SIgun
yayinlari

Büyük

Ozanlar

Dizisi

1

MEM
A

A

EHMEDE XANI
Türkçesi

:

M. E. Bozarslan

GÜN YAYINLARI
Başmusahip Sokak, Tan Ap. No.
İSTANBUL - 1968

6

HÎLAL MATBAACILIK KOLL. ŞTÎ. - îstanbul -

1968

- Tel.:

22 91 78

PfiŞGOTIN

ÖNSÖZ

8

MEM Û ZÎN

MEM Û ZÎN di nava pirtûkên bêjeyîyên dinyayê
ên nemirda li qora pêşîn cîh girtîye. Ev pirtûka gewre bi
babetê xwe hevtayê ROMEO Û JÛLlYET'a Şekspîr û
LEYLA Û MECNÛN'a Fizûlî'ye.
Hem bi babetê xwe, hem jî bi fesahet û rûmeta xweya bêjeyî ev pirtûk dûê her xwendevanî bi alî xweda di
kêşe û hêjayîya xwe bi her kesî di de qebûlkirm.
Xasma h Rohelatê welatê me di nava gelên xelkêda ev
pirtûk pir û pir hatîye naskinn. Bi wî qasî ku gelek mirovên nexwendî jî h gorî xwe hmek perçên wê jiber di km û
carna ku minasebet tê, ji dev di xwînm.
Lê mixabm ku xwendevanên welatê me, ên ku bi zarê
Kurdî û Tirkî di peyîvm tev, ji xwendma vê pirtûka hêja
heta nuha bê par mane. Lewra pirtûk bi herfên Erebî hatîye nivîsîn û bi zarê Tirkî ne hatîye wergerandm. Ji ber
vî, tenê kesên ku bi zarê Kurdî û herfên Erebî tev di zanm, di karm wê bi xwîmn. Eşkeraye ku hejmara vana jî
pir û pir hendike.
Jibo vê îhtîyaca han me MEM O ZÎN'ê hem wer gerand bi herfên Latnî hem jî wer gerand bi zarê Tu-kî. Bi
vî awayî fersenda xwendma wê, ji xwendevanên ku bi
zarê Kurdî û Tirkî di peyîvin tevra çê di be.
Jibo ku miqayesekirma eslê wê û wergerînika wêya bi
zarê Tirkî ji xwendevananra hêsan be, me rûpelên Kurdî
û Tirkî h hember hevdû, rupelên Kurdî h alî çepê, ên Tirkî jî h alî rastê danî. Di her rûpelekîda bi qasê hevdû ferd
hatm rêzkirm.

Ji ber ku ev pu-tûk di dawîya sedsala XVII'anda hatîye nivîsîn, wek pirtûkên hevdemêd wê gişt, di wêda jî
gelek pirsên Erebî û Farisî hene. Tabîî di wergerînika Tu-kî' da me van pu:san jî wek ên Kurdî wer gerand. Lê di eslê
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MEM Ü ZlN dünyanm ölmez edebî eserleri arasmda ön
safta yer almıştır. Bu dev eser konusuyla Şekspir'in RO¬
MEO VE JULÎYET'inin, Fuzulî'nin LEYLA ÎLE MECNUN'ımun bir dengidir.
Gerek konusu ve gerekse edebî değeriyle bu eser, her
okujoıcunun gönlünü kendine çekmekte, değerini herkese
kabul ettirmektedir.
Özellikle ülkemizin Doğu bölgesinde bu kitap halk
arasmda hayli tanınmıştır. O kadar ki birçok okumamış
kimseler dahi kendilerine göre kitabm bazı pasajlarmı ez¬
berler ve ara sıra münasebet gelince ezbere okumaktadır¬
lar.

Ne yazık ki ülkemizin Kürtçe ve Türkçe konuşan oku¬
yucuları bugüne kadar bu değerU eseri okumaktan yok¬
sun kalmışlardır. Çünkü eser Arap harfleriyle yazUmış,
Türkçe'ye de çevirilmemiştir. Bunun için, hem Kürtçe'jd,
hem de Arap harfleriyle okumayı bilen kimseler ancak
okuyabilmektedirler. Bunlarm sayısmm çok az olduğu aşi¬
kârdır.

işte bu ihtiyacı karşılamak için MEM Ü ZlN'i hem Lâ¬
tin harflerine, hem de Türkçe'ye çevirdik. Böylece Kürtçe
de konuşan, Türkçe de konuşan okuyucular için bu kitabı
okuma fırsatı doğmaktadır.

Orijinaliyle Türkçe çevirisinin karşUaştırUmasmı ko¬
laylaştırmak için Kürtçe ve Türkçe saj^alan
karşUıkh,
Kürtçe sayfalan sol, Türkçe sajrfalan da sağ tarafa koy¬
duk. Ajnrıca her saj^a da ajmı miktarda, mısra mısra di¬
zildi.
Bu eser XVII. jüzyUm sonlarmda yazUdığı için, çağ¬
daşı olan diğer bütün eserler gibi onda da birçok Arapça
ve Farsça kelime vardır. Tabiî Türkçe çevirisinde bu ke-
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pirtûkêda me van pirsan ne guhart û h ser halêd wan mvM. Ji ber ku her kes bi mana vana ni zane, me di daviaya pirtûkêda ferhengekî ji van pirsanra çê kir û mana
wan di wê ferhengêda bi zarê Kurdî û Tirkî tev mvîsî.

Çîroka Mem û Zîn'ê bi navê «Memê AIan» di nava
xelkê Kurdda gelek belavbûyîye û gelek kevne. Ev çîrok ji
berî Mîladêve di nava xelkêda tê gotm û bûye destanekî
mîtolojîk.
Hozanê mezm Ehmedê Xanî jî ji çîroka «Memê AIan»
îlhama xwe girtîye û bi wê îlhamê wê çirokê h gorî jîna
dema xwe xistîye kirasekî migexxes, bi awakî hevdemî û
modem nivîsîye. Bi vê yekê hem çîrokê ji wmdabûnê nzgar kirîye, hem jî ji bêjeyê Kurdî'ra eserekî nemir dîyarî
kirîye.
Xanî di vê pirtûkêda h dora evûia. Mem û Zînê,
jîna dema xwe û wezîyeta wêya komelî, zanîyarî û îdarî jî
bi hunermendyekî xurt teswîr kirîye û anîye ber çavan. Başîyê, rastîyê, bê, gunehîyê, jarîyê û bmdestîyê di şexsê Memê û Zînê da civandîye û nîşandaye,
Xirabîyê, galûzîyê, fesadî û durûtîyê jî di şexsê Bekir'da
kirîye qahkekî mişexxes û h ber çavan ra xistîye.
Ji bil vana zîhnîyeta ku wê demê li ser karbidestên
dewletê û çerxa îdarî û sîyasî hakimbûye jî bi terzekî
hostayî daye fêmku-m; vê zîhnîyeta paşdamayî, sîtemkar,
çewt û kufikî helanîye û h erdê xistîye; tevger û zîhnîyeta
karbidestan, xasma rabûn û rûmgtma wan bi gotinên kesên dilreş, kîndar, mefaperest û şalûz anîye rastê, teqbîh
ku-îye û adeta h dijê vê sazûmana nzî û sîtemkar ra bûye.
ME^f Û ZlN berî nuha sê caran hatîye çapkirm:
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Umeleri de Kürtçe kelimeler ve cümleler gibi aynen çe¬
virdik. Fakat kitabın orijinalindeki bu yabancı kelimele¬
ri değiştirmedik, olduğu gibi yazdık. Ancak herkes bun¬
larm anlammı bilmemektedir. Bunun için kitabm sonuna
bir Sözlük ekledik ve bu keUmelerin açıklamasını o söz¬
lükte Kürtçe ve Türkçe olarak yazdık.

Mem û Zîn'in hikâyesi «Meme Alan» adıyla Kürt hal¬
kı arasmda hayli yaygm ve eskidir. Bu hikâye Milâttan
önceden bu yana halk arasmda söylenen ve mitolojik bir
niteUk kazanan bir destandır.
Büjrük Ozan Ahmed-i Hânî de «Meme Alan» desta¬

nından ilham alarak o hikâyejd kendi çağmm yaşantısma
göre somut bir kalıba dökmüş, çağdaş ve modern bir üs¬
lûpla yazmıştır. Bu suretle hem destanı kaybolmaktan
kurtarmış, hem de Kürt edebiyatına ölmez bir eser arma¬
ğan etmiştir.

Hânî bu eserde Memo ve Zîn'in aşkı etrafmda çağınm yaşantısını, o zamanın sosyal, kültürel ve idarî duru¬
munu da güçlü bir meharetle tasvir etmiş gözler önüne
sermiştir. îjâliği, doğruluğu, suçsuzluğu, zayıflığı ve çare¬
sizliği Memo ve Zin'in şahsında toplayarak ; kötülüğü, dal¬
kavukluğu, fitneciliği ve ikiyüzlülüğü de Bekir'de somutlaştırarak

gözler önüne sermiştir.

Bundan başka o çağda yöneticilere, devletin siyasî ve
idarî çarkına hâkim olan anlayışı usta bir üslûpla anlat¬
mış; bu geri, zalim, çarpık ve küflü anlayışı yerden yere
vurmuş; yöneticilerin davranış ve anlayışmı, özeUikle on¬
ların kötü niyetU, kinci, çıkarcı ve dalkavuk kimselerin
sözüyle oturup kalkmalarmı ortaya koyarak kötülemiş,
bu çürük ve haksız düzene karşı âdeta isyan etmiştir.
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Sala 1919'wan Ii Stenbol'ê, bi herfên Erebî.
Sala 1958'an h Şam'ê bi herfên Erebî.
Sala 1962'wan h Moskowa'yê bi herfên Latînî.
Ji bil vî, giştê pirtûkê bi zarê Rusî û çend pişkên
wê jî bi zarê Elmanî hatîye wergerandm. Hema hema di
hemî ansîklopedîyên dmyayêda qala vvê mvîsarê
wê tê kirm. Li welatê me navê wê û jûienîgarîya nivîsarê wê bi kurtî di ANSÎKLOPEDlYA, ISLAM, fasîkula
68'an, rûpela 1113'anda derbaz di be.
1
2
3

Amanca me ji wergerandm û belavkirina vê pirtûka
hêja eve ku, em vê pirtûka nemira kilasîkî ji xwendevanên welatê xwera bi dm karkirm û bi wan bi din naskirm. Em bawer di kin ku ev wergerandm û belavkirma me,
dê hem ji zêdebûna zanîyarîya xwendevananra, hem jî ji
dewlemendbûna pirtûkxana welatê mera bi be xizmetekî.
Eger ev bawerîya me bi cîh bê em dê xwe gelek bextewer bi hesibînm.
Ji bil vî, jibo ku wergerandma vê pirtûka nemir hi
herfên Latînî û bi zarê Tirkî ji mera bû nesîb, em gelek
kêfxweşm.
20/10/1968
M. Emîn Bozarslan
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MEM o ZÎN bundan önce üç defa basUmıştır:
1919 yUmda istanbul'da Arap harfleriyle.
2
1958 yılında Şam'da Arap harfleriyle.
3
1962 yUında Moskova'da Lâtin harfleriyle.
Bundan başka kitabm tamamı Rusça'ya, bazı bölüm¬
leri de Almanca'ya çevirilmiştir. Hemen hemen bütün
dünya Ansiklopedilerinde kitaptan ve yazarmdan
bah¬
sedilmektedir. Ülkemizde ÎSLÂM ANSÎKLOPEDlSÎ'nin
68. fasikül 1113. saj^asmda kitabm adı ve yazarının bij'Ografisi kısaca geçmektedir.
1

Bu kitabı çevirmekte ve yayınlamaktaki
amacımız,
bu ölmez klâsik eseri ülkemizin okuyucularına kazandır¬
mak ve tanıtmaktır. Bu kitabı çevirip yayınlamakla, hem
okuyucularm kültürünün
artmasına, hem de ülkemizin
kitaphğınm zenginleşmesine hizmet ettiğimize inanıyo¬
ruz. Bu inancımız gerçekleşirse kendimizi mutlu sayaca¬
ğız.
Ayrıca bu ölmez eseri Lâtin harflerine ve Türkçeye
çevirmek bize nasibolduğu için çok sevinçUjdz.

20/10/1968
M. Emin Bozarslan

JÎNENÎGARlYA XANÎ
Ehmedê Xanî sala 1651'ê h hêla Hekkarî'yê li gundê Xan'ê hatîye dinê. Di demekî kurtta bi zanîn û zanîyarîya xwe nav û deng daye, di vê rastêda gelek pêşda çûye.
Di 14 salîya xweda ketîye jîna mvîsarîyê.
Xanî ji bêjeyê Kurdî'ra xizmetekî pir hêja kirîye û
defmku-m. Lê mixabin ku tarîxa wefata wî ne kifşe. Meqbera wî h Bayezîda Rohelat zîyaretgaha xelkêye.
Xanî ji bêjeyê Kurdîra xizmetekî pir hêja kirîye û
gelek şê'r û eserên qedirbilmd dîyarî kirîye. Şaheserê eserêd wî MEM Û ZlN'e. Hozan vê pirtûkê sala 1695'an temam kirîye. Der heqê destpêkirma wêda tu wesîqe tunnm. Tê gotm ku sala 1690'î dest bi mvîsîna wê kirîye.
NÛBARA BIÇÛKAN jî pirtûkekî wîyê hêjaye. Ev
pirtûk Ferhenga Erebî-Kurdîye, ew jî wek MEM Û ZÎN'ê
tev menzûme. Di serê her pişkekî weda jî şîretekî der heqê
mefa xwendmê, xebatê, rastîyê û karên weha yên komelîda mvîsîye. Tarîxa nivîsîna NÛBARA BIÇÛKAN 1684'e.
Ji bil vana EQÎDA ÎMANÊ jî bi nezim nivîsîye. Ev
û NÛBARA BIÇÛKAN bi hevdûra çend caran h Stenbol'ê hatine çapkirin.
Xanî di dema xweda gelekî pêşdakarbûye

;

çavva

ku

ji MEM O ZlN'ê jî tê fêmkirin h dijê neheqîyê, sîtemê, şûndakarîyê û sazûmana feodal cephe girtîye,
di vê rêda pir tîkoşîn kirîye; alîkarîya rebenan, xizanan,
bindestan û bersîteman kirîye. Wek hmek zanayên hevdemêd xwe ji karbidestanra û sîtemkaranra şalûzî ne
kirîye, li dû mefayê ne bezîye. Kurta gotmê: Tim û tim
h alî xelkêbûye. Mesela di pêşgotma NOBARA BIÇOKAN'da gotîye ku:

HANÎ'NİN BİYOGRAFİSİ
Ahmed-i Hânî 1651 jolında Hakkâri bölgesinin Hân
köjmnde dünyaya gelmiştir. Kısa bir sürede iUm ve kiUtürde ün salmış, bu alanda hayU ilerlemiştir, 14 yaşlarmdayken yazarlık hayatına

atUmıştır.

Hânî Doğubayezit'de vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. Fakat yazık ki vefat tarihi belli değildir. Türbesi
Doğubayezit'te halkın ziyaretgâhıdır.
Hânî Kürt edebiyatına çok değerli hizmetler yapmış,
birçok nefis şiir ve eser armağan etmiştir. Eserlerinin şa¬
heseri MEM O ZlN'dir. Ozan bu kitabı 1695 yUmda ta¬
mamlamıştır. Hangi tarihte bu eseri yazmaya başladığı
hakkmda hiçbir belge yoktur. 1690 yUmda başladığı söy¬
lenmektedir.
NÜBARA BIÇÛKAN (Küçüklerin Turfandası) da
değerli bir eseridir. Bu kitap Arapça - Kürtçe sözlüktür, o
da MEM Ü ZlN gibi manzumdur. Her bölümünün başın¬
da da okuma, çalışma, doğruluk ve bunlara benzer sos¬
yal konular hakkmda bir öğüt yazmıştır. Bu eserin yazılış
tarihi 1684'tür.
Bunlardan başka EQlDA IMANE (inanç yolu) adlı
küçük ve manzum bir eser yazmıştır. Bu eser NÜBARA
BIÇÜKAN'Ia birlikte istanbul'da birkaç defa basUmıştır.

Hânî, çağında çok ileri görüşlüydü; MEM Ü ZlN'den
de anlaşılacağı gibi haksızlığa, zııIme, gericiliğe, feodal
düzene karşı cephe almış, bu yolda hayli mücadele etmiş¬
tir; zavalhlarm, yoksulların, çaresizlerin ve haksızlığa
uğrayanların yardımcısı olmuştur. Çağdaşı olan bazı bil¬
ginler gibi yöneticilere ve zahmlere dalkavukluk etmemiş,
çıkar peşinde koşmamıştır. Kısacası: her zaman halktan
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«Min ev nivîsî ne jibo sahib rewacan
Belkî jibo biçûkêd Kurmancan»
Ji vî jî bi eşkerayî tê zanîn ku xizmeta wî ji kesên

xwedî rewac û xwedî meqamra, ji hendikên bextewerra
ne bûye; ji piranîya xelkêra, ji zarûkên xelkêra xizmet û
xebat kirîye.
Hozanê mezm di fikra xweda serbestbûye, bawerîyêd
xwe bi wêrîn gotîye û nivîsîye, di vê yekêda ji tu tiştekî
fikar ne kirîye û ji gotm û nivîsîna rastîyê qet û qet paşda ne maye.
Xanî li dû moda wê demê ya aiîstoqratîk ne çûye û
wek zanayên dm pirtûkên xwe bi zarê Erebî û Farisî ne
nivîsîye. Eserên xwe gişt bi zarê xelkê, bi zarê xweyê dê, bi zarê Kurdî nivîsîye û bûye yek ji pêşrewên bêjeyê Kurdî.
Hozanê nemir, di meydana bêjeda çawa hunermendbûye, di meydana felsefê û zanîyarîyêda jî wisa di pêpilûkekî bilmddabûye. Di vê yekêda ji zanayên Rohelatî
hevtayê Fîrdewsî, Sadî, Fizûlî û yên wek wanbûye. Çawa
ku ji pirtûka wî jî tê fêmkirm xwedîyê felsefekî pir kûr
û zanîyarîyekî pir ferebûye.
Ji bil zarê xweyê dê Kurdî, bi zarê Tirkî, Erebî û
Farisî jî baş di zambûye.
Gelek mixabm ku der heqê jîna wîda zanînekî bi sipartek û wesîqe di destê meda timne. Lê ev yek tesellî di
de me ku, eserêd wî navê wî xistine nava qora mirovên
nemir û wî timzmdî kirme.
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yana olmuştur. Örneğin, NÜBARA BIÇÜKAN'm önsö¬
zünde şöyle demiştir:
«Ben bunu revaçtakiler için değil,
Kürt çocukları için yazdun.»
Bundan da açıkça anlaşUıyor ki revaçtakiler ve ma¬
kam sahipleri için mutlu azmlık için çalışmamış ; halk ço¬
ğunluğu için, halk çocukları için çalışmış ve hizmet et¬
miştir.

Büyük Ozan düşüncesinde özgürdü, inandığmı cesa¬
retle anlatmış ve yazmış, bu hususta hiçbir şeyden endişe
etmemiş, doğruyu söylemekten ve yazmaktan hiç ama hiç
geri durmamıştır.
Hânî o çağın aristokratik modasına uymamış ve di¬
ğer bilginler gibi eserlerini Arapça ve Frasça yazmamış¬
tır. Eserlerinin hepsini halk diliyle, kendi ana diliyle,
Kürtçe olarak yazmış ve Kürt edebiyatmm öncülerinden
biri olmuştur.
Ölümsüz Ozan, edebiyat alanmda nasıl mahir idiyse,
felsefe ve kültür alanında da öylece yüksek bir mevkideydi. Bu hususta Doğulu bilginlerden Firdevsi'nin, Sa¬
di'nin, Fuzulî'nin ve benzerlerinin dengiydi. Eserinden de
anlaşUacağı gibi derin bir felsefeye ve geniş bir kültüre
sahipti.
Ana diU Kürtçe'den başka Türkçe'yi, Arapça'ja ve
Farsça'yı da ijd biUrdi.
Ne yazık ki hayatı hakkmda elimizde, belgelere da¬
yanan bir bilgi yoktur. Fakat şurası bize teselli veriyor ki
eserleri admı ölmez insanlarm safına katmış ve onu ebe-

dîleştirmiştir.

PESNÊ XWEDÊ

Sernameê name namê Ellah
Bê namê wî natemane, wellah
Ey metleê hisnê îşqebazî,
Mehbûbê heqîqî-yû mecazî
Namê teye lewhê nameya îşq
îsmê teye neqşê xameya îşq
Bê neqşê te neqşê xame, xame
Bê namê te name, natemame

Namê teye şahê beytê meqsûd
Fîhristê mikatebatê mehmûd
Mazmûnê miraselatê «Iareyb»
Meşhûdê mikaşefatê bîlxeyb

Mehbûbê qulûbê men lehul-qelb!
Qelban tu di kî bi bal xweve celb
Ma§ûq-i tu'wî, bi fexr û nazî!
Aşiq tu'wî, lêk-î bê nîyazî!

I
AJLLAHA ÖVGÜ

Kitabm
Vallahi
Ey
Ey

baş yazısı AUahm adı
eksik demektir kitap, olmazsa onun adı
aşk güzelliğinin doğuş ufku olan Allah!
«aşk-ı hakikî» ile «aşk-ı mecazî»nin sevgilisi
AUah!
.Senin adın üzerine yazılır aşk yazısı,
Aşk kaleminin nakşı da jdne senin adındır.
Senin nakşın olmadan kalemin nakşı çiğdir
Senin adm olmazsa yazı da eksik kalır.
Amaç edinilen Kabe'nin şahı senin adındır.
Bütün kutsal yazılar da senin admda toplu hâlde durur.
Senin adındır tüm vahiylerin özü
Görünmejdp de keşfedilen varlıklar

senin admda
görünür.
Ey gönül sahiplerinin gönüllerinin sevgiUsi,
Sensin gönülleri kendine doğru çeken!
Övünen ve nazlanan sevgili sensin!
ÂşUî da sensin, fakat dileksizsin.

20

MEM Û ZÎN

Mitleq tu mifîd û mistef adî
Bê şibhe mirîd û hem miradî!
Nûrî tu di hisnê rûyê dildar
Narî tu di qelbê aşiqê zar! (1)
Şem'î, ne ji qismê nûr û narî
Şemsî, ji eyan tu perdedarî!
Gencî tu di nêv tilîsmê alem
Kenzî tu eyan ji îsmê adem
Ev alem û ademî-jai meşhûd
Ev mimkun û masîwayê mewcûd
Hemyan bi teye midare û debr
Feyyazê rîyazê xelqê wel-emr!
Emrê te bi lefzê «Kun» du alem
Alewcûd-i kirm, xerez çi adem
Adem bi xwe yek ji herduwane
Yek herfe ji emrê «Kim», fekane
Ew herfe heqîqeta miheqqeq
Hem emre bi qudreta te hem xelq
Eşbah-i miressemm ji nasût
Erwah-i miwessemm bi lahût
Ev rûh û cesed bi cebr û îkrah
Tezwîc-i buwîn bi emrê Ellah
Nasût-i eger çi rengsefale
Lahût-i ji pertewa cemale
Herfa ku me gotî, neqşê hûre
Lê meqsed û maneya wê kûre
Zahir te eger numaye suxra
Batm ewe neqşê xame kubra
Mewcûde di wê, şehadet û xeyb
Meşhûde di wê, sîyadet û cyb
(1) Aşiqê zar: Evîndarê rebenê qelsê perîşan.. Di be ku ev
kelîme di eslê xweda «Jar» be, lê bi şaşbûn -"Zar^^ hatibe nivîsîn.
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Fayda veren de, kendisinden yararlanUan da sensin!
Şüphesiz hem isteyen, hem de istenensin!
Sensin sevgiUnin yüzündeki aydınlık!
Zavallı âşıkm gönlündeki ateş yine sensin!
Mumsun ama ateş ve ışık çeşidinden değilsin.
Güneşsin ama perdelenmişsin gözlerden!
Evren tılsımmm içinde definesin sen!
insan admdan keşfedilen hazinesin sen!
Bu evren, bu insan ve görünen bu varlıklar.
Bu yaraltUan, senden gayrı bütün yaratıklar,
Hepsinin yönetimi ve geçimi seninledir,
Ey yaratışın ve emrin bahçesine fejdz yağdıran
AUah!.
Senin emrin «01» sözcüğüyle iki âlemi birden
Varlığa getirdi; gerçi amaç insandı.
Bu iki âlemden biridir insanm kendisi,
«Ol» ve »Oldu» emrinin bir harfidir (1).
işte gerçekten gerçek olan, o harftir;
Hem o emir, hem de yaratış senin kudretine bağlıdır.
Cisimler maddeden resmedilmişler.
Ruhlar ise kutsallUîIa nişanlanmışlar.
Bu ruhlarla cisimler cebirle, zorla
Çiftleştirilmişler Allahın emriyle.
Maddenin değeri gerçi düşüktür
Ama kutsallık, güzelliğin ışığmdandu-.
işte bu harf, işlemesi ince bir nakıştır;
Gel gör ki amacıyle anlamı derin mi derin.
Gerçi görünüşte, sen onu en küçük olarak göstermişsin
Ama asImda o, en büyük kalemin nakşıdır.
Gröriinen ve görünmeyen hep onda mevcuttur;
Erdem de, kusur da hep onda gözükür.
(1) Şu anlamdaki âyete işaret ediyor: «Allah bir şeyi yarat¬
mak istediği zaman, ona «Ol»- der, o da hemen olur.»
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însan bi xwe hem zelame, hem nûr
Adem ji te hem qerîbe, hem dûr
Hindî weku cinsê alemîne
Ew tabiê new'ê ademîne
Ev renge felek hemî miezzem
Ev çende melek hemî mikerrem
Ev karîgeha ezîm û dewwar
Ev barîgeha bedî'û seyyar
Ev çende zeraîn digel enasir
Ev renge arez digel cewahir
Ev çende he nî'met û nefaîs
Ev renge he me'kel û melabîs
Ev çende he middea û metlûb
Ev renge he mişteha û mehbûb
Heywan û meadm û nebatat
Metlûb û meqasid û miradat
Bîlcunle jibo mera h karin
Fîlcimle jibo me ber di barm
Heqqa, ku te xweş nîzam û rewneq
Tertîb-i kirm jibo me, elheq!
Em xafil û atil û gunehkar
Mayîne di qeydê nefsê emmar
Nînm me di qelbê fikr û zikrek
Na kin bi zimanê hemd û şikrek (1)
Xanî ku nehin bi qelbê zakir
Barî! Bi de wî zimanê şakir!

(1) Zimanê: Di vê rêzê û rêza pey
me li şûna wan -"Zimanê^ nivîsî.

vêyada

-KZebanêw-

bû,
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însanm kendisi hem karanlıktır, hem ışık;
insan hem yakındır sana, hem uzak.
Ne kadar evren çeşidi varsa.
Hepsi insan çeşidine tâbidir.
Hepsi muazzam bunca felek.
Hepsi muhterem bunca melek.
Dönüp dolaşan bu muazzam çark.
Bu göz kamaştırıcı gezgin saray,
Bunca yerler ve unsurları.
Bunca arazlar ve cevherleri.

Bunca doyulmaz nimet ve değer.
Ve bütün jdyeceklerle giyecekler.
Bunca aranan ve istenenler.
Bunca arzu edilen ve sevilenler,
Hayvanlar, madenler ve bitkiler.
Arananlar, amaç edinilenler ve muradlar;
Hepsi bizler için işler hâldedir.
Hepsi bizler için yük altmdadır.
Gerçekten güzel ve parlak bir düzen
Düzenledin bizler için doğrusu sen!
Biz gafiller, tenbeller, günahkârlar.
Kötülük isteyen nefsimizle kayıtlıjnz.
Gönlümüzde taşımıyoruz senin fikrini ve de zikrini,
DiUmizle de ödemiyoruz senin hamdini ve de şükrünü.
Hânî, gönülden anmıyorsa eğer seni,
AUahım ! Ona şükredici bir dil ver !
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GAZlEIRIN Û LAVAYIYA JI XWEDÊRA
Ey şikrê te cewhera zebanê!
Wey zikrê te seyqela cenanê!
Ey Wahidê bê §erîkê yekta!
Wey Wacidê bê nezîr û hemta!
Ey Baqîyê bê zewalê daîm!
Wey Hadîyê bê fenayê qaîm!
Ey xaliqê erd û asîmanan!
Wey xaliqê cimle îns û canan!
Milk û melek û felek bi carek
Bîlcimle te çê kirm, tebareki
Subhaneke, kulleme xeleqte!
Ehsente fe keyfe ma feleqte (1)
Herçî ku te çê kir, ey nîkûkar!
Heryek di hedê xweda sezawar
(1) Ev beyt giş bi zarê Erebîye, mana wê eve: Çi qas tiştên ku
te aferandîye, ez jibo wan te pak u paqij di dêrim, ez hemîyan di
ecibînim. Herçî tiştê ku te 31 tunneyîyê anîye heyîyê, 31 tarîtîyê
anîye ronahîyê; bi çi awayî te çê kiribe te xweş çê kirîye, karên

te hemî xweşm.

n

AIXAHA ÇAGKI VE YAKARIŞ
Ey şükrü dilin cevheri olan AUah!
Ey anması gönlü parUdatan Allah!
Ey eşsiz, ortaksız, bir olan Allah!
Ey emsalsiz, benzersiz var olan AUah!
Ey zevâU olmayan, daima var olan bakî AUah!
Ey fâni olmayan, kendi kendine var olan, doğru yolu
gösteren Allah î
Ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı!
Ey bütün insanların ve cinlerin yaratıcısı!
Ülkelerin, meleklerin, feleklerin hepsini,
MaşaUah, sen yarattm hepsini.
Her nejâ yarattmsa güzel yarattın.
Her nasU varlığa getirdinse güzel yaptm.
Ey işi güzel olan! Her nejd yarattmsa sen.
Her biri kendi yerindedir ve yerine lâjnıktır.
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Ev neh sedefêd-i pir mirarî
Durrêd-i sefîd, şefaf û tarî
Heftêd-i mîsalê durrê xelten
Herşeş cîhet û çîhar-i erkan
Hersê weledêd-i pir mewalîd:
Xezra û sema, digel meqalîd
Lewh û qelem û sewabit û erş
Heywan û nebat û maden û ferş
Zahir kirm ev qeder sanayî'
Peyda kirin ev qeder bedayî'
Heryek ji edem kirin te peyda!
Ibda'i kirm te bê heyûla
Fîlcimle: çi ewwel û çi axir
Elqîsse: çi mi'min û çi kafir,
Heryek ji tera we bûne mezher!
Ew renge di wan tu bûyî mezmer!
Bê hisnê te nîne wan wicûdek!
Bê nûrê te nîne wan nimûdek!
Hîkmet ewe batmî û zahir!
Qudret ewe xaîbî û hazir!
Nînm te tecezzî-yû temekkim
Emma we di van di kî tewettim
Goya hemî cîsmekm, tu canî!
Goya hemî şehrekm, tu xanî!

Hisna teye zîneta hebîban!
Reşka teye xeyreta reqîban!
Meyla teye aşiqan di kêşit!
Derdê teye dil ji ber di êgit!
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Dolu inci olan bu dokuz sedef.
Ak ve parlak inciler ve de siyahlar (1),
Birbirine katılmış inciler gibi olan yedili (2),
Her altı yön ve dört köşeler.
Doğmuş olup da çok doğurgan olan üçler:
Yani toprak, gök ve anahtarları,
Levh, Kalem, arş ve sabit yUdızIar,
Toprak, hajT^anlar, bitkiler ve madenler;
işte bu kadar sanat gösterdin sen.
Bunca güzel şey icadettin sen.
Bunlarm hepsini yokluktan sen var ettin,
îlk-maddeleri yokken nakşedip süsledin.
Hulâsa: îster başlangıç, ister son olsun;

Kısaca: îster inanan, ister inanmayanlar olsun;
Hepsi sana öylece ajma olmuş.
Sen de öylece onlarda gizlenmişsin.
GüzeUiğin olmasa, bir varlığı olmaz hiçbirinin,
Işığm olmasa görünmezler bile.
Hem gizli, hem de açık oluşunun işte budur hikmeti;
Hem kajnp, hem de hazır oluşunun işte budur kudreti.
Parçalanmak ve yer almak yoktur senin için.
Fakat bunları kendine yer edinmişsin.
Sanki hepsi bir vücut, sen de can ;
Sanki hepsi bir şehir, sen de han.
Senin güzelUğinle süslenir sevgililer.
Senden imrenerek rakipler gayrete geUr.
Âşıkları çeken, senin çekimindir;
Gönülleri sızlatan, senin derdindir.

(1) Sedeflerden maksatı, herhalde, güneşin çevresinde dönen,
dokuz gezegenin yörüngeleridir; incilerden maksat da, gezegenler^
(2) Yedili'den maksat.herhalde,
-«Büyük Ayı yada
«Küçük.
Ayı» takımıdır.

28

MEM Û ZÎN

Şêrîn te kire şekir li Perwîz!
Ferhad-i ji rengê eşkê xûnrîz!
Leyla te kire bela h Qeys-î!
Ramîn bi te ram-i bû h Weysî!
Yûsif te çira numa Zileyxa?
Wamiq te kusa gîhande Ezra?
Şêxê weku pênce hec bijarî,
Dîn kir te jibo keça kufarî! (1)
Nîlûferê nazeperwerî kir!
Ew jî te h mîhrê mi.şterî kir!
Balayê bilind te daye serwan!
Pabendê bela te da tezerwan!
Bilbil te kirm hezar-i şeyda!
Sorgul te kirin ji xarê peyda!
Xweş rengê te da gîyayê sorgul!
Xweş dengê te da newayê biIbiJ!
Ronahî te da serê şemalan!
Perwane kirin bi şewqê talan!
Mehbûb-i te çê kirm di dilkeş!
Meczûb-i te pê kirm mişewweş!
Ev îşq û mehebbeta di dilda
Ev zilf.û selasilê di milda,
Aya, ne te çê kirm miqabil!
Heryek te bi hev kinn miadil!
Ayîne te çê kirm mikerrer!
Hisna xwe di wan te ku- misewwer!
Ayîne h pêşê tûtîyan girt!
Davek te h pêgê kûvîyan girt!
Ayîne, ji wan weye ku ave
Ew eksê, ji wan weye ku tave
(1) Şêx: Şêxê Sen'anî ku li du keça Padîşahê Ermenistan'ê
çû û jibo wê çû dêrê, meyê ve xwar, gavenîya berazan kir, paşê
jî keçikê kir misilman u revand anî. Feqîyê Teyran çîroka v.'î bi
şê'r mvîsîye.
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Şirin'i Perviz'e şeker yapan sendin;
Ferhad'a kanlı gözyaşları döktüren de sen.

Leylâ'yı Mecnûn'a sen belâ ettin;
Ramin'i Veysi'ye sen râm ettin.
Yusuf'u nasU Züleyha'ya gösterdin?
Vâmık'ı neden Azra'ya kavuşturdun?
Elli hac edâ eden o şeyhi de.
Gâvur kızı için sen delirttin (1) .
Nilüfer'i nazlı büjöiten de sensin,
Büjütüp güneşe müşteri eden de sen.
Servilere o uzun boyu veren sensin,
Sülünlerin ayağmı bağlayan da sen.
Kırmızı gülü dikenlerden çekip çıkaran sensin,
Ve sensin bülbülü bin deUye döndüren.
Gül bitkisine güzel rengini.
Bülbüle o güzel sesini veren de sen.
Mumlarm ucuna ışığı yerleştirensin.
Pervaneyi sevda ile talan edensin.
Dilberleri gönül çekici yaratıp yaratıp
Meczup âşıkları sersemletensin.
Gönülleri dolduran sevgi ve aşk.
Omuzlardan dökülen zülüf ve örgüler.
Seninle var olup yüzyüze durdu.
Seninle birbirlerine uygun düştüler.
Kendi güzelliğin yansısm diye,
Ardarda ajmalan yaratan sensin,
Ajmalan Tûtî'Ierin önünde tutan da sen,
Canavarlarm yolunda tuzak kuran da.
Onlar aynaja su sanırlar,
O yansıyı da güneş ışığı.

(1)

San'an

Şeyhinin

hikâyesini

kasdediyor.
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Neqşê te di bînm ew di avê
Na kin hezerê ji av û davê
Lebteşne teleb di km zelalê
Wî dane û damê zilf û xalê
Meqsûd-i ku bû ji pêşve hazir
Dê qesd-i bi km cemîê nazir

Tûtî bi xwe, ma şekir di rêjm?
Herçî di bihên, ewî di bêjm
Wê meqsedê mixteser di bînm
Pabende di bm, gelek di mînm
Meqsûd û miradê dil tu şa'yî!
Emma tu «TudîlIu men teşa» yî!
Herçî te di vê bi bî dalalê
Pabende di kî bi zilf û xalê
Herçî ku tu bînî ser hîdayet
Vêra bi girî, bi kî înayet,
Hazir wî di bî meqamê malûm
Ger xadime wî di gêrî mexdûm
Bê secde te ey cenabê Mabûd!
Adem kire qîblegah û mescûd
Isa te kusa gîhande ewcan?
Aya bi çi te hebandî ew can ?
Dersa ku bi xef te gote îdrîs
Elbette di çû meqamê teqdîs
Iblîs'ê feqîrê bê cînayet
Hindî te hebû digel înayet
Her rojê di kir hezar-i taet
Lewra ku te da wî îstîtaet
Wî secde ne kir li xeyrê Mabûd
Gêra te ji ber derê xwe merdûd
Yek secde ne bir Ii pêgê exyar
,

Qehra te kire mixelledun-nar
Elqîsse : ji hîkmeta te agah
Ferdek me ne dî, tebarekellah !
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Suda görürler senin nakşmı,
Ve ne sudan sakınırlar kendilerini, ne güneşten.

Dudağı kuruyanlar duru su arar elbet.
Gel gör ki o benle zülüf tuzak ve yemdir.
Amaç önde hazır olunca,
Amaca yönelecek elbet her gören.
Tûtî'Ierin şeker dili kendiUğinden mi?
Hayır... Ne duyarlarsa, onu söylerler.
Onlar o amacı yakm görür.
Ve bağlanır ayaklan, takılıp kalırlar.
Gönlün amacı ve muradı sen şahsm.
Gel gör ki sen de saptınrsm dilediğini yolundan.
Ve yolundan saptırmak istediğin kimsenin
Ayağını zülüf ve benle bağlarsın.

Doğru yola getirmek istediğin.
Desteklemek, yardım etmek istediğin kimseyi de
Derhal bilinen makama götürürsün.
Ve hizmetçi bile olsa efendileştirirsin.
Ey tapınUan AUah! Sen, sana secde etmeden önce
Âdem'i kıblegâh yaptın, ona secde ettirdin.
Nasıl ulaştırdın jdicelere isa'yı!
Acaba o canı sen neden sevdin?
Gizlice îdris'e verdiğin ders.
Onu kutsal makamlara götürecekti elbet.
Zavallı günahsız Şeytan,
Sen kendisine o denli yarduncıydm ki.
Günde bin ibadet ediyordu:
Çünkü sen güc vermiştin ona.
O, Tanrıdan başkasma secde etmedi;
Sen de onu tardettin kapından.
Bir defa olsun secde etmedi başkasmm önünde;
Kahrın, onu ebediyyen ateşe çarptırdı.
HıUâsa: Senin hikmetinden anlayan
Bir tek fert görmedik, maşallah!
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Irfantelebêd-i sahib îdrak
Der heqqê te gotî: «Ma erefnak»
Xanî bi nezanîya xwe der heq
Gumrah-i bi bit, ne dûre, elheq
ÎUa ku meger miîn Xweda bit
Ya raheberê wî Mustef a bit
Yareb! Tu bi heqqê Mustefa kî,
Xanî bi xwera tu agîna kî!
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îdrâk sahibi olup da irfan anyanlar,
Senin hakkmda, «Tanımadık» dediler.
Hânî, şu bilgisizliğiyle senin hakkmda
Sapıklığa düşerse çok değil, inan.
Meğer yardımcısı Allah ola
Ya da rehberi Mustafa!
AUahım! Mustafa'nm hakkı için,
Hânî'jn kendine âşinâ kıl!
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PESNÊ PEXEMBER
Eşya bi heseb delîl û birhan
Na bm çu meger wicûb û îmkan
Wacib yeke, zatê Kîbrîya'ye
Munkun pire, cem'ê masîwaye
Wî Wacibê mimkînat-i berqe'
Mimkun wî jibo xwe kirne metle'
Yanî ewî, vî bi bit miberhen
Hisna wî bi der kevit ji mekmen (1)
Gencîneyê cewherê bi bit faş
Sabit bi bitin ji neqşê, neqqaş
Lê sen'etê wî Hekîmê zana (2)
Neqşê ewî Qadirê Tewana
Ne'dbû ku bi bit ewî risûmek
Layiq ewî dê hebit riqûmek
Herçî weku bûne, bê reqembû
Lew ewwelê ma xeleq qelembû
(1) Ewî vî bi bit miberhan: Ew Xweda bi van tiştan bi be bi
delîl, van tiştan ji heyîya wîra bi bm delîl.
(2) Zana: «Dana» bû, me h şûnê -"Zana'^- nivîsî.
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PEYGAMBERE ÖVGÜ
Varlıklar, deliller ve kanıtlara göre.
Asla zorunlu ve zorunsuz olmazlar.
Varlığı zorunlu olan birdir, o da Zat-i Kibriyadır.
Varlığı zorunsuz olanlarsa tüm yaratıklardır.
Yaratıklarla perdelenen o varlığı zorunlu,
KUdı yaratıkları kendine doğuş ufku.
Ki varlığı bunlarla ispat edilsin.
Ve gizlenen güzeUiği çıksın ortaya.

Faş olsun cevher definesi; meydana çıksm,
Nakşm varlığından varlığı nakışçmm.
Fakat o bilgili Hakimin sanatı,
O güçlü ve kudretli nakışçmm hüneri,

KalabiUr miydi tek bir resimle?
Ona lâjnk bir yazı gerekliydi.
Var olanlarm hepsi yazısızdı.
Bunun için kalem oldu ilk yarattığı.
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Ev ewwel û rûh û aqlê ewwel
Hersêne bi ewwelê miewwel (1)
Emma me ke wan ji hev tu tefrîq
Ev renge ewan bi gêre tewfîq:
Bê: «Şey'ekî wahidin bi carek»
Te'dad û teeddud î'tîbarek (2)
Ewwel biriqî ji hisnê sermed
Nûrek bûye maneya Muhammed
Ew nûr-i bi emrê Alîmul-xeyb
Bû menşeê feyzê alema xeyb
Erwah-i ji maneya Pêxem.ber
Çê bûn, mesela nebat û şekker
Bû eslê esîlê cimle nefsan
Nefsa sueda û nefsê nehsan
Hemyan ji wî girtme teferru'
Hemyan bi wî girtine temettu'
Hêja ne zemîn, ne ev semabû
Ew serwerê cimle enbîyabû
Xelqa felekan jibo wîra bû
Secda melekan jibo wîrabû
Ew rehmetê cunle alemînbû
Adem di meyanê m.a'û tînbû
Pêxemberê cem'ê cuz'û kulbû
Adem bi xwe hêj-i av û gilbû
Ew pencereye cemalê Barî
Şemsa feleka dilêd-i tarî
Gava kete sûretê cîhanê
Peyxemberê axirê zemanê,
Wî berzexê mimkînat û Wacib
Wî padîşehê h şiklê hacib.
(1)

Ev ewwel: Yanî qelem. Bi ewvelê: Bi çêbûna berî tiştên

dm.
(2) î'tîbarelc: Ev î'tîbarekîye, wisa hatîye
qebûUunn. Yanî
vana di eslê xweda yekm, lê cihê hatme têwkirm.
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îşte bu ilk, ruh ve akhevvel,
Bunlarm üçüdür ki «ilkler» kabul ediür.
Fakat onları birbirinden ayırdetme,
Şöylece onları bağdaştır:
De ki: Hep birden bir tek şeydir.
Sayılmaları ve sayUır olmaları itibarîdir.
Ebedî güzellikten ilk defa parlayan.
Bir ışıktı; omm anlamı da Muhammed'di.
îşte o nurdur ki görünmeyenleri bilen AUahm emriyle,
Görünmeyen evrenin feyzine kajmak oldu.
Ruhlar, Peygamberin anlamından,
YaratUdUar; örneğin şeker ve bitki.
Oldu tüm canlUarm ilk kökü.
Hem mutluların, hem günahkârlarm canlarmm kökü.
Hepsi ondan dallanma bulmuşlar.
Hepsi onunla zevke ermişler.
Henüz ne bu yer, ne bu gök vardı.
Serveriydi o tüm Peygamberlerin.
Onun içindi feleklerin yaratılışı.
Meleklerin secdesi yine onun için.
Âdem henüz su ve çamur içindeyken,
O, bütün âlemler için rahmetti.
Bütün cüz'lerin ve küllerin Peygamberiyken o.
Henüz su ve çamurdu Âdem'in kendisi.
AUahm güzelliğinin o penceresi.
Karanlık gönüllerin feleğini aydmlatan o güneş.
Dünyalı şekline girdiği an.
Oluverdi son zamanlar Peygamberi.
Valığı zorunlu olanla olmayanları ajordeden o smır,
O vezir kUığmdaki Padişah,
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Mensûx-i kirm wî dîn û millet
Ma'lûl-i kirm elîl ûîUet
Fikrî ku cîhan cemî'î kufre
Kêşa ji nibiwweta xwe sifre
Xelqê ku hebûn h rûyê erdan
Teklîf-i kirm hemî bi merdan
Xaqan bi xwe Hmdoyê kemînbû
Fexfûr-i ji xwanê kase, çînbû
Qeyser bi qusûrîya xwe qasir
Hazir gerîya bi eynê basir
Şahê Erebî elem ku ra kir
Kîsra'yê Ecem, eceb duta kir
Rom û Hebeş û Fireng û Tatar
Herçî ku ne kir bi dîn-i îqrar,
Naçar-i gelek bi şûr fena bûn
Hetta ku hmek bi dîn teba bûn
Pûtxane bi agirê di şuştm
Ateşgede cimlekî ve kuştm
Gava ewî dîn kir aşîkara
Dawûdî-yû Sibtî-yû Nesara,
Tewratê ewan ji bîr kir ekser
Incîl û Zebûr-i çûn ji ezber
Isa'yi dema di xwendî încîl
Behsa wî di kir bi wehy-û tenzîl
Go: «Mijde di dim, Resûlê Emced
Dê paşê me bê, bi navê Ehmed»
Da'wa xwe di kir bi dest û ezman
Destê wî bi şûr, û dev bi qur'an
Xweşjolqete, hem Resûle, hem Mîr

Pirhîkmete, hem kîtabe, hem şîr
Naxwande sebeq, miderrisê am
Bê mal û menale, sahib-în'am
Bê xeyl û heşem, bi xwe cîhangîr
Bê tebl û elem, cîhan sedagîr
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îptal etti tüm dinleri ve de kitapları
Gösterdi herşeyin kanıt ve nedenini.
Baktı ki dünya küfürle dolu.
Çekti peygamberliğinden bir sofra.
Yer jöizünde bulunan bütün halkları.
Cömertçe o sofraya buyur etti.
Hakan, pusuya yatmış bir Hindu idi.
Fağfur da kâseden içişinden iki büklümdü.
Kayser kendi kusuruyla kısa kalmıştı,
Derhal gözüyle gören oldu.
Arap şahı bayrağı kaldırınca
Acem Kisra'sım da iki büklüm yaptı. ŞaşUacak şey
Rumlardan, Habeşlerden, Frenk ve Tatarlardan,
. .

Dini kabul etmeyen kimselerin.

Çaresiz çoğu kılıçla yok oldular.
Tâ ki bir kısmı dine katılıncaya dek.
Puthaneleri ateşle yıkardı,
Tapmaklarını yok etti tüm ateşperestlerin.
O, dini açıkladığı zaman.
Davut dininden olanlarm, Yahudi ve Hıristiyanlarm,
Tevrat'ı unuttu çoğu,
încil ve Zebur da çıktı hatırlarmdan.

Isa incil'i okuduğu zaman,
Vahiyle ve AUahm emriyle bahsederdi ondan.
Dedi ki: «Müjde veriyorum şanlı bir Peygamber,
Bizden sonra gelecek, adı Ahmed'dir»
Dâvasmı elle ve dille jnirütürdü o,
EUnde kılıç, diUnde Kur'an vardı.
Güzel yaratUışhydı, hem Peygamber, hem Hükümdardı,
Hikmetliydi serapa, hem kitabı, hem de kUıcı vardı.
Kamu öğreticisiydi, daha önce okumadan;
Mal miUk sahibi değil, iyilik sahibiydi.
Atsız ve maiyetsiz, oldu cihangir.
Doldurdu sesi dünyayı, davulsuz ve bayraksız.
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Herçî te di dî meger her-ew bû
Leşger ji cmûdê «Lem terew» bû (1)
Bê xeyme û barîgah û eywan
Ewran ve di da li ser wî se^rwan
Hmdî ku ji pêşve baxeberbû
Ew çende ji pigtve babeserbû
Sîhdan ne di ket ji wî h erdan
Vêkra di bîhîstî sed xeberdan
Goyende di bûn digel, cemadat
Peywende di bûn digel, nebatat
Yek new'ê nema ji cmsê heywan
Nîna bi mbiwweta wî îman
Illa ku hmek ji îbnê Adem
Bûn derxurê agirê cehennem (2)
Elqîsse : Di erd û asîmanan
HasU: Di cemî'ê îns û canan
Ev bê meddedêd-i ummeta xwe
Mimtaz-i kirm bi hîmmeta xwe
Wer'a wî we rengî dîn qewî kir
Şer^a wî sîratê mistewî kir
Alim hemî şibhê enbîyane
Abid hemî pêkve ewlîyane

Ferdek ji sehabeyêd-i Kubber
Pênsed ji delawerêd-i kuffar,
Ew cimle digel yekê seraser
Ne'dbû bi mehabetê beraber
Xelqê heye şibheyek di dînê
Behsê bi cedel bi ket ji dînê,
(1) -"Lem terew"-: Ev parçekî ji ayetekîye, mana wê «We ne
di dîtm»-; Xwdê di vê ayetêda qala Şerê Huneyn'ê di ke û di
bêje: ^Me jibo alîkarîya Pêxember'ê xwe hmek sipahan şand ku

we wan ne di dîtm>.>.
(2)

Agirê: «Ateşê» bû, me h şûnê -"Agirê" nivîsî.
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Gördüğün herşey meğer O'ydu,
Ordusu görünmez askerlerdendi. (1)
Çadırsız, hansız, saraysızdı o,
GölgelUği bulutlardı.

Önden haberdar olduğu kadar
Arkadan da görürdü.
Ondan, gölge düşmezdi yerlere,
îşitirdi bir arada yüz konuşmayı.
Cansızlar da konuşurdu onunla.
Filizlenirdi bitkiler onunla.
Onun peygamberliğine inanmayan.
Kalmadı bir tek çeşit hajrvan.
Yalnız Adem oğullarmdan bazUarı,
Yem oldular Cehennem ateşine.
Kısacası: Yerlerde ve göklerde.
Hulâsa: Bütün insanlar ve cinlerde.
Onun şerefine denk gelecek birşey yok.
Ondan gayrı bize arka olacak kimse de yok.
Doğruluğuyla güçlendi din,
Şeriatiyle doğruldu yol.
Bilginlerin hepsi peygamber gibidir,
Abidlerin hepsi evliyalar gibidir.
Onun büjoik sahabelerinin tek bir ferdi,
Gâvurlardan beşjöiz jdğit sayılır.
Tüm gâvurlar bir araya gelsin, heybetçe
Bir tek sahabeye eşit değildir.
Onun dininden şüphe edenler için.
Dinini tartışıp eleştirenler için.

(1)

Hüneyn savaşından

bahseden

-«Allah yardımınıza,

görme¬

diğiniz askerler gönderdi»- anlamındaki âyete işaret ediyor.
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Qur'an û xeber çi mi'cîzatm!
Ayat û siwer çi beyyînatm!
Bûbekr û Omer çi xweş qerînm!
Osman û EIî eceb guzînin!

Ey Padîşehê bilmdepaye!
Xurşîdê felek nişîn û saye! (1)
Ne'tê te bi îlmê mm mihale
Meddah-i jibo te Zilcelal'le

Ez dê çi bi bêjim? Ey Şehînşah!
Wessafê teye kelamê Ellah
Şaha! ji tera xweş îsme «Yasîn»
Taha! ji tera tilîsme «Tasîn» (2)
Her ev bese, ey Hebîbê Muxtar ! :
Barî ji tera bi jî te sond xwar (3)
Sed carî bi jî te, ey keremkar ! :
Ger dê me hebin guneh dused bar,
Sed mertebe ger çi em xirabîn,
Emma ji te naumîd-i na bîn
Hetta bi gîhîte Xanî'yê jar
Napak û Pelîd û wacîbun-nar
(1) Saye:
Sî. Yanî roja felekê bi qedrê xwe û bi
rûmeta xwe ji te pir kêmtu-e, h bm teye, wek ka tu li serê

rtnî, û ew wek sîya teye.
(2) -"Yasîn"- û Taha: Du navên Pêxembenn her yek di qur'anêda di serê sûrekîda hatîye. «Tasîn»-: Ev du herfên Erebî'ne, weha

tên nivîsîn:

(___/^

û «Tasîn>^ tên xwendm, di serê sûrekî

qur'anêda hatine, lê kes bi mana wan m zane.
(3) Bi jî te: Bi jîna te, bi umrê te; ev îşarete bi alî ayetekî
qur'anêve Ku Xwedê têda bi umrê Pêxember sond xwarîye.

MEMO ZlN

43

Kur'an ve hadisler ne güçlü mucizelerdir!
Âyetler ve sureler ne açık deUIIerdir !

Ebubekir ve Ömer ne iyi arkadaşlarıydı onun !
Osman ve AU ne seçkin yakmlanydı onun!

Ey yüksek payeli Padişah!
Ey tahtı felek güneşi olan Padişah!
Benim bilgimle ne mümkün seni övmek!
Büjdik güç sahibi Allahtır seni öven.
Ben ne diyejdm; ey Şehinşah!
Seni AUahm sözleri övdükten sonra?
Şahım! Senin için güzel addır «Yasîn» (1)
Tâhâ! Senin tılsımmdır «Tasîn» (2)
Ey seçkin sevgih ! Senin için şu yeter ki :
AUah senin hayatma andiçti. (3)
Yüz defa hayatma andolsun ki, ey işi iyiUk olan!
Bizim ikijöiz jmk çekse de günahlarımız.
Ve şu yüz derecelik kötülüğümüzle.
Yine senden ümitsiz olmayız bizler.
Hattâ şu zajnf Hânî bile,
Şu paklıktan uzak, kem kişi, şu ateşe müstahak olan
Hânî,

(1) Yasîn: Peygamberin
şında gelmiştir.
(2)

bir adıdır, Kur"anın bir suresinin

ba¬

Tâhâ: Peygamberin bir adı olup, bir surenin başında gel¬

miştir. İki Arap harfidir. Şöyle yazılır;

-k
»ve -«Tasîn» oku¬
nur. Bir surenin başında gelmiştir, anlamı bilinmemektedir.
(3) -«Hayatına andolsun ki onlar sarhoşluklarında
bocalıyor¬
lar» anlamındaki âyete işaret ediyor.
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Ew jî bi xirabî-yû seyînî
Da'wa di ketm bi ummetînî

Wî bed'emelê wekî kîlaban
Barî bi ke peyrewê sehaban
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O da kötülüğü ve köpekliğiyle.

Ümmetten olduğunu iddia ediyor.
Köpeklerden farksız o kötü-işlijd de,
Allah sahabelerin yolunda götürsün.
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IV

DAXWAZA MEHDERÊ Jl PÊXEMBER Û
DAXWAZA EFWÊ Jl XWEDÊ

Ey wasîteyê wicûdê kewnejm!
Şayesteyê qurbê «Qabe qewseyn» (1)

Şahînşehê textekê Medîne!
Mi'ciz ji te ew qeder me dîne
Seyra felekan h nik te gavek
Fexra melekan ji te silavak
Şeqqel-qemera te yek îşaret
Zaxel-besera te yek îbaret (2)
(1) Qurbê qabe qêwseyn: Nêzîkîya bi qasê du kevanan; ev
işaret di ke bi alî vê ayetêve: -"Di mî'racêde Pêxember bi qasê du
kevanan nêzê Xwedê bû..>>
(2) Şeqqel-qemer:
Qetkirma Hîvê; ev îşarete bi alî mi'cîza
Pêxember ku wî bi îşaretekî hîvê kirîye du qet. Zaxel - beser;
Şmutîna çav; ev îşarete bi alî vê ayetêve: -"Pêxember şeva mî'racê
Xwdê dît çavê wî ne şimitî.» Yek îbaret: Yek gotmekî, ku ew jî
di qur'anêdaye.

IV

PEYGAMBERDEN ŞEFAAT, ALLAHTAN DA AF

Ey iki âlemin varlığına yol açan!

«îki yay kadar» yaklaşmaya lâyık olan! (1)
Medine tahtının Şehinşahı!
Senden o kadar mucize görmüşüz ki...

Senin için bir anlık iştir feleklerde joirümek
Ve senden bir selâmdır meleklerin kıvancı.
Aja ikiye bölmek için bir işaretin yeter.
Ve bir sözcük yeter gözlerinin yanUmadığmı
ispatlamaya

(1)

(2)

İki yay kadar: Peygamberin miraçta Allaha yaklaştığı me¬

safedir.
(2) Peygamberin
gözlerinin yanılmadığı,
söylediklerini
çekten miraçta gördüğü hakkındaki âyete işaret ediyor.

ger¬
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Ey Padîşehê serîrê «LewIak» ! (1)
Ra be here asîmanê, çalak!
Hazir ji tera Buraq û Refref
Şatir bi tera Firîşte ref ref
Da ref 'i bi bin ji ber te perde
Bê perde digel Xwedê xeber de !
Bêjê: «Tu Qedîr û Zilcelal'î»
Bêjê: «Tu Qedîm û Layezal'î
Em fanî-yû jar û miştexakîn
Hadî ne tu bî, xwe em helakîn
Ewwel te jibo çi da me tazîm,
Danî h serê me tacê têkrîm, (2)
Teşrîf ê xîlaf etê te da me ?
(3)
Gava te emanêtê xwe da me,
Malûmê tebû ku em nezanîn
Qedrê wî emanetî ni zanîn
Herçî te jibo me kir îrade
Yek zerre me lê ne kir zîyade
Haşa ji kemalê re'feta te,
Dûre ji celal û rehmeta te
Kufr û gimehan bi kî behane
Laîq te bi tin... Eve şehane?
Yekrûne h nik te kufr û îman
Yeksûne Ii nik te xuld û nîran
Qehra xwe bi kî eger tu zahir
Cennet Ii me dê bi bîte agii(1) Lewlak»: Ev serê gotmekî Xwedêye, mana wê -"Eger ne
tu bûya»; Xwedê .ii Pêxember'ra gotîye: «Eger ne tu bûya min fele-

kan ne di aferand.»(2) Tekrîm:
Qedirbilindî; ev îşarete bi alî wê ayeta ku di
bêje: «Me kurên Adem qedirbihnd kir»
(3) Xîlafet: Wekîlîya Xwedê; ev îşarete bi alî wê ayeta ku
di bêje: Xwedê soz da misi manên karbaş, ku dê wan di erdêda bi
ke wekîl, çawa ku ên berî wan ji kiribû wekîl...>'
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Ey «Levlâk» tahtının padişahı! (1)
Kalk ta çabucak göklere çık.
Emrine amadedir burak ve kanatlar.
Maiyetinde gelir saf -saf melekler.
Kalkıversin önünde tüm perdeler.
Perdesiz olarak konuş Allahla.
De ki: «Sen kudret ve azamet sahibisin»
De ki: «Hep vardm sen, hep var olacaksm.
Bizler fânijdz, zayıfız, toprak seviyesindeyiz,

Helâk oluruz hepten, sen doğru yola götürmezsen.
Önce bizlere niye azamet verdin
Başımızm üzerine koydun şeref tacım, (2)
VekiIUk şerefini verdin bizlere? (3)
Oysa sen bize emanetini verdiğin zaman.
Sence biUniyordu bilgisizliğimiz.
Ve o emanetin kadrini bilmiyeceğimiz.
Her neyi irade ettinse sen bizim için.
Ona bir zerre olsun eklemedik biz.
Hâşa senin sonsuz şefkatinden.
Uzaktır senin büjöiklüğünden, rahmetinden.
Küfür ve günahları bahane etmek.
Ve sana lâyık olsun bu... Bu mu padişahlık?
Bir yüzlüdür senin katında küfürle îman
Eşittir senin katında cennetle cehennem.
Sen kahrmı gösterirsen eğer,
Ateş olacak bizlere cennet.

(1) «Levlâk»: AUahm Peygambere yönelttiği bir hitabm başı¬
dır. Bu hitabın tamamı şudur: «sen olmasaydın ben felekleri ya¬
ratmazdım.»
(2) -«Biz insanoğlunu şerefli yarattık» diyen âj'ete işarettir.
(3) Şu âyete işarettir: -«AUah, inanıp iyilik eden kuUarmı yer¬
yüzünde kendine vekil yapacağına söz verdi-.
F. : 4
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Wer feyz-i bi ket sehabê rehmet
Dozex li me dê bi bîte cennet
Ger kafir û ger gunahekarin
Bîlcunle ji te umîdewarm
Kes nîne ji kafir û usatan
Mezher ne bitin jibo sîf atan
Kafir buwîn em bi îsmê «Qehhar»
«Xeffer»e ku em kirîn gunehkar
Kufrê tu meger ne şî bi bexşî?
Ger dê gunehan bi me bi nexşî,
Dê şad-i bi bin h me şeyatîn
Mesrûr-i bi bm gelek melaîn»

Qet xîrete ey penahê alem !
Qet laîqe, Ey givanê adem!
Ev gurgê leînê bed, serencam
Jêkra bi ketin me şibhê exnam?
Elqîsse: Bi kî ku dêwê serkeş
Tenha û tenê bi çîte ateş
Fîlcimle: Me cimle xas û aman
Asî-5m şeqî-jm natemaman,
Têkra bi §ef aeta xwe xas ke
Vêkra me ji agîrê xilas ke
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Ve feyiz yağdınrsa bulutları rahmetinin.
Cehennem bizler için cennete dönecektir.
Gerek gâvurlar, gerek günahkârlar.
Hepsi senden umutludurlar.
Gâvurlardan ve günahkârlardan kimse yoktur ki.
Senin sıfatlarma ajoıa olmasın.
Bizler «Kahredici» adınla gâvur olduk,
«Bağışlayıcı» admdır ki günahkâr kıldı bizleri.
Sen küfrü de bağışlıyamaz mısm ki?
Günahları üzerimizde nakşedecek olursan.
Şeytanlar var sevinecek haUmize,
Ve sevinecek sayısız mel'un var.»

Hiç hamiyet kân mı ey âlemin dayanağı!
Hiç yakışık alır mı ey insanlarm çobanı!
Bu pis mel'unun, sonunda.
Bizleri koyunlar gibi darmadağm etmesi?
Kısacası: Öyle yap ki o serkeş dev.
Yalnız ve tek basma gitsin ateşe.
Hulâsa: Yakm ve uzak olan hepimizi,
Günahkârlan, bedbahtları ve kem kişileri,
Şefaatmm içine al hepsini.
Bizleri hep beraber ateşten kurtar.
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V

DERDÊ »IE
Saqî! Tu jibo Xwedê kerem ke
Yek cir'e meyê di camê Cem ke (1)
Da cam-i bi mey cîhannuma bit
Herçî me îradeye xuya bit
Da keşf-i bi bit h ber me ehwal
Kanê di bitm miyesser îqbal ?
îdbarê me wa gîha kemalê
Aya buwe qabilê zewalê?
Ya her v/ehe dê Ii îstîwa bit,
Hetta wekû dewrê minteha bit?
Qet mimkune ev ji çerxê lewleb:
Tali' bi bitm jibo me kewkeb,
Bextê me jibo mera bi bit yar
Carek bi bitm ji xwabê heşyar

(1)

tiştên

Camê Cem: Qedeha Padîşahê îran'ê Cimşîd, ku têda gelek
dûr di xuya,

wek Telesqop'ê

dirûbandîye bi wê qedehê.

bûye. Hozan

qedeha

xwe

jî

V

DERDİMİZ

Saki! Allah için lütfet.
Cem kadehine koy bir yudum şarap. (1)
Kadeh şarapla dünyayı göstersin,
Görünsün dilediğimiz ne varsa.
Aydmhğa kavuşsun önümüzde durumlar.
Gelecek bizim için başarılı olacak mı, biIeUm.
îşte kemale erdi talihsizUğimiz,
Acaba zevale jâiz tuttu mu dersin?
Yoksa hep böyle olduğu yerde mi kalacak.
Son devir gelip çatmcaya dek?
Mümkün mü acep felek çarkmdan,
Bizim için de çıksın bir yUdız,
Bize yar olsun bahtımız,
Bir defada uykudan uyanıversin.

(1)

yıldızlan

Cem: Eski Iran imparatoru Cemşit. Kadehi t;eleskop gibi
gösterirmiş.

Ozan kendi kadehini

de onunkine

benzetmiş.
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Şûrê hunera me bête danîn
Qedrê qelema me bête zanîn
Derdê me bi bînitm îlacê
îlmê me bi bînitin rewacê?
Ger dê hebuwa me serf irazek
Sahibkeremek suxennuwazek,
Neqdê me di bû bi sîkke meskûk (1)
Ne'dma wehe bê rewac û meşkûk
Her çendî ku xalis û temîzm
Neqdeyn-i bi sîkkeyê ezîzm

Xemxwarî di kir li me yetîman
Tînane derê ji dest leîman

Herçî bire şûrê destê hîmmet
Zebt kir ji xwera bi mêrî dewlet
(1)

gotin.

Neqd: Zêr û zîv. Li vir bi mecazî di mana bêjeda hatîye
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SS'

KUlCi ortaya konsun gücümüzün.

Bilinsin kadri kalemimizin.
Derdimiz deva bulsım,
ilmimiz revaca girsin?
Olsaydı eğer bir başıyükseğimiz,
îyiUk sahibi bir şiir istiyenimiz
Bizim de külçemiz sikkeyle basUır, (1)
Bu denU revaçsız ve şüpheU kalmazdı,
Ne kadar safî ve temiz olsalar da,
Altm ve gümüş sikkeyle .değer kazanırlar

Biz öksüzlere acır,
Namertlerin elinden kurtarırdı bizi,

Her kim ki himmet eüni kUıca götürdüyse.
Kendisi için devleti zabtetti erkekçe.
(1) Külçe, altın ve gümüş aşağıdaki bölümden de anlaşılaca¬
ğı gibi mecazî olarak edebiyat anlamında kullanılmış.
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Lewra ku cîkan wekî erûse
Wê hukmê di destê §ûrê rûse
Lê eqd û sîdaq û mehr û kabîn:
Lutf û kerem û eta û bexşîn (1)
Pirsî ji dmê mm ev bi hîkmet:
«Mehra te çi?», gote mm ku: «Hîmmet»
Hasil Ku: Dmê, bi şûr û îhsan
Tesxîr-i di bit jiboyê însan
Ez mame di hîkmeta Xwedê'da
Kurmanc-i di dewleta dmêda
Aya bi çi wechî mane mehrûm?
Bîlcimle jibo çi bûne mehkûm?
Wan girtî bi şûr-i şehrê şuhret
Tesxîr-i kmn bîladê hîmmet
Her mîrekî wan bi bezlê Hatem
Her mêrekî wan bi rezmê Ristem
Bi'fkir ji Erab heta ve Gurcan

Kurmancîye bûye şibhê bircan
Ev Rûm û Ecem bi wan hesarm
Kurmanc-i hemî h çar kenarm
Herdu teref an qebîlê Kurmanc
Bo tîrê qeza kiryie amanc
Goya ku li serhedan kilîdm
Her taîfe seddekm s«dîdm

(1) Mana vê rêzê û a berî wê eve: Dinê W£kî bûke, hukmê wê jî di destê şûrê tûjdaye, kî xwedîyê wî şurîbe ew ji
xwera bûkê di be; lê qencî û camêrî u bexşîn. jî qelen
û heqê
marbirîn û Kabîn'a bûkêne.. Nexu di vê berê mirov bi zor
bûkê bîne û bl ke malê xwe, paşê qencîya xwe bi ke.
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Çünkü dünya bir gelin gibidir.
Keskin kılıcm elindedir onun hükmü de.
Fakat başlığı, çeyizleri, düğün hediyeleri;
iyilik, cömertlik, lûtuf ve bağıştır.
Ben hikmetle dünyaya sordum ki:
«Başlığm ne senin?» Bana dedi ki: «Himmet»
Kısacası: Dünya kUıçIa ve iyilikle
insana ram olur, boyun eğer.
Ben AUahm hikmetinde şaşakaldım:
Kürtler dünya devletinde.
Acep ne sebeple kalmışlar bojmubükük.
Hepsi birden niçin olmuş mahkûm?
Onlar kUıçIa şöhret şehrini fethetmişler,
Himmet ülkesine boyun eğdirmişler.
Onların her bir beyi Hâtem cömertüğinde.
Ve Rüstem cengâverliğindedir her bir erkeği.
Bak, Arabistan'dan Gürcistan'a kadar
Kürtlüktür olmuş kaleler gibi.
Bu Rumlarla Acemler onlarla hisar olmuş,
Kürtlerin hepsi dört kenarda yer tutmuş.
Her iki taraf, Kürt kabilelerini,

imha oklarma hedef yapmışlar.
Sanki Kürtler sınır başlarmda kUitmişler,
Her kabile sağlam bir set gibidir.
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Ciwamêrî-yû hîmmet û sexawet
Mîrînî-yû xîret û celadet,
Ew xetme jibo qebîlê Ekrad
Wan dane bi şûr û hîmmetê dad
Hmdî ji şecaetê xeyûrm
Ew çende ji mmnetê nefûrm
Ev xîret û ev ulûwwê hîmmet
Bû maniê hemlê barê minnet
Lew pêkve hemîşe bê tif aqm
Daîm bi temerrid û şîqaqm
Ger dê hebuwa me îttîfaqek
Vêkra bi kira me înqîyadek
Tekmîl-i di kir me dîn û dewlet
^TehsîI-i di kir me îlm û hîkmet
Temyîz-i di bûn ji hev meqalat
Mimtaz-i di bûn xwedan kemalat
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Cömertük, himmet, mertlik.
Beylik, hamiyyet ve jağitlik.
Hep Kürt kabileleri için onaylanmıştır,
Onlar kılıçla ve himmetle ün salmıştır.
Cesaretten hamiyyetli oldukları kadar.
Minnetten de nefret ederler.
Bu hamij^et ve yüksek himmettir ki.
Engel oldu minnet jöikünü jöiklenmelerine.
Bunun içindir ki hepsi her zaman ittifaksızdır.
Her zaman birbirlerine karşıdır ve parçalanırlar.
Olsaydı eğer bir ittifakımız bizim.
Hep birlikte bir birimize itaat etseydik,

O zaman dini de, devleti de ikmal eder,
îlnU de, hikmeti de elde ederdik.
Sözler o zaman birbirinden ajordedilir,
Gerçek hüner sahipleri çıkardı ortaya.
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SEBEBE NmSÎNA PIRTÛKÊ
BI ZARÊ KURDÎ
Xanî ji kemalê bê kemalî
Meydanê kemalê dîtî xalî
Yanî ne ji qabil û xebîrî
Belkî bi teessib û eşîrî
Hasil: ji înad, eger ji bêdad
Ev bîd'ete kir xîlafê mu'tad:
Safî şemirand, ve xwarî durdî
Manendê durê lîsanê Kurdî,

înaye nîzam û întîzamê
Kêşaye cefa jibpyê amê
Da xelq-i ne bêjitin ku: «Ekrad
Bê ma'rîfetm, bê esl û bmyad
Enwaê mîlel xwedan kitêbm
Kurmanc-i tenê di bê hesêbm »
Hem ehlê nezer ne bên ku: «Kurmanc
Işqê ne kirm jibo xwe amanc

VI

KİTABIN KÜRTÇE YAZILIŞ SEBEBİ
Hânî kemalsizliğin kemale ermesinden dolajn,
Kemal meydanını boş buldu.
Yani kabiliyetinden ve ehliyetinden değil.
Sadece hamiyet ve aşiret tutkunluğundan.

Kısacası: inattan ya da çaresizUkten,
Mutat lUIâfı olarak bu bit'atı işledi. (1)
Durujoı bir yana itip içti tortuyu,

inci gibi olan Kürt dilini
Düzene koydu, intizama getirdi.
Böylece amme için çekti cefa.
Ki el demesin «Kürtler,
îrfansız, asılsız ve temelsizdirler.
ÇeşitU milletler kitap sahibidir.
Sadece Kürtler nasipsizdirler»
Hem düşünce adamları demesin ki «Kürtler,
Amaç edinmediler aşkı.
(1) Yani herkesin tersine, bu kitabı Kürtçe olarak yazdı. Çün¬
kü o zaman herkes Arapça ve Farsçaya meraklıydı, kitaplar o dil¬
lerle yazılırdı.
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Têkda ne di talibm, ne metlûb
Vêkra ne mihîbbm ew, ne mehbûb
Bê behrene ew ji îşqebazî
Farix ji heqîqî-yû mecazî»

Kurmanc-i ne pir di bê kemalin
Emma di yetîm û bê mecalm

Fîlcimle ne cahil û nezanm
Belkî di sefîl û bê xwedanm
Ger dê hebûya n>9 jî xwedanek
Alîkeremek, letîfedanek,

îlm û huner û kemal û îz'an
Şê'r û xezel û kîtab û dîwan,
Ev cms bi buwa h ba wî mamûl
Ev neqd-i bi ba li nik wî meqbûl,
Mm dê elema kelamê mewzûn
AIî bi kira h banê gerdûn

Bîna ve riha Melê Cizîrî
Pê hey bi kira EIî Herîrî
Keyfek we bi da Feqîhê Teyran,
Hetta bi ebed bi mayî heyran

Çi'bkim ku qewî kesade bazar
Nînm ji qumaşêra xerîdar
Xasma di vê esrêda ku hunyan
Maşûq û hebîbe bo me hemyan

Yanî j'timayê dirav û dînar
Her yek ji mera we bûne dildar,
Ger îlmê temam bi dî bi pûlek
Bi'froşî tu hîkmetê bi solek,
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Hep birlikte ne isterler, ne de istenirler
Hep beraber ne severler, ne de sevilirler.
Onlar aşkın tadından yana hepten nasipsiz,
Hakîkî ve mecazî aşktan da boştur»
Hayır... Kürtler o kadar kemalsiz değil.
Fakat öksüz ve mecalsizdir.
Hep birden bilgisiz ve cahil değil.
Sadece sefil ve sahipsizdir.
Olsaydı bizim bir sahibimiz.
Yüksek himmetli, incelikleri bilen bir sahibimiz,
îlim, kabiliyet, kemal, iz'an.
Şiir, gazel, kitap divan.
Bu çeşitler onun yanında geçerli.
Bu paralar onun yanında makbul olsaydı;
Ben o zaman manzum sözlerin bayrağmı,
Dünya damının üstüne asardım.
Geri getirirdim Cizreli Mela'nm ruhunu, (1)
Ve diriltirdim onunla Harirli Ali'yi. (2)
Fakî-yi Tayran'a öyle bir sevinç verirdim ki, (3)
Ebediyete kadar hayran kalırdı.
N'eylejdm ki pazar hayli kesattır,
Alıcısı yoktur kumaşın.
Özelükle bu çağda şu para kesesi,
Olmuş hepimizin dostu ve sevgilisi.
(1) XVI. yüzyılda yaşamış ünlü bir Kürt ozanıdır. -«Dîvan»
adlı çok değerli bir şiir kitabı vardır. Kürt edebiyatının şaheseri
sayılan bu şiirler İstanbul'da, Suriye'de, Almanya'da ve Rusya'da
basılmıştır.
(2) XI. yüzyılda yaşamış bir Kürt ozanıdır. Bir Divan yaz¬

mıştır.
(3) XVI.

yüzyılda

yaşamış

bir Kürt

HaJç

şairidir.

