkî mirinê dikin lê di sînor de dihêlin. Ne dimirînin ne destûra jiyînê didin.” (r. 

8). Ji van êşan yek jî ew e ku di dema çûna ber bi mirinê de hişê Fatîma Xanimê 

tevlihev dike: Êşa birayê wê Aramê di dema qirkirina ermeniyan de windabûye û 

her bi wê êşê jiyaye û nizane ku birayê wê dijî an mirî ye. 

Di beşa “pêşangeha sêyemîn” de em pêrgî çîrok û serpêhatiya Aram -bi navê 

nû Mele Selîm- tên. Perwerdehiya wî ya li ber destê Seyda, piştî perwerdehiyê 

meletiya bi salan domandiye, dû re jî jiyana wî ya ji ber fikrên wî yên siyasî ji 

hêla dewletê ve hatiye herimandin, tê vegotin. Mele Selîmê ku sê “derbeyên 

leşkerî” dîtiye û heyamên awarte jiyaye, piştî dozdehê îlona 1980î ji ber 

îşkenceyên dîtiye êdî debar nake û di payizek dereng de biryara ji Nisêbînê 

derketinê dide û bi dolmîşekê dikeve rêwîtiya dûr û dirêj. Di vê rêwîtiya bi 

minîbûsekê re dema digihên bajarê Mêrdînê û di riya ber girtîgehê re derbas 

dibin, rabirdûya wî ya di vê girtîgehê de ku bi her cure îşkence û lêdanan 

bihuriye tavilê di hişê wî de zindî dibe û derûniya wî tevlihev dike. Em bi vê 

lêvegera Mele Selîm ya li bîranîn û rabirdûya xwe, wê peyamê digirin ku di beşek 

dîroka me ya pir nêz de çi zilm û zordarî li mirovên vê axê hatiye kirin û divê tim 

di “bîr”a me de zindî be. Rêwîtiya Mele hetanî Amedê bi kulizikî didome. Û li 

Amedê li mala mamosteyê hevalê xwe ku zemanekê li gundê lê meletî dikir nas 

kiribû, dibe mêvan. Lê mixabin ku mamoste nabîne, lewra ji hevjîna wî pê dihise 

ku ji ber xebatên xwe yên ramyarî ew jî girtî ye û di hefsê de ye. Piştî mêvaniyê 
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biryara çûna Stenbolê dide û li wir bi cih dibe. Ji bo debara xwe bike dikanek 

biçûk vedike û bi nasnavê Apê Ûsiv jî xwe dide naskirin. Em van hemû agahiyan 

bi saya vegera li bîranîn û rabirdûya xwe ya Mele Selîm hîn dibin. Di heman 

demê de feqîrî û belengaziya zarokatiya wî jî pê re… Û peyam xweş hatiye dayîn 

ku zordestên li ser civaka me hukmê xwe meşandine, çawa jiyan li mirovên wekî 

mele û mamoste ku ji pêşengên gel tên hesibandin kiriye zindan û derfeta jiyanê 

nedaye wan… 

Di beşa “pêşangeha yekemîn” de jî rêwîtiya Servanê ku xwendekarê zanîngehê 

ye û ji Stembolê ber bi Amedê ve rê dikudîne, tê vegotin. Servan xwendekarê 

zanîngehê ye û di beşa hiqûqê de perwerde dîtiye. Dû re ji ber nakokiyên di 

navbera xwendekarên şoreşger û welatparêz de rû dide, biryara vegerê digire. 

Berî vegerê, dixwaze Zelala hem heval hem jî dildara wî ya nepen e bibîne lê 

mixabin derfet çênabe ku bibîne. Di vê rêwîtiya Servan de jin û zarokek ku li 

paldankên kêleka wî de rêwîtiyê dikin Servan vedigerîne zarokatiya wî û wan 

salên bi travmayan dagirtî bi bîr tîne, di tevgerên zarokê li kêlekê û bi taybetî 

çavên wî, Servan dibe rabirdûyê: Nexweşîna pîrika wî Fatîma Xanimê ya li ber 

sekeratê, pevçûn û nebaşî û ji hev xeyidîna lêziman ya wê demê, tundiya ji bavê 

xwe dîtiye hemû weke şerîda filmekê di ber çavan re derbas dibe. 

Zelal jî ji malbatek ku têra xwe ji dewletê tehde dîtiye ye. Bi qasî sê salan e ku 

bavê wê -mamoste- di girtîgehê de ye. Bavê wê û Mele Selîm hevalên hev in. Bi 

saya diya xwe Gulistan Xanimê dixwîne û li jiyanê dimîne. Li Stembolê tevî çend 

hevalên xwe -Servan, Zeyad û hwd- ji bilî xwendina li zanîngehê, di nava 

têkiliyên girêdayî doza kurdan û welatparêziyê de ne. 

Vegotin û rêzbûyina bûyeran exlebî ji hêla vebêj-nivîskar ve tê kirin. Hêza 

nivîskar ya vegotinê ew e ku her leheng di kêliya ku bi astengî û zehmetiyên 

jiyanê ve rû bi rû dibe, wê çaxê vedigere jiyana xwe ya berê, zarokatî an 
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heyamek jiyana xwe bi bîr tîne û her dem rabirdû wekî dema têdeyî ya di jiyanê 

de ye tê vegotin. Wekî Zelal ku li Stembolê bi Zeyad re pirsgirêkan dijî xwe li 

kêleka dayika xwe, li mala xwe dibîne û dîmenên wê demê di hişê wê de zindî 

dibe, an dema Mele Selîm ji ber pest û pêkutiya dewletê debar nake û terka cihê 

xwe dike di rêwîtiyê de vedigere rabirdûya xwe, Seydayê ku ew wekî feqe 

perwerde kiribû an têkilyên wan ên raboriyê wekî şerîda filmekê di dema têde 

ye de diherike. Heman rêbaz ji bo Fatîma Xanimê jî derbasdar e. Di temenê şêşt û 

penc salî de, di nexweşiya giran a ku dike pê bimire de vedigere rabirdûya xwe û 

cur bi cur sûretên jiyana bi salan berê derbasbûyî wekî şerîda filmê di ber çavan 

re derbas dibe: Sûretê tirsê, sûretê bêdengiyê, sûretê poşmaniyê, kêm caran 

sûretê aramiyê û sûretê bi şikestinan dagirtî hwd. Û ev yek bi vegotinek bi hêz, 

rabirdû û roja leheng têde dijî bi hev ve girê dide. Her leheng misêwa di bandora 

derûniya rabirdûya xwe de ye. 

Disa em bi saya xeyalên Servan dibin mêvanê ciwanên di zanîngehê de 

dixwînin û ji hêlek de bi gelş û pirsgirêkên welatê xwe re bilî dibin, bi nepenî li 

hev dicivin û li ser rewşa welat digengêşin û hevdu agahdar dikin. Civîna di mala 

Servan de yek ji van xebatan e ku li ser rewşa welat û pirsgirêka kurdan diaxivin. 

Di beşên romanê yên têkili xwendakarên zanîngehê de -ku li Stembolê ye- em 

ne tenê xebatên wan yên ramyarî û pêbestî pirgirêka kurdan dibînin, di heman 

demê de evînên wan ên nîvcomayî, hezkirinên wan ên ji dûr ve, dexesiyên di 

navbera hinan de rûdayî jî dibînin. Zelala ku di navbera Zeyad û Servan de dibe 

egera dexesiyê, vê rewşê baş dinimîne. Em dibînin ku di navbera ciwanên kurd 

ên welatparêz de hestên evînê her dem sernixumandî ye. Ev jî rastiyek wê demê 

ye ku belkî hêj jî derbasdar be, li hember welat û civaka xwe bi berpirsiyarî 

tevbigerin û evîna takekesî qurbanî evîna welat bikin… 

Di vegotina romanê de gelek rêbazên cihê hatiye bikaranîn ku ev jî dike ku 
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mirov bûyersaziya di romanê de serwer e bi baldariyek mezin bişopîne. Ger ne 

wisa be dibe ku mirov di têgihîştina bûyerên bi hev ve girêdayiye de, zehmetiyê 

bikişîne. Di vegotinê de “rêbaza diyalogê” deriyê hin agahiyan ji me re vedike. 

Mînak bi saya vê rêbazê em karesata Fatîma Xanimê jiyaye dielimin. Fatîma 

Xanim ji malbatek ermenî ye û di dema qirkirina ermeniyan de neh-deh salî ye û 

mal û malbata wê bi ber xezeba zaliman dikeve û bi saya malbateke misliman 

xelas dibe û navê wê diguherînin û êdî Aşxen bi navê Fatîmayê jiyanê didomîne. 

Lê baweriya xwe ya xiristiyaniyê hindik be jî bi dizî didomîne. Em vê rewşê ji 

diyaloga wê ya bi Mele Selîm re hîn dibin. Fatîma Xanim wiha dipeyive: “Ez 

rojekê Mihemedî rojekê Îsawî me. Rojekê misilman rojekê xiristiyan im Mele.” (r. 

170). Û dîsa di vê heyama qirkirinê de dê û bavê xwe, birayê xwe hemûyan 

winda dike û tu carî jê agahiyek nagire. 

Ev karesata bi ser filehan/ermeniyan de hatiye ji hêla gelek nivîskarên kurd 

ve bûye mijara metnên wêjeyî. Mînak Mehmet Uzun di pirtûka xwe ya “Nar 

Çîçeklerî” de, Hesenê Metê di pirtûka xwe ya bi navê “Gotinên Gunehkar” de vê 

rewşa trajîk hûr û kûr ravî dike. Bi raya min ev jî xwedî derketina rewşenbîrên 

kurd ya li vê civakê û parvekirina êşa wan e. Lê di hişê min de her pirsek derdibe 

ew jî ev e: Gelo haya wêjevanên civaka/netewa ermeniyan ji van berhemên me 

yên edebî ku li ser karesata wan hatiye nivîsîn heye an na? Ger haya wan jê heye 

ev pirtûkên ku navborî bi qasî dîroka me, qala dîroka wan jî dike û divê li zimanê 

ermenkî jî were wergêrandin. Lewra mijar êşa me ya hevpar e… 

Dîsa “zeman” di romanê de ne wekî demên kronolojîk ku li dû hev bûyer rêz 

dibin hatiye ravîkirin. Berovajî vê rewşê, “dem” guhêrbar e. Bi saya vegotina 

bîranînên hin lehengan em carinan ji dema tê jiyîn dûr dikevin û xwe di nava 

beşek ji dema rabirdûyê de dibînin. Mînak dema Fatîma Xanim qala qirkirina 

filehan dike, xwîner tavilê xwe di heyama 1915an de dibîne û seqaya dîroka bi 

xwîn raserî romanê dibe. Û kartêkeriya wê demê hêj li ser Fatîma Xanimê wekî 
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kabûsek rûniştî ye: Birayê wê li ber çavên wê, di wê demê de windabûye ku navê 

wî Aram e û qet ji bîrê naçe, lê dema êdî li ber mirinê ye û divê wesiyeta xwe 

bike, ji melê gund re, Mele Selîm re qala rabirdûya xwe dike, çîroka xwe vedibêje. 

Di wê kêliyê de Mele Selîm pê dihese ku Aram ê windayî yê Fatîma qal dike, lê 

digere “ew” bi xwe ye û hêsir ji çavan dibare. Lewra di dema qirkirina ermeniyan 

de Aram didin ber destê meleyê gund û navê wî dikin Selîm. Selîm li ber destê 

melayek, mezin dibe û di dawiyê de bi xwe jî dibe mele. Piştî nasîna wî ya bi 

welatparêzan re tûşî pêkutiyên dewletê tê û di dawiyê de biryara revê dide. Diçe 

Stembolê dikanek biçûk vedike û li wir jî pêrgî ciwanên kurd yên zanîngehê tê û 

di dawiyê de çîroka xwe ji wan re vedibêje ku ji wan yek -Servan- neviyê 

xwîşk/xweha wî Fatîma Xanimê ye. 

Beşa herî xemgîn jî ev beşa dawiyê ye ku mele Selîm hemû çîroka/karesata 

jiyana xwe ji nû ve ji neviyê xweha xwe re vedibêje. 

Di bikaranîna ziman de şêwe carinan mecazî, carinan rasteqîn e. Zimanek 

edebî raser e lê mixabin hin hevok şikestî ne, di vî warî de ez ne zimannas im ku 

tiştinan bêjim lê dîsa jî hin kêmasî dixuyin: “Çaydanka li ser sifreyê rahiştê û 

danî ser ocaxê.” (r.102). Dîsa nivîsîna navê pirtûkê mînak bidim ku di berga 

pêşîn de wekî “Pêşengeha Sûretan” û di rûpelên din de wekî “Pêşangeha 

Sûretan” hatiye nivîsîn. Ev jî hinek tevliheviyan di hêla têgehan de çêdike ku em 

nizanin kîjan rastir e. Dibe ku di vî warî de weşanxane baldartir be. Ligel 

sadebûna ziman, carinan mirov pêrgî hin bêjeyan tê ku bi mirov an bi min xerîb 

tê. Dibe ku ji ber bikaranîna hin peyvên herêmî yên Botanê be û wekî zimanê 

birêz Medenî Ferho di romanên xwe de bi kar tîne û bi xwe ji bo nivîsên xwe 

dibêje ku “di tehma hingivîn de ye lê nola ku bi ser de hinek xwê hatibe 

reşandin.” Zimanê birêz Îrfan di romanê de bi kar aniye jî wisa dixuye ku dişibe 

rewşa zimanê edebî yê Medenî Ferho ku hinek xwê bi ser hingiv de reşandî ye… 
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Romannûs misêwa dixwaze lehengên romanê vegerin “bîr”ên xwe, bîranînên 

xwe vekolin û pêrgî birînên xwe werin, pê re jî êşên xwe derbibin. Di bîra her 

lehengekî/ê de “êş”ek derdibe û ev hetanî xelasiya romanê jî didome. Dîsa bi 

hêsanî tê dîtin ku roman realîst e. Bûyersaziya pêkhatî bi tevahî ji rastiya civakê, 

ji dîroka civakê dermale dibe. Çavkanîkên romanê dîroka nêz e, jiyana kevneşopi 

ya gund e, tevger û lêgerîna ciwanên li zanîngehê ye û hwd. Wekî gotina dawî 

romannûs nola ku ji xwîner/mirov re bibêje ku “dahatû di rabirdûyê de veşartî 

ye.” 
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Mirina Bêsî: Awirek li heyama kuştinên kiryar nediyar 

“Mirina Bêsî” yek ji wan romanan e ku romannûs derheqê heyama cînayetên 

“kiryar nediyar” de pênûsê dilivîne. Ew heyama tarî ku bûbû sedema travmayên 

civakî û rojê bi dehan mirovên welatparêz, li kuçe û kolanên bajaran, li ber çavê 

mirovan dihatin kuştin û kujeran dest û piyên xwe li ba dikirin û xwe dispartin 

baregehên bi têlsincikan dorpêçkirî û hêza tu kesî tunebû ku ji wan 

destbixwîniyan hesap bipirsiya. Ta ku pêla gel ew bi lehiya xwe ve xeniqandin… 

Roman bi dîbaçeyek/pêşgotinek ku peyama “dibe ku can û cest û bedena 

mirov dîl/êsîr bê girtin lê giyanê mirovan tu carî dîl nayê girtin” dest pê dike. 

Dîsa roman wekî sê beşên ku bi navê Perde (1), Perde(2) û Perde(3)yê hatiye 

navandin, didome. Roman ji hêla romannûs Dilawer Zeraq ve hatiye nivîsîn. Bi 

rastî nivîskar Dilawer mirovekî di hêla wêjeyê de hilberîner e. 

Di destpêka romanê de nivîskar cih daye şekilê “sêgoşeyek” ku goşeyên wê bi 

tîpên A, B û C yê hatiye kifşkirin û wekî navenda sêgoşeyê jî tîpa “G” yê kifş 

kiriye. Û roman jî di herka xwe de bi şêweyeke hetanî niha min di vegotina 

romanan de nedîtiye, bi beşên taybet yên ku bi van tîpên girdek hatiye 

dabeşkirin didome. Beşa ku bi “G”yê hatiye navandin, wekî navend û kakilê 

romanê dixuye ku di vê beşê de revandin û kuştina lehengê romanê Hogirî ku ji 

hêla tîmek taybet ve pêktê, tê vegotin. Ev mijara ku nivîskar hilbijartiye di 

rastiya xwe de vegotina têkoşîna Wedat Aydin e ku rewşenbîrek bêhempa yê 

gelê kurd bû û di salên “heştê” û “nodî” de hêj piraniya gelê kurd di xewa şîrîn ya 

xapandin û asîmîlasyonê de bû, wî li paytextê Tirkiyeyê di civîn û konferansên 

girîng de pirsgirêka gelê kurd bi kurdî dianî zimên û doza maf û azadiya gelê xwe 

dikir. Roman niçandinek li me xwîneran dike ku em li“bîr”a xwe ya civakî xwedî 

derkevin û dîroka me ya salên nodî neyê jibîrkirin. 

Bûyerên ku di romanê de diqewimin ji Farqînê hetanî Amedê û ji wir jî hetanî 
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çiyayê Madenê dihundirîne. 

Li dor vê navendê/(navenda sêgoşeyê -G-yê) di beşa “A”yê de çîroka Narînê, 

Mîrzayî û hevalên wan ên li Farqînê ku di komeleyek welatparêz de geş dibe, tê 

vegotin. Ji hêla mamosteyek ve di kursa zimanê kurdî de fêrî nivîsîn û xwendinê 

dibin, pêkutiyên li ser mamoste tê meşandin dike ku bireve û xwe veşêre. Dîsa 

em di vê beşê de dibînin ku têkiliya di navbera Mîrza û Narînê de geş dibe û 

evînek birîndar ya nivcomayî diqewime û ji ber xebatên siyasî yên li dor 

komeleyê, pêkutiyên dewletê dest pê dike, Mîrza piştî demekê ji Farqînê direve û 

xwe li Amedê digire, Narîna bêsiûd jî bêyî dilê xwe bi mirovekî ji Norşîna Bedlîsê 

re tê zewicandin û jiyan her ku diçe li herduyan diherime. 

Di beşa “B” yê de qala darbeya leşkerî ya sala 1980î tê kirin ku li Farqînê çawa 

bûye egera pest û pêkutiyan, li ser gelê niştecih. Bûyerên wê demê bi vebêjiya 

zarokek sêzdeh/çardeh salî tê vegotin. Zarokê ku di sibehek îlonî de dema ji bo 

nankirînê derdikeve derve pêrgî leşkeran tê û leşker jê dixwaze tavilê vegere 

mala xwe û piştî vê geşedanê bi salek şûnde jî rojek leşker li derê mala wan didin 

û wî û bavê wî tevî şêniyên navçeyê li kamyonan siwar dikin û li qada ku berê lê 

top dilîstin dicivînin û li gelek mirovan îşkence û zilm tê kirin. Hin ciwanên ku 

wekî Hogir berî ku werin girtin xwe vedidizin û ji navçeyê direvin. Ev reva wan û 

xwe nedayîna dest dibe sedem ku leşker zêdetir îşkenceyê li mirovan bikin ji bo 

ku cihên wan bê destnîşankirin lê çi qas îşkenceyê li şêniyên navçeyê dikin jî kes 

cihê van şoreşgerên welatparêz nabêje û bi çarenûsa xwe ya reş ve li hev dikin… 

Di beşa “C” yê de revandina Hogirî ku ji hêla mirovên xwe wekî polês dabûn 

nasîn û paşê cendekê wî di bin pireyeke li nêzî Madena Xarpêtê ji hêla gundiyan 

ve tê dîtin, hatiye vegotin. Bûyer wiha diqewime: Di Perde(1)ê de em dibînin ku 

sê mirovên tirs jê dibarin, di şevek tarî de tên û lehengê romanê yê bi navê 

Hogir, bi mebesta ku hetanî navenda hêzên ewlekariyê bibin, ji malê digirin û di 
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şevek tarî ya havîna bi kelekel de li texsiyekê siwar dikin û ji ber çavan winda 

dibin. Piştî vê revandinê merheleya îşkenceyê dest pê dike, ev rewş di 

Perde(2)yê de tê vegotin: 

Di “Perde(2)”yê de em li navenda Navedêzê -îçkale- ku cihek dîrokî ye û nêzî 

Mizgefta Hz Silêman e, pêrgî îşkenceya ji hêla tîma ji sê kesên ewlehiyê ve pêktê 

ku serekê wan Acem e û yên din jî Çolak û Kaygusuz in ku li Hogir dikin, tên. Ev 

îşkence û kirinên dermirovane yên li nêzî mizgefta bîst û heft sehabe lê razayî, li 

Hogir tê kirin ji van hevokan dê baştir bê dîtin: Ji diyaloga îşkencekaran ya bi hev 

re: “Milê wî ji zendê wî ve şikiyaye.” (r. 71). Ji vegotina vebêj-nivîskar : ”Bi danîn 

û vemirîna cixareyê re, bi kizirîna goşt û mûyan re qîrînek ji Hogir diçe; dengê wî 

di reşegewriya spêdeyê de asê dimîne û bêhna goşt û mûyên sînga wî tevî hev 

dibin…” (r. 73). Dema sehneya îşkenceyê xelas dibe îcar em di Perde(3)yê de 

pêrgî agahiyên li ser kuştina wî dibin: 

Di beşa Perde(3)yê de em tê digihên ku piştî îşkenceyên giran, Hogir ji hêla 

çeteyek zagonnenas ya ji Acem, Kaygusuz, ajovanê texsiyê Derdo û Çakir ve 

pêktê, li nêzî Madenê di newalek de, di zeraqa sibê de tê kuştin û termê wî 

dihavêjin bin pirê. Ya balkêş ew e ku berî mirinê Hogir deng li kujerên xwe dike 

û wiha dibêje: “Ma hûn ê bibin siya mirina min?” r. 145). Lê ji ber ku kujer 

tirsonek in û hêz û wêrekiya wan ya li nav çavê qurban binêrin tune ye, ji paş ve 

guleyan dibarînin, nikarin bibin siya wî… Tenê dikarin bibin bêbextên 

destbixwîn ên “demên cînayetên kiryar nediyar” di dîroka me ya nêz de… Ya ji 

bêbextiyê rûreştir jî ew e ku kujerên dest bi xwîn kuştina Hogir bi destê yekê 

kurd pêktîne ye. Lewra Hogir ji hêla ajovanê texsiyê Derdo ve bi demançeyê tê 

kuştin. (7ê Tîrmeha 1991ê). 

Piştî kuştinê gava gundî nizanin ku term aîdî kê ye, wî wekî mirovê bêkes li 

quntarê çiyayê Madenê binax dikin, lê piştî çend rojan dema gazî û hewar 
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digihêje bajarê Amedê, bi deh hezaran mirov ber bi Madenê ve diherikin û 

cenazeyê Hogir bi girseyek mezin tînin Amedê. Ya herî girîng jî ew e ku dema 

termê Hogir digihêje nav bajarê Amedê dengê ku ji ser otobêsê bilind dibe û her 

kesî hestiyar dike, nola ku di guhê xwîner de olan bide ye: ”Ameeed, hembêza 

xwe veke! Va ye mêrxasê te hat! De rabe ser xwe Ameeeed, xweşmêrê xwe 

hembêz bike! Wî di sînga axa xwe de veşêre, Ameeeed!” (r. 55). Ev der lûtkeya 

bihestyarbûna xwîner ya di romanê de ye. 