San'an

Şeyh'inin hikâyesini manzum olarak yazmıştır. Bundan başka bir¬
çok şiirleri vardır, özellikle -«Gönül Kalk» şiiri halk arasmda çok
yaygındır.
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Kes na kete mîterê xwe camê (1)
Ra na giritm kesek nîzamê
Weqtê ku me dî zemane ev reng
Fîlcimle li ser diravê bû ceng,
Hez kir me bi bîne kîmîyager.
Gava ku me dî ne bû miyesser,
Nisfîyye me pêlekî amel kir
Tesfîyyeê cewherê dexel kir
Qelbê me ne kir qebûlê hîle

Qet bo xerezê ne bû wesîle
Dîn çû, û ne ket bi dest me dînar
Paşê ji neçarî bûjme seffar
Sifrê xweyê xef me eşkera kir
Qirtasîyebû, me lê dua kir
Da'wet gerîya bi sîdq îcabet
Bû wasîteyê qezayê hacet.
Ev pûl-i eger çi bê buhane
Yekrûne û saf û bêbuhane
Bê hîle û xurde, û temamm
Meqbûlê miamela ewamin
Kurmancîye sirfe, bê gumane
Zêr nîne, bi bên «sipîde mane»
Sifrê meyê sore aşîkare
Zîv nîne bi bên ku «Kêm'eyare»
Neqdê me me bêje «Kem'eyare»
Bê sîkkeyê şahê şehrewaye
Ger dê bi buwa bi derbê menqûş
Ne'dma wehe bê rewac û mexşûş
Mehbûbe, bi kes ne nam-îzade
Lew bextesîyah û namirade
(1) Mîter: Ronahî, roj; yanî kesekî îlmê ku wek camêye ji
xwera nake roj û li pey ronahîye wî na çe.
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Kimse o kadehi kendine ışık öncüsü yapmaz,
Kim.se düzene girmeye yanaşmaz.
Devrin böyle olduğunu gördüğümüz vakit.
Hep para için savaşUdığmı gördüğümüz vakit.
Biz de kimyager olmaya heveslendik.
Ve mümkün olmadığmı görünce de bunun.
Bir süre insafla hareket ettik.
Sahte olan cevheri temizledik.
Gönlümüz hileye razı gelmedi,
AracUık etmedi garaz için asIâ.
Din gitti, altm da geçmedi eümize.
Sonunda çaresizlikten bakırcı olduk.
Çıkardık gizli bakırımızı açığa.
Boş sajrfalardı, üzerinde dua ettik.
Duamız doğru olarak kabıU edildi,
işimizin görülmesine vasıta oldu.
Bu mangırlar gerçi değersizdir.
Ama sade, temiz ve pahabiçilmezdir.
Hilesiz, hurdasız ve tamamdır.
Ve halkın alış-verişi için elverişlidir.
Hâlis Kürtçedir, şüphe götürmez,
Altm değil ki «SoluJc kaldı» desinler.
Bizim kırmızı bakınmızdır, aşikâr
Gümüş değil ki «Eksik ayarlı» desinler.
Bu paramıza «Değersizdir» deme,
O şahlar öncüsünün sikkesinden yoksundur.
Eğer basUarak nakşedilseydi,
Böyle revaçsız ve karışık kalmazdı.
O, kimsenin adma mensup olmayan- bir sevgilidir,
Onun için karabahth ve muratsızdır.
F.

:

5
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Qirtasîyeya me bê penahan
Bê derbê qebûlê padîşahan,
Ma'lûle li ba gelek elîman
Meqbûle li ba gelek hekîman
Lê hakunê weqtê marîfetnak
Mesmû'i ne kir bi sem'ê îdrak
Mîrê ku bi navê Mîrîza'ye
Mehza nezera wî kîmîyaye
Qelbêd-i zexel diket belorî
Pûlêd-3 dexel di ket filorî
Sed barî hebm filûsê ehmer
Derhal-i di ket bi yek nezer zer
I'Iayî di ket bi qehrê, edna
Ednaja di ket bi lutfê, e'Ia
Paşan di girit wekî esîran
Aza di ketm wekî feqîran
Her rojê hezarê bê newayan,
Her lehze bi iutfê, sed gedayan,
Zengîn di ketm bi destê hîmmet.
Hîkmet ewe na ketin çu mmnet
Ger dê wî nezer bi da me carek

îksîrê tewecciha mibarek,
Ev qewl-i hemî di kirne eş'ar
Ev pûl-i hemî di bûne dînar
Emma nezera wî zêde ame
Lew xasê nezer ji dil ne da me
Ew rehmetê xase bo ewamê
Yareb ! Tu bi dî vv'î her dewamê
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BİZ arkasız insanlarm sajrfalan.

Padişahların sikkesiyle kabul edilmeden.
Birçok bilginler nezdinde çürüktür.
Birçok filozoflarca da makbuldür.
Fakat zamanın hükümdarı, bilgiü insan.
Bizi dinlemedi idrak kulağıyla.
Adı Mirza olan Bey, (1)
Ki bakışı sade kimyadır.
Sahte gönlü billura çevirir,
Sahte mangırları da saf altma.
Yüz jöik kırmızı mangır olsa.
Derhal sarıya çevirir bir bakışla.
En jmkseği, kahnyla en alçak yapar.
En alçağı da lûtfuyla en yüksek.
Paşaları tutuklar esirler gibi.
Sonra azadeder fakirler gibi.
Her gün binlerce yoksul ve çaresizi.
Her an lûtfuyla jöizlerce dilencijd.
Zenginleştirir himmetinin eüyle.
Bunun için minnet de yapmaz
Bir kez bize baksaydı eğer o,
Mübarek teveccühünün iksirini çevirseydi bize,
Bütün bu sözler şiir olur.
Bütün bu mangırlar altma dönerdi.
Fakat bakışı çok umûmîdir onun.
Bu yüzden, gönülden özel bakış vermedi bize.
O, amme için özel bir rahmettir,
Söi ona devamlUık ver AUahım!

(1)

Hakkâri

beylerinden

olsa gerek.
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MEYGER! MEYÊ TÊ KE

QEDEHÊ
Saqî! Bi ke camê asîmanî
Raha wekû rûhê cawîdanî
Da era bi kirm dîmaxê can ter
Yek lehze bi rahê rûheperwer

Saqî! Tu bi rêje camê mîna
Ava ku di ket zemîrê, bîna
Şadab-i bi gêre qelbê mehzûn
Medhoş-i bi gêre aqlê mecnûn
Saqî! Bi ke kaseya micewher
Wê şîreyê ma'sera mitehher
Yaqûtê mizab û la'lê seyyal
Wî durrê xweşab û xemrê tellal
Durdaneyê xwe bi rêje navê
Yanî ereqa wekî gulavê,
Dem dem bi de destê meyperestan
Xelqê ku hmek ji dil di destan

vn

SAKİ, ŞARABI KADEHE DOLDUR

Sakî! Gök rengi kadehe doldur,
O, ebedî ruh gibi olan şarabı.
Ruh dimağını tazeliyelim biz,
Bir an, ruhu besleyen o şarapla.
Sakî! Mine rengi kadehe doldur
Gönülleri aydmlatıp gözlü yapan o suyu (1)
Mahzun gönlü sevinçU kU onunla,
DeU akh sersemleştir onunla.
Sakî! Cevher kâseye doldur
Temiz ma' serden çıkan o suyu. (2)
Eritilmiş yakutlu, seyyal la'Iı
O inci hoşafı, çiğ taneleri gibi şarabı,
Kendi dürdanelerini de içine dökerek
O gül suyu gibi olan şarabı.
Zaman zaman mej^erestlerin eUne ver
Gönlünün bir parçası sevgililerin elinde olanlara.
(1)
(2)

Yani onlara

görme kabiliyeti

veren, görmelerini

Ma'ser: Üzümün sıkılıp şırasının çıkarıldığı yer.

sağlayan.
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Da camê dilan bi bit miresse'
Bezma terebê bi bit misenne'
Vî meclisê meyxuran midamî
Mestane bi ke ji nû midamî
Mimkim ku ji f eyzê bê nîhayet
Yek qetre bi bit li mm înayet
Neş'a qedeha meya mirewweq
Keyf a îneba rezê bi rewneq
Ew renge bi ket di nefsê te'sîr
Hasil bi bitm di qelbê teşwîr
Yanî bi kevîte canê, şewqek
Hetta bi gîhîte qelbê, zewqek
Te'sîrê nefes bi bit jibo mm
Teşrîhê qeîes bi bit jibo mm
Tesfîyyeê dil bi bit me hasil
Hevdeng-i bi bim digel enadil
Mirxê dilê mirde, bête perwaz
Bê perde bi bit terane perdaz
Dem şihbetê bilbilan bi nalit
Geh şibhê enadilan bi kalit
Ahan ku verê bi ket sehergah
Hemware digel nesîmê hemrah
Sed xunçeyê dil ji ber bi ker bm
Sosm bi ziman û baxeber bin
Bişkoj-i bi pişkivm ji xaran
xwînrêj-i bi bm demê hezaran
Sorgul bi girîn bi eşkê şebnem
Bilbil bi kenm li rexmê hemdem
Saqî! Bi de mui şerabê gulgûn
Bê dengê def û sedayê Qanûn
Da şehne û mihtesib ne bînm
Şahî bi civm, çu xem ne mînm
Teşwî§-i bi çin ji qelbê mehzûn
Dîsan bi bun ez ji nû dîgergûn
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Gönüller kadehi nakışlansın onunla.
Meclisin coşkunluğu süslensin onunla.
Devamlı şarap içenlerin bu mecUsini,
Her zaman yeniden mest eyle onunla.
Belki o zaman o sonsuz fejdzden.
Benim de yardımıma geUr bir damla.
O berrak şarabm kadehinin neş'esi
Şen bağın üzümünün verdiği keyif.
Öyle etki yapsın ki nefsime,
Gönlüme bir güzelUk, tatlılık yayılsm.
Yani canım şevk ile dolsun.
Ve de gönlüm zevk ile.
Olsun benim de nefesimin bir etkisi.
Benim için inşirah mümkün olsun
Hasıl olsun gönlümün temizliği,

Bülbüllerle ses arkadaşı olayım ben de.
Şu ölü gönlümün kuşu uçabilsin
Nağmelerin sesi perdesiz olarak süslensin.
Bazan bülbüller gibi inlesin gönlüm.
Sızlasın bazan da andelipler misali.
Öyle ki, seherlerde «Ah»Iarı yollaymca
Her zaman, yoldaşı olan yel ile.
Bu «Ah»lardan açsm yüzlerce gönül goncası.
Zerrinler dile gelsin, konuşsun hepsi.
,

Goncalar çözülüversin dikenlerden.
Her zaman binlercesi kan rengi saçsın.
Gözyaşı döksün kırmızı güller çiğ damlalarından.
Arkadaşların inadına gülsün bülbüller.
Sakî! Ver bana gül rengi şaraptan.
Davul sesi ve Kanun sadası olmaksızın.
Kâhya ve muhasip görmesinler,
DağUsm gamlar, toplansın tüm sevinçler.
Tereddütler çıkıversin mahzun gönülden.
Ve yeniden bambaşka olajnm ben.
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Mexmûr-1 bi bim, bi kirme lafan
Serxoş-i bi bim, bi kim guzafan
Bê keyf-i ne şim çu ez bi bêjim
Dîwane bi bira, duran bi rêjim
Bedhal-i bi bim siran bi der dim
Bê qal-i ji batmê xeber dim
Teşbîhê Neyê bi kun terennim
Tûtî sîfet ez bi kim tekellim
Da keşf-i bi bin ji mm keramat
Meşhûd-i bi bin h mm meqamat
Şu'be ji meqamê dil bi awaz
Gulşen bi ketin guweşt û §ehnaz
Neyrengê ji xewrê dil bi aheng
Sed rengê seda bi dim wekî Çeng
Manendê Rubabê, bê kemançe
Deng bê ji def a me bê tebançe
Zuhre bi bihêt newayê u§şaq
Reqqase bi bit li ewcê neh taq
Sazê dilê kul bi zêr û bem bit
Sazendeyê î§qê Zîn û Mem bit
Şerha xemê dil bi kim fesane
Zînê û Meraê bi kira behane
Nexraê we ji perdeyê derînim
Zînê û Memê ji nû ve jînim

Ma'lûl-i buwîn hebîb û aşiq
îro he wekî tebîbê haziq,
Derman bi kun ez ewan dewa kira
Wan bê mededan ji nûve ra kim
Derdê di dilê Memê cegerrîş
Zîn'a ji derûnê dil cefakêş
Wê perdegeya efîfe, raestûr
Wî bê gunehê ji tuhraetê dûr.
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Sarhoş olayım, lâflar edejdm,
Sermest olayım, güzaflar söylejdm.
Çünkü kejdfsiz olarak söyUyemem,
Divane olayım ki inciler döktürejdm.
Bedhal olayım, sırlan açığa vurayım.
Söz söylemeksizin içimden konuşayım.
Ney gibi muUdanayım,
Tûtî misâli dile gelejdm.
Benden aşikâr olsun kerametler.
Görünsün bana mak3.mlar.
Gönlümden çıkan makamlı ses dallan,
Oülbahçesini Şehnaz makamıyla şenlendirsin.
Ney gibi, ahenkle gönlümün derinliğinden,
Çeng gibi yüz çeşit şada verejdm ben. (1)
Rubab gibi Kemançesiz olarak.
Çıksın davulumuzdan ses, tokmaksız olarak.
Âşıklarm sesini dinlesin Zühre yıldızı.
Ve raksetsin dokuzuncu kubbenin zirvesinde.
Yaralı gönlün sazı kâh yumuşak, kâh gür sesli olstm,
Çalsm türküsünü Zin ve Memo'nun.
GöniUdeki derdin şerhini kUayım efsane.
Zin ve Memo'joı ederek bahane.
Perdeden öyle nağmeler çıkarayım ki ben,
Zin'i ve Memo'yu dirilteyim yemden.
Yar ve âşık hastalıklı olmuşlar.
Bugün mütehassıs bir doktor gibi,
îlâç getireyim, onları teda'vi edejnm,
O çaresizleri yeniden ayağa kaldırayım.
Ciğerinden yaralanmış Memo'yu,
Gönlünün derinUğinden ıstırap çeken Zin'i,
O perdeU, örtülü masum kızı,
O töhmetten uzak Memo'jru, o günahsızı,
(1)

Çeng: Bir sazın adıdır.
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Meşhûr-i bi kim bi terz û uslûb
Mimtaz-i bi bin raihîbb-û raehbûb
Ew renge bi kim ji nû seref raz
Da bêne teraa§eyê nezerbaz
Dîlber li Memê bi km girînê
A§iq bi kenin bi derdê Zînê
Heraderd-i bi kin bi wan sefayê
Bê derd-i bi kevne helwelayê
Xelqê ku ji sîne û ji dil saf
Pakîzesinşt û ehlê însaf
Bîlcimle bi kin jibo me tehsîn
Bêjm ku: «Bi qencî hate tedwîn»
Xelqê ji «Yahîbbuhum», dîgergûn
Herçî ji ezel buwî «Yuhîbbûn» (1>
Da bên û bi km hîkayetê gûş
Hmdek bi kirm xwe pê feraraûş
Hmdek bi kirin bi can semaê
Hm pê bi kirin ji dil wedaê
Lê hêvî di kim ji misteîdan
Herfan ne girm li raistefîdan
Ev name eger xirabe, ger qenc

Kêşaye digel wê, min dused renc
Nûbareye, tîfle, nûresîde
Her çendî nehin qewî guzîde,
Lê mm ji rezan ne kir temettu'
Manendê dizan bi kin tetebbu'
Nûrestê hedîqeyê fuade
Masûrae, efîfe, xanezade
Nûbare eger şêrîn, eger tal
Metbûe ji rengê new'ê etfal
(1) -"Yuhîbbuhum: Ev kelîmekîye ji ayetekî, mana wê -"Xwdê
wan di evîne>»; yanî kesên qencên ku Xwedê ji wan razîyo<^Yuhîbbûn»-: EwXwedê di evînin; ev jî kelîmekîye ji wê ayetê.
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Öyle bir tarz ve üslûpla meşhur edeyim ki,
Seçilsin birbirinden sevilenler ve sevenler.
Yeniden onları öylesine jöicelteyim ki.
Şahin bakışIUar temaşaya gelsinler.

Memo için ağlasm dilberler,
Zin'in derdine gülsün âşıklar.
Dertli kimseler onlarla sefa sürsün.
Dertsiz olanlar girsin kedere.
Göğüsten ve gönülden temiz olanlar,
Pâk huylu ve insaf sahibi insanlar.
Hep bizi tasvibetsin.
Herkes «Güzelce yazıldı» desin.
Bambaşka olan seven kimseler.
Ezelden beri sevenlerden olanlar,
Gelip dinlesinler hikâyeyi.
Onunla oyalansmlar bir zaman.
BazUan candan dinlesin,

Bazıları da onunla gönülden veda etsin.
Yalnız bilginlerden rica ediyorum:
Öğrencilerin yanlışlıklarmı açığa vurmasmlar.
Bu kitap ister kötü, ister ija olsun.
Biz onunla ikijöiz ıstırap çektik.
Bu kitap turfandadır, yavrudur, yeni yetişmedir,
Gerçi çok seçkin olmasa bile.
Ben onu bağlardan derlemedim ki.
Hırsızlar gibi yanlışlıklarımı araştırsınlar.
Bu, gönül bahçesinin turfandasıdır,
Günahsızdır, masum ve asUdir.

İster tatlı, ister acı olsun turfandadır,
Çocuk çeşidi gibidir, o huydandır.
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Mm hêvî heye ji ehlê halan
Teqbîh-i ne km evan tefalan

Ev mejwe eger ne abîdare
Kurmancîye, ew qeder li kare
Ev tîfle eger ne nazenîne
Nûbare, bi mm qewî §êrîne
Ev raeywe eger ne pir lezîze
Ev tîfle bi ram qewî ezîze
Mehbûbe, lîbas û go§iware
Milkêd-i ramin, ne misteare
Elfaz û meanî-yû îbarat
înşa'û mebanî-y» î§arat,
Mewzû'û meqasid û hîkayet
Mermûz û menaqib û dîrayet
Oslûb û sîfat û raane û lefz
Esla ne kirin rae yek ji wan qerz
Bîlcimle netaîcêd-i fikrm
Dû§îze û nûerûs û bîkrm
Yareb! Me de destê xelqê nasaz
Vê şahidê dilrevayê tennaz (1)
Ommîd-i ewe ji ehlê îrfan:
Ew dê ne girm Ii mm çu herf an
Teşnî'i ne km, wekî xeyûran
îslah-i bi km li min qusûran
Eshabê kemalê perdepo§m
Erbabê xerez di pir xuro§m
Me'mûl-i ewe ji ehlê razan:
Ew dê ne kirm bi min tmazan
Ez pêlewerim, ne gewherîme
Xudresteme ez, ne perwerîme

(1) Şahid: Rind, mexsed jê ev pirtûke. Dilreva: -"Dilruba" btx
me li şûnê -nDilreva^ nivîsî.
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Ricam şudur hal sahiplerinden:
Kötülemesinler bu yavruyu.
Bu mejrve sulu olmasa bile,
Kürtçedir, o kadarı yeter.
Nazenin değilse bile bu yavru.
Turfandadır, bana çok tatlı gelir.
Bu mey-ve çok lezzetli olmasa bile.
Bu yavru benim için çok azizdir.
Sevimlidir o, elbiseleri ve küpeleri
Benim mallanmdır, emanet değil.
Sözcükler, anlamlar, dejdmler.
Şiir yapısı, cümle kuruluşu ve işaretler.
Konular, amaçlar, hikâyeler.
işaretler, hayat hikâyeleri ve düşünceler.
Üslûp, sıfatlar, mâna ve keümeler:
Bunların hiçbirini aslâ ödünç almadık.
Bunlarm hepsi fikrimin ürünleri.
Hepsi el değmedik gelinlik kızlardır.
AUahım! Sapık kimselerin eline verme
Bu nazlı, gönül kapan güzeli.

irfan sahiplerinden umarım ki;
Hiçbir yanlışlığımı çıkarmıyacaklar,
Teşni' etmiyecekler; hamiyetli insanlar gibi
Düzeltecekler kusurlarımı.
Kemal sahipleri kusurları perdeler.
Kin sahipleri ise coşkundur.
Sır sahiplerinden umudum şudur ki:
Alay etmiyecekler benimle
Ben gezgin satıcıj^m, cevher satıcısı değil,
Kendi kendime yetişmişim, yetiştirilmiş değil.

77

78

MEM O ZÎN

Kurmancim û kohî-yû kenarî
Van çend xeberêd-i girdewarî,

Imza bi kirm bi hisnê eltaf
Isxa bi km ew bi sera'ê însaf
Eshabê xerez ku goh bi dêrm,
Eyban bi kirim, Ii mm ve§êrm
Ava rûwê şairî ne rêjm
Ger mimkune, yêkî qenc bi bêjm
Sehw-û xeletan ne km teeccib
Te'wil-i bi km jibo teessib
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Ben Kürdüm, dağlıyım, kenardanım.
Derlediğim şu birkaç sözü,
îyiUklerinden, lûtuflarmdan imzalasınlar,
Ve dinlesinler insaf kulağıyla.
Garaz sahipleri de dinlesinler,
Varsa kusurlarım örtsünler.
Ozanm yüzü sujomu dökmesinler.
Mümkünse bir ijrisini söylesinler.
Yanlışlıklara ve ımutkanlıklara şaşmasınlar.
Hamiyet için doğruya yorumlasmlar.

7â

vra

PESNÊ MÎRÊ BOTAN Û HERDU
XUŞKÊD Wî SITÎ U ZÎN
Neqqaşê sehîfeyê hîkayet
Neqqadê sebîkeyê rîwayet

Kêşa bi vî terhî resm û ayîn
Lê da bi vî terzî derb û tezyîn;
Go: Padî§ehek zemmanê sabiq
Ra bû di hikûmeta xwe faiq
Ecnasê mîlel mitî'û mmqad
Nesla wî Ereb, Emîrê Ekrad
Textê wî Cizîr û bextî mes'ûd
Tali' qewî-yû meqami raehmûd
Rom û Ereb û Ecem di ferman
Meşhûre bi navê «Mîrê Botan»
Abaê îzara û cedd-û walid
Mensûb û miselselêd-i Xalid

vra

BOTAN BEYİNİ VE İKİ KIZKARDEŞİ

ZİN İLE SITİ'Yİ TANITMA

Hikâye sayfasmm yazıcısı.
Rivayet tablosunun eleştiricisi.
Şu plânla resim ve tablo çizdi.
Şu tarzda kalıbı bastı ve süsledi:
Dedi ki: Grcçmiş zamanda bir padişah.
Çıktı, hükümdarlığında üstün olarak.
Çeşitli halklar ona itaat eder, bojnm eğerdi.
Soyu Arap, kendisi Kürt bejdydi.
Tahtı Cizre'deydi onun, bahtı da mutlu.
Makamı yüceydi onun, talihi güçlü.
Rumlar, Araplar ve Acemler emrindeydi,
«Botan Bejd» adıyla ün salmıştı.

Ulu ataları, dedesi ve babası,
Zincirleme olarak HaUd'e mensuptular.
F.

:
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Cebbarê felek ji wî hezerkar
Meslûle ji sellê sejrfê Cebbar (1)
Zîbendeyê milk û zeynê dînbû
Navê wî Emîrî «Zeynidîn» bû
Mîrî ji wîra bi zîn-i mewsûf (2)
Zînet ji wîra bi dîn-i ma'rûf
Asarê şecaeta wî §ahî
Da girtî ji mahê ta bi mahî
Mahîyyetê wî raedarê dmya
Şahîyyetê wî şîarê uqba
Mihtacê sexaweta wî Hatem
Mexlûbê gecaeta wî Ristem
Hatem ji keraalê hîmraeta wey
Tomarê sexaweta xwe kir tey
Aql û huner û sexa û meydan
Zebt û neseq û nîzam û dîwan,
Dîndarî-jrû dewlet û dîyanet
Serdarî-yû sewlet û siyanet,
Meşhûne ji her yekê xezînek
Meknûne ji her yekê defînek
Bê usr-i jibo wîra miyesser
Bê xusr-i jibo wîra miqedd^r,
Enwaê newadir û cewahir
Elwanê nefaîs û zewahir
Mecraûeyê mimkînatê meqsûd
Wacib kiribûn h nik wî mewcûd
Hasil bi wî middea û metlûb
Wasil bi wî mişteha û mehbûb
(1) Meslûle ji sellê seyfê Cebbar: Ji kêşajia şûrê Xwedê hatibû
kêşan; di vê ferdêda du mana hene ku jêra di bêjin «Tewrîye».
Manakî ewbû ku me nivîsî, ya din jî mexsed têda ji şûrê Xwedê,
Xalid'e; ev jî ji nasla wîye.
(2) Bi zîn: Bi nîvê navê wî ku ^Zeyn^e, jibo rastkirma qafîyê
"Zîn^ hatîye mvîsîn.
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Ceberrut felek bile sakmırdı kendisinden.
Çekilmişti AUahm kıhcınm çekilişinden. (1)
Hükümdarlığın ve de dinin süsüydü,
O beyin adı «Zeynıdin» idi.
BeyUk ona «Zeyn» ile vasıflanmıştı. (2)
Zinet de ona «Din» ile tanınmıştı.
O Padişahm yiğitliğinin izleri.
Aydan aya kadar, kaplamıştı heryeri.
Dünyanın ekseniydi kendisi.
Padişahlığı ise ahret sembolü.
Onun cömertliğine muhtaçtı Hâtem,
Onun yiğitliğine yenilirdi Rüstem.
Hâtem onun cömertliğinin büyüklüğünden,
Kendi cömertliğinin evrakını toplayıp kaldırdı.
Akü, hüner, cömertUk ve meydan,
DisipUn, birlik, düzen ve divan.
Dindarlık, diyanet ve de devlet.
Komutanlık, koruyuculuk ve de heybet:
Bunların her birinden doluydu bir hazinesi,
Bunlarm her birinden gizliydi bir definesi.
Onun için zahmetsizce başarılmıştı.
Ona zararsızca mukadder olmuştu.
Her çeşit mücevher ve bulunmaz nesneler,
Her renkten nefis ve parlak değerler.
Mümkün olan dileklerin hepsini,
AUah mevcut kılmıştı onun yanında.
Onun sayesinde kavuşulurdu arzulara, dileklere.
Onun sayesinde kavuşulurdu hasretlere, sevilenlere.

(1)

Burada --Tevriye» var. Çünkü Halid'e --Allahın Kılıcı»- de-

Jiirdi.
(2)

-«Zeyn» süs anlamınadır,

beyin adının yarısıdır.
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Sehna heremê ji nazenînan
Cennet tijîbû ji horîînan
Horî wî di cennetê gelekbûn
Xîlman wî di hezretê melekbûn
Lê zadeyê dûdemanê dewlet
Nûbadeyê bosîtanê îffet,
Şehzade dubûn li nik wî §ahî
Xurşîd-i dubûn Ii mk wî mahî
Yanî ku ji wî nejadê alî
Hera§îre dubûn di laubalî
Yek serwê rîyazê rasitîbû
Wê navê bi rasitî Sitî'bû
Ya dî ji dil û hinavê Mîr'bû
Wê navê ji nîsfê navê Mîr'bû (1)
Rav/î wehe gote mm mierama:
Ew hoiî bi navê Zîn misemma
Yek zêde şêrîn, zîyade mehbûb
Yek rûhê qulûb û horî meqlûb
Yek esmer û ya diwî zerîbû
Yek horî-yû ya diwî perîbû
Ew hor û perî di bêbedelbûn
Lewra ku ji nûrê Lemyezel'bûn
Hisna ruxê wan çu kes ne dîbû
Zêra ji cemalê sermedîbû
LêvIa'I-û semen'îzar û gulrux
Rewneq §ikenê bi tanê xullux
Zilfeyn-i mîsalê tayê Smbil
Xeddejm-i ji rengê rûyê sorgul
Ew sorgul û smbilêd-i azad
Bişkiftî h qeddê serwê şim§ad
(1)

nivîsîn:
di be

«

Navê Mîr <<Zeymdîn» bûye, ev bi herfên Erebî weha tê
«

'-^-^' CJ^J 'N
CJ"^ ^\ ev jî

êsva. em nîvê wîyê pêşîn jê bi qetîmn

navê Zînê'ye.
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Haremin sahanlığı nazeninlerden.
Hurilerle dolu olan bir cennetti.
Cennetinde huriler çoktu onun.
Huzurundaki

hizmetçileri de meleklerdi onun.

Fakat devlet soyunun iki evlâdı vardı ki,
iffet bahçesinin iki turfandasıydı.
O şahm yanmda iki sultan vardı.
O mehtabın yanmıda iki güneş vardı.
Yani o joice soydan olan,
îki kızkardeşi vardı, nazlı büjöitülen.
Biri doğruluk bağmm selvisiydi,
Adı da gerçek olarak «Sıti»ydi.
Öbürü Beyin can ve ciğeriydi.
Beyin admın yarısıydı adı. (1)
Hikayeci bana muamma olarak şöyle dedi:
O huri de «Zin» adıyla tanınırdı.
Biri fazlasıyla şirin, son derece sevinUi,
Öbürü gönüllerin ruhuydu, hurilerden dönmeydi.
Biri esmer, sarışındı öbürü.
Biri huri, periydi öbürü.
O huriyle periye paha biçilmezdi.
Çünkü AUahm nurundandılar.
Kimse eş görmemişti jüzlerinin güzelUğine,
Çünkü ebedî güzelliktendi o güzellik.
Dudakları la'I, şakakları yasemin, yanakları gül,
Parlaklığı utandırır ince ipekten elbiseleri,
îki zülüf sünbül çiçeğine benzerdi,

îki yanaksa kırmızı gül jüzüiıün renginden.
O serbest kırmızı güller ve sünbüUer,

Açmıştı boylarında selvi ve şimşir gibi.

(1) Beyin adı Arapça olarak şöyle yazılır: -«
» Bu
nun yansını aldığımız zaman «
» çıkar, Bu da Zin'in adıdır.
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Sorgul ji xweda Ii ser rehistî
Smbil bi xwe pêkve da heristî
Hisna xetê rux ji xettê yaqût
Çaha zîqenê ji sîhrê Harût
Goya kiribû ji miskê bîzî
Remmalê felek nîqat-i rîzî
Xal û nuqet û beyaz û humre
Bejd; û Hecer û tewaf û umre
Ebrû ji kevanê qewsê eflak (1)
Mijgan bê guraan ji sehraê seramak
Sermayeyê wehşeta cmûnan
Merraûze di dehşeta ujninan
Mebhût-i di bûn di tirfetil-eyn
Keşşafê rimûzê hîkmetil-eyn
Cebhet di numa ji terfê îklîl
Goya Ii ufuq cenahê Cîbrîl
Westaja li îstîwayê daîm
Xurşîd-i di xizmeta wî qaîm
Herçî bi dîya rux û benagoş
Fîlhal-i bi der di da jibo hoş
Gerden, te di go di destê saqî
Qarûreye, pirşerabê baqî
Yan şibhetê şûşeya nebatê (2)
Yan mênbeê kanîya heyatê
Serpence û naxunê mihenna
Roncîdeyê xatirê mihenna
Xelqê ku di dîtm ew kemergah
Hazir di kirm ji xewrê dil «Ah»

(1)
(2)

Kevanê: «Kemanê» bû, me li şûnê «Kevanê» nivîsî.
Şûşeya: «Şîşeya»- bû, me li şûnê «Şûşeya» nivîsî.
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Kırmızı gül kendiliğinden yüzlerinde kök salmıştı,
SünbüUer de sarmaşık olarak boylardan sarkmıştı.
Yüz hatlarmm güzelliği Yakut yazısmdan, (1)
Çene çukuru ile Hârut sihrindendi, (2)
Sanki ceylânm gerdanmdaki misk kesesinden.
Feleğin falcısı yüzlerine noktalar serpmişti.
Benler, noktalar, ak ve kırmızı renkler,
Kabe, Haccer-Esved, Tavaf ve Umre'ydi. (3)
Kaşlar felek yaymm kemanmdan,
Kirpikler ise şüphesiz dik oklardandı.
DeUUk vahşetinin sermayesi.
Gözlerin dehşetinde işaret bıüuyordu.
Variıklarm hikmetinin inceUklerini keşfedenler,
Bir anda şaşkma dönerdi gözlerinin dehşetinden,
Alm, tacın bir yanı gibi gözükür.
Ufukta Cebrail'in bir kanadı gibiydi.
Gök ortasmda durmuş daima.
Onun hizmetinde bulunur güneş.
Yüzlerini gören, kulak memelerine bakan herkes,
Olurdu derhal akıl ve şuurdan.
Gerdan, sanırdm sakinin elindeki
Ebedî şarapla dolu olan şişedir.
Ya da Nebat şekkerinin şerbeti gibi
Veya Hayat Çeşmesinin kaynağı gibi.
Kmalı parmak uçları ve tırnaklar,
Neş'eü gönüUerin ıstırabıydı.
Kemerin sarUdığı o belleri görenler.
Derhal çekerlerdi jüreklerinin derinliğinde «Ah»
Yakut: Bir çeşit Arap yazısıdır.
Çene çukurundan maksat, çeneyle alt dudak arasındaki
çukurduı.
(3) Hacer - Esved: Kâbenin duvarındaki taş. Tavaf ve Umre:
Haccm iki ibadetidir.
(1)
(2)

MEM O ZÎN

Zahir di kirm ku zend û bazm
fîdî ne diman gilî û gazm
Her çendî ku herdu şibhê canbûn
Ew herdu bi hisnê, tew'emanbûn
Her çendî Sitî we nazenînbû
Lê Zîn ji mîsalê horîînbû
Her çendî Sitî sitêre weşbû
Lê Zîn bi ruxan heyîve geşbû
Her çendî Sitî wekî qemerbû
Zîn Mihre sîfet, zîyade terbû
Ev herdu wekî du şevçiraxan
Gava di meşîne bax û raxan,
Nalan di kirm cemad û hejnvan
Talan di kirm nebat û însan
Kofî ji eewahiran mikellel
Koter .71 netrikan miselsel
Serbendê qeseb di dan cebînê
Aşiq di mirm ji dest evînê
Ev zînet û xeml û qişt û mendel
Ez pêş û pes û yemîn û qenbel,
Gava di meşîn, pçrî digel wan
Wahh di kirm welî di xelwan

Ger şêxm û ger mela û mîrm
Derwê§ û xenî û ger feqîrm
Kes nîne ne talibê oemalê
Kes nîne ne raxibê wîsalê
Hm raxibê hisnê Layezal'm
Hm talibê qalibê betalm
Lêkîn hemîyan yeke yeqîn dost
Ferqa ku heye ji mexzê ta post

MEMO ZÎN

89

Bilekleri ve bilezikleri gösterdikleri zaman.
Artık yer kalmazdı konuşmaya ve de serzenişe.
Her ikisi de ruh gibiydi gerçi.
Güzellik bakımından ikizdi ikisi.
Sıti gerçi çok nazenindi.
Fakat Zin de cennet hurilerine benzerdi.
Gerçi Sıti yUdız misâliydi,
Ama Zin'in jöizü parlak bir aydı.
Gerçi mehtap gibiydi Sıtî,
Fakat Zin de güneş gibiydi, daha tazeydi.
Gecelerin çıralarına benzeyen bu ikisi.
Bağlara ve bahçelere yürüdükleri zaman.
Hayvanları ve cansızları bile inletirler.
İnsanları ve bitkileri talan ederlerdi.
Kofileri mücevherlerle donatılmıştı, (1)
Kolyeler altınlarla zincirlenmişti.
Kofi kajd:anlarınm uçlarmı sakaklarma getirirlerken.
Aşıklar ölürdü sevginin elinden.
Bu zinetler, süsler, zülüfler ve pusular.
Önden, arkadan, sağdan ve soldan sarkar.
O periler bu süslerle yürüdükleri zaman.
Tapınaklardaki evliyaları bile sersemletirlerdi.

îster şeyhler, ister hocalar, beyler olsun,
îster dervişler ister zenginler, fakirler olsun
GüzeUiğe talip olmayan kimse yoktur.
Kavuşmayı arzu etmeyen kimse yoktur.

Kimisi tükenmeyen güzelüği arzu eder,
Kimi de boş vücudun taUbi.
Fakat şüphesiz hepsinin dostu birdir,
Bütün fark, deriyle beyin arasmdaki fark gibidir.
(!) Kofi; Kürt kadın ve~ kızlarının başlarına
etrafında bağladıkları kuşaktır.

giydikleri fesin

IX

RINDÎ tr EVÎN
Hmdî ku di qeyserê di dmya
Vêk dane Xwedê meta'û kala
Mecmûê xezaînêd-i Qeyser
Hetta vigî duxmeya Sikender,
Durrêd-i def aînêd-i Xaqan
La'la ku di xatema Silêman,
Her çendî zîyade têrbuhabm
Bîlcimle bi cuz'ê hisnê na bin
Hisna li ruxê Sitî û Zînê
Bû behrekî agirê evînê (1)
Pêla ku di girte pêl û mewcan
Roja di kete hadîd û ewcan
Sed can û dil û ceger di sotin
Xelqê bi mesel ji wan di gotm
Şems û qeraeran qîrane pêkve
Lew mişterî ev cîhane pêkve
(1)

Agirê: «Ateşê» bû, me li şûnê «Agirê» mvîsî.

IX

GÜZELLİK VE AŞK
Dünyada ne kadar hükümdar varsa.
Hepsine AUahm verdiği metahlar, servetler,
Kaj^serin bütün hazineleri,
İskender'in radarma varmcaya dek,
Hâkanm definelerindeki inciler,
Süleyman' m yüzüğündeki la'I,
Ne kadar fazlasıyla pahalı olsa da.
Hepsi birden güzeUiğin bir parçasına bile değmez.
Sıti ve Zin'in jdizündeki güzellik.
Aşk ateşinin bir deryasına dönmüştü.
Dalgalanıp joikseldiği zaman.
Enginlere inip zirvelere çıkan o güneş.
Yüzlerce can, gönül ve ciğer yakardı,
Masal gibi anlatırdı onları halk.
Güneş ve ay bir araya gelmişti,
Bütün dünyanm alıcı olması bundan.
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Seyyadê cemalê wan xezalan
Seyyatê sedayê wan delalan
Dellal-i sîfet, geleg sîfet şêr
J'efxan û ji naleyan ne bûn têr
Rojan û şevan gelek di nalîn
Hetta ku digel melek di kalîn

Hisna ne bitin çu hedd-û xayet
Na bit ji xwe aşiqan nîhayet
Lê a§iq û bulhewes cudane
Hm f aîdexwaz û hm fîdane
Canantelebm hinek jibo can
Hm cantelebm jiboyê canan
Hm weslehebîn ji rengê Tacdîn
Hm derdeguzîn wekî Mera û Zîn

MEMO ZlN

O ceylânlarm güzelUğinin avcıları,

O güzelUğin sadalarmm şarkıcUan.
Çoğu tellal gibi, kimi de arslan gibi.
Figanlara ve iniltilere doymadılar.
Gündüzleri ve geceleri çok inlerlerdi,
Öyle ki onlarla birlikte sızlamrdı melekler.

Sonu olmayan sınırsız güzelUğin,
Zaten spnu gelmez âşıklarmm.
Fakat âşıklarla arzu sahipleri ajrndır.
Bir kısmı faydalanmak ister, öteki feda olmak.
BazUarı canlan için ister cananı.
Bazıları da cananları için verir canı.
Kimisi kavuşmak ister, Tacdin gibi.
Kimi de derdi seçer, Memo ve Zin gibi.

9:i

X

SALIXDANA MEMÊ U TACDÎN

Da bêne bi ser hîkayeta pêş :
Xelqê ku ji derdê îşqê dilrîş,
Her çendî ku bê hed û qiyasbûn
Araî-jTÎ xewadira û xewasbûn
Lêkîn ji xewadiraêd-i mirataz
Sed lawê sehêqed û serefraz
Her yek di meqamê hisnê, rojek
Her yek bi kelamê sînesojek
Her yek bi kemalê bedremahek
Her yek bi cemalê sedrê şahek
Ew jî hemî aşiqm di talib
Ew jî hemî talibm di raxib
Lêkîn ne bi dîtm û şehadet
Belkî bi bihîstm û rîwayet.
Bîlcimle di xizmeta Emîr'bûn
Fîlcimle ji sirrê hev xebîrbûn

X

MEMO VE TACDÎN't TANİTMA

DöneUm biz hikâyenin başına:

Aşkları derdinden gönlü yaralı olanlar, (1)
Gerçi sayısız ve ölçüsüzdüler,
Sıradan adamlar, hizmetçiler ve seçkindiler.
Fakat seçkin hizmetçilerden.
Yüzlerce fidan boylu ve açık almlı genç vardı.
Güzellik yönünden her biri bir güneş.
Her biri konuşmasıyla göpsleri yakardı.
Her biri kemaUyle bir doltmay,
Her biri güzeUiğiyle padişah göğsü.
Onlar da hep âşık ve isteküydi.
Onlar da hep hevesli ve arzuluydu.
Fakat görerek ve tanık olaraktan degü.
Ancak dujonakla ve rivayetle biUrlerdi onları,
Hepsi Bejdin hizmetindeydi.
Hepsi bir birinin sırrından haberdar.
(1)

Sıti ve Zin'in aşkları derdinden.
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Serhelqeyê wan perîmîsalan
Sertacê ewan raelekxîsalan
Tacdîn-i di gotinê ciwanek
Gohderz'ê zemane pehlewanek
Nesl û neseb û heseb eyanbû
Serdefter û serwerê kuranbû
Babê wî di gotinê Sikender
Lekîn Ereban di go Xezenfer
Lewra ku bi şêrî şibhê §êrbû
Roja §erê ew hezar-i mêrbû
Tacdîn du bira hebûn di qellaş
Manendê du §ahîbazê cemraaş
Daîm dilê dijmman di sotm
Yek Arif, û yek Çeko di gotm
Emma wî ji cimle xas û aman
J'ew çende bira û bab û raaman,
Lawek kinbû bira jibo xwe
Nê.. Ez xeletim.. Çira jibo xwe
Roja ku ewî bira ne dîta
Te§bîhê şeva çira ne dîta
Dmya h wî têk di bûye tarî
Rojbû ku h wî di kir tewarî
Enbazê fereh, şerîkê xembû
Serge§teyê xem bi navê Mem'bû
Mem jî li wî a§iqek temarabû
Ne şibhê bira û bab û marabû
Her çendî birayê axiretbû
Te d'go ku dmê û axiretbû
Tacdîn weledê Wezîrê Dîwan
Mem jî xelefê Debîrê Dîwan
Ew herdu ciwan, we lêkî a§iq
Ew herdu bira, we pêkve sadiq

MEMO ZÎN

O peri gibi gençlerin ön sıralarmda,
O melek huyluların baştacı olan,

Tacdin admda bir genç vardı.
Kahramanlıkta zamanın Gohderz'iydi. (1)
Soyu, nesebi, asaleti belli,
Delikanlüarm baştacı ve önderiydi.

Babasma derlerdi İskender,
Fakat Araplar ona Gazenfer der.
Çünkü kUıç kullanmakta arslan gibi.
Savaş günü bin erkeğe bedeldi.
Tacdin'in iki kardeşi vardı, ikisi de kurnaz.
Kuşları kapıp uçan şahinler gibi.
Her zaman düşmanların gönlünü yakarlardı.
Birinin Arif, diğerinin Çeko idi adı.
Fakat Tacdin herkesten ve bütün yakınlarmdan
O kadar kardeş, baba ve amcalarmdan.
Bir genci kendine kardeş yapmıştı.
Hayır... YanUıyorum ben... Çıra yapmıştı kendine.
Kardeşini görmediği gün.
Çıra görmeyen geceye döner.
Dünya ona karanlık olurdu hepten.
Güneşti çünkü kardeşi, uzaklaşmıştı ondan.
O, Tacdin'in sevinç arkadaşı ve gam ortağıydı,
Başı dertli bir gençti, adı da Memo.
Memo da ona tam tutkun,
Kardeş, baba ve amca gibi bile değildi.
Gerçi ahret kardeşiydi ikisi.
Ama sanırdm ki dünya ve ahrettir ikisi.
Tacdin Divan Vezirinin oğluydu,
Memo da Divan Kâtibinin.
O iki genç, fakat birbirine tutkun kardeş,
O iki kardeş ve birbirine bağlı dost.
(1)

Gohderz:

Eski bir Kürt kahramanıdır.

»7
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Yek Qeys'ê zemane, yêk-i Leyla
Yek Wamiq'ê esre, yêk-i Ezra
Ew yarê ji dil, ne serserîbii
Reh şibhetê mihr û Mişterî'bû

Yarî û birayî îi muwaxat
Na bit bi rîyaî-jTi meqalat
Yarî ne hêsanîye, cefaye
Meqsûd-i ji yarîyê wefaye
Axir tu eger ne kî wef ayê,
Ewwel me de ber xwe wê cefayê

MEMO ZlN

Zamanın Mecnunu ve Leylâ'sıydı,
Biri çağm Vamık'ı, diğeri Azra'sıydı.
Onlar gönülden dosttular, başıboş değil
Aynen güneş ve Müşteri yUdızı gibi.

Dostluk, ahbaplık ve kardeşlik,

İkijmzlülükle ve lâfla olmaz,
Dostluk kolay değil, zordur.
Dostluktan maksat da vefadır.
Sonunda vefa göstermiyeceksen eğer.
Başlangıçta göze alma o cefalı işi.
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XI

PÎROZKIRINA NEWROZ U SERSALÊ
Xellaqê cîhan ji feyzê fitret
Hey'atê felek bi wechê qudi'et
Bê qalib û bê mihît û mîqyas
Bê alet û bê rai§îr û mîqras
Ev çende miezzera û midewwer
Ev renge misenne'û mikerrer
înane bi me'reza wicûdê
Kêşane bi menzera şihûdê
Hîkmet ewe ev hemî h karm
Hmdek di peya û hm siwarm
Hmdek di betî'û hm serîm
Hin
Hm

Hm
Hm

Hmdek di miîn û hm menîm
midbirm ew, hmek raidebber
miqbilm ew, hmek miqedder
Hm katibm ew, hmek di ustad
Hm mitribm ew, hmek di cellad
Rojeperest û hm şebefrûz
xusserevîn û hm xeraendûz

XI

YILBAŞI VE NEVRUZUN KUTLANttlŞI

Dünyanın yaratıcısı, tabiat feyzinden.
Felek çarkmı güçlü bir şekilde.
Kalıpsız, ölçeksiz ve pergelsiz olarak.
Aletsiz, işaretsiz ve makassız olarak.
Böylesine muazzam ve yuvarlak.
Böylesine süslü ve sıra sıra.
Varlık sergisine getirmiş,
Sejdr sergisine sunmuştur.
Bu hikmetledir ki hepsi iş başmda.
Bir kısmı yaya ve bir kısmı süvari.
Kimi ağır yürüjöişlü, kimi de hızlı.
Kimi yardımcıdır, kimi de sağlam.
Kimi yönetir, kimi de yönetiUr,
Kimi bize doğru geUr, kimi ölçülür.
Bir kısmı yazıcıdır, bir kısmı öğretici,
Bir kısmı cellâttır, bir kısmı çalgıcı.
Kimi güneşe uyar, kimi de geceyi aydmlatır,
JKimi kederleri dağıtır, kimi gamlan toplar.

MEM O ZÎN
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Hmdek di mîsalê Zîn zerîne
Hm şibhê Memê di rai§terîne
Bîlcimle miseyqel û mmîrm
Hin padîşehin, hmek wezîrm
Hmdek ji teherrika tebîî
Ew têne bi nuqteya rebîî
Tecdîd-i di km jibo me salê,
Gava wekû têne î'tîdalê

Zanayê mieraraerê kuhensal (1)
Ev renge he go jibo me ehwal
Go: Adetê pêşîyê zemanan
Evbû li hemî cî-ya. raekanan :
Weqtê wekû §ehsiwarê xawer
Tehwîl-i di kir di mahê Azer (2)
Yanî ku di hate bircê S^rsal
Qet kes ne di ma di mesken û mal
Bîlcimle di çûne der ji malan
Hetta di gîhîşte pîr û kalan
Roja ku di bûye îd û newroz,
Tazîmê jibo dema dilefroz,
Sehra û çîmen di kirne mesken
Beyda û dîmen di kirne gul§en
Xasma ezeb û keçêd-i bakir
Elg^sse: Cewahirêd-i nadir
Têkda di mizej^en û milebbes
Vêkra li tef erricê mirexxes
Lêkîn ne bi tuhmet û bi mmnet
Belkî bi terîqê şer'û sunnet
Zana: «Dana»- bû, me li şûnê «Zana» nivîsî.
Mahê Azer: Hîva Adarê. Roja 21'ê Adarê roj ve di gere,
ew roj Newroz'e.
(1)
(2)

MEMO ZlN

Bir kısmı Zin gibi güzeldir.
Bir kısmı Memo gibi alıcı.
Hepsi parlak ve aydmlatıcı.
Kimisi padişahtır, kimi de vezir.
Bir kısmı tabiî hareketten.
Bahar noktasma geUr.
Bizim için tazelerler jnlı,
BiUnen yerlerine geldiklerinde.

Yıllan eskimiş yaşlı bilgin.
Bize şöyle anlattı durumu:
Dedi ki: Eski zamanların geleneği
Şuydu her yerde ve her zaman.
Doğu şehsüvan olan güneş.

Mart ayında döndüğü vakit.
Yani yUbaşı burcuna girdiği zaman.
Hiç kimse kalmazdı evlerde, meskenlerde.
Hepsi çıkardı evlerden dışarı.
Yaşlı erkek ve kadınlara varıncaya dek.
Bayram ve Nevruz günü geUnce,
Gönülleri aydmlatan o ânın saygısı için.
Halk kırları ve çimenlikleri mesken edinir.
Ovalan ve tarlaları gülşene çevirirdi.
Özellikle bekârlar ve bakire kızlar.
Kısacası o nadide cevherler.
Hepsi süslenmiş ve güzel gijdnmiş.
Hepsi seyretmeye izinü olarak.
Fakat töhmetle ve minnetle değil.
Din yolunda ve sünnete uygun olarak.
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Lewra ku ewan xerez ji ge§tê
Meqsûd-i ji çûniya bi deştê,
Ewbû ku: Çi talib û çi metlûb
Yauî du teref, mihîbb-û mehbûb
Ev herdu celeb ku hev bi bînm
Kuf wêd-i xwe ew jibo xwe bînm

MEMO ZlN

Çünkü kıra çıkmaktan maksatları.
Ovaya inmekten amaçları,
Şuydu ki: Gerek istiyen, gerekse istenenler.
Yani sevenler ve sevilenler,
Birbirlerini görsün.
Ve seçsin her biri kendi dengini.
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xn

DERKETEVA BAJARÎYAN BI DEŞTE,

JIBO SERSAL U GEŞTÊ
Dewra felekê ji bextê feyroz
Dîsan ku numa ji nûve Newroz
Mebnî h wî adetê mibarek
Şehrî û sipahîyan bi carek
Bajêr û kelat û xanî ber dan
Teşbîhê bi nejdîyan û cerdan
Sef sef di meşîne koh û de§tan
Ref ref di xu§îne sejn:" û geştan
Esnafê uraera, sîxar û kubbar
Qet'a ve ne raa di şehrê deyyar
Hmdek bi peyayî çûne baxan
Hmdek bi siwarî çûne raxan
Hmdek bi tebaî-jaî bi kesret
Hindek bi hevalî-joî bi wehdet
Ra bûne ve xanim û xewatîn
Wan jî tijî gul kuan besatîn
Horan kire meskenê xwe cennet
Bê perde û bê melal û mmnet

xn

ŞEHİRLİLER YILBAŞINDA KIRLARA
ÇIiaYORLAR
Feleğin dönüşü mavî bahttan.
Gösterince yeniden Nevruzu,
O kutlu geleneğe uygun olarak.
Şehirlilerin ve askerlerin hepsi,
Terketti şehri, kaleleri ve evleri.
AvcUar ve talancUar gibi.
Saf saf tepelere ve ovalara jöirüdüler.
Kafile kafile gezmeye ve seyretmeye döküIdiUer.
Her çeşit insan, küçükler ve büjrükler.
Hep gitti, şehirde kalmadı hiç kimsecikler.
Bir kısmı bağlara gitti, joirüyerek.
Kimi de dağ eteklerine yöneldi, atlı olarak.
Bir kısmı birUkte ve çoklukça.
Kimisi arkadaşlarla, kimi yalnızca.
Kalktı hanımlar ve de hatunlar.
Onlar da güller gibi bahçelere doldular.
Huriler cenneti kendilerine mesken edindi.
Perdesiz, minnetsiz ve üzüntüsüz olarak.
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Dûşîze û duxter û ruwalan
Pakîzeîzar û zilf û xalan
Etrab û kewaîbêd-i ezra
Mirdan û mirahiqêd-i zîba
Eshabê qumaşê lutfê ruxsar
Erbabê metaê hisnê dîdar
Wan lêk di kirm metaê yek erz
Texraîn di kirm bi tûlê wel-erz
Sewdakirê îşqêbûn di bazar
Hem bayiê hisn û hem xerîdar
Sersalî û bakir û ruwalan
SedsaJî-w ciwan û pîr û kalan
Sersalê li resm û rahê raahûd
Gêrane di çû raeqamê mehmûd

MEMO ZlN

Bakire kızlar ve delikanlUar,
Zülüfleri, benleri ve şakakları temiz olanlar,
DelikanlUara yaşıt tombul memeli kızlar.
Erginlik çağına yeni gelen güzel, tüysüz deÜkanlUar,
Yüz güzelliğinin kumaşma sahip olanlar.
Güzellik metamm sahipleri.
Birbirlerine metalannı gösterirlerdi.
Enine ve boyuna gözden geçirirlerdi.
Bunlar aşk pazarmdaki sevdalılardı,
GüzelUğin hem satıcıları, hem de alıcılarıydı.
YUbaşUıIar, bakireler, deUkanlUar,
Yüz yaşmdakiler, gençler, ihtiyarlar ve kocakarılar.
Yılbaşını geleneks-el yol ve yöntemle,
KutladUar, göklere kadar jükselterek seslerini.
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xra

MÎR DESTURA XORTAN DI DE

JIBO ÇUYEVA GEŞTA NEWROZÊ

Qendîlê mmîrê dêrê ezreq
Mîşkatê Hemel ku kir mirewweq
Sersal-i ku bû jl nûve raa'raûr
Mîr daye kurêd-i taze destûr
Destûr-i ku bû jibo wişaqan
Ra bûn heraî şibhetê uşaqan
Têk çûne bi raa'reza mezadê
Dildadeyê meqsed û miradê
Illa ku'tenê Memo û Tacdîn
Wan dane xwe duxterane tezyîn
Yanî di dema ku bûye tehwîl
Ew herdu bira di caraetebdîl
îstebreq û sundusm di berda
Çend mi'ciz û meqrerae bi serda

xın

BEY, DELİKANLILARA NEVRUZ

EĞLENCELERİNE GİTME İZNİ VERİYOR

Mavi kubbenin o parlak kandiU,
Koç Fenerini aydmlatmca, (1)
Yılbaşı kutlamaları yeniden başlayınca.
Bey de delikanlılara izin verdi.
Hizmetçilere izin çıkınca,
KalktUar hepsi âşıklar gibi.
Hepsi arttırma sergisine gitti,
Çünkü amaç ve murat peşinde olan âşıklardı.
Yalnız Memo ile Tacdîn.
Kendilerine kızlar gibi süs verdiler.

Yani gün döndüğü zaman,
O iki kardeş değişik kıyafette,

Sırmalı ipek elbiseler içinde,
Birkaç pahalı mücevher başlarmda,
(1)

Yani Koç Burcuna

girince.
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Kagul kinbûne turre her sû
Perçem kinbûne zilf û gêsû
Wan lew kiribû lîbasê tesrîf,
Da qet ne bitm li wan çu teklîf
Pû§îde lîbasê dîlberanî
Seyran di kirm bi sergiranî

MEMO ZlN

Kâkülleri her tarafa halka halka yayılmış,
Alm saçlarmı zülüf ve örgü yapmışlardı.
Onlar kıyafetlerini değiştirdiler ki.
Hiçbir güçlük gelmesin başlarına.
Dilberler elbisesine bürünüp.
Gittiler ağır ağır yürüyerek.

11-3

XIV

MEM U TACDÎN RASTÊ ZÎNÊ U
SITÎYE TÊN U DI XEMIN

Wan herdu kurêd-i cametebdîl
Weqtê di kirin di §ehrê tehwîl
Nagah-i ecaîbek numa wan

Yek cuz'i ji aqlê qet ne ma wan
Dîtm di mehelle û zikakan
Her kuçe û xurfe û şibakan
Sed taze ciwan ji rengê serwan
Dîba û herîr û xez di ber wan
Pênsed ji keç û kur û ruwalan (1)
Ew çende ji qismê pîr û kalan
Enwaê mizekker û raiennes
Hmdek di birehne, hin milebbes
Hindek di ealî-jm ekabir

Hmdek di edanî-jm esaxir
Pêxwas-i hmek, hmek di serkol
Kaşo ji pîyan, û ser wekî hol
(1)

Pênsed: «Pansed»- bû, me li şûnê «Pênsed» nivîsî.

XIV

MEMO İLE TACDİN ZlN VE SITİ'YE
RASTLIYOR VE BAYILIYORLAR

O değişik kıyafetli iki genç,
:Şehirde dolaştıkları zaman.
Birden onlara acajdp birşey göründü.
Bir parça olsun kalmadı şuurları.
Gördüler ki mahalle ve sokaklarda,
Her sokakta, her oda ve pencerede.
Taze selviler gibi jmzlerce genç,

îpekUler, çeşitli değerU elbiseler içinde,
Beşyüz kadar kız, deUkanlı ve çocuk.
Yaşlı erkek ve kadınlardan da bir o kadar.
Her çeşit dişi ve erkek.
Bir kısmı çıplak, bir kısmı giyinik.
Bir kısmı büjiik ve ekâbir.
Bir kısmı da sıradan ve küçük insan.
Kimi yalmayak, kimi başıkabak.
Ayaklan Kaşo, başlan top gibi. (1)
(1)

Kaşo: Ucu eğri, kıhç biçiminde bir sopadır. Topa vurulur.
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Sermest-i hmek, hinek di serxweş
Dembeste hmek, hmek di demgeş
Goyende hmek, hinek di xamûş
Poyende hinek, hinek di medhûş
Hm camedirîde, hin di serxweş
Hm aqlê remîde, hm mişewweş
Hindan di kirm fîxan û feryad
Hm bûyî ji qeydê aqlê azad
Her yek di meqamekî dîgergûn
Her yek bi cefayekî cegerxûn
Ew herdu demek veman teheyyir
Bûn xerqeyê lucceyê tefekkir
Tacdîn sekmî û pirsîyar kir
Pirsa xwe bi yêkê extîyar kir
Go: «Ey Xizirê rehê hîdayet!
Bêj, ev çi belaye bê nîhayet?»
Wî gotî: «Du şehlewendê şeddad
îro li vî xelqî bûne cellad
Herçî ku di bîmn ew du serxv/eş
Fîlhal-i di kin weha mişewweş»
Wan go: «Te ne dî, ku ew çi rengin?x
Wî go: «Du kurm, zîyade §êngm»
Wan go ku: «Bi şûrê şeşperin ew?
Ya ne bi xedeng û xmcerm ew ?»
Wî go ku: «Bi xemze û bi awir
Xelqê di kujm wekî bi kêbir»

Wan pirsê di kir ku, ger bi bînm
Da bo xwe bi merdî Öest helînin
Herdu di wî karîbûn ku, nagah
Dîtm ku ji mehzê qudretullah
Ew herdu puser wekî du peyker
Tabende bi şiklê şahê exter
Yekhey'et û şikl û yeklîbasin
Emma di wî şehrî rengnenasin

MEMO ZÎN

Kimisi sarhoş, kimisi sermest.
Kiminin soluğu tutulmuş, kiminin serbest.
Bir kısmı konuşur, bir kısmı sessiz.
Bir kısmı telâşlı, bir kısmı şuursuz.
Kiminin elbisesi yırtık, kimi sarhoş.
Kimisi perişan, kiminin aklı uçmuş.
Bir kısmı figan ve feryadeder.
Bir kısmı da akıl zincirinden olmuş azad.
Her biri bir yerde bambaşka olmuş.
Her birinin ciğeri bir cefayla kan dolmuş.
ikisi de bir zaman şaşakaldılar.
Düşünce dalgasına hemen daldılar.
Derken Tacdin durdu ve sordu.
Soruşunu yaşlı bir adama yöneltti.
Dedi ki: «Ey doğru yolun Hızır'ı,
Söyle, bu ne sonsuz belâdır?»
İhtiyar dedi ki: «îki güçlü şehlevend.
Bugün bu halka olmuşlar cellât.
Kimi görürlerse o iki sarhoş.
Böyle yapıyorlar perişan»
Dediler ki görmedin mi sen, niceydi onlar?»
Dedi ki: «İki delikanlıdır, fazlasıyle taze»
Dediler ki: «Altı uçlu kUıçIı mıdır onlar?
Yoksa oklu ve hançerli midir onlar-?»
Dedi ki: «Hayır gamzeyle, bakışla.
Halkı öldürüyorlar, okla öldürür gibi»
Onlarm, sormaktan maksadı.
Görüp te mertçe karşı koymaktı.
İkisi o işi düşünürlerken, aniden
BaktUar ki sade AUahm kudretinden,
O iki deUkanh iki mızrak gibi.
YUdızIarm şahı gibi parlayarak
Geldiler... Şekilleri, elbiseleri ve gijanişleri bir.
Fakat o şehirde tanmmayan kimselerdir.

IIT
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Sîretmelekin, suwerperîne
Ne bayîm ew, ne mişterîne
Van herdu biran ku ew du ewbaş
Dîtm, dil û can we dan bi §abaş
Ew reng gerîyan cmûn waleh
Edî qe ne bûn ji aqlê ageh
Ne fehm û xîred, ne aql û ne ho§
Gêr bûne h ser zemînê, medho§
Fîlcirale ji aql û canê têr bûn
Fîlhal-i ji dûrve herdu gêr bûn
Wan herdu firîşteyêd-i kubbar,
Dîtin du melek zîyade dildar
Mehparene, lêkîn afîtabm
Dildarene, lê cegerkebabm
Teşbîhê bi seydê nîvebismil
Bê şibhe gîhane halê raişkil
Naçar'i bezîne ser §ikaran
Fikrîne ruxêd-i wan nîgaran
Zanîn ku ne seydê serserîne
Serxeylê sipahê dîlberîne
Westan û nezer kirm bi dîqqet
Wan hate bi qelbê rehm û rîqqet
Elqîsse: Ji hisnê van xezalan
Rehmek kete qelbê wan ruwalan
Sirra dilê kir bi hev teelliq
Nûra ruxê wan bi hev teeşşiq
Mekşûfe terîqê a§înayî
Rûhan qe ne kir ji hev cudayi
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Melek huylu ve peri jmzIüydiUer,
Ne satıcı, ne de ahcıydılar.
Bu iki kardeş görünce iki karışık halU deUkanhjm,
Gönlü ve canı bahşiş verdiler.
Öylesine deliye ve şaşkma döndüler ki.
Şuurlarmdan haberleri bile kalmadı.
Ne duyu, ne şuur, ne akıl, ne hafıza kaldı.
YuvarlandUar toprak üzerinde sersem olarak.
Cana ve akla doydular hepten,
Yuvarlanıverdiler daha uzaktayken.
O iki büyük melek.
Baktılar ki çok sevimli iki melek,
Ay parçası, fakat güneştirler.
Sevimli, ama yanık ciğerUdirler.
Tıpkı yarım besmeleli av gibi, (1)
Şüphesiz perişan bir duruma düştüler.
îki yiğit avlarmm üzerine koştular hemen,
Baktılar o dilberlerin yüzüne.
Anladılar ki başıboş av değil onlar.
Güzellik ordusunun öncüsü onlar.
Durdular ve baktılar, kesilerek dikkat,
Gönüllerine geldi yumuşaklık ve de merhamet.
Kısacası: Bu ceylânlarm güzeUiğinden,
O d»likanlUarm gönlüne düştü bir acuıiE
Bağlandı birbirine sırrı gönüllerinin,
Sevdi birbirini yüzlerinin nuru.
Sevmenin yolu açıktır, bu jâizden,
AjnrUmadı hiç ruhları, birbirinden

(1) Yarım mesmeleli: Boynunun yarısı kesilip öbür yansı ke¬
silmeden bırakılan ve çırpınıp duran hayvandır. Yarım kesildiği
için ona böyle denir. Sanki kesicisi, boynunu keserken yanm bes¬
mele getirmiş gibi.

120

MEM O ZÎN

Yek rengekî sirfê alemê xeyb
Zahir di kir îttîhadê lareyb
Hubbê we kirin bi hev girîftar,
Hisnê we kirm bi hev telebkar,
Te d'go ku, çi qalib û çi meq lûb
Herçar-i, çi tahb û çi metlûb,
Bê gibhe yekm ; çi ten, çi erwah
Ew mittehidm ; çi can, çi e§bah
Hubba di dilan û ger helawet

Buxza di dilan û ger edawet,
Nîsbet bi me hadism, edîmin
Lêkîn ji heqîqeta qedîmin
Lewra ku cmûdê can, micenned
Çê bûne di îlmê Heq mixelled
Hm mi'teMm, hmek mixalif
Hm mrxtelifm, hinek mialif
Wan mi'telif an-i pêkve ulfet
Axir we kirm, ne ma çu kulfet
Yanî ku ewan kurêd-i xwînxwar
Gava wehe dîtm ew birîndar,
Ew herdu bi sed dilan hebandm
Rûniştm û herdu wer gerandm
Gavek seyirîn h bejn û balan
Pêlek heyirîn Ii zilf û xalan
Gotm: «Eceb ev keçêd-i kêne?
Yan herdu melaîkêd Xwedê'ne?
Ev meywe Ii kî cihî gîhane?
Ev gul di çi gulşenî numane?
Serwêd-i çi cûyebarekîne?
Tejnrêd-i çi mirxîzarekîne ?»
Ma-werdê ji histirêd-i gulgûn
Rêhtm li ruxêd-i wan di pirxûn
Işqê kiribû wisa ne heşyar,
Qet'a ne di bû ji xwe xeberdar
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Görünmeyen âlemin bir rengi
Açığa çıkarıyordu muhakkak birleşmeyi.
Sevgi öylesine bağladı ki onları birbirine.
GüzelUk öylesine istekli kUdı ki onlan.
Sanırdm hepsi ruh ve cisimdir.
Dördü de birbirini hem ister, hem de istenir.
Şüphesiz birdir ruhlar ve tenler.
Birleşiktir ruhlarla cisimler.
Gerek gönüllerdeki sevgi, gerek şirinlik.
Gerek gönüllerdeki öfke, gerek düşmanlık,
Bizim gibi onlar da fanî yaratıklardır.
Fakat ezelin gerçeklerindendir.
Çünkü ruhlar ordusu toplanmış olarak,
AUahm ilminde yaratUmış ölümsüz olarak.
Kimisi bağlanır, kimi de karşıdır birbirine.
Kimisi çeşitlidir, kimileri bağlı birbirine.
İşte o bağlananlar, birbirleriyle öyle ısmdüar ki»
ArtUc kalmadı onlar için bir zorluk.
Yani o hunhar delikanlılar,
O iki yaralıyı bu halde gördükleri ân.
Yüz gönülle sevdiler ikisini.
Oturup çe-virdiler ikisinin de jniziinü.
Bir süre boylarını, boşlarını sejrettiler.
Bir süre zülüflerine ve benlerine hajran kaldUar.
Dediler ki :«Acep bunlar kimin kızlan?
Yoksa ikisi de Tanrı meleği midir?
Hangi yerde yetişmiş bu mejrveler?
Hangi güllükte geUşmiş bu güUer?
Bunlar hangi derenin seMIeri,
Hangi çimenUğin kuşları bunlar?»
GiUrengi gözyaşlarmdan gülsujnı
DöktiUer kanlı yanaklarının üzerine.
Aşk öylesine şuursuz kılmıştı ki onları,
Aslâ kendilerinden yoktu haberleri.
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Axir ku kirm bi xameya eşq
Hisna xetê wan h lewhê dil meşq
Wan vê ku bi zanm ew çi eslm
Lewra ku ni zanîn ew çi neslm
Enguşterîyêd-i wan ciwanan
Kê§an ji esabiêd xwedanan
Xatem ji enarailêd xwe kêşan
Danîne cîyan, jiboyê nîşan
Yaqût-i bi raohrîyan guhorîn
Elraas-i bi §ûşeyêd belorîn
Sersal û xwe§î ji dest bi der dan
Eyşê xwe bedel kirm bi derdan
Nagah-i ecanibm xuya bûn
Nakara-i kirm weda'û ra bûn
Man herdu bira wekî du seydan
Pabestê selasilan û qeydan
Ra bûn ku §evek sîyah û tarî
Şems û qeraeran kirî tewarî
Reh şibhetê rairxê nîvebismil
Bê quwwet û bê tewan û bê dil
Sersem û dewar û ser'û mecrûr
Sewda û fuad û xebl û raexmûr
Sed carî di ketne asîtanan
Hetta ku gîhane aşîyanan
Her çendî gîhîştme meqaman
Emma ku li wan du telxekaman,
Roj û §ev û weqt û sibh û êvar
Yeksan di numa h wan bi yek car
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Sonunda aşk kalemiyle yazmca.
Yüzlerinin güzeUiğini gönül tablosuna,
İstediler ki anlasınlar hangi soydan olduklarmı;
Çiinkü bilmiyorlardı hangi nesilden geldiklerini.
Bunun için gençlerin yüzüklerini.
Çektiler sahiplerinin parmaklarından;
Kendi parmaklarından da çekip kendi jöizüklerini.
Nişan için taktUar yerlerine.
Yakutlarını boncuklarla.
Elmaslarım billur şişelerle değiştirdirler.
YUbaşmı ve sevincini bıraktUar elden.
Eğlencelerini değiştirdiler dertlerle.
Aniden bazı yabancılar göründü,
Istemiyerek veda edip kalktılar.
Kaldı iki kardeş iki av gibi.
Ayaklan zincirli ve pırangah olarak.
AyUmca baktUar ki, karanlık bir gece,
Güneş ve ay uzaklaşmışlar çoktan.
Yola düştüler yarım besmeleU kuşlar gibi.
Güçsüz, takatsiz ve gönülsüzce.
Sersem, hajrvanlar ve sar'alUar gibi, göniUIeri çekilmiş,.
Sevdalı, perişan ve sarhoş olarak.
Yüzlerce defa bahçelere, avlulara düştüler.
Tâ ki jruvalarma varmcaya dek.
Gerçi vardUar yerlerine.
Fakat o acı muratlUara,
Gündüz, gece, sabah, akşam ve her zaman
Hep ajmı şekilde görünürdü karanlık artık.

XV
MEM t TACDÎN JI MESELÊ
HAYDAR DI BIN

Ew doxîteçeşmê herdu şahîn
Ew soxîteper Memo û Tacdîn
Xweş çûne şikarê kebk û qazan,
Nagah-i bi serve şibhê bazan,
Nûrek f itilî h wan Ji nageh
Êdî qe ne ma ewan çu ageh.
Hmdî ku di hefteya Hemel'bûn
Ew zêde di wehşî-jrû xebelbiin
Ew hefte h wan ku biiye salif
Xokerdeyê ^qê bûn miahf
Ra bûne ve rojekî pêkve (1)
Fikrîne bi reng û rûyê yêkve
Işqê kiribû wisa mibeddel
Wan yêk ii dii nas ne kir ji ewwel
Eîwwel di kirm ji hev texemb
Paşê ku kirin bi hev teqerrib.
(1)

Di vê ferdêda kêmayîkî heye, lewra wezna wê şikandîye.

XV
MEMO VE TACDİN MESELEYİ ANLIYORLAR

O kız gözlü iki şahin,
O iki yamk, Memo ve Tacdin,

Se'vinerek gitnUşIerdi kekUk ve kaz a-vma,
Aniden şahin gibi, üzerisine
Bir ışık dönmüştü aniden.
Artık kalmamıştı haberleri hiçbir şeyden.
Koç Burcu haftası süresince.
Çok perişan ve habersizdiler.
O hafta geçince üzerlerinden,
KendiIerirU aşka atan iki genç birbirine ısmdı.
Bir gün beraber kalktUar,
Birbirilerinin jöizüne, rengine baktUar.
Aşk öyle değiştirmişti ki onları,

önce tanımadılar birbirlerini.
Önce birbirlerine yabancUaştUar,
Sonra birbirlerine yakmlık gösterince,
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Dîtm xwe bi paçebend û zengil
Perwaz û firîn mihal û mişkil
Oskiifeke zilraetê bi serda
CiLfûyeke ulfetê bi berda
Bê ta'me û bê şerab n bê çav
Bê meqsed ii bê mirad ii bê gav
Mestane ji rengê çeşmê dildar
Mexmiir û sîyah ii mest ii bîmar
Manendê dehanê yarê, dilteng
Nalîn ji reha dilê, wekî Çeng
Gotm: «Eceb em ku biine bîmar?
Ya biine di kî şerî birîndar?
Ya ne wehe em çira m karîn?
Mecriih ii zeîf li dilfikarîn?»
Ev renge he wan di kir tefehhis
Mahîyettê halê xwe tecessis
Tacdîn fikirî di dest birayê
Tîsit guherek wekî çirayê
Yaquteke mîslê daneyê nar
Meş'el sîfete jibo şeva tar
Manendê şemalê ew tiîsî
Hekkak-i bi navê «Zîn» nivîsî
Destê xwe dirêj kirê ku bîmt
Da qenc-i nezer bi ket, bi bîmt
Mem jî fikirî, di destê Tacdîn,
Elmaseke bêbuha ii texmîn,
Lê îsmê «Sitî» kirî kîtabet,
Ostadekî sahibê meharet,

Serref-i eger bi bîte Buqrat
Texmîn bi ketm bi wezn û qîrat,
Bazar-i bi ket jibo Felatiin
Mecmiiê xezaîned-i Qariin, ,
Smma semenêd-i wan nigînan
Na bit bi wiqiifê diirebînan.
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Buldular kendilerini pırangah ve ziIU
Uçmak, uçmaya kalkmak müşkül ve imkânsızdı.
Karanlık bir örtü başlarındaydı sanki.
Ülfet seli de önlerindeydi sanki
Gıdasız, susuz ve gözsüzdüler.
Amaçsız, arzusuz ve takatsızdılar.
Dilberlerin gözleri gibi mesttiler.
Hasta, sarhoş ve karanlıktaydılar.
Sevgiülerin ağızlan gibi dardı gönüUeri,
Gönül damarmdan inlediler Çeng gibi
Dediler ki: «Acep nerede hastalandik biz?
Ya da hangi savaşta yaralandık biz?
Yoksa biz neden böyle güçsüzüz?
Yaralı, zayıf ve ürkek gönüllüyüz?»
Böylece onlar araştırıyorlardı.
Hallerinin ne idiğini anlamak için.
Tacdin baktı ki kardeşinin elinde.
Bir mücevher parlıyor çıra gibi
Bir yakut ki nar tanesi gibi
Karanlık gecede yakUan meşale gibi.
Ve de mum gibi parlıyor.
Hakkak «Zin» adım yazmış üzerine.
Elini uzattı ki getirip,
Ijdce bakıp görsün diye,
Memo da baktı ki Tacdin'in elinde,
Pahabiçilmez bir elmas var.
Üzerine «Sıti» adını yazmış
Meharet sahibi bir üstad.
Hipokrates sarraf olsa eğer.
Tartıyla ve kıratla tahmin etse.
Eflâtun için pazarlık yapsa,
Karun'un bütün hazineleri,
O jöizük taşlarmm pahasmm sekizde birird,
Karşıhyamazdı, uzak görüşlülerin bilgisiyle.
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Maym di teeccib ii tehej^ir
Da man ii gelek kirm tef ekkir
Zanîn ku sewahibê nig^an
Herçî kirî, kir Sitî ii Zîn'an
Roja weku bûyî îd û tehwîl
Ew jî gerîyane cametebdîl
Çawa xerailîne ev, keçanî
Ew jî gerîyane cilkuranî
Ewbiin ku me go:Di rojê Newroz
Mîslê meh ii mihrê alemefroz
Ew herdune êd-i dest vemiştm
Ew herdune êd-i xel di kuştm
Ewbiine di şehrê bûyî cellad
Ewbiine ku xel ji dest bi feryad
Ewbiine li van ceger kewandm
Ewbiine li van ceger kewandin
Wan herdu biran bi aql ii texmîn
Bê gaîbe qatilê xwe zanîn
Tacdîn-i, h mk hebiî şiûrek
îşqê di wî hî§tib1i qusiirek
Go: «Ra be bira! ji nav nivînan
Bes ah-i bi ke ji ber birînan
Em şêrîn, ii ew di xwe xezalin
Pir eybe ku em ji dest bi nalm»
Mem puxteyê işqêbû temamî
Gotî ku: «Brra! Meger tu xamî
Da zen ne birî micessemim ez
Ser ta bi pîyan miqessemim ez
Ev cîsm-i li mm buye mixettet
Ew xet hemî bûyîne mmeqqet,
Te'sîr-i we rengî îşq ii wemqen
Blt-tûlî di tiil û erz ii umqan,
Yek nuqte nehm ji derdê xalî
Hêja tu di bê: «Çira di nalî?»
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Kaldılar şaşkm ve hayretler içinde,
DaldUar ve uzım uzun düşündüler.
AnladUar ki kendilerine ne yapmışsa
Yüzük sahipleri Sıti ve Zin yapmış.

Bayram ve gündönümü olduğu gün,
Onlar da kıyafet değiştirmişler.
Bunlar nasU kız gibi süslendUerse,
Onlaı* da deUkanh kıyafetine girnUşler.
Onlardı ki, dedik biz: Ne'vruz gününde,
Ay ve güneş gibi âlemi aydmlattUar.
O ikisiydi ki kollan sıvamış,
O ikisiydi ki halkı öldürüyorlardı.

Onlardı ki şehirde olmuş iki cellâd,
Onlardı ki halk ellerinden ederdi feryad.
Onia;rdı ki bunları gönülden sevdiler.
Onlardı ki bunların ciğerlerini yaktUar.
Böylece o iki kardeş düşünce ve tahnünle.
Şüphesiz kaatillerini bildiler.
Tacdin 'de vardı azıcık şuur,
Aşk onda bırakmıştı bir parça kusur.
Dedi ki: «Kalk kardeş! Yatağın içinden.
Yeter ah çektiğin yaralann elinden.
Bizler arslamz, onlarsa ceylân,
Onlarm elinden inlememiz çok ayıp».
Memo aşkla pişmişti tamamiyle,
Dedi ki: «Kardeş! Meğer sen çiğsin.
Sanma ki sağlamım ben,
Baştan ayağa kadar parçalanmışım ben.
Benim bu vücudum diüm diüm olmuş.
O diümlerin hepsi de nokta nokta olmuş.
Aşkm ve sevdanm üzerimdeki etkisi öyledir ki,
Uzunlamasma, enine, bojnma ve derinUğine,
Hiç bir nokta boş kalmamış dertten
Hâlâ diyorsun ki: Niye inliyorsun sen?.
F. : 9
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Dil bîiye mehellê îşqê hala
Vî halî di vî mehellê vala
Nîne eceb er bi bêm hiliilê
Mm maye ji siiretê heyîilê
Şahînşehê îşqê bê xerez hat
Cewher veşirî, dema arez hat
Ev hal ii mehell-ii cîsm ii cewher

îşqê ji xwera kirm misexxer
Can ii ceger ii dil ii hmavan
Dest ii ser ii pê û pi§t ii çavan,
Wellahî yekê ne raaye rahet
BîUahî yekê ne raaye taqet
Bizdandme wan ji ram elaiq
Bîlcimle di bên ku: «Nehnu aşiq»
Na pirsî h halê mm, tu zalim!
Hêja tu di bêjî ez ne nalim»
Ev renge he wî ku kir tezelhm
Tacdîn qe ne ma jibo' tekellim
Ew mane digel evan birînan
Behsa me li ser Sitî û Zînan
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Gönül, içine dolan aşkm yeri olmuş,
O dolan, bu boş yerin içindedir.
Bu doluşun, bana hejnilâ şeklinden (1)
Kaldığmı söylersem şaşma.
Aşk şehinşahı garazsız geldi,
Cevher gizlendi, araz geUnce (2)
Gönlüme giren bu aşk, onun yeri olan gönlüm, cisim
ve cevher, (3)
Hepsini kendine ram etti aşk.
Can, ciğer, jdirek ve bütün iç varlığım,
El, bfiş, ayak, sırt ve gözlerim.
Vallahi hiç birinin kalmamış rahatı.
Billahi hiç birinin kalmamış takati.
Koparmış onlar bütün ilgilerimi,
Hep birden diyorlar ki: Âşıkız biz.
Hey zalim! HaUmi sormuyorsun sen
Hâlâ bana inleme diyorsun sen»
Bu şekilde tazallüm edince Memo,
Tacdin için kalmadı artık konuşma.
Onlar kaldUar bu yaralarla,
Biz gelelim Sıti ve Zin bahsine.

(1) Heyula: Bazı bilginlerce evrenin ilk maddesi olarak kabul
edilen madde.
(2) \ Cevher, kendi basma varhğım gösterebilen madde, taş
gibi. Araz ise kendi başına varlığını gösteremiyen, bu hususta cev¬
here muhtaç olan varlık, renk gibi.
(3) Cisim ve cevherden kendi vücudunu ve maddesini kas¬

dediyor.

XVI

ZÎN U SITÎ JI SERSALE VE DI

GERIN U SERPÊHATINA XWE JI
DAYA XWERA DI BÊJIN

Ew jî vegerîn bi wî lîbasî
Hazir şêlîyan ku kes ne nasî
Her çendî kirin lîbasê tebdîl
Emraa ne di biin ji halê tehwîl
Işqê kiribiin wisan mibeddel
Êdî ne di çiine halê ewwel
Qet kes ne di go Sitî ii Zîn'e
Xelqê we di zanî, ecnebîne
Dayîneke wan hebii zemanî
Teşbîhê belayê asîmanî
Zala felekê li ber zebiinbii
Wê navê ji pîrê Heyzebiin'bii
Ew hatî ji xefletê bi serda
Fikrî ku ciiêd-i wan di berda
Riini§tme bê mezaq ii me§reb
Wmda kirme zîqen di xebxeb

XVI

ZlN İLE SITİ EĞLENCEDEN DÖNÜP
MACERALARINI DADILARINA ANLATIYORLAR

Onlar da o elbiseyle döndüler.
Kimse tanımasın diye derhal sojnmdular.
Gerçi elbiselerini değiştirdiler.
Ama değiştiremediler hallerini.
Aşk öylesine değiştirmişti ki onları.
Artık dönemezlerdi önceki durumlarma.
Kimse inanmıyordu Sıtî ve Zin olduklarma
Herkes onları yabancı sanıyordu.
Onlarm bir dadısı vardı, zamanm kocakarısı,
Öyle yamandı ki, tıpkı göklerin belâsı.
Aksaçlı yaşlı felek bile önünde zebundu,
O kocakarmm adı Hayzebûn'du.
Aniden geldi Sıti ve Zin'in yanına
Baktı ki elbiseleri üzerlerindedir.
Yemeksiz, içmeksiz oturmuşlar.
Çenelerini gerdanlarmm içine gömmüşler.
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Yanî di teheyyir ii melalm
Mehpare di haletê webalm
Cîlwa buyî cewcemêd-i taze
Rengê semenê bi cayê xaze (1)
Kafiire mîsil, îzarê qanî
Sorgul gerîyane za'feranî
Zanî ku perî di bê lîbasm
Mecliibê mehebbetê unasm
Go: «Ey hewesa dil ii hmavan!
Her yek ji we rohnîya du çavan
Hafiz ji wera meger Xwedê bit
Canê me jibo wera fîdê bit
Hun hmde miqej^edm di qeydê
Iro bi tenê ku çiine seydê,
We zii §emirand jibo çi sersal?
Hun rastî bi bên, ku biiye ev hal?
Bêjm ku miqeddîme çi renge?
Êv heyrete, ya xiyalê benge?
Hun bo çi hezînm ey raetaya!
Nînm çu netîce bê qezaya
Hun bêjine mm, ku bii qezîj^e ?
Kengê h me xef di bit xebîyye ?
Ez dê nuhe reralekî bi rêjira
Ismê ii zemîrê ez bi bêjira
Yan şiişe ii raendila xwe danun
Mahîj^etê halê dê bi zanira»
Wan gotme dayeê nîhanî:
«Em sibhê ku çiine dar ji xanî,
Herçî li me bii duçar ii peyda
Hazir gerîya cmiin ii şeyda

(1) Semen: Kulîlka Yasemîn. Cayê xaze: Cîyê sor û kumeyt;
yanî dêmên wanêd sor sipî bûbû, bûbû wek Yasemînê.
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YaıU şaşkm ve üzgün duruyorlar.
O ay parçaları ıstırap içinde kıvranıyorlar.
Taze jüzleri bembeyaz kesilnüş.
Yasemin rengi almış al renklerinin yerim.
Kırmızı şakaklan Kâfur gibi sararmış.

Kırmızı gülleri Zaferana dönmüş.
Bazı insanlarm sevgisiyle sevilmişler.
Anladı ki sevinçsizdir o periler
Dedi ki: «Ey gönlümün ve içimin hevesleri!
Her biriniz iki gözümün nurusunuz.
Koruyucunuz AUah olsmı sizin.
Benim canım feda olsun size.

Siz bunca kayıtlarda bağhsmız.
Yalnız bugün ava çıktmız.
Neden bir kenara ittiniz yUbaşı eğlencesini erkenden?
Doğru söylejdn bana ne oldu haliniz?
Anlatm bana nasıl oldu başlangıç?
Bu şaşkınlık mıdır, yoksa sevda hayaU mi?
Siz neden üzgünsünüz böyle, inceboylulanm !
Hiçbir sonuç meselesiz olmaz.
Söylejdn bana, nasıl oldu mesele?
GizU şeyler bizden gizli kalabilir mi?
Ben şimdi bir remil dökeceğim.
Adı ve niyeti söyliyeceğim.
Ya da şişemi ve mendilimi koyacağım,
Durumun iç jöizünü anhyacağım.»
Onlar gizlice dadıya dediler ki:
«Biz sabahlejdn evden çıkarken.
Bize rastlayan ve bizi gören herkes.
Derhal deliye ve divaneye döndü.
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Axir ku ji heddê çiiye der cewr
Cewrê h me aqîbet numa dewr
Em jî gerîyan meliil ii mexbiin
Hatîne ve em xefîf ii mecniin»
Dayîn bi teennî-joi tewella
Çii b'alîve, daye wan tesella
Go: «Hun bi cemalê şehrîyarm
Her yek ji we §ah ii xundekann
Kî bit ku ne bit raitî'ii mihtac?
Kî bit ku ne dit we bê teleb bac ?
Herçî we hebandî, ey perîzad !
Hisna we di ket jibo we mmqad
Xasma di vî §ehrî bit we dildar
Ez Dê wî bi kim nuha xerîdar
Bêjin kîye? Da bi çira bi bînira
Hazir bi kirim, jibo we bînim»
Wan gotme Heyzebiin'a sahir:
«Derdê li me, ey tebîbê raahir!
Bê §ibhe dewa ji dest te têtin,
Teqrîr-i eger ji dest me bêtm.
Teqrîr û edakirm mihale
Tedbîr ii dewakinn betale
Hmdî hene Kêj ii kur di Bohtan
Belkî di cemîê bejn ii bohtan
Kes nîne bi lutf ii hisnê meşhiir
îlla ku di deftera rae mestiir
Yanî hemî rii bi rii rae dîne
IJmdî di vî şehrî ademîne
îrohe du keç xerîqê şîba
Ser ta bi qedera debîq ii dîba
Zîbende ji şiklê şahê xawer
Tabende ji rengê mahê enwer
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Sonunda çevremiz sının aşmca,
O çevir nihayet bize de döndü.
Bizler de üzgüne ve serseme döndük,
DeUrmiş olarak hemen geri döndük.»
Dadı yavaşça ve yaklaşarak.
Onlara doğru gitti, ve teselU vererek
Dedi ki: «Siz padişahlık güzelliğine sahipsiniz.
Her biriniz bir şah, bir hünkârsınız.
Size boyım eğmeyen ve muhtaç olmayan kim var ki ?
Size, istemeksizin de haç vermeyen kim var ki?
Ey perizadeler! Sizin sevdiklerinizi.
Güzelliğiniz size boyun eğer hale getirecektir.
Özellikle bu şehirdeyse gönül bağladıklarmız.
Ben onları şimdi alıcı kUarım.
Söylejin, kimdir onlar? Gidip görejim,
Hazırlıyayım orUarı da size getire jam.»
Dediler ki sihirbaz Hayzebûn'a:
«Ey mahir Tabip! Derdimizin
Dermanı gelir şüphesiz senin elinden,
Eğer gelebilirse ikrar diUmizden.
Fakat ikrar ve anlatmak imkânsızdır,
Tedbir ve tedavi de faydasızdır.
Botan'da ne kadar kız ve delikanlı varsa.
Hatta Botandaki bütün boy ve boşlardan.
İyilik ve güzellikle ün salmış kimse yoktur ki.
Defterimize yazılı olmasm.
Yani hepsini jöizjrüze görmüşüzdür,
Bu şehirde ne kadar insanoğlu varsa.
Bugün güzelUğe boğulmuş iki kız.
Baştan ayağa kadar yeşilU ve ipekli elbiseler içinde.
Doğu şahı gibi güzeldi onlar (1)
Parlak ay gibi parlardı onlar.
(1)

Doğu şahı: Güneş.
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Nageh h me biin duçar ii zahir
Grêr bûne ji diirve herdu nadir
Em çiine bi ser, bmên ku kîne
Fikrîn, ne wekî me aderaîne
Tehqîq-i melek weya perîbiin
Lewra ku ji av ii gil berîbiin
Gava ku me dîtin ew perîzad
Em jî gerîyan ji aqlê azad
Ew herdu wekî du caraê Cim§îd
Em herdu mîsalê mah ii xur§îd
Gava weku pêkve biin raiqabil,
Mîsbah ii zicac-i biin miadil,
Qarilre ji necmê mm'ekis bii
Niirek me bi qelbê miqtebis bii
Qendîl ii fitîle ger ji wanbii,
Agir ji ruxê rae herduwanbii
Zeytê me ii agurê me d'îsa
Ber bii me, û dil me pê eyîsa
Sohtîn xwe bi xw, ni zan çi hale
Heşyarîye, xewne, ya xiyale?»
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Aniden görününce ve rastlaymca bize
YuvarlandUar uzaktan o iki pahabiçilmez.
Gittik üzerlerine, bakalım kimlerdir diye,
Baktık ki bizim gibi insan oğlu değiller.
Mutlaka melek ya da periydi onlar,
Çünkü sudan ve topraktan değildi onlar.
O perizadeleri gördüğümüz zaman
Biz de şuurdan kurtulduk onlar gibi.
Onlar Cemşit'in Kadehi gibiydi.
Biz ikimiz de ay ve güneş gibiydik.
Hep birlikte birbirlerinin karşısma geUnce,
Çıra ve fener birbirine denk geUnce,
Fener yıldızdan yankı aldı.
Bizim de gönlümüze bir nur parçası girdi.
Gerçi kandil ve fitil onlardandı.
Ama ateş biz ikimizin jöizündendi.
Yine bizim yağımız ve ateşinUzdi ki.
Önümüzde yandı ve gönlümüz onunla parladı.
Biz kendi kendimizi yaktık, bilmiyoruz ne haldir,
Uyanık mıjaz, rüya mıdır gördüğümüz, yoksa hayal mi
dir?

xvn

DAYE GUSTÎLÊD MEMÊ U
TACDÎN DI BÎNE

Dajon hejorî ji macerayê
Go: «Ey rih ii qalibêd-i dayê!
Hun çiine tefernca ruwalan
Farrx ji tee§şiqa xezalan
Şiklê ku we dîtî bê meale
Meyla we bi qismê jm mihale
Meyla beşerê be§er di vêtm
Emma we keçan, puser di vêtm
Keç qet li keçan di bm xerîdar ?
Bê neqdê kuran mihale bazar
Kur ajdneyê cemalê zatm
Keç mezherê pertewa sîfatin
Bê zatê, sîfet erez mîsale
Cewher ne bitm, erez betale
Qaîm di bitm erez bi cewher
Bê §emsê, qemer di bit mmewwer?

XVII

DADI MEMO VE TACDİN'İN YÜZÜKLERİNİ
GÖRÜYOR

Dadı maceraya şaşakaldı,
Dedi ki: «Ey dadmm ruhu ve canı!
Siz delikanlıları seyretmeye gittiniz.
Ceylanların sevgisinden boş olarak.
Sizin gördüğünüz şekil anlamsızdır,
Kadm kısmına meyletmeniz imkânsızdır.
Beşerin meyli beşer ister.
Fakat siz kızlar için oğlanlar ister.
Hiç kızlar kızlara alıcı olur mu?
Oğlan parası olmadan imkânsızdır pazarlık.
Oğlanlar zatm güzelliğinin ajmalandır
Kızlar da sıfat ışığınm mazharlandır,
Zatsız ve sıfatsız olarak araz imkânsızdır.
Cevher olmaymca araz olamaz.
Araz cevherle kaim olur,
Ay, güneş olmaksızın aydmlanır mı hiç?
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Meyla ji ruxê kuran berî bit
Sed car-i ku horî-yii perî bit,
Ew meyl-i kii dê bi ket we mef tCm ?
Ew Leylê, ku dê bi ket we mecniin ?
Mecniin ku ne bit edîlê Leylê,
Leylê ku di ket bi leylê raöylê?
Gul qet li gulan di bîte a§iq?
Ezra xwe bi xwe di bîte Wamiq?
Xusro ne buwa siwarê şebdîz
Şêrîn li şekir di biiye Perwîz?
Ferhad-i cûiwa sirişkê pirxiin
Nîna, ne di dî siwarê gulgiin
J'ew çende he aleraa rîcalan
Begzade ii sade ii ruwalan,
Dil qet we ne bit bi kesve mail
Gêjin di edanî-joi erazil.
Bê nam û nîşan di xeyrê ma'riif
Qelbê we bi van ku biiye me§xiif ,
Ev emr-i bi mm qewî mihale
Ev xewne we dîtî, ya xiyale»
Zînê ku bihîstin ew meanî
Ev nexme ji perdeyê deranî,
Ev renge he gote: «Dayeya pîr!
Xalib te ne raaye aql ii tedbîr
Te d'go ku: Bi da'wet ii ezaira
Halê ku xefî bitin di zanim
Şiklê ku me dî ne bê meale
Tehqîqe; ne xewne, ne xiyale
Wan ger melek li eger beşerbiin
Ger qismê nîsa'ii ger puserbiin
Engiuşterîyêd-i wan evane
înane me wê jibo nîşane
Remlê tu bi rast eger di zanî
Xatem eve, dê bi zan xwedanî»
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Oğlanlarm yüzünden uzak olan sevgi.
Yüz defa huri ve peri de olsa.
Sizi nasıl meftım eder o sevgi?
Sizi nasıl delirtir o karanlık gece?
Mecnun Leylâ'nın karşısmda olmajrmca,
Leylâ karanlık geceye nasıl mejdl verir?
Gül hiç güle olur mu âşık?
Azra kendi kendine olur mu Vamik?
Husrev, Şebdiz'e binmeseydi eğer.
Şirin Perviz'e şeker olur muydu?
Ferhat kanlı gözyaşlarmın oluğunu,
Akıtmasaydı görmezdi gülrengi atlıjn
Bunca erkekler âleminden.
Beyzadeler, sade insanlar ve oğlanlardan.
Gönlünüz hiç kimseye meyletmezse eğer.
Sersemsiniz, alçak ve rezillersiniz demek.
Gönlünüzün kapıldığı kim.seler.
Adsız, nişansız ve tanımadık kimselerdir ha?
Bu iş bence tamam.en imkânsızdır.
Bu gördüğünüz rüyadır, ya da hayaldir»
Zin bu şarkıyı dinlejdnce.
Perdeden şu nağme jd çıkardı;
Şöyle dedi yaşlı dadıya:
«Galiba akim ve tedbirin kalmamış senin.
Diyordun ki sen: Çağrıyla, büyüyle.
Gizli olan halleri bilirim ben.
Bizim gördüğümüz şekil anlamsız değildir.
Şüphesiz ne rüyadır o, ne de hayaldir.
OrUar ister melek, ister beşer olsun,
îster kadm kısmından, ister oğlan olsun.

îşte jdizükleri şuradadır.
Getirdik nişan için biz onlan.
Eğer gerçekten remil biUyorsan,
îşte yüzükler, haydi bil sahiplerini».
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Wê şehleyê hîlekarê cazii
Go: «Bîne jibo me xateman zii
Da îşeve remlekî bi rêjim
Hetta sibe sahiban bi bêjira»
Hazir Sitîyê nigîn deranî
Da destê ecûzeye zeraanî
Zînê wehe gote Heyzebiin'ê:
«Mm dil bûye werteyek ji xiinê
Gava weku werte tête coşê
Weqtê ku di ket bi ket xuroşê
Teskîn di ket ev nigîn, dilê jar
Dem dem ku di dim bi çeşmê xwînbar.
Zînhare! eger di bî nigînê
Zii bîne ve, bo me dilhezînê
Lewra bi wîye me sebr û saman
Ew bo mme xatema Silêman
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O elâ gözlü hilekâr cadı,

«Getir bana yüzükleri çabuk» dedi.
«Bu gece bir remil döktürejdm ben.
Sabaha kadar sahiplerini söyliyeyim ben»
Sıti hemen yüzüğü çıkardı.
Zamanın kocakansmm eline verdi.
Zin ise şöyle dedi Hayzebûn'a:
«Benim gönlüm bir kan bataklığına dönmüş,
O bataklık coştuğu zaman.
Taşmak üzere olduğu zaman.
Bu joizük zajaf gönlümü yatıştırır.
Bazı bazı kanlı gözlerimin önüne getirdiğim zaman.
Yüzüğü götüreceksen eğer.
Biz üzgün kalpUye çabuk getir geri.
Çiinkü onunladır sabrımız, samanımız
O benim için Süleyman yüzüğüdür.
P.

: 10

xvra

DAYE DI ÇE CEM FALAVÊJ

Wê delleyê bê fesal ii mihtal
Sibhê xwe gîhande pêşê Remmal
Zêrek-du bmn di dest xwe bo pîr
Ev renge he kir zemîrê teqrîr,
Go: «Min du kurik hajnn di masiim
Bê bab ii yetîm ii jar ii mehriim
Roja weku biiye îd ii sersal
Ew jî bi terîqê teb'ê etfal
Ra biine ve herdu çiine ge§tê
Xiilan xehtandibiin h deştê
îrohe deraa ku bûne peyda
Dînin, telesm, cmiin ii §eyda
Hatîne ve bê lîbas ii tazî
Geh geh di kirm fîxan ii gazî
Bêhe§ di kevm, gelek di mînm
Gava weku ra di bm, di dînm
,

Ev xatemene

ewan di destm

Goya tu di bê bi van di mestin

xvnı
DADI FALCININ YANINA GİDİYOR

O ölçüsüz çapkın ve hilekâr kocakarı,
Sabahlejdn kendini falcının önüne attı.
İhtiyar falcı için elinde bir-iki altm götürmüştü.
Şöylece gönlünün niyetini ikrar eyledi:
Dedi ki: «îki masum oğlancığım var benim.
Babasız, yetim zayıf ve j'oksundur.
Bayram ve yılbaşı olduğu gün.
Onlar da çocuk hujnmun yoluna uyarak,
Kalkıp ikisi de gezmeye gittiler,
CadUar onları ovada şaşırttı.
Bugün çıkageldikleri zaman, gördüm ki
DeUdirler, sersem, sevdalı ve sarhoşturlar.
Geri döndüler elbisesiz, çıplak olarak.
Bazı bazı feryadediyorlar bağırarak.
Şuursuz düşüp çokça kalıyorlar.
Kalktıkları zaman da delidirler.
Şu jöizükler vardı ellerinde,
Sanırsm ki bunlarla olmuşlar mest.
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Ey waqifê remz ii kaşifê raz!
Bê çareme ez, tu çareperdaz!
îhsan bi ke, qenc-i jê xeber de
Kanê sebîyêd-i mm çi derde?
Mecniinîye, ser'e, ya hewaye?
Çawa mereze, çi bo dewaye?
Ey rairşid û pêşewayê raiqbil!
Hellalê uqiid ii hellê mişkil!
Sirrek heye wê di van nigînan
Peydaye li nik we diirebînan
Eshabê nigîn bi bêje, kîne?
Cmnîne, perîne, ademîne?*
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Ey işaretleri bilen, sırları çıkaran!
Çaresizim ben, sen çare bulucusun,
îjdlik yap da meseleden iyi konuş
Acep yavrularımın nedir dertleri?
Delüik midir, sar'a mıdır, yoksa aşk mı?
NasU hastalıktır bu, nedir ilâcı?
Ey geleceği bilen mürşit ve önder!
DüğünUerin ve meselelerin çözümlejdcisi !
Bu jdizüklerde vardır bir sır,
O da, siz uzağı görenlerce biUnir.

Yüzük sahipleri, söyle kimlerdir?
Cinler mi, periler mi, yoksa insanlar mıdır?
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XIX

FALAVEJ FAL DAVÊJE tJ DAYE
DI KEVE ŞIKLE HEKÎM, LI
MEME U TACDÎN DI GERE
Ew wansê îlmê Danîyal'ê (1)
Gava fikirî di şiklê falê
Pîlhal-i di rehinê ummehatan
Bê wez'ê tewellida benatan
Lehyan ii neqîjryê pêkve dîtm
Tacdîn ii Sitî'ye pêkve dîtm
Şiklê ferehê digel xemê dît
Bê perde wî Zîn digel Memê dît
Ev renge he gote qasida pîr,
Meqsiid-i bi mekr ii kîzb ii tezwîr:
«Ma qet di bitm jibo te hasil,
Bê rastî? Riiwê mihale menzii (2).
Te d'go ku: kurêd-i min di dînm,
Na bêjîye mm: Sitî ii Zîn'm
Danîyal: Pêxemberekî Cihûdane.
Mana vê rêzê eve: Ma bê rastî, rûwê
xwazê bi destê te di keve? Ev ne mimkune.
(1)
(2)

menzil û da-

XIX

FALCI FALA BAKIYOR VE DADI TABİP
KILIĞINA GİRİP TACDİN'LE MEMO'YU ARIYOR
O Danyal ilminin varisi (1),

Falm şekline baktığı zaman.
Derhal anaların rahminde,
Kızlarm doğuşundan önce
Tarafları ve temizliği birUkte gördü
Tacdin ile Sıti'yi birlikte gördü.
Se'vinç şeklini gamla beraber gördü.
Perdesiz olarak Zin'i Memo'yla beraber gördü.
O zaman şöyle dedi kocakarı elçiye:
Amacı hile, yalan ve tezvir olan o elçiye:
«Senin için mümkün olur mu hiç,

Doğruluk olmadan, menzile erişmek?.. İmkânsız bu..»
Sen çocuklarmm deli olduklarmı söylüyordun,
Zin ve Sıti olduklarmı söylemiyordun.

(1)

Danyal bir israil Peygamberidir.
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Roja weku çiine ge§t ii sejran
Wan dîne h rê du dîdeheyran
Yanî du kurêd-i serweqaraet
Ra biiye Ii wan kuran qiyamet
Fîlhal-i evan du afîtaban
Dil çiiye ve bal du mahîtaban
Ew biine ji îşqê van di bê hoş
Ev biine ji hisnê wan di medho§
Ev şîfeteyê belayê îşqm
Ew teşneyê kerbelayê îşqm
Ev xateme, yêd-i wan kuranin
Van jî du nigîn di destê wanm
Çawa xemilîne ev kuranî
Ew jî gerîyane cilkeçanî»
Pîrê wehe gote şêxê reramal:
«Mm §ibhe ne ma di ke§fê ehwal
Lêkîn tu bi bêje : Ew çi eslm ?
Qenc ke§f-i bi ke ku ew çi neslm?
Şêx go ku: «Di dînê î§qebazî
Bey'ek heye, ew di bên «Terazî»
Bê şertê kefaetê rewaye.
Şertê miteaqidan rizaye
Xasma ku kurêd-i van bijarî
Durdaneye yek, ii yek rairarî
Begzadeye yek ji neslê mîran
Yek jî bi neseb kurê debîran*
Wê sahîreyê jibo nîşane
Dîsan xeberek kire behane
Go: «Aşiq ii mibtela ii dînan
Meftiinê jibo Sitî ii Zîn'an
Ew na bme qabilê hîsaban
Na kuncme defter ii kîtaban
Şêxêm! Tu di zanî Ev Cizîr'e
Têkda kubera ii Kurdemîre
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Onlar sejre ve gezmeye gittikleri gün.
Yolda gördüler iki hajnran gözlüjdi.
Yani selvi boylu iki oğlan gördüler,
Başlarma da kıyamet koptu.
Derhal bu iki güneşin.
Gönlü gitrçıiş o iki mehtaba.
Onlar bunlarm aşkmdan şuursuz olmuşlar,
Bımlar onlarm güzelüğinden dehşete düşmüşler.
Bunlar aşk belâsmm hastalarıdır.
Onlar da aşk Kerbelâsmm susuzlandır.
Bu yüzükler o oğlanların,
Bımlarm da iki yüzüğü onların eUnde.
Nasıl bunlar delikanlı gibi süslenmişlerse.
Onlar da kız kıyafetine girmişler.»
Kocakarı Remilci şeyhe dedi ki:
«Durumım aydmlanmasmda şüphem kalmadı.
Fakat de ki sen, onlar hangi soydandır?
İyice keşfet ki onlar hangi nesilden?»
Şeyh dedi ki: «Aşk dininde.
Bir alış-veriş var ki «Karşılıklı kabul» derler ona.
Denk olmak şartı yerine gelmese de caizdir,
Alıcmm ve satıcının şartı kabuldür.
Özellikle bunlarm seçtiği deUkanlUar,
Biri dürdanedir, öbürü de inci.
Biri beyzadedir, bey soyundandır.
Öteki de soyca kâtip çocuğu.»
O sihirbaz kocakarı, denemek için.
Yine bir söz bahane ederek.
Dedi ki: «ÂşUdar, tutkunlar, deUler,
Zin ve Sıti için meftun olanlar.
Sayılmaya ve hesaplanmaya gelmez
Sığmazlar defterlere ve de kitaplara.
Şeyhim! Bilirsin ki burası Cizre'dir,
Hepsi büjdikler ve Kürt beyleridir.
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îhsan bi ke, perdeyê helîne
Ew herdu melek, bi bçje Kîne?
Ehda me we bit: Tenê bi bînim,
Çil zêrî bi çim jibo te bînim»
Şêx go: «Tu here, bi bîn wişaqan
Teftî§-i bi ke cî-jni wîsaqan (1)
Herçî ku di bêjm ew elîle
Ew îlle jibo tera delîle
Bi'nraê xwe bi siiretê tebîban
Bê perde di bînî wan hebîban
Gava ku te dîtm ew melekwar
Kif§e ji qumaşê jî xerîdar
Xasma ku, di destê wan nigînm
Manqii§e h wan Sitî ii Zîn'in»
Ra bii ve aciize §ibhê Luqman
Ser ta bi qedem dewa ii derman
Qariire ii huqqe, nişter ii kîs
Hel girtin ewa xebîse telbîs
Danî pexila xwe çend kitêbek
Di numa bi hekîmîyek ecêbek
Hazir xwe gîhande pê§ekaran
Fîlhal-i biiye nedîraê yaran
Wan go: «Tu ji kiive têy, çi pîrî?
Xalib tu ji îlraekî xebîrî»
Go: «Ger çi ku zahirî hekîmim
Zêde bi du îlletan elîmim
Zail di kim ez qewî du janan:
Derdê bedenan ii derdê canan»
Wan go: «Tu jibo mera xeber de
Derdê ku li can-i bit çi derde?»
(1) Wîsaqan: Ev kelîme di zarê Erebî'da bi mana «Zexm>^e,
lê ev mana ji virra dest na de. Wisa tê texmînkirin ku «Wetaqah»bûye, bi şaşbûn «Wîsaqan» hatîye nivîsîn. «Wetaq»- bi mana cîyê
TÛniştina mezmane.
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15»

Ijdük yap da perdeyi kaldır,
O iki melek, söyle kimlerdir?

Söz olsun ki, onları bir görsem,
Gidip sana kırk altm getiririm.»
Şeyh dedi ki: «Git sen bul uşakları
Araştır yerleri ve otaklan.
Hasta dedikleri kimseleri gör
O hastalık senin için deül olur.
Kendini tabip kıyafetinde göster,
Perdesiz olarak görürsün o sevgiüleri.
Gördüğün zaman o melek huyluları
Kumaştan da arUaşUır alıcUan
Bilhassa ki parmaklarmda yüzük var,
YazUmış jdizüklere Sıti ve Zin'in adlan»
Kocakarı kalktı. Lokman kıyafetine girerek.
Baştan ayağa kadar ilâçlarla donattı kendini,
Şişeler, hokka, neşter ve kese
Aldı o şaşırtıcı habise.
Kojmuna koydu birkaç kitap.
Görünüyordu acajip bir hekimlikle.
Derhal baş uşaklara kendini yetiştirdi.
Hemen nedimlerin dostu oluverdi.
Dediler ki: «Nereden geliyorsun, ne kocakansm sen?"
Herhalde bir ilimde mahirsin sen.»
Dedi ki: «Gerçi görünüşte hekirrUm ben.
Daha çok iki hastalığı iyi biUrim ben

İki hastalığı ben iyi gideririm;
Bedenlerin ve ruhların derdini.»

Dediler ki: «Anlat bizlere,
Ruhlardaki dert hangi derttir?»

156

MEM O ZÎN

Wê gotî ku: «Hun meger ne bînm
Wî derdî, elametm nehînm
Ew derdekî zêde bê mecale
Sihhet ji wî derdîra raihale
Diir bit ji we ew, gelî ruwalan !
Ew berqê di siiretê şepalan,
Gava ve di dit, v/ekî biriiske
Bê §u'le ii pêt ii bê çiriiske
Bê cerhe ii qerhe ii birîne
Navê h wî derdî her evîne
Erama we di sojitm hinavan
Xwîna dil-i tê ji herdu çavan»
Wan gotine wê ku: «xejn:e meqdem!
Halen nexwe§in ji rae du hemdem
Ihsan bi ke, herduwan dewa ke
Derman ke, bi new'ekî tu ra ke
Herçî tu di bêjî, era wisa km
Herçî tu di xwazî, em eda kin»
Pîrê xwe gîhande nik merîzan
Weqtê fikirî di wan ezîzan,
Wê gote bi hemdem ii delîlan:
«Tenha me bi hêlin, ii elîlan
Da ez bi kinm vî derdî teşxîs
Paşê bi kim ez dewayê telxîs»
Hevrê hemî çiine der ji ba wan
Pfi- ma, û tenê digel du lawan
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Dedi ki: «İnşallah görmiyesiniz onu sız,
O derdin alâmetleri gizüdir.
O çok mecalsiz bir derttir,
O dertten sağlığa kavuşmak imkânsızdır.
Uzak olsun o sizlerden, deUkanlUar!
Güzellerin yüzündeki o yUdırım,
Parladığı zaman şimşek gibidir,
Alevsiz, ışıksız ve kıvUcımsızdır.
Yarasız, çıbansız ve yanksızdır o,
O derdin adı yalnızca sevgidir.
Ama öylesine yakar ki adamm içini,
İki gözden akar yüreğin kanı»
Onlar dediler ki: «Hoş geldin sen.
Halen hastadır iki arkadaş bizden.
IjdUk yap da tedavi et ikisini.
İlâç ver, bir çare bul da kaldır onları.
Her ne desen öyle yapalım biz.
Her ne istersen ödiyelim biz.»
Kocakarı kendini yetiştirdi hastaların yanma.
Baktığı zaman o azizlerin durumuna.
Dedi ki arkadaşlara ve kUavuzIara:
«Yalnız bırakm bizi, hastalarla.
Önce ben bu derdi teşhis edeyim.
Sonra teda'vi çaresini size özetüyejdm»
Arkadaşlarm hepsi çıktı yanlarmdan.
Kocakarı kaldı deUkanlUarla başbaşa.
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Bîmarê bi derdê î§qê bedhal
Nageh fikirîn ku çiine haval
Riimştî ji pêşê wanve Zal'ek
Qametçivîyayî, renghîlalek
Aheste kelaraekî di bêjit
Di'grîtm û histiran di rêjit
Gotm: «Çi kesî tu ey dilaram!
Bo çi di girî weha bi nakam ?»
Wê go: «Bi serê Sitî ii Zînê
Mehza, ji wera di kim girînê
Maxsiis-i ji nik Sitî ii Zîn'an
Hatim h we xwe§ bi kim birînan
Enguşterîyêd-i we evane!
Inane me wê jibo nîşane
Hun hel girm ii bi dm mgînan
Bednam-i rae km Sitî ii Zîn'an
Ez qasid, ii hun jibo me raeqsiid
Hun mm rae km ey mirad-i! Merdiid»

XX

DADI TACDİN VE MEMO'YLA KONUŞUYOR

Aşk derdiyle fena hale düşmüş hastalar.
Aniden baktUar ki gitmiş arkadaşlar.
Önlerinde oturmuş bir kocakan,
BojTi iki büklüm, rengi bir hilâl misaü.
Aheste aheste bir şeyler söylüyor.
Ağlıyor ve gözyaşları döküyor.
Dediler ki : «Kimsin sen ey gönül rahatlığı
Niçin ağlıyorsun böyle muratsızca?»
Dedi ki: «Sıti ve Zin'in başları hakkı için.
Ağlıyorum ben yalnız sizler için.
Özel olarak Sıti ve Zin'in yanından.
Geldim ki ijdleştireyim

yaralarmızı.

îşte şunlardır yüzüklerirUz,
Getirdik onları nişan için biz.
Alm da verin sizdeki jdizükleri.
Kötüye çıkarmaym Sıti ve Zin'in admı.
Ben elçiyim, sizleri arıyordum.
Ey muratlar! EUboş çevirmeyin beni»

!

?
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Eîv mijde ewan dema kirm goş

Yekcarî ji şahîyan ne ma hoş
Heşyar-i ku biin, demek ne westan
Fîlhal-i bezîne pê ii destan
Tekrar-i h dest û pê ii dawan
Sed biise di dan ewan du lawan
Dayîn heyirî ji îştîyaqê
Ber da girîyê ji îftîraqê
Go: «Xera rae xun, ey mirad ii meqsiidF
Mizgîn ji wera, bi heqqê Mabiid,
Te'wfîq-i refîq-i bit ji Barî,
Ez dê we bi kim bi sîhrekarî,
Hun cunle h erdekî cema bm
Herçar-i bi meqseda xwe §a bm.
Nam ii neseba xwe hun eyan km
Sirra dilê bo mera beyan kin
Da ez ve gerim bi van nigînan
Tesxîr-i bi kim Sitî ii Zîn'an
Tacîl-i bi kim jibo sewabê
Zii bêrae ve, ez digel cewabê»
Tacdîn-i nigîn ji dest deranî
Da destê eciizeya zeraanî
Mera tê fikirî ku bê nigînê
Kengê di ketm midar ii jînê?
Go: «Daye! Tu ram bi dêre raaziir
Kî can-i di dit ji dest xwe destûr ?
Ev xateme îsme, ger tilîsme
Mm can ewe, qalibê me cîsme
Ey daye! Tu qasidê hebîbî
Bê şibhe li derdê mm tebîbî
Sedqê serê zilcemalê, Zînê
Me'stîne ji destê mm nigînê
Gava tu di çî ve, ey wefadar!
Ev renge ji mm bi bêje dildar
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Onlar işittikleri zaman bu müjdeyi,
Se-vinçten büsbütün gitti şuurları.
Uyandıkları zaman bir an durmadılar.
Derhal koşarak ellerine ve ayaklarına kapandUar.
Tekrar tekrar ellerine, ayaklarına ve eteklerine.
Yüzlerce öpücük kondurdu iki delikanlı.
Dadı bu sevgiden hayrete düştü,
AjrrUıklarmdan dolayı ağlamaya başladı.
Dedi ki: «Gam yemejdn, ey muratlar, maksudlar!
Müjde sizlere, AUah hakkı için,
Allahtan başarı yar olursa eğer.
Ben öyle yapacağım ki sihirbazlıkla.
Hepiniz bir yerde toplanırsınız.
Her dördünüz de muradmıza erersiniz.
Adlarınızı ve soylarmızı açıklaym siz.
Gönlünüzün sırrmı bize açıklaym siz.
Ben bu jdizüklerle geri dönejdm,
Sıti ve Zin'i sizlere ram edejâm.
Sevap kazanmak için acele edejam.
Cevapla birlikte çabucak döneyim».
Tacdin parmağından jöizüğü çıkardı.
Zamanın kocakansmm eline verdi.
Memo baktı ki jrüzük olmaksızın,
NasU idare edebilir, yaşıyabilir?
Dedi ki: «Dadı! sen beni mazur gör.
Kim canım elinden izinli bırakır?
Bu yüzük ister isim olsun, ister tılsım.
Odur benim canım, -vücudum sadece cisim.
Dadı! Sen yarin elçisisin
Şüphesiz derdimin de hekimisin.
Güzel Zin'in başmın sadakası olarak,
Alma eümden bu jöizüğü beıUm.
Geri döndüğün zaman, ey vefalı
Benden yare şöyle de:
F.

: 11
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Ew şahe, eger çi ez gedame
Eltafê şehîn§ehane ame
Ez bende ne laîqê wîsalun
Xursendê bi siiretê xiyalim
Razîme ji ew qeder cemalê:
Mm bînite xelweta xiyalê
Her gah-i ji ahê dil bi tirsit
Geh gah-i li halê mm bi pirsit»
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O şahtır gerçi, ben de dilenci,

Şahlarm iyilikleri umumîdir.
Ben köle, kavuşmaya lâjak değiUm,
Şeklinin hayaUnden gıda alıyorum.
O kadar güzelUkten razıjom ben,

Beni hayaUnin halvetine getirmesine.
Her an dadmdan umut bekUyerek.
HaUmi sorsun bazı bazı»

İta

XXI

DAYE VE DI GERE CEM SITÎ U ZÎNÊ

Ew herdu nîhalê Er'era şeng
Riiniştî mîsalê xunçe dilteng
Çivyayî, bi fikr ii serni§îvî
Her lehze ji dayeyê bi hêvî
Mexmiirê xebiiqê bê nîhayet
Mi§taqê sabiihêbiin bi xayet
Dîtm ku ji nagehî tebîbe
Wê hatî bi siiretek ecîbe
Zîn ii Sitî'ya ji îşqê medhiiş
Wan daye kmn rewan der axiiş
Gotm: «Bi Xwedê kî, ey ddaram!
Aya te kirîne ew melek, ram?
Remla te çi go? Perî te zanîn?
Yan herdu di şiişeyê te anîn?
Tîra h me kun kirî siwêda
Aya te beyan ne kir ku, kê da?»
Wê go: «Bi serê wêyê mibarek
Sed carî qesem di kim, he carek

XXI

DADI SITİ VE ZİN'İN YANINA DÖNÜYOR

O taze Ardıcın iki dallan,
Oturmuşlardı gonca gibi dar gönüllü,
îki büklüm, efkârlı, başlan eğik olarak.
Her an dadıdan umut bekliyerek.
Akşam şarabmdan son derece sarhoştular,
Sabah şarabını sonsuzca arzuluyorlardı.
BaktUar ki aniden bir tabip,
Çıkageldi, kılığı da pek acaip
Aşktan sersem olan Zin ve Sıti,
Koşarak kucakladılar gelen Dadıyı.
Dediler ki: «AUah için söyle, ey gönül rahaüığıl
Acep ram ettin mi sen o melekleri?
Falm ne dedi, perileri bildin mi?
Yoksa şişeye kojoıp ikisini getirdin mi?

Kalplerimizi delen okları.
Acep açıklamadm mı kim vurdu?»
Dedi ki o: «Sizin mübarek başlarmıza.
Yüz defa andiçerim, değil bir defa;
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Ez hatime vê demê ji ba wan
Emma gimeha rae tê bi lawan
Her dem ku «Sitî» ii «Zîn» di bêjin
Sed rengî siri§kê xwîn di rêjm
Qurbanê we bim, bi vê keraalê
Ew herdu beşer bi wê ceraalê,
Çawa we bijarm ew du mimtaz
Zîbendeyê weslm ew serefraz
Wellahî qesera di kim bi Barî
Ew herdu durêd-i we bi jarî,
Na bm di çu berr-ii behr ii kanan
Nînm we, melek di asîmanan
Ew herdu jibo wera sezane
Mîrzane eger, we ger gedane»
Ew delle bi dil we biiye dellal,
DUdade ji pêşve man demek lal
Zîn ii Sitî'yan ne ma di dil hoş
Gava ku ewan kir ev xeber goş
Elqîsse: Ji kunhê macerayê
He§yarî ku dayeê di dayê,
Agir te di go gîhande neftê
Pêt jê di çii asîmanê heftê
î§q agire, ten çîyayê Tiir'e
Dil ew §ecera bi nar ii niire
Mîşkate qefes, qebes çiraye
Can zeyte, fitîlê wî xefaye
Dil şiişeye, ew çira di nave
Sir cuz'e, di kuUêda belave
Bîlkul ji serî heta bi eqdam
Sohtm bi wî agirê dilaram
Gotm: «Ji mera tu dUnewazî
Ey daye! Jibo me çaresazî
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Şimdi geldim ben yanlarmdan.
Fakat acıyorum ben oğlanlara.
Her an «Sıti» ve «Zin» dedikçe,Yüz çeşit kanlı gözyaşı döküyorlar.
Kurban olayım sizlere, bu ergenlikle,
O iki insanı o güzeUikle,
NasU seçtiniz o iki seçkini?
Kavuşmanm süsüdür o iki mutlu.
Vallahi, Allaha andiçerim ki.
Seçtiğiniz o iki inci.
Bulunmazlar hiçbir kara, deniz ve madende.
Öyle melek de yoktur göklerde.
Onlar sizlere tam da lâyıktır.
İster beyzade olsunlar, ister dilenci».
O çapkın, öyle candan tallalhk yaptı ki,
'O dilberler, bir süre önünde dilsiz kaldUar.
Zin ve Sıti'nin kalbinde kalmadı şuur.
Bu haberleri dinledikleri zaman.
Kısacası: Maceranın içyüzünden.
Dadı onlara verdikçe uyanıklık,
Sanardm ki ateşi yağa tuttu,
Alevleri jöikselirdi yedinci göğe.
Aşk ateştir, ten Tur dağıdır,
Gönül ise, o ateşli ve ışıklı ağaçtır (1)
Göğüs fenerdir, çıra közdür.
Vücut yağdır, fitiU gizlidir.
Gönül fenardir, o çıra içinde.
Sır cüz'dür, kül'de dağUmış.
Zin ve Sıti tüm olarak baştan ayağa kadar,
Gönül ilâcı olan o ateşle yandUar.
Dediler ki: «Sen gönlümüzü şenlendiriyorsun,
Dadı! Sen bizim için çare bulucusun.
(1)

Hz. Musa'nın gördüğü ağaç.
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Dehqan tuwî, em wekî nîhalîn
Ezman tuwî, em bi xwe di lalîn
Ger lehzeyekî ne kî tu guf tar
Ger saetekî ne bî tu xeraxwar,
Era dê weku xar ii xes, heba bm
Em dê wekii bergê, berhewa bm
Ey Waqifê waqîatê dêrîn!
Em xeyrê te mehreman ne dêrîn
Tacdîn û digel Memê te gotî:
«Perwanene, per li wan rae sohtî»
Ew jî nuhe pir di întîzarm
Belkî ji me zêdetir neçarm
Ra be here zii, bi bêje Tacdîn:
Ger dê te Sitî bi vê, Memê Zîn,
Mizgîn ji wera, me hun qebiilm
Em jî ji we zêdetir meliihn
Işqa we celew ji me revaye
Mani' li rae perdeya heyaye
Ew perde jibo wera edîrae
Bêperdejd bo wera qedîrae
Xwazgîn ii wesaît ii wesîle
Herçî ku ji ba we bên, cemîle
Ev renge bi bêje wan hebîban
Mecmiiê mewalî-jdi xetîban
Hmdek ji wera bi bm ricaçî
Hmdek ji mera bi bm duaçî
Belkî kiribit Xwedê miqedder
Wesla me ii we bi bit miyesser»
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Sensin bahçıvan, bizler fidan gibiyiz.
Sensin dilimiz, biz kendimiz dilsisiz.
Bir an sen söz söylemezsen eğer,
Bir saat derdimizi paylaşmazsan eğer.
Bizler çer-çöp gibi heba oluruz.
Bizler yaprak gibi berhava oluruz.
Ey geçmiş olayları bilen dadımız!
Senden başka mahrem kimselere sahip değiUz biz.
Dedin ki sen: Tacdin ile Memo
Pervane olmuşlar, kanatlarmı da biz yakmışız.
Onlar da şimdi bol yolu gözlüyor.
Belki de bizden çok daha çaresiz.
Kalk da çabuk git, söyle Tacdin'e:
Eğer sen Sıti'ye talipsen, Memo da Zin'e
Müjde sizlere, bizler de sizleri kabulleniyoruz.
Bizler sizlerden fazla dert çekiyoruz.
Aşkınız yuları kaçırmış bizden.
Utanma perdesidir, bizlere engel olan.
Yoktur o perde sizler için,
Perdesizlik eski gelenektir sizler için.
Dünür, aracı ve vesile olarak.
Kim geUrse sizlerden makbuldür.
Böylece söyle o sevgililere.
Bütün dostların ve dünürlerin.
Bir kısmı sizler için olsun ricacı.
Bir kısmı da bizler için olsun duacı.
Belki Allah ta kılmış mukadder.
Bizlerle sizlerin kavuşması kolaylaşır.
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MIR SITÎYÊ DI DE TACDÎN

Xwe§ weqte jibö elîlê miştaq
Xasraa ku jibo qebîlê uşşaq
Dermanekî sihhet ii §îfayê
Mizpn ii beşareta wefayê

Nageh bi gîhîte wan ji durdan
Azade bi ket ewan ji derdan

Ew daye ji reng Enstetalîs
Ser ta bi qedem lîbasê telbîs
Dîsan kete siiretê tebîban
Hazir xwe gîhande nik hebîban
Ew mijde, wekî me gotî, gotm
Ew sohtî, wekî ne sohtî, sohtin
Eîmma bi wî agirî we ge§ biin
Te d'go qe nexweş ne biin, di xweşbiin
Goya ku ewan ji dest Felatiin
Xwarin bi yeqîn dewa ii macûn

xxn

BEY SITİ'Yİ TACDİN'E VERİYOR
Arzulu hastalar için güzel bir zamandır ki.
Özellikle âşıklar için güzel bir zamandır ki,
SağlUc ve şifa için bir derman.
Vefa için bir müjde, bir haber.
Aniden yetişsin onlara inci tanelerinden
Kurtarsın onları dertlerinden.

Hace-i E^vvel kılığına giren o Dadı,
Baştan ayağa kadar şaşırtıcı

Yine tabip kıyafetine girdi.
Derhal kendini âşıkların yanma yetiştirdi.
O müjdeyi anlattığımız gibi anlattı,
O yanıkları, hiç yanmamış gibi yaktı, yeniden
Fakat o ateşle öyle şenlendiler

Ki, sanırdın hiç hasta değillermiş, öyle iyileştiler.
Onlar sanki Eflâtun'un eUnden,
Aldılar ilâç ve macun gerçekten.
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Ra biine ve çiine nik hevalan
Çendek ji meharim ii ruwalan
Agah-i kirm ji macerayî
Ra biin bi teessib, ii tebayî
Gava ku ewan bihîstî raizgîn
Hay dan bi tebayî xelq ii xwazgîn
Hmdek ulema ii hm di adil
Hmdek umera ii hin di cahil
Ra biine ve cirale çiine nik Mîr
Ev renge kirin qezîyye teqrîr.
Kî: «Ey walîyê milk ii mal ii millet!
(1)

Wey hamîyê dad ii dîn ii dewlet !
Tu sayeê lutfê Girdîgar'î
îro li rae §ah ii xundekarî
Şahî, nezera te kîraîyaye
Mahî, esera te pirzîyaye
Herçî te ve xundî, ew ezîze
Herçî te ne xundî, bê temîze
Herçî te kire çirax ii geş kir,
Ger halî xirabe jî te xweş kir
Tacdîn-i eger çi raînzaye
Nîsbet bi te bendeye, gedaye
Hatm ku bi km ji dil duayê
Fîlcimle di km ji te ricayê:
Tacdîn Sitîyê ji te di xwazit
Ew qul bi çiraxîyê di nazit
Ew bendeye, wî bi gêre azad
Zîbendeye, wî bi dêre damad»
Mîr go ku: «Heçî we dîtî laîq
Elbette jibo meraya f aîq

(1)

Kî ey: Jibo rastbûna

weznê, di vê ev «Key» bê xwendin.
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Kalkıp gittiler arkadaşlarının yanına.
Bazı yakınlarını ve bazı deUkanlUan,
Maceradan haberdar eylediler.
Hamiyetle hepsi beraber kalktUar.

İşitince onlar bu müjdeyi.
Hep birlikte halka ve dünürlere haber verdiler.
Bazı âlimler, bazı adliyeciler.
Bazı beyler ve bazı cahiller.
Kalkıp hep birlikte Bejân huzuruna çıktılar.
Şu şekilde meseleyi ona arzettiler:
«Ey jrurdun, malın ve milletin sahibi!
Ey adaletin, dinin ve devletin koruyucusu!
Sen AUahm lûtfunun gölgesisin.
Bugün başımızda şahsm, hünkârsın.
Şahsın sen, bakışın kimj'^adır,
Aysm sen, çevren bol ışıklıdır.
Hizmetine aldığın herkes azizdir.
Yüz vermediğin kimseler de değersiz
Hizmetine aldığın kims-eleri çıra gibi şenlendirdin.
Halleri fena da olsa sen iyiye çevirdin.
Tacdin gerçi bir beyzadedir.
Fakat sana kıyasla hizmetçi, dilencidir.
Geldik ki gönülden edelim dua.
Hepimiz ediyoruz senden rica:
Tacdin senden Sıti'jd istiyor,
O kulun hizmetçilikle nazlanıyor.
Kulundur o, et onu azad.
Yakışıklıdır o, kıl onu damad»
Bey dedi ki: «Sizin lâjnk gördüğünüz.
Elbette bizim fçin üstündür.
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Herçî ku wekîle bêt û riinit
Mewl.^ kîye? xutbeyê bi xiinit (1)
Eqda Sitîyê me kir li Tacdîn
îcabe eve». «Qebiile».. Amîn (2)
Fîlhal-i Çeko bezî, ii pê Mîr
Teqbîl-i kir û qebiilê teqrîr
Mecmiiê Mela ii Şêx û Mîran
Axa ii ekabir ii feqîran
Vêkra bi devê xwe wan sena kir
Têkda bi dilê xwe wan dua kir
Mîr go «Bi qutin def ii rubaban
Bînm hemî şerbet ii §eraban
Da bezmeke şadîmane danîn
Iro he, ku sibhê em nizanîn,
Dê şibhetê vê demê di xwe§ bm?
Ya dê bi mirin, weya nexweş bm?
Hublaye leyalî, ey mewalî!
Kanê çi di zên elettewalî?
Ev §îwen ii şahî tew'emanm
Ev çerx ii felek di bê emanin
Geh niirê numane, gah-i mezlera
Geh siirê numane, gah-i raatem
Gava ku di bînî weqtê îşret
Da fewt-i ne kî zemanê firset
Lewra ku zeman mîsalê §îre
Ne bêjitm ev melaye, mîre
Iro he jibo rizayê Tacdîn
Mm jî ji xwe ed bikm bi xwazgîn
Ev çende zemane ew xulame
Daîm di xulamîyê temame
Mewla: Mela.
Qebûle: Wekîlê Tacdîn vê gotinê di bêje. Yanî min mara
Sitîyê li Tacdîn qebûl kir.
(1)
(2)
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Vekil kimse gelip otursun,
Hoca kimse duayı okusun.
Sıti'yi biz nikahladık Tacdin'e,
Budur benim cevabım», «Kabul», «Amin» (1)
Çeko derhal koşarak Bejdn ayağmı.
Öptü ve kabullendiğini ikrar eyledi.
Bütün hocalar, şeyhler ve beyler.
Ağalar, ileri gelenler ve de yoksullar.
Hep birden ağızlarıyla teşekkür ettiler.
Hep birlikte gönülden dua ettiler.
Bey dedi ki: «Çalm davulları rubablan.
Getirin bütün şerbetleri ve şaraplan.
Sevinçli bir düğün kuralım bugün.
Çünkü bilmiyoruz nasU olacak yarm.
Şimdiki gibi yaşıyacak mıyız?
Yoksa ölecek, ya da hastalanacak mıjoz?
Gebedir geceler dostlar!
Bakalım devamlı ne doğururlar.
Bu matemler ve şenlikler ikizdir.
Bu çark ve felek amansız.
Bazan ışık gösterirler,

bazan karanlık,
Bazan matem gösterirler, bazan da şenlik.
Bulduğun vakit eğlence zamanını.
Elden kaçırmayasm fırsatı.
Çünkü zaman kılıç gibidir.
Demek ki bu hocadır, ya da beydir.
Bugün Tacdin'in hatm için.
Beni de kendinizden dünür saym.
Bunca zamandır o hep hizmetçidir.
Hizmetçilikte de daima tamdır.

(1)

olanların.

-"Kabul'^> Tacdin»in

vekilinin

sözüdür,

-«Amin»- de hazır
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Ew hinde di xizmeta raedabii
Omrê wî di ber meda fena bii
Şerte di şerîeta wefayê
Em jî ji wîra bi xun cef ayê
Iro he di xizmeta wî ra bîn
Bîzzat-i di xizmeta wîda bîn
Mêrê wehekî bitin, ku canî
Şaba§ ne ditê bi §adîmanî?
Ger mm hebitm hezar ii yek ser
Wan cimle di rojekî bi defter,
Ger ez ne kirim fîda bi carek
Mîrînî li min ne bit raibarek»
Tacdîn ku di xizmeta Emîr'bii
Çe§na wî di dest, ii çe§negîrbii
Elqîsse : Bi §ewketa xwe ew Mîr
Ra bii bi xwe biiye çaşmîgîr
Kêşa wî bi meclisa xwe xwanek
Goya kire fer§-i asîraanek
Qursê meh ii mîhrê asîmanê
Inan, te di go bi cayê nanê
Ev lengerîyêd-i zîv ii zêrîn
Şibhet felekêd-i jor ii jêrîn
Her sehnê mezin mîsalê bircek
Serpoşê li ser ji rengê dircek
Her tebsî-yii kaseyêd-i fexfiir
Yek exterê pirzîyayê pirniir
Cedy-ii Hemel'ê di asîmanê
Biryan ii kebabê mêhîmanê
Her kase ii tebsîyek yek enbar
Serşare, şebîhê nefsê emraar
Enwaê tearaê çirb ii şêrîn
Elwanê xîda ii nuqlê rengîn
'<
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O kadar kaldı ki hizmetimizde
Ömrü tükendi bizim yolumuzda
Vefa şeriatinde şarttır ki.
Biz de onun için cefa çekeUm,
Bugün onun hizmetinde çalışalım.
Bizzat onun hizmetinde olalım.
Böyle olan bir erkeğe hangi can.
Kendini bahşetmez sevinçle?
Eğer olsa benim bin bir başım.
Onların hepsini belli bir günde.
Bir defada feda etmezsem eğer,
Beylik bana kutlu olmasın.»
Tacdin hep Bejin hizmetinde olduğu için.

Onun sevinci de Beyin elindeydi, hep sevinç yaratırdı
Kısacası:

Bütün şevketiyle

o Bey,

Kalktı ve bizzat eğlence işiyle ilgilendi.
Mecliste öyle bir sofra çekti ki,
Sanki bir gök tabakasını serdi.
Göklerdeki güneş ve ay jmvarlaklarmı,
Sanırdın ki ekmek yerine getirdiler.
Bu altm ve gümüş tabaklar,
Alt ve üst felekler gibiydi.
Birer burç gibi olan o sahanlar.
Kapakları birer mücevher kutusu gibiydi.
Her tepsi ve fağfur kâse.
Bol ışıklı parlak birer yUdız gibiydi.
Gök yüzündeki oğlak ve koç (1),
Misafirlik kebabı ve büryam olmuştu.
Her kâse ve tepsi bir anbar gibiydi,
îştahlı nefis gibi başı örtülüydü.
Yağlı ve tatlı yemek çeşitleri.
Her renkten gıda, renkU badem ve fıstık şekerleri.
(1)

Oğlak ve Koç burçlarını

kasdediyor.
F.

:

12
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Van meşrebe ii eyaxê çîtiî
Dewran di kinn bi nazenînî
Seyyare sîfet bi geşt ii seyran
Herçî ku di dî di mayî heyran
Narmc ii tirmc ii nar ii leymii
Newbaweyê §axîsarê mînii
Fanîz ii nebat ii qend îi şekker
Ma-werd ii zibad ii raisk ii enber
Hmdan di kmn meîde, xaze
Hindan di kirin dîmaxê, taze
Mecraer gerîyan bi iid ii enber
Biin cirale me§amê can raietter
Rarae§ger ii xweşnewa ii xweşdeng
Şayeste û xweşquraa§ ii xwe§reng
Hevdeng-i hinek bi sewtê sazan
Hemdeng-i hmek bi fexr ii nazan
Muxnî-jai kemançe, iid ii tenbiir
Çeng ii def ii ziirina û sentiir
0§§aq ii newaîraqî-jrii ewc
Vêkra di kirin bi rasitî zewc
Awaze ii şu'be ii maqamat
Bê perde bi rau'ciz ii keramat
Zahir ku di biin ji Nayê gerdan
Xaretkerê aql ii dîn ii îman
Saqî şewi§în bi abê engiir

Mitrib heri§în bi seytê Sentiir
Qewwal ii mixennî-jrii xezelxwan
Mexmiir ii sîyah ii mest ii sekran

Elqîsse: Li rexmê seb'ê §eddad
Danîn bi wî resmî ursebmyad
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Bu çini maşrapalar ve ayağlar (1)
NazeıUnce dolaşıp dururlardı.
Bunlar yıldızlar gibi gezip dolaştıkça.
Onları her gören kalırdı hayran.
Turunçlar, narenciyeler, nar ve limonlar,
Cennet ağaçlarmm dallarmda yetişmiş.
Faniz, nebat, kand ve şeker (2)
Gülsujru, zübad, misk ve anber <3)
Kimisi mideyi al eylerdi.
Kimi de dimağı tazelerdi.
Buhardanlık ûd ve anberle döndiUer,
Ruhlann bütün koku alma dujoılan neş'elendi.
Ojruncular, terennüm edip türkü söyUyenler,
Lâyık ve güzel kumaşlUar, güzel renkler.
Kiminin sesi sazlarm sesine olmuştu arkadaş.
Kimi de övünmelere ve nazlanmalara olmuştu eş.
Türkücü, keman, ud ve tanbur,
Çeng, davul, zurna ve santur
Âşıklar, incesesliler ve felek.
Hepsi gerçekten karıştılar birbirlerine.
Sesler, çalgı çeşitleri ve makamları.
Perdesiz olarak mucizeler ve kerametler gibi.
Dönüp dolaşan Ney'den çıktıkça.
Aklı, dini ve imanı talan ederdi.
Sakiler üzüm suyuyla seğirttiler,
Çalgıcılar Santur sesiyle sallandılar.
Maskaralar, türkücüler, gazel okuyucuları.
Sarhoş, siyah, sersem ve mesttiler.
Kısacası: Gaddar olan yedi feleğin inadına,
O şekilde kurdular düğünün temeliıU.
(1) Türkçe olan bu kelime bir kap çeşidi olsa gerek.
(2) Faniz bir içki çeşidi olsa gerek.
(3) Zübad güzel kokulardandır.
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Xettatê felek, ji de.:;t qelem ket
Cellad-i di kir ku wî qelem ket
Nahîd-i bi erdêda di da çeng
Meh çii ve§irî di Bircê Xerçeng
Kêwan-i di Delw'êda nîhan bii
Bercîs-i di Hiit'ê bênîşan bii
Dinya hemî biiye eyş û îşret
Zala felekê ji kerb ii hesret,
Çii j'dest ne di hat ii maye aciz
Naçar-i eciize biiye kadiz
ŞejTciixeyê çerxê rengseraawî
Rehwarê semaê kir reha wî (1)
Alem hemî bîiye îşretabad
Şehrî bedewî, ebîd ii azad
Mistexreqê nî'met ii tereb biin
Mistecmeê §ahî-jm leeb biin
Ra bii ve, ku xwan ji ber xewasan
Saqî gerîyan bi cara ii kasan
Mîr xundme pêş Memo ii Tacdîn
Go: «Çerxe h min Memo! Tu §o§bîn»
Ew herdu kirin temamî melbiis
Ra biin bi edeb etek kirin biis
Riiniştm ii pêkve wan ve xwarin
Ew rojê bi yekve rabiiwarin

(1) Rehwarê semaê:
Rewanê govendê.
bezand. Yanî gêr bû û gerîya.

Kir reha: Ra kir,
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Feleğin yazıcısının elinden kalem düştü,
Cellâd neredeyse kellesini uçuracaktı.
Zühre yUdızı yerde seğirtti,
Ay gidip gizlendi Yengeç burcunda.
Zühre yıldızı Kova burcunda kayboldu,
Müşteri Balık burcuna girip iz bile bırakmadı.
Bütün dünya oldu sevinç ve eğlence.
Kocakarı felek kederden ve üzüntüden.
Elinden birşey gelmejip âciz kaldığı için.
Çaresizlikten saman hırsızı oldu.
Gök renginden olan kocakarı çark,

Halaym halkası gibi koyuldu dönmeğe.
Bütün dünya eğlenceyle şenlendi.
Şehirliler, köylüler, köleler ve özgürler.
Nimetlere ve eğlenceye boğuldular.
Şenliğin ve oyunların toplandığı yer oldular. (1)
Sofra, ilerigelenlerin önünden kalkmca.
Sakiler kadehler ve kâselerle döndü.
Bey huzura çağırttı Memo ve Tacdin'i,
Dedi ki: «Memo, geç şöyle, sen ol sağdıcı»
O ikisini baştan ayağa giydirdi.

Kalktılar ve saygıyla etek öptüler.
Oturdular ve hep beraber içtiler,
O günü birlikte ve böyle geçirdiler.

(1)

Yani o kadar eğlendiler ki sanki eğlence ve oyunlar on¬

larda toplanmıştı.
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DÎLANA SITÎYÊ U TACDÎN
Weqtê wekii niieriisê xurşîd
Neh qubbe, mîsalê camê Ciraşîd
Fîlcirale kirm bi rux micella
Goya ku kirm bi zêr raitella
Me§§ate ii daye ii perestar
î§qê kirî cirale germebazar
Çiin zejm-i bi km Sitî ii Zînan
Nazende bi kin du nazenînan
Ewwel fikirîn di zilf ii xalan
Dîtm ku dilan di bin bi talan
Gava fikirîn di qewsê ebrii
Biin §ibhetê wesme, jê sîyehrii (1)
Fikrîne ruxêd-i wan di taze
Şermende di biin bi cayê xaze (2)
(1)

Wesme; Boyaxa birûwan. Yanî hmgî ku birûwêd Zînê û

Sitîyê reşbûn, ew boyax li ber wan gewr di ma û vana jî ji ber
wêve şerm kirin, rûreş bûn.
(2) Bi cayê xaze: Di şûna rengê sorda. Yanî dîtin ku rûwêd
wan ji rengê sor sortire, ji ber wê yekê, ji ber rengê sorve şerm
kirin.

xxnı

SITİ İLE TACDİN'İN DÜĞÜNÜ
Yeni geün gibi parlayan güneş,
Dokuz kubbeyi Cemşit kadehi gibi.
Hepsini jüzüyle aydınlattığı zaman.
Sanki altınla yaldızlamış gibi parlatmca,
Süsleyici kadm, dadı ve nedimeler,
Hepsini aşk coşkun hale getirmişti
Sıti ve Zin'i süslemeye gittiler,
O iki nazenini nazlı kılmaya gittiler.
Önce gözden geçirdiler benleri ve zülüfleri,
BaktUar ki talan ediyorlar gönülleri.
Kaş yaylarına baktıkları zaman.
Rastık için utandılar, onun gibi karardUar
Taze yüzlerini seyrettiler.
Kırmızı renk yerine kendileri utandUar. (2)

(1)

(1) Yani kaşları rastıktan daha siyah olduğu için, bunlar ras¬
tık hesabına utandılar ve yüzleri rastık gibi karardı.
(2) Yani yüzleri kırmızı renkten daha
kırmızı olduğu için,
bunlar kırmızı renk hesabına utandılar.
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Qadir ne di biin, ji sirmeyê re§
Ahiiyê Xeten bi km mi§ewwe§ (1)
Ser ta bi qedera ji rengê §ane
Sed se'yê kirin jibo^behane
Mehza ji du ahiiwan yek ahii
Wan seh ne kirm heta serek mii
îlla, serê miiyekî raeyanbii
E!w jî bi mesel, ne ten, ne canbii
Qet'a ji raexafeta §ikestm
Qet lê kemerek ne hate bestin
Kes dil ne di da çu lê bi bînit
Belkî ku ji nazikî şikînît (2)
Ma dest-i di da ku dest ii pence,
Henna bi ketm bi rengê rence ?
Neq§ê ku Xwedê kirî mixeyyer
Kî qadire wî bi ket raixeyyer?

Axir gerîyan ji rengê me'jnis
Ew man ii hena ii reng, ii pabiis (3)
Zînet ji qedêd-i wan hebîban
Bexşûie zemîn tela ii §îban
Ferxende kirm bi ferqê, efser
Tabende kirm bi tacê, gewher
Serlewheyê sefheyê misenne'
Zîbende bi zîwerê miresse'
(1) Bi kin mişewweş:
Tevîhev bi km. Yanî çavêd
wanên
wek çavên xezalêd Xeten'ê hingî ku reşbûn, xemlînokan ni karibûn kilê reş bi kêşinê û çavêd v/an bi wî kilî tevîhev bi kin, ne
xweş bi km.
(2)Yanî Ji dilê kesê ne di hat ku kemberê li newqêd wan bi
bîne. Lewra di tirsîyan ku ji ber nazikîyê, kember newqêd wan bi
şikîne.
(3) Yanî ji ber ku îhtîyaca keçan bi xemilandina wan tunnebû
û hena wan, rengêd wan hemî dt dest wanda tewş man; şermî
bûn, serêd xwe xwar kirin, serêd wan hate ber lingêd wan, wek
ku lingêd xwe maç bi kin.
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Haten ceylânlarmın gözlerine benzeyen gözleri.
Siyah sürmeyle bozmaya yetmedi güçleri.
Baştan ayağa kadar tarak gibi,
TaradUar ve bahane için yüz çaba harcadUar.
Fakat iki ceylândan bir tek kusur bile
Bulamadılar, bir kıl ucu kadar olsun ,
Hele beller, birer kıl ucu kadar inceydi,
O da ne tene, ne de cana benzerdi,
Kınlır korkusuyla asla,
O ince beUere hiçbir kemer bağlanamadı.
Hiç kimsenin gönlünden, orada kemeri görmek
gelmiyordu.
Çünkü nazikUğinden, belki kırılır diye.
Ellerine ve parmaklarma zoraki olarak,
Kına yakmalarına var mıydı hiç olanak?
AUahm seçmiş olduğu nakışları.
Kimin değiştirmeye gücü yeterdi?
Sonunda ümitsizlerin durumuna düştüler,
Kmalarıyla, renkleriyle başıeğik kaldUar.
O sevgiülerin boylarmdan.
Yerlere yaldız ve aydınlık bahşedilmişti.
Onlarm başıyla taçlan mutiu kUdUar,
Mücevherleri taçla aydmlattUar,
Tacm süslü ön tarafı.
Mücevherlerle süslenmişti,
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Pîraye ji rewneqa cemalê
Bû hale h xermena hîlalê (1)
Elmas ii zimerred ii mirarî
Xal ii xet ii turreyêd-i tarî
Manendê kîtabê şairane
Mewzûê bi wez'ê xane-xane
Ev rewneqê arizî û zatî
Bii nusxeyê sîhr ii mu'cîzatî
Ebyat-i bi cem'ê biine dîwan
Ayat-i bi sun'ê biine qur'an
Ew sm'etê ositadê mitleq
Herçî ku di dî di go: «HuweI-Heq»
Tezyîn-i ku bû temam h biikan
Ayîn kete çarisî ii sûkan
Enwaê tecerarail ii raelabis
Elwanê cewahir ii nef ais
Sed carîye ii dused benî çiin
Zerbeftê lîbas ii zcrbenî çiin
Naqe bi qîtar ii dur bi qentar
Yaqût-i bi bar ii zêr bi xerwar
Xaric ji teeddida hîsaban
Xariq li teqeyj^da kîtaban
Ne'dhate teeqqil ev cîhaze
Ne'dbiin raitehemmil ew cemaze
Vê debdebeyê we kirne a§iq
Bii zelzele, ra kirm xelaiq
Şehrî ji mizekker ii miennes
Fîlcimle mizeyyen ii milebbes

Teşbîhê bi behrê pirtemewwic
Cimbeş di kirm, xerez teferric

(1) Yanî rûwêd wan wek hîvêbû,
bû wek bêder û seywana hîvê.

ew xeml û xêz jî li dorê
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GüzelUğin saçtığı aydmhktan çıkan süs.
Hilâl kaşlarmm çevresinde hale gibi oldu.
Elmaslar, zümrütler, inciler.
Benler, şakaklar ve karanlık gibi siyah saç halkaları.
Şairlerin kitabı gibiydi,
YerU yerine öylece düzgün konulmuştu.
AsImda mevcut olanla onlara takUan bu güzelUğin rengi.
Oldu sihrin ve mucizenin bir nüshası.
Beyitler toplanıp bir divan oldu.
Âyetler sanatla derlenip kur'an oldu.
O, muüak üstadm sanatıydı.
Kim görürse «Allah haktır» derdi.
GeUnlerin süslenmesi tamamlanmca,
ÇarşUara ve pazarlara törenler girdi.
ÇeşitU güzellikler ve elbiseler
Renk renk değerli mücevherler.
Yüz nedime ve iki yüz hizmetçi gitti.
Hepsi altm ipUkli ve sırmalı elbiseyle gitti.
Develer sıra sıra, inciler kantarlarlaydı,
YakuUar jüklerle, altmlar çuvallarlaydı.
Hesapların ve sayımların dışma çıkmıştı,
Kitaplarm kayıtlarmı aşmışti.
Akla ve düşünmeye gelmezdi bu çeyizler.
Artık taşıyamıyordu develer.
Bu debdebe öyle coşturdu ki halkı,

Deprem olmuş gibi ayağa kaldırdı.
ŞehirUIer, kadınlar ve erkekler,
Hepsi de süslenmiş ve giymiş güzel elbiseler.
Çok dalgalı bir deniz gibi,
Dalgalanıyorlardı, sejnretmekti amaçlan.
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Nageh gerîya bi Ciidî meftiih
Dergahê kerem li geştîya Niih
Yanî ku îmareta Sitî tê
Qesra perîya bi rasitî tê,
Her texte ji iidê sendeliisî
Textek xetebendê abeniisî
Ergek ji cewahiran miresse'
Belqîs-i celîsê wî mirebbe'
Dest bestî ji pê§ve pêşekaran
Durrînkemer ii guherguharan
Sed Asefê Berxîya wekî ba
Hemmalî di kir bi erşê, dilşa
Hel girtme ser serê xwe ew mehd
Dest-dest di revand ji hev bi sed cehd
Ew texterewan wekî gemîbii
Behra ku bi ser ket, ademîbii
Behrek ji hewa ku hate coşê
Naçar-i ji dil di ket xiro§ê
Xulqî cîhê cimle aşiqane
Perwane ii §em'ê dermeyane
Sofî ii mela, feqîr ii paşa
Vêkra li teferric ii tema§a
Xelqê ku ji dest xeman bi feryad
Ferdek qe ne ma nebiiyî dilşad
Her ber derekî §emateyek lê
Her mecme'ekî temaşeyek lê
Te d'go ku eriis-i ejmê cane
Lew biine bi dil h pey rewane
Sazan mirî hey kirm wekî Siir
Kûs ii def ii Kerrena û naqûr
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Aniden Cûdî dağmda açUdı,
Nuh gemisinin önünde cömertUk kapısı.
Yani Sıti'nin bulunduğu köşkten,
O gerçek perinin bulunduğu köşkten.
Sandal ağacmdan olan bütün tahtlardan,
Pervazları abanostan olan bir taht.
Mücevherlerle donatUmış bir taht.
Üzerinde oturmuştu Belkis,
Önünde el bağlamış hizmetçiler.
İnci kemerU, mücevher küpeU hizmetçiler.
Yüzlerce Berhiya oğlu Asaf (1) rüzgâr gibi.
Gönül hoşluğuyla o tahta hammalhk ederdi.
Başlarmm üstüne kaldırırdUar o beşiği.
Elden ele yüz çabayla kaçırırlardı birbirinden.
O tahtaraval bir gemi gibiydi.
Üzerinde jüzdüğü deniz ise insan denizi.
Sevgiden bir deniz coştuğu zaman.
Çaresiz gönülden taşar.
Yaratıldı bütün âşıklarm yeri.
Pervaneler de, mumlar da içindeydi.
Sofular, hocalar, yoksullar ve paşalar.
Hepsi temaşaya ve sej^e dalmıştı.
Gamlarm elinden feryad eden insanlardan,
Kalmadı bir ferd, şen gönüllü olmayan.
Her kapmm önünde bir gürültü vardı.
Her toplulukta bir seyretme vardı.
Sanırdın ki gelin ruhtur ajmen,
Onun için vücutlar böyle koşardı peşinden.
Sazlar Sûr gibi, ölüleri diriltti, (2)
Davul, dümbelek, Kurrena ve Nakûr, (3)
(1)
(2)

Hz. Süleyman'ın

veziri.