Li mizgefta nêzî Sumerê nimêja wî dikin û ber bi Deriyê Rihayê ve girse 

diherike, lê hêzên bi çek û pûsatan rapêçayî girseyê gulebaran dikin û teşqeleyek 

mezin diqewime, paşê bi saya mirovên hişmend bûyer hinek kêm dibe û îcar 

girse ber bi Deriyê Mêrdînê ve dimeşe. Di vê meşa ber bi goristana Deriyê 

Mêrdînê ve dîsa bûyerên mezin diqewime û hêzên ewlekariyê -ku ji ewlekariyê 

wêdetir her hovîtiyê dikin- ji ser birc û bedenên Amedê ve guleyan direşîne bi 

ser girseyê de û bi sedan mirov birîndar dibin hin jê jî tên kuştin. Di vê geremolê 

de mirov ji bo xwe xelas bikin xwe di hêla rojhilat de ber bi Baxçeyên Hewselê 

digirin û her der dibe qada şer. 

Di hin cihan de vebêj-nivîskar dora vegotinê dide hin mirovên ku Hogir nas 

kirine û ew hin bîranînên xwe yên ku bi Hogir re derbas kirine vedibêjin: Jê yek 

qala aştîxwaziya wî ya di navbera rêxistinên kurdan de tîne ziman ku Hogir çi 

qasî bi hestiyar û welatperwerane nêzîkî hemû rêxistinên kurdan dibû û 

nedihişt tovên dijminahiyê bikeve nava wan. Jê yekî din qala bîranîna xwe û wî 

ya di hefsê de dike ku gava ji ber îşkenceyê bûye “lixwemikurhatiyek” ji hêla 

Hogir ve dîsa jî wekî xiniz û xayin nehatiye dîtin û lê xwedîtî hatiye kirin. Tenê 

ne ev e jî, di dema Hogir peywirdarê Komeleya Mafê Mirovan e mirovek tê û 

alîkariyê ji bo lawê xwe yê ji hêla hêzên ewlehiyê ve hatiye binçavkirin dixwaze 

û Hogir di nava çend saetan de cihê lawê wî sererast dike û di nava çend rojan de 

dide berdan. Dîsa di vê beşê de em bi vebêjiya Xanêcanê ku hevjîna Hogir e 
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derheqê Hogir de hin agahiyan dielimin: Wêrekiya wî, xebatên wî yên ji bo gel û 

welatê xwe, hezkirina mirovan ya ji bo kesayetiya wî ya fedakar, fikarên wî yên 

derheqê ku kesên nenas û girêdayî hêzên taybet ên ewlehiyê ku dê rojek wî 

bêser û ber winda bikin û xebatên wî yên ji bo gel dê nivco bimîne, her di hişê wî 

de ye. Ev hemû vegotinên cihê cihê yên hevalên Hogir ku her yek bi dengê xwe 

wekî anekdotên bîranînan tînin ziman, ciyawaziyek dide herka romanê. 

Dîsa serkeftina nivîskar ew e ku di vegotina hin beşên ji îşkenceyan pêktê û 

dike ku xwîner êş û janên wê demê di ruhê xwe de hîs bike û derûniyek birîndar 

lê peyda bibe de, carinan me bi agahiyên li ser dîroka Amedê, sûr û bedenên wê 

ve ji vê karesatê dûr dixe û aş dike… Dîsa di hin cihan de, cî dide dîroka Farqînê, 

keleha wê ya wekî “Keleha Meyafarqînê” tê binavkirin ku di dema dewleta 

Merwaniyan de bûye paytext. Damezrandina wê dewletê ya ji hêla Bad kurê 

Dostik ve, hin agahiyên ku ji hêla dîroknasê hêja Îbn’ûl Ezraq ve li ser vê herêmê 

hatiye vegotin, tehmek cihê dide romanê û me ji derûniya ku ji karesata tê 

vegotin hinek dûr dixe. 

Dîsa bi vegotina Narînê em derheqê xortaniya lehengê sereke yê romanê -

Hogir- de dibin xwediyê hin agahiyan: Hogir xortaniya wî li navçeya 

Farqînê/Silîva derbas dibe, piştî qedandina zanîngehê ya li Enqereyê tê û li 

Farqînê xebatên welatparêziyê pêşde dibe, keç û xortên Silîva li dora komeleyek 

ku nivîskar tenê wekî “komele” bi nav dike, dicivîne, derheqê dîroka kurdan de, 

têkoşîna wan de agahiyan dide ciwanan û hişmendiyek kurdewarî pêk tîne, bi 

kursên zimanê kurdî ciwanên ku hay ji dewlemendiya zimanê xwe nîne serwext 

dike û hwd. 

Di vê vegotina ku vebêj Narîn e de, em Narînê jî nas dikin ku ji malbatek oldar 

e. Tevî ku endamê malbatek olî ye û bi ser de Farqîn cihek muhafezekar e, Narîn 

gellek serbest mezin dibe, lîseyê diqedîne, di dema xebatên di komeleyê de dil 
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dikeve Mîrza ku hevalên wî, wî wekî “Hogir”bi nav dikin û jê şûn de jî Mîrza êdî 

bi nasnavê Hogir tê nasîn. Nasîna Narînê ya bi Hogir/Mîrze re mixabin pir najo û 

Mîrza ji Farqînê vediqete. Narîn jî piştî çûna wî bi kurê nasê bavê xwe re bêyî 

dilê xwe dizewice û li gor vegotina xwe, piştî zewaca xwe ya şazdeh salan jî ji 

mêrê xwe vediqete û bi keçika xwe Arînê re jiyana xwe didomîne. Û tu caran 

evîna ji bo Hogir/Mîrza di dilê xwe de dermale kiribû jibîr nake. Vegotina Narînê 

ya ku bi keça xwe Arînê re wekî sohbetek derbas dibe, di heman demê de 

peyama pest û pêkutiya ji jiyana kevneşopî û muhafezekar hêza xwe digire û li 

ser keç û jinan tê meşandin jî dihewîne. 

Mirina Bêsî bi baweriya min ne tenê romanek e, birêz Zeraq vegotinek wisa 

rasteqîn bi kar aniye ku mirov dikare wekî belgeyek dîrokî ya demên “cînayetên 

kiryar nediyar” bihesibîne ku ji heftan hetanî heftêyî her kes dizane ku kê ev 

cînayet li ser welatparêzên kurd di salên nodî de meşandiye… Roman hinek jî 

tevlihevkirina rastî û xeyalan e. Lê di vê romanê de ji ber ku nivîskar kuştina 

rewşenbîrek kurd/Wedat Aydin ji xwe re wekî mijar neqandiye rasterast rastiya 

hatî jiyîn vegotiye û riyek bêçiv şopandiye. Ev roman dikare bibe bingeh û 

çavkaniyek xurt ji bo derhênerê filîman. Di vê derheqê de birêz Edîb Polat bi 

romana xwe ya “Dûpişk Bi Xwe Venade” de, di kesayetiya lehengê romanê ku 

“Refîk” e heman mijar hilgirtiye dest û bi dewlemendiya dîroka Amedê ve 

xemilandiye û vegotiye. Kesên meraqdar yên dixwazin heyama kuştinên kiryar 

nediyar bi hûrgilî fêr bibin, dikarin wê romanê jî bixwînin. Înşallah Xwedê dem û 

derfetê bide ez ê rojek vê pirtûkê bi berfirehî bi we bidim nasîn… 

Kemasiya romannûs Dilawer Zeraq ew e ku di romanê de divê fikr û raman an 

jî meyla nivîskar rasterast raser nebe, nexuye, romannivîs li hember bûyeran 

bêlayan be. Lê mixabin nivîskar pêşî li hestên xwe negirtiye û wekî parêzerê 

lehengê romanê tevgeriya ye û pê re jî xwestiye hêrsa xwe û xwîner bike yek û 
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arasteyî xwînmijên îşkencekar bike. 

Zimanê edebî yê nivîskar Dilawer zimanekî sade, bi hêz û dewlemend e û di 

bikaranîna hevokên dirêj de jî qet zehmetî nekişandiye û merama xwe bi hêsanî 

aniye ziman. 
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Leyla Fîgaro: Hêrs, hêsir û poşmanî 

“Leyla Fîgaro” romana birêz Îbrahîm Seydo Aydogan ya duyemîn e û ji 

weşanên Elmayê di sala 2003î de derketiye. Romana wî ya ewilîn jî bi navê “Reş 

û Spî” di sala 1999an de çap bûbû. Mijara romana ewilîn Reş û Spî, trajediya 

kurdan ya salên bûyerên kiryar nediyar e. Bûyerên bi kuştina Seydoyê 

welatperwer ve girêdayî, dû re koçkirina malbatê ya ber bi Stenbolê û li wir 

jiyana malbatê ya di bin derûniya xerîbiyê de, xasma jiyana Robîn ya ku di bin 

bandora kuştina Seydo de mayî, nakokiyên nava malbatê bi hûrgilî tê vegotin. Û 

piştî derbasbûna heyamekê li rojava, Robîn debar nake ji Stenbolê vedigere 

Amedê, diçe ser mezelê birayê xwe hêsiran dibarîne û di dawiyê de jiyana wî jî bi 

awayek xumam li kêleka birc û sûrên Amedê bi dawî dibe… 

Lê mijara min romana wî ya bi navê “Leyla Fîgaro” ye. Roman, bi xeyîdîna 

Leylayê ku mala xwe di sibehek sar de diterikîne, dest pê dike. Leyla di payîzek 

sar ya ku ba pel û pûşan bi ser hev de diqulipîne, bi şefeqê re ji mal derdikeve û 

di nava fikir û mitaleyan de, ber bi bajêr dimeşe. Meşa wê di heman demê de wê 

dibe bîranînan, dema di ber dara gûzê ya ku li kêleka rê ye re derbas dibe 

bîranîn xwe lê dipêçin. Di vê destpêkê de vebêj carinan nivîskar e û carinan jî 

lehenga romanê Leyla ye. Vebêj-nivîskar qala bedewiya Leylayê û derûniya wê 

ya bi terka malê re pê re peyda bûye dike. Leyla jî qala hin bîranînên xwe dike. 

Nivîskar du rêbazên vegotinê bi kar aniye: Bi rêbaza diyaloga hundirîn/îç 

diyalogê re Leyla xwe bi xwe re dipeyive û di nava dudiliyekê de ye. Carinan 

dixwaze ku vegere malê. Dîsa bi rêbaza “veçirîna hundirîn”/îç çozûmlemeyê re 

carinan nivîskar qala cîhana hundirîn ya lehenga romanê/Leylayê dike. Em bi 

van herdu rêbazan hay ji derûniya Leylayê dibin ku ji hêlek de ji hevjînê xwe yê 

ku pênc sal e pê re zewicî ye hez dike, ji hêlek de jî êdî nikare pê re jiyanê 

bidomîne û biryara veqetînê dide û di sibehek sar ya payîzê de malê diterikîne. 
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Lê romannûs qet behsa sedema ji hev veqetînê nake. Bi Leylayê re derûniyek bi 

dualîzmê ve girêdayî heye ku di navbera erê û nayê de dihê û dihere. Carinan 

poşmanî lê der dibe, xwe sucdar dibîne ku biryara ji mal derketinê daye. Di 

dawiyê de xwe dihavêje kafeteryayekê û ji bilî wê hêj kesek nehatiye. Bi berkarê 

wir re dikeve diyalogê û bi alîkariya wî taştêya xwe dike û ji lênûska di bêrîka 

xwe de veşartî, li hin navnîşanan dinihêre û di dawiyê de biryarê ji bo mala 

Xaltîka Cemîlayê dide û bi trênê berê xwe dide wir. Di dema çûna wir de jî çavên 

wê her li paş e ku gelo Fîgaro dê kîngê were û wê vegerîne. Lê mixabin ne Fîgaro 

tê, ne jî ew hêza vegerê di xwe de dibîne. Bi moraleke xerab û bi çavên hêsir jê 

dibarin, xwe digihîne mala Xaltîka Cemîlayê û xwe dispêre wir. Lê zêde li wir 

namîne, piştî xwarina firavînê vedigere mala xwe. Bi vegerê re dîmenê ku ji 

baxçeyê malê ve dest pê dike û hetanî qata duyem ya xanî dibîne, wê metelmayin 

dihêle. Lewra derê xanî vekirî ye, her der tevlihev e û hin alav jî ji hêla Fîgaro ve 

hatine şikestin. Leyla li hember vê wêraniya der û dora xanî, tenê xwe dispêre 

hestên xwe yên hundirîn û digirî… Û dûre taqet têde namîne û li erdê dirêj dibe. 

Di wê navê de cîrana wê ya bi laşfiroşiyê debara xwe dike, tavilê tê alikariya wê 

û tevî zilamê ku jê re simsariyê dike, wê dibe mala xwe. Piştî derbasbûna 

demekê Leyla tê ser hişê xwe û ji mirovê simsar pê dihese ku Fîgaro ber bi 

termînala bajêr çûye. 

Di vê pêvajoya veqetînê de Fîgaro jî di nava tofana ramanan de bê nefes 

dimîne. Dîsa bi rêbaza diyaloga hundirîn em dibînin ku Fîgaro qet neqayile ku 

hevjîna wî malê biterikîne. Û li ber paceyê her çûna wê dişopîne, hey dipê ku 

hevjîna wî vegere malê. Di vê navê de fikirên tevlihev di mêjiyê wî de dilivin; 

diçe rabirdûya xwe, rojên xweş û geş yên bi wê re derbasbûyî bi bîr tîne û di 

nava malê de her tişt û her cih hevjîna wî/Leylayê tîne ber çavan û ev rewş wî di 

kûrahiya deryaya bîranînan de dixeniqîne. Tenê di tiştek de teseliyê dibîne, ew jî 

di sibeha xwedê de vexwarina araqê ye… Di vê dema wî ya dike ku bi serxweşiyê 



 

 

 158       

 

  

her tiştî ji bîr bike de, cîrana wê ya navê wê Dîlber e, li mala xwe bi karê xwe yê 

rojane ve bilî ye: Qehpitî/laşfiroşiyê dike. Mala wê di vê hêle de qet vala namîne 

yek dihê û yek dihere. Lê Dîlber ji vî karî êdî bêzar bûye û xeyalê zilamek ku jê re 

hevjîniyê bike, dike; derdikeve balqona xwe û li tevgerên cîranê xwe -Fîgaro- 

dinihêre û li gorî xwe hin tiştan difikire, bi dûrbîna xwe der û dorê, mala cîranê 

xwe raçav dike û dixwaze ji tevgerên Fîgaro tiştinan bielime û bi ser de jî bi 

tevgerên xwe yên aşifteyî dixwaze ku Fîgaro bi hebûna wê varqile. Lê Fîgaro bi 

derdê xwe re mijûl e, piştî hevjîna wî/Leyla malê diterîkîne, dîn û har dibe; ji 

hêrsan ewilîn baxçeyê malê serobin dike; fisqiye, giha û kulîlkên rengê jiyanê ne, 

hemûyan belawela dike, paceya xanî dişkênîne û jiyana bê Leylayê bê wate 

dibîne û malê diterikîne. 

Romannûs di beşa “Bedewê” de qala evîna Fîgaro û dildara wê ya ewilîn ku ji 

ber xweşikî û bedewiya wê Fîgaro navê wê wekî Bedewê daniye, dike. Di vê beşê 

de evînek wisa tê sêwirandin ku mirov tu carî bawer nake ku rojek têkiliya wan 

dê biqede. Lê mixabin ev hezkirina evîndaran ya dikir ku yek ji bo yê/a din xwe 

bike gorî, tenê du mehan diajo û di dawiyê de Fîgaro rastî hêvîşikestinek mezin 

tê û carinan difikire ku dawiyê li jiyana xwe bîne. “Bedewa” wî bêyî ku riyek ji bo 

lihevhatinê bihêle, dev ji Fîgaro berdide û di dawiyê de ev hevok di hişê Figaro 

de hêlîna xwe çêdike:” Di evînê de her tişt ji zilam re dimîne. Kêfa wê jî û kerba 

wê jî û barê wê jî… (r. 88). Lê mixabin kêf ji zû de fûriyaye û tenê kerb û barê 

giran yê bîranînan ji Fîgaro re maye… 

Di romanê de beşek bi navê “Qedera Fîgaro” heye ku wekî “pirtûkek nehatiye 

nivîsîn” tê pênasekirin û di vir de qala qonaxên evînê tê kirin: Wekî pêşevîn, 

naskirina hevdu ya evîndaran, rêka evînê û herî dawîn jî evîna rasteqîn. Û di her 

qonaxê de dema pirsgirêk derdikeve û tirsa veqetînê xwe dide der tenê êş û jan 

ji evîndaran re dimîne û dermanê vê êşa evînê jî an jibîrkirin an jî xwe spartina 

evîneke din e. Lê Fîgaro van herdu riyan jî napejirîne û wekî dermanê dilê xwe 
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tenê vegera Leylayê dibîne. 

Leylaya ku ji ber çûna Fîgaro gelek xemgîn dibe û bi alîkariya cîrana xwe ya ku 

nedinasî, tê ser hemdê xwe û dema hêj li mala cîrana xwe ye, dibîne ku lempeyek 

mala wan vêxistî ye, bi lez bi hêviya ku Fîgaro vegeriyabe dihere mala xwe û 

dibîne ku delalê ber dilê wê vegeriyaye, li hev dibanin û cîrana xwe ya di dema 

teng de alîkarî jê re kiribû dîsa jibîr dike… 

Di romanê de peyamek jî ew e ku ji hêla civakê ve jinên ku ji ber sedemên cur 

bi cur bûne laşfiroş û ji civakê hatine vederkirin û derheqê wan de her kes 

tiştinên xerab difikire, di dema herî teng ya cîrana xwe de xwe ji tu fedekariyê 

nade paş û bi dilovanî, mirovperwerî û bi berpirsiyariya cîrantiyê tevdigere û 

Leylayê tenê nahêle… 

Di romanê de cih ne zelal e. Tenê qala bajarek biçûk tê kirin ku li jêra wî 

çemek diherike. Wekî din tu agahî an navek derbas nabe. Dem jî tenê wekî 

payizek sar ya bi ba derbas dibe û wekî din em ji bikaranîna telefonên 

destan/mobîl yên evîndaran fêr dibin ku dem dema teknolojî bi pêş ketiye ye. 

Dîsa Fîgaroyê ku di xaniyek du qatî de rûdine bi tu awayî em nizanin ku bi çi 

karî debara xwe dike. Tenê qala rojek wan tê kirin. 

Nakokiyek jî ew e ku nivîskar lehengê romanê Fîgaro wekî mirovekî 

hemdem/modern dide nasîn ku dema bi hevjîna xwe -Leylayê- re li ser 

veqetînê/cihêbûnê dipeyive wiha bersivê dide wê: “Çawa di serî de te xwastibû 

ku tu bi min re bijî, niha jî mafê te heye ku tu nexwazî bi min re bijî. (r. 32). Lê 

xwediyê van gotinan dema Leyla malê diterikîne dibe mirovekî rojhilatî, êrîşkarî 

û hêrsbûn mêjiyê wî radipêçe, tehemûlî çûyina çend saetan ya hevsera xwe nake, 

di sibeha xwedê de xelasiya xwe di vexwarina araqê de dibîne, bi vê jî nahewe 

paceyên xanî dişkênîne, xisarek mezin dide der û dora malê, tiştek sax li holê 

nahêle û ji malê derdikeve û di nava bajêr de winda dibe… 
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Zimanê romanê gelek sade ye û bi qasî sadebûnê jî herikbar e. Lê 

dewlemendiya bûyersaziyên bi hev ve girêdayî yên di romana Reş û Spî de di vê 

romanê de zêde naxuye. Û ev roman di bin siya romana wî ya ewilîn -Reş û Spî- 

de maye. Dîsa her du lehengên romanê -Leyla û Fîgaro- bi vegotinek wisa xemgîn 

malê diterikînin ku xwîner qet ne li bendê ye ku vegerin malê, lê romannûs 

xwîner di şaşwaziyek de dihêle û herdu hevseran bi awayek ku xwîner ne li 

bendê be vedigerîne malê û wan bi hev dide hembêzkirin û me jî ji xwendina 

romanên ku bi gelemperî bi derd û kulan diqedin û hundirê me reş dikin, rizgar 

dike. 
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Guhar: Du qewmên qedîm û bîrên wan yên birîndar 

Di nav romanûsên kurd de birêz Eyub Guven bi çend romanên hêja tevlî 

karwanê wêjeya kurdî bûye. Niha du romanên wî li ber destê min e. Jê ya yekem 

“Kulmek Morîkên Şînbirik” e ku di sala 2011an de çap bûye û li ser bûyerên 

salên 1990î radiweste. Çîroka bêsiûd ya şêniyên gundekî li nêzîkî tixûbê Suriyê, 

li quntarê Çiyayê Mazî vedibêje. Mijara romanê bi kurtasî ev e: Piştî geşbûna 

têkoşîna gerîla li herêma Çiyayê Mazî, rayedarê leşkeran dikevin nava tirs û xofê 

û bi ser çend gundan de digirin û wan di bin tehdît û pêkutiyan de dihêlin, ji bo 

cerdevantiyê qebûl bikin li ser wan zilmê dimeşînin û paşê ji wan gundan 

hinekan dişewitînin, ji mirovan xalî dikin û di dawiyê de dor tê gundê “Korta 

Zinarê”. Leşker li gundiyan zorê dikin û du riyan şanî wan didin: “an cerdevantî 

an jî koçberî”. Hin malên filehan hay ji xezeba leşkeran heye, lewra di salên 

derdora1915an de di qirkirinê re derbas bûne, ji ber vê çendê biryara “ji gund 

koçkirinê” digirin û ji xezebê xelas dibin, lê malbata Sîno ya welatparêz vê 

biryarê napejirîne û li gund jiyanê berdewam dike û mixabin di sibeheke sar ya 

zivistanê de bi ber bayê xezeba leşkeran dikeve: mal tê talankirin, pez û dewar 

tevî gom û tewleyên wan tê şewitandin. Kûçik û pisîka wan jî ji vê zilmê xelas 

nabe û her yek ji hêla leşkeran ve tê kuştin, mezinê malê Sîno bi xwe jî ji ber 

îşkenceyê dibe nîvmirov û di dawiyê de neçar dimîne ku ji “warê mirinê” bireve. 

Roman/novel bûyeran ji devê keçikekê ku navê wê Havîn e radigihîne me. Bi 

kurtasî di kesayetiya gundê Korta Zinarê de zilma li gundiyan hatiye kirin tê 

vegotin. Lê di vê vegotinê de kêmasiyek heye ku qet qala gerîlayan -bi gotina 

nivîskar hevalan- nayê kirin. Nivîskar dikaribû ew jî bikiriba parçeyek ji romanê, 

armanca wan, têkoşîna ku dimeşînîn, jiyan û dêrûniya wan ya li çiya, zor û 

zehmetiyên dikişînin û hwd bianiya ziman 

Piştî van agahiyan dixwazim vegerim ser mijara xwe ya esasî. Mijara esasî ew 
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e ku derheqê romana duyem de bi berfirehî hin agahiyan bi we re parve bikim. 