Sûr: İsrafil Meleğin kıyamette üfliyeceği boru. ölüleri di¬

riltir.
(3)

Kurrena ve Nakûr birer çalgı âletidir.
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,

(1)

Şaba§ ii seda ii gaze-gazan
Gohdar-i xenî kirm ji sazan
Vêkra ku seda ji wan bi der ket
Qesra f elekê seda bi ser ket
Ev ey§ ii ne§atê §adîraanî
Na dîde bi dîdeyan zeraanî
Filka feleka melek di navê
Mewcan ku reva di weqt ii gavê,
Ev tentene ii §îar ii ajrni
Çiin lehzeyekî gîhane Tecdûi
Tacdîn bi xwe biiye padî§ahek
Mem jî h teni§tê §ibhê mahek
Rûni§tî di §ehne§înê alî
Cem'ek ji ekabiran hewalî
Ra biin Ii teferncê ve westan
Wan cunle, tebeq di herdu destan
Manendê tibaqê esîmanê
Yaqiit ii zimerredê di kanê
Rêhtm tebeqê durê nîsarê
Jorda li îmarîya nîgarê
Emraa tebeqêd-i wan heraî pir
Zêr ii werîq ii cewahir û dur
Yexraakerê gencê biine raa§a
Xizan hemî biine mîr ii pa§a
Sed carî h hêvîya herîsan (1)
Xaric ji civandma xesîsan,
Fazil ji kerameta kerîman
Zaîd ji xudanîya leîman (2)

Herîsan: Dilbijokên diravan; yanî ew zêr û zîv û gewhe-

rên ku hatin rêhtin, sed car zêdetirbîn ji wî qasê ku wan dilbijokan
hêvî di kirin.
(2) Xudanîya leîman: Piştdanîna
çikûdan
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Bahşiş sesleri, sadalar ve uğultular.
Dinleyicileri sazlardan zenginleştirdiler.
Hepsinden ses çıktığı zaman birden,
O ses felek saraymm üstüne çıkardı.
Bu şenlikler, sevinç ve eğlenceleri.
Zaman göstermez bir daha gözlere.
İçinde, o meleğin oturduğu o felek gemisi,
O sıralarda dalgalar tarafmdan boyuna kaçırUırdı.
Bu tantanalar, bağnşmalar ve törenler.
Bir an geldi ki Tacdin'in önüne vardUar.
Tacdin'in kendisi de olmuştu bir padişah,
Memo da yanmda bir ay gibiydi.
Oturmuşlardı yüksek konakta.
İleri gelenlerden bir topluluk vardı çevresinde.
Kalkıp onlar da seyretmeye durdular.
Hepsinin iki ellerinde vardı tabaklar.
Gök tabaklan gibiydi bunlar.
Madenden çıkan yakutları ve zümrütleri.
Döktüler o tabaklardan serperek.
Yukarıdan o nigârm tahtı üzerine.
Fakat onlarm bütün tabaklan.
Doluydu altmdan, inciden, cevher ve gümüşten.
Hazine yağmacUan birbirlerine girdiler.
Yoksulların hepsi bey ve paşa oldular.
EU sıkı olanların umduklanndan jüz kat fazlaydı,
Hasislerin baş eğmeleriıün dışmdaydı.
Cömertlerin iyiUğinden fazlaydı,
Pintilerin baş eğmelerinden çoktu.
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Xizan ii geda we biine mun'em
Miflis biiye jmberest ii muxlem (1)
Xizan ii geda, xenî û. zengîn
Şadan ii hezîn ii §a ii xemgîn,
Edî ne di biin ji hev mişexxes
Te d'go hemî raîrekm, mirexxes
Têkda di minasib ii miwafiq
Vêkra di misafih ii mianiq
Hasil ku ji meqseda seraraest
Biin ew der ii ban ii ew sera raest
Hm mest ii hinek di kirdebengî
Xwanende ii bezlego ii çengî
Her bengî-joi serxwe§êd-i Bohtan
Têk hatme çerx ii baz ii lotan
Bêrîte, sema ii saz ii govend
Şêrîn ii şekerleb ii §ekerxend
Ezra ii ruwal ii bîkr ii niirdan
Hor ii melek ii perî ii wîldan
Gulpîrehen ii semenqebayan
Şekkerdehenan ii qendexayan
Zêrînkemeran ii keckulahan
Tel'etqemefan ii xetsîyahan
Zîvînbeden ii semen'îzaran (2)
Sêvînzîqen ii memikhmaran
Ev miiyeraeyan ii raaregêsii
Ev çarîdesale, çareebrii
Mirdan û mirahiq ii micerred
Lawê we ku xet wekî zimerred
(1) Mana vê rêzê eve: xizan û parsek wisa têrdirav bûn ku,
jibo têrkirma zikê xwe îhtîyaca wan bi firotina namûsa wan ne
ma; ji ber vê yekê kesên jinperest û tolaz miflis bûn, êdî ni karibûn namûsa kesekî bi diravan jê bi kirin.
(2) Zîvînbeden:
«Sîmînbeden>> bû, me h şûnê «Zîvînbeden»
nivîsî.
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Yoksullar, dilenciler öyle nimet sahibi oldular ki,
Kadmperestler ve hovardalar iflâs ettiler.
Yoksul, dilenci, zengin ve paralı,
SevinçU, üzüntülü, gamlı ve ferahlı.
Artık seçUmezIerdi birbirlerinden,
Sanırdm ki hepsi şecereü beylerdir.
Hepsi bir birine denk ve emsal,
Bir birleriyle el sıkışır ve kucaklaşırlardı.
Kısacası: Kafaları mest eden murattan (1),
Köşkler, evler ve her yer mest öldü.
Kimisi mest olmuş kimi de sevdalı,
Türkücüler, komikler ve Çeng çalgıcıları,
Botan'm bütün sevdalıları ve sarhoşları,
Hepsi oyuna, halaya ve sıçramaya kalktUar.
Berîte, sema, saz ve halay.
Şirinler, şeker dudaklUar ve şeker güIüşliUer,
Genç kızlar, bekârlar, oğlanlar ve tüysüzler.
Huriler, periler, cennet çocukları ve melekler.
Gül gömlekliler ve ipek kuşaklılar.
Şeker ağızlılar ve şeker sözlüler,
Altm kemerliler ve eğik taçhlar,
Mehtap jüzlüler, siyah şakaklUar,
Gümüş bedenliler ve Yasemin şakaklUar,
Elma çeneüler ve nar memelUer,
Bu kıl belliler, yılan örgüliüer.
Bu ondört yaşındaki karakaşhlar.
Tüysüzler, deUkanlUar, bıyıksızlar.
Şakakları zümrüt gibi olan oğlanlar.

(1)

Paralan

kastediyor.

F.

: 13
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Xweşdeng-1 hmek, hmek di xweşreng
Hin cergebezî, ii hm dîger leng
Bîlcimle li rexmê vê eciizê
Yanî h xîlafê piştekiizê
Kêjêd-i sivik, kurêd-i lawîn
Manendê benat û mîslê Perwîn (1)
Hin daîrebend ii hm di de'vmar
Hin sîlsîlebend ii hin di sej^ar

Encim sîfet encimên firozan
Heft şev di temara ii heft-i rozan
Bezma Sitîyê û cem'ê Tacd'în
Gêran bi vî rengî zîb îi tesyîn

(1)

Manendê Benat: Wek stêrên «Termê Maxîrê*.
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Kimi güzel sesli, kimi güzel benizli,
Kimi koşardı, kimi de topallıyarak,
Bunlarm hepsi bu kocakarı feleğin inadma,
Yani hepsi kambur suiJı feleğin zıddma
Çevik kızlar ve taze delikanlUar,
Aja yUdızlan ve Süreyya jaldızı gibi.
Kimi daire bağlamış, kimi yuvarlanarak.
Kimi zincirleme, kimi de gezerek.
Parlak kümeleri yUdız kümeleri gibi ışıklı.
Tam yedi gün ve yedi gece,
Sıtî'nin mecüsi ve Tacdin'in çevresini.
Bu şekilde süslediler ve şenlendirdiler.
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XXIV

FIND TACDÎN DI XUNE CEM SÎTÎYE
Damanê eriisê pakê gerdîin (1)
Damadi ku kir bi mîhrê guîgûn
Taî'îtî bi rohnîye ku ra kir
Xem şibhetê ziîmetê fena kir
Weqtê seherê ji rojê heitê
Agir te di go gîhîşte neftê
Germîyyetê narê qurbS meqsûd (2)
Ra kir ji wicûdê aşiqaji dûd
Cem'îyyetê xa,sê agir n bad (3)
Eibette di ket mirov-i berbad
Ev îşq ii hewa ku biine dildaş
Can ii diîê dê bi dm bi şabaş
Sebrê şewitandî îftîraqê
Têk sohtê qîran ii îhtîraqê
(1) Dav,'a bûka pak, ku ew jî gerdûnc;
dawa gerdûnê ku
v/ek bûkekî pak û paqije.
(2) Germîya agirê nêzbûna daxwazê.
(3) Agir : «Ate.ş^>- bû, me h şûnê agir nivîsî. Bad: Ba. Yanî
civîna agir û bayê di cîyekî xisûsî û tenhada.

XXÎV
RÎUM TACDİN'İ

SITİ'NİN YANINA ÇAĞIRIYOR

Pak etekU gelin olan âlem,
Düğünü sevgiyle gülrengine çevirince.
Karanlığı aydmlıkla kaldırınca.
Karanlık gibi gamlan da yok etti.
Yedinci günün seher vaktinde,
Sanırdm ki ateş yetişti yağa.
Muradın y.aklaşma ateşinin verdiği sıcaklık,
Â.şıkların teninden duman kaldırdı.
Ateş ve rüzgârın özel birleşmesi.
Elbette berbat eder adamı.
Bu aşk ve sevgi gönül arkadaşı olunca,
Canı ve gönlü bahşiş verecekler.
Ayrılık sabrı yakmıştı.
İkisi de o yangmdan ve kavuşma hasretinden yanmıştı.

MEM O ZÎN

198

Deryayê mehebbet u§tulum kir
Aram ii §ekîb ii sebrê gum kir
Mehbiib ii mihîb ji fertê teşwîr
Hatm ku bi bm bi §ewqê teqdîr (1)
Meş§ate ii mihreban ii dayîn
Şoşbîn ii mehanmêd-i Tacdîn
Mistewcibê weqtê dîn railaqat
Berraîicib ii miqtezayê adat,
Mecmiiê mibexxerat ii mi'tir
Memziicê miferrehat û miskir
Cam ii qedeh ii eyax ii raexmer
Ev raisk ii zibad ii iid ii enber
Ma-werd ii gulab ii îtrê şahî
Elqîsse: Ji mahê ta bi mahî
Esbabê ne§at ii eyş ii îşret
Alatê sefa ii zewq ii sihbet
Ew çende kirm ewan miheyya
Mehza mirî pê di biin mihejrya
Arasîte bii eriisexane
Dîwar ii der ii urii§ê xane
Ra biine ve xasekî ii xadim
Hindek di eqarib ii mehanra
Şera'ek bi teraarae ii miteUa
Şemsek bi cemale ii miceila
Hel girtine ser serê xwe reqqas
înane meyanê meclisa xas
Şem'ê bi zimanê halê bê qal
Ev renge he kir beyanê ehwal
Kî: «Ey aşiqê bê qerar ii bê tab
Ger şibhê mmî xwedan teb ii tab,
Ra be here hecleya eriisê
Pabende bi be bi payebûsê
(1)

Yanî Kirin ku bi şewqê bi minn.
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Aşk deryası dolup taştı,
Rahatiığı, sabrı ve oturmayı yok etti.
Sevilen ve seven, aşk ateşinin jükselmesinden,
Az daha şevkle ölürlerdi.
Süslejici kadm, nine, dadı.
Sağdıç ve Tacdin'in yakınları.
Kavuşma zamanı gereğince.
Geleneklerin icabı ve gereğince.
Buhurların ve güzel kokularm topluluğunu.
Ferahlatıcı ve sarhoş edicilerin karışımını,
Kadeh, kâse, ayağ ve şarap kaplarmı.
Misk, zübad, ûd ve buhurluğu,
Gülsuyrmu ve düğünlere mahsus güzel kokulan.
Kısacası mehtaptan mehtaba kadar (1),
Eğlence, işaret ve kejif vasıtalarını.
Safa, zevk ve sohbet âletlerini,
O kadar hazırladılar ki,
Ölü bile dirildi onlarla.
Süslendi bunlarla gelin odası.
Duvarlar, kapılar, tahtlar ve bütün oda.
Hasekiler ve hizjnetçiler kalktılar.
Birkaç da yakm ve akraba
Tamamen yaldızlı olan bir mum.
Güzellikle aydınlanan bir güneş gibi.
Koydular başlarmm üstüne, oynayarak
Getirdiler has odanın içine.
Mum, konuşmaksızm, hal diUyle
Durumu şöylece açıkladı Tacdin'e:
«Ey bitab ve kararsız âşık!
Eğer benim gibi sıtmalı ve ateşUysen,
Kalk geUrün odasma git.
Ayak öpmekle ayaklarını bağla.
.

(1)

Yani herşeyi.
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Şem'a te wekî te întîzare
Şewqa te li can ii cîsmê nare
Sohtin te bese mîsalê şem'an
Bes şibhetê mm bi bare dem'an
Ger a§iqî, ra be şibhê ferraş
Canê xwe bi de nîsar ii şabaş
Ey saîyê meqseda tewafê!
Wey salikê menheca metafê!
Ew qîble ii Kabeya te meqsûd
Nêzîgê te biiye emrê Mabûd
Bej^ ii Hecer ii Meqam ii Hicra
Se'y ii Teleb ii Tewaf ii Omre
Barî ji tera kirin miqedder
Ha biine jibo tera mij'^esser!
Avî, tu rewan be pêşê selwê
Şêrî, tu heman kerem ke xelwê»
Tacdîn-i ji sûretê şemalê
Manayê mehebbeta şepalê
Zanî bi teeramil ii bi îdrak
Ra bii ji cîyê xwe çest ii çalak
Yarê xem ii şahîyan Memê jar
Vêra biiye sahib ii sîlehdar
Destê wî di dest, ii dil di dûbii
Bii hacibê derge, §iir Ii milbii
Tacdîn bi vî terzî çii serayê
Mem ma li derî digel duayê
Lcwra ku mexiifbii ew milaqat
Melziime li aşiqan miadat

MEMO ZlN

201

Senin mumun da senin gibi bekUyor,
Senin sevgin onun tenine ve canına ateştir.
Mumlar gibi bunca yandığm yeter.
Benim gibi gözyaşları döktüğün yeter.
Âşıksan eğer, kalk pervane gibi,
Canmı ver dökülen paralar ve bahşiş gibi.
Ey amacı tavaf olan hacı!
Ey tavaf yolunun yolcusu!
Sana amaç olan kıble ve Kabe,
AUahm emriyle sana yakm olmuştur.
Kâbeyi, taşı, makamı, hücreji, (1)
Sa'ja tavafı, dua ve umreji (2),
AUah sana mukadder kıldı,
îşte hepsi sana nasib oldu.
Eğer su isen jürü selvinin önüne.
Eğer aslansan hemen kerem eyle halvete»
Tacdin mumun şeklinden,
O güzelin aşkmın anlamım.
Anladı düşünce ve idrakla,
Kalktı yerinden hemen çabucak.
Gamların ve sevinçlerin dostu olan zavallı Memo,
Onunla arkadaş oldu silâhlı olarak.
Eü elinde, gönlü gönlündeydi.
Kapıda nöbetçi oldu, kUıç beUndeydi.
Tacdin bu tarzla gitti saraya,
Memo bekledi kapıda, başladı duaya.
Çünkü korkuluydu o karşUaşma,
Âşıklardan ayrUmıyor düşmanlıklar.

(1) Taş: Kâbenin duvarındaki
taş. Makam: Kâbenin karşısın¬
daki Hz. İbrahim yeri. Hücre: Kâbenin yanındaki Hz. ismail yeri.
(2) Sa'y ve umre: Hacda iki vazife.
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Ger qismê mihîbb-ii ger hebîbm
Elbette bi dijram ii reqîbm
Hm dêw ii hmek ji wan perîne
Hmdek di mmafiq ademîne
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Gerek sevenler, gerekse se'vilenlerin.
Elbette vardır düşman ve rakipleri
Düşmanların kimi dev, kimi de peridir,

Bir kısmı da münafık iiısanlardır.
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XXV

BtK C'ZAVA DI GÎJIN HEVDU
Zava bi edeb ku çii ji der'dan
Şem'a ku li pişt hîcab ii perdan
Ra bii ku ji pêgve çii, xeraman
Kêga li zemîn bi naz-i daman
Zilfêd-i xwe kirne paye endaz
Destêd-i xwe kirne ferqê perdaz
Dêma ku bi nûirê, Beytil-eqsa
Qendîlê f elek bi wê di îsa
Mexmiirê xebiiqê derdê hîcran
Miştaqê sebûhê weslê canan
J'ewwelve li adetê mibahî
Destê xwe dirêj kire sirahî
Noşî ji sirahîya şekerleb
Noşîn qedehek ji mey lebaleb (1)
Mexmiirî ku def'ê kir meya nab
Bêhn kir gul ii smbilêd-i têrab (2)
(1)
(2)

Lebaleb: Lêv bi lêv, tijî. Yan Jî ji lêvên hevdû ve xwann.

Gul: Mexsed jê dêmên bûkêne Smbil: Mexsed jê bisk

zilfêd wêne.

û

XXV

GELİN İLE GÜVEYİ BİRBİRİNE KAVUŞUYOR
Damad edebk kapıdan içeri girince.
Perdelerin ve örtülerin arkasmdaki o mum.
Kalktı ve eda ile salmarak ona doğru gitti.
Eteklerini nazla yerlerde sürüdü.
Zülüflerini jniziine serpiştirmişti,
Ellerini perdeden çıkarmıştı.
Aydınlık yönünden Beytül'aksa idi yanağı (1),
Felek kandili onun sayesinde parlıyordu.
Dünkü hicran derdinin şarabından sarhoş olan âşık.
Yare kavuöm.ak şarabına hasret çeken âşık.
Önce helâl âdet gereğince,
Elini sürahiye uzattı.

İçti şeker dudaklı sürahiden,
Dudak dudağa içtiler bir kadeh şarap
O berrak şarap, mahmurluğu giderince,
Kokladı bol sulanmış gülleri ve sünbiUleri.

(1)

Beytül'aksa:

Kudüs'teki

cami, eskiden

kıbleydi.

MEM O ZÎN

206

Geh nêrgiz ii lale, gah-i sorgul
Reyhan ii binefşe, gah-i sinbil,
Têk têkve di dan ii têk di bestm
Hin biise di dan ii hm di gestm
Ew çende bi yekve radimiisan
Newbet ne di dane hev li biisan
Elmas îi guher cebîn ii dmdan
Tebdîl-i bwvîn bi la'l ii miröan
Deryayê mehebbetê we kir coş
Dest gerden ii leb bi leb, hemaxiiş
Medhoş-i buwîn bi wê midamê
Bê heş we ketm ji ser qiyamê
Qadir ne di biin bi kin quiidê
Gêr biine bi yekve bo siciidê
Tekrar-i ji secdeyê ku ra biin
Ew çende bi yekve herdu §a biin
Şekkir ji lebêd-i yek revandm
Sorgul ji ruxêd-i yek civandm
Terkîb-i kirm jibo xwe gulqend
Tezwîc-i ku biin bi yekve dilbend
Sê roj ii §evan bi dil peyapey
Wan te§neleban ve xwarin ew mey
Mistesqîyê §erbeta raeya nab
Axir ku nebiin bi şirbê têrab
Kej^îyyetê neş'eya şerabê
Kê§ane kemalê îstîrabê
Safîzîqen ii beden§efafê
Kir meyl ii raehebbeta zîfaf ê
Sermest-i bi destê têk heristm (1)
Bii kelte ii gelc, ii da haristm
Dem lêk piçîyan ii dem cuda biin
Geh têk hejîyan ii geh cU ba biin
(1)

Bi destê têk: Bi destê hevdû.
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Kâh nergis ve lâle, kâh kırmızı gül.
Kâh reyhan ve menekşe, kâh sünbül,
Birbirine karışırdı... ve kucaklaşırlardı.
Kâh öpüşürlerdi, kâh ısırırlardı.
O kapar öperlerdi ki birbirlerini.
Öpme sırası vermezlerdi birbirlerine.
Elmaslar, mücevherler, alınlar ve dişler.
Hepsi değişip la'I ve mercan oldular.
Sevgi deryası o kadar coşturdu ki onları.
Elleri birbirlerinin boynunda, dudak dudağa ve kucak
kucağa oldular.
O şarabı çok içince sarhoş düştüler.
Ve şuursuz olarak ayaktan düştüler.
Artık oturmaya da güçleri yetmiyordu.
Yuvarlandılar birUkte secde için.
Yeniden secdeden kalktıkları zaman,
O kadar seviştiler ki birbirleriyle...
Birbirlerinin dudaklarından şeker kaçu-dUar,
Birbirlerinin yanaklarından kırmızı gül derdiler.

Evlenip gönüllerini birbirlerine bağlajonca.
Kendileri için gül şerbeti karışımını

yaptılar.
Üç gün ve üç gece ard arda gönülden,
O susuz dudaklılar içtiler o şarabı.
Berrak şarabın şerbetini içenler.
Sonunda içmeye kanmajonca.
Şarabın neş'esinin verdiği kejif.
Istırabın son haddine çekti onları.
Parlak çeneli ve şeffaf tenli gelin.
Zifafı arzuladı ve ona meyletti.
Sarhoş ve elele olarak sarUdUar birbirlerine
Oldu bir itişme ve birUkte yere düştüler.
Bazan birbirlerine sarUdUar, bazan da ajrUdUar,
Kâh birlikte saUandUar, kâh titredüer.
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Dem ew didubiin ii gah-i yekbiin
Geh cot ii bi yekve, gah-i tekbiin
Tîra ku ji acê, berhedsf bii (1)
Amac-i bi sefweta sedefbii
Amac-i ku bii mehellê peykan
Durdane bedel kirm bi mircan
Nebl hatî ve, nesl-i ma di wêda
Nesla xwe ji can ii dil bi wê da
Pejweste bi roj eger bi şevbii
Wan ber ji mehebbetê bi hevbii
Hemv/are du serxv/e§êd-i serkeş
Vala di kirm h yek du tîrkeş
Ger roj ii eger şevêd-i reşbiin
Ew herdu melek we pêk di xweş biin
Goya te di go du kîmîyager
Me§xCiI-i buwîn bi eqdê cewher
Ew riih ii cesed bi yeltve mmzem
Nefsejm-i bi yekve bîme raidxem
înzalê legen niziile îbrîq
Tes'îd-i kirin bi qer'ii enbîq (2)
Memziicê şebîhê şîr îi §ekker
Mexliitê wekî heyat ii kewser
Qet'a çunebii ne xur, ne xwabek
Wan bîr ne di hatî nan ii abek
Ew hefte temam-i biiye gerdek
Agah-i ne biin ji halê ferdek
Xalib gerîya li derdê sihhet
Xem çiin vaşirîn ji kerbê wesîet

(1) Ji acê: Ji diranê fîl, wek wî sipî. Berhedef bû: Li amancê
rast bû, berê xwe da amancê.
(2) Mexsed bergirtina bûkê ji zavêye.
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Kâh birdi onlar, kâh ikiydiler.
Kâh tekti onlar, kâh yapışık ve çifttiler.
Fil dişinden olan ok, hedefe yöneldi.

Hedef ise sedef berrakhğmdaydı.
Hedef oktan isabet almca.
İnci tanesini mercana çevirdiler.
Ok geri döndü izi kaldı orada.
Soyunu canı gönülden verdi ona.
Her zaman, gerek gündüz, gerekse gece,
Sevgiden önleri birbirine dönüktü.
O iki serkeş sarhoş, iki arkadaş,
Birbirine karşı boşaltırlardı ok torbalarım.
Gerek gündüzleri, gerek karanlık gecelerde,
O iki melek öylece sevdiler birbirlerini.
Sanırdm ki iki kimyager,
Sanki mücevherleri ipUğe takmaya uğraşmaktadır.
O ruh ve cesed birbiriyle yapışık.

İki vücud birbirinde kayboldu.
Leğen ve ibrikten akıtUanı
Yükselttiler iterek ve saplayarak.
Karışım, süt ve şeker gibi oldu.
Hayat suyu ve kevser gibi kanştı.

Onlara yoktu asla, ne yemek ne de uyumak.
Hatırlarına gelmezdi su ya da ekmek.
O hafta tamamen oldu gerdek,
Durumdan haberdar olmadı bir tek ferd bile.
Nihayet mutluluk derde geUp geldi.
Kavuşmanın derdinden, gamlar gidip gizlendi.

F

:

14
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Nageh seherê ji rojê heştê
Ridwan meşîya ji nêv bihuştê
Mem hê jî wisa Ii ber derîbii
Daîm ewî ser li ser berîbii
Hêja ewî raesken asîtanbii
Rojan ii şevan we pasîpanbii
Tacdîn ku ji gerdekê bi der ket
Ro jek te di go Meraê bi ser ket
Fîlhal-i we reng-i şadîraan bii
Hera'efserê ewcê asîraan bii

(1)

Yarek te hebit, meger we bîtm

Ger dê we ne bit, meger ne bîtm
Yarê bi tera bitm miwaf iq
Sed xizmêd-i xaîin ii mmafiq,
Qurban bi ke, qet me bê mixabm
Çi' dkî bi kesan ku bê wefa bm?
Qurban bi ke, qet me bêje kêne?
Bê kêne bira! eger bi kêne (2)
Yarê te jibo tera biraye
Hera çave jibo te, hera çiraye

(1)
(2)

Ridwan: Serekfirîştê Bihuştê. Mexsed zavêye.
Bê kêne: Bê kêrin. Bi kêne: Bi kêrin.
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Nihayet sekizinci günün seher vaktinde,
Rıdvan cennetin içinden çıktı (1).
Memo hâlâ öylece kapının önündeydi.
Onun başı da hep taşm üstündeydi.
Hâlâ onun meskeni avlu idi,
Geceleri ve gündüzleri öyle nöbetçiydi.
Tacdin gerdekten çıktığı zaman,
Sanırdm ki Memo'nun üzerine bir güneş doğdu.
Derhal öyle sevinç duydu ki.
Başı gök kubbelerine jükseldi sanki.

Bir dostun olursa eğer, böyle olsım,
Böyle olmazsa eğer, hiç olmasm.
Seninle birUk olan bir dosta.
Yüz hain ve münafık akrabayı.
Kurban et de hiç deme yazık,
Yakmlarıne yapacaksm vefasız olduktan sonra?
Kurban et de hiç deme kimlerdir.
İster becerikU olsunlar, ister beceriksiz, kardeşim!
Senin dostun senin için' kardeştir.
Hem gözdür senin için, hem de çıradır.

(1)

din'dir.

Rıdvan cennetteki meleklerin başıdır, burada maksat Tac-

XXVI

BEKIR LI CEM MÎR FESADÎYA
TACDÎN U MEMÊ DI KE
Gava ji edem Xwedê kir îcad
Ev ke'svn raekan ji niive bmyad
Mecrniiê mikewvvenatê alem
Hetta ve xulase new'ê adem
Eşya bi heseb sîfat ii ef'al
Inane wiciidê mixtelif hal
Mewcîid-i kirm bi hev raieyyen
Ezdad-i kirin bi zid mibejryen
Ev erd ii sema betî'û daîr
Ev railk ii meîek raiqîm ii saîr
Ev niir ii zelam ii kufr ii îrnan
Ev xuld û seqer, bihuşt ii nîran
Ev band ii harr-ii retb ii yabis
Ev mîr ii geda, xenî-jm bais
Ev ax ii hewa ii agir ii av
Ev leyl ii nehar ii sî-yii sîtav
Ev hîcr ii wîsal ii şahî-jm xem
Ev mewt ii heyet ii siir ii matera

XXVI

BEKİR TACDİN VE MEMO'YU BEYE
GAMMAZLIYOR

Allah yokluktan var edince.
Bu evreni, yerleri yeni yaratmca.
Âlemdeki bütün varlıkları.
Kısacası: İnsan cinsine varmcaya dek.
Varlıkları sıfat ve fiillerine göre.
Çeşitli hallerle yarattı.
Varlıkları birbirleriyle belli etti,
Zıtları zıtlarla açıklığa kavuşturdu.
Bu ağır yürüjüşiü ve yuvarlanan yerlerle gökler.
Bu topraklar, duran ve yürüyenler ve de melekler.
Bu aydınlık, karanlık, küfür ve iman.
Bu cennet, cehennem, bahçe ve ateş.
Bu soğuk, sıcak, yaş ve kurular.
Bu beyler, dilenciler, zengin ve yoksuUar,
Bu toprak, hava, su ve ateş.
Bu gece, gündüz, gölge ve güneş.
Bu ajTTiliklar, kavuşmalar, sevinç ve gamlar.
Bu ölüm, diriliş, şenük ve matemler,
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Hm niiremîsal ii hm wekî nar
Hmdek di helîm û hm di dijwar
Van sadiq ii rast ii xêrexwahan
Van qemsî-jdi xwar û riisîyahan
Van ehlê cehennem ii ezaban
Van laîqê cennet û sewaban
Na bînî ku Pêkve cunle ziddm?
Hîkmet çîye, bo qi pêkve niddm?
Lewra ku ne bit eger texaM
Temyîz-i mihale, hera teanf

Elqîsse: Bi îq tizayê xîlqet
Mîrê bi kemal ii îzz-ii rif 'et
Ra girtî jibo xwe dergevanek
Fettanê zemane, sey-pisanek
Daîm li derê wî qapûcîbii
Qella'û qelag ii qehwecîbû
Emma bi neseb ne merdê Bohtan
Belkî mitewellidê ji buhtan (1)
Eslê wî di bên ji Mergever'bû
Mehza wî beşer bi §or ii §erbii
Navê wî mmafiqî Bekir'bii
Belkî ji Beîiiqîya betirbii
Menna'ii mizebzebîn ii îblîs
Xedda'ii xeberbezîn ii telbîs
Şagirdê §eameta wî şejrtan
Şermende ji gotma wî Bohtan
Bedçehre ji rengê dêwê kabiis
Bedfî'l ii sitîzekar ii saliis

(1)

Mitewellidê ji buhtan: Ji derewan wehdîbû, pîçbû.
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Kİ kimi nur gibidir, kimi ateş gibi,
Kimi uysaldır kimi de yaman
Bu doğru olan, doğru söyliyen iyilikseverler.
Bu yalancılar, eğriler ve siyah jüzlüler,
Bu cehenneme ve azaba müstahak olanlar.
Bu cennet ve sevaba lâyık olanlar;
Görmüyor musun ki hepsi zıttır birbirlerine?

Hikmet nedir, neden karşıdır birbirlerine?
Çünkü olmazsa eğer karşıtlık,
Ayırdetmek imkansızlaşır, hem de tanışmak.

Kısacası: Yaradılışın gereği olarak,
Kemal, izzet sahibi olan o jüce Bey,
Kendine bir kapıcı tutmuştu,
Zamanm fitnecisi bir it oğlu itti.
Her zaman Bejin kapısında kapıcıydı.
Kaleci, kurnaz ve kavukçuydu.
Fakat soyca Botan'h değildi,
O bühtandan doğan biriydi (1)
Aslen dediklerine göre Mergever'dendi,
Sırf şirret ve fitneci bir insandı.
O münafıkm adı Bekir'di,
Belki Belukîya'dan beterdi (2)
lyiUğe karşı, ikiyüzlü bir iblisti o.
Aldatıcı, söz götürücü ve şaşırtıcıydı o.
Şeytan onun uğursuzluğunun çömeziydi,
Botan onun sözünün mahcubuydu.
Kâbus dev gibi çirkin jüzlüydü,
Çirkef işli, kavga körklejici ve ikijüzlüydü.
(1)
(2)

Yani piçti.

Belûkîya îsrailoğuUarındandı.
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Tacdîn-i di gote Mîr eyanî:
«Mîrim! Bi ke der vî dergevanî
Ev laîqê dergehê te nîne
Ev kelbe, nehîndere, bi kîne
Her çend se ii dergevan birane
Ekser se bi mihr ii bawefane»
Ev renge he Mîr di gote Tacdîn:
«Fî'lêd-i Bekir raeger m zanîn?
Em qismê emîr-i qismê a§în
Pir fetl ii gerîn, ii pê§ û paşîn
Naçare jibo me a§ivanek
Labidde jibo me dergevanek
Hmdî bi hikiimetê dikîn dewr
Geh edle jibo me kar, ii geh cewr
Her çendî Bekir weled zmaye
A§ê me ji wî bi fetl ii baye
Ev zunre ku zalim ii ewanm
Siiba§î-jai §ehne-w dergevanm
Aşêd-i me zahraan di gêrm
Dexlêd-i mezaliman di hêrm
A§ê me eger çi weqfê ame
Gewrî tijî gansê herarae
Wî gansî harisek di çînit
Ev harise bo rae dê helînit
Ev adete nîne xasê raîran
Na bînî li ber derê faqîran,
Wan jî heraî pasîpan ji sanm?
Ew jî hemî qismê dergevanm
Sultanê serîrê bê nîyazî (1)
Na bînî jiboyê karesazî,

(1)

Padîşahê- textê bê lava; yanî Xwedê.

MEMO ZÎN

217

Tacdin derdi ki Beye açıkça:
«Bejim! Kov bu kapıcıja.
Bu senin kapma lâjak değildir.
Bu köpeğin dışı içindedir, kincidir o.
Gerçi köpeklerle kapıcılar kardeştirler.
Ama köpeklerin çoğu se'vimU ve vefalıdırlar»
Bey ise şöyle derdi Tacdin'e:
«Bekir'in yaptıklarını sanki bilmiyor mujruz?
Biz beyler kısmı değirmene benzeriz.
Çok dönüşlü ve dolambaçlıyız, ileri ve gerijiz.
Zorunludur bizim için bir değirmenci.
Şarttır bizim için bir kapıcı.

Hükümet işlerini o kadar yönetiyoruz ki,
Bazan adalettir işimiz, bazan da zulüm.
Gerçi Bekir zina çocuğudur.
Ama değirmenimiz onunla dönüp yelleniyor.
Zalim olan bu avene zümresi
Subaşılar, kâhyalar, kapıcUar,
Biz zaUmlerin değirmenini döndöıüyorlar.
Zulüm tahılını öğütüyorlar.

Değirmenimiz gerçi kamunun vakfıdır,
Boğazı haram darıyla doludur. (1)
O darıyı bir çiftçi ekiyor,
O çiftçi bizim için kaldıracak da onu.
Bu âdet yalnız beylere özgü değildir.
Görmüyor musun, fakirlerin kapısmda da var?
Onlarm da nöbetçileri hep köpeklerdir.
Onlar da kapıcı kısmmdandır.
Hiç ihtiyacı olmayan tahtm sultam da, (2)
Görmüyor musun, işlerin jürütiUmesi için,
(1) Boğaz -«Gewri'-'-nin karşılığı olarak yazılmıştır ki, taneler
değirmen deposundan düşerken onun içinden geçip değirmen ta¬
şının deliğine girerler, oluk biçimindedir.
(2) AUahı kastediyor.
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Hindî ewî ra kirin selatîn
Deh çend ewî çê kirm §eyatîn?»
Hasil: Di seyê xwe Mîr ne biirî
Ta'lîl-i di dane ber zeriirî
Mîrin hene ew seyêd-i tazî
Na din bi edaleyêd-i tazî (1)
Ew kînewer ii xebîs ii midbir
Yanî Bekir'ê bi dil raizewwir
Xewfa wî hebii bi xef ji Tacdîn
Daîra di diîê v/îda hebû kîn
Weqtê ku bi dewîet îi seadet
Ev dawete bii bi resm ii adet
Xef j'ademîyan, wekî Ezazîî
Mehza xereza wî kîzb ii teswîî
Tenha wehe gote Mîr, di xefda:
«Mîrim! Te Sitî qewî teîef da
Ew cewherê tac û tace cewlier
Ew efserê zîb ii zîbê efser
Elw renge sezayê text, û ew reng
Ferzane bi eqî ii ferr-îi ferheng,
Kîsra bi keser jiboyê dînê
Fexfiir-i bi xewre bo evînê (2)
Qeyser ji kurê xwera bi xwesta
Xaqan-i ji pêşve dest bi besta
Hêja ne di bii bi wî tu erzan

Ev renge he ser serî bi dî wan»
Mîr go: «Qe di dim, eya bedexter!
Tacdîn ii Meraê, bi textê Qeyser?
Roja weku biiye ceng ii hawar
Tacdîn ii Meraê, dused ji nayar

(1)

(2)

Edaleyêd tazî: Hespên Erebî, Kehêl.
Bi xewre: Bi heşdane, di de heşê xwe, tîne bîra xwe.
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Ne kadar yaratmışsa sultan.
On misli de yaratmıştır şeytan!»
Hulasa: Bey köpeğinden vazgeçmezdi
Her zarurinin karşısma bir sebep çıkarırdı.
Bazı beyler var ki tazı köpekleri,
Arap atlarına değişmezler
O kinci, habis ve hilekâr.
Yani gönülden tezvirci olan Bekir,
İçinden korkuyordu Tacdin'den,
Her zaman gönlünde vardı ona karşı kin.
Bu düğün geleneksel törenlerle.
Devlet ve mutlulukla yapıldıktan sonra.
İnsanlardan gizli olarak şeji;an gibi,
Maksadı sadece yalan ve aldatmaydı
Gizlice ve tenha yerde şöyle dedi Beye:
«Beyim! Sen Sıti'ji çok telef verdin.
O, tacm mücevheri ve mücevherin tacıydı,
O, Tacın güzelliği ve güzelliğin tacıydı.
Tahta o kadar lâjak ve o kadar.
Akıllı, bilğiU ve güzeldir ki,
Kisra onu görmek için mer kiçindeydi,
Fağfur onu sevmeji candan isterdi.
Kayser isteseydi onu oğlu için,
Hakan önünde el bağlasaydı.
Yine de böylesine ucuz ve
Böylesine çarçabuk vermezdin onlara»
Bey dedi ki: «Hiç değişir mijim, ey bedbaht!
Tacdin ve Memo'joı Kayser'in tahtma?
Cenk ve savaş olduğu gün,
Tacdin ve Memo iki yüz düşman,
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Bîîciraîe bi zirx û zend ii binper
Inan ji mera bi §iir ii §e§per
Xaqan kîye? Ez çi kira bi Fexfiir?
Na dim ez ewan bi rib'ê raa'miir»
Meî'iin-i ku dî ne bii çu te'sîr
Ew mes'eîe wer gerande tezv/ir
Go: «Qence heqîqeta-humaman
Hemsenge sedaqeta xuîaman:
Roja ve di xun şerabê beîwa
Gava ku di xun kebab û seiwa,
Çawane di şahî-joi sefayê
Ew renge di tengî-jm cefayê,
Ariz ne bitin îi wan tebeddiî
Zahir ne bitm ji wan teîi8vv\vil.
Mehza ne km ev qusûrê xizmet
Qet'a ne kin ew fitiirê îiîmmet
Ev zewq ii cefa bi bm miqabiî
Ev/ sidq ii wef a bi bin miadil
Lê zayîe hîmmeta kerîman
Derheqqê nelaîq ii leîm.an
Nakes ne sezayê genc ii male
Niires ne mmasibê celaîe
Menziirîye niiresan şerabe
Mexmûrîyê serxweşan xirabe
Pir aqî-i di vêt û pir tehemmil
Niires bi meyê ne ket tehewwiî
Mîrira! Te ne dî, Kurê Siliender,
Dayê te nezer, ji heddê çû der?
Roja ku Sitî te daye Tacdîn
Wî j'alî xwe dajaye Meraê, Zîn»
Mîr go: «Çi eceb bi ram ne kir pirs?
Ya ne, wî ne mayîye ji mm tirs?»
Go: «Ma tu ni zanî ew kusane?
Mîrzaye, ciwane, pehlewane
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Hepsini zırhları, bileklikleri vg kalkanlarıyla
Altılıkları ve kUıçlanyla getirdiler bize.
Hakan kimdir? Ne yapayım ben Fağfur'u?
Tacdin ve Memo'yu dünyanm dörtte birine değişmem».
Mel'un baktı ki hiçbir etki yapmadı sözleri,
O meseleji bu sefer çevirdi tezvire.
Dedi ki: «Himmet sahiplerinin mahiyyeti ijidir,
Hizmetçilerin de bağlılığı onun karşılığında olmalı.
Tecrübe şarabını içtikleri gün,
Bal ve kebabı yedikleri an.
Sevinç ve şenlikte nasıUarsa,
Darlık ve cefada da öylesine.
Onlarda değişiklik peydan olmamalı,
Onlardan dönüş hiç görünmemeli.
Özellikle hizmette kusur etmemeliler,
Asla himmette fütur etmemeliler.
Bu sevinç ve cefa karşılıklı olmalı,
O doğruluk ve vefa eşit olmalı.
Fakat boşa gider iyilik sahiplerinin himmeti.

Lâyık olmayan nankörlere j/apılırsa.
Ehil olmayanlar mal ve hazinelere lâyık değiller.
Yeni türediler büyütmeye münasip değiller.
Yeni görmüşleri görme ölçüsü şaraptır.
Sarhoşların mahmurluğu fenadır.
Yeni görm.üşlerin şarapla değişmemeleri için.
Çok akıl ister ve çok tahammül.
Bejim! Görmedin mi sen İskender'in oğlunu?
Sen ona yakmlık gösterdin, aştı haddini
Sen Sıti'ji Tacdin'e verdiğin gün,
O da kendi yönünden Memo'ya vermiş Zin'i».
Bey dedi ki: «Neden bana sormadı acaba?
Yoksa benden kalmamış mı korkusu?»
Bekir dedi ki: «Bilmiyor musun ki orası öyledir?
Yiğittir o, gençtir, beyzadedir.
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Meydan dîye wî, celew revaye
Herçî weku ew bi ket rewaye
Tirsa mm ewe: Bi kîbr û kînê
Tuxyan bi katin ji paşê Zînê
Da'wa nesebê bi ket bi Xalid
Qesda hesebê bi het zewaid»
Mîr go: «Me ji diî hebii bi daxvvaz
Zînê bi Memê bi kim serefraz
Sondê di xum ez bi rûhê waîid
Hetta bi gîhîte ceddê Xalid
Mehza bi zikiirê neslê Adem
Zîne bi jmîtî ez qe ne dem
Herçî ji serê xwe biiye bêzar
Ha Zîn! O bila bi bit xerîdar
Merdê ji ser ii riha xwe têre
Bê xewf-i bi xwazitm, ku mêre»

Hukkam-i bi batin ii bi zahir
Bê §ibhe mi§abihin bi agir
Zahir di sipahî-joi bi niirin
Batm ji midareyê di diirm
Rehmê ku di km ji rengê dojm
Qehrê ku di km cîhan di sojm
Zînhare, bi wan ne kî tu bawer!
Ger bab ii pisî ii ger birader !
Xasma ku miqerrebêd-i bedxwah
Nêzîkî bi bm, neiizu bîllah!

MEMO ZÎN

Meydan bulmuş, yuları kaçırmış o,
O ne yaparsa hep revadır.
Korkarım ki kin ve kibirle,
Zin'in de ötesine gidip isyan etsin,'
Halid'in soyundan geldiğini iddia etsin.
Fazlasıyla asalete gözünü diksin».
Bey dedi ki: «Gönlümde vardı gerçekten,
lü Zin'i Memo'yla şereflendirejim ben,
Halit ceddime varmcaya kadar.
Pederin ve ataların ruhlarına andiçerim ki:
Âdem soyundan olan erkek cinsine,
Zin'i karı olarak asla vermiyeceğim.
Başından bezmiş olan varsa,

îşte Zin... Olsun bakalım istekli.
Başına ve canma doymuş olan kimse,
Korkusuzca istesin onu erkekse»

Beyler içleriyle ve dışlanyla
Şüphesiz ateşe benzerler.
Görünüşte güzel yüzlü ve nurludurlar,
Aslında ise idare etmekten uzaktırlar.
Merhamet edince güneşe benzerler.
Kahredince de dünyayı yakarlar.
Sakın ha, inanmayasm onlara sen!
Baba, evlât ve kardeş bile olsa.
Özellikle bedhah yakmlar.
Onlara yaklaşırlarsa... AUahâ sığınırız.
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ZÎN BI AGIRÊ EVlNE DI ŞEWITE

Tacdîn ii Sitî ku biin bi hev §ad
Weslê kirm ew ji hîcrê azad
Mera mayî di kuncê wehdetê ferd
Ne yar ii ne heinni§în, ne hemderd
Hemdera ku ne bm jibo demanra
Hemderd-i ne bin jibo xemanra,
Xemgîn bi çi dê bi km tehemmil?
Şahîn bi çi dê bi kin tewessil?
Şahîn û xeman di vête enbaz
Derdan ii deman di vête demsaz
Onsîj^etê a§iqan sikiine
Sermayeyê wehgetê cinûne
Asiide di bm bi yek dii, hemqal
Xasma ku hebm bi yekve henihal
Zîn ii Sitî-yû Memo ii Tacdîn
Vêkra di kirm midar ii teskîn
Zîn'ê ku di kir ji derdê, efxan
Dengê Sitîyê di biiye derman

xxvn
ZİN AŞK ATEŞİYLE YANIYOR

Tacdin'le Sıti birbirlerine kavuşunca.
Kavuşma, onları hicrandan kurtarmca,
Memo yalnızlık köşesinde yalnız kaldı.
Ne yân, ne arkadagı, ne de dert ortağı vardı.
Güzel vakitler için arkadaş olmayınca,
Dertler için ortak bulunmaymca,
Dertliler neyle tahammül ederler?
SevinçUIer neyle tevessül ederler?
Sevinçler ve dertler için arkadaş gerek,
Gamlar ve güzel vakitler için arkadaş gerek.

Âşıkların ünsiyeti sükûnettir.
Yalnızlığın sermayesi ise deüliktir.
Birbiriyle konuşanlar, birbiriyle dinlenirler,
ÖzeUikle birbirinin sırdaşı olurlarsa.
Zin'Ie Sıti, Memo'yla Tacdin,
Birbirleriyle geçinirler, sükûnet bulurlardı.
Zin dertlerden feryad ettiği zaman,
Sıti'nin sesi olurdu kendisine derman.
F.
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Gava weku Mera bi dil di nalî
Tacdîn di biiye hekîm li alî
Ev herdu ji herduwan cuda biin
Çiin herdu bi meqseda xwe §a biin
Man Zîn ii Memê di bê serencam
Bê raeqsed ii bê mirad û bê kam
Çil rojî ne xur ne xwabê Zînê
Ser ra ne di bii ji ser girînê
Xwîna dilê bii xîda ûxwarm
Histir bi xwe şerbet ii vexwann
Hemware bi roj, eger bi §evbii
Wê halî ji fîrqetê her evbii
Rojan di girî, bi şev di kir ah
Ew reng gerîya zeîf-i ew mah,
Bedra riiwê wê buwe hîlalek
Tel'et di nuraa wekî xiyalek
Herazad ii heval û herani§înan
Heraraz û eraîn ii nazenînan,
,Her lehze di gotmê bi rîqqet
Kî: «Ey serwê rîyazê baxê rif'et!
Sersebze ii berkê ciiyebarî!
Ev çende çi histiran di barî?
Hemşîre eger ji te cuda bii
Xweş çii ii bi hemserê xwe §a bii
Wê girtîye bo xwe sebr û temkîn
Ew şaye h wê, tu l'êre xemgîn (1)
Mîn be'dî, xeman ji qelbê ra ke (2)
Teşbihê bi zilf ê ber vi ba ke
Çîn çîn bi ke turreyd-i §ebreng
Gul gul ve ke arizd-i gulreng

(1)
(2)

L'êre: Li êre, li vir.
Mîn be'dî: Ji nuha pêda, piştî vê gavê.
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Memo da gönülden inlediği anda,
Tacdin olurdu tabib yanmda.
Bu ikisi o ikisinden ayrUdıIar,
Gidip ikisi muratlarına kavuştular.
Kaldı Zin ile Memo sonuçsuz.
Mutsuz, muratsız

ve amaçsız.

Kırk gün Zin'in ne yemek yediği, ne de uyuduğu vardı,
Ağlamanm üstünden başı kalkmazdı.
Gönlünün kanı oldu gıda ve jiyecek.
Gözyaşları da oldu şerbet ve içecek.
Gerek gündüzleri, gerekse geceleri.

Ayrılıktan hep buydu haü.
Gündüzleri ağlar, geceleri ah çekerdi,
O kadar zajofladı ki o mehtap.
Yüzünün dolunayı oldu bir hilâl gibi,
Siması görünürdü bir hayal gibi.
Yemek ve oturma arkadaşları, nedimeleri.
Bütün nazenin sırdaşları ve güvendikleri.
Her an derlerdi ki ona acıyarak:
«Ey iffet bahçesinin selvisi!
Ey su kanalmdaki yeşil sebze ve yaprakcık!
Neden bu kadar gözyaşları döküyorsun ?
Ablan gerçi senden ayrıldı.
Gidip te o eşine kavuştu.
O tutmuş kendine yer ve edinmiş sabır,
O se'vinçlidir orada, sen burada üzgün.
Artık göünlünden çıkar bu gamları,
Zülfün gibi havaya savur onları.
Gece renginden olan saç halkalarmı kıvnm kıvrım yap,
Gül gibi aç, gül renginden olan yanaklarmı.
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Zilf an ve ke da bi bm miselsel
Iklîl-i h cebhetê raikellel (1)
Biskan tu ji xurarîyan cuda ke
Zilf an şe ke, pêkve berhewa ke
Da smbil ii sorgul aşîna bm
Reyhan ii bmef§e ta bi ta bm
Biskan bi werîne ser hîlalan
Sewda ke di Bekke'yê Bîîaî'an
Dîsan bi ke xumrîyan qedehnû§
Ce'dan ve ke, Kabe bit sîyehpii§
Ta 3;eîq-i ji xerb ii §erqê, ta Şam
Huccac-i sîfet bi bestm îhram
Pejwend bi ke pêkve bisk ii xaîê
Şîraze ke mishefa cemaîê
Serlewheyê dêm bi bit mizehheb
Ayatê Xwedê bi bin rairetteb
Da fîrqeyê kafir ii raisilman
Tesdîq-i bi km bi nessê qur'an
Van xemze ii awirêd-i xwînxwar
Wan xmcer ii keyberêd-i dijwar
Zînhare, me dê cewaz ii ruxset!
Wan nîne bi kes çu rif q ii rehmet
Me'ziin bi ke turreyêd-i terrar
Da hukra-i bi kin Ii şah ii xundkar
Perdê tu ji ber gulan helîne
Bê sebrîyê bilbilan bi bîne
Xendan bi ke ximçeya dehanê
Nalan ke hezarê dasîtanê (2)

(1) Îklîl-i li cebhetê mikellel: Desteyên kulîlkan h enîyê bi
xemilin; yanî bila zilfên te wek kulîlkan h enîya te belev bi bin.
(2) Yanî bila kena devê te îlham bi de çîrokvanan, ew jî bi
wê îlhamê hezar çîrok bi nivîsin.
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Zülüflerini aç zincir olsunlar;
Alnmda süslü taç gibi dursunlar.
ZiUüflerini örgülerindeü ajar,
Zülüfleri tara, hepsini havaya savur
SünbiUlerle "kırmızı güller aşina olsunlar
Reyhanlar ve menekşeler tel tel olsunlar.
Zülüfleri hilâllerin üzerine serpiştir,
Sevdah kU Mekke'de Büâlleri.
Yine örgülerinle sarhoş et halkı.
Örgülerini çöz de kâbe olsun sijrah örtiUü.
İnsanlar batıdan, güneyden, tâ Şam'dan,
Hacılar gibi giysinler ihranUarı.
Zülüflerini ve benlerini birlikte süsle,
GüzelUk Kur'anmı şiraze eyle.
Yanağının resmi olsun altm yaldızlı,
AUahm âyetleri olsun düzenU.
Gâvur ve müslüman topluluklan,
Kur'an metnini tas-dik etsinler.
Bu hunhar gamzeler ve bakışlara,
Bu yaman hançerler ve de oklara,
Sakın verme izin ve ruhsat,

.

Yoktur çünkü onlarda kimseye acıma ve merhamet.
GönüUeri kapan saç halkalarma izin ver.
Hükmetsinler şahlara ve hünkârlara.
Güllerinin önünden kaldır perdeleri,
Gör bülbüllerin sabırsızlığmı.
Ağzınm goncasmı gülümset,
Onunla binlerce destanı inlet.
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Serxweş ke h gerdenê guharan.
Sersem ke cmiin ii dîn ii haran
Meyxur ke melan bi xenc ii nazan
Şêxan bi şeyîne ber berazan
Destiir bi de bisk ii zilf ii xalan
Agah-i bi gêre ehlê halan
Da rair§idê bê terîqê haîm
Sergeşte ne bit wekî behaîm
Inkar-i bi ket dalalê mitleq
îqrar-i bi ket bi siiretê heq
Farix ji tecellîya celalê
Qani' bi tesewwira cemalê
Fanî bi ketm ewê wiciidê
Baqî bi bitin bi vê şihiidê»
Ev çende ewan di gotm ev pend
Zîn pê ne dibii sebiir ii xursend
Belkî bi nesîhet ii bi pendan
Yekcar di kete bela ii bendan
Işq agire, nefheye nesîhet
Sirperdeye, lewraeye fezîhet
Hindî ku ewan di kir melamet

Wê zêde di bii ji wan nedamet
E§kan ne didane çavê firset
Ahan ne dida dehanê mihlet
Da ev bi kelamekî xeber dit
Ya ew bi meqamekî nezer dit
Nasih fikirîn ku we'z ii teqrîr
Na km bi çu rengî nef 'ii te'sîr
Majdn di teeccibê ku ew mah
Ev çende jibo çira di ket ah?
Wan her we qiyas di kir ku Zîn'ê
Her bo Sitîyê di ket girînê
Dîtm ku xeber hemî hewa biin
Naçar-i kirm sikiit û ra biin

MEMO ZÎN

231

Sarhoş et, gerdana saldırt küpeleri
Sersem eyle deUleri ve kudurmuşları.
Cilveler ve nazlarla şarap içir hocalara,
Domuz gütmeye gönder şeyhleri.
Zülüflere ve benlere izin ver,
Âşıklara da gönder bir haber.
Yolunu bulamamış amaçsız mürşit,
Hajrvanlar gibi başıboş olmasm,
Mutlak dalâleti inkâr eylesin,
Doğruluğun şeklini itiraf etsin,
İlâhi teceîUden boş olarak,
GüzelUk tasavvuruna inanarak.
Fani etsin o vücudu.
Bakî olsun bu görüşle.»
Onlar bu kadar öğüt verirlerdi.
Fakat Zin bunlarla teselU olmazdı, gıda almazdı.
Bilâkis öğütleri ve nasihatlerle,
Büsbütün düşerdi belâlara ve zincirlere.
Aşk ateştir, öğüt ise ona üfürmektir.
Perde altmdaki bir sırdır o, serzeniştir onu açığa vuran.
Onlar ne kadar serzeniş ederlerse.
Onun da onlardan bıkkmlığı o kadar artardı.
Gözyaşları vermezdi gözlere fırsat,
«Ah»lar ağzına vermezdi mühlet.
Ki birkaç söz söylesin.
Ya da bir yere bakabilsin.
Öğütçüler baktUar ki vaazlar ve sözler,
Hiçbir şekilde fayda ve etki yapmaz.
Şaşıp kaldUar ki o mehtap.
Bu kadar neden çekiyor ah.
Onlar hep öyle sanırlardı ki Zin,
Ağlayıp sızlıyor, hep Sıti için.
BaktUar ki sözleri hep heba oldu,
Çaresiz sükût ettiler ve kalktUar.

xxvm

ZÎN BI XEMANRA DI PEYtVB

Zîn ma bi tenê digel xeman cot
Xem lê civîyan, jibo xeman got:
Kî: «Ey heranefesêd-i bê newayan
Feryaderesêd-i pircefayan
Heraderdê dilêd-i derdemendan
Heraperdeyê sirrê raisteraendan!
Hemrazê dilêd-i dilbirînan!
Hemxwabeyê xatirê hezînan!
Hemkaseyê xwanê bê tearaan !
Hemrae§rebê raliê telxekaman!
A§iq bi we wasilê cemalin
Salik bi we naîlê Celalm
Wêraneyê diî we maye xaîî
Qet xejnrê we kes nehm hewaîî
Çawa di kirm jibo xwe raa'miir
Mitleq ji wera rae daye destiir
Dewlet bi weye di darê dinya
Rif'et ji weya serayê uqba

xxvın

ZİN GAMLARA SESLENİYOR

Zin yalnız gamlarla çift kaldı.
Gamlar üşüştüler basma, o da gamlara seslendi:
«Ey çaresizlerin soluk arkadaşları!
Cefakeşlerin feryadma koşanlar!
Dertlilerin gönlüne dert ortağı olan gamlar!
Zavalhlarm sırlarının perde arkadaşları!
Gönlü yaralı olanlarm sırdaşları!
Üzgün hatırların yatak arkadaşları!
Yiyeceksizlerin sofrasında kadeh arkadaşları!
Acı muratlıların şarap arkadaşları!
Âşıklar sizlerle güzelliğe kavuşur.
Yolcular sizlerle tanrıya kavuşur.
Virane gönül öylesine boş kalmış ki.
Sizlerden başka yok etrafında kimsecikler.
Onu nasıl edinirseniz kendinize yuva,
Mutlak izin vermişiz biz sizlere.
Dari dünyada devlet sizlerledir.
Ahret köşkünün yüksekliği sizlerdendir.
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Xem lew me di vên, ku bawefane
Na bên eve tehlî-yii cefane
Roja reşîyane yarê canî
Yarê xwe§îyane şadîmanî
Kewnejm-i çi acil û çi acil
Xemxwarî ne bit, ku têne hasil?
Hasil: Bi we xweş di bit h min dil
Bê gencê xeman, ji dil çi hasil?»
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BİZ gamlan

severiz, çünkü vefalıdır onlar,
«Bu acıklıdır, şu cefalıdır» demezler onlar,
Ka,ra günlerin candan dosüandır,
SevinçU günlerin sevinçU yarlarıdır.
Her iki âlem; gerek şimdiki, gerek sonraki,
Gam yemeksizin, nasU elde ediUrler?
Kısacası: Sizlerle hoş olur benim gönlüm,
Gam hazinesi olmazsa, gönülden ne elde ediür?»
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XXIX

ZtN JI SITÎYÊ GAZINAN DI KE

Geh. gah-i Sitî di kir mixateb
Ev renge he ew melek miateb:
Kî: «Ey riih ii rewanê qelbê Zînê!
Nûra beserê dîyar ii dînê!
Hem§adî-yTi heracefa ii heradem!
Hem lehm ii îzam ii cild ii hem dem!
Hera§îre ii hera cenah ii heraser!

Herabîze, hemaşîyan û hem per !
Wey teb'ê bi teb'ê min mitabiq!
Illa ku bi bextê na miwafiq
Sed şikr-i, te bext-i biiye yawer
Çawa te di vê, we da te Dawer
Sed şikr-i, te bext-i bii raisaid
Tali' gerîya jibo te said
Bextê mm eger çi zêde reş hat
Ev qismete bo me zêde xweş hat
Teqsîmê xeman jibo mira bii
Teqdîre ezel, yeqîn wisa bii

XXIX

ZlN SITİ'YE SİTEM EDİYOR

Bazı bazı da Sıti'ji muhatap alırdı.
Şöylece o meleğe serzenişler ederdi:
«Ey Zin'in gönlünün ruhu ve canı!
Görüşün, görmenin ve gözün nuru!
Sevinç ve cefa arkadaşım!
Etim, kemiğim, cildim ve kanım!
Bacım, kanatlarım ve de başım
Kanatlarım, rahim ve jruva arkadaşım!
Ey hujTi huyuma uygun olan bacım!
Bahtı bahtıma zıt olan bacım!
Yüzlerce şükür ki bahtın yaver oldu senin,
NasU istediysen öyle verdi sana Allah.
Yüzlerce şükür ki bahtm elverdi senin,
TaUhin ijice yükseldi senin.
Benim bahtım gerçi çok kara geldi,
Fakat bu taksim bizi çok se-vindirdi.
Gamlarm taksimi benim için oldu,
EzeUn takdiri herhalde böyle oldu.
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Şahî ji tera, ii xem jibo min
Tacdîn ji tera, ii Mem jibo mm
Xem çiin ku li siiretê Memê'ne (1)
Lew xem ji mira li ser xeraêne»

(1) Çûn ku: Lewra ku. Li sûretê Memê'ne: Li şiklê wîne, yan
jî li rûwê wîne.
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Sevinçler senin, gamlar benim olsun,
Tacdin senin, Memo da benim olsun.

Gamlar Memo'nun jüzünde toplanmışlar.
Bundandır ki gamlarımız gam üstünedir.»
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XXX

ZÎN BI FINDÊRA DI PEYÎVE
Dem, şem'ê di kir jibo xwe demsaz
Kî: «Ey hemser ii hemnişîn ii hemraz
Herçendî bi sohtinê we.kî mm
Emraa ne bi gotinê wekî ram
Ger şibhetê ram te jî bi gota
Dê mm bi xwe dil qewî ne sohta
Derdê mm ii te ji yek bi ferqe
Ew ferqe ji xerbê ta bi şerqe
Me§riq tuwî, agirê te zahir
Mexrîb ez, ii batinê min agir
Daîm di sojit rae rişteyê can
Te na sojitm bi xeyrê ezman (1)
Pêhtî me li ser, di dil perenge
Canê me digel perengê cenge
Şewqek te li ser serî dîyare
Sewdayekî serserî di bare
Ew şewq-i jibo tera ziraane

Ev pêhti jibo.mera zîyane
(1)

Ji bil hinek zemanan. Yanî hmek vvextan bi tanê di şewite.

XXX

ZİN MUMA SESLENİYOR
Bazan mumu ederdi kendine muhatap:
«Ey sır ve oturma arkadaşım, baş arkadaşım !
Gerçi yanmak yönünden benim, gibisin sen.
Fakat konuşmak yönünden benim gibi değilsin.
Eğer sen de benim gibi söyleseydin,
Benim de gönlüm fazla yanmazdı.
Benimle senin derdin farklıdır,
O fark doğudan batıya kadardır.
Sen doğusun, ateşin görünüştedir.
Batı da beıUm, içim ateştir.
Her zaman yanıyor canımızın daman.
Senin ise bazı vakitlerden başka yanmaz.
Benim başımda alevler, gönlümde köz var,
Canım o közle savaşa tutuşmuş..
Senin başmm tepesinde bir ışık var.
Ondan serseri bir sevda yağıyor.
O ışık senin için dildir,
Benim basımdaki alev ise bana zararlı.

F.
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Pêhta ji dilê me dayî ser ser
Hukmê di ketin h bayê Serger (1)
Her çendî bi şev di mînî bîdar
Sibhan di nivî heta vi êvar (2)
Evar ii seher bi roj, eger §ev
Ez her di sojim wisa h ser hev»

(1)
(2)

Bayê Serser: Bagêr, bapûk, bayê pir guzim.
Di nivî: Di kevî nava nivînan, hêsa di bî, ra di zêyî.
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Benim gönlümden başıma vuran alev.
Şiddetli rüzgâra hükmeder.
Gerçi geceleri uyanık kalırsm sen,
Eakat sabahtan akşama kadar da uyursun sen.
Ben ise hep yanarım devamlı olarak.
Akşam, sabah gündüz ve gece».
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XXXI

ZÎN BI FIRFIROKÊRA DI PEYÎVE
Geh gah-i ji dest dilê birîndar
Naçar-i di bii ji canê bêzer
Perwa ne di kir bi agirê xem (1)
Perwane di kir jibo xwe heradem
Kî: «Ey tairê a§îyanê fîrqet!
Wey bilbilê bosîtanê hîrqet!
Ey hiccetê a§iqêd-i saib!
Wey raibtilê middeayê kazib! (2)
Merdane di bex§î canê erzan
Hej^a! Ku bi mir geranî lerzan (3)
Na westî demek h ber hewayê
Napuxte teleb di kî fenayê
Ew lez ji tera gelek qusiire
Ew lerze jibo tera fitiire
Bê sebrî ii bê sikiin ii bê tab
Lewra xwe di kî bi ziiyî pirtab
(1)
(2)
(3)

Agirê: «Ateşê» bû, me h şûnê «Agirê». nivîsî.
Ê ku doza evînê ya derewîn betal di ke.
Bi mirinê tu gerîyayî bi lerz, tu di lerizî.

XXXI

ZIN PERVANEYE SESLENlYOR
Bazan de yarali gönîiin elinden,
Çaresiz kalir, bezerdi candan.
Gam ateşinden etmezdi perva,
Pervaneyi ederdi kendine arkadaş:
«Ey ayrilik yuvasmm kuşu!
fîy yanraa bahçesinin biilbiilii!
Ey gerçek a§iklarin delili!
Ey yalanci iddialarm çiiriitiiciisii
Erkekçe canmi ucuz verirsin,
Yazik ki öliimîe titrek olursun.
Durmazsin bir an a§km öniinde,

!

Çigken yok olraayi arzu edersin.
Bu aceîecilik senin için çok kusurdur,
O titrerae senin için zaaftir.
Sabirsizsm, siikiinetsiz ve bitabsm.
Bundandir ki kendini çabucak yorarsm.
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Napuxteyî eybekî teraarae
Metbûx-i di bêjinê ku xame
Puxte di sojm, meger çu caran
Fanî qe di bm bi niir ii naran?
Baqî di germ wekî semender
Wan cîsmê di bîte canê enwer»
Wê cîsraemmewwera wekî riih
Beyza qemera miqabeîet yûn (1).
Yek zerre ji asîman ii erdan
Ne'dma ku neket digel xeberdan
J'ev ademîyêd-i sahib exraz«
Mehza di kir îhtîraz ii î'raz
F^ra xwe di kir ji îns ii canan (2)
Sirra xwa di gote bê zimanan (3)
Ser ta bi qedem xerîqê xembû
Neqşê dil ii can xiyalê Mem'bii

(1)
(2)
(3)

Yanî a ku wek hîva hemberê rojê sipî bû.
Fikre xwe di kir: Di tirsî, fikar di kir.
Zimanan: «Zebanan»- bû, me li şûnê «Zimanan>* mvîsî.
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Çiğ kalmak büjiik bir ajaptır.
Pişkinler ona derler ki «Hamdır».
Pişkinler de yanarlar, fakat hiç bir zaman
Yok olurlar mı ışıkla ve ateşle?
Bakî kalırlar kertenkele gibi,
Onlarm cismi aydm bir ruh olur».
O nur cisimli, melek ruhlu Zin,
Güneşin karşısmdaki aym mehtabı Zin,
Yerlerden ve göklerden bir tek zerre.
Kalmazdı ki kendisine seslenmesin.
Yalnız bu garaz sahibi insanlardan,
ÖzeUikle sakmırdı ve yüz çe'virirdi.
İnsanlardan ve cinlerden çekinirdi o,
Sırrmı dilsiz yaratıklara söylerdi o.

Baştan ayaklara kadar gamlara dalmıştı,
Gönlünün ve ruhunun nakşı hep Memo'nun hayaüydi.

xxxn

PERIŞANÎYA MEMÊ
Mem jî ji xiyalê riiwê dildar
Yanî ku ji areziiwê dîdar
Bii dînekî diîpezîr ii sewda
Mecnûnekî bê nezîrê §eyda

Xalib gerîya h aqîê deh§et
Miinis gerîya îi qelbê wehşet
Ne qabilê heraîê dax ii derdan
Ne naîlê seyrê baxê werdan
Hasil ku ne bii wîsalê Zînê
Rahet çunebii ji ber birînê
Lewra ku du teşneleb di bê gav
Bê tab-i bi bm jibo firek av,
Nageh bi rijit ji asîmanî
Serçe§raeyê abê zendeganî,
Yek teşne miradê dil helînit,
Yek soxîte her wisa bi raînit,
Yek kesb-i bi ket heyatê sermed,
Ê dî di çite mematê mirated
Tacdîn-i ku ew wîsal-i dest da
Ew reng h Memê melal-i dest da

xxxn

MEMO'NUN PERİŞANLIĞI
Memo da sevgilinin jüzünün hayalinden.
Yani onu görmek arzusundan.
Tamamen deUye döndü, sevdalı oldu.
Emsalsiz bir deliye döndü sersem oldu.
Dehşet onun şuuruna galip geldi.
Yalnızlık onun kalbinin dostu oldu.
Ne dağlamalarm derdini jüklenmeye kabiliyeti vardı.
Ne de güller bahçesini sejrretmekte nasibi vardı.
Zin'e kavuşması hasıl olmadığı için.
Bu yaradan rahatı da yoktu.
Çünkü dudakları kurumuş iki kişi aniden.
Bir yudum su için bitab düşerlerse,
Aniden göklerden dökülüverirse.
Hayat sujmnun baş pmarı;
Ve susayanlardan biri gönlünün muradma erer de.
Öbür bağrı yanık hep öyle kalırsa.

Biri ebedî hayat kazanırsa.
Öbürü de sonsuz bir ölüme gider.
İşte Tacdin muradma erince,
Memo da bu şekilde dertlere düştü.
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Esla ji xeman ne biiye hêsa
Mehza bi kesan nebii miwaşa
Qet'a wî ne bii li clh qerarek
Esla wî ne bii bi kes midarek
Ew weqtê wekii di çiiye pêş Mîr
Te d'go ku du saxe pê di zmcîr (1)
Her lehze ji derd ii ah ii wahê
Agir di gîhande barîgahê
Gava ku di çiiye pêşê Tacdîn
Ew jar-i digel dilê bi nalîn,
Ne'dşî bi ketm midar ii sihbet
Ne'dbii bi kmt qerar ii ulf et

(1)

Saxe: Em: rastê mana vê kelîmê ne hatin., Li gorî tex-

mîna me ev kelîme'û a dû wê li ser hevdû «Saqepê>» ne, yanî çaqên
hngêd wî. Eger whabe, kalîma «Saq» bi şaşbûn «Sax>» hatîye mvîsîn.
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Gamlarm elinden aslâ dinlenemezdi,

İnsanlarla asla hemdert olamazdı.
Hiçbir yerde yoktu omm için karar.
Hiçbir kimseyle geçinemezdi o.
Beyin huzuruna da gittiği zamanlarda,
Sanırdm ki iki bacağı zincirdedir.
Her an dertlerden ah-vah edince.
Ateş yayardı odalarda.
Tacdin'in yanma gittiği zaman,
O zavallı yaralı gönlüyle,
Geçinemezdi, sohbet etmeye gücü yetmezdi.
Karar kılmak, ülfet edinmek yoktu onun için.
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xxxni
MEM BI DÎCLE'RA DI PEYÎVE

Naçar-i ji heyşetê di çii dûr
Hemderd-i di bii digel şetê kiir
Kî: «Ey şibhetê e§kê mm rewane!
Bê sebr ii sikiinî, aşîqane
Bê sebr ii qerar ii bê sikiinî
Yan şibhetê mm tu jî cmiinî ?
Qet nîne jibo tera qerarek
Xalib di dilê teda neyarek (1)
Her lehze te jî çi tête bîrê?
Sergeçte di bî h rex Cizîr'ê
Ev §ehreye ger jibo te mehbiib
Hasil gerîyaye bo te metliib
Daîm di dilê tedane raenzîl
Destê te li gerdanê heraaîl
Hêja ji Xwedê tu fikrê na kî
Her rojî hezarê §ikrê na kî
(1) Mana ferda diduwan li gorî babet nîne. Bi texmîna me
dê rastê wê wehabe: «XaIib di dilê tedaye yarek».

xxxın
MEMO DİCLE'YE SESLENİYOR

Çaresiz kalıp insanlardan uzağa giderdi.
Derin nehirle hemdert olurdu:
«Ey benim gözyaşlanm gibi dökülen nehir!
Ey âşıklar gibi sabırsız ve sükûnetsiz nehir!
Sabırsız, kararsız ve sükûnetsizsin.
Yoksa benim gibi sen de deli misin?
Senin için hiç bir karar kılmak yok,
GaUba senin gönlünde de bir yar var.
Her an senin de hatırına ne gelir?
Ki böyle Cizrenin yanıbaşmda coşuyorsun?
Eğer bu şehirse senin sevgilin.
İşte elde etmişsin sen arzunu.
Her zaman koynundadır bu konaklar.

Kolların çapraz şekilde onlarm gerdanma dolanmıştır.
Hâlâ Allahtan korkmuyorsun da.
Her gün binlerce şükretmiyorsun da.
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Ev çende di kî hewar ii gazî

Êdî çi miradekî di xwazî?
Bêhiide çira di ki tu feryed?
Aware di çî dîyarê Bexdad?
Ger ez bi girîm we ger bi nalim
Wer ez bi mirira we ger bi kalim,
Herçî weku ez bi kim rewaye
Maqiilî jibo mera fenaye
Carek li dilê mi jî guzer ke
Serçeşmeyê çeşmê mm nezer ke
Derdê dilê mm ku bê dewaye?
Çe§mê terê mm çima ceraye?
Dîwanerae, mm perî bi der da
Ez Dîcle'me, zenberê me ber da (1)
Westanî ii Nêrgizî ii Seqlan
Derwaze ii Omerî ii Meydan (2)
Van sejTegehan tu lê di kî geşt
Ez meme, jibo mira der ii deşt»

(1)
(2)

Zenber: Em rastê mana kelîmê ne hatin. Qey zembereke.
Ev giştik navên deranin ku Dîcle di wanda derbaz di be.
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Bunca feryad ve figan ediyorsun.
Artık ne murad istiyorsun?
Beyhude yere niye feryad ediyorsun?
Avare avare Bağdat diyarına gidiyorsun?
Ben ağlarsam ve inlersem eğer.
Ben ölürsem ve sızlarsam eğer,
Her ne yaparsam ben revadır.
Benim için en makul yol, yok olmaktır.
Berüm gönlümün içinden de geç bir kez
Gözlerimin baş pmarma bak bir kez.
Gönlümün derdi neden dermansızdır
Yaş gözlerimin, macerası nedir?
Divane oldum ben, periyi elden kaçırdım,
Dicle'jim, ben, zenbereği bıraktım.
Vastani, Nergizî ve Saklan,
Dervaze, Ömeri ve Meydan, (1)
Sen bu güzergâhlarda dolaşıyorsun.
Ben kaldım tek başıma bu yerlerde ve ovalarda.

(1)

Bu iki mısra'daki kelimeler hep yer adlandır.
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xxxrv
MEM BI BAYÊRA DI FEYÎVE
Greh behsê di kir digel Seba'yê
Şerha xeraê dil di gote bayê
Kî: «Ey cîsmî îetîfê şibhetê rû.h!
Dergahê beden îi ber te meftûh
Ez hêvî di kira ku bê teweqqif
Rencîdeqedera bi bê tekellif
Carek here suddetus - seadet (1)
Gave|c here sîdretun - nîhayet (2)
Ewwel tu bi pose asîtanê
Paşê here pê§ê diîsitanê
Emma bi tewazi'ii bi tazîra
Sed raertebe îhtîram ii tekrîm
Aheste jibo bi ke duayê
Wabesteyê wê bi ke senayê
Şayeste bi ke tu îhtîraraê
Destbeste vewest, bi ke seîaraê
Suddetus - seade: Navdera bextîyarîyê; yanî koşka Zîn'ê
Zîdretun - nîhayet: Cîy^ ku Pêxember têda bi Xwedê'ra
pej^vîye; mexsed jê oda Zînê'ye.
(1)

(2)

XXXIV
MEMO RÜZGÂRA SESLENİYOR

Bazan Saba yeline seslenirdi
Gönlündeki dertlerin şerhirü rüzgâra söylerdi:
«Ey ruh gibi lâtif cisim!
Beden kapısı senin önünde açıktır.
Rica ediyorum: Hiç durmadan,
Tekellüfsüz, ayaklarını yormadan,

Bir defa mutluluk eşiğine git (1),
Bir an son sidreye git (2),
Önce eşiği öperek ziyaret et.
Sonra gönlümü kapan yarm huzuruna git,
Fakat tevazu ile ve tazim ile,
Yüz mertebe hürmetle, edeple.
Aheste aheste kendisine dua et,
Hakkmda methiyeler söyle.
Lâyıkıyla kendisine saygı göster,
El bağlayıp dur ve selâm ver.
Mutluluk eşiğinden maksat Zin'in köşkünün eşiğidir.
Son sidre Peygamberin miraca giderken Allahla konuştu¬
ğu yerdir. Maksat Zin'in odasıdır.
(1)
(2)

F.

: 17
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Pa§ê hereket ke pêşve çapik
Sîqlet ne grrî h teb'ê nazik
Ev narae ku xwînê dil mîdade
Ev sefhe ku merdimek sewade,
Perdê me livîn ji ber cemalê
Tenha bi de destî erzîhaiê
Zînhare! di ba ne kî nîqabê
Gava ku di xwînitm kîtabê
Bêjê ji meda ku: «Padî§ahim!»
Benden ana soyle: «Qîbîegahim! (1)
Lew metle'ê niirê Zilcelal'î
Lew menbeê kewsera zelalî
Lew menzer ii mezhera îlahî
Em bûne geda, tu padîşahî
Da bo me bi heqqê mittesif bî
Der heqqê me edl ii mintesif bî
Der dîde ji dîdeyê teweîla
Geh gah-i bi kî ii dil tecella
Ev de'bê qedîme padîşahan
Wan ame nezer h pirgunahan

Wellah gunehê xwe ez m zamm
Emma me dilek hebii, di zanim
Ew dil, perîyan ji min revaye
Ev pêleke ew ji mm cudaye
Weqtê ku digel mm ew tebabîi
Sahib hewes ii xwedan hewabii
Belkî kmbit xeta ii îsyan
Insan xuliqîn bi neqs ii nîsyan
Sed carî ku zêde pirgunahe
Lê sayeyê zilfê te penahe

(1)

kîye.

Benden ana soyle: Ji devê mm jêi-a bêje. Ev bi zarê Tir-
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Sonra ona doğru çabucak git,
O nazik yaradılışma ağırlık vermeden.
Mürekkebi gönül kanı olan bu mektubu,
Bir siyah göz bebeği olan şu sayf aj?ı,
Cemalinin önündeki perdeyi titretmeden.
Bir arzuhal gij)i tenha olarak ver eline.
Sakm ha! Perdeyi yellendirmeyesin.
Yar mektubu okuduğu zaman.
Bizden ona de ki: «Ey padişahım!»,
Benden ona söyle: «Kıblegâhım! (1)
Sen ilâhi nurun doğuş ufku olduğun için,
Sen duru Kevser'in kajmağı olduğun için,
Sen ilâhi görünüşün ufku olduğun için,
Biz dilenci olmuşuz, sen de padişahsın.
Bizim için hakkaniyetle vasıflanasın.
Bizim hakkımızda âdil ve insaflı olasın.
Gözlerinin önüne, dostluk gözüyle.
Bazı bazı gönlüme görünesin.
Bu, padişahların eski geleneğidir,
Onlarm günahkârlara bakışları umumîdir.
Vallahi ben günahımı bUmiyorum,
Fakat bir gönlümüz vardı, onu biUyorum.
O gönlü, periler benden kaçırdı.
Bir süredir o benden ayrıdır.
Benimle birlikte olduğu zaman.
Heves ve sevgi sahibiydi o.
Belki hata ve günah işîenUştir,
Zaten insanlar eksik ve unutkan yaratılmışlar
Gerçi yüz defadan da çok günahkârdır,
Fakat dayanağı, senin zülfünün gölgesidir.

(1)

Ozan bu mısraı Türkçe olarak yazmıştır.
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Ger qehr-i bi kî li wî cezaye
Wer efw-i bi kî eceb etaye»
Ev renge bi bêje, ey Seba tîz!
Wangah-i zemîn bi pos ii berxîz (1)
Ey badê Seba! Bi heqqê Mabiid
Gave weku têy ji pêşê içeqsiid,

Zînhare! Hmek ji xakê dergah
Bîne ji mira digel xwe hemrah
Toza ku ji rengê tiitîyaye
Bîna bi xwera ku kîmîyaye»

(1)

Wangah: O an gah. Yanî wê demê, wê gavê.

MEMO ZÎN

261

Eğer ona kahretsen bu cezadır.
Yok affetsen onu, büjiik bir iyiUktir.»
Böylece söyle ey keskin Saba!
Zemini o anda öp ve kalk.
Ey saba yeli ! AUah aşkına.
Yarin huzurundan döndüğün zaman.
Onun dergâhmm toprağmdan.
Bize beraberinde getir, sakm ımutma.
Tutiya gibi olan o tozu, (1)

Beraberinde getir, çünkü kimyadır o»

(1)

Tutîya: Gözleri aydınlatmak

için kullanılan

bir ilâçtır.

XXXV

MEM GAZIN JI DILE XWE DI KE
Geh ceng-i di kir digel dilê jar
Kî: «Ey xaînê §ermesarê xeddar!
Kan qewl û. qerar ii ehd ii peywend,
Peyman ii qesem, yemîn ii sewgend ?
Te d'go ku: Digel te sadiqim ez,
Te d'go: Bi tera miwafiqira ez
Te d'go ku: Digel te yekdilira ez
Te d'go ku: Xweden tehemmilira ez
Hejifa! Ku zîyade bê wefayî
Weyla! Ku ne qabilê cefayî
Qelbê dexelî, bi dil neyarî!
Pir çîl îi çep ii xirab ii xwarî
Ey tûtîyê perwereş şêrînî!
Wey tîflê tifeylê nezenînî!
Yarê xweşîyan biiwî meger tu
Qelbê reşîyan biiwî raeger tu (1)
(1)

Qelbê reşîyan:

Sist û zexelê rojên reş.

XXXV
MEMO GÖNLÜNE SİTEM EDİYOR

Bazan zavallı gönlüyle savaşırdı;
«Ey gaddar, utandmcı, hain!
Hani sözün, kararm, ahdin ve andm?
Haili yeminin, sözlerin ve bahtm?
Derdin ki: Sana sadakatle bağlıyım ben.
Derdin ki: Seninle beraberim ben.
Derdin ki: Gönlüm seninle beraberdir.
Derdin ki: Tahammül sahibiyim ben.
Yazık ki fazlasıyla vefasızmışsm,

Eyvah ki cefa çekmeye kabiliyetli değilmişsin.
Sahte kalpmişsin meğer, candan düşmanmışsm,
Çok dönek, insafsız, kötü ve eğriymişsin.
Ey Tûtî gibi nazla büjütülen kalp!
Ey nazenin, asalak çocuk!
Sevinçli günlerin dostujmıuşsun meğer
Dar günlerde kalpmışsm.
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Dilhayê! kusan deriinê tenha (1)
Insafe tenê bi hêlî tenha?
Ev bilbilê can di raehbesa ten
Maye bi tenê mîsalê bêjen
însafe bi kî tu canê bedrûd? (2)
Derwazeyê ten bi gêrî mesdiid?
Sirra di teda, ji feyzê cane
Niira di zemîn ji asîraane
Ey dil ! Me çe bê çiraxê canî
Zulraate, tu korî rê ni zanî
Meqsiide eger jibo te canan
Canan te di canêdane pmhan
Lewra tu mmiinedarê zatî
Ajdneyê siiretê sîfatî
Zînhare! Me çe Ii dii tewella
Da can ne ketin ji te teberra
Çûna te di bîte xancîyyet
Terka te di bîte raf izîyyet
Xaric me be da bi bî tu daxil
Terkê me ke da bi bî tu wasil
Refzê meke tu, bi dil be smnî
Ma Baîuke? Wejmek, ente mînnî! (3)
Sabit be ku da ne naxelef bî
Da waqifê sirrê «Men eref» bî (2)
Her çendî tu çiiyî ber derê dost
Lê dost-i h nik mme, îi wê post

Dilha: Ey dil. Derûnê tenha: Hundirê cesedê hanê, vî laşî.
Tu xatir ji gan bi xwazî, wî terk bi kî.
Ev ferd giş bi zarê Erebî'ye, mana wê eve: Çi bû bi te?
Mala te ne keve, tu ji minî, ji laşê mmî!
(4) «Men eref»: Kî ku nas bi ke; ev parçekîye ji hedîsekî,
temamê wê eve: «Kî nefsa xwe nas bi ke, xwedayê xwe jî nas
di ke»
(1)
(2)
(3)
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Ey gönül! Bu vücudun içini böyle
Yalnız basma bırakman insaf hakkı mıdır?
Şu can bülbülü ten hapishanesinde.
Kalmış yalnız, kalbur gibi deUk deşik.
İnsafa sığar mı, cana veda etmen,
Ve vücut kapısını kitleyip kapaman?
Sendeki sır, canm feyzindendir.

Yerdeki ışık göklerdendir.
Ey gönül! Canm çırası olmadan gitme.
Karanlıktır, sen de körsün, yolu bilmezsin.
Eğer amacm canansa senin.
Canan canında saklıdır senin
Çünkü sen zatm örneğisin,
Sıfatlarm suretinin aynasısm.
Sakm aşkın peşinde gitme.
Ki can senden teberri etmesin.
Gidişin, isyancUık olur.
Canı terketmen, başkaldırmak olur.
İsyancı olma ki dahil olasm,
Terketme ki muradma erişesin.
Terketme, gönülden sünni ol.

Sana ne oldu, yazıklar olsun, sen benim bir parçamsm.
Metin ol ki, geride kalmıyasm.
Ve «Kim tanırsa» sırrmı öğrenesin. (1)
Gerçi sen dost kapısmm önüne gitmişsin.
Ama dost benim yammdadır, orada post vardır.

(1)

1-Kim tanırsa» sözü bir hadîsin başıdır, hepsi

"Kim nefsini tanırsa Tanrısını da tarar».

şöyledir:
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Qedda te hebandî bo te dare
Zilfa tu çivandî ew qmare
Cezba tu revayî can li bale
Sirra tu fîdajd ew xwemale
Bawer te neyê h zilf û xalan
Malê me de Hmdîyan bi talan
Pabende me be bi tarê gêsii
Sergeşte me be bi qewsê ebrû
Her çendî Xelîl'î, ey belakeş! (1)
Gulzar-i te di bîte ateş
Teşbîhê te sed hezar-i bilbil
Sed carî bi km fîxan ûi xulxul
Perwane sîfet h pêgê werdan
Her dem di sojm bi dax ii derdan
Ey dil! 'Te xwe daye ber hewayê
Qesda te ew bi kî sefayê
Emma ji tebîbê îşqê sadiq
Mm zanîye bo tera miwafiq:
Perhîze ji qismê miştehatan
Teqwaye ji van milezzezatan
Herçî ku mixalif ê hewaye
Ejmê wî jibo tera şîfaye
Mm pirsîye bê guman ji Luqman
Xasîyyetê şerbetan ii luqman
Herçî ku şêrîne ejmê daye
Herçî weku tale ew dewaye»
Ew çende ewî digel dilî got,
Naçar-i dilê dilî bi wî sot
Diikel ji herareta siweyda
Ra bii tijî bii mehellê sewda
Ra bii ve ji dil duxan ii yehmûm
Re§ kir li serî dîmaxê xeyşiim
(1)

Xelîl: Birahîm Pêxember.
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Senin sevdiğin yarin bojm, senin için darağacıdır,
Seni kanburlaştıran zülüf, etin asUdığı çengeldir.
Seni benden kaçıran cezbenin yanmda can vardır.
Senin feda olduğun sır, ev sahibidir.
Sakm zülüflere ve benlere inanmıyasm.
Malını Hindulara talan ettirmeyesin.
Saç örgüsünün halkasma ayağmı bağlama,
Kaş yayı ile sergeşte olma.
Gerçi sen de İbrahim'sin ey cefakeş!
Fakat sana gül bahçesi olur ateş.
Senin gibi yüz bin tane bülbül.
Yüzlerce defa figan ve uğultu etse.
Güllerin önünde pervane gibi.
Her an yanarlar dağlamalardan ve dertlerden.
Ey gönül! Sen kendini sevgiye vermişsin.
Senin amacm safa sürmektir.
Fakat gerçek aşkın tabibinden,
Senin için uygun ilâcı öğrendim ben:
Gönlü çekenlerden sakınmaktır.
Lezzet verenlerden de kaçınmaktır.
Senin arzuna uymayan ne varsa,
O aynen senin için şifadır.
Lokmaların ve şerbetlerin özelliğim,
Lokman'a sormuşum ben, buna inan.
Tatlı olanlar ajmen hastalıktır.
Acı olan şeyler ise ilâçtır»
Memo gönlüne o kadar söyledi ki.
Çaresiz gönlün gönlü ona yandı.
Kalbinin ateşinden kajmar bir duman
Yükseldi, hep sevda yeriydi o.
Gönülden yükseldi kara bir duman.
Başındaki dimağı da kararttı.
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Neynîkê xiyalê bii mikedder
Ajdneyê aqlê bii mixebber
Ewrek te di go ji erdê ra bii
Evraz-i, h asîman cema bii
Wî e'wrî ji nîvika hinavan
Xwînbarî di kir bi herdu çavan
Seyla cegerê wisa li gur hat
Goya ku bi ser, Erez ve gur hat (1)
Elqîsse: Ji îlleta di dilda
Seylek we di çii Memê bi railda
Şettil - Ereb ii Ferat ii Ceyhiin
Hersê te di go bi yekve ra biin
Her çendî ji histirê Mem'ê jar
Şîn biin li lexê §etê, Sipîndar
Sehra hemî biiye sehnê bustan
Sahil biiye gul§en ii guhstan
Wî bê dilî her h wê mekan girt
Wî bilbilî bc xwe aşîyan girt
Ew bilbil eger çi pirhewesbii
Zmdanê beden li wî qefesbii
Vêkra werîyan li wî per ii bal
Têkda weşîyan ji wî xet ii xal
Qedda wîyê §ibhetê Senewber
Xem bii, çivîya mîsalê Er'er
Riiwêd-i wî ger çi her di terbiin
Manendê xizamê, lêkî zerbiin
Ariz qewimî h nejmikê jeng
Rewneq çu nema h neqşê Erjeng (2)
îşqê we nexweş kir ew belake§
Hubbê we teles kir ew mişewwe§.
(1)
(2)

Ve gur hat: Bi gur hat.

Erjeng: Lewha Ressamê
mexed jê rûwê Memê'ye.

Çînî ê bi nav û deng Manî'ye;
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Hafızasının ajması bulanık oldu.
Şuurunun aynası da dumanlandı.
Sanırdın ki yerden bir bulut kalktı.
Ve jükselerek göklerde toplandı.
O bulut Memo'nun içinden, ta içinden.
Yağdırdığı kanlan dökerdi iki gözünden.
CiğerirUn seli öylesine şiddetli geldi ki,
Sanırdm Araş, üzerine şiddetle geldi.
Kısacası: Gönlündeki hastalıktan,
Memo'nun omüzundari öyle bir sel akıyordu ki,
Şattül-Arap, Fırat ve Ceyhun,
Sanırdın ki üç birden taştılar.
Gerçi Zavallı Memo'nun gözyaşlarmdan,
Nehrin kenarında kavaklar yeşerdi.
Fakat sahra tamamen bostana döndü,
Sahil de güllük ve gülistan oldu.
O gönülsüz hep orayı mekân edindi,
O bülbül orayı kendine yuva edindi.
O bülbül gerçi çok hevesUydi,
Fakat bedeninin zindanı ona kafes olmuştu.
Kolları ve kanatları hep birUkte serildiler.
Şakakları ve benleri de hep döküldü.
Çam ağacma benzeyen boyn.
Ardıç gibi yamuldu, iki büklüm oldu.
Yüzü gerçi her zaman taze idi
Lâle gibi, fakat sararmıştı.
Ajmasma pas oturunca,
Erjeng nakşını andıran jüzünde hiç berraklık kalmadı (1)
Aşk o cefakeşi öylesine hastalandırdı ki.
Sevgi o zayıfı öylesine sersemletti ki.

(1)

Erjeng ünlü Çin Ressamı Mani'nin tablosunun adıdır.
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Dêma wî ne ma çu ab ii rengek
Nitq-a wî ne ma cewab ii dengek
J'ewwelve li rex şetê nexwe§ ket
Çil rojî temamî şibhê le§ ket
Aqi ii xîred ii şiiirê însan
Hîss-ii hareket, quwayê hejwan,
Qet'a qe ne ma ji van çu asar
Yek cuz'î Ii nik Mem'ê birîndar
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Yanağında kalmadı hiçbir tazelik ve de renk,
Konuşmasmda kalmadı hiçbir cevap ve de ses.
Önce nehrin kenarmda hastalandı.
Kırk gün tamamen, ölü gibi düştü.
İnsanlık akU, şuuru ve hafızasından.
Yaşama hareketinden, gücünden ve duygusundan.
Bunlardan asla kalmadı hiçbir eser.
Yaralı Memo'nun yanında bir tek parça.
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XXXVI

MÎR DI ÇE NÊÇÎRE
Seyyadê §îkarê hisnê exbar (1)
Kir bo me ku serguze§tê îzhar
Go: «Rojekî xwe§ bi fesl ii eyyam
Dewra feleka fena serencara
Ferraşê qeza bi sun'ê qudret
Xebra kinbii mîsalê cennet
Meşşate sîfet, cîhanê dêrîn
Tezyîn kiribii eriise ayîn
Her yek ji newal ii koh û deştan
Reh §ibhetê go§eyêd bihuştan
Her rewze, rîyazê Xuldê eîiber
Her çe§me ji eynê abê kewser
Her koh-i ji rengê Tiire Miisa
J'enwarê tecellîyê di îsa
Her nehr-i ji rengê ejdehabûn
Her sebze bi mu'cizan Esa'biin
Her dar-i ji feyzê niibuharî
Têk §u'le di da ji niirê Barî
(1)

Nêçîrvanê

nêçîra rindîya peyvan. Yanî dîrokvan.

XXXVI

BEY AVA GİDİYOR
Güzel haberlerin avmm avcısı, (1)
Macera ja bize şu şekilde açıkladı:
Dedi ki: Güzel mevsimin güzel bir gününde.
Kötü maceralı feleğin dönüşü,

Kaderin sergicisi kudret sanatıyla.
Yeri cennet misâli yapmıştı.
Süslejici kadm gibi, köhne cihanı.
Bir gelin gibi süslemişti.
Her dere, her tepe ve her ova.
Cennetin birer köşesi gibi olmuştu.
Her bahçe, ebedi büyük cennetin bir bahçesi.
Her çeşme aynen Kevser sujm gibi olmuştu.
Her tepe Musa'nın Turu gibi,
TecelIirUn ışığmdan parUdıyordu.
Her nehir bir ejderha gibiydi.
Her yeşil ot, Musa'nm asası gibi mucizeliydi,

îlkbaharm feyzinden, her ağaç,
AUahm nurundan hep parlıyordu.
(1)

Bu hikâyeyi rivayet eden şahsı kastediyor.
F.

: 18
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Her gul ji mîsalê ate§ê Tûr
Yek meş'elê be qusiirê pirniir
Her mirxê seher bi xwe kelîmek
Her tiitî-yii qumrîyek nedîmek
Her nexlê nîdakunende her gah
Teşbîhê Şecer di go: «Enellah» (1)
Xergo§ ii xezal ii gur ii a,hii
Ev qaz û quling ii kebk ii têhii
Ker ker di çerîn h koh û de§tan
Ref ref di f irîn di nêv bihuştan
Elqîsse: Bi îqtîza zemanî
Bii firsetê eyş ii kameranî
Fesla bi gerin h geşt û. sejrran
Nêçîr-i bi km ji weh§ ii teyran

Mîrê ku felek mitîê ferman
Go: «Sibhe nebiiyî, qewmê Bohtan,
Ra bestî sîlah ii gurz ii şim§îr
Bîlcirale digel me bêne nêçîr
Hazir ne bitm kesek di seydê
Ew dê bi mirit di bend ii qeydê»
Xelqê ku heta bi sibhê kazib
Hazir kinbiin bîsat ii ratib,
Fecrê ku nuraaye v/an elamet
Ra bii di wî §ehrîde qiyaraet
Mîran ve kirin uqab ii bazî
Şêran di birin, pilmg û tazî
Derrende ii adem ii behaîm
Ferdek qe nema di şehr-i qaîm
(1) Teşbîhê Şecer: Wek dara çîyayê Tûr ku dengê Xwedê jê
hat, got «Enellah». yanî ez Xwedê'me.
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Her gül Tur ateşi misâli.
Kusursuz, çok ışıklı bir meşale gibiydi.
Her seher kuşu ajmen birer Musa'ydı,
Her Tutî ve Kumru birer nedime gibiydi.
Ses çıkaran her ağaç her an,
Musa'nın ağacı gibi «Ben AUahım» derdi.
Tavşanlar, ceylânlar, kurtlar ve ahular,
Bu kazlar, turnalar, kekUkler ve tîhular.
Sürü sürü otluyorlardı tepelerde, ovalarda.
Sürü sürü uçuşuyorlardı cennet gibi bahçelerde
Hulâsa: Zamanın iktizası gereğince.
Eğlenmenin ve mutluluğun fırsatı doğdu.
Gezmenin ve seyretmenin mevsimiydi.
Canavarları ve kuşları avlamanın zamanıydı.

Feleğin, emrine boyun eğdiği Bey,
Dedi ki: «Sabah oldu mu, Botan halkı,
Alsm silâhlarını, gürz ve kılıçlarını,
Hep birlikte bizimle gelsinler ava.
Avda hazır olmayan kimse olursa,
O zincirde ve pırangada ölecektir»
îlk fecre kadar azık ve elbise
Hazırlamış olan o halk.
Fecir onlara nişan gösterince,
O şehirde bir kıyamet koptu.
Beyler şahinleri ve kartalları çözdüler.
Aslanları, kaplanları ve tazıları götürdüler.
Yırtıcı av kuşlarından, insanlardan ve hajrvanlardan,

Bir tek ferd kalmadı o şehirde.
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Dam û ded îi ademî-joi hejwan
Tîf 1 ii sebî, aşivaû û rezvan
Elqîsse: Qebîleya rîcalan
Fîlcimle kesek ne ma di malan
Bii he§regehek Ii seydegahan
Şefqet ne kirin h bê gunahan

Ew çende ji wehşîyan di kuştm
Goya ku wihiiş-i qet ne hîştin
Derrende, dewende ii perende
Hm kuştî d) girtî, hm fekende
Çapikherekat ii niiciwanan
Wan faris ii kurd ii pehlewanan
Derrende di randibiin bi şîran
Perrende bi randibiin bi tîran
Mehbiibê mîsalê §ehlewendan
Merkeb'ereban, xwedan kemendan
Çoganê di dest digel gupalan
Avêtine gerdenêd xezalan
Ew şêresiwar bi perr-ii çgngê
Xwînî kinbiin, belek pilmgê
Ew çende xezal ewan kirm seyd
Ew çende piîmg ewan kirm qeyd,
Êdî ne di §m digel xwe bînm
Belkî ne di §in ji cî helînin
Kuştî ji xwera birm feqîran
Girtî bi xwera birm emîran
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Faklar, av haj^vanlan, insanlar ve hajrvanlar.
Çocuklar, yavrular, değirmenciler ve bahçıvanlar,
Hulâsa: Erkeklerin hepsi,
ÇUttUar, kimse kalmadı evlerde.
Av yerlerinde oldu bir mahşer.
Günahsızlara hiç şefkat etmediler.
O kadar canavar öldürdüler ki,
Sanu-dın hiç canavar bırakmadUar.
Uçan kuşları, yabanî kuşları ve kaçan hayvanların
Bir kısmmı ölü olarak tutarlardı, bir kısmını faka
düşürürlerdi.
Çevik hareketliler, gencecik delikanlUar,
O kahraman ve pehlivan gibi atlılar.
Yırtıcı kuşları kılıçlarla yırtarlardı.
Uçan kuşları oklarla parçalarlardı
Şehlevend misâli olan o sevimliler,
Arap atlarma binen o kemendçiler.
Ellerindeki bastonları ve değnekleri.
Ceylânların gerdanlarına atarlardı.
O aslan gibi atlılar kolları ve kementleriyle
Alacalı kaplanları kana boyadılar.
Onlar o kadar ceylân avladılar ki.
Onlar o kadar kaplan tuttular ki.

Artık beraberlerinde getiremiyorlardı.
Hatta yerinden dahi kaldıramıyorlardı.
Ölüleri fakirler kendilerine götürdüler.
Tutukluları da Beyler beraberlerinde götürdüler.

XXX vn

BEXÇE MlR
Baxek wî hebii Emîrê Zeydîn
Baxê Ireraê di çii, bi raizgîn
Her dewhe ji wî, ii her tiyiirek
Yek qesrê ji cennetê, ii hiirek
Bo §u§tnê dest û pê û çavan
Kewser kiribii sebîî?i Ridwan
Hemser bi meqamê Sîdre serwek
Manendê firîşte her Tezerwek
Teşbîhê Memê, dilê Senewber
Sed pare ji î§qê, qeddê Er'er
Narenc ii Tirmc-i §ibhê Zînê
Zer biiyî ji îlleta evînê
Sêv û riteb ii mar ii bustan
Lêv ii zîqen ii inar ii pestan (1)
Şira§ad ii çinar-i hemqederabiin
Xwe§ sayewer ii elîhîraerabiin
(1) Inar: Em rastê mana vê kelîmê ne hatin.
texmînkinn ku ew jî navê lebatekîye, belkî dêm be.

Lê wisa tê

xxxvn

BEYİN BAHÇESİ
İZeydin Beyin öyle bir bahçesi vardı ki,

İrem bağı onun müjdesine verilirdi.
Onun her bir ağacı ve her bir kuşu.
Cennetin birer köşkü ve hurisi gibiydi.
El, ayak ve jüz yıkaması için,
Rıdvan, Kevser sujamu sebil etmişti.
Her selvinin ucu Sidre makamına kadar jükselmişti,
(1)
Bir melek gibiydi her sülün.
Çam ağaçlarmm gönlü Memo gibiydi.
Ardıçların boyu aşktan jüz parça olmuştu.
Narenciyeler

ve turunçlar

Zin gibi,

Aşk hastalığmdan sararmışlardı.
Elmalar, hurmalar, narlar ve kavun-karpuzlar.
Dudaklar, çeneler yanaklar ve memeler gibiydi.
Çmar ve şimşir ağaçları bir boydaydı.
Güzel gölgeleri vardı, jüksek himmetliydi.
(1)

Sidre makamı Peygamberin

miraçta Allahla konuştuğu yer.
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Zêrînqedehêd-i mestê lebrîz (1)
Reyhan ii bmevşe cimle newxîz
Şîrazeyê selsebîl ii enhar
Mecmiieyê xidrewat ii ezhar
Sehna rezê micmelen kîtabek
Her qit'e û fesle fesl ii babek (2)
Goya bi edeb edîbê tencîm
Ser sefheyê baxê şibhê teqwîra,
Cedwel kmbii bi hellê sîmab
Şmgerfe sîfet gfulêd-i sîrab
Etraf-i ji smbil ii reyahîn
Elwan ji xitiitê sebz û mi§kîn
Her yek di kirm beyanê ehkam
Bextê sîyeh ii sefîde î'lam

(1) Mest: Wisa tê texmîn kirin ku ev kelîme «Mişt».e, bi şaşbûn *Mest>.i- hatîye mvîsîn. Mişt bi mana tijîye. Lebrîz: Lêvrêj,
Yanî mey bi ser lêvên wêda di rijîya.
(2) Fesl û babek: Pişk û birekî pirtûkê.
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Reyhanlar ve menekşelerin hepsi yeni açmışlardı,
Sanırdm ki bunlar altm kadehlerdi dolmuş ve taşmıştı.
Bütün yeşillikler ve çiçekler.
Nehirlerin ve durgun suların şirazeleriydi.
Bağın ortası derli bir kitaptı sanki.
Her parçası ve tarhı, kitabın birer bölümü.
Sanki Necim ilminin edebiyatçısı edeple,
Bağm üst tarafmı bir rosim gibi.
Gümüş suyunu eriterek cedveUe çizmişti;
Bolca sulanmış her gül bir zincifre gibiydi.
Her taraf, siinbüllerden ve reyhanlardan.
Siyah ve beyaz hatlardan meydana gelmiş renkler.
Her biri sanki hükmü açıklardı
Bu da kara bahtı ve mutluluğu açıklamaktı.
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ZÎN DI ÇE BEXÇE
Ew ahiiwê seydegahê wehşet (1)
Ew banûwê barîgahîi ulfet
Serkulhê xezalê deştê derdan
Sergeştê nîhalê baxê wei:dan (2)
Pabesteyê qeydê î§qê xwînxwar
Seyda ku Memê kirî birîndar
Dî §ehr ii mehelle cimle xalî
Xalî biiwî kuçe ii hewaî
Tenha ii tehîne bax û bustan
Bê îns ii perîne sehn ii eywan
Zanî ku zeraane bê eraane
Go: «Ra ba dilo! Eceb zeraane
Firset xweşe da bi çîne seyran
Ca sejnr-i bi kîn Ii wehş ii teyran
Kanê qe heyîn ji wan rae hemderd?
Lewra ku ev ademîne bê derd
(1) Xezala
nêçîrgeha
kûvîtîyê,
teiiê û kûvî mabû. Yanî Zîn.
(2) Serpera şaxa baxê gulan.

a ku di cîyê nêçîrêda

bi

XXXVIII

ZlN BAHÇEYE GİDİYOR
Avlanma yerinde yalnız kalan o ceylan,
O ülfet saraymm güzel hatunu.

Ovalardaki ceylânlarm baştacı.
Gül bahçesinin sergeşte fidanı,
Hunhar aşkm zinciriyle ayağı bağlanan,
Memo'yu yaralıyan o av.
Baktı ki şehir ve mahallelerin hepsi boş.
Boşalmıştır sokaklar ve çevre.
Bağlar ve bahçeler boştur ve tenhadır.
Meydanlar ve salonlar insansız ve perisizdir.
Biliyordu ki zaman amansızdu-,
Dedi ki: «Kalk gönül! iji bir zamandır bu.
Güzel bir fırsattır, seyrana gidelim,
Yabanî hayranları ve kuşları sejredeUm.
Bakalun var mı onlardan bir dert ortağı?
Çünkü bu insanlar dertsizdirler.
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Teyrek me bîhîstîj'e di baxan
Bextê wî re§e ji rengê zaxan
Lê jar ii zeîf ii bê mecale
A§ifteyê riiwê werdê ale
Rojan di ketm fîxan û zarî
Xwîna xwe di xut §evêd-i tarî
Daîm di ketm fîxan ii xulxul
Hevdengê mme bi navê bilbil
Hemderdekî qence, ehlê hale
Dermanekî derdê mm li bale
Ey dil! Were da bi çîn nîhanî
Hêja ku heye me zendeganî
Belkî bi nesîhet ii bi pendê
Aza me bi ket ji qeyd ii bendê»
Ev renge lie got, ii bê tewqqif
Zîn hate ve baxê bê tekellif
Agah-i ne biin ji wê çu deyyar
Ne daye, ne xadim ii perestar
Meqsiidê ewê ne' î§retekbii
Wê mehz-i miradê îzletekbii
Lew hate ve baxê ew perîzad
Da têr-i bi ket ji dest xeman dad
Her lale Ii sîne biine daxek
Her xunçe bi sohtmê çiraxek
Her dar-i li cîsraê bûne barek
Gulnar-li qelbê biine narek
Tenha ku xwe dî berek di desbii (1)
Ew seng-i, zebaneyê ceresbii (2)
Dem dem we di da h deffê mermer (3)
Bê şibhe dilê beran di bii ker
(1)
(2)
(3)

Kevirekî di destên wêdabû.
Ew kevir zimanê zengilbû.
Mexsed jê sînga wêye.
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Dujonuşuz ki bağlarda bir kuş varmış.
Bahtı kargalar gibi karaymış,
Fakat cUızmış, zayıfmış ve mecalsizmiş,
Kırmızı gülün yüzünden perişanmış.
Gündüzleri figan eder, ağiarmış.
Karanlık gecelerde de kanını içermiş.
Her zaman figan ve uğultu edermiş,
O benim ses arkadaşımdır, adı bülbülmüş,
O aşk adamıdır, iyi bir dert ortağıdır.
Gönlümün dermanı onun yanındadır.
Gönül! Gel gizlice gideUm,
Henüz vücudumuzda hayat varken.
Belki o kuş öğütler ve nasihatlerle.
Bizi zincirden ve kayıttan kurtarır.»
Zin böyle dedi ve durmaksızm,
Tekellüfsüzce bahçeye geldi.
Hiç kimse ondan haberdar olmadı.
Ne hizmetçi, ne nedime, ne de dadı.
Onun gayesi eğlenmek değildi.
Arzusu, sadece yalnız kalmaktı.
O perizade bahçeye geldi ki,
Gamların elinden doyasıya feryad etsin.
Bahçedeki her lâle omm göğsünde oldu bir dağlama.
Her gonca bir çıra gibi onu yakmaya başladı.
Her ağaç vücudu üzerinde bir jük oldu.
Nar çiçekleri gönlünde birer ateş oldu.
KendiıU yalnız bulunca eUne bir taş aldı,
O taş zilin diU gibi oldu.
O taşı zaman zaman mermer davula öylesine -vururdu M
(1)

Taşlarm gönlü parça parça olurdu.

(1)

Mermer davuldan maksat göğsüdür.
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Gava ku nezer di kir li avan
Xwînave di çii ji herdu çavan

Sehna rezê bii hewayê bilbil
Şadab-i di kir bi abê gul, gul
Qedda ku bi rasitî Senewber
Dêma bi zîyayê mîhrê enwer,
Ew renge di da h ax ii erdê
Ew çende di siitî toz ii gerdê, (1)
Axê di kir «Ax», ii ber di nalîn
Daran di kir «Ah», pehk di kalîn

Her dem ku di kir ji derd-i «Yahû»
Mîr'atê felek di kir sîyehrii
Pejmirde kirm bi rengê, sorgul
Efserde kxrm bi dengê, bilbil
Bilbil ne di §î bi bîte hevdeng
Sorgul ne di bii bi bîte hevreng
Hindî ku di baxêda nezer kir
Behsa xwe digel gulêd-i zer kir
Kî: «Ey şibhetê aşiqan dîgergûn!
Wey şibhetê mm zerîrû, zergiin!
Berkêd-i we sed ne, ew hezann
Hun bo çi zerm, zeîf ii jarin ?
Yan §ibhetê min di bê Mem'm hun,
Lewra wekî mm di pirxemm hun ?
Bilbil bi gulêd-i sore meşxiil
Hun mayîne şibhê min di ma'ziil
Lewra di elîl ii derdenakin
Lewra di hezîn ii sîneçakm
Hun qenc-i jibo mira delîlm
Hun bo me di halêda edîlm

(1)

bexçe.

Di sûtî:

Di dewisand,

wek sûtina

kulaf.

Gerdê:

Latên
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Sulara baktığı zaman,
Kanlı gözyaşları her iki gözünden akardı,
Bahçenin alanı bülbülün aşkına döndü.
Gül suyuyla gülleri sulardı. (1)'
Gerçekten bir çam ağacma benzeyen bojomu.
Parlak güneş gibi ışıklı olan yanağmı.
Öylesine yerlere sürterdi ki.
Toprakları ve tarhları sıkardı.
Toprak onun için «Ah» ederdi, taşlar inlerdi,
Ağaçlar onun için «vah» ederdi, yapraklar sızlardı.
Dertlerin elinden «Yahu» çektiği zaman.
Feleğin aynasmm yüzünü karartırdı.
Kendi rengiyle güllerin rengini soldurdu.
Kendi sesiyle bülbülü mahzun kıldı.
Bülbül onunla sas ortağı olamazdı.
Kırmızı gül de onunla renk ortağı olamazdı.
Bütün bahçeye ne kadar baktıysa da.
Derdini sarı güllere anlatmaya başladı:
«Ey âşıklar gibi başka renkli olan güller.
Ey benim gibi zavallı ve sarı renkli güller!
Yapraklarınız yüzlerce değil, binlercedir.
Sizler neden sararmışsınız, zayıf ve perişansmız?
Yoksa sizler de benim gibi Memo'suz musunuz?
Bunun için mi benim gibi çok gamlısınız?
Bülbül kırmızı güllerle meşguldür,
Sizler de benim gibi yalnız kalmışsmız.
Bunun için hastalıksınız, dertUsirüz,
Bunun için mahzunsunuz, göğsü yarahsmız.
Sizler benim için iji deüllersiniz.
Sizler aşkta bana denksiniz.

(1)

Gül suyundan maksat kanlı gözyaşlarıdır.
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Xu§kek me hebii ji rengê sorgul
Hel girtîye wê jibo xwe bilbil
Ha! hî§tîye bo me endelîbek
Mehrûm ii sefîl û bê nesîbek
Ez jî ji zelîl ii bê nesîbî
Zer biirae ji hîcrê endelîbî
Dêraa rame sere erxewanî
Zer biiye wekî we za'feranî
Carek bi dîya mm ew bi dilxwah
Edî ne di kir mm «Ah-i» bîllah
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Bir kızkardeşim vardı, kırmızı gül gibi.
Onu kendisine almış bir bülbül.
îşte bırakmış benim için bir andelip
Bir mahrum, bir zavaUı, bir nasipsiz.
Ben de nasipsizükten, perişanlıktan,
O andeUbin hicranından sararmışım.

Nar çiçep gibi kırmızı olan yanağım.
Sizler gibi sararmış, zaferan rengine girmiş.
Ben onu gönlümce bir görseydim,
Vallahi bir daha «Ah» çekmezdim.»

P.

: 19

XXXIX

MEM Jî DI ÇE BEXÇE

Herçî bi bitm ji xej'r, eger şer
Bê daîye na bitm miyesser
Ger wesle we ger qumaşê dîdar
Bê daîye na bitm çu bazar
Ew daîye cimle remz ii halm
Belkî ji cenabê Zilcelal'm
Qelbê te di bêjitm ku: «Ra be
Ev saete eynê fethê babe»
Ew kohê weqar ii behrê mewziin
Işqê kmbii xefîf ii mecniin
Yanî ku Mem'ê merîzê bedhal
Zafê kinbû zîyade pamal
Roja ku ji şehrê xel bi der ket
Sewdayê xiyalê Zîn bi ser ket
Bîmarê bi derdê ^qê sekren
Bê nezcê merez gîhîşte buhran
Bû qelqeleyek di qelbê xemgîn
Esla ne di bii di xanî teskîn
Naçar-i ji xai^ ew bi der ket
Ew daîye. Xizr-i bii, bi ber ket

XXXIX
MEMO DA BAHÇEYE GİDİYOR

Olan her iş ister iyi, ister kötü.
Sebepsiz olarak meydana gelmez.
îster kavuşmak, ister görmek olsun,
Sebepsiz olarak hiçbir pazarlık

olmaz.

O sebep hep sırlardır, işaretlerdir.

Belki de Allahtandır onlar.
Gönlün sana der ki: «Kalk,
Tam bu, kapmm açılacağı saattir».
İşte o ağırbaşlı dağ ve sakin derUz,
Aşk tarafmdan hafifletilmiş, deUrtilmişti,
Yani hasta ve fena halde olan Memo,
Zajntfhk tarafmdan çok perişan olmuştu.

Halk şehirden çıktığı gün,
Zin hayaUnin sevdası onun basma vurdu.
Aşk derdinden sarhoş ve hasta olan Memo,
Hastalık olgımlaşmadan buhran geçirdi.
Üzgün kalbinde bir ıstirap doğdu,
Asla evde sükûnet bulamazdı.
Çaresiz evden dışan çıktı,
O sebep, sanki Hızır'dı da önüne düştü.
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Ew Xizr-i çi bii Teşewwiqa dil
Ew §ewq-i çi bii? Teeşşiqa dil
Qeîbê wî digeî wî bûye baxî (1)
Kê§an û keşan gîhande baxî (2)
Zûi'a ku §evêd-i reş, di tarî
Her dem bi fîxan ii ah û zarî
Daîm ji Xwedê di kir temenna
Mera ra bit ii bête nik bi tenha,
Nageh fikirî ku Mem ji der hat
Bîmarê Mesîh-i dî bi ser hat
Zînê ji evîn û şadîmanî
FîLhal-i ne ma çu zendeganî
Bê heş kete ser çîmen v/ekî gul
Sed pare ceger ji îşqê bilbil
Mem hat vl teferrica gulan kir
Seyrek îi rîhan îi .smbilan kir
Go: «Ey gul! Eger tu nazenînî,
Kengê tu ji rengê rûwê Zîn'î?
Ey sinbiî! Eger heyî tu xweş bû,

Rîhan ji te bûyîne sîyehrii,
Hun ne ji mîsalê zilf ê yarin

Hun herdu fizûl û hcrzekarm
Ey biîbil! Eger tu ehlê halî
Perwanyê şem'ê werdê aîî,
Zîn'a me ji sorguîa te geştir
Bextê me ji taliê te leştir
Bilbil ezim, ey nîkûserencam î
Bêyhiide çira di kî xwe bednam?
Gul yek ne tenê, ku sed hezaran
Gulşen di ditm di nûbuharan

(1)
(2)

Bûye baxî: Bû asî, h ber wî ra bû.
Gîhande baxî: Gîhande bexçe.
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O Hızır neydi ? Gönlünün arzusu,
O arzu neydi? Gönlünün aşka gelmesi.

Gönlü ona baş kaldırmıştı,
Sürükleye süriikleye onu bahçeye yetiştirdi.
Zin ki kara ve karanlık gecelerde,
Her an feryadla, ah ve ağlamakla.
Her zaman Allahtan dilerdi ki:
Memo kalksın ve yalnızca yanma gelsin,
îşte o Zin aniden baktı ki Memo kapıdan girdi,
Sanki hasta, Mesih'in, üzerine geldiğini gördü.
Zin sevgiden ve sevinçten,.

Derhal şuurunu kaybetti,
Bir gül gibi, baygm olarak çimenin üstüne düştü.
Ciğeri bülbülün aşkmdan yüz parça olmuştu.
Memo geldi ve gülleri sejrretti.
Reyhanlara ve sünbüllere bir göz attı.
Dedi ki: «Ey gül! Gerçi sen de nazeninsin,
Ama sen nerde, Zin'in yüzünün rengi nerde?
Ey sünbül! Gerçi senin güzel kokun var,
Reyhan senin için karayüzlü olmuş,
Fakat siz yarimin zülfüne benzemezsini.
İkiniz de arsız ve herzecisiniz.
Ey bülbül! Gerçi sen de aşk adamısın.
Kırmızı gül mumunun pervanesisin.
Benim Zin 'im senin kırmızı gülünden daha şendir.
Benim bahtım da senin talihinden daha karadır.
Ey sonucu iyi olan bülbül! AsU bülbül benim.
Boşuna kendini niçin kötü adlı yapıyorsun?

îlk baharlarda gül bahçeleri.
Bir değil, yüz binlerce gül verirler.
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Maşiiqê ku mîslê wan gelek bin
Her çendî ku horî-jm melek bm,
Ew na bme miicibê çu derdan
iiewra ku hej?în li cunle erdan
Yek bit, ii ne bit mîsal û hemta
Mestûire ji rengê Zîa û Enqa,
Aşiq bi çi dê bi ket midare?
Bê sebr ii mirm, em. çi çare?»
Ev renge di go, ji halê xafil
Nageh fikirî ku pê§ miqabil
Zîn'a ku dused perî perestar
Hora ku Memo jibo girîftar,
Wê sebze sîfet li ser zemînê
Bê he§ kirî, dariiwê evînê.
Zîn'a ku gebfliê durrê mekniin
Pîlhal-i ku dî Mem'ê cegerxiin, (1)
Bê he§ kete ber pîyan û bê gav
Serwê ku gîh%te ber pîyan av, (2)
Xunçe ji xewa seher ve bişkift (3)
Wê biiyî bi bilbilê xwera cift
Go: «Ev xewe, ya ne xud xiyale?
Ev xevrae sehîhe, ya betale?»
Hasil: Ku Ji paşê sed xiyalan
Xasîjryetê boyê zilf ii xalan,
Zînê ku gîhande ber meşamê,
Seydê mirî zmde kir bi damê.
Ra bû ku h pêşedestê Zînê
Fikrî ku du dest di destê Zînê
Man herdu gelek li pêgê yek lal
Ne nitq ii xeber, ne qîl n ne gal
(1)
(2>

(3)

Ku dîf: Ku Memê wê dît.
Serwê: Dara serwê, mexsed jê Zîn'e. Av: Yanî Mem.
Xunçe: Yanî Zîn.
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Benzerleri çok olan yarlar,
Huri ve melek bUe olsalar,
Sebep olmaz oıüar hiçbir derde
Çünkü bıUunurlar her yerde.
Bir tane olsa, eşsiz ve emsalsiz olsa,
O da Zin gibi, Anka gibi perde arkasmda olsa,
Âşık o zaman neyle teselü bıUur?
Sabretmeden, ölmeden, çaresi nedir onun?»
Memo böyle söylüyordu, durumdan habersiz olarak,
Aniden baktı ki önünde,
îki JÜZ perinin nedimeUğini yaptığı Zin,
Memo'nun tutkun olduğu o huri.
Bir sebze gibi yerlerdedir,
Aşk dermanı onu bajoltmıştur.
Ciğeri kanlı olan Memo görünce,
Sadef içindeki bir inciye benzeyen Zin'i,
Derhal fakattan düşerek ayaklarmm önüne jmğUdı.
SeMnin ayaklarma su değince, (1)
Gonca seher uykusımdan açUdı,
Ve bülbülüyle eş oldu.
Dedi ki: «Bu rüya mıdır, yoksa hayâl nü?
Bu rüya gerçek midir, yoksa asUsız mı?»
Hulâsa: Yüzlerce hayâlden sonra.
Zülüflerin ve benlerin kokusmum özelUğirU,
Memonun koku duyusunun önüne götürünce Zin,
Ölü avı tuzakla diriltti.
Memo uyandı, gördü ki ÎZin'in önündedir,
Baktı ki iki eU Zin'in avuçları içindedir.
İkisi kaldUar birbirinin önünde dilsiz.
Ne konuşma, ne söyleşme, ne de sesleri vardı.

(1)

Selviden maksat Zin, sudan maksat da Memo'dur.
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Ewwel di kirin bi dest îşaret
Pa§ê ku ve bii Ii wan îbaret,
Ew çende kalemri pêkve gotm
F!w çende ji pêşê yekve sotm (1)
Ew çende §ekir bi yekve rêtm
Ew çende lebêd-i yek di mêtin
Ew çende qedeh bi yekve xwarm
Ew çende qeza ji n(i bijarm
Çeşra ii leb ii sîne, gerden ii doş
Ruxsar ii zfqen ber ii benagoş
Yêk yêkê bi dil ji yek di xwestin
Hm biise di dan ii hm di gestm
Ew teşnelebêd ji weslê yek têhn
Gerden di kirm li yêk ii dû, bêhn
Zîn'a ku bi rux mîsalê şem'an
Pirşewq û zîya ii niir ii lem'an
Perwane sîfet Memê bi zahir
Cîsmê xwe ii can di dane agir
Geh geş di bii agirê evînê
Perwa ne di ma jiboyê Zînê
Herdu di wî halîda eyanî
Bê perdesera ii bê nuwanî
Wan dîtî di baxêda serayek
Ayîneyê Cem, cîhannumayek
Ra biin ii meşîne şehneşînan
Rûniştm, ii herdu nazenînan,
Hîcran di kirm ji ser hîkayet
Wicdan di kirm ji nii rîvayet.
Dem ebr-i sîfet, hezîn ii giryan
Geh xunçe mesel, letîf ii xendan
Her dem di kinn qeza ii smnet
Ferza weku biisene, çi mmnet?
(1)

Ji ber hevdû şewitîn, dilê wan bi hevdû şewitî.
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Önce ellerle işaret ederlerdi,
Sonra dilleri çözülünce,
O kadar birbiriyle konuştular ki,
O öadar birbirine yandüar ki...
O kadar birbirine şeker döktüler ki,
O kadar birbirinin dudaklarmı emdiler ki...
O kadar kadeh birbiriyle içtiler ki.
O kadar kaza yeniden eda ettiler ki...
Gözleri, dudakları, göğüsleri, gerdanları, döşleri.
Yüzleri, çeneleri, göğüsleri ve kulakaltlannı.
Teker teker birbirinden istiyorlardı.
Kâh öpüşürlerdi, kâh birbirini ısırırlardı.
Birbirinin hasretinden susamış ve o kuru dudaklılar.
Birbirinin gerdanını koklarlardı.
Zin'in yüzü bir mum misâliydi.
Çok ışıklı, nurlu, şimşekliydi.
Memo da görünüşte pervane gibiydi.
Vücudunu ve canım ateşe atardı.
Bazan aşk ateşi alevlenirdi,
Zin için hiç perva kalmazdı.
İkisi o durumda gözler önündeydi.
Perdesiz, çadırsız ve örtüsüzdüler.
Sonra o bahçede gördüler bir saray,
Cemşid'in kadehi gibi dünyayı gösteren bir saray.
Kalktılar ve salonlara doğru yürüdüler.
Ve oturdular o iki nazenin.
Hicranı baştan beri şikâyet ettiler.
Bir birini gördüklerini yeniden anlattUar,
Bazan bulutlar gibi üzgün ve ağlamaklıydUar,
Bazan da goncalar gibi lâtif ve güler jmzlüydüler.
Her an kaza ve sünnet kılarlardı
Öpüşmekten ibaret olan farzlarm ne minneti vardı?
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Her çendî ku ref'i biin tekeUif
Lêkîn evigandibiin tesernf
Ew gerçi hebiin ji hev bi hêvî
Emma ne di çiin qev/î nişîvî
Hubba di dUan ji heddê derbii
Serheddê zerafetan kemerbii
îşqa ku li ser hedê kemale,
Ava ku ji menbeê zelale,
Elbette xwe dê bi ket hîraset
Na ket çu qebiilîya necaset.
Cwanî ii buhar ii bax û mehbiib
Aya di dmê çi maye metliib?
Xasma hetaitm evînê xahb
Lebteşneyê îşqê herdu canib
Edî çi bi bêjrm? Ez m zanim,
Bîhnez kî ne soyleye zebanim (1)

(1)

Zimanê mm mzane ku çi bêje. Ev bi Tirkîye.

MEMO ZÎN

299

Gerçi onlarm zerinden mükellefiyet kalkmıştı,
Ama ihtiyatı da esirgemişlerdi.
Gerçi birbirinden ümitUydiIer,
Fakat fazla uçuruma gitmezlerdi.
GönüUerindeki sevgi haddinden fazlaydı.
Zarafetin smırı ise kemerdi. (1)
Kemal smırmm üzerinde bulunan bir aşk,
Kajmaktan temiz ve duru olan su.
Elbette kendi kendini koruyacaktır.
Hiçbir pisliği kabul etmiyecektir.
GençUk, bahar, bahçe ve sevgililer...
Artık dünyada murat edüen ne kaldı?
Bilhassa aşk da gaUp olursa.

Her iki taraf m da dudaklan aşktan kurumuş olursa...
Artık ne diyejim ben, bihnem ki?
Bilmez ki ne söyleye zebanım. (2)

(1)
(2)

Kemerden aşağıya dokunmazlardı demek istiyor.
Bu mısra ozan tarafından Türkçe olarak yazılmıştır. Ze¬

ban Farsçada dil demektir.

XL
MÎR JI NEÇÎRE DI ZIVIRE t) BI
SER MEM Û ZÎNE'DA TÊ
Saqî! Me bi gir ku ez bi destim (1)
Mexmiinm ii meynexwarê mestim
Gava ku ve xwar Memê ii Zînê
Axiftî h mm cîhê birînê
Em aşiq eger çi meyperestm
Emma ji meya «Ele,st»ê mestm (2)
Ew mey ne wekî meya te aîe
Ew mey ji cemaîê ZilceîaFe
Ew hubbê hebîbê pakezate
Qînwanê hedîqeyê sîfate
Saqî! Bi de mm jibo Xwedê'ra
Camek ji meya te doh di gêra
Her cir'eyekî e jê bi kim tam
Yek neş'e bese heta serencam
(1)

Bi destim: Di kevim, li ketmême.

weme?».
(2)

«Elest»: Roja ku Xwedê ji gananra go «Ma ez ne xwedayê

XL

BEY AVDAN DÖNÜYOR VE MEMO İLE
ZİN'İN ÜZERİNE GELİYOR
Sakî! Beni tut, çünkü yıkUıyorum ben.
Sarhoşum ve şarap içmeden mest olmuşum ben.
Memo ve Zin aşk şarabı içtiklerinde,
Derinleşti benim yaramın yeri.
Biz âşıklar gerçi meyperestiz.
Ama «Elest» şarabmdan mestiz. (1)
O şarap senin şarabm gibi kırmızı değildir,
O şarap AUahm cemalindendir.
O, zatı pâk olan sevgilinin sevgisidir,
O, sıfatlar bahçesinin salkımıdır.
Sakî! Ver bana Allah aşkına,
Dün dolaştırdığın şaraptari bir kadeh.
Ondan tadacağım her yudumun.
Bana vereceği bir tek neş'e ölünceye kadar yeter.

(1) <<Elest», Allahın ruhlara «Ben sizin tanrınız değil miyim?»
diye sorduğu ve onların da «Evet»- diye cevap verdikleri gündür.
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Ew kej^eki mehze, bê kem ii kej^ (1)
Esrareke bê xiyal ii bê tej^
Da def 'i bi kun xumarê dûşîn
Heşyar-i bi bim ji xwabê niişîn
Da §ibhê Memê ne bit, ku xafil
Bêt mîrê ecel bi ser me acil,
Roja mme urar-i çiiye êvar (2)
Hêja ne bun ez ji xwe xeberdar
Zîn'a hewesa dilê hewayê
Mm dabite nave xwe-ebayê (3)

Mîr hatî h ser wî hmde esker
Zirna ii nefîr ii kiis û mehtar
Dadayî îi teblexan ii sazan
Çawiiş ii seda ii gaze-gazan
Pabendê bi î§qê herdu cîran (4)
Dermande, ji pê§ê yekve heyran,
Qet seh ne kirm ku ev çi renge
Qet goh ne kirm ku ev çi denge
Mîr go ku: «Ve km evan xezalan
Pabende me km ewan şepalan
Têk ber dme baxê wan wekî tejT
Da em bi -kurm hero h wan sejn:'^
Xeîqê ku xezal ii gur ii xergiiş
Xweş girtî li ser mil ii der axii§
Anîn heraî Mîr tijîjryê rez kir
Axiî ku şivan tijîyyê pez kir,
Bê kem û keyf: Bê çiqasî û çawayî.
Çûye: Li gorî texmîna me rastê wî «Çûbe»- ye.
Dabite: Danîbe. Nave xwe-ebayê: Navbera xwe û ebayê,
yan jî «nave xwe ebayê»- yanî navaebaye
xwe.
(4) Herdu cîran: Mem û Zîn.
(1)
(2)
(3)
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O sade bir kejif tir, keyfiyet ve kemnUyetsizdir,
Hayâlsiz ve düşsüz bir sırdır o.
Dün geceki sarhoşluğu onunla defedeyim.
Tatlı uykudan onun sayesinde uyanalım.
Benim haUm de Memo'nunki gibi ohnasm
Ki aniden ecel Beji üzerime çabucak geüp de.
Ömrümün güneşi akşama varmış olup ta.
Hâlâ kendimden haberdar olmamış duruma düşmiyeyim.
Aşk görUümün arzusu olan Zin'i,
Abamm içine kojmıuş olmayayım.

Bey geldi, yanmda bunca asker.
Zurna, bunca insan, da-vul ve mehter.
Çalıyorlardı davuUan, sazları.
Askerlerin önünde jmrüyenlerin sesleri, uğultulan.
Aşk zinciriyle ayaklan bağlı olan iki komşu (1)
Kalmışlardı hâlâ birbirlerinç hayran.
Hiç dujmıadUar ki bu olanlar ne.
Hiç işitmediler ki bu sesler ne.
Bey dedi ki: «Çözün bu ceylânları.
Bu sevinUilerin ayaklarını bağlamayın.
OıUarm hepsini kuşlar gibi bahçeye salm.
Ki hergiin orUarı seyredeUm biz.»
Ceylânları, kurüarı, tavşanları,
Omuzlarmda ye kucaklarmda taşıyan halk.
Getirdiler hepsini Bejin bağma doldurdular.
Çoban ağıla kojrunlan doldurunca,

(1)

Memo ile Zin'i kastediyor.
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Mîr gote ekabir û. xewasan:
«Tenbîh-i bi km nedîm ii nasan
Da çîn ii demek di baxê riinîn
Lewra ku 31 rehtîyan zebûnîn*
Ew hatine der serayê alî
Dîtm der ii ban hemî di xalî
Emraa ku derîçe têk kuşadm
Reng qur'eyê texteyê miradm (1)
Hazir kete qelbê wî xiyalek
Zanî ku ne xalîye ji halek
Mîrê bi weqar ii aql û. ferheng
Tacdîn ii Bekir xwe dane bm çeng
înane sera ku Zîn ii Mem tê
Goh dane seda, ku zêr îi bem tê
Mîr hatî bi serve, dî Mem'ê jar
Pal dayîye balgeyêd-i zertar
Kê§aye serê xwe v/î ebayek
Êvare ne şem'ii ne çirayek
Mîr go: «Kîye ev di vî zemanî,
Bê ruxsetê min di vî mekanî?»
Zînê ku bihîstî, dengî nasî
Fîlhal-i xwe daye bin lîbasî
Mem qet ji cîhê xwe ra ne bii got:
«Seyda te li mm dil ii ceger sot
Mîrim! Te di zanî sz nexwe§biim
Hetta ve dehê qewî neheşbiim
Iro me bihî&t ku xel digel Mîr
Têkda bi tebayî çiine nêçîr
Sebra me ne ma di nav nivînan
Ra biim, ii digel evan birînan,
Naçar-i bi der ketrni ji xanî
Nageh me xwe dî li vî mekanî»
(1)

Wekî qur'ên textê miradanin;

qey ev tewirekî falêbûye.
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Bey ileri gelenlere ve büjüklere dedi ki:
«Tanıdıklara ve nedimlere tenbih edin,
GideUm biraz bahçede oturalım,
Çünkü yorgunluktan halsiz düştük»
Onlar geldiler büyük saraym kapısı önüne,
BaktUar ki saray ve her taraf boştur.
Fakat küçük kapUann hepsi açıktır,

Murad tahtalarmm kur'aları gibidirler.
Derhal Beyin kalbine bir şüphe düştü.
Anladı ki bu, bir durumdan haU değildir.
Ağırbaşlı, akıllı ve biIgiU olan Beyin,
Koltukları altma girdiler Bekir ve Tacdin.
Getirdiler Zin ile Memo'nun oturduğu saraya,
Kulak verdiler ki, bir fısıltı geliyor.
Bey, Zavallı Memo'nun üzerine geldi.
Baktı ki altm renkli ipliklerle dikilmiş yastıklara
yaslanmış.
Basma çekmiş bir aba,
Akşamdır, ne bir mum, ne de bir çıra var.
Bey dedi ki: «Kimdir bu zamanda.
Benden izinsiz olarak bu mekânda?
Zin sesini işitince tanıdı.
Derhal Memo'nun abasma büründü.
Memo hiç yerinden kalkmadı ve dedi ki:
«Senin avm benim gönlümü ve eiğeriırU yaktı.
Beyim! Biliyordun ki ben hastaydım.
Düne kadar da tamamen baygındım.
Bugün duyduk ki halk Beyle birUkte,

Hep birUkte ava gitmişler.
Yataklarm içinde sabrımız kalmadı,
Kalktım bu yaralarla beraber.
Çaresiz evden dışarı çıktım.
Birden kendimi bu mekânda buldum.»
F.

:

20
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Mîr go: «Nexwe§an nehin jibo qeyd
Barî te di baxêda çi kir seyd?»
Go: «Ez ku bi bêm bi ke tu bawer
Dawer bi mera ku bûye yawer,
Mm dî di vî baxîda xezalek
Emma ne xezal-i bii şepalek
Ahiiwê sipî ii çav di reşbiin
Biskên di sîyah ii bêhnê xweşbiin
Her lehze ji nafeyêd tetarî
Sed bar-i ji turejryan di barî
Sehrayê Xeten tijî bitm misk
Yek tayê ji zitfê wê ii yek bisk
Her çendî sipî ii çavbelekbû
Emma bi qiyasê mm melekbii
Lewra ku tu hatî ew nîhan bii
Hmdî tu ne hatê ew eyanbii»
Tacdîn ji tekellima wî zanî:
Ziîn hatîye ba Memê nîhanî
Go: «Goh me dme Memê, ku dîne
Malxolî'ye, wî aqiî çunîne»
î'raz-i kmn ji wî kelamî
E'yan hemî vêk ketm temanû
Saqî ii şerab ii şem'i xwestm
Dîwanekî hakîmane bestm
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Bey dedi ki: «Hastalar için kayıt yoktur.

Bari bahçede ne avladm bakalım?»
Dedi ki: «Ben söylersem sen de inan ki,
AUah bana öylesine yardım etti ki,
Ben bu bahçede bir ceylan buldum.
Ama ceylân değildi, bir güzeldi o.
Beyaz bir ceylandı, gözleri karaydı,
Zülüfleri siyah, kokusu güzeldi.
Her an Tatar iUkesinin miskinden.
Yüzlerce jük omm saç halkalarmdan yağıyordu.
Haten sahrası misk ile dolu olsa.
Ancak değer ziUfünün bir teUne.
Gerçi beyazdı, gözlerinin rengi kara ve aktı.
Fakat benim ölçümle o bir melekti.
Sen geldiğin için o gizlendi.
Sen gelmeden önce o açıktaydı»
Tacdin onun konuşmasından anladı ki,
Zin gizli olarak Memo'nun yanma gelmiş.
Dedi ki: «Memo'ya kulak asmajrm, çünkü deUdir,
Başmda akU yoktur, o sar'ahdur»

Bunun üzerine o sözden vazgeçtiler,

İlerigelenlerin hepsi mecUste toplandUar.
Sakî, şarap ve mum istediler,
Şahane bir dîvan kurdular.
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XLI

TACDÎN JIBO RIZGARKIRINA
MEME t ZÎNE MALA XWE DI

ŞEWITÎNE
Tacdîn fikirî ku- bezme biişe
Pir zewq û sef a ii ey§ ii nii§e
Mem zêde bi xusse û. meîale
Çii baîve û go: «Bira! Çi haîe?»
Erama bi îşaret ii miemraa
Pirsî, û Memê bi remz ii îma,
Destê xwe oi hûçika ebayê
Kê§a, ii ecayîbek numayê
Dîtm du kezî ji miskê tatar (1)
Manendê du ser bi muhrî şehmar (2),
Gerdayî di paşila Memê'da (3)
Mem mayî di heybet îi xemêda
Zanî ku qewî xirabe ehwal
Ra bii bi lez, ii bezî ii çii mal
(1)
(2)
(3)

Miskê: «Mişkê». bû, me li şûnê «Miskê». nivîsî.
Wek serê du şehmarên bi morî.
Gerdayî: «Pêçayî, lefîyayî, marê ku xwe gilor di ke.

XLI

TACDİN MEMO İLE ZİN'İ KURTARMAK
İÇİN EVİNİ YAKIYOR

Tacdin baktı ki meclis karışıktır.
Çok zevkli, safalı, eğlenceli ve içkilidir.
Memo fazlasıyla kederli ve üzgündür.
Ona doğru gitti ve dedi ki: «Kardeş! ne haldir?».
Fakat işaret ve muammayla
Sordu, Memo da işaret ve imayla.
Elini abanın yeninden
Çekti ve ona acayip birşey gösterdi :
Tacdin, Tatar miskinden iki saç örgüsü gördü.

İki boncuklu yılan başı gibiydiler.
Büzülmüştü Memo'nun koynunda,
Memo kalmış heybet ve gam içinde.
Tacdin, durumun çok fena olduğunu anladı
Kalktı çabucak ve koşarak eve yollandı.
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Nageh bi xezeb ku çû ji derda
Zanî Sitîyê, digel xeber da
Gotî: «Te çi hale, ey tehemtm!
Tacîl-i çîye, kîye te dijmm?»
Gro: «Ra be Sitî! Ku mm derenge
Iro me digel vê maîê cenge
Tlflê xwe xilas ke, dê bi çit mal
Mal bo mm, ii ha jibo te mendal
Sermayeyê umrê zendeganî
Yanî Mem û Zîn bi dilgiranî,
Maj^e di werteya belayê
Mm qesde ku ez bi kim ruhayê
Xel ve d'kujit agirê bi avê
Ez dê ve kujim bi agir avê»
Mala xwe ji rengê qewmê Zerdeşt
Da agir, ii gazîya xwe rahe§t
Agir ku di girte xan ii manan
Wî girte bi gazî-yîi fîxanan
Eqwam ii qebaîl ii egaîr
Bîlcimle bezîne def 'ê agir
Agah-i ku biin emîr ii xîlman
Xalî kirm ew sera ii dîwan
Ew jî ku bezîne wê liewarê
Wî mittehemî we gote yarê: (1)
«Tacdîn-i te dî çi reng eda kir?
Miisa li me behrê xera ziwa kir
Ra be tu here heremserayê
Da ez bi çim agir ii nîdayê»
Zîn ra bii ii çiiye xelweta xas
Tacdîn-i ne ma ne cil, ne palas
Esbab ii tecemmil ii defîne
Emlak ii cewahir û xezîne
(1)

Wî mittehemî:

Wîyê ku di bin zennêda mabû. Yanî Memê.
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Aniden hışunla kapıdan içeri girince,
Sıti durumımu anladı ve kendisiyle konuştu.
Dedi ki: «Halin nedir senin, ey kahraman!
Nedir telâşın, kimdir sana düşman?»
Dedi ki: «Kalk Sıti! Geç oldu berUm için,
Bugün bu evle savaşım var benim.
Çocuğunu kurtar, ev gidecektir,
Ev benim olsun, al sana çocuk.
Hayatımm, ömrümün sermayesi,
Yani Memo ile Zin, ağır bir durumda,
Belânın bataklığında kahnışlar,
Benim amacun onları kurtarmaktır.
Başkası ateşi suyla öldürür.

Ben ise ateşle sujnı öldüreceğim.»
Sonra, Zerdüşt kavmi gibi e'vini.
Ateşe verdi ve yükseltti feryadmı
Ateş han-ü manian sarmca,
O da feryada ve figana başladı.
Kabileler, aşiretler ve herkes.
Hep birlikte ateşi söndürmeye koştular.
Bey ve hizmetçiler de haberdar olunca,
BoşâlttUar o sarayı ve de bahçeyi.
Onlar da o feryada koşunca,
O sanık şöyle dedi yare: (1)
«Gördün mü, Tacdin nasU defetti?
Musa, önümüzde gam denizini kuruttu.
Kalk sen harem sarayma git.
Ben de ateşe ve feryada gidejim»
Kalkıp özel dairesine gitti Zin,
Kalmadı ne bir elbisesi, ne de bir kiUmi Tacdin'in,
Elbiseleri, güzellikleri, hazineleri.
Mülkü, mücevherleri ve defineleri,
(1)

Sanık Memo'dur,

«Müttehem»

karşıhğı

olarak yazılmıştır.
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Bîlcimle d'rêya birayê sotm
Lew navî bi qencî tête gotm
Malê rae hebîn tu ey nîkiinam!
Hubba wî d; ket mirov-i bednam
Zînhare ! Me bie h raaî-i haris
Lewra ku di bin ji dest te waris
Cem'a wî jibo te barê zehmet
Terka wî jibo te narê hesret
Roja bi çî pê§edestê Barî
Destê te ji genc ii malê arî
Ev cennet ii e§ qumaşê dîdar,
Ey mifîisê axiret xerîdar!,
Kengê ji tera di bin raiyesser?
Dê bêne te: «Mifliso! Here der»
Reh §ibhetê vî cîhanê fanî
Mift na dine parîyek ji nanî
Maîê me de warisan tu meccan,
Ger dê te bi vê hêsayîya can
Waris ji tera kefenbuhayê
Hette ne kirin di dn hesayê (1)
Hêja ku xwe§î telef bi ke maî
Bîîcimîe b.' de bi hisnê e'mal
Yan serf-i bi ke raîsaîê Tacdîn
Pê navê ebed jibo xwe bi'stîn
Yan pê bi kire tu yarekî qenc
Ew çêtire bo tera ji sed genc

(1)

«Hesa>i- ji kelîma «Hîsse»ya bi zarê Erebî hatîye girtin

di zarê Kurdî'da

bûye «Hesa», bi raana ^Parfe.

Ci
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Hep kardeşinin uğrunda yaktı.
Bunun içindir ki adı iyi söylenir.
Ey İJİ isimli kimse! Malı sevme.
Onun sevgisi insanı kötü isimü yapar.
Sakm ha, mal için ihtiraslı olma.
Çünkü senin elinden alacak varisler.
Onu toplamak senin için zahmetli bir jüktür.
Onu bırakmak da senin için hasret ateşidir.
AUahm huzuruna gideceğin gün.
Elin hazineden ve maldan boş olacak.
Bu cennet, bu güzel kumaşlar.
Ey ahret müşterisi müflis!
Senin eline ne zaman geçer?
Sana diyecekler ki: «Ey müflis! çık dışarı»
Bu fâni cihan gibidir orası da.
Bedava olarak bir lokma ekmek bile vermezler.
Malını bedavadan varislere verme,
Eğer canının rahatını istiyorsan.
Varisler sana kefen parasmı da.
Henüz almadan hisseleri paylaşırlar.
Henüz sağ iken malmı harca.
Hepsini iyi işlerde harca.
Ya da Tacdin gibi sarfet.
Onunla kendine ebedî bir isim al.
Ya da onunla al iyi bir dost,
O senin için jüz hazineden ijidir.
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XLn

BEKIB GnlYA MEMÊ tJ ZÎNÊ
JI MÎB'RA DI KE
Sultanê wîlayetê mehebbet (1)
Serxeylê eyaletê meweddet (2)
Gava ku ji mekmenê xulûsê (3)
Bi'nmêtî h textê dil ciliisê (4)
Kengê di ketm qebiiîê estar?
Hetta elema xwe na ket îzhar
Reh şibhetê padî§ahê encim
Tabende ji taremê çîharim
J'ew çend tebeqatê asîmanê
J'ew çende mesafe ii mekanê
J'ew çendö enasir ii sehaban
J'ew çende mewani'ii hîcaban
Naçar'i di ket nifiiz-i her riiz
Elbette di bîte alem efriiz
Padîşahê walatê evînê. Yanî evîndarî.
Sersiwarê welatê evînê. Yanî evîndarî.
(3) Ji veşargeha rastîyê.
(4) Yanî li ser textê dil rûne û rûmştina xwe jî riîşan bi de.
(1)

<2)

XLII

BEKİR »lEMO ÎLE ZİN'İ BEYE ŞİKAYET EDİYOB
Sevgi iünin sultanı,
Aşk memleketiıün baş atlısı.
Saflığın ve sadeUğin pususımdan çıkıp,
GöntU tahtma oturarak kendiıü gösterdiği an,
NasU perdelenmeyi kabul eder,
Bajnrağmı açığa vurmaksızm?
O da yUdızlarm padişahı gibidir,
Dördüncü gökten ışık saçan güneş gibidir.
Bunca gök tabakasmdan.

Bunca mesafeden ve yerden,
Bunca unsurdan ve buluttan,
Bunca engeUerden ve perdeden,
îster istemez her gün nüfuz eder,
Elbette dünya da aydınlık olur.
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Ev padîşehê ku «I§q»e name
Rojê bi wi nîsbetek temame
Ew jî qe ve na şirit çu caran
Naçar-i bi ker di kct sitaran

(1)

Razê di dilê Memê ii Zînê
Sazê ku di perdeya evînê,
Hmdî ne gîhîştibii zimanan (2)
Ne'dbii çu zîyan jibo xwedanan
Mîzrabê zimanê xelqê nasaz (3)
Bê perde ka bii terane perdaz, (4)
Zîn'ê ne guneh, Memê ne siicik
Agah-i kirm bizirg û kûçik (5)

Zengiî bi deva guhanve zengûî
Meftiile enamilan ji merxû
Uşşaq-i liezîn îi bê newabûn
Xel teşne Hiseyn'e Kerbela'bûk (6)
Meclis bi newayê zêr ii bem bûn
Memîii ji hewayê Zîn Mem bûn
Barê h cemazeyê ne besbii
Xemmaz-i di mertebe ceresbû
Yanî xeberêd-i herdu yaran
Neramam ii hesiid îi îiîlekaran.
Pîvekekî temame, ew bi rojê xweş tê pîvan û qiyaskirm.
Zimanan: «Zebanan» bû, mp li şûnê «Zimanan.> nivîsî.
Zimanê: «Zebanê» bû, me li şûnê «Zimanê » nuîsî.
Ku bê perde, awa û qaydê sitiranê xemiland.
Yanî wê
gotmê li her derê bê pîvan got.
(5) Bizirg û kûçik: Bizin û se, yan jî mezm û biçûk; h gorî
vê manayê «Kûçik». ji «Kuçuk» a bizarê Tirkî hatîye girtm û jibo
rastbûna qafîyê «Kûçik» hatîye r.ivîsîn. Mana «Mezin û biçûk»
(1)
(2)
(3)
(4)

xweştire.
(6)

Wek wî tîbûn, tîyêd gerandma

gotmanbûn.
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Adı aşk olan bu padişaha da,
Güneş tam bir örnektir.
O da hiçbir zaman gizlenmez.
Perdeleri yırtar, ister istemez.

Memo ve Zin'in gönlündeki

sırlar.

Aşk perdesindeki o sazlar.
Henüz dillere ulaşmamışken.
Sahiplerine hiçbir zarar getirmezdi.
Uyg'jnsuz kimselerin dillerinin mızrabı,
Perdesiz olarak teraneperdaz olunca,
Zin'in ne bir günahı, Memo'nun ne bir suçu vardı.
Fakat haberdar ettiler büjükleri ve küçükleri.
Memesi çıngıraklı deveye bağladılar çanı.
Parmak uçları da burguluydu sanki

Âşıklar üzgün ve takatsızdılar.
Halk ise Kerbelâ Hüseyin'i gibi susamıştı.
Meclisler fısUtUarla dolmuştu,
Zin ve Memo'nun aşkmdan doldu.
Devenin üzerindeki yük yetmiyormuş gibi
Gammazlar zil misâliydi.
Yani dedikoducular, kıskançlar ve hilekârlar
îki sevgiUnin haberlerini.