Romana Eyub Guven ya duyem di sala 2011an de li Amedê ji weşanên Ronahî 

derçûye. Navê romanê “Guhar” e. Roman ji şeş beşan pêk tê. Di hin beşan de 

têkiliyên misilmanên Dêrikê û filehan tê vegotin û em di herikîna romanê de 

dibînin ku ahengek bi xweşbîniyê hatiye avakirin -di nava herdu civakan de- 

heye. Malbatên fileyan her yek jê xwedî sen’etekê ne û ev şarezayiya wan dike ku 

her kes ji xebat û xwêdana wan re rêzê bigire û ji wan hez bike. 

Guhar navê keçikeke file ye û bi ermenkî tê wateya “xişlê zêr”. Guhar ji 

qirkirina sala 1915an difilite û ji Baybûrtê -di beşek din de nivîskar navê Mûşê 

bilêv dike- dipeke tê li Dêrikê bi cih dibe, dînê xwe diguherîne û dibe misilman, 

bi meleyek re dizeciwe, dibe xwedî çend zarokan lê bûyerên jiyaye qet ji bîr 

nake. 

Bûyerên di romanê de li dora malbatek file diçerixe. Mezinê malbatê Xorê ye û 

hevjîna wî Xinê ye. Kêvo jî lawê wan ê hêj nezewicî ye. Li Dêrikê dikanek malbatê 

heye, bi hedadiyê/hesingeriyê debara xwe dikin û li nêzî navçeyê jî hin 

xerzikên/rezên wan heye. Ji ber ku alavên di malan de tê bikaranîn û yên 

cotkariyê çêdikin, ji Mûsilê hetanî Rihayê ji her herêmê mirov tên û alavan ji wan 

dikirin: Dasên qirimê, meqesên pezbirînê, melêv, misîn, dasên xerzikan, toqên 

kûçikan, haletê cotkirinê, tevr, bêr, sabûn, hin tiştên xwarinê yên wekî zeytûn, 

gûz û hwd. 

Em di beşa yekem û duyem de bi vegotina leheng Kêvo mêvanperweriya 

filehan, di kesayetiya Hecî Sulêymanê Rihayî de jî têkiliyên misilmanan û yên 

filehên Dêrikê ku di nava ahengek xweş de ye dibînin. Dîsa di beşa çaremîn de 

em dibînin ku Kêvo ji bo hin alav û pêdiviyên ku li Dêrikê peyda nabin, diçe 

Amedê. Di vê çûna ber bi Amedê de Kêvo me xwîneran jî bi xwe re digerîne û 

wekî rêberê gerokan agahiyan bi me re parve dike: Mînak dema digihêje 
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Mêrdînê qala xaniyên kevirîn dike, şeraba wan ya navdar bi bîr tîne, dema 

digihêje Çinara/navçeya Amedê qala qirkirina ermeniyên wê derê dike, bi 

gehiştina Amedê re jî ji sûrên Amedê hetanî Minareya Çarling, Çarşiya Şewitî, 

Mizgefta Mezin û Sûka Mastfiroş, Sûka Eşêfçiyan yek bi yek bi me dide gerandin. 

Lê mixabin nivîskar jibîr dike ku Kêvo file ye û ewqas dêrên qedîm yên 

ermeniyan li Amedê hene, qet li yekê nake mêvan lê wî li der û dora Mizgefta 

Mezin digerîne. Di vir de aşkere ye ku bandora nivîskar ku tercîhên lehengî teng 

dike heye. Çimkî ger romanûs Kêvo arasteyî camiyê nekira û Kêvo wekî lehengek 

vînazad tevbigeriya dibû ku berî mizgeftê berê xwe bida dêrên qedîm yên li 

bajêr. 

Kêvo di vê gera Amedê ya çend rojî de fileyên nas û dostên bavê xwe yek bi 

yek ziyaret dike. Piştî pêdiviyên xwe pêk tîne vegera Dêrikê dest pê dike û di ber 

Pira Dehderî re derbas dibe, li ziyareta Siltan Şêxmûs me digerîne û bi rêwîtiya 

ber bi Dêrikê ve çîroka vegerê diqede. Mirovên rihayî jî bi tevî alavên Kêvo ji 

Amedê aniyê, kar û barên danûstandinê diqedînin û vedigerin Rihayê. 

Piştî vegera muşteriyên rihayî, filehên Dêrikê dest bi xebatek nû dikin. Hewil 

didin ku Dêra Sor ya ku ta ji sala 1915an vir de di destê dewletê de ye bi şûnde 

bigirin. Dêra Sor bi buhayek mezin ji rayedarên dûgelê dikirin. Dema ev bûyer 

diqewime sal 1957 e. 

Herî dawî jî em bi vebêjiya Guharê ku bûye misilman çîroka wê ya ji Mûşê 

hetanî Dêrikê guhdar dikin, pê re jî karesatên li Dêrikê bi ser ermeniyan de 

hatiye tê vegotin û roman bi dawî dibe. 

Bûyer û qewimînên di romanê de ji devê lawikê malê/malbatê Kêvo tê 

vegotin. Lê di herika romanê de em dibînin ku Kêvo hin agahiyên wisa bi 

hûrgiliyan dagirtî vediguhêze xwîner ku mirov pê dihese ev vegotin der î hêz û 

hiş û temenê vebêj/lawik e û ev rewş beloq dixuye. Çimkî em dibînin lawikê 
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malê/vebêj ji qirkirina fileyan ya sala 1915an bigire hetanî dîroka çêkirina 

mizgefta li Dêrikê, dêrên fileyan yên li navçeyê û derveyî navçeyê giştikan yek bi 

yek dihejmêre û carinan wekî arkeologekî qala dêrên hilweşiyayî dike, carinan 

wekî dîroknasekî qala qirkirina ermeniyan dike, carinan qala hin mirovên 

misilman yên xwedî wijdan ku hin fıle ji qirkirinê parastine, dike. Ev jî baweriya 

xwîner ya bi vebêj re kêm dike û xwîner dihizire ku Kêvo tenê fîgûrek e ku fikir û 

agahiyên nivîskar vediguhezîne. 

Romanûs carinan tiştên dibêje piştî lêkirina çend hevokan jibîr dike, di nîvî de 

dihêle, an bi hevokên tezadî didomîne. Mînak dema qala serpêhatiya Guharê 

dike di rûpela 58an de wiha dibêje: “ Guhar “ (...) ji “Baybûrdê” hatibû. Dema 

hatiye heşt salî bûye.” “ Di dema qirkirina filehan de hatiye navçeyê û bi vî 

meleyî re hatiye zewicandin. Du lawik û “sê keçên” wê çêbûne.” Û di rûpela 131î 

de vê angaşta xwe diguherîne: Guhar ji Kêvo re çîroka hatina xwe wiha dibêje: 

“Wek tu zane ez ji “Mûşê” hatim û dema ez hatim ez pir hebûm şeş heft salî bûm 

e.” Û di rûpela 94an de hejmara zarokên Guharê bi vegotina Kêvo tê guhertin: ” 

Ew filleh bû ( ji bo Guharê dibêje), bisilman bû ye, bisulman bû ye şûn de “çar 

keçê” wê û du lawê wê çê bûye. (Hevokên li jor bêyî were guherîn wekî di 

romanê de derbas dibe hatiye nivîsîn.) 

Di romanê de cih/mekan zelal e. Navenda Dêrika Mêrdînê ye. Carinan ji bo 

demeke kin Amed jî wekî mekan dixuye. Dem/dîrok bûyerên ji 1915an hetanî 

1980î dihundirîne. Lê em dizanin ku di çîroka navendî de mêvanên ji Rihayê tên 

û bi qasî hefteyekê li Dêrikê dimînin, hemû pêdiviyên xwe pêk tînin û vedigerin 

heye. Bi vegera wan re filehên navçeyê ji bo Dêra Sor ji rayedaran bi şûn ve 

bigirin, dikevin cedelê û ev teslîmgirtina dêrê di sala 1957an de pêk tê. Em bi 

kifşkirina vê dîrokê re lê hay dibin ku bûyerên ku nivîskar ji devê Kêvo 

vediguhezîne me di vê salê de qewimiye. Pirgirêkek din jî di rol û rista Kêvo de 

xwe dide der. Kêvo dema li mal e an li dikanê dixebite tenê fermanên bavê xwe 
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bi cih tîne. Kar û barên berdestiyê dike. Di malê de bi karê sifre raxistinê, 

amadekariya çay vexwarinê û rakirina sifreyê re, alîkariya mêvanan hwd re bilî 

ye. Tenê dema şev derbas dibe li ber paceya odeya xwe ya razanê bi şerabê re 

dibe dost. Lê gava derdikeve kuçe û kolanên Dêrikê bi rolek nû tê pêşberî me: Bi 

tacirên ku ji Rihayê hatiye re hevaltiyê dike, dikan bi dikan wan digerîne, her 

cihê ku diçiyê mîna ku mirovekî pir mezin be, ji hêla giregirên Dêrikê ve tê 

pêşwazîkirin û hwd. 

Tevî hin kêmasiyên dixuye jî romanûs şêweyek wisa bi kar aniye ku mirov 

dixwaze kêliyek berî kêliyê romanê bixwîne da ku hînî encamê bibe. 

Mirov wisa difikire ku di herka romanê de dînamîzmeke nepen heye û 

xwendinê dide berdewamkirin. Dibe ku ev dînamîzm hêza xwe ji zimanê jiyana 

rojane ya gel wergirtibe, an wekî mirov û malbatek îdeal, nîşandana malbata 

Kêvo be… Lê wisa dixuye ku romanûs têkiliyên di navbera misilman û 

ermeniyên Dêrikê de gelek bi xweşbînî aniye ziman ku di hişê mirov de pirsa 

gelo qet alozî û gengeşî û pirsgirêkek jî di navbera van herdu qewmên qedîm ên 

“ji bawerî û netewên cihê” de derneketiye? An bi rastî jî dinyaya salên 1950î ya 

Dêrikê bi qasî di romanê de tê vegotin bê pirsgirêk e. Bi vê vegotina xweşbîn ve 

roman jî ji hêlek ve wekî romanek naîf derdikeve pêşberî me. Her kes baş, her 

kes di nava ahengek xweşbîn de ji hev hez dikin û bi hev re cîrantiyek bêqisûr 

didomîne. 

Wekî gotina dawî mirov dikare bibêje ku biratiya du qewmên qedîm û êşên 

wan yên hevpar, bîrên wan yên birîndar dinisile bi ser rûpelên herdu romanan 

de…
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Nalebar: Jina bêsiûd û erotîzma bêhefsar 

Nivîskar Cîhan Yildirim bi çend pirtûkên xwe yên hêja di nava edebiyata kurdî 

de cihê xwe girtiye. Ji van du heb jê pirtûkên çîrokan e ku jê yek “Nîvê Şevê û 

Tirkî” ye, ya din jî Fîtnevîzyon e. Ji bilî vana romaneke wî jî bi zimanê tirkî bi 

navê Dağların Efendisi/Koçero hatiye weşandin. 

Romana wî ya ku em dê li ser analîzê bikin romana wî ya yekem e ku bi 

kurdî/kurmancî ji Weşanên “J&J”yê di sala 2014an de derçûye. Navê romanê 

“Nalebar”e. Nalebar di heman demê de navê lehenga sereke ya romanê ye. Bi 

rastî navê wê hinek bi mirov xerîb were jî piştî lêgerînek ferhengî ya biçûk meriv 

hîn dibe ku Nalebar tê maneya dijraber, tişt an kesê/a ne ji rêzê. 

Bûyerên di romanê de ji gundekî dest pê dike. Navê gund Mircanê ye. Di vî 

gundî de hejar û dewlemend di nava ahengek de jiyana xwe ya rojane didomînin. 

Di gund de dibistanek jî heye ku zarok lê hevdu dibînin û tovê hezkirinê di dilê 

hev de diçînin. Di kakilê romanê de malbatek hejar û feqîr heye ku em dikarin 

wekî malbata Kendav bi nav bikin. Ev malbat ji çar kesan pêk tê: Kendav, Kevota 

hevjîna wî, keça wan Nalebar û kalikê wê Mishabê kokim ku ji kar û baran ketî. 

Malbat ji bo debara xwe mecbûr e ku Nalebarê jî daxilî xebata malê bike. Ev 

xebat şivanî ye. Lê ev xebata bi zehmetiyan dagirtî bi du rûdanên neyînî ve 

Nalebarê hêvîşikestî dihêle. Ya yekem ew e ku di şevek tarî de, hin mirovên bi 

rûpoş ku em di herka romanê de fêr dibin ku hêzên ewlekariya dewletê ne, dorê 

li mala wan digirin û piştî lêdan û îşkenceyên mezin bavê wê bi zorê direvînin û 

demek dirêj haya malbatê jê çênabe. Rûdana din jî veqetîna hevalê wê yê 

zaroktiyê û dibistanê ku navê wî Mîrza ye, ji bo xwendina lîseyê berî dide 

navçeyê û wê bi tenê dihêle ye. Ev herdu veqetîn Nalebarê xemgîn dike, ji ber ku 

yek bav e û kes nizane çi hatiye serî û yê din delalê ber dilê wê ye ku bi caran 

evîna xwe bi eşkerayî jê re bilêv kiriye lê ji hêla Mîrzayî ve nehatiye qebûlkirin. 
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Piştî van herdu bûyerên tê jiyîn, felek tevna xwe ya ji bo Nalebarê hêj bi leztir 

û zalimtir dirêse û ji ber ku bi girtina bav re xebatkar di malê de namîne û 

debara malê nabe, kalikê Nalebarê du çêlekan bi deyn dikire û pê demek debara 

xwe dikin, lê dema dayina deyn tê kalikê Nalebarê tenê tiştek difikire: Di dêvla 

deyn de teqeskirina Nalebarê… 

Dema xwazgîniyê Nalebarê tê û bi kalikê wê re dipeyive û li hev dikin ku ji 

dêvla deynê çêlekan ve Nalebarê bixwazin, dinya li ber çavê Nalebarê tarî dibe. 

Bi bihîstina vê xebera reş re Nalebar û dayika wê qet bi carê vê biryarê qebûl 

nakin û li dij derdikevin lê kalikê Nalebarê ji ya xwe danakeve û pêkutiya li ser 

dê û keçikê zêde dike. Di vê navê de tenê deriyek xelasiyê yê nîv vekirî li hember 

Nalebarê dixuye, ew jî dildarê wê yê zaroktiyê Mîrza ye. Bi xemgînî nameyek jê 

re dişîne ku jê re bibe alîkar da ku ji vê zewaca ku kalikê wê dike ku ji dêvla 

deynê du çêlekan ve wê bi mirovekî pîr/kalbûyî re bizewicîne, xelas bibe. Lê 

mixabin deriyê niv vekirî yê hêviyê bi bersivdana neyinî ya Mîrza re bi tevahî tê 

girtin û hêvîşikestina Nalebarê tenê jê re riyek dihêle ew jî biryardayîna 

xwekuştinê ye. Di rojek ku kes li malê tune ye de Nalebar li dû xwe nameyek 

biçûk ku xatirxwestinê ji diya xwe dixwaze, dihêle û bi tivingê dixwaze xwe 

bikuje, lê di vê kirina xwe de bi birîndarî xelas dibe û piştî emeliyatê vedigere 

tenduristiya xwe ya berê. Lê tenduristiya ruhî her birîndar e. Piştî demek derbas 

dibe, ji bo ku Nalebar ji mal nereve û xisarê nede xwe ji hêla kalikê xwe ve bi 

zincîrê tê girêdan û bi hefteyan di tewleya ku çêlek têde ye tê hiştin ta ku ew 

mirov tê û wê wekî bermaliya xwe dibe. Nalebar piştî vê zewaca bi zorê tu 

rehetiyek nabîne. Gundê ku lê bûye bûk tu bextewariyê nadiyê. Her roja xwedê ji 

mêrê xwe tehde û lêdanê dibîne, wekî çareya dawîn plana kuştina mêrê xwe 

çêdike û di şeveke ku mêrê wê -Semyan- di xewa giran de ye, bi kêra ku bi dest 

xistiye bi dehan caran tê de dikute û bi destê xwe yê xwînî berê xwe dide 

Stenbolê… 
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Jiyana Stenbolê ji bo wê tenê deriyên trajediyên nû vedike, lewra romanûs ji 

bo Nalebarê tevna felekê carê li dar xistiye û wisa dixuye ku ev rewş li dûrî 

welatê wê jî dê bidomê: Pêşî ji hêla hin serseriyan ve tê revandin û di 

daristanekê de tûşî tecawizê dibe, zêr û zîvên ji welêt aniye hemûyî bi dest 

serseriyan ve berdide û tutûrût li ortê dimîne, paşê êdî wekî qedera hin jinên 

“tenê û bêçare”, xwe dispêre pavyon û barên bajarê bê rehm. Di dawiyê de dîn 

dibe, li kuçe û kolanên Stenbolê bê cih û war dimîne, di tenêtî û hejariyek de li 

ber dîwarê dibistaneke ku di zaroktiya xwe de pir jê hez dikir, dimire. 

Di nava van rûdanên li eniya Stenbolê diqewime, Kendavê ku di şeveke tarî de 

ji hêla hêzên tarî ve hatibû qepeçekirin û windakirin, piştî çend salan ji girtîgeha 

ku em nizanin li kîjan bajarî ye, di sibehek demsala biharê de vedigere gundê 

xwe û dibîne kundê kor li ser xaniyê wî dixwîne: Keça wî Nalebar mêrê xwe 

kuştiye û reviyaye cihek ku kes nizane ku der e, jina wî Kevot bi nexweşiyê, bavê 

wî Mishab jî di qezayek trafîkê de miriye. Li pey hînbûna rewşê, Kendav ji bo 

şopê li dû keça xwe rast bike, dikeve rêkek dûr û dirêj û bi perîşaniyek nezin xwe 

digihîne ser gora wê ya li Stenbolê… 

Di romanê de cih zêde ne zelal e. Tenê em dizanin ku Nalebar li gundekî bi 

navê Mircanê zarokatiya xwe derbas kiriye. Piştî reva ber bi Stenbolê ve cih hêj 

zelaltir dibe. Hetanî bi navê termînala Esenlera Stenbolê jî bi kitekit tê kifşkirin. 

Lê dema Nalebar ji gund ber bi bajêr tê ku here Stenbolê, tu navê bajêrî derbas 

nabe. Em li vir kêmasiya ku di romanên gelek nivîskarên kurd de dixuye ku navê 

bajar û welatê xwe bi lêv nakin lê navê bajarên ku lehengên wan dû re lê bi cih 

dibin bi hûrgiliyan vedibêjin, tên; ev jî dibe ku ji derûniya rakêşiya civaka 

serdest qewimîbe… 

Hebûna du navendan -gundê Mircanê û Stenbol- ku yek sembola jiyana feodal 

û kevneşopî ye, ya din jî sembola jiyana modernî ye; di jiyana Nalebarê de tu 
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guherînên erênî pêk nayîne. Ev cihên navborî jî peyamek e ku hin jin li tu cihî 

xwe di ewlehiyê de nabînin û bajarên modern jî herî hindik bi qasî cihên 

çolter/gundewar jiyanê li jinê teng dike, hetanî mirov dikare bibejê hêj zalimtir e 

û jinê - jina bêkes û bêhêz- bê nefes tazîrût li holê dihêle. Ji xwe di tu cihî de qala 

dema bûyeran nayê kirin, tenê dem carinan wekî payiz, carinan wekî bihar 

derbas dibe û ji daweta ku bi siwarî tê kirin mirov têdigihêje ku dema jiyana 

malbata Nalebarê hêj wekî îro mirov ne xwedî derfetên pêşketinê ye. Lê carinan 

qala otobêsa gund, mînîbûsa gund jî tê kirin ku ev jî tevliheviyan di serê xwîner 

de çêdike. Di hêlek de daweta bi hespan pêk tê -daweta Nalebarê- di hêlek de 

otobês û mînîbûsa gund û piştî Nalebar li Stenbolê ji hêla magandayên bajêr ve 

tê revandin û vebêj qala şêlandina wê dike, em dibînin ku telefona wê ya destan 

jî heye û tevî zêrên wê hatiye dizîn. Ev jî nakokiyek derdixe holê ku di dema 

teknolojî û pêşketinên wê de, romanûs hem qala bikaranîna alavên çûnûhatinê 

yên mîna “mînîbûs û otobêsê” dike û hem jî qala “daweta bi hespan” dike ku ev 

herdu rewş li hev nakin… 

Roman bi tevahî ji hêla vebêjerê îlahî ve tê vegotin. Carinan hin diyalog hebin 

jî mirov dikare bibêje ku vegotinek dûz/rast ya ber bi pêş ve hatiye hilbijartin û 

bûyersaziya romanê li dora jiyana Nalebarê diçerixe. Ev cure vegotin mîna 

romanûs peywîra neqilkirina bûyeran wergirtibe dixuye û ji hêla kûrahiya 

romanê ve, ji hêla ravekirina derûniya lehengan ve û ji hêla nebûna dengên cihê 

ve romanê lawaz dihêle. Di hemû kat û cihan de navend Nalebar e. Ev jî di hêlek 

de fêhmkirina romanê hêsantir dike û dihêle xwîner bi hêsanî bûyeran bişopîne, 

di hêlek de jî lawaziyek derdixe holê ku di vegotinê de monotoniyek bixuye. Her 

dem vegotina vebêj/nivîskar serdest e, di romanê de navê Nalebarê heye lê 

“dengê wê” zêde tune ye. Herka bûyeran ber bi xeteke rast ve ye. Dem her ber bi 

pêş ve diherike, em hema hema qet pêrgî ber bi rabirdûya tu kesên di romanê de 

nayên. Bîranîn, ber bi rabirdûyê ve veger, hin mihasebeyên ber bi rojên tarî yên 
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derbasbûyî ve pir hindik dibe mijara behskirnê ku ev behskirin jî ne ku bi qasî 

em derûniya lehenga romanê nas bikin, geş dibe. Ev jî şêweyek vegotinê ye ku 

derfetek diafirîne ku xwîner bêyî zêde bûyeran tevlihev bike û xwe bi metnê re 

biwestîne, bi hêsanî bixwîne û bigihêje encamê. 

Romanûs Cîhan Yildirim zimanek edebî yê herikbar bikar aniye, lê 

dubarekirin û redektenekirina hin hevokan jî wekî siyek li kêleka vî zimanê 

edebî ji xwe re cih dîtiye. 

Mirov dikare ji romanê çend peyamên xemgîn werbigire ku dilê me herdem pê 

êşiyaye û wisa dixuye hêj gelek jî dê pê biêşe: Di jiyana kevneşopî de exlebî 

zarokên keç û pê re jî jin, ji jiyaneke mirovane tên qutkirin. Lewra em dibînin ku 

piştî xwendina dibistana navîn diqede, ji ber ku dibistana lîseyê li gund tune ye, 

xwendina Nalebarê bi dawî dibe; ligel vê hevalê wî yê lawîn Mîrza diçe navçeyê 

xwendina xwe didomîne. Dîsa em dibînin ku keç bêyî vîna xwe ya azad û 

xwesteka xwe di bin jiyana feodalî de têne pelçiqandin û bi darê zorê di temenek 

biçûk de têne zewicandin. Lewra em dibînin ku Nalebar li hember deynê malbatê 

wekî alavek guherînê tê bikaranîn û bi mirovekî kalbûyî re bi darê zorê tê 

zewicandin. Şîdeta bedenî û ruhî ji zaroktiyê hetanî cihê lê bûye bûk jî didome. 

Nalebar ewilîn şîdetê ji kalikê xwe Mishab dibîne, dû re piştî zewacê heman 

şîdeta fîzîkî/bedenî ji mêrê xwe Semyan dibîne. 

Peyama din jî ew e ku di romana kurdî de herdem hêlek siyasî dixuye. Lewra 

em dibînin ku di vê romanê de jî ji heman malbatê du kes bi ber bayê zilma 

dewleta romê dikevin. Yê yek kekê Nalebarê ye ku li çiya ji hêla leşkeran ve tê 

kuştin, yê din jî bavê wê ye ku di êvareke ku endamên malbatê li ser sifrê ye, 

mirovên bi rûpoş bi ser malê de digirin û bavê Nalebarê bi teroristiyê tawanbar 

dikin û wî bi darê zorê direvînin û di tariya şevê de winda dikin. Disa ji bo 

cerdevantiyê pest û pêkutiya li kalikê Nalebarê tê kirin jî hêla romanê ya siyasî 
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ravî me dide û me ber bi salên dojehî yên heyama serdestiya cerdevan û 

leşkeran derbasdar bû ve dibe. 

Mirov dikare vê jî bibêje ku nivîskar li hember serlehenga xwe -Nalebarê- pir 

bê însaf tevgeriyaye û ew ji karesatekê ber bi karesateke din ve tehn daye û ji 

hêla bextewerî û rehetiyê ve bi qasî serê derziyê jî riya xelasiyê nedaye ber: Di 

nîvî de hiştina xwendina dibistanê, bi zorê zewaca wê, bi destê xwe kuştina mêrê 

xwe, reva Stenbolê û li wir tûşî taciz û tecawizê hatina wê û herî dawî dînbûna 

wê û li ber dîwarê dibistanekê di tenêtî û birçîtiyê de mirina wê… Gelo Nalebara 

ku nivîskar/vebêj wê ji çend rûpelan carê wekî “Nalebara xweşik” bi nav dike 

qet layiqî xweşikiyekê nebû di tevahiya jiyana xwe de… Tenê xweşikiyek pê dide 

jiyîn û bi baweriya min ev jî bextewariyek demdemî ye û romanê jî dikişîne nava 

nîqaşeke dîtir: Nalebar dema li Stenbolê ye di pavyonekê de rastî mirovek bi 

navê Alper tê û piştî xwarin û vexwarinê û derbasbûna şevê, bi hev re diçin mala 

Alper û li wir çirûskek bextewariyê di şeva tarî de dixuye û bi tîrêjên rojê re jî 

winda dibe. Hevşabûnên wan ên wê şevê wisa tê vegotin, nivîskar nola ku tixûbê 

erotîzmê derbas kiribe û bi çargavî ji erotîzma bê hefsar ber bi vegotinek 

pornoyî ve çûbe dixuye. Dê di vê hêlê de nêrînên rexnegirên romanê û xwîneran 

diyarker be. 

Dîsa mirov dikare wekî encamekê bifikire ku ji keçikek dilpak û mişthêvî ya di 

destpêka temenê xwe de xeyalê xwendineke bi serkeftî û pê re jî bi destxistina 

pîşeya mamostetiyê dikir, çawa çêdibe û hemû hestên xwe yên dilpak winda 

dike û ji wê keçikê tenê jineke ku bi laşfiroşiyê li ber xwe dide, li hole dimîne. Ev 

peyam jî dide selmandin ku “pergala modern û jiyana feodal” ya bi pest û 

pêkutiyan jiyan li jinan teng kiriye, di kesayeta Nalebarê de ji bo jinan ka dibe 

egerên bobelatên çawa erjeng yên encam hevpar… Ligel vê, jiyana modern ya 

metropolan jî, jinê wekî objeyek seksê bikar tîne û belkî ji pergala feodaliyê 
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wêdetir û xetertir jiyanê li jinê diherimîne. 

Ev roman ligel têkoşîna jineke ku bi şikestinan dagirtiye, di heman demê de 

pirsgirêkên gelê kurd yên demeke -salên nodî- siyasî û civakî jî di serpêhatiya 

Kendav -bavê Nalebarê- de berpêşî me dike. 

Bi hêviya ku were xwendin… 
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Axayên me yên xwedî pirtûk û pirtûkxane 

Şahînê Bekirê Soreklî nivîskarekî hêja ye ku bi çend pirtûkên xwe yên 

giranbuha kitêbxaneya edebiyata kurdî xemilandiye. Ji çîrokan hetanî romanan 

berhem afirandine. Dîsa ji zimanên îngilîzî, almanî û erebî roman, helbest û hin 

gotar wergerandiye zimanê kurdî. Niha jî li welatê “perê dinyayê” Awustralyayê 

bi cih bûye û li bajarê Sydneyê di dezgeha “SBS Radio”yê de bernameyên kurdî 

pêşkêş dike. Soreklî bi du romanên xwe di xizmeta wêjeya kurdî de ye: 

Wendabûn û Veger. Ji ber ku tenê romana wî ya bi navê “Veger” bi dest min 

ketiye, ez ê hewl bidim ku li ser vê pirtûka wî hin paragrafan lê bikim. 

Roman bi çapa xwe ya yekem di sala 2006’an de li Duhokê ji hêla Yekîtiya 

Nivîskarên Kurd ve hatiye weşandin. Lê mixabin Weşanxaneya “Na” yê ev agahî 

ji bîr kiriye û di rûpela diduyan de wekî “çapa yekem” 2014/Îzmîr kifş kiriye. 

Romanivîs di destpêka romanê de sê rûpel ji bo nasîna lehengan, cihên ku bûyer 

lê qewimîne terxan kiriye û bawerim ev kifşkirin ne pewîst e. Ji ber ku xwîner 

dema li xwendina romanê germ bû, dê bi hêsanî hem lehengan nas bike û hem jî 

cihên ku bûyer lê qewimî ne… 

Cihên bûyer lê derbas dibe romanivîs wekî “bajarê Tarê/welatê Tarê” bi nav 

kiriye. Di honaka romanê de Tar di heman demê de navê bajarekî ye ku paytexta 

welat e. Ligel bajarê Tarê çend gund bi hinek taybetiyên xwe dibin navenda hin 

bûyeran. Gundên ku herî navdar ev in: Avdar, Saran û Bêçarê. Ev bajar û gund bi 

temamî xeyalî ne û her çiqas navê kurd û Kurdistanê di romanê de derbas nebe jî 

em ji îma û îmajan pê derdixin ku rastiya gund û welatê kurdan û rewşa wan ya 

civakî ya demekê radixe ber çavan. 

Roman li ser esasê hin merivên ku welatê Tarê terikandine û li dinyayê belav 

bûne, li xerîbiyê xwendine û bûne xwedî pîşeyan û li ser daxwaz, plan û 

pêşengiya Leheng Axa, bi qasî du hefteyan li bajarê xwe yê zaroktiyê Tarê 
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“vedigerin” û li ser rewşa welatê xwe komxebatan pêktînin, dixwazin qedera 

welatê xwe vegerînin rewşa berê ku wekî “War” dihate nasîn, hatiye hûnandin. 

Lê hin navên wekî Amerîka, Boston, Almanya, Berlîn, Viyana û Romanya derbas 

dibin ku hin rewşenbîrên welatê Tarê/kurdan li van deveran xwendine û bûne 

xwedî kar û dezgeyên girîng, ev cih û warinan di rastiya xwe de hene û dîsa em 

di hêla cih û warên kurdan de pêrgî xumamiyek tên ku nivîskar bi navên xeyalî 

wan bi nav dike. Dema behsa cografiyaya welatê Tarê/welatê kurdan tê kirin 

xeyal li peş e, lê dema ku qala cografiya yên din dibe rastî di meriyetê de ye… 

Bûyerên di romanê de li ser du stûnan hatiye rûnandin: Yek jiyana li gundên 

ku me li jor navên wan rêz kiriye û bi axa, mele û şêxên xwe ve pergalek 

birêvebirinê heye. Ya din li navenda bajarê Tarê, li derûdora Çayxaneya Aramo li 

hev kombûna hin rewşenbîran e ku li ser daxwaza leheng Axa, ji welatên cur bi 

cur hatine û hewl didin ku çalakiyeke rêzekonferansan li dar bixin… 

Vegotina bûyeran ji hêla vebêj-nivîskar ve dest pê dike, lê di herka romanê de 

em dibînin ku yek ji lehengê romanê “Pîran” bûyeran vedibêje, carinan rêbaza 

diyalogê derdikeve pêş; wekî di navbera Pîran û Rastîn de, yan jî di navbera 

Pîran û Lorînê de. Dîsa di dema kombûna rewşenbîran de em bi saya gotar 

pêşkêşkirinê dengên cihê cihê mirovan jî dibihîsîn: Kadirê Rojperest, Perîşan 

Pêzan, Bêwar Ramanî, Ronî Kaşanî û hwd. Her yek ji hêlek ve bi şêweyên îronîk 

û mîzahî pest û pêkutiya desthilatdaran ya li ser merivên welatê Tarê û 

rewşenbîran tîne ziman. Li dor hêmayên wekî “kevir”, “mix”, “pênûs” û “perên 

teyran” ku wekî alavên nivîsandinê tên bi kar anîn û wekî sembolên berxwedanê 

ne, pê re jî qedexekirina van hêmayan ya ji hêla desthilatiya Tarê ve tê ravekirin. 

Bûyerên di romanê de bi destpêkirina jiyana rojane ya li gundê Avdarê dest pê 

dike: Di sehera sibehê de dengê dîkan, zirîna keran, ewte ewta kûçikan û dengê 

mele Boyar têkelî hev dibin û em pê dihesin ku jiyanek kevneşopî ya rojane li 
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gundê Avdarê dest pê dike. Meleyê gund Boyar gelek ji karê xwe yê yeknesak bi 

gazin e. Jiyana di navbera mizgeft û malê de bêhntengiyê lê çêdike û wekî çare 

karê mizgeftê radestî lawê xwe yê mezin dike û carinan ji gund bi dûr dikeve. Ji 

bilî Avdarê gundekî din jî heye ku navê xwe Saranê ye, ji bîst malî pêk tê û 

Leheng Axa xwediyê wî ye. Romanivîs taybetiyên Leheng Axa wisa rêz kiriye ku 

mirov bibêje ax xwezila axayek wekî Leheng Axa xwediyê gundê me jî bûya: 

Leheng Axa xêr û bêra zeviyan ji nîvî zêdetir li gundiyan belav dike, merivek 

aştîxwaz e, kîn û rik pêre tune ye, li gund xwedî pirtûkxaneyekê ye, weqfek bi 

navê “Weqfa Kaşan Begê” ava kiriye û bi saya vê weqfê lêçûnên nexweşan dabîn 

dike û pê re jî hin zarokên di xwendinê de jîr û zanaye dişîne Awustiryayê bajarê 

Viyenayê… Û bêyî pirsa “gelo bi rastî di dîrokê de axayê me yê xwedî pirtûkxane 

hebûn an na?” mirov nikare vê beşê derbas bike. Pirsa “ger axayên me yên xwedî 

pirtûk û pirtûkxane hebûna dê halê me yê îroj ev bûya?” tê bîra mirov. Mixabin 

ku ev axayê xwedî xisletên pak li hesabê deshilatdarê welatê Tarê nayê û 

fermana kuştina wî tê dayîn. Û di herka romanê de em dibînin ku dikeve kemîna 

leşkerên bajarê Tarê û tevî Halo yê rewşenbîr ku ji Viyaneyê ji bo 

rêzekonferansan hatibû bajarê Tarê tên kuştin… 

Di herka romanê de em dibînin ku stêrka “Çayxaneya Aramo” ku li bajarê Tarê 

ye diçirûse. Ev çayxane dibe navenda geşedanên girîng. Hin mirovên jîr û zana, 

rewşenbîrên ku zaroktiya wan li welatê Tarê derbas bûye, bi egerên cihê cihê 

xwe gihandine welatên wekî Ewropa û Amerîkayê, piştî xwendina xwe kuta 

dikin û dibin xwedî erk û payeyên bilind, bi vexwendin û pêşengiya Leheng Axa 

vedigerin welatê xwe û li bajarê Tarê rêze konferansan derheqê mijarên cur bi 

cur de pêşkêşî milet dikin. Li vî mekanî çalakiya pêşkêşkirina gotaran balkêş e. 

Di vir de romanivîs bala me dikişîne ser wê rewşê ku rewşenbîrên ku zarokatiya 

xwe li welatê Tarê derbas kirine, piştî demekê li welatên dereke xwendine û 

bûne xwedî gelek agahiyan, lê li welatê Tarê li cihê ku lê bûne mêvan ne ewqas 
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azad in. Ji ber ku her yek li odeyek hatiye ezimandin û qisedana bi hev re an 

derbaskirina demê ya bi hev re mîna ku qedexe be dixuye. Xala din jî ew e ku 

romanivîs şêwazeke mîzahî bi kar aniye û rewşenbîrên gotarên xwe pêşkeş 

dikin wekî xwe bi xwe pesnê xwe didin û xwe jîr û zana derdixin pêş, ravî me 

dide. Mînaka vê yekê vegotina Pêzan Perîşanî ye ku derheqê “qederê” de qise 

dike: “Bi kurtî, heger ne ji daxwaza min ya bi îsrar bûya, ez ê yan li gund mabûma 

û îroj bavê deh-duwazdeh kur û qîzên perîşan bûma, yan jî bûbûma esrarkêşekî, 

yan tew “oxlanciyekî”, û heye ku îroj mirî, yan girtî bûma. Lê na, min qedera xwe 

du cara, ji du caran zêdetir bêguman, guhert û bi serbilindî dikarim xwe wek 

rewşenbîrekî gelê xwe bi nav bikim.” (r. 43). Li vir uslûbek mîzahî bi kar aniye û 

rewş û rola nivîskarên me di awêneya bajarê Tarê de raxistiye ber çavan ku beyî 

xwendekar an gel wan wekî rewşenbîr bi nav bikin, ew bi xwe dilezînin û 

rewşenbîriya xwe îlan dikin… 

Li gel van geşedanên li bajarê Tarê em dibînin ku li gundên nêzîkî Tarê jî hin 

pirsgirêk diqewimin. Jiyana axatiyê hêj berdewam e. Hin erd û gund ji Kaşan 

Begê gihîştiye kurê wî Leheng Axayî. Nakokiyên di navbera gundiyan de dibe 

sedem ku li gundê Bêçarê ji du malbatên rikeberê hevdu, du mirov bên kuştin û 

şîn û dengê zêmaran li asîmanê derdorê konê xwe vegire. Û mirovên wekî axa, 

mele û şêx di nav de bi bandor in vê bûyera xwînî çareser dikin û malbatan li hev 

tînin. Lê lihevanîna malbatan rayedarên dewletê zivêr dike û li pey vê planekê ji 

bo kuştina Leheng Axa û Mele Boyar çêdikin û di derengiya şevê de li serê riyê 

kemînê datînin, Leheng Axayî dikujin û vê bûyerê jî vedişêrin û dikin stûyê 

“Rêxistina Serdarê Tarî.” Divê em li vir vê bibêjin ku Soreklî dema bûyerên 

welatê Tarê radigihîne me, di nav de qala şerê dewletê û “Rêxistina Serdarê Tarî” 

dike, em dizanin bêyî nav û dîrokê bide qala kîjan salan û kîjan rêxistinê dike. Ji 

vir û pê ve tama hingivîn ya ji romanê tê, cihê xwe dide tama hingivê xwê bi ser 

de hatî reşandin. Ji ber ku tevgera gelê kurd bi navandineke qet mirov napejirîne 
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bi nav kiriye û mîna ku li hemberî hemû şêx, mele û axayan be, daye nasîn. Lê ev 

jî rastiyek e ku sînorê edebiyatê bi qasî ku em texeyul nakin berfireh e… 

Her çiqasî romanivîs di destpêka romanê de destnîşan dike ku cih û bûyer 

hemû xeyalî ne jî, mirov di herka romanê de têdigihîje ku “Welatê Tarê” 

Kurdistan bi xwe ye û pirsgirêkên li gund û bajarên wê tên jiyîn bi hemû 

dîmenên xwe rastiya welatê me yê wextekê radixe ber çavan: Pergala axatiyê, 

reva ji welat (penaberî), nakokiyên di nava gundiyan de û pevçûnên wan ku bi 

kuştinan bi dawî dibe, zilm û zora desthilatiya mêtinger ku mirovan bêçare 

dihêle, şerê azadiyê, rexistinên tundrew ên olî ku jiyanê li mirovan teng dike, 

toreya zewicandina keçikan ya bê dilê wan -di kesayetiya Lorînê de dixuye, ku bi 

serîhildana Lorînê re pêk nayê û paşê bi dilê xwe bi Pîran re dizewice û dibe 

sedem ku Pîran ji Almanyayê vegere welatê xwe- hemû bi hev ve girêdayî hatiye 

vegotin ku di rastiya xwe de her yek dikare bibe mijara romaneke xweser… 

Ber bi dawiya romana “Veger”ê de em dibînin ku xeyalê Leheng Axa -di esasê 

xwe de xewn û xeyalên nivîskar Şahînê Bekirê Soreklî bi xwe ye ku welatekî di 

dahatûyê de dixwaze bibîne îdealîze kiriye- hêdî hêdî pêk tê. Welatê Tarê bi saya 

mirovên xwedî vîn, têkoşer û rewşenbîr ji talanbûn û wêranbûnê xelas dibe; 

zanîngeh lê çêdibe, akademîsyên li ser hawirdorê, li ser felsefeyê, li ser jin û 

zarokan agahiyên dorfireh didin niştecihan û bi vê perwerdehiyê ve Tar li navê 

xwe yê qedîm vedigere, ji nû ve dibe “War,” warê evînê û her der êdî Baxçeyê 

Ronahiyê ye ku her mirovê bixwaze dikare tîbûna nezanîna xwe ya derheqê her 

babatê jiyanê de bişkênîne. Lê dema mirov li rastiya halê heyî yê welat vedigere 

dengê hewar û qêrîna li çiyayê Şengalê û bêdengî û bêwijdaniya dinyaya hevçerx 

dîmenek mijanî ya bi jan diyarî me dike… 



 

 

 178       

 

  

Manî: Pêxemberê ku ji malbatek esilzade tê 

Di dîroka mirovahiyê de bi sedan mirovên têgihîştî û xwedî feraset di hin 

serdemên neasayî de derketine pêşberî civakan û xwestine rewşa heyî ya aloz bi 

dawî bikin û di civakê de aştî û aramiyê pêk bînin. Ji van mirovan jê yek jî 

kesayetekî dîrokî yê rastîn e û navê wî “Manî” ye ku bûye mijara romana dê em li 

ser qise bikin. 

Roman ji hêla nivîskar Kamran Simo Hedilî ve hatiye nivîsîn û ji “Weşanên 

Na”yê di sala 2013an de bi çapa yekem xwe gihandiye xwendevanên edebiyata 

kurmancî. Navê romanê “Pêxemberê Jibîrçûyî Manî” ye. Lê berî ku ez li ser 

romanê hûr bibim, dixwazim bi çend hevokan qala nivîskarê romanê bikim. 

Nivîskarê romanê Kamran Simo Hedilî li Hezexa Şirnexê tê dinyayê. Dû re 

malbata wî li Êlihê bi cih dibe. Têkoşerekî gelê kurd e ku divê keda wî ya ji bo 

edebiyata kurdî were dîtin. Hetanî niha du jê roman bi tevahî heşt berhem 

afirandiye ku li benda xwendina me ne. Ji berheman zêdetir jiyana wî ya têkoşer 

bala min kişand. Ji ber ku di temenê xwe yî xortaniyê de tevlî têkoşîna gelê xwe 

dibe, dibe şahid, şagirt û çalakgerê pêngava 1984an; başûr, bakur, rojava û 

rojhilatê Kurdistanê jî di nav de li hemû cihan digere û ev gera wî tenê ji bo 

bidestxistina mafê gelê kurd e. Û ev têkoşîna wî bûye sedem ku li her beşa 

Kurdistanê di zîndanên dagirkeran de bimîne. Ew niha li Stockholmê jiyana xwe 

berdewam dike. Em ê wî li vir bihêlin û vegerin romana ku mijara wê jiyana 

pêxember Manî ye. 

Roman ji neh beşan pêk tê û 231 rûpel e. Roman jiyan û têkoşîna Manî ji xwe 

re esas girtiye. Em bi saya vê romanê derheqê Manî de dibin xwediyê gelek 

agahiyan. Di beşa yekem de em dibin xwedî wê agahiyê ku Manî ji malbateke 

esilzade ye. Bav û kalên wî ji Ekbatanê -îroj wekî bajarê Hemedanê tê nasîn ku di 

nava tixûbên Îranê de dimîne- tên û li Mêrdînê bi cih dibin. Di sala 216an ya piştî 
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zayînê li Mêrdînê tê dinyayê. Navê diya wî Marmarcan û yê bavê wî jî Patîg e. Lê 

ev navên di romanê de derbas dibin rast in an xeyalî ne, em pê nizanin. Dema ew 

li Mêrdînê çavê xwe li dinyaya gewrik vedike herêm di hêla siyasî de tevlihev e. 

Mezopotamya di wê demê de di navbera du dewletan de hatiye dabeşkirin. Li 

hêla Îranê dewleta Sasaniyan û li hêla rojava jî împaratoriya Romayê serwer e. 

Ev herdu dewlet di nava şer û pevçûnan de ye. Dîsa rewşa Sasaniyan a hundirîn 

jî tê vegotin ku Ardeşêrê Babakî çawa dijberên xwe bêbandor dike û dibe tekane 

hukumdarê welatê sasaniyan. 

Dîsa em bi vegotina nivîskar -vebêjî pê dihesin ku dema Manî tê dinyayê 

baweriya serdest a wê demê ola Zerdeştî ye. Lewra li hin cihan hurmizgehên 

wan hene û îbadetên xwe dikin. Ji bilî vê; baweriya Nabû, baweriya Şamaş ku ji 

serdemên kevin ve xwedî perestgeh û xwedî murîdan e jî heye. 

Li gorî vegotina di romanê de, bavê Manî rojek bi mirovek cilspî re dipeyive, di 

bin bandora ramanên wî de dimîne û dev ji baweriya Ahura Mazda berdide û 

dest bi baweriya ola Menakade dike. Ev ola Menakade dikare wekî tarîqetekê 

were hesibandin ku li derûdora Babîlê dihat zanîn. Ev gruba cilspiyan ku rêberê 

wî yekî bi navê Sîtav e, di quntara çiyayekî de ji civakê îzoleyî jiyana xwe 

didomîne û xwedî gelek rêgezên balkêş e. Mînak ji bilî gruba xwe hemû mirovên 

din gunehkar dihesibînin, di baweriya wan de jin wekî gunehkara herî mezin tê 

dîtin, bilêvkirina navê jinan jî hem qedexe ye û hem jî guneh e. Xwarina goşt û 

vexwarina meyê jî qedexe ye. Tenê bi fêkî û hin pincaran xwe xwedî dikin. 