317

318

MEM O ZÎN

Ew çende di mechsan gerandm
Ew çende bi qemsîyan gîhandm

Hetta Bekir'ê ji fengê Iblîs
Sahib xerezê xebîsê tebUse
Ew jî ji wî halî bii xeberdar
Ra bii ji cîhê xwe ew xerezdar
Tenha xw gîhande xelweta Mîr
Elqîsse kir ew qezîjrye teqrîr
Mîr hate tehewwira bi xîret
Bû xerqeyê behrî fikir ii heyret
Pu-sî ji ewê xebîsê saliis
Go : «Ev xebera xîlaf ê namiis,
Em dê ku heqîqetê eyan km,

Serri§teyê tuhmetê beyan km?»
Go: «Emr-i bi ke, Memê bi xiinm
Hun herdu di xelwetê ku riinm,
Mem aşiqê sadiqe, bi zan qenc
Vêra bi leyîze tu bi setrenc
Şertê xwe Ji wî bi xwaze dilxwaz
Dê ke§f-i bi bit heqîqeta raz
Gava ku ewî di kî tu mexliib
Bê: «Rast-i bi bê, kîye te metliib?»
Mem fêris ii betl îi sînesaf e
Xasma bi tera xwe bê xîiafe
Hubba di dilê xwe na ket înkar
Sirra xwe di ket jibo te îqrar
Sabitqedeme di vê evînê
Dê bêje ku: «A§iqim li Zînê»

Paşê, tuwî sahibê kîyaset
Laîq wî bi bîn çîye sîyaset»
Hukkam-i ji cmsê şahê marm
Eshabê simiim ii muhredarm
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O kadar mecUslerde gezdirdiler ki,
O kadar yalancUara ulaştırdUar ki.
Ta ki îblis hujomdaki Bekir bile,
O şaşırtıcı, habis, garaz sahibi bile,
O da o durumdan haberdar oldu.
Yerinden kalktı o garaz sahibi,
Tenha yerde kendini Bejin yanma yetiştirdi,
Hulâsa o meseleyi kendisine ikrar eyledi.
Bey hamiyyet galeyanma geldi.
Düşünce ve hayret denizine daldı.
O riyakâr habise sordu,
Dedi ki: «Namusa aykm olan bu haberin,
Hakikatmı nasU ortaya çıkaralım?
Suçun ipucunu nasıl meydana çıkaralım?»
Bekir dedi ki: «Emir ver Memo'yu çağırsmlar,
îkiıUz halvette oturunca,
Memo gerçek âşıktır, bunu iyi bil
Kendisiyle satranç oyna sen,
Şartmı da «Gönül dileği» olarak koş,
O zaman sırrm hakikati meydana çıkacaktır.
Sen onu yendiğin zaman.
De ki: Doğru söyle, sevgilin kimdir?
Memo kahramandır, jiğittir, safkalpUdir,
Bilhassa seninle zaten ihtUâfsızdır.
Gönlündeki sevgiyi etmez o inkâr,
Sırrmı sana eyler ikrar.
O bu aşkta sabit ayaklıdır,
«Ben Zin'e âşıkım» diyecektir.
Sonra akU ve zekâ salUbi sensin.
Bak ona lâyık siyaset nedir.»

Beyler yılanların şahmm sojrundandırlar,
Zehir sahibi ve mühür sahibidirler.
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Muhran ku di din, bi zan ku zehre
Mihrê ku di kin, bi zan ku qehre
Aqil hezerê di kin ji maran

Xafil di bme mihîbb-ii yaran
Her çendî h nik bi îzz-ii nazî
Her çendî digel bi le'b ii bazî,
Cuz'î bi bitin ji te texej^ir
Kullî di ketm li te tedebbir
Xasma ku hebin xebîs ii xennas
Bedxwah û bexîî-i bm mînen-nas
Tehqîqe xirabtinn u şeytan
Yareb! Me ke wan qerîbê sultan
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Mühürleri bastıkları zaman, bil ki zehirdir.
Sevgi gösterdikleri zaman da, bil ki hışımdır.
AkUh adamlar, jolanlardari sakmırlar.
Gafil insanlar onlara dost ve ahbap olurlar.
Onlarm yanmda ne kadar kadirU ve nazlı da olsan.
Onlarla her ne kadar oyusan, laubali de olsan.

Azıcık senden değişiklik göründü mü,
Tamamiyle sana sırt çe'virirler.
BUhassa yanlarmda habis ve §eji:an gibi kimseler olursa,
OîUar da bedhah ve hasis insanlardan olursa...
Şüphesiz şeji^mdan da kötüdürler,
AUahım! Onlan sultanlara yakm kUma.

F. : 21

xLm

MIB BI MEMÊ'BA BI SETRENC
DI LÎZE Û PAŞÊ Wî DAVÊJE
ZINDANE
Salarê mewakîbê kewakib (1)

Serdarê tewah'ii xewanb
Sultanê serîrê çerxê rabi'
Weqtê weku bii ji şerqê tali',
Şetrancîyê mah ii cmdê exter (2)
Bîlcunle h ser bîsatê exder (3),
Şeh-mat-i kirm bi beyzeqa nur (4)
Te d'go hemî biin di torê mestîir
Mîrê ku ji xîretê dilefkar
Şêrê ji hemîjryetê birîndar
(1)
(2)

Fermanderê

leşgerêd stêran. Yanî roj.

Şetrencîyê mah: Hîva ku bi setrenc di lîzt. Yanî ronahî di

da. Cindê exter: Leşgerê sitêran.
(3) Li ser bîsatê exder: Li ser palasa kesk. Yanî Ii ser erdê.
(4) Şehmat kir: Şahê wan bindest kir, wek lîzvanê ku di setrencêda lîzvanê dm mat di ke. Bi beyzeqa nûr: Bi dankê setrencê
ê ku ji nûrêye.

XLnı

BEY MEMO DLE SATRANÇ OYNUYOR,
SONRA DA ONU ZİNDANA ATIYOR
Yüdızlann kafilesirUn baş komutanı.
Doğan ve batanlarm serdarı.
Dördüncü çarkm tahtmm sultanı.

Doğudan doğduğu zaman,
Satranç ojmayan ayı ve yUdızlar ordusunun
Hepsini yeşil sergi üzerinde,
Işık paji;akı ile mat eyledi,
Sanırdm ki hepsini kendi ağmda gizledi.
»»

Hanüyetten gönlü efkârlı olan Bejin
Onurdan yaralanmış olan o arslanm,
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Hetta sibe xew ne hate çavan
Sakm ne di bii, ji rengê avan
Rojê ku ji meşrîqê i:uma nûr
Afaq-i kirm ji zilmetê diir,
Mîr ra bii ii hate gehneşînê
Nêzîkê serayê nazenînê
Riimşt ii we gote pêşekaran:
«Hun gazî bi kin nedîm ii yaran
Tenha ji mira Memê bi xiinm
Ticdîn îi digel biran me xiinm
Iro h Memê ezê xezeb kim
Siicek wî heye ezê edeb kim
Na bit ku ji mm bi bm di xafil (1)
Bîlcimle bi emrê bm di aal! (2)
J'ew paşê şîhande nik Memê xwend
Hazir kiribiin gulab û gulqend
Ew çende gerab û qend ii şekker
Ew çende gulab ii misk û enber
înan ii di meclisê gerandin
Kej?fêd-i xwe ser bi ser gîhandm
Encamê tekellim ii xeberdan
Kê§ane bi satirenc û nerdan
Mîr gote Memê, bi kîn û kerbe:
«Iro me digel te ceng ii herbe
Ra be ji mua were miqabil
Bê §ik bi tera ezun micadil
Şertê me digel te, ey serefraz!
Herçî te di vê, jibo me dilxwaz»

(1) Na be ku hun ji min bê hay bi bin, bila tim gohêd we h
fermana mm be.
(2) Hemî di fermanêda bi lezin, bi lez fermana min bi cî bînm.
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Sabaha kadar uyku girmemişti gözlerine.
Hiç sükûnet bulmamıştı, sular gibi.
Güneş doğudan ışık gösterince,
Ufukları karanlUctan uzaklaştırmca.
Bey kalktı ve selâmlığa geldi.
Orası nazenin Zin'in köşküne yakmdı.
Oturdu ve hizmetçilere şöyle dedi:
«Çağırm siz nedimleri ve dostları.
Gizüden bana Memo'joı çağırm,
Tacdin ve kardeşlerini çağırmajon.
Bugün Memo'ya gazap edeceğim ben.
Bir suçu var onun, terbiye edeceğim ben.
Benden gafil olmayasmız.
Hepiniz emrimi çabuk yerine getirin.»
Sonra Memo'ya haber gönderip çağırttı.
Gülsuyu ve gül şerbeti hazırlatmıştı.
Hayli şarap, şerbet ve şeker.
Hayli gülsuyu, misk ve anber.
Getirdiler ve mecliste gezdirdiler,
Kejiflerini baştan başa yaptUar.
Konuşmaların, söyleşmelerin sonu.
Satrançlara ve tavlaya geünce.
Bey kin ve öfkeyle Memo'ya dedi ki:
«Bugün bizim seninle savaşımız vardır.
Kalk da benim karşıma gel.
Şüphesiz seninle savaşacak olan berüm.
Ey dikbaşh seninle şartımız:
Sen ne istersen, bizim için de göniU dileği».
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Lê Mîr, ji kuran hebû ciwanek
Mehbûbê zemane, nuktedanek
Yiisif ji melaheta wî mehciib
Ristem ji şecaeta wî mexîiib
Hemsihbet ii hemdemê Memê'bii
Hemşahî-joi hemxemê Meraê'bii
Serdarê kuran bi navê Girgîn
Fîlhaî-i xeber gîhande Tacdîn
Ew betl-i ku bii ji hslê waqif
Ra bûn bi vsora Çeko ii Arif
Şêran veris&ndî qeyd ii zincîr
Hersê bi tebayi çiine nik Mîr
Tacdîn ku digel biran bi me§ hat
Ka'beyn-i j:bo Memê du§e§ hat
Fîl ii Rix ii Kerkedan ku hatm (1)
Dîn Mîr ii mielhraê xwe raatm
Zanîn ku Memo bi bend ii baze
Mîr gote Memê: «Du destê taze»
Sê dest-i ji Mîr birm temamî
Mifsid fikirî ji wî meqamî, (2)
Zîn dî ku h pencerê dîyare
Mîhre li mehê di ket nezare (3)
Bedxwahî, bi nê çi hîle ra kir!
Ev renge behaneyek eda kir,
Go: «Bend ii lej^z ii cîh bi dorin
Hun herdu cîyan bi hev bi gorm
Mem dê bi bitm vê carê mexliib
Hasil bi bitm jibo te metliib

(1) Fîl û Rix û Kerkedan: Sê darikê setrencêne. Mexsed ji
wan Tacdîn û Çeko û Arif'm.
(2) Mifsid: Mirovê fesad; yanî Bekir.
(3) Roje li hîvê di nêre.
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Fakat Beyin genç bir oğlu vardı,
ÎZamânm sevimUsiydi, nüktedandı.
Yusuf onun güzelUğinden utanırdı,
Rüstem onun jiğitliğine yenilirdi.
Memo'nım arkadaşıydı, sohbet arkadaşı,
Memo'nun sevinç ve gam ortağıydı.
DeUkanlUann şahıydı, adı Gırgîn'di,
Derhal haberi Tacdin'e ulaştırdı.
O jiğit durumdan haberdar olunca,
Kendisiyle beraber Çeko ve Arîf de kalktUar.
Arslanlar kopardılar kajat ve zincirleri.
Her üçü birUkte Beyin yanma gittiler.
Tacdin kardeşleriyle birUkte koşarak geUnce,
İki aşık kemiği Memo için düşeş geldi.
Fil, Rüh ve Kerkedan geUnce, (1)
Bejin ve öğreticisinin mat olduklarmı gördüler.
Memo'nun yaman bir oyuncu olduğunu biUyorlardı,
Bey, Memo'ya dedi ki: «Yeniden iki el daha»
Üç el tamamiyle Bey Memo'ya yenildi,
Müfsit adam, oradan baktı. (2)
Gördü ki Zin jmkandaki pencerededir,
Sanki bir güneştir, aja sejTediyor.
O kötü niyetU bak ne hile çıkardı.
Şöyle bir bahane ileri sürdü:
Dedi ki: «Oyunlar, kurallar ve yerler sırayladır,
ÎkiıUz yerlerinizi değiştirin.
Bu sefer Memo yenilecektir.
Senin isteğin de yerine gelecektir».

(1) Fil, Rüh, Kerkedan satranç taşlarının adlandır,
anlamda Tacdin ve kardeşleri için kullanıl^mştır.
(2) Müfsit adam Bekir'dir.

mecazî
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Mîr ra bii ii çii cîhê Mem'ê jar
Mem hate cîhê ji pêşve dildar (1>
Çavêd-i Memê ku dîn ruyê Zîn
Mift dane ji dest xwe Fîl ii Ferzîn
Dil maye li pencer ii şibakan
Hepsê xwe di da h cîh peyakan
Mîr bir ji Memê temamî §eş dest
Mem bii ji meya ji jiê^ve sermest (2)
Mîr gote Memê: «Me bir xwe dilxwaz»
Wî go ku: «Bi bê, çîye te daxwaz?»
Mîr go: «Me xerez ne kesbê male
Meqsiid-i ji teyyê, ke§fê hale
Metliib-i ji le'b ii bend ii bazan
Qet nîne bi xeyrê keşfê razan
Şertê mm ewe: Bi kî tu îqrar,
Kanê di dinê kîye te dildar?
Herçî perîya te diî li bale
Horî sîfete, melek mîsale
Ger laîqê te ewê bi bînim
Malê xwe bi dim, jibo te bînmi»
Sahib xerezê di weqtê firset (3)
Ta'na xwe ji rengê def'ê tuhmet (4)
Go: «Mm dîye ya Memê hebandî
Keçek Erebane, îêvdeqandî
Ser ta bi pîyan reşe wekî qîr
Ne laîqê behs îi xwestma Mîr»
Ta'nê di Memê we reng eser kir
Yekcarî ji aql-i bê xeber kir
Cîyê ku li pêşîya wî yar xuyabû, yanî Zîn.
Ji wê meya ku li pêş wîbû, yanî ji nihêrtma Zînê.
Sahib xerez: Yanî Bekir.
Yanî bi awakî wisa peyîvî, goya ku bi wî awayî îftîraya der heqê Memê'da ji serê hel tîne, lê mexseda wî eve ku bi vê
pey vê derb li Memê xe.
(1)
(2)
(3)
(4)
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Bey kalktı, zavallı Memo'nım yerine gitti,
Memo da yarinin karşısmdaii yere geçti.
Memo'nun gözleri Zin'in yüzünü görünce.
Fil ve Ferzini eUnden bedava çıkardı. (1)
Gönlü pencerelere takUıp kalmıştı,
Atmı yayalarm yerine sürerdi. (2)
Bey tam altı el Memo'yu yendi,
Memo, karşısmdaki şaraptan sarhoş olmuştu.
Bey Memo'ya dedi ki: «Şartımız göniU dileğiydi»
O da dedi ki: «Söyle, göniU dileğin nedir?»
Bey dedi ki: «GayenUz bizim mal kazanmak değüdir,
Meseleyi örtmekten maksat durumun açiklanmasıdır.
Oyunlardan, oynamaktan ve satrançtan maksat,
Sırlarm açıklanmasmdan başka birşey değildir.
Benim şartım odur ki ikrar edesin,.
Dünyada senin sevgiUn kimdir?
Gönlünün, yanında bulunduğu peri,
Huri gibi, melek misâU de olsa,
Onu sana lâyık görürsem eğer.
Malımı verip sana getireyim.»

Garaz sahibi, fırsat zamanında, (3)
Töhmeti defeder şekilde darbesini vurdu.
Dedi ki: «Memo'nun sevdiğiıU görmüşüm ben.
Bir Arap kızıdır, dudakları benekU.
Baştan ay?klara kadar siyahtır, katran gibi,
Bejin söylemesine ve istemesine lâyık değildir».
Darbe Memo'ya o kadar etki yaptı ki.
Birden şuurdan habersiz kUdı onu.

(1)
(2)
(3)

Fil ve Ferzin satranç taşlandır.
At ve yayalar satranç taşlandır.
Garaz sahibi Bekir'dir.
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Behra dilê perde lê, bi co§ hat
Nagah-i bi gazî-yii xuro§ ha±
Go: «Qet ne weye wekî wî gotî
Mînm! Perîya dilê mi sohtî,
Şehzadeye, §ehne§în mekane
Enqaye, bilmdeaşîyane
Mîranîye ew, ji neslê pake
Niiranîye ew, ne ab ii xake
Serdefterê hor ii nazenîne
Her çendî melek, bi navê Zîn'e»
Mîrevxeberaxîlafêheybet
Gava ku bihîstî, hate xîret
Wî gote qebîleya xuîaman:
«Hun bo çi, gelî nemekheraraan !
Vî nakesî na girin bi zîllet,
Da ez bi kujim ewî bi îbret?»
Ra biine Memê dused xezenfer
Mem ra bii pîyan bi destê xmcer
Tacdîn ii Çeko digel birayî
Ra biin bi teessib ii tebayî
Gotm: «Gelî cmdîyan! Ve westm
Him cirale ne serxweş ii ne mestm
Hun qenc-i di zanm em kusanm
Sahib hunerm di pehlewanm
Pênsed Ji we hemle km bi kerban
Na dîne we nebeta gu derban
Ger çi we ecel bi dest me nîne
Emma we gelek ji dest me dîne
Hetta ku bi km Memê girîftar
Sêsed ji we dê bi bm bu-îndar
Hetta ne me hersêyan bi ker km
Him dê Ii Memê kusa nezer km
Herçî kirî Hakimê me ferman
Em na bme maniê çu hukman
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Gönlündeki perdeli deniz coşa geldi.
Henüz olgunlaşmadan haykırarak taştı.
Dedi ki: «Aslâ onun söylediği gibi değildir.
Beyim! Benim gönlümü yakan peri,
Padişah kızıdır, yeri saraydır,
Ankadır, yuvası jüksektir.
Beylerdendir o, temiz soydandır.
Su ve topraktan değil o, nurdandır.
Hurilerin ve nazeninlerin baştacıdır.
Gerçi melektir ama adı Zin'dir».
Bey heybetine aykırı düşen bu sözü
İşittiği anda hamiyyete geldi.
Hizmetçiler topluluğuna dedi ki o:
«Ey nankörler! Sizler niçin.
Bu namerdi zilletle yakalamıyorsunuz
Ki ben onu ibret için öldüreyim?»

Memo'nun karşısma ikijüz arslan dikildi,
Memo da eli hançerli olarak ayağa kalktı.
Tacdin, Çeko ve öbür kardeşleri,
Hamiyyetle kalktUar birlikte.
Dediler ki: «Yiğitler! Geri durun,
Siz hepiniz ne sarhoş, ne de mestsiıuz.
Sizler bizim kim olduğumuzu iji bilirsiniz.
Hüner sahibi pehlivanlar olduğumuzu biUrsirUz.
Beşyüzünüz bile öfkeyle saldırsa.
Hiçbir vuruşun sırasını sizlere vermejiz biz.
Gerçi eceliniz bizim eUmizde değil.
Ama elimizden çok çekmişsinizdir.
Sizler Memo'yu tutuklayıncaya- kadar.
Sizlerden üçjüz kişi yaralanacaktır.
Biz üçümüzü parçalamadıkça,
Memo'ya öylece bakacaksmız.
Hükümdarımız her ne ferman ederse.
Biz hiçbir hükme engel olmayacağız.
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Destêd-i me bestîne li ber Mîr
Ha gerden û dest ii pê ii zincîr*
Mîr ra bii ii pê Memê best
Tacdîn mirina xwe wê demê xwest
Emma çi bi ket? Jibo ne are
Cellade, ne mîre xundekare
Mem girt û §îhande pêşê serheng
Go: «Heps-i bi km di quUeya teng*.
Hel girtm ii birne pê§ê dîzdar
Mehbiis-i kmn di quUeya tar
Dîwanî û meclisî belav biin (1)
Bîlcimle jibo Memê di mehziin
Dîwane sîfet bi ah ii feryad
Hemyan di kirm jibo Memê dad

(1)

Dîwanî û meclisî: Mirovên ku h dîwan û civatêbûn.
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Elimiz Beyin önünde bağlıdır,
îşte boğaz, işte el, ayak ve işte zincir!»
Bey kalktı, Memo'nun el ve ayaklarını bağladı,
Tacdin o anda ölümünü istedi.
Fakat ne yapsm? Bu ona ar değil ki,
Cellâddır, Bey ve hünkâr değil ki.
Bey Memo'joı tutup Komutanm yanma gönderdi,
«Onu dar delikte hapsedin» dedi.
Aldılar ve gardiyanm yanma götürdiUer^
Karanlık deUkte kendisini hapsettUer. .
Divan ve meclistekiler dağUdUar,
Hepsi Memo için üzgündiUer.
Divaneler gibi «Ah» 1ar ve feryadlarla.
Hepsi Memo için ağlar, figan ederdi.
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XLIV

HALÊ MEMÊ DI ZINDANÊDA
Mihra felekê ezel edîma
Kîna felekê ebed qedîme
Herçî wekii ew ji erdê ra ket
Elbette wî dê di erdêra ket
Ulwê Ji xwera eyan di xwazit
Siflê Ji mera nîhan di xwazit
Na bînî, hero ku afîtabê
Davête mixareya turabê
Xasma ku digel qebîlê a§iq
Hem xaîn ii xware, hem mmafiq
Elbette dilê me îşqebazan
Ewwel di bitm bi xenc ii nazan
Axir di ketin meliil îi rae'yîis
Manendê Memê zelîl ii mehbiis
Davêjite raehbesê bi nakam
Datîmte merqedê serencam
Ew bextereşê leqeb h wî Mem
Bê hemnefes li heval û hemdem

XLIV
MEMO'NUN ZİNDANDAKİ DURU1M1
Feleğin sevgisi ezelden beri yoktur.
Feleğin kini ezelî ve ebedîdir.
Onun yerden çıkardığı her şeji.
Elbette yere gömecektir o.
Yükselmeyi kendisi için açıkça istiyor.
Alçalmayı da bizler için gizliden istiyor.
Görmüyor musun, her gün güneşi,
Toprağm mağarasına atıveriyor?
Bilhassa âşıklar topluluğu hakkmda,
Hem hain, hem eğri, hem de münafıktır o.
Mutlaka biz âşıklarm gönlünü.
Önce nazlarla ve edalarla götürür.
Sonunda bizi üzgün ve ümitsiz bırakır,
Memo gibi zeUl kUar ve hapse atar,
Murada ermeden hapse atar.
En sonra da mezara gömer.
Adı Memo olan o bahtıkarajm,
Arkadaşsız, kimsesiz ve dostsuz olarak,
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Havêtine çalekî bi zarî (1)
Teşbîhê bi gorê teng û tarî
Mekriihe wekî dehanê ejder
Menkûre wekî Nekîr ii Mmker
Riini§tî di wêve abîdane
Zmdan h wî bûye çiUexane
Ew cîh h wî biiye çahê Nex§eb (2)
Ew meh gerîya hîlalê yekşeb
Sofî ku gîhî§te kuncê xelwet
Şêxînî gîha meqamê wehdet (3)
Geh §ibhetê a§iqan bi diLxwaz
Geh şibhetê abidan bi daxwaz
Her lehze digel kela girînê
Ev renge he wî di gote Zînê:
Kî: «Ey mîslê herareta xerîzî! (4)
îro he di Misrê dil Ezîz'î (5)
Sed carî hero h qelbê xeranak
Pîrahenê sebrê mm te kir çak
Geh geh, çi di bit weîtî Zilejrxa
Pirsa me bi kî ? Tu ey şekerxa !
Leyîa tuwî, ez Jibo te Mecniin
Gulgiin Ji tera sinşkê pirxiin
Ferhad'im ez, û tu bo me şêrîn
Seyîabê sirişkê coyê şêrîn
Dmya li me ger çi biiye zmdan
Iro he tenê ezim misilman
Lewra Ji devê Nebîyyê Mirsel
Bii ev xebere sehîh ii mirsel:
Bi zarfî: Bi girîn, ku têda girîna mirov tê.
Çahê Nexşeb: Çemê bajai-ê Nexşeb.
Meqamê wehdet: Meqamê yekîtîyê. Belkî jî mexsed jê
«Wehdetil-Wicûd»be.
(4) Wek germîya ku tim, û ji ber xweda tê.
(5) Ezîzî: Tu Padîşahî, serekwezîrî.
(1)
(2)
(3)
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Ağlamaklı bir halde öyle bir çukura attUar ki.
Mezar gibi dar ve karanlıktı.
Ejderha ağzı gibi iğrençti,
Nekir ve Münker gibi korkunçtu. (1)
Memo oturdu orada âbidler gibi.
Zindan ona oldu çile yeri.
O yer kendisine oldu Nehşeb ırmağı
O ay bir gecelik hilâle döndü.
O sofu halvet hücresine ulaşmca,
Şeyhliği birlik mertebesine erişti. (2)
Kâh âşıklar gibi gönül arzusuyla.
Kâh âbidler gibi umutla.
Her an ağlamaklı bir sesle.
Şöylece Zin'e seslenirdi o:
«Ey kalpteki yakıcı ateş!
Sen bugün gönül Mısır'ında padişahsm.
Günde yüzlerce defa dertü gönlümün.
Sabır gönUeğini sen param.parça ettin.
Ne olur bazı bazı Züleyha gibi.
Ey şeker dudaklı, beni sorsan?
Leylâ sensin, ben sana Mecnun,
Gülrengi istersen, işte sana kanlı gözyaşlanm.
Ferhad benim, sen de benim Şirin'imsin,
Crözyaşlanmın seli tatlı su arkına döndü.
Gerçi dünya bana zindan olmuş.
Fakat ben yalnız bugün müslümamm.
Çünkü Peygamberin ağzmdan,
Şu haber doğru olarak rivayet edilmiş ki:

(1)
(2)

Nekir ve Münker, ölüleri sorguya çeken iki meleğin adıdır.
Birlik mertebesi herhalde ermişlerin bir mertebesidir, ya

da «"Vahdeti vücut» denilen felsefedir.
F.

:
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«Dmya ku bihuştê kafirane
Me'wayê belayê mi'ramane»
Her çendî qewî raişewweşim ez
Ew çend bi nuşewweşî xweşira ez
Sed saîî bi gêrî mm tu mehbiis
Ma ez qe di bun Ji weslê me'jms?
Sondê di xum ez bi Siireyê Niir, (1)
Dêraa ku ewe kîtabî mestûr,
Deh carî bi heqqê bejn ii balê,
Çil carî bi heqqê zilf û xalê,
Tehqîq-i bi afîtabê ruxsar, (2)
Tesdîq-i bi mahîtabê dîdar.
Te'kîd-i bi qîblegahê ebrii,
Tazûn-i bi secdegahê gêsii,
Sed carî qesem bi herdu niinan, (3)
Ehda min ewe digel uyiinan:
Hetta remeq hebit Ji canî
Cana! Tu di canêda nîhanî
Hmdî ku Ji hîcrê bê qerarim
Ew çende Ji te umîdewanra
Her çendî ku Mîr h ram xezeb kir
Ev qehrê h mm ne bê sebeb kir
Her çend xebrê Bekir wî goh kir
Ev cebrê li min ewî bi cîh kir
Lewra ku tu §ahî, ez gedabiim
Ez bo te ne kufw-ii hemliqabiira
Tu raîhreceraal ii raehcebînî
Ev çende letîf ii nazenînî
(1)

Sûreyê Nûr: Sûrekî qur'anêye, têda qala minasebetên

nan û mêran

ji-

di be.

Tehqîq: En sonda xwe pît di kim, xurt di kim. Afîtabê
Rûwê teyê wek rojê.
(3) Herdu nûnan: Herdu çavên wek herfên nûn ku di nivîsana Erebîda wehane:
i ' /
(2)

luxsar:
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Dünya gâvurlarm cennetidir,
Müminlerin belâlarmm yeridir.
Gerçi çok fazla sersemim ben,
Fakat o kadar da sersemlikten memntmum ben.
Yüz sene de beni hapsetsen.
Hiç kavuşmaktan ümidimi keser nUjim ben?
Nur suresine andiçerim ki, (1)
YazUmış kitap olan yanağma andiçerim ki,
On kerre senin bojnm ve boşunun hakkı için.
Kırk kerre senin zülfün ve beninin- hakkı için.
Yüzünün güneşiyle andımı pekiştiririm ki.
Simanın mehtabıyla andımı pekiştiririm ki,
Kaşlarmm kıblegâhıyla andımı tekid ederim ki,
Örgülerinin secdegâhıyla andımı büyütürüm ki.
Her iki «nûn» a jüz kerre yemin ederim ki, (2)
Gözlerine karşı ahdim şudur ki:
Canımda bir ramak kalmcaya kadar.
Cananım! Sen benim canımda saklısm.
Ne kadar hicrandan ıstırap çekiyorsam,
O kadar da senden ümitliyim ben.
Gerçi Bey bana hışım etti.
Ama bu hışmı sebepsiz yere etmedi bana.
Gerçi o Bekir'in sözüne kulak verdi,
Ama bana verdiği bu ceza da yerindedir.
Çünkü sen Şahsm, ben ise dilenciydim,
Ben sana emsal ve kavuşmana lâyık değildim.
Senin cemalin güneş, alnın mehtaptır,
Bu kadar lâtif ve nazeninsin.

Nur suresi kadın - erkek münasebetleri hakkındadır.
Nûn «N» harfi demektir, Arapça yazılışı şöyledir:
burada maksat kaştır.
_

(1)
(2)
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Ez xar ii zelîl ii xakîsarim
Ev renge zeîf ii dilfikarim
Perwanerae, ten .mi daye agir
Sohtîme bi batm û bi zalur
Neyliifer'e dil, tu afîtabî
Ten §ibhê kitan, tu raahîtabî
Ger ten bi rizit weya bi bit xerq
Wer dil bi bitm di behrê xem xerq
Heqqê mme, adle, zilm-i nîne
Xasîyyetê agirê evîne
Ev çale eger çi zêde kiire
Emma Ji edaletê ne dûre
Sofîme û sewmeemşînim
Xwe§ talibê niirê riiwê Zîn'im»
Hasil: Qewiraî meqamê «Miitii» (1)
Ber miicibê «Qeble en teraûtii» (2)
Tezkîyyeyê nefsê bii mikemmel
Tesfîyyeyê qeîbê bii mihessel
Ajaneyê riihê bû miceîla
Nef s ii dil ii can bi hev miseff a
Ew mi'tekifê di de'wrê haîê
Hêja ne gîhîgtî dewrê saîê
Belkî ne çil ii ne erbeînek
Zenna di dilê wî bii yeqînek
(1) Meqamê «Mûtû»:
Merteba welîtîyê ku mirov bi mirina
nefsê di gîjê.
(2) Ber mûcibê «Qeble en temûtû»: Li gorî
fermana ku di
bêje «Hê,i ku hun ne mirine», ev gotm jî hedîse. Mana vê beytê
e\'e: Pêxember gotîye ku: «Hêj ku hun ne mirine bi mirin».. Yanî
hê.i ku hun di dinêda di jîn, nefsa xwe bi kujin û wisa xwe bê
nefs bi kin ku wek hun rairibin. Li gorî vê gotma wî ev merteba
welîtîyê ku bi kuştina nefsê çê di be, ji Memê'ra bi cî hat. Lewra
ew .11 hêj ku ne mirib û kete zindanê û nefsa xwe di wêda paqij
kir, goya ku nefsa xwe kuşt û bi wî awayî berî
mirina
xwe

mir.
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Ben ise dikenim, zelilim, topraktanım.
Bu kadar zajnf ve gönlü korkağım.
Pervanejim ben, tenimi ateşe vermişimdir.
İçten de, dıştan da yanmışımdır.
Gönül rUIüferdir, sen de güneşsin.
Ten keten gibidir, sen de mehtapsm.
Ten çürüse de, yırtUsa da.
Gönül gam deryasmda boğulsa da.

Bu benim hakkımdır, adalettir, zulüm değildir.
Bu, aşk ateşinin özelliğidir.
Bu çukur gerçi fazlasıyla derindir.
Fakat adaletten de uzak değildir.
Ben âbidim ve manastırda otururum,
Zin'in jüzünün nurunu arıyorum.»
Hulâsa: «Ölün» mertebesi hasıl oldu,
«Siz ölmeden önce» sözü gereğince. (1)
Nefsin temizliği mükemmel oldu.
Kalbin parlatılması hasU oldu.
Ruh ajması parlatUdı,
Nefis, kalp ve can birbirleriyle temizlendiler.
O âbidin haUndeki değişikUk.
Henüz bir senesi bile dolmadan.
Hatta kırk günü bile dolmadan.
Kalbindeki zan, inanca dönüştü.

(1) Bu ve bundan önceki rnısra' bir hadise işarettir.
Hadis
şöyledir: «Siz ölmeden önce ölünüz». Yani nefsinizi öyle islâh edi¬
niz ki, daha ölmeden nefsiniz yokmuş gibi, ölmüş gibi bir duruma
girsin. Memo da nefsini öyle öldürdü ve hadisin emrettiği merte¬
beye ulaştı.
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Meşhiid-1 bîiwîn h qelbê enwar
Mek§iif-i biiwîn li ber wî esrar

Ajoneyê dil we bii miseyqel
Siiret we bi maneyê mibeddel, (1)
Ew heykelê metleba raecazî (2)
Bii rael'ebê tîflê îşqebazî (3)
Ev munkun ii masîwa seraser
Fîlcunle Jibo wî biine raenzer
Ev dar ii ber ii dewab ii însan
Ev maden ii ev nebat ii heywan
Herçî ku bi dil wî lê nezer kir
Herçî bi xiyal-i lê guzer kir
Her yek di numa Jibo wî Zîn'ek
Meşhiide Ji her yekê yeqînek
Goya bi xwe ew resednişînbii
Ew çal-i Jibo wî diirebînbii

(1)
(2)

Şikl û madde wisa bi manewîyat guhorî ku.

Heykel û laşê daxwaza evîna ne rastîn. Yanî ew laşê
Memê ku berê bi tenê gîhana cem Zînê di xwest û daxwaza wî
evîna di rûdabû, evîna rastîn pêra tunnebû.
(3) Bû cîyê lîztina zarûkê evîna raştîn. Yanî evîna rastîn wek
zarûkekî di leşê wîda dest bi lîztinê kir û gerîya. Evîna di rûda,
şûna xwe da evîna rastîn.
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Nurlar kalbine görünmeye başladUar,
Sırlar önünde çözülmeye başladılar.
Gönlünün aynası öylesine parladı ki,
Şekil, öylesine mânayla değişti ki.
Mecazî arzunun yeri olan o heykel.
Gerçek aşk yavrusunun ojom yeri oldu.
Bütün bu yaratıklar ve Allahtan başka herşey,
Baştan başa ona göründüler.
Bu ağaçlar, mejrveler ve insanlar.
Bu maderUer, bitkiler ve haj/T^anlar,
Her neye gönülden baktıysa o,
HayâUyle her nejin yanmdan geçtiyse o,
Her biri ona bir Zin görünürdü.
'

Her birinden ona bir inanç görünürdü.
Sanki kendisi rasatta oturmuştu,
O çukur kendisi için dürbün olmuştu.

34»

XLV

ZÎN BE HEVÎ DI BE tJ GAZINAN JI

FELEKE DI KE
Zîn'a ku bi derdê hîcrê xeragîn
Bê sebr û sikiin, qerar ii temkîn
Hindî weku Mem ne biiyî mehbiis
Hêja ne di bii Ji weslê me'yiis
Gava weku Mem gîhî§te çalê
Ummîd-i ne ma Jibo wîsalê
Nizhetgeh ii şehneşîn ii eywan
Lê biine hesar û hebs ii zmdan
Hmdî weku §erbet ii teambiin
Goya ku h wê hemî herambiin
Canê ne di kir çu xwab ii rahet
Cîsraê ne di dî çu tab û taqet
Ew renge zeîf ii Jar-i biibii
Goya ku bi cîsmê tayê mîibii
Ew mii gerîya Ji za'feranî
Teşbîhê bi reng ii riiyê Xanî

XLV

ZİN ÜMİTSİZLİĞE DÜŞÜYOR VE

FELEĞE SİTEM EDİYOR
Hicran derdiyle üzgün olan Zin,
Sabırsız, sükûnetsiz, kararsız ve temkinsizdi.
Memo henüz zindana girmeden önce,
Ka-vuşmaktan ümidirü kesmeınişti.
Memo çukura düşünce,
Onun da kavuşmaya ümidi kalmadı.
Gezi yerleri, salonlar ve köşkler,
Kendisine hisar, hapis ve zindan oldular.
Ne kadar jiyecek ve içecekler varsa.
Sanki kendisi için hepsi haramdı.
Canı hiçbir uyku ve dinlenme görmezdi.
Vücudu hiçbir güç ve takat bulamazdı.
Öylesine zajnflamıştı ve incelmişti ki.
Sanki vücudu bir kU teUydi.
O tel zaferana döndü,
Hânî'ıUn yüzünün rengi gibi oldu. (1)
<1)

Şair kendi yüzünün rengini kastediyor.
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Şeb ta bi seher, seher heta şeb
Fanx ne di bû ji zikrê «Yareb!»
Her lehze di gote çerxê dewwar
Kî: «Ey zalimê bê emanê xwînxwar!
Mm qesd ii xerez digel te nîne
Aya te digel mm ev çi kîne?
Dewrek te ne kir demek Jibo mm (1)
Pir dî te meger Mem'ek Jibo mm
Niirek di riiwê me kir te peyda
Sohtm li Memê te pê siweyda
Şewqek di ruxê Memê te hil kir
Qelbê me bi wê te sot, ii kul kir
Aya te çi meslehet di mm dî?
Nîşanê me da te yêkê cmdî
Ewwel te kusan h mm eyan kir?
Pa§ê te çira li mm nîhan kir?

Sohtm te bi agirê fîraqê
Kuştm te bi derdê îştîyaqê
Alem hemî pêkve §ad û xurrem
Dajone mm û Memê te matem
Derdê xwe Jibo mira bi bêje
Jehra di dilê xweda bi rêje
Yiisif te li min şîhande çalê
Kuştim te di vê xirabemalê
Yaqiib-i sîfet hezîn ii nalan (2)
Sebra dil ii can te bir bi talan
Ez majrîme herwekî Zileyxa
Bê Yûsif ii bê mirad ii me'wa»
Greh şekwe di kir Jibo Mem'ê jar
Kî: «Ey Yiisif'ê bê guneh, girîftar!
(1) Te demekî jibo min, jibo
rastbûna şansê min gerekî ne
kir, tu carekî jibo bextewerîya min ne gerîyayî.

(2)

Yaqûb: Bavê Osif Pêxember.
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Akşamdan sehere, seherden akşama kadar,
«Yarab» zikrinden boş kalmazdı.
Bfer an dönen çarka şöyle seslenirdi:
«Ey amansız, hunhar zaUm!
Benim sana karşı bir kastım, bir garazım yoktur,
Senin bana karşı bu kinin nedir acaba?
Bir defa benim için bir devir yapmadm sen.
Bana bir Memo'jru da çok gördün üsteUk sen.
BerUm yüzümde bir nur peydah ettin,
Onunla Memo'nun gönlünü yaktm.
Memo'nun yüzünde de bir ışık çUcardm sen,
Onunla gönlümü yaktm ve yaraladm sen.
Acaba benden ne fayda gördün sen?
Bana yakışıklı bir delikanlı gösterdin.
Önce bana öylece gösterdin onu.
Sonra neden benden sakladm onu?
AyrUık ateşiyle beni yaktm sen,
Kavuşmak hasretiyle beni öldürdün sen.
Âlem tamamen sevinçli ve neşeUyken,
Yalnız bana ve Memo'ya matem verdin sen.
Derdini söyle bana,
Gönlündeki zehiri dök,
Yusuf gibi güzel Memo'mu çukura gönderdin.
Beni de bu 'viran evde bıraktm.
Yakup gibi üzgün ve iniltiyle,
Canımm ve gönlümün sabrını talan ettin sen.
Ben Züleyha gibi kaldun,
Yusuf'suz, muratsız ve jmvasız.»

Bazan da zavaUı Memo'ya yanardı:
«Ey Yusuf gibi günahsız olan tutuklu î

U7
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Da fikr-i ne kî ku rahetun ez
Da zen ne birî bi taqetim ez
Wellahî qesem di kim bi Barî
Rojêd-i sipî, şevêd-i tarî
Nînm Ji mira çu xwab û xwarm
îlla ku du dîde xwîn di bann
Bîdarîye sen'etê du çavau
Xwînxwarîye xv/arma hmavan
Ey qîbleyê qelbê mm ! Bi dibcwah,
Wey Ka'be'yê can! Bi Ka'betuIIah,
Her lehze ji destê fîrgeta te
Her weqt-i ji destê hesreta te
Sed ah ii dused enîn ii efxan
Bê gav-i me têû Ji nêv dil îi can
Ev rengeye halê mm §eb ii riiz
Halê te kusane, ey dU efriiz?!
Zmdanîyê ram! Te kî celîse?
Sewdayîyê mm! Te kî enîse?»
«Ey dil! Tu Ji qelbê mm bi der kev
Wey can! Tu Jibo dilê bi ber kev
Hun herdu herm Memê bi bînm
Lê yek xeberê Jibo me bînin
Ey dil! Tu ku lê di kî selamê
Zii bîne ve bo mera peyamê
Kanê bi çi hale ew girîftar?
Danîn çi xiyale, ê dilefkar?
Kanê h me aşe, yane zîze ?
Baxê wî buhare, ya payîze?
Xweşreng ii letîfe §ibhê sorgul
Yan jar ii zeîfe mîslê bilbil?
Eywan li me biiye darê mîhnet
Zmdan bi me biiye baxê cennet
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Benim rahat olduğumu düşünmiyesin,
Berüm takatli olduğumu sanmıyasm.
Vallahi, Allaha yemin ederim ki.
Ak günlerde ve karanlık gecelerde,
Yoktur benim için uyku ve yemek.
Sadece iki gözümden kan yağıyor.
Her iki gözün işi uyanık kalmaktır,

İçimin gıdası da kan içmektir.
Ey gönlümün kıblesi! Gönlümüzün muradına andiçe¬
rim ki,
Ey canımm kâbeşi! AUahm kâbesine andiçerim ki,
Her an senin ajo-ıhğmm derdinden.
Her zaman senin hasretinin derdinden,
Yüz «ah», ikiyüz inilti ve figan.
Zamansız olarak geliyor canımm ve gönlümün içinden.
İşte budur benim halim gece ve gündüz,
Senin halin nedir, ey aydm gönüllü!
Benim zindanlım! Oturma arkadaşın kim senin?
Benim sevdalım! Yakm dostun kim senin?
Ey gönül ! Benim kalbimden çık sen.
Ey can! Sen de gönül için onunla birlikte git.
Fakat biriniz bana haberini getirin.
Ey gönül ! Sen kendisini selâmlajmnca.
İkiniz gidin, Memo'jm görün.

Çabuk haberini geri getir bana.
Bakalun hali nedir o tutuklunun?
HayaUne ne koymuş o gönlü efkârlı?
Bakalım bize barışık mıdır, yoksa dargın mı?
Bakalım bahçesinde bahar mı var, yoksa güz mü?
Bakalım kırmızı gül gibi güzel renkU ve lâtif rrUdir?
Yoksa bülbül gibi perişan ve zayıf mıdır?
Salon bize nUhnet evi olmuş.
Zindan da bize cennet bahçesi olmuş.
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Xwezya ku h mm xezeb kira Mîr
Manendê Memê bi xull-û zmcîr,
Ez Jî bi şîhandima wê çalê
Rojek ve ketan h mm Ji salê (1)
Carek bi dîya mm ew girîftar
Derman bi kira mm ew birîndar
Umrê mm eger çi yok remeqbii
Heqqa ku mirm Jibo me heq bii

(1)

Ve ketan: Derî h rain ve kirna, li mm der keta.

MEMO ZÎN

Keşke Bey, bana da hışun etseydi
Memo gibi zincirle, prangayla,
Beıü de o çukura gönderseydi,
Senede bir gün bana görünseydi.
Bir defa görseydim o tutuklujm.
Derman etseydim o yaralıja,
Ömrüm bir ramak da olsa.
Gerçekten ölüm bana hak olurdu.

351

XLVI

TACDÎN tr BIRAYÊD XW JIBO
RIZGARKIRINA MEMÊ DI ŞÊWRIN
Eczayê kîtabê î§qebazj (1)
Sehhafê raicelledê mecazî (2)
Şîraze ii cuz'ii bend û terkîb (3)
Ev renge kirm bi nezm ii tertîb
Go: Zîn ii Mem'êd-i nazeperwerd
Gava wehe der ve biin li wan derd
Ew derd-i we bûne behrê ateş
Ew ate§ê xem we biiye serkeş,
Xelqê ku hebii ji îşqê teşwîr
Wî agirî kir h wan we te'sîr,
Ma'liil-i biiwîn hemî bi derdan
Yek carî bi der ketm Ji perdan
Xasma ku miwafiqêd-i dêrîn
Herasihbetê wan, Sitî ii Tacdîn,
Parçên pirtûka evîndarîyê.
Ew kesê ku rûpelên pirtûkêd mecazî rast di ke û saz di
ke. Yanî ê ku dîrokê ji mera neqil kirîye; dîrokvan.
(3) Mexsed ji vana giştik pişkên dîrokêne. Terkîb ev renge
kinn: Bi vî awayî kom kirm û civandin. Nezm û tertîb: Rêzkirin.
(1)
(2)

XLVI

TACDÎN VE KARDEŞLERİ MEMO'NUN
KURTAIÎILMASI İÇİN KONUŞUYORLAR
Aşk kitabmm bölümlerirUn,
Mecazî ciIÜerin cUtçisi,
Düzenli ve nizamlı olarak.

Şu şekilde birleştirdi, bağladı ve şiraze eyledi:
Dedi ki: Nazlı olarak büjütülen Zin ile Memo'ya,
Dertlerin kapısı bu şekilde açUdığı zaman,
O dertler öylesine bir ateş deryasına döndiUer ki,
O dcKt öylesine serkeş oldu ki,
Aşktan bir işaret almış olan herkese,
O ateş öylesine bir etki yapti ki,
Hepsi derüerle hastalıklı oldular,
Tamamiyle perdelerden çıktUar.
Özellikle onlarm eski dert ortaklan.
Ve arkadaşları olan Sıti ve Tacdin'e,

F. :
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Derdan we li wan ji niive ser dan

Edî ne di hate Jê xeberdan
Her çendî ku ew Ji van cuda biin
Dîsan bi wî derdî mibtelabiin
Derdê Sitîyê xiyalê Zîn'bii
Tacdm ji xema Memê we dînbii,
Her lehze digel biran bi şerbii
Qesda di dilê wî ev xeberbii :
Ra bit bi xezeb bi çîte pê§ Mîr
Daxwaz-i bi ket Memê bi teqsîr
Carek bi çitm Memê rica ket
Siic û gunehê Memê eda ket
Da raîr Ji wîra birayê ber det
Ya ev ser û mal-i tê bi der det.
Arif wehe gote: «Ristemê Zal!
Ev emr-i bi mm mihale bê qal
Bê ceng ii cîdal û bê tehewwir
Qet vê §uxulê me km tesevAvir
Ev ma'reke na bitm bi dîwan
Em mane û sibhe sehnê meydan
Ya qenc ewe em sibe siwar bîn
Hersê bi sîlah û kar û bar bîn
Çarane û cewşenan di ber kîn
Zendane ii mîxferan li ser kîn
Gurzan bi hejîn, riman bi bazîn
Ev renge Memê Ji Mîr bi xwazîn
Ya dê bi kutek Mem'ê xwe ber dîn (1)
Ya cimle bi merdî ser bi der dîn
Ger wî bi vî rengî Mem ruha kir,
Derdê di dilê me vn dewa kir.
Wer mayî misir h ser înadê
Em dê bi kirîn we reng cîhadê
(1)

Bi kutek: Bi carekî, di cîda.
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Derüer yeıUden onlara baş gösterdiler,
Artık konuşmak da gelmiyordu gönüllerinden.
Gerçi onlar buıUardan ajmydUar,
Yine de o dertie mübtelâydUar.
Sıti'nin derdi Zin'in hayaUydi,
Tacdin ise Memo'nun derdinden deUye döndü.
Her an kardeşleriyle kavgahydı.
Gönlünün maksadı şuydu:
«Kalkıp hışımla Bejin huzuruna çrkalım.
Kusurlu olarak Memo'jnı istiyelim.
Bir defa gideUm Memo'joı rica edelim,
Memo'nun suç ve günahlarmı affettireUm.
Bey sizin için kardeşi serbest bıraksın.
Yahut bu başı ve malı o yolda feda edelim.»
Arif şöyle dedi: «Ey Zaloğlu Rüstem!
Bu iş bence imkânsızdır, hiç konuşmayalım.
Savaşsız, mücadelesiz ve şahlamşsız,
Asla bu işi düşünmejin siz.
Bu savaş divanla olmaz.
Biz kaldık ve yarm savaş meydanı.
En ijisi şudur ki, yarm bineUm,
Her üçümüz de silâhlı, hazırlıklı olarak.
Yüzlükleri ve zırhları üstümüze giyeüm.
Bileklikleri takalım, miğferleri başımıza koyalım.
Gürzleri sallayalım, nuzraklan ojmatahm.
Bu şekilde Memo'yu Beyden istiyelim.
Ya bir hamlede Memo'muzu bıraktırırız.
Yahut da hepimiz erkekçe başımızı veririz.
Eğer Bey bu şekilde Memo'jnı bırakırsa,
GörUümüzün derdirU derman etmiş olur.

Yok eğer inat üzerinde İsrar ederse.
Biz de öyle bir savaş yapacağız ki...
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J'e'wwelve biçîn Bekir bi ker kîn
Wî midbirî J'ber derî bi der kîn
Her ber derekî gurek h ber bit
Xesmaneyê qenc-i ser bi ser bit
M3r er ji wîra bi ket teessib
Ra bit li me ew bi ket texelhb,
A§ê ecelê wisa bi gêrîn
Te§bîhê heban seran bi hêrîn
Bohtan bi kirîne reqs ii govend
De bêne tema§eyê §ekerxend
Gava weku dest bi dîne herban
Mehbiib-i tema§e kin h derban
Her lelize bi bêjin ew perîzad
Destêd-i we xweş, ciwan û mîrzad!
Hindek bi girîn, hmek sena km
Hmdek bi kenm, hinek dua km
Dildar-i nezer bi km ji bircan
Durdane bi der kevm Ji dircan
Şehzade Ji penceran nezar kin
Gulpîrehenan di ber xwe ker km

Her dem bi bihîn ji nazenînan
Sed medh ii hezar-i aferînan»
Tacdîn xebera birayê göh kir
Mihkem di dilê xweda bi cîh kir

MEMO ZÎN

Baştan gideUm Bekir'i parçahyalım,
O iki yüzlüyü kapmm önünden atalun.
Her bir kapmm önünde bir kurt durursa,
îjiUğin düşmanlığı baştan başa olur.
Eğer Bey Bekir için taassup gösterir de,
Kalkıp bize galip gelmek isterse.
Ecel değirmerUrU öylesine döndüreUm ki.
Taneler gibi kelleleri öğüteUm.
Botan'ı raksa ve halaya kaldıralım.
Şeker gülüşlü dilberler seyretmeye gelsinler.
Savaşa başhyacağımız zaman,
SevgiUler darbelerimizi seyretsinler.
Her an desin o perizadeler,
Eünize sağlık gençler,' beyzadeler!
Kimisi ağlasm, kimi övsün.
Kimisi gülsün, kimi dua etsin,
Dilberler köşklerden sejnretsirUer,
Dürdaneler mücevher kutularından çıksmlar.
Şehzadeler pencerelerden baksmlar.
Gül rengi gömleklerini üzerlerinde yırtsınlar.
Her an nazeninlerden işiteUm,
Yüzlerce övgü, binlerce aferin.»
Tacdin kardeşinin sözlerine kulak verdi,
Sağlamca görUünde yerleştirdi.
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TACDÎN JI MÎR'RA XEBER DI ŞÎNE
Û BERDANA MEMÊ JE DI XWAZE
Sersibhe, ku şehsiwrê efleq (1)
E§heb ku kişande cayê ebleq (2)
Edhem di tewîleyê nihîn kir (3)
Eşheb Ji xwera Ji niive zîn kir
Gurzê xweyê ate§în deranî
Tîxê xweyê zerfeşan ku danî,
Dmya Ji mehabeta xwe zer kir
Tîx ii kemera çîyan bi ker kir

Tacdîn ii biran Ji xelqê l'alî (4)
Xwestm bi dilê xwe wan helalî
Kêşane derê bi reqs ii bazî
Rexşê erebî, semendê tazî
Sereksiwarê sibê. Yanî roj.
Elşheb: Hespê boz, mexsed jê sibeye.. Ebleq: Hespê qer,
yanî şev.
(3) Edhem: Hespê qer, yanî şev.
(4) Xelqê l'alî: Xelkê h alî wan, mirovêd wan.
(1)
(2)

xLvn

TACDİN BEYE HABER GÖNDERİP MEMO'NUN
BII^A.KILMASINI İSTİYOR

Sabahlejin sabahm şehsuvarı, (1)
Boz atı alacalmm yerine çekince, (2)
Siyah atı tavlada sakladı, (3)
Boz atı kendisi için yeniden eğerledi.
Ateşten olan gürzünü çıkardı.
San renk saçan kUıcmı da çekince,
Dünyaja heybetinden sararttı,
Dağlarm kUıçIarmı ve kemerlerini paramparça

etti.

zaman Tacdin ve kardeşleri taraftarlarmdan.
Can ve gönülden helâlUk istediler.
Oynayarak, raksederek kapıya çektiler,
Arap soyiu atı ve çıplak rahvanı.
O

(1)
(2)
(3)

Sabahın

şehsuvarı

güneştir.

Boz attan maksat gündüz, alacahdan
Siyah attan maksat gecedir.

maksat da gecedir.

360

MEM O ZÎN

Mîsmar-1 kirm bedii Ji xeflet (1)
Heşyar-i kirm edii bi sewlet
Meydan bi dewan kilan, bi dest kor
Goya ve di dan li dijmman gor
Tacdîn Ji tewabiê xwe yek pîr
Tajon kir ii zii §îhande pêş Mîr
Gotî: Here bêje: «Mîr ii axan!
Bînende ve na kujm çiraxan
Mîrê me eger çi diirebîne
îro wî di çavê niir-i nîne
Em çar-i bira hebiin di sadiq
Herçar-i h xizmeta wî aşiq
însafe ku zêdetir Ji salê
Mem majaye bê xwedan di çalê?
Dijmm h me §ane, dost-i xemgîn
Ferze rairma Çeko ii Tacdîn
Mera ger çi ku zêde pirgunahe
Lê a§iqe, î§q-i padî§ahe
Hukmê tu me ke li padî§ahan
Zdmê tu rae ke h bê gunahan
Em hêvî di km, Memê ruha ket
Derdê di dilê Memê dewa ket
Era çar-i birane, çar-i dîwar
Erkanê seadeta wî herçar

Herçar-i serêd-i rae wekî go
Çoganê iradeta wî kaşo
Ya raesîehetê Jibo me çê ket
Ya ne, Ji mera Bekir ve rê ket
Da em xeberan Jibo wî bêjm
Derdêd-i xwe em h wî bi rêjm
Riimet me ne ma h riiwê amê
Dê neql-i bi kîn bi çîne Şam'ê»
(1) Mîsmar: Bizmar; qey mexsed jê şûr, yan jî rimin. Kirirt
bedû: Eşkera kinn.
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Aniden kUıç ve mızraklarını çıkardUar,
Heybetleriyle düşmanlarmı uyardılar.
Meydanı tozla inlettiler, ellerinde gürzler.
Sanki düşmanlarm mezarmı kazıyorlardı.
Tacdin yakmlarmdan bir yaşlıjn,
Tajin etti ve Bejin huzuruna gönderdi.
Dedi ki: Git söyle «Beyler, ağalar!
îleriji görenler hizmetçilerini öldürmezler.
Gerçi BejinUz ileriji görüyor,
Ama bugün gözünde ışık yoktur.
Biz dört kardeş vardık ona sadık.
Dördümüz de omm hizmetine olmuştuk âşık.
İnsafa sığar mı ki bir seneden fazla,
Memo sahipsiz olarak zindanda kalmış?
Düşmanlarımız bize sevirUyorlar, dostlanmız üzgün,
Çeko'nun ve Tacdin'in ölümü farz oldu artık.
Gerçi Memo fazlasıyla günahkârdır.
Fakat âşıktır, aşk ise padişahtır.
Sen padişahlara hükmetme.
Suçsuz kimselere de zulmetme.
Biz Memo'yu bırakmasını rica ediyoruz,
Memo'nun gönlünün derdini deva etmesini diliyoruz.
Biz dört kardeşiz dört duvar gibi.
Onun mutluluğunun köşeleriyiz dördümüz.
Dördümüzün de başı top gibidir.
Onun iradesi ise sopa gibidir.
Ya bizim için ijisini yapsm.
Yahut da bize Bekir'i yoUasm.
Ki biz ona birkaç söz söyüyeUm,
Derdimizi ona dökeUm.
HaUc arasmda kalmadı jüzümüz.
Artık nakledip Şam'a gideriz biz.»

XLvm

BEKIB DI TIRSE tJ DEKEKl NtJ
ÇE DI KE
Teqrîrê ku kir temam-i Qasid
Waqif gerîya bi halê hasid (1)
Zanî ku Jibo wîra xirabe
Go: «Efw-i Jibo Memê sewabe
Mîrim! Me ne go jibo te pêşîn
Tacdîn û. biran Ji xwe me êşîn?
Zînê bi de wan weya bi kuj min
Yan ew bi terane xesm ii dijmin
Ya qenc ewe qet ne kî tekellira
Tacdîn Ji te na ketm tewahhim
Bêje: «Me fîda kirm Mem ii Zîn
Tezwîc-i kum, me dane Tacdîn»
Zahir tu me ke evê înadê
Carek ve kuj agirê f esadê
J'ew pa§ê tu bêxe weqtê firset (2)
Zînhare ! Me dê eman ii mihlet
(1)
(2)

Hasid: Dexes. Yanî Bekir.
Bê xe: Vê xe, wî agirî vê xe.

XLvra

BEKİR KORKUYOR VE YENİ BİR
OYUNA BAŞ VURUYOR
Elçi sözlerin hepsini nakledince.
Kıskanç adam durumdan haberdar oldu. (1)
Durumun kendisi için kötü olacağım arUadı,
Dedi ki: «Memo için af isabetU olur.
Beyim! Ben demedim mi baştan,
Tacdin'i ve kardeşlerini incitme diye?
Onlara Zin'i ver, ya da beni öldür,
Yoksa onlar sana hasım ve düşman olurlar.
En iyisi odur ki hiç konuşmayasm,
Tacdin senden çekinmemektedir.
De ki: «Biz Memo ve Zin'i feda ettik.
Nikahladık biz onları ve Tacdin'e verdik.
Sen bu inadını açığa vurma.
Bir defa fesat ateşini söndür sen.
Sonra fırsat geUnce yeniden yak,
Sakm ha, o zaman aman ve mehil vermeyesin.

(1)

Kıskanç

adam Bekir'dir.
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Xesmê ku ne şî bi bî miqabil
Derman çîye ? Şerbeta helahi
Lew lazime hakiman du fmcan:
Yek xasê xirab, ii yêkê qencan
Da yek nexwe§an Jibo wî xweş ket
Ya dî Ji wîra xwe§an nexwe§ ket
Yek canê Ji dijmman cuda ket
Ya dî mirîyan Ji niive ra ket
Kerba xwe rae ke tu aşîkare
Ya qenc ewe era bi kîn midare
Şolm hene, ew bi kerbê na bin
Lewra ku bi zor ii derbê na bm
Ustadî di vêtm, ii teemmil
îxf a ii texaf il ii tehemmil
Ewqatê zemane giinê-giinê
Barî Ji mera kirm nimiine
Yanî şev ii roj ii sibh û şamm
Hm rohnîne, hm Ji wan zelamm
Em Jî di leyalî-yîi neharan
Da bîn bi nîhan ii a§îkaran
Hin zahir ii hmdekan bi xef kîn
Ra kîn hmekan, hman telef kîn»
Wî milhidî §iir wisa seqa kir (1)
Misrî Ji xwera wisa bira kir (2)
Pend û xelet ii xîlaf ii yalan
Bend ii seqet ii xîlaf ii kalan (3)
Tesnî-i kirm wî hmde teşnî'
Bestm wî Ii §iirê §ibhê tersî'

(1) Wî milhidî: Wî bê dînî, wî Xwedê ne nasî, yanî Bekir. Şûr:
-^iro bû, me li şûnê «Şûr»- nivîsî.
(2)
(3)

Misrî: Şûrê Misrê, mexsed jê dek û dolabin. Bira: Tûj.
Bend: Benê şûr. Xîlaf: Qab.
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Karşısma çıkamıyacağm hasmm.
İlâcı nedir? Öldürücü bir zehir.
Bunun içindir ki hükümdarlara iki fincan gerekir.
Biri kötü adamlara mahsus, biri de iji adamlara.
Biri kendisi için hastalan ijileştirsin.
Öbürü de kendisi için sağlan hastalandırsm.
Biri düşmanlarmm camnı çıkarsm.
Öbürü ölüleri yerüden diriltsin.
Öfkeni açığa Vurma sen.
En İJİSİ odur ki idare edeUm.
Bazı işler vardır ki öfkeyle halledilmezler.
Çünkü zorla ve vurmakla çözülmezler.
Onlar için ustalık ve düşünmek ister.
Gizlemek, bihnezükten gelmek ve tahammül ister.
Zamanm vakıfları renk renktirler,
Allah onları bizim için örnek yapmıştır.
YaıU gece, gündüz, sabah ve akşamlardır,
BazUan aydmlıktır, bazUarı da karanlıktır.
Biz de geceleri ve gündüzleri,
Kâh gizli geleUm, kâh açUtça diye.
Bazı kimseleri çikaralun, bazılarını gizUyeüm,
Bir kısmmı kaldırahm, bir kısmmı yok edeUm diye.»
O dinsiz, kUıcı o kadar biledi ki,
Mısır kUıcmı kendisi için öyle keskinleştirdi ki...
Öğütleri, yanlış sözleri, aldatmacaları ve yalanları,
KUıcm halkası, kmı ve torbası haUne getirdi,
O kadar şenî şeyleri süsledi ki.
Hepsini nakışlar gibi kıhca bağladı.
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Ew §iir-i h bm serê xwe danî
Ew renge ve§arî kes ni zanî
Mîrê weku dil bi kerbê sotî
Herçî ku Bekir Jibo wî gotî,
Bawer kir ii gote merdê Qasid:
«Ey pîr-i! Me ke tu fikrê fasid
Ger fewt-i bi kun cemîê ferzan
Tacdîn ku di dim Ji dest xwe erzan?
Mm şewket ii seltenet bi wîne
Ev §uhret ii §anê mm Ji wîne
Ev nam ii nî§an ii ev meqame
Bê xatirê wî h mm herame
Ew Ristemê kejrwe, lendehaye (1)
Gencîneme ez, ew ejdehaye
Bêjê : Bi diîê xwe min Mem ii Zîn
Herdu bi helaîî dane Tacdîn
Bê wech-i Ji ram tu biijd wehşî
Daxwaz-i te kir, ku mm ne bexşî?
Tacdîii ii Çeko bi îzz-ii nazm
Dê her we bi tm, wekî di xwazin»
Qasid ku rewane bû Ji pê§ Mîr
Teqrîrê ku kir temamî tabîr,
Şêrêd-i h §er we biin melaîm,
Gotin: «Dem û dewleta wî daîm» (2)

(1)
(2)

Keywe:

Padîşah,

Key.

Şêrêd h şer: Şêrên ku ji şerra amade bûbûn; Yanî Tacdîn

û birayêd xwe.
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O kılıcı da başucuna koydu.

Öylesine sakladı ki kimse anlamadı.
GöıUü öfkeyle yanmış olan Bey,
Bekir'in kendisine söylediklerine
İnandı ve elçi adama dedi ki:
«Ey ihtiyar ! Yanlış düşünme sen.
Bütün farzları da kaçırsam ben,
Tacdin'i elimden nasü ucuz kaçıruım?
Benim saltanatım, şevketim onunladır.
Bu şöhretim ve şanım hep ondandır.
Bu namım, nişanım ve makamım.
Onun hatırı olmaksızm bana haramdır.
O, Key'in Rüstem'idir, kahramandır.
Ben hazineyim, o da ejderhadır.
Ona de ki: Ben görUümden Memo ve Zin'i,
İkisini kan -koca olarak Tacdin'e verdim.
Ona de ki: Sen sebepsiz yere benden kaçıyorsun.
Sen istedin mi ki ben bahşetmedim?
Tacdin ile Çeko aziz ve nazhdırlar.
Onlar nasü isterse hep öyle olacaktır».
Elçi, Bejin yanmdan gidince.
Sözlerin hepsini onlara arUatmca,
Savaşa hazırlanmış arslairUar öyle yumuşadUar ki,
Dedüer «Devri ve devleti dâim olsun onun».
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BEKIR RÊ NÎŞANÊ MÎB DI DE

Êvarê ku asîmanê menqel (1)
Danî, ii h wan ve§arî meş'el (2)
Yanî ku ve ku§t çiraxê zerrîn (3)
Wer girtî Ji nii hîbasê rengîn
Mîrê ku hemîşe §ad ii xurrem
Goya ketibii lîbasê matem
Wî bextekê riisîyahê mel'iin (4)
Gava ewî dî ku Mîr-i mehziin,
Go: Xem me xwe ey çiraxê dewiet!
Ger umr-i bi dit Jibo rae mihlet,
Ev kerb ii elera eger te navê,
Zînê û Memê Ji dil xwe bavê.
Ew herdune baisê fesadê
Ew biine sebep Jibo înadê
Ger îzn-i bi dit jibo mira Mîr
Ez dê bi kujun Memê bi tedbîr
(1)
(2)
(3)
(4)

Menqel: Manqala agir, mexsed jê sitêrin.
Meş'el: Mêlede, yanî roj.
Çiraxê zerrîn: Çira rengzer, yanî roj.
Bextek: Kabûs, yanî Bekir. Mehzûn: Melûl.
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BEKİR, BEYE YOL GÖSTERİYOR
Akşamlejin gök, mangalı koyup, (1)
Onlardan meşaleji gizlejince, (2)
Yani sarı çırayı söndürüp.
Siyah elbiseji gijince.
Her zaman se'vinçU ve neş'eU olan Bey,
Sanki matem elbisesine bürünmüştü.
O kara yüzlü mel'un kâbus, (3)
Beji üzgün gördüğü zaman.
Dedi ki: «Gam yeme ey devletin çırası!
Eğer ömür bana mehil verirse.
Bu dertleri ve elenU eğer istemiyorsan,
Zin'i ve Memo'joı kalbinden at.
Onlarm ikisidir fesadı uyandıran.
Onlardır inada sebep olan.
Eğer Bey bana izin verirse.
Ben Memo'yu bir tedbirle öldüreceğim.
(1)
(2)
(3)

Mangaldan maksat yıldızlardır.
Meşaleden maksat güneştir.
Bekir'i kastediyor.
F.

:

24
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Tacdîn ii biran bi §erbetek zehr
Tu d'şî demekî ewan bi kî qehr
Emrê ku di bit tedarik asan
Ageh me ke pê tu xelq ii nasan
Mîrim! Tu here, bi bêje Zînê:
Mem sohlîye, agirê evînê
Mem teşne, tu abê zendeganî
Mem mirde, tu canê cawîdanî
Bêjê ku: Here Memê derîne
Mm dayîye te, Jibo xwe bîne.
Mm zanîye Mem zîyade Jare
Perwaneye, meqseda wî nare
Gava ku nezer bi ket li Zîn'ê
Tehqiqe ku na ketm çu Jînê
Fîlhal-i dema ku wê bi bînit
Bawer me ke ev bi nh bi mînit
Mem ger bi vî rengî zii fena bit
Dê keşmekeş û nîza-i ra bit»

Mîrm hene aqihn, ezîzm
Lê sadedilm, di bê temîzm (1)
Ew sade Ji bilh ii natemamî
Dil na dme menşea keîamî
Wan dil gohe, goh bi diîve nîne
Ra§çavm ii merdimeksipîne (2)
Herçî ku di bêjmê xerezdar
Bawer di km ew bi rastîyê xwar
Na bên : Eve qence ya xirabe
Ne bên: Eve xet'e ya sewabe (3)
(1)
(2)
(3)

Bê temîzin: Ni kann qencî û xirabîyê ji hevdû ve qetînin.
Bîbikên çavêd wan sipîne; qey mexed eve ku wek koranin.
Xet'e: Şaşe. Sewabe: Raste.
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Tacdin'i ve kardeşlerini bir zehir şerbetiyle,
Bir zaman kahredebilirsin sen.
Kolayca başarUacak olan işten.
Halkı ve insanları haberdar etme.
Beyim! Sen git Zin'e de ki:
Memo aşk ateşiyle yanmıştır.
Memo susuzdur, sen hayat sujoısun,
Memo ölüdür, sen ebedî hayatsm.
Ona de ki: Git Memo'joı çıkar.
Ben onu sana verdim, kendine al getir.
Ben biUyorum ki Memo çok perişandır.
Pervanedir o maksadı ateştir.
Zin'e baktığı zaman.
Muhakkak ki yaşıyamıyacaktır.
Onu gördüğü an derhal.
Sağ kalacağma inanma.
Memo eğer bu şekilde yok olursa.
Keşmekeş ve çatışma da ortadan kalkacaktır.:

Bazı beyler vardır ki akUlı ve azizdirler.
Fakat saf kalplidir ve işleri ayırdedemezler.
Onlar sadece ahmaklıklarmdan ve eksikUklerinden,
Sözün menşe'ine gönül vermezler.

Onlarm kalbi kulaklarıdır, kulakları kalplerine bağlı
değildir.

Gözleri karadır, göz bebekleri de beyaz.
Garaz sahiplerinin onlara söyledikleri sözlere.

İnanırlar doğruya eğri olarak.
«Bu ijidir ya da kötüdür» demezler,
«Bu doğrudur ya da yanlıştır» demezler.
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Qasirnezerm di bê teemmil
Hazirxezebin di bê tehemmil
Eixleb di bm ew bi aqlê mexriir
Ekser di germ Ji dani§ê diir
Bedxwah ii bexîl ii bedsekalan
Bed'esl ii sefîh ii bedfîalan
Tînm di kme refîq ii rehber
Bednam-i di bm wezîr ii serwer

Di'spêrme van kesan umiirê
Ew êd'xme dewletê qusiirê
]Mîrêd-i bi dewlet ii feraset
Sahib şefeqet xwedan sîyaset,
Eîw her kesekî xwedan-i na km
Hetta weku îmtihan-i na km
Çil carî di km yekê micerreb
Pa§ê ewî dê bi km miqerreb
Ev mîr ii wezîrîya cîhanî
Ev be^-w kizîrîya zemanî
Herdu bi mîsalê yek di lîzm
Herdu di betal ii bê temîzm
Hetta weku ger ne bê tu «E3îheq» (1>
Kengê di bîye wezîrê mitleq?

(1)

Yanî tu bi durûtî û şalû:^ her karê wan rast têw nekî.
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Kısa görüşlü, düşüncesizdirler.
Çabuk öfkelenirler, tahammülsüzdürler.

Çoğunluk akıUanyla mağrur olur onlar,
Çoğunluk danışmaktan uzak kalır orUar.
Bedhah, cimri ve kötü lüyetU kimseleri.
Kötü, soylu, akılsız ve kötü huylu kimseleri.
Getirip kendilerine arkadaş ve kUavuz yaparlar.
Kötü isimli kimseler onlara vezir ve öncü olur.
Bu kimselere bırakırlar işleri.
Onlar da devlete kusur sokarlar.
Devlet adamı ve zeki olan Beyler,
Şefkat ve siyaset sahibi olan Beyler,
Onlar herkesi beslemezler.
Ta ki imtihan etmeyinceye kadar.
Kırk kerre birisini denerler,
Sonra onu kendilerine yakm yaparlar.
Dünyadaki bu beyUk ve vezirUk,
Zamanm bu beyliği ve kâhyalığı.
İkisi birbiri gibi ojmarlar.
İkisi de boş ve birbirinden seçilmezler
Sen «Elhak» demedikçe, (1)
Nasıl mutlak vezir olursun?

(1)

Yani herşeyi kabul edip «Evet efendim» demedikçe.
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MlR DESTtJRA DÎTINA MEME DI

DE ZÎNÊ tr ZÎN DI XEME
Tedbîr-i kunende pîrê aqil (1)
Elv renge he bii Jibo me naqil
Go: Mîr bi mi§awerê û rayê
Weqtê weku çii heremserayê
Zîn gazî kir ii h ba xwe danî
Eîw perde Ji ser sirê helanî
Go: «BêdiIîya Memê me bes kir
Azerden-i mm h wî ebes kir
Cewr û sîtema ku min h wî kir
Elw cewr-i te kir, sîtem ewî kir
I§qa te Ji wî aqil revabii
Şeyda ii cmiin û mibtela bii
Zanî ji hekîmekî me tedbîr
Dîwane dewa di bm bi zmcîr
Lew mm bi xezeb şîhande çalê
Ew hebs-i li v/î gîhande salê
(1) Tedbîr kunend: Kesê ku bi binê karan û tedbîran di zane.
Pîrê aqil: Pîrê aqilmend. Yanî mirovê ku vê çîrokê neqil kirîye.

BEY ZİN'E MEMO'YU GÖRMESİ İÇİN İZİN
VERİYOR VE ZlN BAYILIYOR

İşin içjüzünü bilen akıllı ihtiyar.
Şöylece bize nakletti macera ja:
Bey istişareyle ve kararla.
Harem sarayına gittiği zaman,
Zin'i çağmıp yanma oturttu.
Ve perdeyi sırrm üzerinden kaldırdı.
Dedi ki: «Memo'nun kalbiıU kırdığımız yeter.
Ben ona boşuna eziyet ettim.
Benim ona yaptığım haksızlık ve zulümdür,
O zulmü sen ettin, haksızhğı da o yaptı.
Senin aşkm onun akimi kaçırmıştı.
Sersem, deli ve tutkun olmuştu.
Biz bir akıllıdan tedbiri öğrendik.
Divane kimseler zincirle tedavi olurlar diye.
Bunun içindir ki ben onu hışurUa zindana gönderdim,
O hapis hayatını bir sene uzattım.
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Da î§q-i bi ket kemalê hasil
Hubba we ne ket wîsal-i batil
Elhal-i dema bi qelb ii cani
Mîqdarê mehebbeta we zanî
Hun herdu di merteba kemalm
Meqbûhn ii qabiîê wîsaîm
Mem aşiqê sadiqe bi tehqîq
Qelbê me di ket Jibo wî tesdîq
Me'miire bi emrê padî§ahî
Maziire bi uzrê bê gunahî
Herçî ku li wî bi ket îtabê
Eîbette di bînitm îqabê
Hisna teye ew kirî girîftar
Hubba teye ew kirî birîndar
Tîra wî li dil ketî te îê da
Ew dariiwê bêhe§î te pê da
Ew sirme di çavê wî te kêşa
Hetta tu ne dî, wî diî ne êşa
Zilfa. te h dest ii pê wî bestî
Eqreb sîfeta dilê wî gestî
Toqa te h gerdena wî danî
Dava te ve da h qelb ii canî
Çawa ve kirm te herdu ahû
Ber dane feqîr-i herdu cadii
Dîsan tu here digel xeber de
Qeydan tu ve ke Jibo xwe ber de
Ey xunçeyê naşikufte sorgul!
Bi'§kîn qefesê, derîne bilbil
EJw têhne,. tu kanîya Feratî
Ew xeste, tu çeşmeya heyatî
Ew teşne, tu abê zendeganî
E3w mirde, tu canê cawîdanî»
EJv perdegaye ku pir hewa bii
Mezbiitê di perdeya heya bii
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Bunun sebebi aşkm kemale ermesini sağlamaktı,
Kavuşmanm aşkınızı iptal etmemesini sağlamaktı.
Şimdi ise canü gönülden,
Aşkmızm derecesirU öğrendim.
Siz ikiniz kemal derecesindesirUz,

Kavuşmaya lâyık ve makbulsünüz.
Şüphesiz Memo gerçek âşıktır.
Kalbimiz onu tasdik ediyor.
O padişahm emriyle memurdur.
Günah olmayan özürle mazurdur.
Ona sitem edecek kimse.
Elbette cezasmı görecektir.
Senin güzelliğindir onu tutkun yapan,
SerUn sevgindir onu yaralıyan.
Onun kalbine isabet eden oku sen 'vurdun,
O sersemlik ilâcmı da ona sen verdin.
O sürmeji gözüne sen çektin,
O seni görmeden kalbi ağrımadı.