Manî dema tê dinyayê ji nigê xwe yê rastê ve astengdar/nivîşikên e. Û hêj yek 

salî ye bavê wî terka malê dike û bi pey baweriya cilspiyan dikeve. Piştî Manî ji 

şîr dibe, temenê wî dibe çar salî, bavê wî vedigere malê û kurê xwe digire û dîsa 

vedigere Wargeha Cilspiyan. Manîyê çar salî dema diçe Wargeha Cilspiyan tenê 

mêrên cilspî hene, ne zarokek di temenê wî de heye û ne jî jinek, dayikek… Ji bo 
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têkeve nav vê koma serzelût a “bêguneh”, ewilîn porê wî dikurisînin û dû re jî cil 

û bergên lê jê dikin û bi ava Dîcleyê de berdidin, herî dawî jî wî çend caran noqî 

bin avê dikin ku ji gunehên xwe yê berê were pakkirin. 

Manî hetanî heşt salan hemû rêgezên ola Menakadeyê hîn dibe, dema dibe 

dozdeh salî bavê wî xwe pê dide nasîn, lê bi dizî. Manî li vê Wargeha Cilspiyan 

xwendin û nivîsandinê hîn dibe, ji ber ku mirovekî hêgin e, wekî mirovekî pirhêl 

mezin dibe: Şêwekarî, çêkirina hin dermanan û hekimiya nexweşiyan. Li wê 

wargehê carinan xwe ji koma mêrên cilspî vedidize û di înziwayê de dikeve nava 

fikr û ramanan. Hûr û kûr diponije û li rastiyê digere. Carinan jî tevî çend kesan 

diçe bajaroka nêzîkî wargeha wan û tiştên pêwîst dikire. Di çûyinekê de 

mirovekî bi navê Ferîdûn nas dike. Ev camêr dema têkiliya wan geş dibe, 

taximek cil û bergên rengîn diyarî Manî dike, lê ji ber ku tenê cilê spî li xwe dikin 

wê taximê bi dizî tîne wargeha Menakadeyê û vedişêre da ku rojek li xwe bike. 

Dema di ser vê bûyerê re pênc sal derbas dibe û Manî jî êdî dixwaze rastiya ku lê 

digeriya eşkera bike, dixwaze wan cil û bergan li xwe bike. Dema dengek ji hêla 

hundir ve jê re dibêje “Manî dem hat ku tu cilên rengîn li xwe bikî û ji vî wargehê 

derkevî.” (r. 63), bi gotina cêwîkê xwe -dengê dilê xwe- dike û şal û şapikê 

Ferîdûn diyarî wî kiribû li xwe dike. 

Piştî serîhildana li hember qedexeyên ola Menakadeyê, şûraya ku karên olî bi 

rê ve dibe li hev dicivin û ji ber tawana cilguherandinê Manî ji Wargeha Cilspiyan 

diavêjin û ew jî berê xwe dide bajaroka biçûk ku Ferîdûn lê bû û ji wir jî li gel 

bavê xwe Patîg, berê xwe dide paytexta Sasaniyan ku wekî Tîsfûn tê binavkirin. 

Dema meşa wî ya ber bi Tîsfûnê ve dest pê dike dîrok piştî zayinê 240 e. Ji bo 

belavkirina ola xwe ya nuh tenê Ferîdûn û bavê wî li dorê ye. Û esasê ola xwe jî 

bi van hevokan vedibêje: ”Ez ê gazî bawermendên hemû olan bikim û bila werin 

di îbadetgehên ku ez ê çêbikim de îbadetên xwe bikin. Ez ê îbadetgehên xwe 

wekî cejna Newrozê bikim cihê hemû olan.” (r. 78). Li ser pişta hêstiran bi qasî 
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hefteyek rêwîtiyê dikin û xwe digihînin bajarê Tîsfûnê ku li kêleka çemê Dîcleyê 

ava bûye. Li wir bi alîkariya Ferîdûn dibe mêvanê Ardî ku zavayê Ferîdûn e. Li 

bajarê Tîsfûnê çend rojan bi tena serê xwe digere û bajêr nas dike. ji bo ola xwe 

bide nasîn cara ewilîn li Baxçeyê Pîrşelar ku tenê mirovên serxweş, bêkes û 

bêkêr lê dimînin, xebatê dide meşandin. Ev xebata Manî her ku diçe deng dide û 

di dawiyê de digihîje guhê şahêşahan Ardeşêr(kralê Sasaniyan). Xebatên wî tê 

astengkirin û ji bo bajêr terikandinê tê tehdîtkirin. Piştî vê bûyera nexweş Manî 

biryara terkkirina bajarê Tîsfûnê dide û berê xwe dide rojhilat. Li welatê Medya, 

Ermeniya, Soxdiyan, Parsiyan digere û ji wir jî ber bi Hindistanê ve dihere. Di 

çiya û geliyan de rastî rêbiran tên û hêstirên wan jê tê girtin û peyatî rê 

dikudînin… Her cihê ku diçiyê li dêra, li hurmizgeha, li stupa (perestgeha 

Budahiyan) dihewe û bi sergirtî qala ola xwe dike. Xweşbîniya di navbera olên 

cuda de bi pêş dixe û dixwaze hemû olên heyî di nava wekhevî û aştiyê de bijîn. 

Ola ku Manî dixwaze belav bibe hinek hêma ji zerdeştiyê wergirtiye, mînak 

dijberiya ronî û tariyê di vê baweriyê de jî heye. Belkî hêla vê olê ya herî girîng li 

hember xwezayê û zindiyên di xwezayê de, bi berpirsiyarî tevgera wan e. Mînak 

rêgezek wan ya berî xwarin were xwarin, bi niyazek wiha dest pê dike: 

“Xwedayê roniyê ji bona ev xwarin werin amadekirin, em axê, pincar, fêkî û 

giyandarên din dixeyidînin û wan diêşînin. Lê ev ji bona xwedîkirina roniya di 

nava me de dibe. Ev ji bona jiyanê dibe. Ji vê pê ve tu niyeta me ya din nîne.” 

(r.117). Di vê duaya li jor de mirov girêdana baweriya Manî ya bi axê re, bi 

nebatan re û bi giyandarên li ser axê re dibîne û ev hêj pêş de diçe ku goştxwarin 

wekî guneh bê dîtin û jiyanek vejeteryanî(tenê bi fêkî û pincaran dermalebûn) tê 

teşwîkirin. 

Dîsa li gorî vegotina di romanê de em digihêjin wê baweriyê ku Manî şîretên 

Zerdeşt ku dibêje ”pêwîstiya mirovan bi ramana pak, peyva pak û kirina pak 

heye” kiriye bingeha ola xwe. Terbiyekirina nefsê, xwe ji xerabiyan dûrgirtin, 
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xwe bi xwe ronîkirin ku prensîbên exlaqî yên ola Budahî ye, kiriye bingeha 

exlaqa ola xwe. (r. 130). Li gorî baweriya Manî “di gerdûnê de ronî û tari hene û 

herdu xwediyê hêzên wekhev in û ronî hêza çêkirinê ye û tarî hêza xirabkirinê 

ye.” (r.134). 

Manî piştî gera li rojhilat dîsa berê xwe dide Mezopotamyayê û ew û du 

mirîdên wî ku yek bavê wî Patîg e, yê din Perwîz e ku li çiyayê Zagrosan tevlî 

gera wî dibe, tê û li bajarê Babîlê xebata xwe didomîne. Em li vir pêrgî çîroka 

Baxçeyên Hilawestî yên Babîlî jî dibin. Dîsa em dibînin ku artêşa Sasaniyan li ber 

bajarê Babîlê kon vegirtiye û dixwaze wir dagîr bike, fermandarê artêşê 

“Hurmiz”e ku kurê kral Şapur e. Hurmiz Manî vexwendî konê xwe dike, ew û 

Manî hetanî derengiya şevê li ser ol û baweriyan dikevin gengeşiyan… 

Dema li nêzîkî Babîlê ev nîqaş dibin, mirina şahê Sasaniyan Ardeşêr digihêje 

Hurmiz. Ev bûyer stêrka bajarê Gundêşapur geş dike, lewra piştî mirina Ardeşêr, 

kurê wî Şapur dixwaze li bajarê Gundêşapur merasîma tacwergirtinê lidarxe. 

Dema Manî agahiya rê û resma tacwergirtina Şapur ya li bajarê Gundêşapur 

dibihîse, vê wekî fersendekê ji bo nasîna ola xwe dibîne û tavilê berê xwe dide 

wir. Di Newroza sala 242an ya piştî zayinê de, di dema ku her kes li meydana 

bajêr li hêviya hatina Şapur e, Manî derdikeve ser dikê û cara ewilîn li hemberî bi 

hezaran mirovî qala ola xwe dike: ”Bê çawa Buda hate Hindistanê, Zerdeşt hate 

van deran, Îsa hate Qutsê, ez jî li vir pêxemberiya xwe beyan dikim. Ez 

berdewama Zerdeşt im, yê Îsa me, û yê Buda me. Bêyî cudaxwaziya olan, ez 

tevayî olan diparêzim. Erka bingehîn ya ola min bi ronîkirina nava xwe, li 

hemberê tariya nezanînê rawestandin e. Bextewariya mirovahiyê bi gihîştina 

zanîna rastî tê…” (r.143). Û dema vê beyanê eşkera dike, serleşkerê bajêr 

midaxaleyî qisedana wî dike û wî ji ser dikê dadixe û bi vî awayî bêyî di 

beyankirina ola xwe de bi ser bikeve, mecbûr dimîne ku bajêrê Gundêşapur 
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biterikîne. 

Piştî Şapur dibe şahêşahan, Manî carek din derfetê dibîne ku derkeve diwana 

wî û ola xwe û rêgezên ola xwe bi wî bide nasîn. Dema Şapur wan rêgezan 

guhdar dike, destûrnameyek derdixe ku di welatê wî de li hember xebatên Manî 

tu astengî neyê derxistin. Ev destûrname kêfa Manî tîne û kar û têkoşîna wî ya ji 

bo belavkirina ola xwe hêsantir dike. Bi vê hêz û handana kralê sasaniyan, Manî 

li bajarên wekî Amed, Riha, deşta Heranê û Kerkûkê digere û baweriya xwe 

belav dike. Du kralên sasaniyan palpiştiya ola wî dikin. (Şapur û Hurmiz). Lê 

entrîkayên di seraya rêveberiya sasaniyan de jî zengilê talûkeyan lêdixe. Dema 

Hurmiz dibe kral, ji ber ku palpiştiya Manî dike ji hêla hin peywirdarên 

berjewendîperest ve nayê qebûlkirin û Hurmiz bi jehrdayînê tê kuştin û dû re 

“Behram” dibe kralê sasaniyan û ew jî li hember Manî helwestek neyinî nişan 

dide. Di dawiyê de serpêhatiya Manî bi awayek trajîk diqede. Sal piştî zayinê 276 

e. 

Em bi saya vê romanê beşek ji dîroka Sasaniyan jî fêr dibin. Hem alîkariya 

kralên sasaniyan ya ji bo Manî û hem jî xiniziya wan ya bi Manî re weke rêgeza 

ola wî ku têkoşîna tarî û roniyê esas digire dualîzmekê diafirîne. Li gel xebatên 

Manî em dibînin ku wî bi qasî dozdeh pirtûkan jî nivîsandiye. (Riya Rast, Veşartî, 

Şapûrîkan, Olperestî û hwd). Lê nivîskar qet behsa wê yekê nake ka Manî ev 

pirtûkên xwe bi çi zimanî nivîsandiye. 

Xwendina romanê her çiqas ji bo avakirina hişmendiya dîrokê gaveke erênî be 

jî, carinan ji ber peyvên dîrokî yên zêde hatiye bikaranîn serê mirov tevlihev 

dibe ku ev ancax dikare bi “ferhengek felsefe û dîrokê” ve were safîkirin: Nabû, 

Şamaş, Marduk, Îştar, Roma, Part, Medya, Aryan, Împarator Qarakala(yê Romayê 

ye), Menakade, Tîsfûn, Babîl, Sînod, Mîtra, Enkî û bi dehan peyvên wekî van… 

Carinan jî li mirov wisa tê ku ya mirov dixwîne ne romanek e, lêkolîneke 
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zanistiye… Mîna ku mamosteyeke dîrokê bixwaze hin tiştan bi xwendekarên 

xwe bide hînkirin dixuye… 

Wekî gotina dawî ev romana ku bi hişmendiyeke netewî ya dîrokî hatiye 

nivîsîn, dixwaze ew pêxemberê ku jibîrçûyî ji nû ve di “bîra me ya civakî” de 

zindî bibe û romanûs di xebata xwe de jî bi ser ketiye, bi hêviya “Pêxemberê 

Jibîrçûyî” were xwendin û felsefeya wî ya xweşbîn baş were famkirin… 



 

 

 185       

 

  

Asoyê Dînan: Romana bi henase û gulbangên kurmancî hatiye 

xemilandin 

“Asoyê Dînan” pêncemîn romana romannivîs Fêrgîn Melîk Aykoç e ku ji 

Weşanên “Ar”ê di sala 2013an de çap bûye. Di romanê de du karakterên balkêş 

hene ku wekî dînan dixuyin: Jê yek Hesik e û yê din jî Dergo ye. Herdu jî 

mexdûrên pergala dewletê ne. Derbên giran ji dewletê xwarine. Mafê Hesik yê 

xwendina li zanîngehê hatiye astengkirin, ji ber vê astengiya dewletê xwendina li 

zanîngehê di nîvî de hiştiye. Dergo jî ji artêşê hatiye avêtin. Û herdu leheng jî 

piştî ji dewletê van derbên mezin dixwin, ji hêla ruhî ve têk diçin. Her ku diçe 

nexweşiyên wan yên derûnî girantir dibin. Hesik carinan bi cinan dikeve û zirarê 

dide dora xwe. Heçî Dergo ye wî jî hiş sivik kiriye û ji siya xwe ditirse. Rojên bi 

tav û tîrêj mirina wî ye, lewra xuyabûna siya wî, ji bo wî wekî ajanek dewletê yê 

wî dişopîne dixuye, ji ber vê hindê tenê di rojên bi ewr de rehetiyê dibîne. Dema 

rojek ew û çend mirovên ji malbatê ber bi “Ziyareta Warê Welo” ve diçin, ji bo ku 

ji siya xwe zivêr nebe bi sîwaneke mezin xwe ji tavê diparêze. Endamên malbatê 

li ser ziyaretê dixwazin wekî di nava civakê de bûye kevneşopî boraqekê bidin, 

paçik û keman bi dara ziyaretê ve bikin da ku ji xerabiyan bên parastin. Mirov 

dikare vê rewşê wekî şopên baweriyên paganîst yên hêj di nava civaka me de dijî 

jî bihesibîne. Tam jî di wê kêliyê de ji çiyayên serdestî wan leşker gulleyan bi ser 

wan de direşîne û pê re jî Dergo ber bi gelî û newalan ve direve, wekî peza ji 

keriya xwe biheyive winda dibe, yên din jî bi zorê canê xwe xelas dikin û 

vedigerin bajêrê xwe yê bi navê Çala Oxiyê, lê Dergo êdî wenda ye. Li ser 

windabûna wî her kes derewek diafirîne… 

Bi vegotina ku geh vebêj nivîskar bi xwe ye, geh jî Segwan e em rewşa civakî û 

olî/dînî ya çend malbatên elewî yên li berpala çiyayê Şerefdînê hîn dibin. “Elewî 

û sunî” di nava hevsengiyek de bi hev re li zozanan, li berpalê çiyayê Şerefdînê 
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jiyanê dikudînin. 

Li dora serpêhatiya Hesik em derheqê bawerî û ayînên elewiyan de dibin 

xwedî gelek agahiyên xurt. Qala hin beşên baweriyên elewiyan tê kirin: Dema 

rewşek neasayî dertê holê berê xwe didin rojê û ji Xizirê Kal alîkariyê dixwazin, 

pîroziya“Tîja Heqî” raser e û hwd. Mezinê van çend malbatên elewî Kalo Kekil e 

ku ewilîn li çiyayên Bîngolê niştecihbûye, ji eşîra Xormekan e û piştî geşedanên 

nerênî tên û li derûdora çiyayê Şerefdînê bicih dibin. 

Di romanê de du karakterên dînbûyî hene -Hesik û Dergo- ku herdu jî bi wê 

dînbûniya xwe civakê şên dikin û didin kenandin, lê piştî wextekê her du jî 

wenda dibin. Li ser wendabûna van herdu hişsivikan, heval û lêzimên wan li hev 

dicivin û mîna ku nû hay ji qedr û qîmetên van dînikên xwe bibin, bi xemgînî 

qala rabirdûyên wan dikin. Mîna ku bixwazin ji nû ve van dînîkên xwe yên ji ber 

egerên cur bi cur hiş wenda kirine û pê re jî bi cestî wenda bûne, nas bikin. Ji bo 

Hesik li çiyayê Şerefdînê, di bin konê dozdehstûnî de dicivin, ji bo Dergo jî li 

bajêr -Çala Oxiyê- li mala Zengoyê birayê wî dicivin û her yek bîranînek xwe ya 

bi dînê xwe re jiyaye, bi civatê re parve dike. Lê her cara ku yek qise dike hêj 

qisedana xwe xelas nekiriye bûyereke seyr diqewime û civat û civîna wan 

serobin dibe. Mînak dema qala Hesik dibe ewr digurice, brûsk lê dide û her der 

di nava tirs û tariyê de dimîne, dîsa dema li ser Dergo qise dikin teqînek dike ku 

guhên mirovan kerr bike diqewime û vegotina bîranînan di nivî de dimîne… 

Taybetiyek hevbeş ya van dînan heye ku herdu jî berî dînbûnê mirovên zana û 

baqil in. Hesik hetanî pola sisiyan ya zanîngehê xwendina xwe domandiye, Dergo 

jî dibistana leşkerî xelas kiriye û hetanî efseriyê di artêşê de pêş ve çûye… Lê şert 

û mercên jiyana kambax ya siyasî ev herdu mirov aniye asta hişsivikiyê û dû re jî 

bûne pêkenînên civaka xwe… Di romanê de em pêrgî hin dînên din jî tên: Asêya 

ku piştî di îşkenceyê de kurê xwe wenda dike, Resoyê Pênctilî ku di şerê Qibrisê 
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de hiş sivik dike û Mamoyê cureyên keviran fêrî kurxalê xwe dike ji vanan hinek 

in… 

Di vegotina derheqê zaroktiya Hesik de, em dibînin ku zarokên kurdan çawa 

bi destê mamosteyên zimanê tirkî di çerxa bişaftinê re derbas dibin û hêj di 

destpêka jiyana xwe de ji hêla derûnî ve têk diçin… 

Di beşa “Legana Cindar” de romannivîs bi zimanekî îronîk kevneşopiyeke ku ji 

baweriya kevn ya gelê me ye û wekî cinderxistinê tê zanîn, bi bîra me dixe. Hesik 

dema ji hêla derûnî ve ber bi têkçûnê ve diçe, mezinên malbata wî gazî cindar 

Xefo dike ku cinên pêşkalî wî bûye jê dûr bixe. Lê ev dêlindêziya ku bi ava di 

leganê de û bi xwendina erebî didome de Hesik hêrs dibe û li hember vê 

baweriya batil wiha deng li cindar dike: ”Min di te, legana te, cin û cindariya 

te…!” (r. 87). Dîsa di beşa “Nivişta Mişto” de em pêrgî baweriyek batil ya din tên 

ku hevjîna Hesik/Porsorê tevî hin jinên din bi dizî diçin cem mele Miştoyê ji 

gundê Sêrdînan, da ku niviştek ji bo nexweşiya Hesik çêke. Piştî demekê Hesik vê 

niviştê dibîne, dixwîne û diqehire, nexweşiya wî zêdetir dibe, ji ber ku mele 

Mişto di niviştê de li ser doxînsistiya xwe hin tişt nivîsiye. 

Di beşa “Zimanê Keviran” de em bi dînekî xwe yê din re tên cem hev ku navê 

wî Mamo ye û dê û bavê wî miriye, ew jî bi tena serê xwe li kêleka çemê di 

geliyek de diherike ji xwe re holikek çêkiriye û li wir bi nêçîra masiyan û 

berhevkirina hin fêkiyan jiyana xwe didomîne, tenê lêzimek wî heye ku kurxalê 

wî Bîdar e. Bîdarê ku li bajêr dijî, carinan tê û li Mamo xwedîtiyê dike. Em bi 

diyaloga navbera Mamo û Bîdar de çêdibe dibînin ku bi dehan navên keviran yên 

cur bi cur hene ku Mamo dixwaze hemûyan bi Bîdar bide naskirin û fêmkirin: 

Seng/ber, xîz, xîç, xîbar, kuç, tevş, repin, hîm, sal, lat, kewke, baxir, çilindar û 

hwd… Neynika dewlemendiya zimanê kurdî. Ev vegotina bi diyaloga Mamo û 

Bîdar re diherike û çêjeke xweş dide romanê, di heman demê de me ber bi 
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kûrahiya dîroka me ve jî dibe. Ji ber ku hîmê jiyana neolîtîk bi keda bav û kalên 

me dest pê kiriye, ewqas nav jî li keviran hatiye danîn. 

Rojek Bîdar, Mamo dibe bajêr da ku çend rojan bibe mêvanê wî. Di pêvajoya 

vê mêvaniyê de rojek riya Mamo û Dergo jî li baxçeyek ku peykerê Atatirk lê ye, 

bi hev dikeve. Ji ber ku herdu jî bi şaşwazî û meraq li ber peyker pêkoliyê dikin, 

çend leşker tên û wan ber bi qereqolê ve dibin. Di wê kêliyê de Asêya ku kurê wê 

ji hêla leşkeran ve hatiye kuştin jî bi wan re serî derdixe û êrişî leşkeran dike. 