Senin, ellerine ve ayaklarma bağladığm ziUüf ,
Bir akrep gibi kalbini soktu.
Senin, bojmuna geçirdiğin halka.
Onun gönlünün ve ruhunun önüne kurduğun tuzak oldu^
Sen nasıl iki ahuyu çUcardıysan,
Ve zavallıya iki cadı gibi saldırttıysan,
Yine git sen, kendisiyle konuş,
Zincirlerini çöz, kendin için bırak onu.
Ey açUmamış kırmızı gonca giU!
Kırıver kafesi, çıkıversin bülbiU.
O susamıştır, sen ise Fırat pmarısm,
O hastadır, sen ise hayat pmansm.
O susuzdur, sen ruh veren susun,
O ölüdür, sen ebedî ruhsun.»
Kalbi aşk dolu olan o örtiUü hatun,
Utanma perdesiyle zaptedilmişti.
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Elw perde biray ku lê hel avêt
Xwînê di dev ii gepê wê havêt,
Zîn'a ku dused birîn h cergê
Çii haletê fewtê, şadê mergê (1)
Behra ku Ji cunbe§a hewayê
Mehfiize bi perdeya heyayê
Haciz ku hewa reva ji mabejm
Berzex Ji heya ne ma di behrejm (2)
Ew qulzemê xem kelî bi ser coş
Ser coş ii kelî, pirande serpoş
Serpoş-i pirî, Ji dil pela xiin (3)
Havêtî wekî Ferat ii Ceyhiin
Goya hejîya hezar-i bî§e
Meybii, rijîya Ji qelbê şî§e
Mîr-i bi xerez kenî h Zînê
Ew renge reva kela girînê
Hazir Ji diiwê kebabê ulfet
Gerya wî di çev-i e§kê şefqet
Fewwareyê merhemet bi kel hat
Bêgav-i girî ewî digel hat
Ew çende girî bira digel wê

Hetta sibe her we man di xelwê
Zîn xerqeyê xwînê dil wekî gul
Mîr lê di girî mîsalê bilbil
Mehrem heraî vêk ketm h ba wan
Bîlcimle bezîne dest û dawan (4)

Kî: «Ey Xusro'yê heq§înasê adil!
Naheq tu Jibo çi biiyi qatil ?
Şadê mergê: Bi mirinê şa bû, minna xwe xwest.
Di behreyn: Di herdu behranda. Qey mexed jê behra evînê
û a derd û xemane. Yanî sînorê ku ji şermêbû, di navbera herdu
behranda ne ma.
(1)
(2)

(3)
(4)

Pirî: Firî. Pela xû: Pêla xwînê.
Dest û dawên Mîr.
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Kardeşi o perdeji kaldırıp atmca,
Ağzmdan ve burnundan kan f ışkırdı.
Ciğerinde ikijüz yara bulunan Zin,
Ölüm haUne girdi, öhneji diledi.
Aşkm kaynamasıyla dalgalanan bir deıUz,
Utanmak perdesiyle korunuyordu,
Rüzgâr aradan duvan kaçırınca.
İki deniz arasmdaki utanma berzahı kalmadı.
O gam deryası kaynadı ve taştı.
Taşarak kaynadı ve perdeji jorttı
Perdeyi yırttı, ve gönülden kan dalgası
Fışkmdı Fırat ve Ceyhun misâU.
Sanki bin meşe ağacı birden sallandı,
Sanki şaraptı ve şişenin içinden dökiUdü.
Bey garazla Zin'e güldü,
O şekilde ağlamanm kajmamasmı savmak istedi.
Hemen şefkat kebabmm tütsüsünden.
Gözlerinde şefkat gözyaşlan topladı.
Merhamet dalgalan kajmadı.
Aniden onunla ağlaması geldi.
O kadar kardeşi Zin'Ie beraber ağladı ki...
Sabaha kadar ikisi o halvette öyle kaldUar.
Zin kırmızı giU gibi kalbinin kanma boğulmuştu.
Bey üzerinde ağlıyordu bir biUbiU misâU.
Ev halkı hep yanlarmda toplandUar,
Hepsi Beyin el ve eteklerine kapandUar.
Dediler ki: «Ey hakşinas, âdil Husrev!
Haksız yere rUye onun katiU oldun sen?
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Zîn gulbenê baxê îsmetêbû
Zîn serwê rîyazê îffetêbii
Pakîze dura sedef Ji dircan
Laîq te ne bii bi gêrî mircan
Nazikbedena letîfe masiim
Bê cirm-i bi kî Ji umrê mehriim
Ev renge di xak û xwînêra kî
Bê siic-i ji can beden cuda kî»
Mîr go: «Me kirm xiyalê batil
Ew bê he§e, ez ne biime qatil
Zînê di kujun meger bi erada
Tiibaye di cennetê heremda»
Elhlê heremê bezîne ser wê
Ciibar-i rewan kinn h serwê
Bii §îwen ii şîn di xan ii manan
Feryad-i gîhane asîraanan
Yek hatî ji derve nagîhanî
Go: «Mem mir, ii dawe zendeganî»
Zînê mirma Memê bi goh ket
Goya miribii Ji nii bi rih ket
Ra bii fikirî di çar kenaran
Dî Mîr di giritî §ibhê baran
Xelqê heremê xewas ii amî
Matemzede biine bîttemaraî
Go: «Ey sebebê seadeta min!
Bê kej^ tu me be di daweta mm
Ey §ah-i! Te daye riihê ruxset
Fewta xwe wî dî jibo xwe firset
Can çii ii bi canê mittesil bii
Elw riih-i bi rûhê mizmehil bii
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Zin masunduk bahçesirUn giU fidanıydı,
Zin iffet bahçesinin servi fidanıydı
Sedef kutunun içindeki pâk inciydi.
Mercana çevirmek sana yakışmazdı.
Lâtif, masum ve nazik bederUni,
Suçsuz yere ömürden mahrum etmemeUydin.
Bu şekilde yerlere sürüp kanlara bulamamahydm.
Suçsuz yere canını bedeninden ayırmamahydm.»
Bey dedi ki: «Yanlış hayaller kurmajan,
O baygmdır, ben onu öldürmüş değilim.
Ben Zin'i nasU bile bile öldürürüm?
O Harem cennetinde Tuba ağacıdır.» (1)
Harem halkı Zin'in üzerine koştular.
Kanal sularmı servinin üzerine döktüler. (2)
Hanü manlarda matem ve yas koptu,
Feryadlar göklere jükseldi.
ÂrUden biri dışarıdan geüp,
«Memo öldü ve canını verdi» dedi.
Zin'in kulağına Memo'nun ölüm haberi girince.
Sanki ölmüştü de yeniden dirildi.
Kalkıp dört tarafa baktı.
Gördü ki Bey yağmur gibi gözyaşları döküyor.
Harem halkı, yakm ve uzak herkes,
Mateme girmişler tamamiyle.
Dedi ki Beye: «Ey mutluluğumun sebebi!
Benim düğünümde üzgün olma sakm.
Şahım! Sen ruhuma izin verdin,
O, ölümünü kendisi için fırsat buldu.
Berüm ruhum gidip Memo'nun ruhuna ka'vuştu,
Benim ruhum onun ruhımda kayboldu.

(1)
(2)

Tuba cennet ağacının adıdır.

tJzerine gözyaşlan döktüler demek İstiyor.
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Hetta ku ne bii Ji dev te îqrar
Elw maja di hebsê ten girîftar
Teşbîhê Memê meliil ii mehbiis
Bo hîfzê riza ii nav ii namiis
Elw lew ne di çii heta ve îro
Mabii li Ji vanîya te gîro (1)
Riihêm! Te Ji dil deraa riza da
Şahêm! Te di milkê dil sela da
Cîsmê minê bê newa giran bii
Riihê minê natewan rewan bii
Derhaî-i Ji qalibê bi der ket
Şewqek Ji nhê Memê bi ber ket
Wan terk-i kinn serayê f anî
Ew çîme cîhanê cawîdanî
Herçî ku qebiil ne ket mekanan
Dê sejT-i bi ket di lamekanan

Hun vê seferê xelet me xiinm
Şahid Ji mera miqerrebûnm
Gava weku can Ji ten rewan bii
Canan ewî dît ii can bi can bii
Hasil: Ku Ji pa§ê îttîsalê
Ew pertew ii meş'ela cemalê,
Gavek sekmîn ii raitraeîn biin
Hîna ku bi yekve mi'temîn biin,
Ew qetre di qulzema sîfatan
Ew zerre di behra mihlîkatan,
Dera hatme sahilê fenayê
Geh çiine bi ser hedê beqayê
Fîlcimle Ji merkeza turabê
Ejw zerre gîhane afîtabê

(1) Li ji vanîya
Girtî, girtî mabû.

te: Li benda

destûr

û xwestina

te. Gîro:
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Senin ağzmdan ikrar çıkmadıkça,
Ruhum ten hapishanesinde tutuklu kalmıştı,
O da Memo gibi üzgün ve tutuklu kaldı.
Namusu, şerefi ve senin rızanı korumak için.
O, bugüne kadar gitmemişti, çünkü
Senin iznirU bekliyordu, onun için kalmıştı.
Ruhum! Sen göniUden rıza verdiğin zaman.
Şahım! Sen ten memleketinde sala verdiğin zaman.
Benim takatsiz vücudum ağırlaştı.
Benim güçsüz ruhum jürüyüp gitti.
Ruhum derhal vücudumdan çıktı,
Memo'nun ruhundan da ona bir ışık kavuştu.
OıUar fani sarayları terkettiler.
Onlar ebedî cihana gittiler.
Mekânları kabul etmeyenler,
Lâmekânlarda seyredecekler.
Siz bu yolculuğu yanlış okumayın.
Bizim şahitlerimiz büjiik meleklerdir.
Can tenden çıkıp gidince.
Canan onu gördü ve can cana kavuştu.
Hulâsa ka'vuştuktan sonra,
O güzelUk meşalesi ve ışığı.
Bir an durdular ve dinlendUer,
Birbirine emin oldukları zaman,
O damlalar, sıfatlarm deryasmda,
O zerreler, tehlikelerin denizinde.
Kâh yok olmak sahiUne geldiler.
Kâh ebedî kalmak smırma gittiler.
Hulâsa toprağm merkezinden,
O zerreler güneşe kavuştular.
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Qet'a ne bi îttîsal ii tehlîl (1)
Mehza ne bi înfîsal û tehwîl (2)
Wan rê ku birm bi canibê zat
Baqî gerîyan bi zatê zerrat (3)
Nînm eceb ev xeber Jibo mm
Hun vî me kme himer Jibo mm
§êxê weku ez bi dil mirîdim
Ew riih ii rewane, ez qedîdun
Her çendî li ba we navî Mem'bii
Lê padî§ehek elîhîmembii
Bii laîqê ferrê padîşahî (4)
Meqbiilê teqerriba îlahî
Qelbê vîye wadîya miqeddes
Riiha wî bi niirê Heq miqebbes
Hel girtun ii bi'rme Turê Sîna
Bînende kirun digel xwe bîna
îname derê Ji vê hîcabê
Ev zerre gîhande afîtabê
Hîna ku bi can min ev sefer kir
Ev can me ji can firo§î, qer kir (5)
Her çendî ku zahir «îqlîî» got (6)
Hazir wî di pejrve «îrcîî» got (7)

(1) Ne bi gîhana hevdû û yekbûnê. Yanî ne ku gîhan hevdû
û tê ketin nava hevdû, bi hevdûra bûn yek.
(2) Ne bi cudabûn û vegerîn. Yanî ne ku ji hevdû cuda bûn
û ji hevdû qetîyan, ve gerîyan.
(3) Bi xêra zatê bûn zerreyêd nemir.
(4) Şan û şerefa padîşahîyê.
(5) Ji can firoşî: Qey mexed jê laşe. Qer kir: Me birî, jê

qetand.
(6) «îqlîî» : Jê bi qete, jê der keve. Yanî ji ganê mera got ku:
«ji laş der keve, jê bi qete».
(7) «îrcîî»: Ve gere. Yanî ji ganê mera got:«Dîsa ve gere,
here bi gîje laş»-.
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Asla birleşmeden ve ajrrUmadan,
Asla birbirinden ajnnlmadan ve başkalaşmadan.
Onlar zata doğru yola çıkmca.
Zat sayesinde ebedî zerreler oldular.
Bu haber benim için garip değildir.
Siz bunu benim hünerim kabıU etmejin.
Candan Müridi bulunduğum şeyh.
Ruhtur, candır, ben ise kuru bir etim.
Gerçi sizin yanınızda adı Memo'dur onun.
Fakat jüksek himmetii bir padişahtır o.
O padişahça jükselmenin lâyıkı oldu,
Allaha yaklaşmanın lâyıkı oldu.
Onun kalbidir Mukaddes vadi, (1)
Onun ruhu hak nunmdan ışık aldı.
Beni alıp Turi Sina'ya götürdü.
Bana gösterdi oraja ve berU de kendisiyle gördü.
Beni bu perdeden dışarı çıkardı.
Bu zerreyi güneşe ulaştırdı.
Ben bu yolculuğu ruhumla yaptığım zaman.
Biz bu ruhu vücudumuzdan sattık ve ajnrdık.
Gerçi o ruhuma görünüşte «Kop» dedi,
Arkasmdan da derhal «Dön» dedi.

(1)

Hz. Musa'nın Tannyla konuştuğu vadi.
F.

:

25
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Lew hatime da bi kim we razî
Merzîyye bi bim h pê§ê Qazî
Da ez bi kinm digel we tevvdî'
Da hun bi kirm digel me teşyî'
Dîsan ve genm ji ba we reqqas
Mirtaz-i bi bim bi cenneta xas»
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Geldim ki sizlerden helâllik alayun,
Yargıcm huzuruna helâllik almış olarak çıkayım.
Gfeldim ki sizinle vedalaşajnm,
Sizler de beni yolcu edesiıüz diye.
Yine döneyim yanmızdan raksederek,
Has eeımetle mutlu olayım.»
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ZÎN WESÎYETA XWE LI MÎR DI KE
Zînê ku numane wan keramet
Ev çende menazil ii meqamat,
Riini§t ii wesîj^eta xwe bo Mîr
Ev renge he kir beyan ii teqrîr
Kî: «Ey padîşehê rihan û qelban!
Hem§îre buwî fîda ii qurban
Qurbanê te bm hero dused Zîn
Ez hêvî di kun ne bî tu xemgîn
Roja weku bir me Mera Jibo xwe
Bîlcimle bmn me xem Jibo xwe
Mensiir-i buwîra h keşwerê xem
Xera biine Jibo mira misellem
Mem bo mm, ii merhemet Jibo te
Xera bo ram, û seltenet Jibo te
Şahêm! Bi mira mebe mmazi'
Ez biime bi hîsseya xwe qani'
Riine tu li textê, §ibhê Xusro
Tacê xweyê zêr bi gêre kecrii
Bezma terebê bi dêre tertîb
Zewq û ferehê bi gêre terkîb

LI

ZİN'İN BEYE VASİYETİ
Zin onlara bu kerametleri gösterince.
Bunca mertebeler ve makamlar gösterince.
Oturup vasiyetini Beye
Şu şekilde anlattı ve ikrar etti:
«Ey ruhlann ve gönüllerin padişahı!
Kızkardeşin sana feda ve kurban olsun.
Sana kurban olsun günde ikijüz Zin,
Senden rica ediyorum olmayasm üzgün.
Ben Memo'yu kendime seçtiğim gün.
Bütün gamlan da kendime seçtim.
Gam iUkesinde zafere ulaştım ben.
Gamlar bana teslim oldular.
Memo beıUm olsun, merhamet serUn,
Gamlar benim olsun, saltanat senin.
Şahım! Benimle ihtilâfa düşme.
Ben kendi hisseme kanaat getirdim.
Otur sen tahta Husrev gibi,
Altm tacmı jüzünün üzerine eğ.
Saz mecUsini tertip eyle,
Eğlence ve sevinci biraraya getir.

390

MEM O ZÎN

Serxweg bi ke sade îi ruwalan
Çiin xweş ke ji niive pîr ii kalan
Esbabê neşat û kameranî
Adabê sefa li zendeganî
Amade ke şerbet ii teaman
Azade ke carîye-w xulaman
Pir ke tebeqan Jibo nîsarê
Da bên fiqera di vê hewarê
Mecmii-i bi ke miferrîhatan
Mexliit-i bi ke miettîratan
Meclis bi bitm bi wan mizehheb
Tehnîyye bi bit Ji nii miretteb
Da vêk bi kevm li mm şekerxend
Têkra bi hejm bi reqs ii govend
Eqsamê bixiir û iid ii enber
Ma-werd ii zibad ii miskê ezfer
Ev cms-i Ji nî'metan bêtir bm
Ev qism-i Ji heddê zêdetir bm
Heywanîyeta me biiye zail
Rûhanîyeta me bûye kamil
Cîsmê me eger di çîte çalê
Riihêd-i me dê bi km wîsalê
Eqda weku dawetî melek bm
Eqsamê bixiirê dê gelek bm
Lewra ez ii Mera melek sîfatm
Em maîlê tîb ii tej^ibatm
Ursa ku firi^te dawetîne
Damad û eriis-i eennetîne
Roja ku Sitî te daye Tacdîn
Çawa te di şehrê bestm ayîn,
Tenbîh-i bi ke dikan û siikan
Tezyîn-i bi km ji rengê biikan
Botan tu bi bê bila siwar bm
Cmdî tu bi bê bila li kar bm
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Pâk gönüUeri ve deUkanlUan sarhoş et.

İhtiyarları, kocakarUan yeniden dirilt.
Eğlencenin ve mutluluğun vasıtalarmı,
SevinçU olmanm, safa sürmenin usûllerini,
Hazırla şerbetier ve yiyeceklerle,
Azad eyle cariyeleri kölelerle.
Serpmek için para tabaklarmı çoğalt.
Bu çağrıya gelsin fakirler.
Ferah verici şeyleri topla.
Güzel kokulan birbirine kat.
MecUs onlarla yaldızlansm.
Kutlama yeniden düzenlensin.
Şeker gülüşlüler başıma toplansmlar.
Hep rakısla ve halayla sallansmlar.
Buhur, ûd ve anber çeşitleri.
Gülsuyu, zübad ve ceylânlarm keselerindeki misk,
Bu nimet çeşitleri çokça olsunlar,
Bu çeşitler haddinden fazla olsunlar.
Bizim haj^anhğımız zail olmuştur,
RuhanîUğinüz de kâmil olmuştur.
Gerçi vücudumuz çukura gidecek.
Ama ruhlarımız bir birine kavuşacak.
Meleklerin dayetli olduklan düğünde.
Buhur çeşiüeri de çokça olacaktır.
Çünkü ben ve Memo melekler gibijiz,
GüzelUğe ve güzel kokulara meyilUyiz.
Meleklerin davetU oldukları düğünde,
Gelin ve güveyi de cennetlik olacaklardır.
Sıti'ji Tacdin'e verdiğin gün,
NasU şehirde törenler yaptırdıysan,
Tenbih et, dükkânlara ve çarşUara,
Gelinler gibi süslensinler jine.
Söyle Botan halkı binsinler.

Askerlere emir ver hazırlansınlar.
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Sergerm-1 bi bm wekî di îdan
Hmdî ku h hev di dm cirîdan
Roja ku te ew perî verê kir, {1>
Çendî weku kêfxweşî te çêkir,
Ez hêvî di kim bi kî înayet
Qaniin-i bi kî wisan rîayet, (2)
Iro he jibo mira du çendan (3)
Dîsan tu wisan bî şad û xendan
îhsan ke tedank ii cîhazan
Hazir bi ke imtriban û sazan
Manendê îmareya Sitî tê
Her şibhetê mehmela perî tê,
Tabiiteke zêmîgar ii rengîn
Smdoqeke xurdekare zerrîrt, (4)
Serpoşê ewê zemîntela bit
Sejrwanê ewê xwedan cela bit.
Zînhare ! Me herdu biik ii zavan
Bê qedr-i ne kî h pêşê çavan
Gava ku di çîne nêv mezarî
Da xelq-i ne bêjitin bi zarî:
«Eqda Sitîyê çi roje xwe§bii!
Zînê Ji ezel çi bextereşbii!»
Naşê me bila Sitî digel bê
Tacdîn-i digel Memê bi dil bê
Manendê Memê Jiboyê Tacdîn (5)
Tacdîn bi wîra bi gêre şo§bîn
Şoşbîn bitm ew digel Mem'ê mm
Şahî bitm ew digel xemê mm
Ew perî: Sitî.
Qayde wisa bx parêzî. Yanî ji mmra jî wek wê rojê aheng
û kêfxweşî çê kî.
(3) Du çendan: Du qas h wê rojê.
(4) Xurdekare: Derxûn, çenbil û tiştên dm.
(5) Wek ku Memê jibo Tacdîn bû birazava.
(1)
(2)
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Bajrramlarda olduğu gibi başları ısmsm,
O kadar ki birbirleriyle cirit oynasmlar.
Sen Sıti'ji yolcu ettiğin gün.
Ne kadar sevinç yaptırdıysan.
Rica ediyorum dikkat edesin.
Usûlü öyle yerine getiresin ki.
Bugün bizim için iki misü,
Se'vinçU ve gülümser olasm.
Çejizlerimi ve hazırlıklarımı lütfet.
Sazcıları ve sazları hazırla,
Sıti'rUn içinde oturduğu taht gibi,
AjTien o perinin oturduğu tahtaravan gibi,
Altm nakışlı ve renkli bir tabut,
Parçalan altmdan olan bir sanduka
Onun kapağı zemin renginden cilâlı olsun.
Onun halesi parlak ve cilâlı olsun.
Sakm ikimizi, geUn ve güveyi.
Gözlerin önünde itibarsız yapmıyasın.
Mezarlığa gideceğimiz zaman.
Halk ağlayarak demesin ki:

«Sıti'nin düğünü ne güzel bir gündü!
Zin ezelden beri ne karabahtiıydı!»
Benim cenazemle birlikte Sıti gelsin,
Tacdin de Memo'nun cenazesiyle gelsin.
Nasıl Memo Tacdin'e sağdıç olduysa,
Tacdin'i de Memo'ya sağdıç yap.
Sağdıç olsun o berüm Memo'na
Se'vinç olsun o gamlarımla.
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Ey maîlê xejTê bê mikafat!
Wey bazilê meqsed ii miradat!
Hetta veku salekî temaraî
Hindî ku telef di kî teamî,
Hmdî ku bi der di dî lîbasan,
Hmdî ve di xiinî am ii xasan,
Hmdî ku bi ker di kî quma§an,
Hmdî ku belav di kî meaşan,
Her rojî bi nîj^eta xezayê
Hmdî ku gelek di kî etayê,
Hmdî weku tu h text-i riinî,
Her rojî tu cmdîyan ve xiinî,
Hmdî ku tu pir di kî xezînan,
Hmdî weku şa di kî hezînan,
Hmdî ku xenî di kî feqîran,
Hmdî ku ruha di kî esîran,
Hmdî di hikiimetêxeber dî,
Hmdî weku girtîyan tu ber dî,
Herçî ku Jibo xwera di kî xerc,
Herçî di xezîneyan di kî derc,
Qehra weku dijmman di ket def',
Zecra weku zaliman di ket ref',
Edla ku Jibo Xwedê tu xas kî
Mezlûra-i Ji zaliman xelas ki,
Sazê ku di cengêda di bêjî,
Xwîna Ji mixalifan di rêjî,
Hetta xurekê seyê şikarê,
Hetta elefê kerd-i barê;
Şahêm! Li te bit wesîjryeta mm:
Wan serf-i bi ke bi nîyyeta mm
Me'fkir di heqîqet û tnecazê
Bi'nvîse h deftera cîhazê
Da fexr-i bi kun h pê§ê zavê
Şermende ne bim di weqt û gavê
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Ey karşılık beklemeden ijilik yapan!
Ey maksadlan ve muraüan veren!
Bir sene tamam geçinceye kadar.
Ne kadar jiyecek dağıtırsan.
Ne kadar elbise dağıtırsan.
Ne kadar huzura ileri gelenleri ve halkı çağırırsan,
Ne kadar kumaş biçersen,
Ne kadar maaş dağıtırsan.
Her gün gaza niyetiyle.
Ne kadar çok ijiUk yaparsan.
Ne kadar tahta otmursan,
Her gün ne kadar asker çağırırsan.
Ne kadar hazine doldunırsan.
Ne kadar üzgün se'vindirirsen.
Ne kadar yoksul zenginleştirirsen,
Ne kadar esir azad edersen
Ne kadar hükümet iğlerinde konuşursan.
Ne kadar tutuklu serbest bırakırsan.
Kendin için her ne harcarsan.

Hazinelere her ne koyarsan.
Düşmanları defeden hışım.
Zalimleri ortadan kaldıran ceza,
AUah için icra edeceğin adalet,
Mazlumları zalimlerden kurtarman.
Savaşta söyleyeceğin saz.
Muhaliflerden dökeceğin kan.
Av köpeğinin jiyeceğine varmcaya dek.
Yük eşeğinin ulufesine varmcaya dek.
Şahım! Sana vasiyetim olsun.
Hepsini benim niyetime sarf et.
Hakikati ve mecazı düşünme,
HepsirU çeyiz defterine yaz.
Öyle yap ki güvejirUn önünde iftihar edejim,
O vakit, o anda utanç dujonayajnm.
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Her çendî ku mm qewî dirêj kir
Pirbêjîye, ser li te me gêj krr
Gorî teme meqsade me diire
Diir bit Ji te, merqeda rae kûre
Lew hmde qeder di bêm bi dîqqet
Da bête dilê te rehm ii rîqqet
Der heqqê mm ii Memê ne kî ar
Gava di mmt Mem'ê birîndar,
Ez dê bi cenazeyê wîra bira
Hetta veku meqberan teba bim
Weqtê di mirira, bi dî tu destiir
Da mm bi kirm digel wî mestiir
Mm J'aîî wî derbider ne gêrî
Bê perde digel wî mm veşêrî»
Zînê ku kirm wesîjryet axir
Xaîb gerîya Ji derdê hazir, (1)
Mîr go: «Tu here Memê bi bîne
Ger dê miribit ewî ve Jîne
Bawer tu bi ke, bi sîdq ii îman
Bûme li te ii Memê peşîman
Ger hun bi mirm, we ger ku ra bm
Na bit tu ii Mem Ji hev cuda bm»

(1)

Yanî derdê wê yê hazir wmda bû.
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Gerçi ben çok uzattun.
Bu çok oldu, senin de başmı ağrıttım.
Sana kurban olajnm amacımız uzaktır.
Senden uzak olsun mezarımız derindir.
Bu kadar dikkatle söylüyorum ki.
Kalbine merhamet ve jmmuşakhk gelsin.
Benim ve Memo'nun hakkında ayıplamıyasm
Yararlı Memo öldüğü zaman.
Ben onun cenazesiyle geleceğim.
Mezarlığa kadar onunla olacağım.
Ben öldüğüm zaman izin veresin.
Beni de onun yanma gömsünler.
Beni ondan yana derbeder etnUyesin,
Beni onunla perdesiz olarak gömdüresin.»
Zin vasiyetinin sonunu getirince.
Hemen derdinden kurtulunca.
Bey dedi ki: «Git sçn Memo'jm gör,
Eğer ölmüşse onu yerüden dirilt.
İnan sen, doğru ve inanarak,
Sana ve Memo'ya pişman olmuşumdur.
Eğer ölseniz, ya da kalksanız siz.
Sen ve Memo bir birinizden ajn:Umıyacaksmız.»

397

:

LD

ZÎN DI ÇE CEM MEMÊ
Zînê ku bibîstî ev tekellun
Ev mihr û. wefa û ev terehhim
Ra bii xemilî Ji payê ta ferq
Bii behrê hism di gewheran xerq
Dajon ii Sitî ii sed perestar
Xurşîd ii meh û niciimê sej^yar,
Bîlcimle bi der ketm Ji bircan
Durdane bi der ketm Ji dircan
Sed carîye û Sitî ii dayîn
Hel girtm ewê bi resm ii ayîn
Zanî ku ne bû mirad-i hasil,
Bê xelwetê xasê şêxê karaiî (1)
Ew Zuhre, mîsal-i zerre reqqas (2)
Bii mehremê razê xelweta xas
Gava ku gîhane xelwexanê
Dergeh ve kinn h hebsîxanê

(1)

Şêxê kamil: Yanî Memê.

(2)

E\v zumre: Ew sitêra Zuhre (Venus). Yanî Zîn.

LII

ZİN MEMO'NUN YANINA GİDİYOR
Zin bu sözleri işitince.
Bu sevgiyi, vefayı ve merhameti görünce.
Kalktı, baştan ayağa kadar süslenerek
Bir güzelUk deryasma döndü, mücevherlere
boğularak.

Dadı, Sıti ve yüz nedime,
Güneş, ay ve gezegen yUdızlar gibi.
Hep beraber burçlardan çıktUar sanki,
İnci taneleri sedeflerden çıktı sanki.
Yüz nedime, Sıti ve, dadı.
Aldılar onu merasim ve ahenkle,
Zân biliyordu ki murada kavuşulmaz,
ErrrUş şeyhin has halvetine girmeksizin.
O Zühre bir zerre gibi raksederek,
Has halvetin sır mahrenü oldu.
Onlar halvet yerine ulaşmca,
Hapishanenin kapısmı açmca.
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Ew pêkve bi me§'el ii fener çiin
Dayîn ii Sitî hmek di ber çiin (1)
Dîtm ku di sahilê sedefwar (2)
Ew xerqeyê behrê îşqê xwînxwar,
Durdaneyê bêbuhayê canî (3)
Der daye Ji dest xwe rayeganî
Fanosê qefes we raayî bê tab (4)
Gulzarê beden we mayî bê ab
Wan pirs-i kirin Ji xelqê bendî
Halê wî feqîr û mistemendî
Xelqê ku digel Memê girîftar
Gotm ku: «Me dî Ji sethê dîwar
Berqek bi eceb Memê bi ser ket
Şewqek Ji serê Meraê bi der ket
Yek §ibhetê rojê, yek hejav bii
Yek §ibhetê zêr, ii yek Ji zîv bû
Ew §ems ii qemer ku mittesil bûn
Derhaî-i bi yekve mizmehil biin
Gava weku pêkve miqtebis biin
Ew herdu li dew'ê ram'ekis bûn
Ew reng gerîyan minîr ii rewşen
Zmdan h me kime sehnê gulşen
Mera jî bi vî rengî bê xeber bii
Xwîna dilê wî bi derve der bii»

Ey dîdayê dil ne biiye meftiih
înkar-i ne kî teCeilîya rûh
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Qasekî li pêş çûn.
Qeraxê wek sedef. Yanî qeraxê girtîxanê.
Ganê xweyê wek tena durra bêbuha hêja.

Fanosê qefes: Laşê v/îyê wek qefesa fanosê ku bi çirayê

rohnî di be.
(5) Kesê ku çavê dilê wî ve ne bûye.
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Hepsi meşaleler ve fenerlerle gitmişlerdi,.
Dadı ve Sıti biraz önde gittiler.
BaktUar ki sedef misâli kıyıda,
Hunhar aşkm deryasmda boğulmuş olan Memo,
Pahabiçilmez bir inci tanesi gibi olan canmı,
EUnden çıkarmış bedava olarak.
Göğsünün feneri öylece ışıksız kalmış.
Bedeninin gül bahçesi öylece susuz kalmış.
Onlar tutuklulara sordular,
O fukura, perişanmm halini.
Memo'yla birUkte tutuklu olanlar.
Dediler ki: «Gördük biz duvarın sathından,

Memo'nun üzerine acajip bir şimşek vurdu,
Memo'nun başmdan da bir ışık çıktı.
Biri güneş gibi, öbürü ay gibiydi.
Biri altm gibi, öbürü gümüş gibiydi.
O güneş ve ay birbirine kavuşunca.
Derhal birbirinde kayboldular.
Birbirinden ışık aldıkları zaman.
Birbirine ışıklarım aksettirdikleri zaman,
O kadar aydm ve ışıklı oldular ki.
Zindanı bize gül bahçesi alanına çevirdiler.
Memo da böylece kendinden geçti.
Kalbinin kanı dışarıya aktı.»

Ey gönlünün güzü açUmamış kimse!
Ruhun tecelUsini inkâr etmeyesin.
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Da fikr-i ne kî ku ev hiliile
Yan nesxe, xiriice, yan dixiile
Da zen ne birî ku ev mesale
Ya qewlê zaîfe, ya betale
Xewna tu di bînî, ev meqame
Şey'ek Ji §ihiide, natemame (1)
Hemsihbetîya Mem'ê mikerrem
Agah-i kmn heval ii hemdem
Wî mirşidî qenc h wan nezer kir
Qelbê wî di qelbê wan eser kir
Hemxelwetîya Mem'ê girîftar
Bii perdeku§ayê yar ii exyar

Dayîn ii Sitî ku çiin bi serda
Hindî ku ewan digeî xeber da
Gotm ku: «Memo! Tu ra be Zîn hat
Riiha teye, bê guraan, yeqîn hat»
Ew te§neîebê zelalê dîdar
Şadab-i ne bii bi navê dildar
Hmdî ku reha dilî ki§andm (2)
Hmdî ku gulavê lê reşandm
Wan seh ne kirm di cîsmê canek
îlla Ji serî di çû duxanek
Wî mirde çiraxê nagîhanî (3)
Dûkel Ji serî di çiiye banî

(1)
(2)
(3)

Tiştekî ji dîtina vî meqamîye, lê nîvcoye.
Reha dil': Reha dilê Memê, damara dilê wî qolincê wl,
Ew çira ku ji nîşkave miribû, veminbû.
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Sakm bunun huIûI olduğunu düşünme, (1)
Yahut tenasüh, ya da giriş ve çıkış olduğunu düşünme
(2)

Bunun masal olduğunu sanmayasm,
Yahut zayıf ya da boş rivayet olduğunu sanmayasm
SerUn gördüğün rüya işte bu mertebedir.
Bir çeşit görmektir, fakat eksiktir.
Değerli Memo'nun sohbet arkadaşlığı,
Arkadaşlarmı da haberdar eyledi.
O mürşit onlara ijice baktı.
Onun kalbi onların kalbini etkiledi.
Tutuklu Memo'nun halvet arkadaşlığı.
Yar ve ağyarın üzerine gerilen bir perde oldu.

Dadı ve Sıti Memo'nun üzerine gittiler.
Hayli kendisiyle konuşup seslendiler.
Dediler ki: «Memo! Kalk Zin geldi,
O senin ruhundur, yalandan değil, gerçekten geldi.»
Yari görmenin duru sujruna dudakları susamış Memo,
Yarin adıyla kendine gelmedi.
O kadar kalp damarını çektiler ki
O kadar gülsuyu jüzüne serptiler ki...
Yine de vücudunda bir can sezm-ediler.
Yalnız başmdan bir duman çıkıyordu.
Aniden ölen o çıranın,
Başmdan kajmama dumanı tavana gidiyordu.
(1) Hulul : Bir vücudun diğer bir vücuda girmesi, onunla ta¬
mamen birleşmesi ve AUahm da varlıkların içine girmesi. Bu gö¬
rüşü İslâmiyet kabul etmemiştir.
(2) Tenasüh: Bir canlının ölümünden sonra, ruhunun başka
bir canlıya girip tekrar dünyaya gelmesi. Bunu da İslâmiyet kabul

«tmemiştir.

MEM O ZÎN

404

Zîn hat ii Ji pêşve bii hewale
Bedrê ku ve da Ji ber xwe hale
Berqe, ku ve da Ji ber cemalê
Xurşîd-i numa digel hîlalê
Zînê wehe gote wî bedîhî:
«Qum ya ceseden nefextu fîhî!» (1)
Şewqa xeberê devê §epalê
Ber biiye serê diiwê §eraalê (2)
Wî diiyî qebes Ji §ewqê ra girt
Qendîlê qefes qebes ku da girt, (3)
Ew xelwetîyê di î'tîkafê
Ra bii ve bi nîyyeta tewaf ê
Ewwel ew' kir bi sîdq-i der dera (4)
Tecdîdê widii bi abê zemzem
Westa h misella ii m.eqamê (5)
Wî cebhe gîhanda îstîlamê (6)
Tewfek-du kirm îi dorê Bejrtê
Perwaneyê per gîhande zeytê (7)
Gava weku per h wî di sotm
Wan çende kelam-i pêkve gotin
Perwaneyê go: «Tu xwe§ delîlî»
Şem'ê wehe go: «Tu xweş xelîlî» (8)
«Ra be, ey laşê ku mm pif kirîyê!». Ev bi zerê Erebîye.
Bi ber serê
dûyê findê ket, çû gîha dûyê serê
fmdê. Mexsed ji fmdê Memê'ye.
(3) Ku vê çirîskê çira laşê Memê tijî kir, ronahîya
xwe li
her derê laşê wî belav kir û laşê wî wek qendîlekî vê xist, rohnî
kir.
(4) Der dem: Di wê wextêda.
(.)) Misella: Cîyê nimêjê. Meqam: Meqamê Birahîm
Pêxember ku li hember Mala Xwedê'ye. Yanî pêşberê Zînê.
(1)
(2)

(6) Enîya xwe gîhande Kevirê Reşê di dîwarê Mala Xwedê'da.
Mexsed ji kevir xala rûwê Zînê'ye.
(7) Perwane: Yanî Memê.
(8) Şem'ê: Yanî Zînê.
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Sommda Zin geldi ve önünde durdu,
O dolunay önündeki haleyi kaldırmca, (1)
CemalirUn önünden perdeji kaldırmca,
Hilâlla birUkte güneş göründü. (2)
Zin Memo'ya şöyle seslendi açıkça:
«Kalk, İçine üflediğim ceset!»
O güzeUn ağzmdan çıkan sözün ışığı,
O mumun başmdaki dumana isabet etti.
O duman ışıktan ışıklandı,
O ışık göğüs kandilini doldurunca.
İbadet için halvete girmiş Memo,
Kalktı tavaf niyetiyle.
Önce sadakatla o anda
Zemzem suyuyla abdest tazeledi.
Durdu namaz yeride ve Makamda (3)
Alnmı Hacer-Esvede sürdü. (4)
Kâbenin etrafmda bir-iki tur tavaf eyledi.
Pervanenin kanatlan mum yağma değdi,
Kanaüan yandığı zaman,
Birbirine birkaç söz söylediler.
Pervane dedi ki: «Sen iji bir rehbersin»
Mum dedi ki: «Sen iji sevgilisin»
Pervane dedi ki: «Sen yol göstericisin»
Mum şöyle dedi: «Sen hayat bahşedersin»

Haleden maksat yüzünün üzerindeki peçedir galiba.
Hilâlden maksat kaşları, güneşten maksat da yüzüdür.
(3) Namaz yerinden maksat Zin'in önüdür. Makam: Hz. ib¬
rahim'in Kâbe karşısındaki yeridir, ondan maksat da Zin'in önüdür.
(4) Hacer-Esved : Kâbenin duvanndaki kutsal taş.
Maksat
Zin'in yüzündeki bendir.
(1)
(2)
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Perwaneyê go: «Tu rehnuraayî»
Şem'ê wehe go: «Tu canfezayî»
Perwaneyê go: «Tu dilfirozî»
Şem'ê wehe go: «Tu sînesozî»
Perwaneyê go: «Tu çaresazî»
Şem'ê wehe go: «Tu dilnewazî*
Perwaneyê go: «Tu padî§ahî»
Şem'ê wehe go: «Tu qîblegahî»
Perwaneyê go: «Tu hiirê zatî»
Şem'ê wehe go : «Tu niirê zatî»
Wan teşnelebêd-i bê tekellif
Wan soxîteyêd-i bê tesernf
E]v reng di kirm bi yekve sihbet
Lêk erz di kirm kemalê ulfet
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Pervane dedi ki: «Sen gönül aydmlaticısm»
Mum şöyle dedi: «Sen göğsü yakarsın»
Pervane dedi ki: «Sen çare bulursun»
Mum şöyle dedi: «Sen gönüle teselU verirsin»
Pervane dedi ki: «Sen padişahsm»
Mum şöyle dedi: «Sen kıblegâhsm»
Pervane dedi ki: «Sen AUahm hurisisin»
Mum şöyle dedi: «Sen AUahm nurusun»
Artık mükellef olmayan o susuz dudaklUar,
Artık tasarrufları kalmayan o bağrı yanıklar.
Birbiriyle bu şekilde konuşurlardı,
Birbirine sonsuz sevgilerini arzederlerdi.
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Dayîn ii Sitî ii ew perestar
Ew bendî ii hebsî ii girîftar,
Sergerm-i buwîn bi guf t ii goyê
Sermest-i buwîn Ji bêhn ii boyê
Wan gote Meme, ku: «Ey cegerxiin!
Em hatme da iie bî tu mecniin
Zîn bii sebebê cmûnîya te
Mîr bii sebebê zebûnîya te
Mîr bû bi tera xwedan terehhim
Zîn hat ii digel te kir tekelhm
Ger te§neyî, ev he abê heywan!
Wer xesteyî, hate ser te Luqman
Mecniinî, xwe hate ba te Leyla
Ger Wamiq'î, ha Jibo te Ezra!
Gter bilbilî, gul Jibo te hazir
Neyliiferî, Mîhr-i biiye nazir
Perwaneyî, gera'i wê ejdsa

Wer nurdeja, hate ser te îsa
Dîwane me be bi vî hewaja
Bêgane me be, tu a§înayî

LUI

MEMO ÖLÜYOR

Dadı, Sıti ve nedimeler,
Tutuklular, mahpuslar, zindandakiler,
Konuşmalarmdan duygulandUar,
Kokularmdan mest oldular.
Onlar Memo'ya dediler ki: «Ey ciğerhun!
Bizler geldik ki deU olmayasm sen.
Zin deUrmene sebep oldu.
Bey perişan olmana sebep oldu.
Şimdi Bey senin hakkmda merhamet sahibi oldu,
Zin de geldi, seninle konuştu.
Susuzsan eğer, işte hayat sujm,
Hastaysan eğer, üzerine geldi Lokman.
Mecnun'san eğer, yanma bizzat Leylâ geldi,
Vamık'san eğer, işte sana Azra!
Bülbülsen eğer sana gül hazırdır,
Nilüfersen eğer, güneş sana bakıyor.
Pervaneysen eğer, işte mum parladı,
Ölüysen eğer, üzerine îsa geldi.
Bu şekilde divane olma,
Bigâne ohna, sen akUlısm.
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Hora ku te can ii dil di desbû
Zîn'a ku te daîraa hewesbii,
Çawa te di vê we hate ba te
Dmyaye, fenaye, hat û bate (1)
Elrzan me firoşe umrê zajd'
Bêhiide me be h canê bajrî'
Cama ecelê heta bi noşî
Na bînî Jibo xwe canfiroşî (2)
Dîsan xwe bi aqlê aşîna ke
Zencîrê cmiinîyê reha ke
Lewra ve kirm me qeyd ii zencîr
Ra bî bi mera bi çîne pêş Mîr
Sahib kereme, xwedan etaye
Zilla wî sîha perê Huma'ye (3)
Vêk dane jibo te yar ii ehbab
Hazir Itirme bîsat ii esbab
Sabitqedeme h daweta te
Rû daye te bext ii dewleta te (4)
Derhal-i dema bi çî miqabil
Dê bo te bi ket mirad-i hasil
Çawa te ji wî mirade dilxwaz
Eîw renge te dê bi ket serefraz»
Weqtê ku Memê bihîstm ev pend
E!v renge he go ewê hunermend:
«Ez na çime hezreta çu mîran
Ez na bime bendeyê esîran
Eîv mîr û wezîrîya mecazî
Ev şu'bede û xiyalebazî

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Hat û bate: Carna tê, carna jî nayê.
Canfiroşî: Kesê ku ganê xwe bi firoşp.
Sîya wî sîya perê teyrê dewletêye.
Rû daye te: Berê xwe daye te.
Dekê sêr û xiyalê.

(5)
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Canmm ve gönlünün eUnde bulunduğu huri.
Her zaman sana murat olan Zin,
Nasıl istediysen öyle geldi yanma.
Dünya farUdir, ya geUr veya gelmez.
Ömrünü ucuz satma, zayi etme.
Beyhude yere canmı satma.
Ecel kadehini içinceye kadar,
Canmı satan kimseji bulamazsm.
Yine akUIa kendini tanı,
Deülik zincirini at.
Biz kajnıt ve zincirlerini çözdük ki,
Kalkıp bizimle Bejin huzuruna gelesin.

IjiIik sahibidir, cömerttir,
Onun gölgesi devlet kuşunun kanat gölgesidir.
Toplamıştır senin için dost ve ahbapları.
Hazırlamıştır elbiseleri ve yerleri.
SerUn düğününü yapmaya kararlıdır,
Sana yönelmiş bahtm ve devletin.
Huzuruna çıktığm zaman derhal.
Seni muradma kavuşturacaktır.
Senin ondan görUünün isteği neyse,
O şekilde serU mutlu edecektir.»
Memo bu öğütieri işitince,
O hüner sahibi şöyle dedi:
«Ben hiçbir bejin huzuruna gitmem.
Ben esirlerin kölesi olmam..
Bu mecazî beyUk ve vezirUk,
Bu sihir ve hayal ojTmları,
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Bîlcimle betal ii bê beqane
Bê aqîbetm, hemî f enane
Mîrê ku mirm hebit, ne mîre
Maziilî hebit, ewî esîre
Em çiine huziirê Mîrê mîran
Wî hakimê hakim ii feqîran
Şahîngehê mîr ii padîşahan
Bexşendeyê tuhmeta gimahan
E çê kirî nejmika cemalê
Tîra xwe numa bi zUf ii xalê
Fanosê beden kirî mitella
Têda Ji mera kirî tecella
Ew Mîrê Hekîme, Zilcelal'e
Bê ezl ii texejryir ii zewale
Tezwîc-i kirin di alema xeyb
Te'bîb-i kmn bi emrê lareyb
Bakiire ii baxê îzz ii nazîn
Sed §ikr-i ku bîkr ii serfirazîn
Ha§a ku di vê serayê f anî
Bê cennetê Ednê cawîdanî,
Heywan sîfet em bi kîn zmayê
Bêhiide di meskenê fenayê

Terdamen û sernikûn ii merdiid
Şermende bi çîne pê§ê Mabûd
Mabiid-i Jibo rae hor ii xîlman
Tezjon kmne di baxê Ridwan
Eîw mmtezmn li rîhleta me

Fexrê di km ew bi dawate me
Lê cennetê a§iqan cudaye
Mîadê lîqayê kîbrîyaye (1)
Alîtire ew Ji baxê Ridwan
Na kuncme wî çu hor ii xîlman
(1)

Dema dîtma Xwdê'ye.
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Hepsi boş ve farüdir.
Sonuçsuz ve ölüme mahkûmdur.
Ölümü olan bey, bey değildir,
Azlediîebilen bey esirdir.
Biz beyler bejinin huzuruna çıktik,
O fakirlerin de, hükümdarlarm da hükümdarıdır.
O beylerin ve padişahlarm şehinşahıdır,
Günah ve töhmetleri de bağışlayan odur.
O padişah ki güzeUiğin ajmasmı yaratmıştır.
Okunu zülüfle ve benle göstermiştir.
Beden fenerini yaldızlamıştır.
Ve onda bize görünmüştür.
O hikmet ve kudret sahibi bir beydir.

Azledilmez, değişmez ve zevalsizdir.
Bizi görünmeyen âlemde evlendirdi,
Şüphe götürmeyen emriyle bizi ebedüeştirdi.
Biz azizlik ve naz bahçesinin turfandalanjoz.
Yüzlerce şükür ki bekâr ve bakireyiz, alnunız açıktır.
Hâşâ ki bu f arU sarayda.
Ebedi Adin cennetine girmeden önce,
Hayvanlar gibi zina edelim biz.
Beyhude yere bu farU meskende.
Ve eteği kırUmış olarak, başı eğik ve merdût olarak,
Ve utanarak AUahm huzuruna gideUm.
Allah bizim için hurileri ve cennet çocuklarmı.
Cennet bahçesinde süslemiştir.
Onlar göç etmemizi beküyorlar.
Bizim düğünümüzle övünüyorlar.
Fakat âşıklarm cermeti ajnrıdır,
AUahı görmenin yeridir.
O, cennet bahçesinden daha jüksektir.
Giremez oraya hiçbir huri ve cermet çocuğu.
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Hêvî di kin em ewî Ji Mabiid
Nînm me bi xejrt-ê wî çu meqsiid»
Gava ewî kir temennî axir
Dergah-i ve bii h ber wî hazir
Teyrê ku qefes h bîr ve biijd
E!w renge f irî, wekî ne biiyî
Destê xwe Ji qeydê gil kişanibn
Çengêd-i dilê xwe ra weşandm
Şehbaz-i ji qeydê merkeza ferş (1)
Perwaz-i kir ii gîhîştu Zîl'erş (2)

(1)
(2)

Ji ben û qeydê merkeza axê, merkeza dmyayê.
Firî û gîhîst Xwedê. Yanî mir.
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BİZ onu diliyoruz Allahtan,

Çünkü ondan başka hiçbir maksadımız yoktur.»
Memo son dileğini dileyince.
Derhal önünde kapı açUdı.
Önünde kafes açUan kuş,
öyle uçuverdi ki, sanki hiç yokmuş.
EUerirU toprak zincirinden çekti.
Gönlünün kanatlarmı çırptı.
Şahin gibi yer merkezirUn zincirinden.
Uçarak gidip AUaha kavuştu.
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LTV

ŞÎNA MEME Û KUŞ-nNA BEKIR
Elw matemîyê ku baxeber bii

Ev renge Jibo me newheker bii (1)
Go: Can ku Ji hepsê ten cuda bii
Feryad ii fîxan di şehrê ra bii
Bii welwele ii fîxan ii zarî
Bû zelzele, ii bezîn hewarî
Bohtan Ji mezin heta biçûkan
Nîswan ii keç ii benat ii biikan
E'yan ii ekabir û eaîî
Mîrza ii ruwaî ii îaubalî
Yek ferd-i ne ma di şehrê diîxweş
Bîîcimle di serxwe§ ii raişewwe§
Vêkra di bezîn bi ser Meraê've
Wan derdê birin bi ser xemêve
Tacdîn îi Bekm bi îttîfaqî (2)
Biin herdu h erdekî milaqî
(1)
(2)

Dengbêjê şînê. Yanî ji mera qala wê şînê kir.
Bi îttîfaqî: Bi rasthatin, bi tesadif.

LIV
MEMO'NUN YASI VE BEKİR'İN ÖLDÜRÜLÜŞÜ

Haberdar olan mâtemzade.
Bize şöylece ağıtı verdi:
Dedi ki: Can, ten hapishanesinden

aynhnca.

Şehirde feryad ve figan koptu.
Oldu velvele, figan ve ağlama.
Sanki deprem olmuştu, ölüm haberirUn geldiği yere
koştular.

Botan halkı büjüklerden küçüklere kadar,

'

Kadmlar, kızlar, çocuklar ve gelinler.
İleri gelerUer, ekâbir ve büyükler,
Beyzadeler, deUkanlUar ve samimiler.
Şehirde hoşgönüUü bir tek fert kahnadı,
Hepsi sarhoş ve sersem oldular.
Hep birlikte Memo'nun üzerine koşuşuyorlardı,
OrUar dert üstüne dert kattUar.
Tacdin ve Bekir tesadüfen,
Bir yerde kar^UaştUar.

27

418

MEM O ZÎN

Gro: «Ey sebebê fesadê alem!

Şejd:an sîfetê h §iklê adem!
Ey baisê fitne ii fesadan!
Wey raaniê meqsed ii miradan!
Ey perdedirê Meraê ii Zîne !

Wey daxekeşê h ser birînê !
îblîsê xebîsê pimedamet!
Bes nîne? Li mm te kir qiyamet
Der heqqê Memê seqet xeber da
Hetta ku h mm te Mem bi der da
Ev çende mmafiq ii neyarî
Hêja tu bi çavê mm dîyarî
Mem dê bi mirit, tu dê bi mînî?
HêJ xwe§ bi gerî h rû zemînî?»
Hazir wî Bekir di erdêra kir
Cîsraê bi bela Ji can cuda kir
Gava ku gîhî§te ser birayê
Nûrek wî ne dî di wê çirayê
Tacdîn Ji serê xwe tac ii toraar
Havêtme ser leşê Mem'ê jar (1)
Dîn bii Ji tehessira birayî
Herçî ku di dî wî ejdehayî,
Fîlhal-i di kir ku wî fena ket
Teşbîhê Bekir di erdêra ket
Qet kes ne di şî bi bit miqabil
Bê şibhe bi wî di biiye qatii
Naçar-i xeber birm jibo Mîr
Mîr hat ii li pê v^^î bestî zmcîr
Gava ku cenaze wan helanîn
Şahid ku ji meşhedê deranîn

(1) Tomar : Tac. Ser. leşê Mem'ê jar: Di nusxekîda jî «Ser
leşê birîndarw-e.
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Tacdin dedi ki: «Ey âlemin fesadının sebebi!
Ey insan şeklindeki şeji;an sıfatiı!
Ey fitne ve fesatiarm kajmağı.
Ey maksatlarm ve muratların engeU!
Ey Memo ve Zin'in perdesini jmrtan!
Ey yaranın üzerine dağlama çeken!
Çok nedametU, habis ibUs!
Yetmez mi artık? Kıyameti kopardm başıma sen.
Memo hakkmda sakat konuştun.
Ta ki Memo'jTi eUmden çıkarmcaya kadar.
Bunca münafıksın ve düşmansm.
Hâlâ da gözlerime görünüyorsun.
Memo ölecek, sen de sağ kalacaksm ha.

Yine yer jüzünde dolaşacaksm ha?»
Derhal Bekir'i yere serdi o,
Belâlı vücudunu canmdan ajordı.
Sonra kardeşinin üzerine yetiştiği an,
O çırada bir ışık görmedi.
Tacdin başmdan tacı ve tomarı.
Zavallı Memo'nun cesedinin üzerine fırlattı.
Kardeşiıün hasretinden deUrdi âdeta.
Her kinU görürse o ejderha.
Derhal onu yok etmek isterdi,
Bekir gibi yere sermek isterdi.
Hiç kimse onun karşısma çıkamazdı.
Şüphesiz ona kaatil olurdu o.
Çaresiz Beye haber götürdüler.
Bey geUp ayağma zincir bağladı.
Onlar cenazeyi kaldırdıklan zaman,
O güzeU şehit olduğu yerden kaldırdıkları zaman,
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Meşhiid-1 buwîn h wan elamet

Ra bii li xelaîqan qiyamet
Dêwê ku ve bestî wan bi tedbîr
Bizdandî h ber xwe qeyd ii zmcîr
Zmcîr ii kemend ewî şikênand
Derwaze ii perde wî helînand
Ejder Ji mixarejrê ku ber bii (1)
Derhal-i bezî di naşê wer bii
Tabiitê h ser serê xwe danî
Elfxan di g^hane asîmanî
Hmdî ku di şehrî ademî biin
Têkda bi l'basê matemî bûn
Hmdî ku hebiin di şehrê meşhûr
Xatiin ii mixedderat ii mestiir
Gêsiivekirî, bi tayê terpiiş
Ser ta bi qedem hemî sîyehpiiş
Bê mî'cer ii berqe'ii serendaz
Re§ girtî Jibo Memê bi dilxwaz
Nejryahe ii mihreban û dayîn
Goyende bi nale §ibhê Goyîn (2)
Wan mersîye di'stiran bi aheng
Zîn ra biiye pê, bi qameta şeng
Nahîde sîfet h dengê sazê
Reqqase di çiiye ber cenazê
Dam ii ded ii ademî îi miiran
Dar ii ber û caraid ii tiyûran
Bîlcimle Jibo Memê di naîîn
Her yek bi meqamekî di kalîn
Telpê reşê wan sîyahepoşan
Reh gibhetê e'wrekî xuro§an

(1)

(2)

Ku ber bû: Ku der ket.
Goyende bi nale: Bi nalînan di peyîvîn, dinalîyan.
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Onlara alâmet göründü,
Halkm basma kıyamet koptu,
Tedbirle bağlamış oldukları dev.
Üzerindeki bağı ve zinciri kopardı,
Zinciri ve kemendi kırdı o,
Kale kapısmı ve perdeyi kaldırdı o.
Ejderha mağaradan dışan çıkmca.
Derhal koşarak naaşa atUdı,
Tabutu başmm üstüne koydu.
Figanları göklere yükseUrdi.
Şehirde ne kadar insan varsa.
Hepsi matem elbisesi içindeydi.
Şehirde ne kadar meşhur varsa.
Hatunlar, perdeUler ve örtüIiUer,
Saç örgülerini çözmüşler, başlarmda fes, (1)
Baştan ayaklara kadar hepsi karalar giymiş,
Peçesiz, tülbentsiz ve başörtüsüz,
Gtönül isteğiyle Memo için karalar giymişlerdi.
Ağıt söyUyenler, ihtiyar kadm ve dadı.
Gece kuşu gibi inleyip söylerlerdi.
OrUar ahenkle ağıt söylerken,
Zin kalktı o taptaze bojoıyla,
Zühre jüdızı gibi, ağıt seslerine uyarak
Cenazenin yanma gitti âdeta ojmayarak.
Evcil hajrvanlar, vahşi hajrvanlar, insanlar ve
karıncalar,
Ağaçlar, meyveler, cansızlar ve kuşlar.
Hepsi Memo için inüyorlardı.

Her biri bir makamla sızlıyorlardı.
O kara gijrmişlerin siyah topluluğu,
Aynen coşup taşan bir bulut gibiydi.

(1)

Fes Kürt kadınlarının

başlanna giydikleridir.
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Elw çende Ji anzêd-i gulgiin

Vêkra di werîn smşkê pirxiin,
Goya ku di feslê hiibuharî
Baran-i h gulşenan di barî
Ev matem û ev sîyahepiişî (1)
Ev çare§ev ii îzar ii piişî, (2)
Bohtan wî zemanî kime adet
Bii resmê qedîmî ta qîyamet (3)

(1)
(2)
(3)

Sîyahepûşî: Wergirtma cilên reş, reş girêdan.

îzar: Pêştemal, bersîng.
Resmê qedîmî: Rê û adeta mêjûyî, a berê.
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Gülrengi yanaklardan o kadar.
Birlikte kanlı gözyaşlan dökülürdü ki.
Sanki ilk bahar mevsirrUnde,
Gül bahçelerine yağmur yağardı.
Bu matemi ve bu karalar gijinmeji.
Bu çarşaf, peştemal ve peçeji
Botan halkı o zaman âdet edindUer,
Oldu eski bir gelenek, kıyamete kadar.
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LV

ZÎN DI BAŞÎYA BEKIR'DA DI

PEYÎVE
Weqtê weku çiine ser mezaran
Wan dî mirîyek di nêv du daran
Havêtme erdê şibhê murdar
Bê newheker ii xwedan ii xemxwar
Pirsîn: «Ekîeb ev çi bê newaye?»
Gotm: «Bekir'ê xwedan cezaye
Tacdîn Ji riiwê dmê fena kir
Alem bi fenajaya wî §a kir»
Ra'wî wehe gote min rîwayet :
Zînê ku bihîstî ev hîkayet,
Ev renge he gote Mîr ii Tacdîn:
«Ey §ah ii wezîrê îzz-ii temkîn!
Ez hêvî di kim ne km înadê
Der heqqê vî menbeê fesadê
Lewra ku xwedanê îns ii canan
Wî xahqê erd ii asîmanan,
Roja ewî hubbê da hebîban
Hmgê ewî buxzê da reqîban

LV

ZİN BEKİR'İN LJESHİNDE KONUŞUYOR
OıUar mezarlığa gittikleri zaman.
İki direk üzerinde getirilen bir ölü gördüler.
Murdar gibi attUar onu yere,
Ağıtsız, sahipsiz ve gam ortaksız.

Sordular: Acaba bu hangi zavallıdır?
Dediler ki: Cezalı Bekir'dir.
Tacdin onu dünya jüzünden yok etti.
Âlemi onun yok olmasıyla se'vindirdi.
Ravî bana şöyle rivayet etti:
Zin bu hikâyeyi işitince.
Şöyle dedi Beye ve Tacdin'e:
«Ey izz ve temkinU şah ve vezir!
Rica ediyorum inadetnUyesiniz,
Bu fesat kaynağı hakkmda.
Çiinkü insanlar ve cinlerin AUahı,
Yerlerin ve göklerin yaratıcısı,

Sevgiji sevgililere verdiği gün,
O zaman buğzu da rakîblere verdi;

426

MEM O ZÎN

Mewciid-1 kirm dema Ji madiim
Em pêkve di lazimîn ii melziim
Em sorgulm, ew Jibo me xare
Em gencm û ew Jibo me mare

Gul hîfz-i di bm bi niikê xaran
Gencîne xwedan di bm bi maran
J'ewwelve eger çi wî cefa kir
Axir bi mera ewî wef a kir
Zahir wî eger mixalefet kir
Batm bi mera miwafeqet kir
Ger ew ne buwa di nêv me haîl
îşqa me di bii betal ii zaîl
Wî ger çi jibo xwera xirab kir
Der heqqê me Vfî qewî sewab krr
E!w bii sebebê heqîqeta me
Daxil gerîya terîqeta me
Eîw Jî di rêya meda şehîde
Tehqîq-i bi km ku ew seîde
Zînhare! Ji raeşheda ku Mem tê
Elbette Ji merqeda ku em tê,

Mehrûm-i me kin Bekir, emanetl
Em biine bi wî seyî siyanet
Gava ku di çîne nêv seîdê
Kelbê me bitm h ber wesîdê»

însafe jibo xwedanê însaf
Ajrîne di bîtm ev qeder saf !
Qet munkune av ii abegîne,
E3v renge ne ket qebiilê kîne?
Haşa ku bi xejnrê puxteyê îşq
Kella ku sîwayê suxteyê îgq,

MEMO ZÎN

Bizleri yokluktan varettiği zaman.
Bizler birbirlerimizin lâzım ve melzûmlanjnz.
Biz kırmızı giUiiz, o bizim için dikendir.
Biz hazineyiz, o bizim için jüandır.
GiiUer dikenlerin gagasıyla korunm".
Hazineler de jüarUarla beslenir.
Baştan gerçi bize cefa gösterdi o.
Sonunda da bize vefa gösterdi o.
Gerçi görünüşte muhalefet etti,
AsImda bize muvafakat etti.
Eğer o olmasaydı aramızda engel,
Aşkunız da bozulur ve zail olurdu.
Gerçi o kendisi için kötülük yaptı.
Ama bizim hakkımızda çok isabetU davrandı.
O, gerçeğe kavuşmamıza vesile oldu.
Tarikatımıza dahil oldu.
O da bizim yolumuzda şehittir,
înanm ki o mutludur.
Sakm Memo'nun bulunduğu şehitükten,
Sakm bizim bulunduğumuz mezarliktsın,
Bekir'i mahrum etmeyin, buna dikkat edin.
Biz o köpekle korunmuşuzdur.
Biz yüksek yere varacağımız zaman,
O da eşikte köpeğimiz olacaktır.»

İnsaf sahipleri için insaf,
Ajma bu kadar berrak olur ancak.
Hiç mümkün müdür ki su ve biUûr,
Bu kadar kin kabul etmez olsun?
Hâşâ ki aşkla pişmişlerden başka.
Hâşâ ki sevgiyle yanmışlardan başka.
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EiV

E!v

çende h sahibê cefayê
renge kesek bi ket wefayê.
Elv taîfe merhemetsinştm

Lew laîqê nî'îneta bihuştm (1)

(1) Ev taîfe: Ev bir. Yanî bira evîndaran, kesên ku bi agirê
evînê şewitîn. Merhemetsinştm: Xwîyêd wem merhemet û dilova-

nîye.
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Bu kadar cefa gösteren bir kimseye.
Bir kimse bu kadar vefa göstersin.
Bu topluluğun hujru merhamettir,
Bunun içindir ki ceımet nimetina lâjoktırlar.
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ZÎN JÎ DI MIRE
Eîlqîsse: Şehîdê îşqê cellad
Meqtiilê sîtem, qelîlê bê dad
Elw kuştîyê cirmê bê gunahî (1)
Teşbîhê beratê padî§ahî
Men§iir-i kmn bi niirê pakî (2)
Mestiir-i di nêv qubiirê xakî
Ew dur bi xezîneyê siparm (3)
Ew mar-i ii ber pîyan veşarm (4)
Daynandme ber serî elamet
Yanî eve serwerê qiyamet
Serxeylê qebîlê pakebazan
Serdarê cemîê serfirazan
Zîn hat ii bi qameta senewber
Bû serw-i h ser wî sayeguster
(1)
(2)
(3)
(4^

Kuştîyê: «Kuşteyê». bû, me h şûnê «Kuştîyê>». mvîsî.
Menşûr kirin: Nivîsîn, xemilandin. Yanî kefen lê pêçan.
Ew dur: Yanî Memê.
Ew mar: Yanî Bekir.

LVI

ZtN DE ÖLÜYOR
Hulâsa ceUâd aşkm şehidi,
Zulmün maktulü, adaletsizUğin kurbam,
Günahsızlik suçunım kurbanı olan Memo'jru,
Padişahm beratı gibi,
Pâk nurla süsledUer,
Topraktaki mezara gömdiUer.
O inci. tanesini hazineye koydular,
O jrUanı da ajrak ucuna gömdüler.
Başucuna bir nişan koydıdar.
Yani budur kıyametin serveri diye.
Aşk fedaileri topluluğunun öncüsü.
Bütün alnı açıkların önderi diye.

Sonra Zin geldi o çam fidanı bojmyla,

Bir selvi oldu, mezarm üzerine gölge bırakarak.
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Bê perde mîsalê Ney di nalî
Histir di werîn elettewalî
Ejmî te di go di feslê Nîsan
Derya rijîya Ji ewrê dîsan
Baran ku h tirbeyê di barî
Her dane di biine deh rairarî
Her dem ku di kir Ji derdê dil ah
Wan matemîyan,
neiizu bîllah
Vêra bi newa di girtm aheng
Her neh f elekan bi ser di ket deng
Cmdî ii sipahî ii emîran
Derwêş ii reîj^e ii feqîran
Dildar ii §epal ii nazenûian
Horî ii perî ii xerarevînan,
Vêkra di kirm hewar-i her kes
Efxan di gîhane çerxê etles
Zînê ku ne ma qîwam û quwwet
Nalî birîyan ii ket Ji qudret
Riini§tî h ber serê Mem'ê Jar
Mem kir bi tekellimê xeberdar (1)
Kî: «Ey malikê railkê cîsm ii canî!
Ez baxçeme ii tu baxevanî
Baxê te gîhandî, bê xwedane
Bê riiwê te ew Jibo çirane?
Ev xal ii xet ii îzar ii gulzar
Ev hisn ii cemaî ii baxê ruxsar
Badamê sîyah û. çe§mê §ehla (2)
Nar ii bîh ii sêv ii §axê bala
Xwe§reng û bi lezzet ii bi tamm
Bê şibhe h xejrrê te heramm
(1) Yanî pêra peyîvî.
(î) Badamê sîyah: Behîvêd reş. Qey mexsed jê birûne. Çeşmê şehla: Çavê nêrgizî.
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Perdesiz olarak ney gibi iıUiyordu,
Gözyaşlan devamlı dökülüyordu.
Sanırdm ki aynen nisan aymda.
Yine buluttan derya döküldü.
Yağmur mezara yağdıkça.
Her damlası on inci olurdu.
Her an gönül derdinden «Ah» ettikçe,
O matemzedeler de,
^AUaha sığmırı»r
Onunla sesle, ahenkle söylerlerdi.
Sesleri her dokuz feleğin üstüne çıkardı.
Askerler, jiğitler ve beyler.
Dervişler, reaya ve fakirler.
Dilberler, güzeller, nazeninler,
Huriler, periler ve gamlan götüren güzeUer,
Onunla feryad ederdi herkes,
Feryadlan mavi çarka yükseUrdi.
Zin'in takati ve gücü kalmajrmca,

İniltileri kesildi ve güçten düştü,
Oturdu zavallı Memo'nun başucuna,
Memo'ya şöyle seslenerek konuştu:
«Ey vücudumun ve canımm mülkünün sahibi!
Ben bahçeyim, sen de bahçıvansın.
Senin yetiştirdiğin bahçe saiUpsizdir,
Senin yüzün olmaksızm onlar neye yarar?
Bu benler, şakaklar ve giU bahçesi gibi yanaklar.
Bu güzellik, bu cemal ve yüz bahçesi.
Siyah bademler ve elâ gözler, (1)
Narlar, ayvalar, elmalar ve yüksek fidan.
Hepsinin rengi güzel, hepsi lezzetU ve tatlı.
Şüphesiz bunlar senden başkasma hararAdır.

(1)

Siyah bademlerden maksat kaşlardır galiba.
F.
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Nexla bedena xwe ra weşînim
Vî meyweyî cimle da weşînira
Van smbil ii laleyêd-i xerra
Reyhan û bmef§eyê miterra
Yanî ku îzar ii zilf ii xalan
Ya qenc ewe ez bi dim bi talan
Manendê gulan lîbasê ker kim
Ax îi xwelîyê bi serxwe wer kim
Zdfan hêmî ta bi ta bi kêşim
Heqqê mme ca bi ca bi êşim
Ev bax ii buhar ii berk ii esmar
Enwar ii şikiife, cem'ê ezhar
Nezra nezera tebiin bi carek
Weqfa besera tebiin mibarek
kim ez ewan temamî
re ne xim Ji wan çu amî
Lêkîn xwe bi xw di kim tesewwir:
Belkî tu h min bi bî texeyyir,
e ne bit h ba te meqbiil
ku tu mm bi gêrî mes'iil
Terkîbê wiciidê cîsm ii canm
MiLkêd-i tene, ne bê xwedanm
bi bitm Ji hisnê miiyek
u bi kî h mm tu siiyek
»1

Gava ku h mm bi kî îtabê
Zanun ku ne şim bi dim cewabê
bi bim wekî te medhii§
[ta digel te bim hemaxiig (1)
Laîq ewe tey bi kim bîsatê
Pakîze bi bim Ji îxiîlatê

(1) Hemaxûş: Hembêa.
hevdû hembêz bi km.

Yanî tê kevim hembêza te, ez û tu
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BedeıUmin ağacmı silkejim ben.
Bütün bu meyveleri dökeyim ben.

Bu parlak sünbül ve lâleler,
Halka halka olan menekşe ve reyhanlar,
Yani şakaklar, ziUüfler ve berUer,
En İJİSİ hepsiıU talan edeyim.
GüUer gibi elbisemi jnrtajrun.
Toprağı ve külleri başıma serpeyim,
ZiUiiflerimin hepsiıU tel tel çekeyim.
Hakkımdır ki yer yer ağrıyayım.
Bu bahçe, bahar, yapraklar ve mejrveler.
Nurlar, goncalar ve bütün çiçekler.
Senin bakışmm adağıydı hep,
SeıUn gözleriıUn vakfıydı ne mutiu!
HepsirU tamamen talan edejim ben,
Ki hiçbir kimse onlardan birşey yemesin.
Fakat kendi kendime düşünüyorum ki,
Belki sen berU değişik görürsün.
Belki bu yakmma sence makbul olmayacak.
Korkarım ki beni sorumlu tutacaksm.
Vücud ve canunm varhğmm terkibi,
Senin mülklerindir, salUpsiz değillerdir.
GüzeUiğimden bir kU dahi eksik olsa,
Belki bana bir öfke gösterirsin.
Bana sitem edersen eğer,
BiUyorum ki cevap veremiyeceğim.
Senin gibi baygm olacağım zaman yakmdır,
SeıUnle kucaklaşacağım zamandır işte,
En iyisi pUı-pırtıjn tophyayım,
Ihtilâttan pâk olayım, temizleneyim.
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Ya qenc ewe her bi vê cemalê
Azerde ne kun qe zilf û xalê
Teslîm-i bi kim emanetê Heq
Tefwîzê te bun bi xeml ii rewneq» (1)
Ev renge eda kirm heqaîq
Bizdandî Ji alemê el^q
Hembêz-i di merqedê weranî (2)
Bê zar-i numa beden ji canî (3)
Destê xwe bi dil ji canê şuştm
Goya ku §emal-i bii, ve kuştm
Riiha xwe şîhande pêşê Barî
Cîsmê xwe sipare wî mezarî.

Wan matemîyêd-i dil birîndar
Tekrar-i Ji niive kime hawar
Elfxanê ji canê hazirînan
Feryadê iiîhadê nazirînan,
Sê roj ii şevan Ji ferşê xebra
Peyweste di çûne erşê e'la
Hetta weku Zîn bi resm ii ayîn
Techîz-i kirm wekî di zanîn
Lehda ku Mem'ê meleknezer tê
Yanî sedefa ku ew guher tê
Ew çende h ser girîn bi zarî
Baranê sin§kê lê di barî
EIw çende li ser buwîn guherbar
Ser lê ve kirin Ji niive tekrar
Tefwîzê te bim: Xwe bi sipênm te, xwe bavêjim cem le
Weranî: Gerand, gorê kir hembêza xwe.
Laş ji gan xuya bû. Yanî jê cuda bû û bê wî xuya bû,
bi tenê ma.
(1)

(2)
(3)
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En İJİSİ odur ki bu güzeUiğimle,
Eziyet etmeden hiç zülüf ve benlere,
Hak emanetini teshm edeyim.
Bu süsümle ve güzelUğimle sana kavuşajmm.»
Zin bu şeküde gerçekleri dile getirdikten sonra.
Dünyayla ilgilerini kopardı.
Memo'nun mezarmı kucakladı,
Çaresiz bedeni canından ayrUdı.
Elini tamamen candan çekti,
Sanki bir mumdu da söndürüldü.
Ruhunu Allaim huzuruna gönderdi,
Vücudunu o mezara dayadı.
Gönülleri yaralı olan o matemzedeler.
Yeniden feryad etmeye başladUar.
Hazır olanlarm canından yükselen figanlar,
Görenlerin yükselen feryadlan.
Üç gün üç gece toprak yaygısmdan,
Devamh olarak jüce arşa jükseUrdi.
Ta ki Zin'i gelenek ve merasimle,.
Bildikleri gibi gömmeye hazırladUar.
Melek bakışlı Mem'onun bulımduğu mezarm,
Yani o mücevherin içinde bulunduğu sedefin,
O kadar feryadla üzerinde ağladUar ki,
Gözyaşı yağmuru üzerine yağıyordu.
Üzerine o kadar inci gibi gözyaşı yağdırdUar,
Yeniden o mezarm kapağım açtUar tekrar.
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Eîw herdu guher di dircekîda
E!w §ems ii qemer di bircekîda

Bê wasîte wan kirm miqarin
Bê fasîle ew bi hev siparm
HasU: Ve kurm ji niive smdoq
Mîr gote: «Memê! Jibo te ma§iiq»
Sê car-i ji qahbê seda hat (1)
Awazê bi lefzê «Merheba» hat
Hemyan ku bihîstî sirrê tehqîq
Bîlcimle kirm bi î§qê tesdîq

Tehsîn ii sed aferîn ji wanra (2)
Qet meylê dmê ne bii bi wanra
Aliide ne biin bi xak ii xaşak
Ev bii esera mehebbeta pak
Pakîze ii pakebaz-i ew çiin
Diişîze ii serf iraz-i ew çûn
Lebteşne ii ber ji hev nexwarî (3)
Hesretzede çiine pêgê Barî
Xwe§ ey§-i kirm bi îşqê, wellah
Xweş pêkve mmn, tebarekellah!
Herçî bi ciwanî §ibhê Zînê
Tebdîl-i bi ket bi %qê, Jînê
Ya mîslê Memê bi îşqê ser det
Ey§ ii xwegîyê h rê bi der det
Elbette mirad-i dê helînit (4)
Herçî ku îrade dê bi bînit
(1)
(2)
(3)
(4)

Ji qalibê: Ji laşê Memê.
Tehsîn: Ev kelîma pesnêye, wek «Aferîn».
Ber: Fîkî.
Helîmt: Bi gire, bi sitîne.
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O iki mücevheri bir kutuda,
O güneşi ve ajn bir burçta.

Vasıtasız olarak birbirirUn yanma koydular,
FasUasız olarak onları birbirine dayadUar.
Hulâsa Memo'nun sandukasmı yeniden açtUar,
Bey dedi ki: «Memo! Al sana yar!»
Memo'nun cesedinden üç defa ses geldi,
O ses «Merhaba» diye jükseldi.
Gterçeğin bu sırrmı herkes işitince.
Hepsi aşka inandUar.

Yüzlerce takdir ve aferin oıUara,
Dünyanm meyU hiç yoktu orUarda.
Toprakla ve çer-çöple bulaşmadUar,
Buydu nezih aşkm eseri.
Nezih ve gerçek âşık olarak gitti orUar,
Bakir ve ahu açık olarak gitti orUar.
Susuz dudaklı ve birbirinden mejrve yemiyerek gittiler,
Hasretzede olarak AUahm huzuruna gittiler.
Aşkla güzelce yaşadUar vallahi,
BirUkte güzelce öldüler, ne mutlu.
Zin gibi genç olarak,
Hayatmı aşkla değiştiren kimse.
Ya da Memo gibi başmı aşka feda eden.
Hayatı ve se'vinci onun yoluna feda eden kimse.
Elbette muradmı alacaktır.