Asê wisa difikire ku lawê wê ji hêla leşkeran ve hatiye kuştin. Lê mixabin leşker 

destê wê jî kelemçe dike û dibe qereqolê. Li vir em dibînin ku leşkerên bajêrê 

Çala Oxiyê, dînên civakê jî rehet nahêlin û jiyanê li wan teng dike… Di qereqolê 

de îşkenceyên nedîtî tînin serê van her sê dînikên bêsuc û guneh û wisa dibe ku 

Mamo dixwaze kêliyek berî kêliyê xwe bigihîne holik û kevirên xwe yên li kêleka 

çemê di gelî de. Kevir û zinar ji wî re ji leşkeran germtir û kêşwertir tê… 

Em bi saya bîranînên ji hêla nasên Hesik ve di bin konê dozdehstûnî de tê 

vegotin, derheqê baweriya elewiyan de jî dibin xwedî gelek agahiyan. Çimkî 

Hesik bi xwe jî ji malbatek elewî ye: Têkiliya baweriya elewîtiyê ya bi Xizir û 

Zerdeştî re, ya bi Manî û Mazdekî re tê vegotin û behsa pîrên wekî Baba Mansûr 

û Ebul Wefa dibe. Dîsa di vê baweriyê de jî wekî di baweriyên sunîtiyê de hin 

mele bi cinderxistin û niviştçêkirinê mirovên dilpak dixapîne, heman rewş di 

nava civaka elewiyan de jî pêk tê lê bi navên cuda. Vegotina çîroka pîrê elewiyan 

yê sexte ku bi navê Yemez Îçmez Boran Dede (Pîr Boranê naxwe venaxwe) tê 

nasîn vê rewşê bi zimanek sade tîne ziman. Ligel vê dîmena neyinî, em pêrgî 

cemgirêdana di bin rêberiya pîrê pîran Pîr Rustem de jî tên û bi saya vê 

cemgirêdanê em dêlindêziya cemgirêdanê wekî dîmenek dilpakiya mirovên 

elewî dibînin û ayîna wan ya bi henase û gulbangan xemilandî dibihîsin. Di 

baweriya elewîtiyê de cemgirêdan, misahîbî, zakîrî, gulbangî û peywirdarên 

wekî rêber, delîl, koçek, çavdêr, loqmedar, dayika postê pîroz û semager hene. 
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Dîwana Heq, gera semahê, dema xwarina loqmeya heq, vexwarina ava pîroz, 

semaha agir û dengvedana gulbangan ku bi navê “Bîsmîşah” dest pê dike wekî 

hin sembolên baweriya elewîtiyê ne. Û ji van peyv û peywirdaran jê hinek di 

baweriya êzdayetiyê de jî hene. Ev jî bi me dide zanîn ku têkiliya baweriya 

elewîtiyê bi zerdeştiyê, manîheîzmê û bi êzdayetiyê re heye… 

Di bîranînên ku tê vegotin de em zilm û zora li ser elewiyên kurd tê meşandin 

jî dibînin. Dîsa lîstikên rayedarên dûgela kemalîst ku dixwazin bi pîrên sexte û 

nijadperest elewiyên kurd ku hemû ayînên xwe bi zimanê kurdî/kurmancî û 

kirmanckî dikin, vegerînin ser şamanîzmê û koka wan bi Asyaya Navîn ve girê 

bidin. Vê rewşê em di peywirdariya dede Yusuf Çelebî de dibînin ku çawa bi 

wêneyê Atatirk tê û dixwaze hiş û baweriya elewiyên kurd tevlihev bike. Lê li ser 

vê Hesik helwestek li gor dilê mirovên serhildêr nîşan dide û weneyê Atatirk di 

serê dede Yusuf de dişkênîne û berteka xwe ravî wî sextekarî dide… 

Bi vegotina mamoste Soro em vêca xwe li fêrgehek dibînin û li mamostetiya 

Dergo şahidiyê dikin. Ji ber ku Dergo tim diçe qehwexaneya ku mamoste di 

wextên xwe yên vala de lê bêhnvedanê didin, rojek di nava xwe de biryarê didin 

ku Dergo wekî mamosteyê dersa “ewlehiya netewî” erkdar bikin. Dergo vê 

biryarê qebûl dike, rojek di lîseyê de rutbeyên leşkerî fêrî xwendekarên pola 

sisêyan dike. Hem bi vegotinek îronîk qala perwerdehiya salên nêzî 1970î li 

Tirkiyeyê dike ku çiqas ji zanistiyê dûr e, hem jî bi fêrkirina peyv û payeyên 

leşkeriyê Dergo gelek tiştan hînî me dike: Yekper, serpel, sîtvan, serdar, binefser, 

berheng, serheng, sertîp, serhêz, serliq, serartêş, sererkan hin peyvên leşkerîne 

ku em dibihîsin… 

Hin beşên romanê mîna ku silavek li romana nivîskarê çekî Jaroslav Hasek 

bike, pirtûka wî ya bi navê “ Şêr leşker Şvayk/Aslan Asker Şvayk “ tîne bîra 

mirovan… 
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Bi vebêjiya Ferzad ku qala çîroka Dergo û partiyên ji bo serokatiya şaredariyê 

di nava pêşbirkê de ne, em rewşa siyasî ya li Tirkiyê jî hinek dielimin, dek û 

dolabên partiyên pergalê dibînin û ev beş gelek xweş hatiye xemilandin û xwîner 

têra xwe dikarin tehmek jê bigirin û bikenin… 

Piştî bîranînên bi Dergo û Hesik re tê vegotin, em dibînin ku ev herdu mirovên 

bêguneh yên ji ber sedemên cur bi cur di nava nexweşiyên derûnî de ne, ji hêla 

peywirdarên leşkerî ve wekî tawanbarên li hember nirxên neteweyî yên tirkan 

tên dîtin û wekî çare jî destên wan tên kelemçekirin û wan dibin davêjin 

nexweşxaneya nexweşên giyan û sînîrî ya Elezîzê… Ev jî tê wê wateyê ku 

rayedarên li bajarê Çala Oxiyê tehemûlî dînan jî nakin û dixwazin wan bêbandor 

bihêlin. Û muameleya wan ya li hember mirovên me yên dawa maf û azadiyên 

bingehîn dikin jî piştî roman xwendinê divê xwîner bifikire… 

Dema Hesik û Dergo li nexweşxaneya dînan ya li Elezîzê dimînin, rojek li baxçe 

bi rasthatinî hevdu dibînin, hewniya xwe bi hev tînin û piştî wextekê bi saya 

bijîşkekî kurdperwer ji nexweşxaneyê tên derxistin. Lê berî vê derxistina ji 

nexweşxaneyê em dibînin ku bijîşk dixwaze hinek jiyana wan ya demên berê hîn 

bibe. Li ser vê ewilîn Hesik dest bi qisedanê dike. Qala rojên xwe yên xwendina li 

zanîngehê dike. Pê re jî qala avêtina xwe ya ji zanîngehê dike. Dû re çûna xwe ya 

ber bi Kuveytê vedibêje. Dîsa qala jiyana erebên dewlemend ku li Kuveytê dîtiye 

û di nava kêf û zewqê de sermestbûyî dike, hûrgiliyên xewnên xwe yên têkilî 

Sûmeran, bajarê Ûrûkê tîne ziman. Ji vir şûn de nivîskar bi vebêjiya Hesik û 

xewnên wî ji Gilgamêş bigire hetanî Nînsûn, Enkîdû û Înannayê ta bigihêje 

Gutîyan qala gelek agahiyên dîrokî dike. 

Dema li Kuveytê şîrketa Hesik têde dixebite dawiyê li xebata wî tîne, vêca berê 

xwe dide Lûbnanê. Li wir pêrgî şerê navxweyî tê, ji jinên ku di vî şerî de bî mayî 

jê yek dixwaze Hesik bixapîne û pê re bizewice, li ser vê yekê Hesik dest bi revê 
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dike û di ser Suriyê re tê Tirkiyeyê. Di deriyê Yayladagiyê de tê girtin û 

îşkenceyên nemayî dibîne û tevî îşkenceyên berê di leşkerîyê de dîtibû li ser 

derûniya wî kartêkirinên neyînî dike û êdî başbûna wî negengaz e. 

Piştî Hesik dawî bi vegotina çîroka jiyana xwe tîne vêca Dergo dest pê dike û ji 

bijîşk Rodî re beşek ji çîroka jiyana xwe vedibêje. Dema wekî efser di arteşê de 

ye û li Afyonê peywirdar e, ji ber nasname û kurdbûna xwe pêrgî zilm û 

zordariya rayedarên leşkerî tê û ji wir sirgûnî Ispartayê dibe, di îşkenceyên giran 

re derbas dibe û piştî vê îşkenceyê derûniya wî bi tevahî xerab dibe, ji artêşê tê 

avêtin û êdî wekî nîvmirovekî li civata xwe vedigere… 

Tevî hemû van bîranînan ber bi dawiya romanê ve em dibînin ku herdu 

lehengên me yên sereke yên wendabûyî -Hesik û Dergo- piştî lêgerînek bi qasî 

çend rojan, di kûrahiya geliyek de tên dîtin û li her hêlê dengê mizgîniya dîtina 

wan olan dide: 

Me Dergo dîîît 

Me Hesik dîîîît… 

Romannivîs bi gelek hêlan ve çarenûsa herdu lehengên xwe mîna bişibe hevdu 

hûnandiye. Herdu jî ji dewletê îşkence û zilmê dibînin, herdu jî zewicî ne, 

sedema dînbûna wan dewleta zilimkar e, herduyan jî hetanî pîleya bilind 

xwendine, herdu jî di nexweşxaneya giyan û sînîrî ya Elezîzê de dimînin, herdu jî 

piştî demekê winda dibin û di heman gelî û şikeftan de dimînin û bi heman 

awayî ji hêla lêzimên xwe ve tên dîtin û hwd… Lê ji herduyan çarenûsa yekî di 

cihek de di cihokek ciyawaz de biherikiya mînak jê yek yan nehatibûya dîtin an 

ber bi asoyek din ve bimeşiya û bûyerek hêj balkêştir bijiya dê ji bo xwîneran dê 

rakêştir bûya… 

Romana kekê Fêrgîn Asoyê Dînan ji hêla honaka bûyeran ve pir dewlemend e, 

bûyer wekî libên tizbiyê li dû hev rêz dibin û bi biwêj û gotinên pêşiyan jî tê 
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dewlemendkirin û ruheke kurmancî, tehmeke xwendinê ya xweş dide romanê: 

“Girî girî, heba tirî, tu vî kumî, ji min nagirî!” 

“Kumê birî, naçe serî, biçe serî, dike gurî, gurî gurî, ku da terî! (r. 73). 

“Mal bela seriyan e, çavên her kesî li parî û keriyan e!” 

“Me xwedî kir bi nanê xwe, kir agir û berda canê xwe.” (r. 74). 

“Hêê! Pito! Pito! Sîr kuto, bê kinc û bê poto, li gundê çeto, bûye kûçikê koto!” 

(r. 228). 

Di zimanê edebi yê vegotinê de sadebûn, şayikî û xweşikiyeke ku xwe dide der 

heye û pê re jî hin peyvên exlebî li herêma Serhedê di axaftinan de tê bikaranîn û 

mixabin li ber windabûnê ne, bi saya vê romanê tevlî ferhenga kurmancî bûye û 

nivîskar bala me kişandiye ser van peyvan: Maran(tekerlek), qanqol, qurequr, 

avtingî, pilpilîng, qencelîsk, tizkirin, şonik, ultîn, lûrkirin, tuxkirin, vît, çoroz, hêşî, 

spindû, şavî… 

Di vegotina bûyeran de, derheqê kesayetiya lehengan de romannivîs divê 

bêlayen bimaya, lê mixabin nivîskar ev taybetiya romanivîsiyê binpê kiriye, 

rasterast bûye alîgir, ketiye tatêla parastina herdu lehengên xwe, wekî 

parêzvanekî xwestiye wan biparêze. Dîsa lehengên romanê pir baş, zana, 

bêqisûr, her çiqas wekî taybetiya dînan be carinan dijûnan bikin jî bi nirxên 

exlaqî yê civakê ve girêdayî, herdem mafdar û dike ku dilê her kesî pê bişewite û 

wekî netewperwerê kurdan hatiye nîşandan. Mînak dema Hesik li Kuveytê di 

şîrketê de dixebite hevalê wî Salah dixwaze bi bîra wî bixe ger ji bo hevşabûnê 

daxwaza wî hebe dikare jê re jinekê bibîne, lê Hesik wiha bersivê didiyê:” Na, 

spas, ez bi îqrara pîrê xwe û helala xwe ve girêdayî me!” (r. 246). Dema ji 

Kuveytê tê Lûbnanê/Beyrûtê jî vêca rojek jinek li derê mala wî dide û jê daxwaza 

hevşabûnê dike Hesik dîsa wekî mêrek xesandî dixuye: “Wê bi carê ve pêşiya 
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hêrama xwe vekir, şilfîtazî, ne pêsîrdank, ne jî derpê qolik lê hebû. “(r. 254). Lê 

bersîva Hesik û helwesta wî wiha ye. ”Min şaş tênegihêje tu jineke wek horiyan 

xweşik î, ez bawer nakim ku li vî bajarî xweşikiyeke wekê te hebe, lê ez miroveke 

zewicîme û ji welatekî biyanî me…” ( r. 255). Qet hestê mêraniyê di Hesik de 

nemaye… Ne tenê ji hêla exlaqî ve Hesik wisa tê parastin, di hêla siyasî de jî 

Hesik li hember pîrê sextekar serî hildide û helwesta xwe nîşan dide. Dergo jî di 

hêla sîyasî de ji Hesik ne kêmtir e. Partiyên pergalparêz yên sîyasî yên wê demê 

rexne dike, carê ji partiyekê re dijûnan dide û wan bi kêrî tiştek nahesibîne. Di 

dema wendabûna Hesik de jî em dibînin Hesik di geliyê kûr de di baxirên sêsed, 

çarsed mêtro bilindahiya wê heyî de gilor dibe û tiştek pê nabe: “Dema ew 

hatibû giharê gelî û xwestibû xwe berde gelî, lingê wî li ber pellekî darê ketibû, 

ew gêr bûbû û bi gêrbûnê re qasî sêsed çarsed mêtroyî wek loxekî serê xaniyan 

gilor bûbû û hatibû li ber wî kelemî sekinîbû û pê re ji xwe çûbû. (r. 282). Sêsed 

çarsed mêtro gilorbûn û tenê ji xwe çûyîn… 

Dem û dîroka bûyerên li dora Hesik û Dergo diqewime navbera salên 1960î û 

1970î ye. Lewra em dibînin di jiyana Dergo de qala Partiya Dadweriyê, Partiya 

Komara Gel tê kirin ku ev herdu partî di salên navborî de li Tirkiyeyê li ser kar 

bûn. Lê bi xewn û xeyalên lehengan em hetanî dema Sûmeran jî diçin, li bajarê 

Ûrûkê dibin mêvan, şerê Gilgamêş û Enkîdû dibihîsin û hwd. Cihê bûyer lê 

diqewime her çiqas wekî bajarê Çala Oxiyê û çend gund û warê Şerefdînê derbas 

dibe jî ji bilî van cihan navê bajarê Gimgimê jî derbas dibe. Hesik û Dergo ji 

bajarê Çala Oxiyê ne. Lê ev nav mîna ku xeyalî be dixuye. (Piştî weşandina vê 

nivîsê kekê Fêrgîn derheqê Çala Oxiyê de ez agahdar kirim ku ev nav ne xeyalî 

ye: “Çala Oxiyê navê deşta Depê (Karakoçan) ye û bi ermenîkî ye.” Ji bo vê 

agahiya taybet jî ez dîsa spasiyên xwe li nivîskar dikim. 

Nivîskarê Asoyê Dînan, zimanekî gelek xweşik, sade û herikbar yê edebî bi kar 

aniye ku ev tehmeke bêhempa dide xwendevan. Di vegotina bûyeran de 
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zimanekî rojane, dûrî xeml û remzên hişk yên xwendevan biwestîne, bi 

kurmanciyeke nerm ya bi gotin û biwêjên bav û kalan hatiye dermalekirin bala 

mirov dikişîne. Dîsa di şayesê de pir serkeftî ye. Dema qala zozanên Şerefdînê, 

konê dozdehstûnî yê bi lokosê hatiye ronîkirin tê kirin, an qala simbêl û qelûna 

Kalo Kekil tê kirin, zimanek rehwan hefsar ji nivîskar digire û wekî cahniyek tor 

li deşt û rasteyên Şerefdînê dibeze… 

Bi hêviya ev romana ku cihek taybet daye baweriyên elewiyên kurd û bi 

“henase û gulbangên kurmancî” hatiye xemilandin û hetanî niha mirov dikare di 

romana kurmancî de wekî yekem hewldanê bibîne, were xwendin… 
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 Eşqa ku Dev jê Nayê Berdan: Ax û Azadiya Welat 

Di dîroka neteweyan de hin bûyer hene ku li siberoja wan neteweyan bandorê 

dikin, di “bîra wan ya civakî” de helînên xwe çêdikin û tu hêz û deshilatî nikarin 

wan bûyeran bidin jibîrkirin. Yek ji wan bûyeran jî piştî hilbijartinên parlemena 

li Tirkiyeyê, di sala 1991’ê de qewimî. Wê demê hin mebûsên kurdan ketibûn 

Meclisa Mezin a Tirkiyeyê û bi pêşengiya Leyla Zana sonda mebûsiyê 

xwendibûn. Di wê sonda mebûsiyê de Leyla Zanayê çend hevokên bi kurdî jî bi 

lev kiribû û qurdeleyek ku ji rengên sembola berxwedana kurdan pêktê, bi porê 

xwe ve kiribû û di encamê de dengvedanek di asta erdhejînê de li seranserê 

Tirkiye û Kurdistanê belav kiribû. 

Romannivîs Atîlla Barişer jî ji xwe re ew heyam kiriye mijar û geşedanên wan 

salên dojehî bi bûyerên li dor xwendevanên zanîngehê ku li paytexta Tirkiyeyê 

dixwînin, aniye zimên. Navê romana wî “Bi Xatirê Te Enqere” ye, ji “Weşanên 

Do”yê di sala 2009î de bi çapa yekem derçûye. 

Bi kurtasî çîroka romanê wiha ye: 

Hin ciwanên kurd li Enqereyê di zanîngehê de dixwînin, sal 1991 e û demsal 

payîz e, di yurda/wargeha ku ji bo wan hatiye terxandin de dimînin. Lehengê 

romanê yê sereke ku di vê yurdê de dimîne û romannivîs nav lê nekirî ye, tenê bi 

cînavkên “ew” û “wî” behsa “wî” kiriye, tûşî pest û pêkutiya xwendevanên faşîst 

tê û mayîna wî ya li wir pir zehmet dibe. Ji bo ku vegotina li ser romanê hêsantir 

bibe ez dê bi destûr û xweşbîniya nivîskar ji vê kêliyê şûn de “lehengê romanê yê 

sereke” wekî “Bênav” bi nav bikim û vegotinê bidomînim. Koma nijadperest ya 

tirk tenê şansekî jiyanê dide Bênav ku ew jî tevlibûna nav koma wan û ji kok û 

nijada xwe dûr sekinîn e… 

Piştî pevçûna Bênav ya bi xwendekarê wekî “reîs” tê nasîn ku serokê hemû 

xwendekarên nijadperest e, hevalên wî ji tirs û xezeba “reîs” wî tenê dihelin. 
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Bênav di wê tenêtiyê de rojek nêzîkî êvarê ber bi keleha Enqereyê ve dimeşe, li 

şûnşopên dîrokî yên ji serdema şaristaniya Romayê ve mayî dinihêre, li xaniyên 

kevn ên ku dikin ku derî û şêmûgên wan bi kolanan ve bibe yek, digere. Piştî 

gera bi derûniya têkçûyî û di nava tenêtiyê de, xwe dispêre mala hevalê xwe yê 

bi navê Osman. Piştî şîv xwarinê, derengê şevê ji wir derdikeve, vêca ber bi 

meyxaneyên li kolana Sakaryayê ve diçe û hetanî serxweş bikeve vedixwe û dû 

re jî li kuçeyan radizê… Dixwaze ji tenêtiya xwe rizgar bibe. Xeyalên zewacê dike. 

Ev xeyalên ku xwesteka zewacê di dilê wî de dikemilîne, keçikeke bi navê Evînê 

ye. Ev keçik di pola wî de ye û ew jî wekî wî herdem tenê ye. Û rojek dema pêrgî 

hev tên, daxwaza zewacê lê dike û Evînê metelmayîn dihêle… 

Lehengê romanê Bênav çawa li wargeha lê dimîne tûşî zordariyê tê, wisa jî li 

zankoya ku lê dixwîne rastî zilma faşîstan tê. Ji ber vê rewşê, ne diwêre here 

yurda lê dimine û ne jî diwêre here zankoya lê dixwîne. Difikire û di encamê de ji 

bo ewlehiya xwe li Ulusê di otêlekê de bicih dibe. Piştî bicihbûna li otêlê, rojekî jî 

berê xwe dide mala hevalê xwe Selîmî. Selim xwendekarekî welatparêz e, îdolê 

wî ye û di zankoya hiqûqê de dixwîne. Li wir şevekê di nava gengeşî û şirovêyên 

siyasî û li ser bûyerên têkilî dîroka kurdan derbas dike û bi sibehê re berê xwe 

dide yurda lê dimîne. Li yurdê bi dizî hin agahiyan derbarê nasnameya 

xwendekarê ku pêşengî ji faşîstan re dikir, bi dest dixe û bi van agahiyan 

dixwaze bi koma wan bide zanîn ku ger tiştek bi wî bibe, dê ev agahî û navnîşana 

ku bi dest xistiye ji bo wan bibe egera tunebûna wan… Dixwaze bi vê şêwazê 

wan bitirsîne û zordariya li ser xwe hinekî sihêl bike. Lê mirov li vir difikire tevî 

ku Bênav li cem Selîm dimîne, çima ji wî alîkariyê naxwaze. Tevî ku dema 

lehengê me/Bênav li mala hevalê xwe Selîm dimîne xebatên wan yên rêxistinî 

dibîne, şahidiyê li civînên wan yên li vê malê dike jî pirsgirêka xwe ji wan re 

venake… 

Dema lehengê me/Bênav li mala Selîm dimîne rojek dibîne ku zarokek 
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dozdeh-sêzdeh salî ji Amedê tê û dibe mêvanê wan. Dû re em bi vebêjiya 

nivîskar pê dihesin ku ev zarokê ku navê wî “Salê” ye dema li Amedê rojnameyê 

difiroşe ji hêla hêzên tarî ve bi bêbextî tê birîndarkirin û piştî demekê tê 

Enqereyê, li mala van xwendekaran dibe mêvan. Tevî ku yê tûşî birîndarbûnê 

bûye û ji bilî rojname belavkirinê, tu sûcê wî tune ye Salê ye, lê romannûs mîna 

ku wî karên îlegal kiribe dide nasîn. Dema carê ji mal derdikevin da ku hinek 

bigerin, hevalê Salê naxwaze ku li kolanên qelebalix bigerin da ku kes wan 

nebîne. Lê em tu sedemek hatina wî ya vî bajarî di herka romanê de nabînin. 

Tenê carinan birînên wî tê pansûmankirin û hew. Ji xwe gava tê Enqereyê 

birînên wî li ber kewandinê ye. Û hebûna wî ya li mala van xwendekaran 

bêmane û bê sebeb dixuye… Ji xwe romanûs jî di herka romanê de dev ji çîroka 

Salê berdide û wî ji bîr dike, em jî nizanin piştî mêvaniyê çi dibe û bi ku ve diçe… 

Bênav piştî demek li mala Selîm dimîne, vêca biryarê dide ku li mala hevalê 

xwe, Kemalê ku di zankoya tibê de dixwîne bi cih bibe… Dema li wir dimîne, eşqa 

wî û Evînê geş dibe, Evîn çend rojan dibe mêvanê wî. Ligel vê evîna ku di 

navbera wan de geş dibe, bûyereke ku Bênav qet ne li bendê ye diqewime û wî 

xemgîn dike. Ji ber ku hevalê wî yê welatparêz yê ku dema di tengasiyê de, xwe 

avêtibû ber bextê wî, li ser kaxezê notek xatirxwetinê jê re dinivîse û berê xwe 

dide çiyayên Kurdistanê. Di nota nivîsî de ev xemgînî dixuye: “… li vira tu tişt ne 

yê min e. Esman, ronahiya sibê, dengê bayê, rê, çiya, stêrk, qet yek yên min nînin. 

Ji ber vê jî dibê ez bikevim rê. Ev rê, hezar astengiyên wê hebin jî rêya ronahiyê, 

rastiyê û azadiyê ye. Bi xatirê te. Selîm. (r. 94). Çûyîna Selîm mîna ku Bênav bê 

per û bask bihêle bandorek neyînî ya bi tîn lê dike… Selîm ji bo wî îdol bû, berî 

ku ber bi çiyê ve biçe telîsek tijî pirtûk radestî Bênav kiribû, piştî çûna wî Bênav 

dema telîsî vedike bi dehan pirtûkan, qefşek destnivîsên li ser babetên cur bi cur 

dibîne. Xwendina van pirtûk û destnivîsan nakokiyên Bênav yê bi pergala heyî re 

zêdetir dike û wekî xelasiyê dike ku ji xwe re li rêyêk bigere. 
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Jiyana lûmpenwarî ya Bênav di destpêkirina zankoyê de ku ji kerxaneyê bigire 

hetanî meyxane û şevdermayîna li kolanên paytexta Tirkiyeyê wî natêrîne. 

Beşdarbûna pîrozkirina rojbûna hevala xwe jî bê wate dibîne û nakokiyên wî yê 

bi jiyana heyî re kûrtir û gurtir dike. Li aliyek geşedanên li welat ku geh şerê 

gerîla û leşkeran gur dibe, geh li parlemena ku li Enqereyê ye pest û pêkutiyên li 

mebûsên kurd tê kirin û li aliyek jî xerabûna têkilya wî ya bi Evînê re her ku diçe 

derûniya wî xerabtir dike. Ji ber hin egeran carinan dildara wê Evîn wekî ajanek, 

carinan jî wekî fahîşeyek di binhişê wî de cih digire, ji ber vê fikirîna reşbîn beyî 

haya dildara wê jê hebe, carinan bi dizî wê dişopîne ka çi dike, bi kê re digere. 

Mixabin dibîne ku bi hin mirovên nenas re danûstendina wê heye… Ev hemû 

nakokî jiyanê lê diherimîne. Ew armanca mezin ku ji bo bidestxistina wê bi salan 

ked û xebat dabûyê û deriyê zanîngegê jê re vekiribû, niha jê re bê wate dixuya. 

Destpêkirina xwendinê ya li zanîngehê jê re şadimanî û bextewariya xeyal 

dikir neanîbû, berevajî vê rewşê derd û kulên nû li jiyana wî zêde kiribû. Jiyan 

mîna ku her tiştî bê wate bike dixuya. Çimkî sê derbên mezin xwaribû û tiştên 

qet nelibendê bû, jiyabû: Êrîşên ji koma faşîstan, pevçûna bi hevalên xwe yên 

welatparêz re, dek û dolabên dildara wê Evînê bi serî de anibû… Li hember van 

neyîniyan valahiya di hundirê wî de zêde dibe, tenêtiya têde derûniya wî xerab 

dike, lê dîsa jî têdikoşe ku li berxwe bide, xwe dispêre pirtûkan, her ku diçe 

xwendina pirtûkan zêde dike, ev jî asoyek nuh, deriyek nuh yê xelasiye jê re 

vedike… 

Rojek dixwaze Evînê ji nêz ve nas bike ka çima wî dixapîne, lê dema çîroka 

Evînê guhdar dike, dibîne ku piştî mirina bavê Evînê, hevalê bavê wî yê xwedî 

şîrketê ku navê wî Weysel e wê dixapîne û ji rê derdixe, piştî demekê îcar dikeve 

dehfika bijîşkekî û herî dawî li xwe û Bênav mikur tê û poşmaniya xwe bi çavên 

hêsirî vedibêje û piştî vê rastgotinê Bênav wê efû dike û wiha lê vedigerîne:” Ez 
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heta mirinê te bernadim. Tu evîna min e.” (.r.165). 

Dema demsala biharê dest pê dike, coş û heyecana Newrozê jî li ser ruhê wî û 

hevalên wî hêlîna xwe çêdike, lê mixabin li paytexta Tirkiyeyê roja Newrozê ji bo 

wan dibe wekî rojek dojehî, ji her hêlê ve rê û dirb li wan tê girtin, polês û panzer 

tirs û xofek nedîtî bi ser kolanên Enqereyê ve direşîne û hetanî êvarê 

xwepêşandêr û hêzên ewlekariyê pêvdiçin, lehengê me Bênav bêhêvî, westiyayî 

û tenê vedigere mala xwe. Ji ber ku hevalê wî yê malê Kemal, di meşa Newrozê 

de tê girtin, pir di metirsiyê de dimîne û tenêtiya wî zêde dibe, bendê ku wî bi 

pergala zulimkar ve dide girêdan hinek din zirav dibe û dike êdî biqete… 

Nîqaş û teşqeleyên van xortên welatparêz ne tenê bi dewlet û xwendekarên 

nijadperest re li dar e, di heman demê de di nava hev de jî pirsgirêkên siyasî 

dijîn, serqisê piştî çalakiya roja Newrozê hin ciwan wisa difikirin ku Kemalê 

hevalê wan, ji xeta welatparêziyê derketiye û dest bi karê qirêj kiriye ku xisarê 

dide rêxistina welatparêz. 

Ber bi dawiya romanê ve em dibînin ku lehengê romanê êdî debar nake li 

Enqereyê bimîne, hestên welatparêziyê wî ber bi çiyayên azad ve radikêşe û 

rojek biryara vegera welat dide. Lê ev biryar biryarek gelek zor e, ji ber ku di 

navbera du evînan de dieciqe, ji hêlekê ve dildara wî ya ku geh jê hez dike, geh 

pê re pevdiçe heye, li hêlekê jî evîna wî ya bi welêt re, evîn û girêdana wî ya bi 

axa ku lê hatiye dinê re heye ku hestên tevlihev di mejiyê wî de diafirîne, di 

dawiyê de biryara ber bi nava refên gerîla ve werdigire û berê xwe dide 

Kurdistanê… 

Ev roman çîroka kesên dilsoz yên bi axa welatê xwe ve girêdayiye, vedibêje. 

Girêdan û eşqeke wisa ye ku kesên ji bo ax û welatê xwe dikare dev ji hemû 

pîrozî û hezkirinên xwe yên din berde. Ji ber ku dildara wî ewqas li ber digere jî 

ew-Bênav- ji biryara xwe nayê xwarê û berî dide çiyayên azad… 



 

 

 200       

 

  

Vegotina bûyeran ji destpêkê hetanî dawiyê ji hêla heman vebêjerî ve -

nivîskar an vebêjê îlahî- tê vegotin. Carinan hin diyalog jî di navbera karakteran 

de çêdibe, wekî diyaloga Bênav û ya Selîm, an jî ya Evîn û Bênavî. 

Di romanê de vegotinek yekdeng raser e ku ji xwendevanan re derfetek baş 

diafirîne, lê reşandina hin jêgirtên ji pirtûkên din û destnivîsên Selîm yên li nava 

rûpelên romanê de wekî xwînek teze ya di laş de bigere zindîtiyekê dide herka 

romanê. Bi saya vegotina sade, hevokên kin, bisînorkirina hejmara bûyeran ku 

nahêle tevliheviya fêmkirinê çêbibe, xwîner bi kêfxweşî dikare serboriya 

lehengê sereke ku nivîskar tenê bi cînavkên wekî “wî” an “ew”î bi nav kiriye 

hetanî dawiyê bişopîne. Li vir divê ez kifş bikim ku bênaviya serek lehengê 

romanê wekî qelsiyek dixuye. Ji ber ku her roman kêm zêde bi lehengê xwe ve tê 

nasîn û di bîra xwîner de cihê xwe digire. Û ez wisa bawerim ku armanca her 

romannûsî afirandina leheng an lehengan e di romanê de. Mixabin leheng heye 

lê nav tune ye û ev jî piştî xwendina romanê diqede, nahêle ku bûyerên vê 

romanê li dor navê lehengekî di bîra xwîner de cihê xwe bigire. Lê girêdana 

leheng ya bi ax û welatê xwe re, dê her di bîra me de be, bêyî ku em navê wî 

bizanibin. 

Dîsa ji ber ku bûyerên di romanê de li zanîngehê û wargeha xwendevan lê 

dimînin de diqewimin, em derheqê xebatên Bênav yên têkilî xwendinê de tu 

hevokek jî bi dest naxin, ger bi diyaloga ku di navbera Bênav û Selîm de çêdibe 

nebe, em nizanin tew Bênav di kîjan beşê de dixwîne. Ji ber ku di diyalogê de 

Selîm dibêje tu xwendinê biqedînî jî tu yê di dawiyê de tenê bibî mamosteyek. 

Em pê dihesin ku Bênav li beşa mamostetiyê dixwîne. Divê hinek li ser hêlên 

zanîngehên li Tirkiyeyê û rewiştên wan yên nijadperest, durû û dûrî zanistiya 

gerdûnî ku herdem li ser tunehesibandin û înkara kurdan rûniştiye jî bihata 

sekinandin û rûyê zanîngehên li Tirkiyeyê ku bi rûpoşa zanistê hatiye veşartin 

deşîfre bikira. Me yê jî hêj baştir bibihîsta ku zanîngehên li Tirkiyeyê di nava 
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“zanista bêexlaq” de çawa bi salan e “cînayetên akademîk” pêk tînin… 
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Pilingê Serhedê: Xormek û Cibirî 

Pilingê Serhedê romana Eyûp Kiran e ku di sala 2005an de ji Weşanên 

Elma”yê derçûye. Eyûb ji bilî vê, romaneke bi navê Dewrêşê Evdî” jî nivîsandiye 

û xizmetekî hêja ji bo edebiyata kurmancî kiriye. Ez ê li ser romana wî “Pilingê 

Serhedê” we hinek agahdar bikim. 

Ev roman beşek ji dîroka kurdan dihewîne. Bi gelemperî derheqê dewra Siltan 

Evdilhemîdê duyem de, derheqê damezrandina Alayên Hemîdiyeyî de, kiryarên 

wan yên neqanûnî û nelirê de agahiyên balkêş dide. Divê mirov qedrê pirtûkên 

bi vê naverokê hatiye nivîsîn bizane. Romanûs wekî cihê ku bûyer lê qewimînê ji 

xwe re herêma Gimgimê hilbijartiye. Nakokiyên navbera eşîrên elewî û sunî yên 

wekî Xormek û Cibiriyan û hin malbatên ermenî bi gelek rêzeçîrokan ve hatiye 

raberkirin. 

Roman bi vegotin û danasîna “Mala Feran” dest pê dike. Ev malbat ji eşîreke 

elewî ye ku wekî Xormekan tê bi navkirin. Xormek di pêvajoya dîrokê de ji 

Dêrsimê hetanî Ezirganê belav bûye û hin jê jî hatiye û li deşta Ûskiranê li çend 

gundan bi cih bûye. Dîroka wan ya derketina ji Dêrsimê digihêje hetanî destpêka 

salên 1700î. Ûskiran di navbera Gimgim û Kanîreşê de ye. Niha nahiyeyek 

girêdayî Gimgimê ye. Malbata Feran bi sewalvaniyê debara xwe dike. Havînan li 

zozanên Şerefdînê, Çiyapanikê û Çiyayê Bîngolê dimîne û bi destpêkirina 

sermayê re jî ji çiyayan dadikeve cihên nizm û germ. Navenda vê malbatê gundê 

Qasiman e. Li vî gundî û li derdorê hin malbatên filehan/ermeniyan jî hene û di 

nava aştiyê de dijîn. Serekê vê malbata Xormekan Talo Axa ye. Talo Axa di wexta 

xwe de, di Herba Nodûsisêyan de (1877-1878) bi milîsên ku ji Xormekan berhev 

kiriye li hember artêşa rûsan li bajarên wekî Erzirom û Qersê şer kiriye, 

mirovekî jêhatîbûye. Lê ew êdî kal bûye û îdareya malbatê di dest lawê wî 

Îbrahîmî de ye. Têkiliyên Îbrahîm bi eşîra Cibiriyan re, bi filehên li herêmê re baş 
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e. Lê mixabin bi damezrandina Alayên Hemîdiyeyî re ev aramî têk diçe, şerê 

etnîk û mezhebî di navbera van her sê civakan de dest pê dike. Mirov dikare 

bibêje ku aramiya herêmê bi destê dewletê hatiye xerabkirin û ev civakinan li 

hev hatine sorkirin û pîjkirin… Îbarhîmê Talo dema dibîne ku hin file/ermenî 

zarokên xwe li Xarpêtê didin xwendin, ew jî bi alîkariya qeymeqamê Gimgimê 

lawê xwe Zeynel li Elezîzê dide xwendin. 

Roman bi hilbijartina mijara xwe ve bi rastî şayanî xwendinê ye. Ji ber ku 

mijarên ji hev cihê lê têkilî hev -etnîkî, mezhebî û feodalî- yên beşek ji dîroka me 

wekî xelekên zincîrê bi hev ve girêdaye û pêşkêşî me kiriye. Vegotin derheqê 

jiyana herêmî a feodalî de ye. Û pê re jî qala avakirina Alayên Hemîdiyeyî tê kirin 

ku ev jî parçeyek ji dîroka me û Osmaniyan e ku gelek girîng û balkêş e. 

Di dema siltan Evdilhemîdê Osmanî de biryara damezrandina Alayên 

Hemîdiyeyî tê dayin(1891). Her çiqas sedema damezrandina wê wekî li hember 

ermenî-ûrisan parastina herêmê û kurdan were kifşkirin jî, di esasê xwe de ev 

alayana ji bilî hin tirkmenan tenê ji eşîrên sunî yên kurdan hatibû damezrandin, 

armanca Dewlata Osmaniyan ew bû ku yekîtiya kurdan asteng bike, kurdên sunî 

û elewî berde pêsîra hevdu. Ji ber vê yekê tu rêveberiya alayekê an jî tu çekek 

nedabûn eşîrên elewiyan, bi ser de jî bi pîjkirina rayedarên Dewlata Osmanî, 

zordariya eşîrên sunî yên di bin navê Alayên Hemîdiyeyî de hatibûn rêxistinkirin 

roj bi roj zêde dibû, gund û malên elewiyan talan dikirin, tu qanûn û nîzam nas 

nedikirin. Divê li vir rastiyek din jî were kifşkirin ku Alayên Hemîdiyeyî di 

heman demê de talan dibirin ser ermeniyan, hin gund û malên suniyan jî bi ber 

xezeba wan ketibû û ne li mezhebê dinihêrîn, ne jî li nijadê. Tenê çavê wan li 

kulûc û malê dinyayê bû. Xaleke balkêş jî ew e ku ev siltanê bi damezrandina 

Alayên Hemîdiyeyî aştî û aramiya herêma kurdnişîn herimandibû, ji hêla hin 

kom û komikên kurdan ve wekî “bavê kurdan” hatibû pênasekirin. Ev komên wê 

demê ji xwe re li zirbavekî digeriyan, tora dojehî ya li dora civaka kurdan hatibû 
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hûnandin jî ji nedîtî ve hatiye. Di wê dema ku her netew û kêmnetewan doza 

azadiya xwe dikirin, hin kurdan ew siltanê tora mirinê ji bo wan li dar xistibû ji 

xwe re wekî “bav” pejirandibû. Divê ev xala reş ya li ser dîroka me ji hêla 

dîroknasan ve were ronîkirin. Ev roman wekî projeksiyoneke li wê dewra ku 

wekî tîr li ser dilê dîroka kurdan daçikandî mayiye, dixuye… 

Ji hêla din ve jî nakokiyên têkilî jiyana feodalî dikir ku di navbera eşîrên kurd 

yên elewî û sunî de, ji ber sedemên çêregeh, zozan, av û delavan her tim pevçûn 

û xirecir hebe. Ev xirecir exlebî di navbera Cibirî û Xormekan de derdiket. 

Carinan ev nakokî dibû sedema şer û pevçûnan di navbera Alayên Hemîdiyeyî 

xwe bi xwe de jî. Nivîskar ev nakokiyana bi zimanek sade, herikbar û bi 

şayesandinên Çiyayên Şerefdînê û Çiyayên Bîngolê ve rave kiriye. Pê re jî me li 

wan çiya û zozanan digerîne, her cure kulîlkan bi me dide bêhnkirin û avên sar 

yên çilkaniyan bi me dide vexwarin. 

Nakokî ne tenê di navbera elewî û suniyan de, carinan di navbera eşîrên 

elewiyan xwe bi xwe de jî derdiket û ji van yek dibe sedem ku Îbrahîmê Talo tevî 

yazdeh ji bira, pismam û lêzimên xwe ve, ji hêla leşkerên Osmanî ve were kuştin. 

Ev bûyer dawiyê li xwendina Zeynel tîne, êdî mezinê mala Feran Zeynelê 

Îbrahîm e. Di demeke kin de dizewece, berpirsiyariya êl û eşîrê dikeve ser milên 

wî. Wekî peywira ewilîn bi pey kujerên bavê xwe dikeve, wisa difikire ku bavê wî 

ji hêla hin hêzên hemîdiyeyî û hêzên leşkerî yên Osmaniyan ve hatiye kuştin. 

Rojek van herdu hêzan li nêzî Girê Boxe dike kemînê û gelekan jê dikuje, nav û 

dengê xwe li herêmê belav dike. Di nav milet de dibe qehreman. Û êdî fîrarê 

Roma Reş e. Jiyana xwe tevî çend hevalên xwe di çiya, gelî û gebozan de derbas 

dike. Pirsgirêka kê çêbibe tavilê xwe digihînin Zeynel û jê daxwaza alîklariyê 

dikin. 

Fîrariya Zeynel malbatê dike tengasiyê. Wekî çare giregirên malbatê dixwazin 
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herin efûya wî li cem fermandarê artêşa ku li Ezirganê bi cih bûyî derxin. Ji 

malbatê çend mirov diçin Ezirganê, li cem fermandar Muşîr Zekî Paşa efûya wî 

dixwazin. Ji ber ku Zeynel li hember artêşa Osmanî serî hildaye, bi dehan leşker 

kuştiye, Zekî Paşa nikare efûya wî derxe lê rêyek ravî wan dide ku herin Stenbolê 

cem Siltan Evdilhemîd efûya wî bixwazin. Di dawiyê de Zeynel ji bo bexşandina 

xwe bi karwanek re berî dide Stenbolê ber dergehê qesra Elî Osman. Lê mixabin 

li Stenbolê ji hêla xefiyeyên Siltan Evdilhemîd ve tê girtin, ji ber ku nasnameyek 

sexte pê re ye, li navê xwe yê rastîn xwedî dernakeve, wekî biryara dawî destên 

wî kelemçe dikin û tevî çend leşkeran dişînin Gimgimê da ku nasnameya wî ya 

rastîn çi ye çi nîne derkeve holê… Lê Zeynel di rê da li nêzî Ezirganê ji nav 

cendirmeyan direve, şopa xwe winda dike, di rê de tê şêlandin, bi zor û 

zehmetiyan xwe digihîne Çiyayê Bîngolê. Piştî demekê tevî mirovên çekdar yên 

ku li hev civandiye vedigere wî gundê ku ew şêlandibû, garana gayên wan, 

revdeyek hespên wan talan dike, heyfa xwe hiltîne. 

Dem derbas dibe, leşkerên Osmaniyan Zeynel dişopîne, di navbera herdu 

aliyan de şer derdikeve, hevjîna Zeynel di şerî de birîndar dibe û ji ber ku nikarin 

wê xelas bikin wê bi derbên xwe dikujin. 

Bi derbasbûna demê re, Zeynel êdî ji fîrariyê aciz dibe, dixwaze bi alîkariya hin 

mîrên mezin ku navbera wan û padîşahê Osmaniyan baş e, xwe bide efûkirin. Bi 

vê mebestê berê xwe dide cem mîrê Milan ku li Wêranşarê niştecih e. Dema ew 

digihêje cihê mîrê Milan, dielime ku mîr ne li mal e. Tam jî di wê wextê de dibe 

qerepere, gazî tê û dibêjin eşîra ereban ya ku jê re dibêjin “Şemiran“ êrişî 

şivanên Milanan kiriye, keriyê pezê wan talan kiriye. Li ser vê hawarê Zeynel û 

hevalên xwe tavilê di hawara wan de diçe, mêrên Şemiran kelûkût dikin û talanê 

vedigerîne. Li ser vê qehremaniya wî yek ji civatê meraq dike û dipirse ev kî ye 

ku wisa jêhatiye? Bersiv wiha ye: Ew pilingê Serhedê ye. Piştî wextekê Brahîm 

Paşa jî tê, mêvanê xwe xweş pêşwazî dike, li ser ricaya Zeynel, Brahîm Paşayê 
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milî daxwaza wî şûn de venagerîne, diçe Stenbolê cem Siltan Evdilhemîd da ku 

efûya wî derxe. Li vegerê mizgîniya efûyê ji Zeynel re tîne û Zeynel tevî hevalên 

xwe bi kêf vedigere hêla Gimgimê, ji bo wî jiyanek nû dest pê dike… 

Roman bi çîrokên balkêş yên gelêrî û herêmî hatiye xemilandin. Mînak çîroka 

bi helbestî hatiye hûnandin ku zewaca qîza file û Mûsa Begê vedibêje, çîroka şerê 

qertel û leglegan “vegotin” hem dewlemend kiriye, hem jî xwendevan ji vegotina 

dîrokek rijd hinek dûr xistiye. Ziman gelek sade ye, bêsansûr e û ji vegotinek 

fermî dûr e, vegotinek nixamtî ya mîzahî heye ku carinan mirov têr dide 

kenandin û tehmek xweş dide xwendinê. Lê di hêla redaktekirinê de, di hin 

hevokan de gelek kêmasî dixuyin ku divê di çapên din de werin sererastkirin: ” 

Welî kuştina E’lî axa hetanî binî qala Zeynel kir.” (r. 219), “Biraziyê min tu 

xwendiye.” (r. 162). 

Dema Îbrahîmê Talo ku elewî ye bi qeymeqamê Gimgimê re dipeyive 

qeymeqam qala çêkirina mizgeftê li Ûskiran dike.(r. 13), ev agahî kêfa Îbrahîm 

tîne. Lê rastî ne wisa ye. Ji ber ku li Ûskiranê baweriya elewîtiyê serdest e gelo 

çêkirina camiyê çawa kêfa Îbrahîmê Talo tîne, divê mirov ji nivîskar bipirse. Li 

şûna camiyê mizgîna çêkirina “cemxaneyê” bida dibe ku kêf bikira. 

Dema Zeynel li Xarpêtê dixwîne em dibînin ku vebêj -ku nivîskar e- dibêje 

“Zeynel bi hêsanî Quran xitim kiribû, sê ziman jî ji Zeynel re ne xerîb bû, sê 

ziman jî zû fêr bûbû.” (r. 24): Farisî, erebî û osmanî. Gelo Zeynelê ku li gundê xwe 

tenê kurdî dipeyivî di salekê de çawa ev qas ziman bê astengî û zorî fêr bûye. Bi 

ser de jî xitimkirina Quranê ya di salekê de bi rastî ji bo bawermendekî girêdayî 

çanda elewîtiyê karekî zor e. Lê nivîskar vê serkeftinê bi hêsanî bi Zeynel dide 

kirin. Dîsa Zeynel dema carê ber bi biharê ji dibistanê tê gund, wê çaxê erdhej 

çêdibe û derheqê dinyayê de ji bilî Zeynel kes tiştek nizane, dema Zeynel qala 

giloverbûn û doşbûna dinyayê dike, gundî wiha bertekê didin: ”Tobe- tobe îcar 



 

 

 207       

 

  

dinê top û gilover e û li dora royê doş dibe, çêkirina Xwedê îşê xerîb e.” (r.34). 

Halbûkî li gelek deverên cîhanê mirovan ji berî Zayina Îsa û vir ve dizanîbûn 

dinya gilover e, lê mixabin nivîskar civaka herêmê bi cahiliyek wisa dide nasîn 

ku haya wan ji tu tiştî tune ye, sal nêzî 1890î ye. 

Vegotina bûyeran geh bi gotinên pêşiyan, geh bi paşgotiniyan tê 

dewlemendkirin û nivîskar bêyî xwe li vegotinek rijik û fermî bigire, bi hevokên 

sade û azad honaka romana xwe hûnandiye. 

Di romanê de nivîskar carinan dikeve nava gelek hûrgiliyên dîrokî û xwe ji bîr 

dike ku romanê dinivîsîne. Mînak di rûpelên 152 û 153an de qala dîroka malbata 

Xormekan/Feran dike, çawa ji Dêrsimê ber bi Gêxiyê ve hatine, mezinê malbatê 

kî ye, bi kîjan eşîrê re şer kiriye, qîza kîjan eşîrê ji kê re hatiye xwestin û nizanim 

çi û çi… Dîsa ji rûpelên 152î hetanî 160î qala mîrêmîran Eladîn Paşa dike, zilma li 

xelkê kiriye, şer û pevçûnên navbera malbat û eşîran de qewimiye, zilma 

leşkerên osmaniyan yek bi yek tê vegotin. Ger mirov pir şiyar nebe wisa difikire 

ku xwe berdaye nav rûpelên Şerefnameya Şeref Xan ya mîrê Bedlîsê û bûyerên 

di nav eşîrên kurdan de qewimiye, nakokiyên di nav mîrekiyan de rûdayî, 

dixwîne… Ji xwe ji bo mirov van bûyerên tê vegorin têbigihêje jî divê herî kêm 

çend caran bixwîne. Divê ev beşên wekî meqale dixuyin di romanê de cih 

negirtana. Wekî pêvek dikaribû di dawiya romanê de bihata kifşkirin. Ev hûrgilî 

romanê dike romanek xwecihî/herêmî û nahêle roman di asoyên fireh de baskên 

xwe bilivîne. Serqisê ger mirov biyaniyê dîroka ku tê qalkirin be, dê ji van 

hûrgiliyan çi tehma xwendinê bigire? 

Di hin beşên romanê de nivîskar hûrgiliyan ji bîr dike û çi tê hişî dibêje: “Di 

serê cotmehê de baranek rind barî bû.” (r. 228), du hevok şûnde wiha pê de diçe: 

“Mihên zayî berxê xwe têr dikirin.” (r.228). Demsal payiz, meh cotmeh û miyên 

zayî li hev nayê… Di dema mêvaniya Zeynel ya li mala Brahîm Paşa de dema 
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nanxwarinê de hûrgiliyek wiha heye:”… Birinc û goşt li ser lengeriya qûç bû… Bû 

teqi-reqa kefçiyan. Cemaatê hestiyên xwe ser xwe re avêtin.” (r.236). Di mala 

paşayek de di dema nanxwarinê de pêkhatina dîmenek wisa… 

Dîsa di bin sernavê ”Eskerên nizamî û Hemîdiyan li hevxistin” (r. 150) de em 

dibînin ku tu tiştek wisa tune ye û şer şerê Xormakan û Hemîdiyan e. Ti bûyerek 

têkilî “leşkerên nîzamî” nayê vegotin. 

Zeynel dema li Stenbolê tê girtin û tevî cendirmeyan ber bi Gimgimê ve tên, 

plana revê/fîrariyê dike. Berî fîrariyê li Ezirganê ji Qumandan rica dike ku jê re 

pêlavekê nuh bikire û ji qumandan re wiha dibêje: ”…aha ji tere “deh zêr” ji min 

re pêlavekê bistînin… (r.172), çend hevok pêş de îcar ji bo siwarî rê bikudînin ji 

qumandan rica dike ku jê re çend hespan bikire û îcar qumandar wiha dibêje: 

”Haydê pera derxe, deh zêra jî seba estiran bide” (r. 172). Buhayê pêlavekê qat bi 

qat ji buhayê çend hespan/estiran zêdetir e… Bi vê jî namîne di rê de Zeynel 

plana xwe pêk tîne û direve, ji cerdirmeyan dûr dikeve, xwe davêje nav ava Çemê 

Reş û bi avjeniyê derbasî hêla din ya çem dibe û ji ber çavê leşkeran winda dibe: 

“Zeynel bi avjeniyê gelekî dûr ket, li ciyekî qerax zinar xwe avêt reşayê.” (r.173). 

Lê em rûpelek diqelibînin, xwendinê didomînin û dibînin ku Zeynel va ye 

kelemçaya li dest girêdayî dişkênîne û em di şaşwaziyê de dimînin ku Zeynel 

çawa bi destê kelemçekirî avjenî kiriye: “Li cihek bilind rûnişt, darê kelemça 

destê xwe şikand, ji hev de xist û derxist avêt.” (r.174). Û rûpelek şûnde em 

dibînin ku Zeynel ji cendermeyan xelas bûye, vêca ji hêla hin gundiyên tirkmen 

ve hatiye qefaltin û şêlandin. Di nava amûrên şêlandinê de kum û kolosê Zeynel 

jî heye. Dest kelemçekirî avjeniyê dike û çawa kum û kolosê wî bi avê de naçe û li 

serî dimîne mirov şaş dibe: ”Zeynel çiqas li ber canê xwe da wan Zeynel şêlandin, 

… fes û kolosê wî… hemû jêkirin.” (r.175). 

Dîsa di destpêka romanê de nivîskar leheng Zeynelê Îbrahîm wekî mirovek 
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baş, xwenda û mirovhez dide nîşandan lê ber bi dawiya romanê ve em dibînin ku 

ji Zeynelê berê tu eser nemaye, carinan dibe talankerek û geh birra hespan, geh 

garana gayan talan dike, geh bi dehan leşkerî dikuje û carinan jî wekî lehengê 

“destanekê” ku nizane binketin çi ye dixuye. Di bûyerên tên serê Zeynel de 

romannûs qet derûniya leheng li ber çav negirtiye, qelsiyên wî yên mirovî çi 

bûn? ji çi hez dikir? ji çi ditirsiya? evîna wî û Fatimayê çawa bû? Ji van pirsan 

bersiva yekê jî di romanê de tune ye. Hetanî mirov dikare bibêje nivîskar 

derûniya ku Zeynel di nav de serobinbûyî jibîr kiriye. Çimkî bavê wî tê kuştin, 

em tu guherînek derûnî pê re nabînin, tenê li dû dijmanan e, di serdegirtinek de 

hevjîna wî birîndar dibe û ji bo nekeve destê leşkeran bi hevalê xwe wê dide 

kuştin û bi serfirazî ji kemînê xelas dibe, lê piştî vê bûyerê qet bi hevokek jî 

derûniya Zeynel ya li hember vê kuştina dilsotîner nayê zimên. Bi ya min di vê 

romanê de kêmasiya herî ber bi çav paşguhkirina derûniya lehengê sereke ye. 

Bi hêviya ku hûn jî rahêjin rûpelên wê û bi ser hev de biqulipînin û tehmek 

dîrokê jê bistînin… 
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Tarîderya: Çîrokek dilperitîner ya penaberan 

Romanivîser Mahmut Yamalak yek ji girtiyên azadiyê ye ku bi “muebbetê” 

hatiye cezakirin. Bi xwe ji navçeya Dûtaxê ya ku girêdayî bajarê Agiriyê ye. Bi 

romana xwe ya “Mermer Kanatli Kuşlar” gelek deng vedabû. Romana wî ya 

duyem bi navê “Tarîderya”yê ji Weşanên Aramê di sala 2013’yan de derçûye. 

Berî ku ez li ser romanê şirove û nêrînên xwe bînim zimên di kesayetiya 

Yamalak de hemû têkoşerên azadiyê silav dikim û cesareta wan ya dilpolayî bi 

hurmet bi bîr tînim. Ji ber ku ew ên ku ji bo azadiya gelê xwe bi her awayî 

têdikoşin, dema hin derfet ji destên wan tê girtin, li hêviya Godotî nasekinin, 

vêca alav û amûrên têkoşînê diguherînin, di girtîgehan de çeka berxwedanê 

vediguhere pênûsê û têkoşîn di qada nû -zindanê- de bêsekan didome. Bi vê 

hewldana xwe jî kevneşopiyek nû diafirînin, hîmê wêjeya di zindanan de datînin 

û şax û berên wê jî li seranserê welat belav dikin. 

Roman bi çîroka keçikek dozdeh salî ya ku di rêwîtiya li ser Deryaya Spî rastî 

bagerê tê û bi alîkariya kulorîkekê bi nîvmirî xwe digihîne peravê Îtalyayê dest 

pê dike. Hefizeya xwe winda dike, ji ber travmaya jiyaye wextekê di 

nexweşxaneyê de dimîne û paşê rahîbeyek xwedîtiyê lê dike û wê dibe di 

dibistana rahîbetiyê de dide xwendin. Navê vê keçika bêsiûd di keştiyê de Sîya 

ye lê bi gihîştina wê ya bi Îtalyayê re êdî Marîa ye. Dîrok 1998 e. 

Bi kurtasî çîrokek dilperitîner ya penaberan e… 

Marîa bi derbasbûna salan re rojek dema li kolanên bajêr -ku nivîskar nav 

hilnedaye- dimeşe “newayek” dibihîse û piştî vê dengbihîstinê derûniya wê 

xerab dibe. Carinan bi alîkariya psîkologan, carinan bi alîkariya bijîşkan jiyana 

xwe didomîne… 

Marîa rojek di nexweşxaneyê de bi tesadûfî rastî malbatek kurd tê. Ferman û 

dayika wî ya nexweş. Fermanê ku bi salan di hefsê de mayî li bajarekî Îtalyayê ku 
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li keviya Behra Spî ye diya xwe dibe nexweşxaneyê û divê navê de pêrgî Marîayê 

tê. Piştî hevnasînê Ferman Marîayê dibe mala xwe. Marîa bi alîkariya Ferman 

bajar bi bajar li nasên xwe digere lê mixabin kesî nabîne. Marîa êdî xwe wekî 

keçikeke vê malbata kurd dibîne. Vê malbatê jî ji ber zilm û zora dewleta Tirk 

xwe bi penaberî avêtiye welatê Îtalyayê. Mînak Ferman deh salan di zindanê de 

mayî û ciwaniya xwe di zindanan de borandiye. 

Piştî teseliya li bajarên Îtalyayê vêca Ferman û Marîa ji bo şopgerandinê diçin 

Fransayê û bi hin mirovên ku ji zûde li wir bicihbûyî re têkiliyê datînin da ku 

agahiyekê li ser malbata Marîayê bi dest bixin. Reşoyê bi karê tekstîlê ve mijûl e 

û Cemîleya hiqûqnas gelek alîkariya wan dikin. Hetanî li hemû parzemîna 

Ewropayê li şopa malbata Marîayê digerin, tu encamek erênî bi dest naxin. 

Di vegotina romanê de em bi trajediya penaberên ku tên Ewropayê jî dihesin: 

Yên ku hêj negihîştine reşahiya Ewropayê li hin giravan tên girtin û di kampên 

wir de bi salan dimînin, hin penaberên ku li ser Derya Spî di kampên wekî keştî 

hatiye amadekirin de dimînin, hinên ku xwe gihandine reşahiya Ewropayê jî di 

kampên di bin erdan de hatiye çêkirin de dimînin. Û hejmara wan ji dused hezarî 

jî zêdetir e. Her penaberek çîrokek xwe ya têr-êş heye. 

Reşoyê ku wekî dedektîfekî li pey şopa malbata Marîayê ye, di dawiyê de 

hevalekî ku bi birayê Marîayê re li Heftanîn û Bestayê hevaltiya gerîlatiyê kiriye 

û di şer de çend organên xwe winda kiriye dibîne û wan tîne cem hev. Marîa bi 

çavên hêsirî li çîroka Salih û birayê xwe ku navê wî Sîdar e guhdarî dike, ji bo 

birayê xwe bibîne hêviyan dermale dike. 

Ev hêviyên Marîayê di esasê xwe de ger û lêkolîna li nasnameya xwe ya 

parçebûyî û windabûyî ye. Ev nasnameya ku Marîa bi qewimîna bager û qezayek 

deryayî jê dûr ketiye wê rehet nahêle, derûniya wê xerab dike û berî kêliyek 

dixwaze bigihêje wê nasnameya jandar. Bi vê mebestê ger û lêkolîna xwe ya li 
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Ewropayê kuta dike û bi agahiyên ku ji Salih fêr bûyî, berê xwe dide Stenbolê. Di 

vê rêwîtiyê de Ferman jî pê re ye û ev rêwîtî jiyana herduyan jî diguherîne. 

Lewre evîna Ferman û Marîayê jî li Stenbolê dest pê dike. Ev jî qaydeyek jiyanê 

ye ku bextewerî û janên mirovan di hembêza hev de mezin dibin… 

Li Stenbolê jiyan surprîzek pêşkêşî Marîayê dike, ji ber ku Marîa berî bigihêje 

birayê xwe yê wextek gerîlatî kiriye, xwîşka wê Hêlîn dertê hemberî wê. 

Di vegotina bûyeran de em fêr dibin ku xwîşka Marîayê -Hêlîn- jî li Stenbolê li 

pey aqûbeta malbata xwe ye. Çimkî Hêlîn jî hem xwendekara zanîngehê ye û 

hem jî ji ber çalakiyên xwe yên siyasî di hefsê de mayiye. Ji ber vê sedemê, ji dê û 

bavê xwe veqetiyaye û hevdu winda kirine, piştî wextekê hîn dibe ku malbata wê 

bi keştiyê koçberî Ewropayê bûye, lê agahiyên zelal bi dest neketiye. Hêlîn li cem 

xalê xwe dimîne û dixwaze bigihêje malbata xwe. 

Hêlîn û hevalê wî Amed rojek di rûpelek rojnameyê de rastî îlanekê tên ku 

têde qala endamên malbateke windabûyî tê kirin. Lewre Marîaya ku bi pey şopa 

malbata xwe ketibû, hatibû Stenbolê îlana windahiya malbata xwe dabû 

rojnameyê. Ev îlana rojnameyê dibe alîkar ku herdu xwîşk bigihêjin hevdu. Bi vê 

jî namîne, piştî lêgerînek dorfireh Reşo li Başûr digihêje şopa Sîdar ku birayê van 

herdu xwişkan e û di dema gerîlatiye de nigekî xwe winda kiriye, çîroka romanê 

bi gihîştina van du xwişk û birayî ve diqede. 

Em di herka romanê de paralelî vegotina li jor, der heqê rêwîtiya penaberan 

de jî dibin xwedî agahiyên hûrûkûr. Qefleyek penaberên ji neteweyên cihê yên 

wekî efgan, hindû, ereb, kurd û efrîkî ji hêla çeteyek qaçaxçiyan ve li nîvenga 

Behra Spî di keştiyek rizî, xirope de tenê têne hiştin û piştî demekê ev keştî noqî 

bin avê dibe û bi sedan mirov dimirin. Marîa ya ku navê xwe yê rastîn “Sîya”ye 

tevî xwişk, bira, dê û bavê xwe jî di vê keştiyê de ye. 

Rêwiyên keştiyê dema pê dihesin ku qaçaxçiyan ew tenê hiştine û ji keştiyê 
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reviyane, dikevin sawa mirinê. Her yek dixwaze xwestek û hêviyên xwe yên 

nîvcomayî ji yên dora xwe re vebêje. Û em carê çîroka rabirdûya yekî guhdar 

dikin, pê re jî çendên din qala hêviyên derheqê dahatûya xwe de dikin. Di keştiyê 

de bi qasî pênc sed kesî hene ku piraniya wan kurdistanî ne. Û hêviya wan tenê 

hatina keştiyek ber bi wan e an jî hêza ba û pêlên deryayê ye ku wan bigihîne 

qeraxê welatekî… Lê ev hêvî û xwestekên wan yek jî pêk nayê. Her roja ku diçe 

hêviyên wan diçilmise, derûniya wan xerab dibe. Piştî hefteyek wan li ser 

deryayê diqede êdî tîbûn, birçîbûn, derûniya bêhêvitiyê ruhê gelekan dadigire û 

yên dîn dibin, yên xwe ji keştiyê davêjin avê û xwekuştinan pêk tînin, dertên 

holê. Ji vê pê ve jî pevçûna di navbera penaberan de dibe sebeb ku bi dehan 

mirov bên kuştin û laşê wan deryayê bi xwînê sor bike. Li hember van 

tevliheviyan çend mirovên nehs û kone vê rewşê wekî fersendekê dibînin, da ku 

azweriyên xwe yên desthilatiyê pêk bînin. Bi pêşengiya Zekî li hev dicivin û 

rêveberiyekê saz dikin. Ev rêveberî jiyanek komînalî ava dike, hemû xwarin û 

vexwarinan ji mirovan distîne û desthilatiyek wekî desthilatiya dewletokekê ava 

dike. Di destpêkê de mîna ku bi dilek saf û niyetbaş dixuyin. Serekê wan Zekî ye. 

Lê piştî demekê ji dewletên herî zalim jî zalimtir derdikevin û mirovên di keştiyê 

de ji tirs, pest û pêkutiya wan newêrin nefesê jî bigirin. Li gorî “qanûnên xwe” 

mirovan sûcdar dikin, hinan ji keştiyê davêjin behrê û dîktatoriyeke leşkerî 

diafirînin… 

Tarîderya, romana mirovên di nîvenga deryayê de bi tena serê xwe hatine 

hiştin û di nava bêçaretiyê de bi melûlî li asoyên hêvîkuj dinihêrin e… 

Tarîderya ne tenê romana dilperitîner ya penaberên li ser Behra Spî gav bi gav 

ber bi noqbûnê ve dihere ye, ew di heman demê de wêneya dewletên zulimkar 

yên li Rojhilata Navîn e ku mirov ji zilma wan direvin û xwe dihavêjin bextê 

qaçaxçiyan, bextê behrê, bextê peravên Ewropayê… Çimkî di nava mirovên di 

keştiyê de, bi dehan mirov hene ku bi deh salan di zindanan de razane û piştî 
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derketina ji zindanan xwestine ku ber bi cîgehek azad ve herin… 

Trajediya di Tarîderyayê de tê vegotin û diqewime ger wekî “encam” were 

dîtin, sedem jî dewletên dîktatoryal in. Di serî de jî dewletên ku li Kurdistanê 

jiyan li mirovan teng kirine. Çimkî bi dehan mirov dema qala çîrokên xwe dikin 

bi awayek misoger qala ragirtina xwe ya di hefsê de dikin. 

Tarîderyayê di heman demê de jiyana zindanê ya di kesayetiya mirovî de 

birînên kûr vekiriye û nayê jibîrkirin jî aniye zimên. 

Tarîderya ew romane ku xemgîniyek di hişê mirovî de diafirîne, rengê 

bexteweriyê nîn e. Lê ev xemgînî ne bêhêvîtî ye, tenê ravîkirna rastiya jiyanê ye. 

Awêneyek e li heyamek bêbext ya ku mirov mecbûrî koçberiyê kiriye. 

Tarîderya rexneyek e li mirovên ku cih û warên xwe xalî dikin û piştê didin 

welatên xwe û ber bi çarenûsek nediyar ve gavan diavêjin. 

Tarîderya di heman demê de rexneyek e li wan mirovên ku bi nexweşîna 

desthilatiyê ketiye, di rûdana herî biçûk de wekî çareseriyê serî li şîdetê didin û 

li kû dibe bila bibe di derfeta herî biçûk de raseriyê li hemcinsên xwe yên bêçare 

û bêhêz dikin û hefsarê rêveberiyê digirin destên xwe ye… Ku ev cih keştiyek rizî 

û xirope ya ber bi mirinê ve wekî hêlekan li ba bibe jî. 

Bi hêviya ku “Tarîderya”yên me veguherin ronîderyayan… 



 

 

 215       

 

  

GOTINA DAWÎ 

Ji ber ku we bi sebreke mezin ev pirtûk xwend û hûn gihîştin vê dawiyê ez we 

pîroz dikim û jidil spasiyên xwe pêşkêşî we dikim. Divê ez vê jî bi bîra we 

xwendevanên hêja bixînim ku du nivîskarên hêja jê yek “Cemîl Oguz” e ku hem 

nivîsên min di malpera xwe de weşand, hem jî carinan alîkariya rastnivîsînê bi 

min re kir. Yê din jî nivîskar “Lokman Polat” e ku bi peyamên taybet ez handanî 

nivîsîna vî cure nivîsê kirim. Ez ji wan re jî spasiyên xwe pêşkêş dikim û keda 

wan jî jibîr nakim… 

Piştî çend agahiyên biçûçik bi xatirê we: 

Di vê xebata ku di sê salan de gehîştiye armanca xwe de, ji bîst û heşt 

romanûsan mînak hatiye hilbijartin. Bi texmînî û kêm-zêde derheqê sî û sê 

romanan de agahî hatiye dayîn. Mijarê romanan balkêş bû: 

Ji hêla mijaran ve şerê salên 1990î di rêza yekem de bû. Bi qasî pazdeh roman 

li ser vê mijarê hatibûn nivîsîn… Ji Mehmet Uzun bigire hetanî Dilawer Zeraq 

lîste dirêj dibe… 

Jê çend jî derheqê dîroka kurdan û kesayetên kurd ên dîrokî de bû… Ji Jan 

Dost bigire hetanî Kamuran Simo Hedilî û Eyûp Kiran li ser vê mijarê nivîsîne… 

Jê çend jî derheqê pirsgirêk û baweriyên wekî êzdî û elewiyan de bû… Ji 

Fêrgîn Melîk Aykoç bigire hetanî Newaf Mîro û Medenî Ferho ev mijar ji xwe re 

neqandine… 

Derheqê penaberiyê de jî çend roman hebû… Ji Mahmut Yamalak bigire hetanî 

û Arşevê Oskan… 

Derheqê pirsgirêkên jinan de jî sê-çar roman hebû… Ji Çidem Baranê hetanî 

Cîhan Yildirimî li ser vê babetê nivîsîbû… 

Derheqê têkiliyên kurd û ermeniyan de jî çend roman hebû… Ji Îrfan Amîda 
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hetanî Hesenê Metê û Eyub Guven… 

Û yên din jî çend mijar bi hev re dihewand… 