Her ne isterse ona kavuşacaktır.
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Yareb! Bi kelalê ^qê sadiq,
Yareb! Bi kemalê sidqê aşiq,
Yarebî Bi şêrînîya cemalê,
Yareb! Bi evînîya celalê,
Yarebbî! Bi derdê hîcrê cangah, (1)
Yarebbî! Bi zewqê weslê dilxwah,
Yareb! Bi helaweta hebîban,
Yareb! Bi edaweta reqîban,
Yarebbî! Bi nazê nazenînan,
Yareb! Bi nîyazê xemguzînan,
Yarebbî! Bi avê çavê bilbil,
Yareb! Bi xunavê navê sorgul
Yarebbî! Bi e§kê alê Mecniin,
Yarebbî! Bi riiyê Leylê gulgiin,
Yareb! Bi Memê û wê evînê,
Yareb! Bi tehessira li Zînê,
Weqtê ku cuda di kî Ji canî
Bê behre ne kî ji îşqê, Xanî.
Yanî ji welayeta Muhemraed
Mehriim-i ne kî tu yareb! Ehmed
Çawa Ji nibiwwetê bi qale (2)
Metleb Ji welayetê wî hale (3)
Daîm ewî guft ii go weîaye
Lêkîn ewî cist îi co belaye
Qewlêd-i wî ser serî guzaf m
Fî'lêd-i wî cunleten xîîafin

Hîcrê cangah: Dûrketina Yarê, ku ganê evîndar pêraye.
Ji pêxemberîyê bi zanîne, derheqqê pêxemberîyêda zanina
wî heye û 'di babetê dînda bi îlmê zahirî bûye zana.
(3) Metleb: Daxwaz. Hale: Qencîya hal û dile. Yanî di xwaze
ku wek bi derê xwe, bi dilê xwe jî zana bi be û bi be dostekî qenc
(1)
(2)

ji Pêxember'ra.
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AUahım! Gerçek aşkm âşıka verdiği yorguıUuk için,
AUahım! Aşıkm gerçeğinin kemaU için,
AUahım! GüzeUiğin şirinUği için,
AUahım! Kudret ve büjüklüğiin sevgisi için,
AUahım! Ruhu kapan yarin hicranmm derdi için,
AUahım! GöniU dileğine ka'vuşmanm zevki için,
AUahun! Sevgiülerin tatlılığı için,
AUahım! Rakiplerin düşmanlığı için,
AUahım! NazeıUnlerin nazı için,
AUahım! Gam yiyenlerin yakarışları için,
AUahım ! Bülbülün gözyaşlan için,
AUahım! Kırmızı gül içindeki nem için,
AUahım! Mecnun'un kanlı gözyaşları için,
AUahım! Leylâ'nın gül renkU jüzü için,
AUahım! Memo ve o aşkı için,
AUahun! Zin'deki hasret için;
Canmı aldığm zaman,
Hânî'yi aşktan nasipsiz kUma.
Yani Muhammed'in dostluğundan,
Allahun! Mahrum bırakma Ahmed'i.
O nasıl peygamberUk hakkmda bUgi sahibiyse.
Dostluktan maksadı da onun, haldir;
Onun her zaman söylejip durduğu, dostiuktur,
Fakat arayıp durduğu da, belâdır.
Onun sözleri baştan başa güzaftır.
Onun fUUeri baştan başa aykındır.
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Zahir Ji wera seîîse guftar
Batm bi wera xebîse kirdar
Manendê M^imê ewê mirmcan
Teşbîhê Bekir bi bexşe qencan
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Onun sözleri görünüşte sizce selistir,
AsImda ise size karşı yaptıkları habistir.
Onu da, canım veren Memo gibi,
îjilere bağışla, Bekir gibi.
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HER GÎYA LI SER KOKA XWE
ŞÎN DI BE
Hîkmet ewe ew Ji darê dinya
Çiin sejT-i kmn serayê uqba:
Wan terk-i ne kir cîbîîîeta xwe
Her yek xuîiqîn h xîlqeta xwe
Yanî ku li ser Memê ii Zînê
Şîn bii Ji zîraeta evînê
Riskîn du eded nîhalê serke§
Ra biin bi hewave herdu serxwe§
Yek serwê sehê, ii yek senewber
Sersebz îi letîf ii sayeguster
Wan dest-i di gerdenêd-i yekra
Qedda xwe dirêj kirm bi yekra
Şîn bii Ji ewê berî ji xêrê (1)
Darek h qiyafeta Kmêr'ê
Elw dar-i ji rahetî berîbii

Manendê xwedan-i b'stirîbû

(1)

Ewê ku ji xêrê û qencîyê bê parbû Yanî Bekir.

Lvn

HER OT KENDİ KÖKÜ ÜZERİNDE YEŞERİR
Onlann dari dünyadan ahret sarayına
Yürüjüp gitmelerinin sebebi şudur ki.
Onlar yaratılış huylarını terk etmediler,
Her biri kendi yaratUışma göre yaratUdı.
Sonra Memo ve Zin'in mezarı üstünde.
Aşk ziraatmdan yeşerdi,
Ve yetişti iki tane serkeş fidan.
Havaya kalktı ikisi de sarhoş.
Biri Jüksek selvi, diğeri çam,
YeşU uçlu, lâtif ve göIgeUydi.
Kolları birbirinin bojmuna dolandı,
Boylarmı birbiriyle birUkte yükselttiler.
O hayırdan uzak olanm mezarmdan da (1)
Ardıç kıyafetinde bir ağaç yeşerdi.
O ağaç rahat durmaktan uzaktı,
Sahibi gibi o da dikenüydi.

(1)

Bekir'i kastediyor.
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Ra bii xwe gîhande herdu daran
Bii maniê weslê herdu yaran
Rahet wî ne §î bi ket midare
Xesmaneyê kir wî a§îkare
Dîsan xwe gîhande wan hebîban
Elw lê piçîya wekî reqîban
Hasil: Li firii', eger usiilan (1)
EjW lê fetilî wekî fuziilan

Xelqê ku bi esl-i bedsmştm
Ew esl-i Ji wan qe tête §u§tm ?
Çil salî tu henzelê bi çînî,
Sed avî bi dî bi hengivînî,
Perwerde bi kî bi afîtabê,
Her dem bi reşînî lê gulabê,
Her roj-i reha wî lê bi ker kî, (2)
Wê fasîleyê tijî §eker kî, (3)
Xizmet bi kirî tu hmde wane, (4)
E3w bo te di bîte Hmdewane?
Da fikr-i ne kî dema ku ber det
Eîw xeyrê Ji tehlîyê semer det

(1)
(2)
(3)
(4)

Firû: Şaxah û gulîyan. Osûl: Kurmên daran.
Reha wî û koka wî bi qelêşî.
wê fasiîlêyê: Koka wî.
Hmde wane: Hinek dm jî weha, ew qas jî.
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Kalktı kendini iki ağaca yetiştirdi,
İki yarin kavuşmalarma engel oldu.
Rahat durup geçinmek bilmiyordu o,
Hasımhğmı aşikâr kUdı o.
Yine kendini o sevgiUlere yetiştirdi,
Rakîbler gibi onlara sarUdı.
Hulâsa: O ağacm köklerine ve daUarma,
Yaramazlar gibi dolandı o.

Soyca kötü huylu olan yaratıklar,
O soy kendilerinden temizlenir mi hiç?
Kırk yU Ebucehil Karpuzunu eksen.
Ona yüz kerre bal suyu da versen,
Güneş ışığıyla da onu beslesen,

Her zaman ona gülsuyu da serpsen.
Her gün damarlarmı yarsan,
boğumlanna şeker de doldursan.
Bir o kadar daha böyle hizmet etsen;
O sana karpuz olur mu hiç?
O meyve vereceği zaman, sanmıyasm ki.
Acıdan başka bir meyve verecek.
O
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DAWIYA ÇÎROKE
Agahê Ji halê dewrê ejryam (1)
Ev renge he gote nun serencam
Go: Pîrekî mihredarê a§iq
Qewlê wî Ji rengê sibhê sadiq
Weqtê weku ew di bii miraqib
Riiha wî di bii h cîsmê xalib
Esrar-i di bûii h wî dîyarf
Nêçîr di kmn h erşê Barî
Xaîb ku di bii Ji alema gil
Xalib ku di bii h alema dU
Qelbê wî Ji sirrê lewhê mehf iiz
Her lehze di bii bi keşf ê mehziiz
Zahir ku di biin Ji wî keramat
Ageh di kirm Xwedan meqamat
Wî pîrî bi xewn, eger bi îUiam
Ev renge he kir heqîqet î'lam
Gto: «Çiime dîyarê baxê Ridwan
Mm dî du hezar-i hor ii xîlman
(1)

Mirovekî ku ji halê gera rojan haydarbû.
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HİKÂYENİN SONU
Günlerin devranmdan haberdar olan adam.
Bana şöyle anlattı hikâyenin sonunu:
Dedi ki: Âşık ve sevgi sahibi bir yaşlı vardı.
Sözleri fecir gibi doğruydu.
Kendisi düşünceye daldığı zaman
Ruhu 'Vücuduna gaUp geUrdi.
Sırlar ona aşikâr olurdu,
AUahm arşmda avlanırdı.
Toprak âleminden kaybolduğu zaman.
Gönül âleırUne gaUp geldiği zaman.
Onun gönlü Levhi Mahfuzun sırrından
Her an haberdar olup haz alırdı.
Ondan kerameüer göründüğü zaman.
Ermiş kimseler de haberdar olurlardı.
O ihtiyar rüyada mı, Uhamla mı.
Gerçeği şöylece açıkladı:
Dedi ki : «Ceımet bahçesine gittim,
Orada ikibin huri ve cennet çocuğu gördüm.

F.

:
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Bîlcimle di qesrekî emeldar
'Ew qesr-i bitiin Ji durrê §ehwar
Yek şibhê Bekir bi tac ii bmper

Westajrî h ber derî miqerrer
Çoganekî heyzeran di desbii
Emma me ni zanî ew çi kesbii
Mm gote wî: «Ey xwdan meratib!
Aya tu xwedanî, ya ne hacib?»
Gro: «§êx! Tu ni zanî ma ku kîme?
Ez ew Bekir'ê ku qapiiçîme
Ez mişterekê Memê ii Zîn'im
Lew l'êre he asîtannişînim (1)
Ev qesre ku heşt tebeq eyamn
Yek ya mme, heft tebeq di wanin
Ez l'êre emîn îi dest bi darira
Lêkîn di vî railkî hîssedanra
Her çendî bi şikîê pasîpamm
Emraa bi mekan §erîkê wanim»
Mm gote wî: «Ey nîk ii serencam!
Wazih bi ke haîê bo mm î'lam
Her çend kerema Kerîm'i ame
Barî bi çi da te ev meqame?»
Go: «Şêx! Tu hêj ne biiyî arif
Emraa di dmê tu biija waqif
Ez ger bi xeber reqîbê wanbiim

Lêkîn bi nezer hebîbê wanbiim
Mm ew Ji dmê bi pa§ve kê§an
Mu'tad-i kirm bi derd îi êşan
Xweşî di dmê li wan bi der dan
Ii^qad-i kinn bi dax li derdan
Eîw çende me dane wan sîyaset
Hetta weku bûn xwedan rîjraset
(1)

L'êre he: Li ête he. Yanî h vira hanê.
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Hepsi bir köşkte çalışıyorlardı,
O köşk tamamen değerli ineUerden yapUmıştı.

Bekir'e benzeyen taçlı ve sUâhlı bir adam,
Kapmm önünde karar kdıp durmuştu.
Bir hazeran değnek vardı eUnde,
Fakat kim olduğunu bilnUyordum ben.
Dedim ki ona: «Ey mertebeler sahibi!
Acaba sen sahip misin, yoksa kapıcı mı?»
Dedi ki: «Şeyh! Sen Mm olduğumu bihniyor musım?
Ben kapıcı olan o Bekir'im.
Ben Memo ve Zin'in ortağıjnm.
Onun içindir ki burada eşikte oturuyorum.
Bu köşk ki gördüğün gibi sekiz katlıdır,
Bir katı benimdir, yedi katı da onlarm.

Ben burada eınrUyet için eUmde değnek duruyorum,
Fakat bu mülke hisse sahibijim.
Gerçi nöbetçi biçimindejim,
Ama bu mekânda onlarm ortağıyım.»
Ben ona dedim ki: «Ey sonu iji olan!
Bana durumu açıklayarak anlat.
Gerçi AUahm lûtfu geniştir.
Fakat Allah bu makamı ne için sana verdi?»
Dedi ki: «Şeyh! Sen henüz arif olmamışsm,
Fakat dünyada bunu öğrenmişsin.
Ben gerçi sözle onlarm rakibiydim.
Fakat gözle onlarm dostuydum.
Ben onları dünyadan geri çektim.
Dertler ve acUarla mübtelâ kUdım.
GöniU rahathğmı dünyada onlardan aldım,
Dağlamalar ve dertierle onlara bojrun eğdirdim.
Ben onlara o kadar siyaset verdim ki,
Baştacı oldular sonunda.
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Lewra me li derrê wan xeber da
Hetta ku serê xwe tê bi der da
Ev herdu cîhan bi hev hevTÎne
Ev derre h derrê bsv qewîne (1)
Hetta weku ber ne dî tu yêkê
Na bînî çu Izzetê Ji yêkê
EW derre bi wan me daye berdan
Kê§ane bi asîman Ji erdan
Mm dajdye wan bitun bihuştek
Wan dayîye mm ji baxê, xiştek
Şêx mayî Ii gotma wî gohdêr
Go: «Ey şeqîyê te aqîbet xêr!
Tacdîn ku tu kuştî bê cînayet
Barî bi wîra çi kir înayet?»
Go: «Efw-i kir ew, cenabê Barî
Bii cennetî, ii ne çiiye narî
Xellaq-i, xirabî-yii xebîsî
Bexşîne wî, cennetê nivîsî
Alem ku bi dest xirabîya mm
Aciz kmbii fesadîya mm
Kuştim wî Jibo nîzamê alem
Bo rahetîya ewamê alem
Zahir wî eger çi kir qebahet
Batin buwe rahet ew qebahat
Şolm hene zahîren xirabm
Fî'lm hene siireten sewabm
Yek edîe li sûretê cefayê
Yek qehre di kîswetê wefayê
Lê perdekeşê rimiizê hîkmet (2)
Bê sir ne kir ew kmiizê qismet
Ev derre: Ev herdu hewî. Li derê hev: Li dijê hevdû.
rimûzê hîkmet: Ê ku perde kişandîye ser işaretê hîkmetan, û wan veşartîye. Yanî Xwedê.
(1)
(2)

Perdek^
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Şunun için onlarm zararma konuştum.
Tâ ki başunı da o yolda feda ettim:
Bu iki cihan birbirüUn kumaşıdır,
Bu iki kuma birbirine çok karşıdırlar.
Sen birirU boşamadıkça.
Öbüründe hiçbir tat bulamazsm.
Ben onlara okumayı bıraktırdım
Onları yerlerden göklere yükselttim.
Ben onlara bütün bir cennet verdim.
Onlar da bana bağdan bir çubuk verdiler.»
Şeyh onun sözünü dinliyekaldı.
Dedi ki: «Ey sonu hayırlı olan günahkâr,
Tacdin ki seni cinayetsiz olarak öldürdü,
Allah onun hakkmda ne yaptı?»
Dedi ki: «AUah onu affetti.
Cennete gitti o da, cehenneme gitmedi.
Yaratıcı onun kötülüğünü ve günahlarını.
Bağışladı ve ona cenneti yazdı.
Alem benim kötülüğümün elinden
Usanmıştı, müfsitliğim herkesi usandırmıştı.
O berU âlemin düzeni için öldürdü.
Âlemdeki kamunun rahatı için öldürdü.
Gerçi görünüşte kötiUük yaptı o,
AsImda o kötülük rahatlık oldu.
Bazı işler vardır ki görünüşte kötüdür.
Bazı fUUer vardır ki görünüşte doğrudur.
Biri cefa kıhğma girmiş adalettir.
Biri de vefa kisvesine girmiş hışımdır.
Fakat hikmeüerin işaretlerine perde çeken yaraticı.
Bu taksim hazinesirU sırsız bırakmadı.
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Tewzî-1 ne kir li amê nasan
Mexsiis ewî da nedîm ii nasan
E!w sir wî ne kir Jibo me maliim
Hm mehremm ii hmek di mehriim (1)
Sed şikr-i ezê xirab, ii Tacdîn
Mehza bi teelliqa Mem ii Zîn
Mehriim-i ne biin bi pirgunahî
Biin mezherê rehmeta îlahî»

Ey dost-i! Bi dil be yarê qencan
Ya qenc-i bi be neyarê qencan
Ew qencin ii qencîyê di zanm
EIw xeyrê Ji qencîyê ni zanm
Hmdî ku bi wan bi kî cefayê
Ew dê bi kirm bi dil wefayê
Zînhare! Me be mihîb xiraban
Ne dostê, ne dijminê kîlaban
Ger dost-i bî, dê bi km te murdar
Wer dijmmî, dê bi kin birîndar
Ev hîmmete xasê a§iqane
E!v mertebe rahê sadigane
Xelqê ku wekî Bekir şeqîne
Fî'lêd-i wî cunle naheqîne,
Yan §ibhetê Tacidîn di cebbar
Qettal ii deîawer ii cegerdar,
Mafii bi ketm kerameta wan
Mexfiir-i bi bin Ji hîmmeta wan
Teqwîj^etê wan bi bit mededkar
Teb'îjT^etê wan bi ket sezawar.

(1) Mehremm:

Nêzîkê wîne, bi wan razan di zanm.
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Sıradan insanlara bunu dağıtmadı.
Mahsus onu dostlara ve tanıdıklara verdi.
O sırrı bize bildirmedi o,
KinU mahremdir, kimi de mahrum.
Yüzlerce şükür ki Tacdin ve kötü olan ben
Sadece Memo ve Zin'Ie ilgiü olduğumuzdan.
Çok günah işlemekle mahrum kalmadık.
İlâhî rahmete mazhar olduk.»

Ey dost! candan iyi adanUann dostu ol.
Ya da ijice iji adamlarm düşmanı ol.
Onlar ijidirler ve ijiüği biUrler,
Onlar ijiUkten başka birşey bilmezler.
Sen onlara ne kadar cefa göstersen.
Onlar candan vefa gösterecekler.
Sakm kötü adamlarm dostu olma.
Köpeklerin ne dostu ol, ne de düşmanı.
OrUarm dostu olsan, serU kirletirler,
Düşmanları olsan seni yaralarlar.
Bu himmet âşıklara mahsustur.
Bu mertebe doğrularm yoludur.
Bekir gibi suçlu olan insanlar.
Fiillerinin hepsi haksızlık olanlar.
Ya da ceberrut Tacdin gibi.
Öldürücü, savaşçı, taş yürekü olanlar,
Âşıklarm ijiUğinden affediUrler,
Onlarm himmetiyle günahları örtiüür.
Onlann takviyesi destek olur,
Onlara uymak uygun ve yerinde olur.
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Ev remze heqîqeta îetîfe
îz'an bi ke nukteyê zerîfe
Iz'an bi ke mes'elê, miderns!
Texmînê mesahetê, mihendis!
Dijmm ku ji îşqê behrewer bm
Bes, dost-i ne dê di mi'teber bm ?
Ev renge teeîliqa reqîban
Bes, çende tefewwiqa hebîban?
Xasma ku mihîbb bi bîte mehbiib
Ew talibê heq bi bîte metliib
Heqqa ku tenê wî heq di zanit
Qet xeyrê wî kes bi heq ni zanit
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Bu işaret ince bir gerçektir,

îz'an et zarif bir nüktedir.
Hoca! Meseleji iz'arUa incele.
Mühendis ! Alanı iyice tahmin et.
Düşmanlar aşktan pay aldıktan sonra,
Dostiar mı değer kazanmıyacaklar?
Rakîblerin ilgileri böyle olımca,

Dostiarm üstünlüğü ne kadardır acep?
Özelükle dost seviUrse,
Ve hakkı anyan bir taUb olursa.

Gerçekten yalnız onu hak bilir,
Ondan başka kimseji hak bUmez,
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LIX

EVINA BESTIN
Ey mistemiê mesal û teswîl!
Wey mictehidê qiyas ii te'wîl!
Xanî ku ji camê îşqê dîn bû
Eîw §ore§erab-i pê şêrîn bii
Ew çende ve xwar ewê ne he§yar
Agahî nema ewî Ji guftar
Mestaneye ew, bi kejrfê me'miir
Dîwaneye ew, bi urfê maziir
Mexmiire ii badenoş ii serxwe§
Lew badef iroşe ii mi§ewweş
Herçî ku di bêjitm, hewaye
Ger goh bi dmê, newayê Naye
Ew ney ne helal ii ne herame
Bê perdeye, lê ne bê meqame
Kurdî, Erebî, Derî ii Tazî (1)
Terkîb-i kmn bi hezl ii bazî
Hmdek ji fesaneyêd-i Bohtan
Hmdek di behane, hm di buhtan
(1)

Derî: Ev zaravekî Zarê Fansî'bûye.

Tazî: Erebî.

LK

GERÇEK AŞK

Ey misalleri ve aldatmacalan dinUyen!
Ey kıyas ve te'-viün müctehidi!
Hânî aşk şarabıyla delirince,
O tuzlu şarap ona tatil gelince,
O kadar içti kî o uyanık olmayan.
Sözlerinden haberi kalmadı onun.
O mesttir, keyif ile memurdur,
Divanedir o, örf ile mazurdur.
Mahmurdur, şarap içer ve sarhoştur.
Bunun içindir ki şarap satıcısıdır ve müşevv^tir.
Onun söyledikleriıUn hepsi aşktır,
Eğer dinUyorsanız, o ney'in sesidir.

ney ne helâldir, ne de haram,
Perdesizdir, fakat makamsız değildir.
Kürtçe, Arapça, Derice ve Tazice, (1)
Terkibedip şakayla ve oynayarak
Bazı Botan efsaneleriıU,
Bazı bahaneler, bazı bühtaıUar,
O

(1)

Derice Farsçamn, Tazice de Arapçamn bir lehçesidir.
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Bohtî ii Mihemraedî-w Silîvî (1)
Hm le'î ii hmek Ji zêr ii zîvî
Xermuhre ii morîk ii mirarî (2)
Hmdek di §ef af ii hm di tarî
Tersî'i kirm wekî biçîikan
înane bi qeyserî ii sûkan
Hm qîsse ii hm ji wan mîsahh
Hmdek di heram ii hm helalm
Her qîsse ji hîsse behremendm
Her emsîle, ger bi zanî pendm
Lêkîn wî xerez ji guf t û goyê
Meqsiid-i Ji hmde cist ii coyê
Zahirkirma cemalê îşqe
Sabitkirma kemalê îşqe
îşq aj^eyê Xwedanumaye
Xurşîde sîfet, xWedan ayaye
Xafil me be î§qê fîlheqîqe
Ey rehrewê eqrebut-terîqe !
Xweş cewhere, cmsê kîmîyaye
Qedrê wî bi zan, giranbuhaye
Teb'ê weku sifr ii bê cîlane
Qelbê weku qelb ii ya qeîane,
Ew cewhere, wan di ket mitella
Eîv seyqele wan di ket micella.
Herçî ku kesek bi ket îrade (3)
Ya î§q-i muîde, ya mirade
Ajoneyê eksê bê mîsaîe
Gencîneyê sirrê bê zewale
Kes nîne ji îşqê bê eser bit
Mimkun, ku Ji zewqê bê xeber bit
(1)
(2)
(3)

Ev navêd sê şîweyê Zaravê Kurmancî'ne.
Xermuhre: Morîyên keran.
Bi ket îrade: Bi xwaze, bi evîne.
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Botîce, Mehmedîce ve SUîvîce, (1)
Bazı hakîkler, bir kısun da altm ve gümüş.
Katır boncuklarını, boncuk ve incileri.
Bir kısmı parlak, bir kısmı da siyah.
Süsledi çocuklar gibi.
Çarşı ve pazarlara getirdi.
Bunlarm bir kısmı hikâyedir, bir kısmı da nüsâl.
Bir kısmı haramdır, bir kısmı da helâl.
Her kıssa hisseden pay alır.
Her misâl de, eğer biUrsen öğüttür.
Fakat onun bu sözlerden maksadı.
Bunca dolaşıp durmaktan maksadı.
Aşk cemaUni izhar etmektir.
Aşk kemalini ispat etmektir.
Aşk, Tannyı gösteren aynadır,
Güneş gibi ışık sahibidir.
Gerçek aşktan gafil ohna.
Ey en yakm yolun yolcusu!
Güzel bir cevherdir, kimya dnsindendir.
Onun kadrini bil, onun değeri ağırdır.
Bakır ve cilâsız olan tabiatiar.
Kalp olan, ya da kalay olan kalbler.
Bu cevherdir ki onları parlatır.
Bu cüâdır ki onlan cilalar.
Her kim ki birşey irade ederse.
Aşk ya onun muradıdır, ya da onu iradeye sevkeder.
O, eşi olmayan bir yansuna ajmasıdır,
O, zevâü olmayan bir sır hazinesidir.
Aşktan esersiz olan hiç kimse yoktur.
Meğer ki zevkten habersiz ola.

(1)

Bunlar Kürtçenin

şiveleridir.
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Her kes bi qiyasê hîmmeta xwe
Dê serf-i bi ket îradeta xwe
Lê ekserê amîyan nezamn
Nefsa xwe Jibo xwera ni zanm
Nabalix ii ebleh ii sefîhm
Ya zahid ii sofî-yîi feqîhm
Ew cahil ii ummî-jai sefîlm
Bê mir§id ii rehber ii delîlm
Naçar-i di bm li îşqê bajd'
Neqdê xwe di dm bi hisnê zajrî'
Hm serf-i di km bi eyşê dmya
Hm pê di kirm serayê uqba
Ev herdu celeb di bm zîyankar
Mehriim-i di bm ji zewqê dîdar
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Herkes kendi himmeti ölçüsünde,

İradesini sarf edecektir.
Fakat sıradan insanlarm çoğunluğu bilgisizdir,
Kendi nefislerirU bilmez, tanımazlar.
Olgun değil, ahmak ve akUsızdırlar,
Ya da zahit, sofu ve din bilgiıUeridirler,
Onlar cahil, kara cahil ve sefildirler,
Mürşitsiz, öncüsüz ve kUavuzsuzdurlar.
Çaresiz aşkı satarlar onlar,
Pâralairmı güzelliğe verirler boşuna.
Kimisi dünya yaşayışıyla onu harcar.
Kimisi de onmUa ahret sarajrmı satmalır.
Bu iki toplulup da zararlı çıkar,
Mahrum kalır görmek zevkinden.

4fl3

LX

GELO EV XEWNE YAN XIYALE? (1)
Saqî! Were bêje mm, çi lewne?
Elv kewne xljrale, ya ne xewne?

Tabîr-i me ke ku ew betale
Teswîr-i me ke ku ew xiyale
Axaz-i eger çi rengheyate
Eîncamê heyatê wî memate
Yanî ku wiciide bê wiciide
Xweş xîlqete, heyfe bê xuliideî
Eflak îi enasir ii mewalîd (2)
Elxlat ii tebayî'ii meqalîd (3)
Vêkra di bedî'ul-îştîrakm (4)
Têkda di serîul-înfîkakm (5)
(1)
(2)

Hozan di vê pişkêda jîna însan di sewirîne.
Eflak: Felekin. Enasir: Unsurên ku jîn û hebûyu ji wan

çê biîne, ku av û agir û hewa û axin. Mewalîd: Tebîetên ku ji wan
unsuran çê di bin, ku şilî û germî û serma û ziwayîne.
(3) Exlat: Tiştên ku ji van tebîetan çê di bin û ji civana wan
tên restê, wek mirovan. Tebayî: Tebîetin. Meqalîd: Miftên gerdûnê.
(4) Bedî'ul-îştîrakin: Bi awakî xweşik bi hevdûra hevparin,
xweş gîhane hevdû û bi hevdûra vê Jînê anîne rastê.
(5) Seri'ul-înfîkakm:
Zû ji hevdû di qetin.

LX
BU RÜYA MIDIR, HAYAL MİDİR? (1)

Sakî! Gel söyle bana ne renktir bu.
Bu âlem hayal imdir, yoksa rüya mıdır?
Onun asılsız olduğunu yorumlama.
Onun hayal olduğunu tasvir etnie.
Bşlangıcı gerçi hayat rengindedir.
Ama hayatmm sonu da ölümdür.
YaıU var olmayan bir varlıktır bu.

Güzel yaratUışhdır, ne yazık ki ölümlüdür bu.
Felekler, unsurlar ve onlardan doğan tabiatlar, (2)
Bu tabiatlardan meydana geleıUer ve felekler.
Hep birlikte güzel bir şekilde ortaklık yaparlar.
Hep birlikte çabucak birbirierinden ajrrUırlar.

Bu bölümde insan hayatı tasvir ediliyor.
Unsurlardan maksat varlıkların kökü olan ateş, su, top¬
rak ve havadır. Eskiden yalnız bunlar bilinirdi, sonra başka un¬
surlar da keşfedilmiştir. Bunlardan doğan tabiatlar da ısı, nem
(Yaşbk), kuruluk ve soğuktur.
F. : 30
(1)
(2)
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Serrişteyê gewhera beqane
Sermayeyê îlleta fenane
Hmdek di seqîl ii hm xefîfm
Hmdek di xefîy-jrîi hm letîfm
Her çendî jibo me esl ii bêxm
Her çar-i jibo me axê şêxm (1)
Agir ve mirit, hewa hewaye (2)
Av er gikîya, heba hebaye (3)

Ef lak-i mîsalê asîyab'm
Hemware bi çerx û înqîlabm
Dexlê h wî a§î ademîne
Metmiireyê erdê ardê lîne (4)
Ew dane bi nobet ii tewalî
Daîm di njm ji dev çewalî
Herçî rijîya di bit micezza
Jêkra di bm ii di bit miherra
Texmîr-i di km Ji niive tekrar
Ew qalibê qelbe qabîlun-nar
E!w çende di kê§m ew sîyaset
Razîne bi mertebe necaset
Fîlcunle ne mirde ii ne ehya
Ber miicibê «la yemûtu yehya» (5)
îlla ku nefîs ii paketînet
Yanî ku nuf iisê nîkesîret
Dehqan bi xisiisîyet helînit
Wê daneyê xasseten bi çînit
Hetta ne rizit helak-i na bit
Naresket, û qence pak-i na bit
Axê şêxin: Şaxêd axêne.
Hewa na mîne, winda di be.
Heba hebaye: Ax tunne di be.
Tiştê ku di bm erdêda veşarîye, ardê nerme.
Li gorî fermana Xwedê ku di bêje: «Xelkê dojê ne di minn û ne ve di jîn»-.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Ölümsüzlük cevherinin ipuçlarıdır,
Yok olma hastalığmm sermayeleridir.
Bir kısmı ağırdır, bir kısmı hafif,
Bir kısmı gizüdir, bir kısmı lâtif.
Gerçi bizim soylarımız ve köklerimizdir.
Dördü de bizim için yol göstericidir.
Ateş sönerse, hava yok olur.
Su kurursa eğer, toprak toz olur.
Değirmen gibidir felekler.
Çarklıdırlar, devamlı dönerler.
O değirmenin daneleri insanlardır.
Yer altmda saklı olan, jrumuşak un gibidirler.
O daneler sırayla ve peş peşe.
Devamlı dökülürler çuvalm ağzmdan.
Dökülen her dane parçalanır.
Bölünür ve öğütiUür.
Yerüden tekrar yoğururlar onu,
Ateşe müstahak olan o kalp kalıbı.
O kadar macera çektiği halde.
Yine pisUk mertebesine razıdırlar.
GenelUkle ne ölüdür, ne diri,
«Ölmez ve dirilmez» sözü gereğince. (1)
Yalnız değerU ve pâk tıynetU olanlar.
Yani İJİ gidişU nefisler,
Onları çiftçi özel olarak kaldırır,
O daneji özel olarak ekerse.
Çürümedikçe helâk olmaz,
Olgunlaşmaz ve iyice pâk olmaz.

(1)

«ölmez ve dirihnez>> sözü bir âyetin parçasıdır, orada ce-

hennemdekilerin

halinden bahsedilir.
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Weqtê resîya ii biiye xuşe
Wê dê bi qutm jiboyê tiişe
A§ê dev ii çeqçeqa zimanan
Ava dehen ii berê didanan
Ew çend ewî deq di dm, di hêrm (1)
Eîw çende di gehrê ten di gênn (2)
E!w çend di qutm wî ev emeldar
Hetta we ku hûr bi bit wekî ar
Hasil: Ku Ji paşê wan eefayan
Dê bête tesemfa quwayan (3),
Geh cazîbe batmê ve kêşit
Geh masîke bi'gvişit, bi êşit
Dem hazîme bêt, ewî bi ket hezm
Dem dafîe bêt, ewî bi ket kezm
Tennûrê meîdde wî bi pêjit
Herçî ku xirabe jê bi rêjit
Tas'îd-i bi km heçî letîfe
Tenzîl-i bi km, heçî kesîfe
Paşê Ji wî, eltefî cuda km
Temyîz-i bi km, ji hev bela km
Tebbaxê herareta xerîzê
Sebbax ii mimeyyizê temîzê
Tewzî'i bi ket li cîsm ii a'zan
Mamiir-i bi bm cîhat ii erkan
Dîza ceger ii dilê zicacî
Teqtîr-i bi km meya mîzacî
Hasil: Ereqa meya heyatê
Teqtîr-i ku bii wekî nebatê
Hêja ji zihiirê van şiiinan
Bii qabilê alema bitûnan
(1)
(2)
(3)

rovdane.

Deq di dm: Di kutm.
Di şehrê ten: Di bajarê laşda.
Tesernfa quwayan: Bm hukmê quwwet^n ku di laşê mi-
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Olgunlaşıp salkım olduğu zaman.
Onu döverler erzak için.
Ağzm değirmeni ve diUn çakçak'ı (1)
Ağzm sujoı ve dişlerin taşı,
O kadar onu döverler ve öğütürler ki...
O kadar onu ten şehrinde dolaştmrlar ki...
Bu işçiler onu o kadar döverler ki,
Ta ki un gibi uf almcaya kadar.
Hulâsa: O cefalardan sonra.
Kuvvetlerin tasarrufuna gelir sıra.
Kâh çekici kuvvet içerisini çeker.
Kâh tutucu kuvvet onu ezer ve acıtır.
Bazan hazmedici kuvvet onu hazmeder,
Bazan itici ku'vvet geUp onu jrutar.
Mide tandın onu pişirir,
İşe yaramıyan kısımlarmı döker.
Yumuşak olan kısımlarmı jükseltir.
Katı kısunlarmı da aşağı indirir.
Sonra en joımuşağmı ayırırlar.
Birbirinden ayırıp dağıtırlar.
Devamlı ısmm aşçısı.
Birbirinden ajnran mümej^jiz boyacı,
Onu 'vücuda ve organlara tevzi eder.
Yönler ve köşeler onımla mâmur olurlar.
Ciğerin çömleği ve kalbin şişesi.
Karışık şarabı damlatırlar.
Hulâsa: Hayat şarabmm teri.
Nebat şerbeti gibi damlatUmca,
Bu haUerin zuhurundan sonra henüz,
Karmlar âlenUne kaahU olur.

(1)

Çak çak: Danelerin depodan değirmen taşımı}

düşmesini

sağlayan tahta parçası.

deliğine
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xiite di xut di behrê maî (1)
Ren^ di bitin demek dîmaî
Dem îqde di bit Jiboyê terkîb (2)
Teswîr-i di bit bi nezm ii tertîb
Terkîb-i ku bû raîsalê mircan
Bii eksepezîrê pertewa can (3)
Ew can çîye? Mihceya nebatê
E3w mihceya men§ea heyatê
Hmdî weku sakmê bitûne
Xamiişe, û xwarma wî xiine
Weqtê ku Ji mezreê xef ayê
Elw sebzeyê ter bi ket numayê
Wî sebzeja dem bi dem bi xiinê
Dê av-i bi dm Ji paşê biinê
Baran ne ji feyzê bit mededkar
E!w dane di bîte nexlê bê bar
Sersebze di bit Ji berk ii baran
Ger lê bi werit Ji feyzê, baran
Ew sebze ku bii nîhalê serke§
Sexweş gerîya Ji meyweyê xweş
Ew meywe dema gîha kemalê
Bû mezherê pertewa cemalê
Ger laîqê îzzeta Emîre
Wer derxurê hezreta Qedîr'e (4)
Wî hel di girin Jibo dîyarî
Bê wasîte wî di bm dîyarî
Greh

Xûte di xut: Nûq di be. Behrê maî: Behra avê.
îqde di bit: Bi benve tê rêzkirin, wek morîyan. Yanî
lebatên wî h ber hevdû tên rêzkinn.
(3) Eksepezîrê pertewa can: Neynika tîrêja gan. Yanî dê gan
tê kevê û ganî bi be.
(4) Xurekê pêşberê Xwedê.
Yanî ku mirovekî
qencbe û,
sezayê dostanîya Xwedê'be.
(1)
(2)
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Kâh su deryasına dalar gider.
Kâh kan rengiyle renklenir.
Kâh terkib için dizilir,
Tertib ve nizamla tasvir olur.
Mercanlar gibi dizildiği zaman.
Can ışığmm yansıma aynası olur.
O can nedir? nebatm özüdür.
Hayatm menşei, işte o özdür.
Karmda kaldığı sürece.
Sersemdir ve gıdası kandır.
GizUUk tarlasından
O taze bitki çıktiğı zaman,
O bitkiji zaman zaman kanla,
Sularlar doğduktan sonra da.
Yağmur feyizden imdada yetişmezse,
O dane mejrvesiz bir ağaç olur.
Ucu yeşilIerUr yaprak ve mejrvelerle.
Eğer fejizden ona yağmur serpilirse.
O bitki serkeş bir fidan olunca,
Güzel mejrveyle sarhoş olunca,
O mejrve kemale erince,
GüzelUk ışığmm mazhan olur.

Eğer padişahm ikramma lâjoksa,
Eğer AUahm huzuruna hak kazanmışsa.
Onu yadigâr olsun diye alırlar.
Vasıtasız olarak onu jrukan götürürler.
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Fîlhal-1 ku çii, di bîte mehbiib
Navê wî h wê di bîte mecziib
Ev nexlme wafîrul-firiim
Lê zêde di nadîrul-wiqûm
Wer mayî wisan h ber hewayê
Eiw dê çite ma'sera cefayê
Lazim ewe perwereş bi bînit

Terbîyyetê derxureş helînit (1)
Geh puxte bi afîtabê §er'ê
Gîeh suxte bi mahîtabê wer'ê
Gava pijîya gîha kemalê
Weqta njîya ji ser nîhalê,
Hetta ne kevit ji ewcê îzzet
Hetta ne gîhîte xakê zîUet,
Ew na bite salikê terîqî
Wî na bme ma'sera heqîqî
Ev renge he dest bi dest bi rêve
E]w mertebe mertebe bi wêve
E!w mejrwe bi xut kemaîê xerbet
Ew luqmeyê xweş bi bîte §erbet
E!w meywe eger şêrîne, xame
Wer tehle ii tirge, natemame
Hetta ne bi destê pîrê meyxwer
Ew hel kelitm di xummê ekber
Gava ku di wêve kel bi ser ket
Weqtê Ji xumê mezm bi der ket
Yanî ku ji kesreta sîfatan
Ew tey bi ketm tecellîyatan
Elqîsse: Ji germîya cemalê
Hasil: Ku bi şewketa eelalê

(1)

nîyê be.

Derxur^:

Xurekî. Yanî bê halekî wisan ku sezayê dosta-
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Gidince hemen sevgih olur.
Onun orada adı meczup olur.
Bu ağaçlar çok dalh olurlar,
Fakat çok az bulunurlar.
Eğer öylece havanm önünde kaldıysa,
O cefa ma'serine gidecektir, (1)
Onun bakun görmesi gerekir.
Yiyeceklerin bakımmı görmesi gerekir.
Kâh din güneşiyle pişmeli,
Kâh AUahtan sakmmanm mehtabıyla yanmalı.
Pişip olgunluğa kavuşunca.
Fidanın üstünden dökülünce.
Büyüklük tepesinden düşmedikçe.
Zillet toprağına kavuşmadıkça,
O yolun yolcusu olamaz.
Onu gerçek mâsere götürmezler.
Bu şekilde elden ele o yolda.
Onu mertebe mertebe oraya d^^ğru götürürler.
O meyve kemal şerbetini çer,
O güzel lokma şerbet olm,
O şerbet eğer tathysa çiğdir.
Eğer acı ya da ekşiyse olgunlaşmamıştır.
Ta ki şarap için pirin eUyle,
Büjük fıçmm içinde kaynajap kabarmadıkça.
Orada kaynayıp kabarmca,
Büjük fıçmm içinden çıkmca.
Yani sıfatlarm çokluğundan,
TecelUleri katlajonca.

Hulâsa: GüzelUk hararetinden,
Kısacası: Büjükliiğün şevketinden,

(1)

Mâ'seri üzümün sıkıhp şırasının çıkanldığı yerdir.
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Cewher ku temamî raizmehil bit
Teşbîhê erez ku minf eil bit
GermîjTTetê wan teceUîyatan
Wan mihnq ii wan miqewwîyatan
Tenzîl-i bi km Ji wê xubarê
Tes'îd-i bi km Ji wê buxarê
Xahs ku bi bit Ji paşê tes!îd
Hêja di çite meqamê tecrîd
Cewher Ji erez ku bii raicerred
Datînme biiteyê micedded,
Ew biite eger çi tengenaye
Sehrayê fenayê dilku§aye
Hemrengê surahî-joi peyale
Hmdî weku sore, ya ne ale
Hêja ne biiye rehîqê mextiim
Hêja ne çiiye meqaraê raaliim
Hindî Ji xwe wî hebit wiciidek
Nînm Ji Xwedê ewî nimiidek
Bê meşrebeyê wefayê §ahî (1)
E!w na çite me§reba îlahî (2)
Fanî ne bitm fenayê raitleq
Na bîmtm ew beqayê bîI-Heq
Fanîtî Jibo wîra beqaye
Baqîtî Jibo wîra lîgaye
Emraa ne bi îttîsal ii Uhaq (3)
Belkî ne bi înfîsal û îtlaq (4)

Bê tasa wefadariya kêfxweşîyê.
Meşreba îlahî: Cîyê vexwarina xwedayî.
îttîsal û îlhaq: Zehqîn. Yanî ne ku bi Xwedê've di zehqe
û bi wîra di be yek.
(4) Infîsal û îtlaq: Cihêbûn û mayina bi serê xwe. Yanî ji
Xwedê cihê jî, bi serê xwe jî na mîne, Xwedê wî ber jî na de.
(1)
(2)
(3)
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Cevher tamamiyle yok olunca.
Araz gibi etkili olunca,
O tecellilerin harareti,
O yakıcUar ve o takviye ediciler,
O tozdan indirirler onu
O buhardan yükseltirler onu
Yükseltildikten sonra süzülünce,
O zaman tecrid makamına gidecektir.
Cevher, arazdan tecridedilince,
Yeniden potaya bırakırlar onu.
O pota gerçi dardır ama.
Gönlü açan sahra gibi geniştir.
Sürahinin ve kadehin rengindendîr,
Kırmızı ya da al olduğu sürece.
Henüz ağzı mühürlü nefis şarap olmamıştır,
Henüz belli makama gitmemiştir.
Kendi kendine bir varlık tanıdığı müddetçe,
Allahtan ona bir görünüş yoktur.
Sevinç vefasmm maşrapası olmadan,
O ilâhî şarabhaneye gidemez.
Mutlak olarak yok olmadUîça,
O Hakla ölümsüzlüğü göremez.
Yok olmak onun için ölümsüzlüktür,
Ölümsüzlük onun için kavuşmaktır.
Fakat bu ka-vuşmak birleşip katUmak suretiyle değil,
AyrUmak ve tek basma kalmak suretiyle de dep.
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Ev renge di ket miradê hasil
Anca di bite mirîdê wasil (1)

Yareb ! Çi di bit, Ji ber me koran
Carek tu ve dî hîcab ii toran,
Bînende bi kî emêd-i aciz
Bê perde ii bê hîcab ii haciz,
Deryayê yeqîn bi ket temewwic
Em Jî bi kurîn deraek tefemc,
Ev zenn-ii guman ii îlra û teqlîd
Tebdîl-i bi bm bi ejmê tewhîd,
Esbab ii wesîle qet ne mînm
Carek te misebbebî bi bînm?
Iman me heye bi zatê Wacib
îmkanîyeta me biiye hacib (2)
Dîsan Ji me her tu me xilas ke
Yareb! Me Jibo xwera xwenas ke
Ev sejn: û sUiik ii teyyê raenzil
Mexsiise Jibo rairîdê raiqbil
Kengê Ji mera di bit miyesser,
Xaliq Ji ezel ne ket miqedder?
Lewra ku xirabî-joi qebiilî (3)
Nînm bi fezaîl ii f izûlî
Abid bi rîyayekî helakin
Asî bi duayekî di pakm
Alem ku wekî xiyalê zllle
San'i bi xwe hadi-jm midîUe
E!w tînite menzera xiyaJê
E!w tê xite perdeya dalalê
(1)
(2)
(3)

Anca: wê çaxê.

îmkanîyeta me: Hebûna meya ne zerûrî, aferanîya me.
Qebûlî: Berdayina

vê rêya durust.
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Bu şekilde muradma kavuşur.
Ancak o zaman kavuşan mürit olabiUr.
Bir defada perdeleri ve ağlan çeksen?
AUahım! Ne olur biz körlerin önünden.
Biz âcizlere görmeyi nasib etsen.
Perdesiz, örtüsüz ve engelsiz olarak?
Görerek inanma deryası dalgalansa da.
Bizler de bir zaman sejrretsek?
Bu sanUar, şüpheler, bilgiler ve takUtler,
Ajmen tevhit ile değişseler?
Nedenler, araçlar hiç kalmasalar.
Bir defa nedensiz olarak seni görsek?
Bizim, varlığı zorunlu olan Allaha inancımız vardır,
Varhğımızm zorunlu olmayışı arada perde olmuştur.
AUahım! Yine bizi kendimizden kurtar.
Kendin için bizi kendimizi tanır hale getir.
Bu yürüjüş, bu yolculuk ve merhaleleri aşmak.
Candan yönelen müride mahsustur.
Bizim için nerde mümkün olur.
Eğer yaratıcı ezelden takdir etmemişse?
Çünkü kötülük ve bu yola yönelmek,
îji işlerle ve yaramazlıkla olmaz.
Âbidler bir riya ile helâk olurlar.
Günahkârlar bir dua ile pâk olurlar.
Âlem ki bir hayalî gölge gibidir,
Yaratıcmm kendisi yol gösterir ve sapıtır.
Odur hayal manzarasma getiren.
Odur sapıklık perdesine bürüyen.
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Lê daye me cuz'ê îxtîyarî
Nefsa me pelîd ii hilekarî,
E!w Jî birîye Ji dest me naçar
Em mane, ii lutfê Heq mededkar
Bes qenc-i Jibo me amîyanra
Her ev bese bo me asîy anra :
J'ewwelve Xwedê bi heq bi nasîn
Her çendî qusiir ii kêm ii kasîn
pa§ê bi dilê xwe jê bi tirsîn
Dînê xwe Ji aliman bi pirsîn
Çawa ku di bêjm, em wisa bîn
Hetta ku ji rii dmê fena bîn
Paîa xwe bi dîne lutf ê Barî
Belkî me bi bex§itm Ji narî
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Fakat bize iradei cüziye vermiştir.
Pis ve hilekâr nefsimiz,
Onu da elimizden kaçırmıştır,
Biz kalmışız, AUahm lûtfunun imdadı kalmış.
Yalnız en iyisi biz sıradan insaıUar için.
Sadece şu yeter biz günahkârlar için:
Baştan AUahı hakkıyla tanıyalım.
Ne kadar kusurlu, kemkişi ve noksanlı da olsak,
Sonra gönülden ondan korkahm,
DirUmizi büginlerden soralım.
Onlar nasU derlerse öyle yapalım,
Tâ ki dünya jüzünden yok oluncaya dek,
Sırtımızı AUahm lûtfuna dajnyalım,
Belki bizi ateşten affeder.
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LXI

PAŞGOTIN ¤ PEYVA BI QELEMERA

Ey rakibê waqiî peyadê! (1)
Wey a§iqê sefheyêd-i sade!
Ey şairê saxir ii nikiinser! (2)
Wey sahirê saxir ii fisiinkr! (3)
Ey haîmê wadîya dalalê!
Wey xawîyê da'weya kemaîê!
Ey xameyê serteraşê bedreng!
Bes nameyê xwe§quma§ê xwe§reng,
Riireş ke bi navê xett-ii xalan
Bednam-i bi ke bi Bê ii Dal'an (4)
Hmdî weku xet Xubar û hiire (5)
E!w xet ji letafetê ne diire

(1)

(2)
(3)

Siwarê ku bi rastî peyaye.
Saxir: Bê rûmet, nehêja.

Sahirê saxir: Sêrbazê qeşmer. Fisûnker: Ê ku çavan bi
sûrê girê di de.
(4) Bê û Dalan: Herfên -<B»- û -kD^.
(5)
Xet: Nivîsan. Xubar: Tewirekî ravîsana Erebî'ye.

LXI

SONSÖZ VE KALEMLE KONUŞMA

Ey asImda yaya olan aüı!
Ey beyaz sajrf alarm âşıkı!
Ey değersiz ve başı eğik şair!
Ey büjücü ve gülünç sihirbaz!
Ey sapıklık vadisinde başıboş gezen.
Ey büjüklük iddiasmm aldatUmişı!
Ey ucu yontulmuş pis renkU kalem!
Güzel kumaş gibi güzel renkli kâğıdı.
Şakak ve benler adma karaladığın yeter,
«B» ve «D»lerle kötü adlı yaptığm yeter. (1)
Yazı «Gubar» ve ufak olduğu sürece, (2)
Yazı güzelUkten uzak değildir.

(1)
(2)

ve «D>^ «Bed» demektir, yani pis.
Gubar Arap yazısının bir çeşididir.

«B>^>.
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Gava ku ji reng' meşqê pir bii
Ya §ibgetê Nesx îi Sulsii gir bii (1)
Ew nasixê nusxeya cemaîe (2)
Bê rewneq ii rohnî-yii kemale
Lazim ewe dîlberêd-i sade
Xet lê ne bitm wekî qîlade
Xwe§ zînete xet h mahê ruxsar
Hindî Ii riiwan ne bûye hefsar
Ey xame ! Te Jî gelek dirêj kir
Ev name, heae te pir qirêj kir
Her çendî kelam-j şibhê dur bit
Bê qedr-i di bit, dema ku pir bit

Na bînî bi qîmetm cewahir
Lewra ku di hendikm di nadir
Sehw-ii xelet ii xeta ii nîsyan
Mecmiieyê napesendê îsyan
Tehrîr-i kinn te bê teemmil

Kî dê bi ketm ji te tehemmil ?
Kes nîne bi ket jibo te tehsîn
Goyendeyê aferîn ii nefrîn! (3)
Ey bê edeba xirabe bê ar !
Kustax ii sîtemker ii sîyehkar!
Hmdî ku serê te min qelemkir
Ew çend te xetê xeta reqem kir
Hindî ku serê te mm teraşî
Ew çend-i te kir gunehtelaşî (4)
Fehha§î te kir pi rengê Xanî
Neqqaşî te kir mîsalê Manî
(1) Nesx û Suls: Navên du tewir nivîsana Erebî'ne, herdu jî
bi herfên gir tên nivîsîn.
(2) Rûpela nndîyê reş di ke û xirab di ke.
(3) Ey gotoxê aferinan û gotinên nefretê
(4) Gunehtelaşî: Leza li gunehan, xebata Ii kirina gunehan.
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Fakat Öğretim yazısı gibi çoğalmca.
Ya da «Sülüs» ve «Nesih» gibi iri olunca, (1)
O güzelUk saj^asmı ortadan kaldırır.
Berrak olmaz, aydm olmaz ve kemale ermez.
Sade dilberin şakaklarmm.
Kolye gibi olmaması gerekir. (2)
Yüz mehtabı üzerinde şakaklar güzeldir.
Yüz üzerinde yular gibi ohnamak şartiyle.
Ey kalem, sen de hayU uzattm.
Bu kâğıdı çok karaladın, yeter artık.
Sözler inci gibi de olsa.
Çok olunca değersiz kalır.
Mücevherlerin değerli olduğunu görmüyor musun?
Çünkü azdırlar ve nadirdirler.
Şaşırtmaca, yanlış, hata ve unutkanlıkları,
ÎJİ karşUanmıyan günahlarm tamamını.
Hiç düşünmeden yazdm sen,
Bu yaptıklarına kim tahammül eder?
Bunları senden tasvibeden kimse yoktur.
Sana bunun için aferin diyen kimse yoktur.
Ey arsız, kötü ve edepsiz!
Küstah, kötü işü ve de haksız!
Senin ucunu ne kadar yonttumsa ben,
O kadar yanlış yazılar yazdm sen.
Ne kadar ucunu tıraş ettimse ben,
O kadar günah kazanmaya çalıştm sen.
Haddini aştın sen de Hânî gibi.
Nakışçılık yaptın sen de Manî gibi. (3)

U) Sülüs ve Nesih Arap. yazısının birer çeşididir.
(2) Burada ve bundan sonraki iki mısrada sayfa yar yüzüne
benzetilmiş.
(3)

Manî: ünlü Çin ressamı.
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Me§xûlî bese bi le'b ii lehwan
Toba xwe bi ke J'xeta ii nîsyan
Carek were ser terîqê tobe
Hmdî ne gîhîştîye te nobe

Ew betlê delawerê zeberdest
Eîwwel kemera tehew^virê best
Bii rakibê duldulê enamU (1)
Derhal-i digel me bii miqabil
Kêşa Ji zunanê zilfeqarek (2)
Bii xismê digel me şehsiwarek
Sil bii, rikîya ji wan îtaban (3)
Ezman gerîya bi van cewaban;
Go : «Ehmed ! Eger tu nê xebîsî,
Herçî ku te go mm ew nivîsî
Qewlêd-i te qenc, eger xirabm
Fî'Iêd te xeta, eger sewabin
Ey bedemelo! Tu qenc di zanî:
Tu qaU ii fail û xwedanî
Neybiim ii di alema Neyistan (4)
Meybiim, ne bi destê meyperestan
Gava ku te ez birim ji sazî (5)
Ne deng-i di ram hebii, ne gazî
Te diir-i kirim Ji nik hevalan
Mehciir-i kinm ji milk ii malan

(1) Li duldulê sertilîyan siwar bû.
(2) Zimanê: "Zebanê". bû, me h şûnê «Zimanê" nivîsî.
(3) Sil bû: Xeyîdî. Rikîya: Rika me girt.
(4) Neybûm: Ez zilbûm. Neyistan: Cîyê zilan, zillek.
(5) Ji sazî: Ji ziUekê, Ji nava zilan.
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OjTmlar ve oyalamalarla meşgul olduğun yeter.
Hatalardan ve şaşırtmalardan tövbe et.
Bir defa tövbe yolunun üzerine gel.
Henüz sana sıra gelmemişken.

Hüner sahibi olan o kahraman jiğit.
Önce öfkelenme kemerini bağladı.
Parmak uçlarmm düldülüne bindi,
Derhal karşımıza dikildi.
Dilinden çekti bir Zülfikâr,
Benimle atıIUarm şahı gibi bir hasun oldu.
Kızdı, kahırlandı bu sitemlerden.
Dili şu cevaplarla döndü:
Dedi ki: «Ahmet! Eğer habis değil isen.
Sen ne söylediysen onu yazdım ben.
Senin sözlerin ister iyi ister kötü olsun.
Senin fiillerin ister yanlış ister doğru olsun.
Ey işi kötülük olan ! İyi biUyorsun ki.
Sensin onları söyliyen, yapan ve onlarm sahibi.
Ben bir ney'dim ve ney alemindeydim, (1)
Şaraptım, ama içenlerin eUnde değildim.
Sen beni sazlıktan götürdüğün zaman,
J^e sözüm vardı benim, ne de feryadım.
Uzaklaştırdm beni arkadaşlarm yanından,
Terkettirdin bana ülkemi ve ailemi.

(1)

Eskiden kamış kalemler kullanıldığı için böyle yazmıştır.
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Bend ii wesilêd-i mm serabun (1)
Ewwel te kirin bi emrê «kun», kun (2)
Pa§ê ku te kir debaxê î§qê
Kun kir dUê mm bi daxê î§qê
Te pif kire cîsmê mm deraa can
Hatin Ji dUê ram ah ii efxan
Nefxa te h mm dil ii ceger sot
Herçî ku te pif kirî, min ew got
Ez lalim, ii bê ziman ii xamiiş (3)
Bê nefs ii nefes, Ji qismê qamûş
Bezma terebê bi min te xwe§ kir
Dîwanê guneh bi mm te reş ktr (4>
Her çendî ku zahirî heyim ez
Sazende tuwî, wekî Ney'im ez
Ma Ney bi xwe tiştekî di bêjit?
Xame bi xwe re§hekî di rêjit?
Katib qelemê di ket sîyehkar
Sazendeye, Ney Ji dest bi hawar
Nay ii qelem ii kîtab îi nîşan
Tîr îi hedef ii keman ii kêşan
Mehkiimueleyhî'biin di teqdîr
HêJ îsmê guneh ne biiyî testîr»

Yareb! Tu di zanî Xanî'yê Jar
Teşbîhê bi xaraeya girîf tar,
Qelbê wî di dest tedaye elheq
Destê wî di dest xwe nîne mitleq
(1)

Serabun:
(2)

Bend: Girêk. Weslêd min: Movikêd min, parçeyên min.
Ji serî heta binî.
Bi emrê -"Kun^: Bi fermana
«Bi be», wek
fermana

Xwedê. Kun: Qul.
(3)
(4)

Ziman: -KZeban"- bû, me li şûnê -"Ziman^ mvîsî.
Dîwanê guneh: Deftera gunehan.
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BerUm boğumlarımı ve parçalarımı baştan aşağıya,

Önce «01» emriyle deük deşik ettin sen.
Sonra beni aşk tabağma koj^mca sen.
Kalbimi aşk ateşiyle deUnce sen.
Ve sen vücuduma ruh üfürdüğün zaman.
Benim gönlümden geldi bu «Ah» ve figanlar.
Senin üfürüğün benim kalbimi ve ciğerimi yaktı.
Sen ne üflediysen ben onu söyledim.
Ben dilsizim, konuşmasız ve uyuşuğum,
Nefissiz ve nefessizim, kamış kısmmdanun.
Saz meclisini sen bana sevdirdin.
Günah defterini sen bana karalattm.
Gerçi görünüşte varım ben.
Ama sazcı sensin, ney gibijim ben.
Acaba ney kendiliğinden birşey söyler mi?
Hiç kalem kendiliğinden bir damla döker mi?
Kaleme kara işler yaptıran kâtiptir.
Sazcıdır ki ney, elinden feryad eder.
Ney, kalem, kitap ve nişan.
Ok, hedef, yay ve atıcUık,
Kaderde emir altma girmişler.
Henüz günah adı bile yazUmadan önce.»

AUahım! Biliyorsun ki zavaUı Hânî de.
Kalem gibi tutsaktır.
Gerçekten onun kalbi senin eUndedir,
Mutlak olarak onun eü, kendi eUnde değildir.
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Gava ku li wî te ser qelem kir (1)
Herçî te îrade kir, reqem kir
Amir tuwî, ew bi emrê me'miir
Me'miir-i di bm hemîşe maziir
Ger dayîye wî te îxtîyarek (2)
Ew jî wî sipare te bi carek
Peyweste di dest te ser-qedembii
E3w ger bi îlim, we ger qelembii (3)
Nef 'ii zerera xwe ew ni zanit
Ya qene-i jibo xwera çi zanit?
Çawa ku jibo tera rizaye
E!w Ney sîfete, wî ew hewaye
Wellah Ji sefîdî-jKi sîyahî (4)
Wî qesd ii xerez tuwî, Uahî!
Emma bi mirekkeba qebaîh
Rûreş kirme gelek sefaîh
Xettê teye semiwişt û sermeşq
Sîh sale xetê xeta di ket meşq
Lewra ku dema Ji xeybê fek bii (5)
Tarîx-i hezar ii şêst ii yek'bii (6)

Isal-i gîhîşte çUl-ii çaran (7)
Wî pêşerewê gunahekaran
(1) Te wî aferand, yan Jî te zanîn dayê, yan Jî te qabilîyeta
mvîsînê dayê.
(2) îxtîyarek: Cuz'ekî îxtîyarî.
(3) Ger bi îlim: «Ger îlim^> bû, lê Ji ber ku wezna ferdê di
şikîye me «Ger bi îlim» nivîsî.
(4) Sefîdî-yû sîyahî: Sipîtîyê û reşîyê. Yanî Ji mvîsînê,
(5) Dema ku Ji tunneyîyê qetîya. Yanî dema ku hate dmê,
welidî.
(6) Ev tarîxa Hîcrîye, bi tarîxa Mîladî di ke 1651. Hozanê
nemir, di vê tarîxêda hatîye dinê.
(7) Yanî umrê wî îsal bû 44 sal. Nexu nivîsîna «Mem û Zîn»ê
di 1695'anda temam bûye.
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Sen onun başmı yonttuğun zaman.
Sen ne irade ettiysen, o da onu yazdı.
Amir sensin, o emirle memurdur.
Memurlar her zaman olurlar mazur.
Gerçi sen ona bir iradei cüziye vermişsen de,
O, onu da tamamen sana bıraktı.
O, gerek ilmiyle ve gerek kalemiyle.
Baştan ayağa kadar hep seıUn elindeydi.
Kendi menfaatini ve zararmı bilmez o.
Kendisi için en ijisini ne biür o?
Senin rızan her nasılsa,
O da ney gibidir, o havayı çalar.
Vallahi aktan ve siyahtan, (1)
Maksadı, gayesi sensin AUahım!
Fakat kötülük mürekkebiyle,

Hayli sayfalar karartmıştır o.
Ona yazı yazmayı öğreten yazı serUn yazmdır,
Otuz yUdu" ki yanlış yazUar yazmaktadır o.
Çünkü yokluktan koptuğu zaman, (2)
Tarih bin altmış bir idi. (3)
Bu yıl kırk dört yaşına girdi, (4)
O, günahkârlarm öncüsü.

(1)
(2)
(3)

Yazı yazmaktan
Doğduğu

demek istiyor.

zaman.

Bu Hicrî tarihtir, Milâdî tarihe göre

1651

yılında doğmuş--

tur.
(4) Buna göre 14 yaşındayken yazı hayatına atılmış. Bu kita¬
bın yazılması da 1695 yılında tamamlanmıştır.
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Vêk da ji menahîyan gelek mal
Yek pûl-i ne hm Ji hisnê e'mal
Ewwel ku te da ji îşqê metle (1)
Axir bi de wî tu hisnê, meqte' (2)
D A W I

(1)

Metie': Ronahî. Yanî te ronahîya evînê da serê û wî kir

evîndar.
(2) Hisnê meqte': Dawîbirîna qenc. Yanî wisa bi ke ku bi
awakî qenc elaqa xwe ji dmê bi bire, dawîyekî qenc bi ke para

wî.
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Günahlardan

hayU mal toplamıştir,

İJİ işlerden ise bir mangırı bile yoktur.
Sen önce nasU ona aşktan ufuk verdinse,
Sonunda da ona güzel bir ilgi kesmek ver. (1)

(1)

İlgi kesmekten maksat ölümdür.
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FERHENG
(Sözlük)
A

Ab: Av (Su)
Aba: Bav û kaim (Atalar)
Abegîne: Cam, belûr (Cam, biUûr)
Abıd: Peresdar (Ahit)
Abîdane: Peresdaranî (Abitçe)
Abîdar: Bı av (Sulu)
Ac: Dırane fîl (Fildişi)
Acil: 1
Peşende (Gelecek zaman).

2

Nuha (Şimdiki

zaman)

Adera: 1
Mırov (însan). 2
Adem Pexember
Adem)
Aiaq: Asû\van (Ufuklar)
Alîtab: Roj (Güneş)
Agah: Haydar (Haberdar)
Aheste: Hedî (Yavaş)
Ahû: 1
Xezal, (Ceylân). 2
Kemayî (Kusur)
Axaz: Dest pe kırma karekî (Bir işin başlangıcı)
Axıl: Axur, hevş (Ağıl, ahır)

(Hz.
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Axûş: Hembêz (Kucak)
Al: Sor (Kirmizi)
Alat: Ambiirm, haletin (Aletler)
Alemefrûz: Rohnîkiroxê gerdiinê (Diinyaja aydmlatan)
AK: BUmd (Yuce)
Alîmul-xeyb: Zanayê bi tiştên nepenî (GizU §eyleri bilen)
Aliide: Lewitî (Pishge biUaşan)
Ain: Giştî (Umiimî)
Amel: Xebat (Çalişma)
Aram: Hêsayî (Rahathk)
Arasîte: XemUandî (Suslenmi§)
Anf: Naskir (Taniyan)
Anz: 1
Peydabiija (Sonradan olan). 2
Dêm (Yanak)
Ainzî: Nii çêbiiyî (Sonradan olan)
Ari: Riit (Arinmi§)
Asefê Berxîya: Wezîrê SUêman Pêxember (Hz. Sûleyman'm Veziri)
Asî: Gunehkar (Giinahkar)
Asîmanî: Ji rengê asîman, he§în (Gök rengi, raavi)
Asîtan: Hev§ (Avlu)
Asîyab: A§ (Degirmen)
Astide: Hêsa (Rahat)
Aş: 1
Aş (Degirman). 2
Aşt (Barişik)
Aşifte: Perîşan (Peri§an)
Aşina: Naskirox (Taniyan)
Aşîyan: Hêlîn (Yuva)
Ateşgede: Peresgaha agirperestan
(Ate§e tapanlarm
tapmagi)

Atil: Teral (Tenbel)
Ayîn: 1
Risun (Resira).
(Gibi)

2

Ayîne: Neynik (Ajma)
Azerde, azerden: Renc (Eziyet)

Aheng (Tören).

3

Wek
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B

Bab: 1
Bav (Baba). 2
Deri (Kapı)
Babeser: Bı dîtm, dîtox (Gözlü, gören)
Baç: Baçere (Yol geçiş ücreti, baç)
Bade: Mey (Şarap)
Baxeber: Haydar (Haberdar)
Baıs: 1
Sebeb (Sebep) 2
Xızan (yoksul)
Bakûre: Bzep (Bakir)
Bal: Bask (Kanat)
Bala: Bejn (Boy)
Ban: Haf (Dam)
Banû: Xatûn, (Hatun)
Bar: 1
Fîkî (Meyve). 2
Bar (Yük)
Band: Sar (Soğuk)
Bari: Xwede (Allah)
Barigeh: 1
Eywan (Salon). 2
Felek (Felek)
Basır: Dîtox (Gören)
Bayi': Fırotox (Satıcı)
Baal: Dayox, belavkırox (Veren, dağıtan)
Bazî: Lîztın (Ojmamak)
Bed: Pîs, zışt (Çirkin)
Bedayî': Tışten xweşık (Güzel şeyler)
Bedexter: Bedsıter, be yom (Uğursuz)
Bedevvî: Gundî (Köylü)
Bedxwah: Xer nexvvaz (Bedhah, kötü niyetU)
Bedîhî: Eşkera (Aşikâr)
Bedr: Hîva tıjî (Dolunay)
Bedrûd: Rûzışt (Çirkin yüzlü)
Bedsekal: Nîyetxırab (Kötü lUyeÜi)
Bedsmşt: X'wîxırab (Kötü huylu, anlâksız)
Behaîm: Dev^ann (Davarlar)
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Behre: Par (Pay)
Behremend: Xwedî par (Pay sahibi)
Behrewer: Xwedî par (Pay sahibi)
Bekke: Bajarê Mekkê (Mekke §ehri)
Belorî: Tiştê ji belor (Billiirdan olan şey)
Beliiqîya: Cihiidekî hUekarbûye (Bir hilekar Yahudiymiş)
Belwa: Bela, tecribe (Bela, deneme)
Bena goş: Penka goh (Kulak memesi)
Bend û baz: Hunermendî (Meharet)
Bexşende: Efiikar (Bagi§layici)
Benat: Keçm (Kizlar)
Bende: Kole (Kul)
Bendi: Girtî (Tutuklu)
Beng: Gîyakîye mirov pê serxwe§ di be (Sarhoş edici bir
ot)
Benî: Xulara, qiil (Hizmetçi, kul)
Ber: 1
Kevir (Taş). 2
Bergeh (Yön). 3
Fîkî
(Meyve)
Ber bû me: Ber bi me hat (Bize dogru geldi)
Bercîs: Sitêra Mişterî (Jubiter yUdizi)
Ber di bann: Di bm bardane; yan Jî xêr ii bêr di dm, ked
di barînm, ber Ji wan di bare (Yiik altmdalar; ya da iiriin
verirler, iiriin yagdmrlar) .
Berxîz: Ra be (Kalk)
Berî: Bê par (Yoksun)
Berk: Pehk (Yaprakcik)
Berq: Biriisk (Şiraşek)
Berqe': Perde (Perde)
Berr: BeJ (Kara parçasi, deniz kar§Uigi)
Berzex: Bejê ziravê navbera du behran, sînor (Iki deniz
arasmdaki ince kara parçasi, smir)
Besatîn: Bostanm (Bostanlar)
Beser: Dîtm (Görmek)
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Best: Gire da (Bağladı)
Beşaret: Mızgîn (Müjde)
Betî': Hedîmeş (Ağır jürüyüşlü)
Bey": Fırotın (Satış)
Beyda: Dest (Ova)
Beyt: 1
Mala Xwede (Kâbe).

2

Şe'r (Şiir).

Mal

3

(Ev)

Beyte Meqsûd: Mala X'wede ku xelk qesda çûjnna we di
ke (Halkın gitmek istediği AUahm evi)
Beytıl-eqsa: Mızgefta bajare Qudıs'e (Kudüs'teki Cami)
Beyyînat: Nişanen eşkera (Açık alâmetler)
Bezi: Camerî (Cömertlik)
Bezlego: Qeşmer (Komik)
Bezm: Cıvata henge (Eğlence mecUsi)
Be dad: Be çare (Çaresiz)
Bex: Kok û nejad (Kök ve soy)
Bejen: Bejmg (Kalbur)
Be kene: Be kerm (Beceriksizdirler)
Be newa: Be hez (Güçsüz)
Berîte: Te'vvırekî govende, jera di bejm «Govenda feqîyan»
(Bir halay çeşididir, «Fakiler halayı» denir)
Be zar: Neçar (Çaresiz)
Bı bazîn: Bı lîzînm (Oynatalım)
Bıjarm: Pek anîn (İfa etti)
Bı kalıt: Bı nale (İnlesin)
Bı kene: Bı kerîn (BecerikUdirler)
Bdh: Ehmeqî (Ahmaklık)
Bmper: Tewırekî çekbûye, belkî mertal be (Bir silâh, bel¬
ki kalkandır)
Bmyad: 1
Hîm (Temel). 2
Avayî (Yapı).
Bırehne: Tazî (Çıplak)
Bırhan: DelU (Kanıt)
Bıtûnan: Zıkan (Karmlar)
Bı vverîne: Wer ke (Serp)
F.

: .32
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Bidarî: He§yarî (Uyamklik)
Bîli: Bîyok (Ajrva)
Bîkr: Keçîtî (Kizlik, bekaret)
Bilad: Welat (Ûlke)
Bîlcimle: Heraî (Hepsi)
Bil Heq: Bi Xwedê, wxedayî (AUah hakki için, ilahî)
Bilkul: Bi tevayî, heraî (Tamaraen, hepsi)
Bîmar: Nexwe§ (Hasta)
Bina: Bi dîtm, bi bênahî (Gören)
Binende: Kesê ku diir di bîne (Uzagi gören)
Bisat: Ti§tê raxistmê (Yaygi)
Bişe: Dara raêşe (Me§e agaci)
Bîz: Zik, bi mana turê bm çena xezalan yê tijî misk Jî tê
(Karm, ceylanlarm çeneleri altmdaki misk kesesine
de denir)
Buhran: Bê heşî (Kiriz)
Buxar: Helraa kelê (Kaynama buhan)
Buqrat: Zanakî Yunanî,biiye (Bir Yunan bilgini)
Bulhewes: Evîndarê ne Ji dil (Candan sevmeyen aşik)
Bii, Bo: Bêhn (Koku)
Biise: Maç (Öpuciik)
Biiş: Tevihev, têkUhev (Karişik)
Bûte: Şii§e (Şişe)

C

Ca: CUi (Yer)
Cam: Qedeha meyê (Içki kadehi)
Camediride: CUdirandî (Yirtik elbiseh)
Cametebdîl: CUguhartî (Degişik kiyafetli)
Camid: Hebûyê bê gan (Ruhsuz varlik)
Can: 1
Gan (Ruh) 2
Laş (Viicut).
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Cana, canan: yar (sevgiU)
Canfeza: Jînbexş, bexşendeye kefxweşîye (Hayat, sa-iinç
bahşeden)

Oamb: Alî (Taraf, yön)
Cawîdaııî: Tımmî (Ebedî)
Cazibe: Heza kâşane (Çekici güç)
Cebbar: 1 Xurt (Güçlü). 2
Zordest (Zorba)
Cebhet: Enî (Alm)
Cebîn: Herdu alîyen enîye (Alnın iki yanı)
Ced'an: Gırâken por (Saç büklümleri)
Oedel: Mmaqeşe, pevçûn (Münakaşa)
Cedîy: Bırca Karıke jı 12 bu-cen roje (Oğlak Burcu)
Oegerriş: Cegerkul (Gönlü yaralı)
Cela: Rohnî (IşUc)
Celadet: M§rxasî, egîtî (Kahramanlık, yiğitlik)
-Celal: Mezmatî (Büyüklük)
Oelew: Hefsar (Yular)
Celîs: Hevale rûnıştme (Oturma arkadaşı)
Oema: Cıvîn (Toplanma)
Oemad, Cemadat: Hebûyen be gan (Ruhsuz varlıklar)
Oemaze: Deve (Deve)
emî': Hemî (Hep)
Cendl: Baş, meqbûl (İyi, makbul)
Cemmaş: Nukubcûz (Yamuk gagalı)
Cenah: Bask (Kanat)
Cenan: DU (Kalp)
Cera: Herıkandî (Akar, akıcı)
Cerdan: Talankerm (yağmacUar)
Ceres: ZengU (Çmgırak)
Cerh: Bırîn (Yara)
Cewahır: Pıranîya «Cewher»e, hebûye ku bı sere xwe di
kare hebûna xwe nîşan bı de, wek kevır. («Cevher»tn
çoğuludur, kendi basma varhğmı gösterebilen varlık,
taş gibi)
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Cewcem: Em rastê mana vê kelîmê ne hatin (Bu kelimenin anlamma rastlamadik).
Cewr: Sîtem (Zuliim, haksizhk )
Cewşen: Zirx (Zirh)
Ccz'e: Girîna li ser rairî, dirandma cUan ii kişandma por
Jibo mirma wî (Öliinun iizerinde aglamak, elbiseleri
yirtraak, saçlari yolmak)

Cift: Cot (Çift)
Cilfû: Leyî, naser (Sel)
Ciliis: Riini§tin (Oturraak)
Cmdi: 1
Sipah (Asker). 2
Xortê rmd (Giizel delikanli)
Cmiid: Sipahan (Askerler)
Cmûn: 1
Dînîtî (Dehhk). 2
Dîn (DeU)
Cir'e: Qurt (Yudum)
Cirm: Guneh (Şuç)
CibîIIet: Nejad û kok (Soy)
Cihannuma: Nîşandayoxê dinê (Diinyayi gösteren)
Cîhanpenali: Kesê ku dmya pişta xwe pê girê di de (Diinyanm giivendigi kimse)
Cîhat: Piranîya «Cîhet»e yanî Rohelat, Roava, Bakur û
Ba§ur («Cihet»in çogulu, yani Dogu, Bati, Kuzey ve
Giiney
Cîlwa: Rohnî (Aydinlik)
Coş: Keldaym (Kaynamak, coşraak)

Cunbeş: Pêldaym, hejîn (Dalgalanmak ( sallanraak)
Cuz': Perçe (Parça)
Cûbar, Cûyebar: Newal (Dere)
Cûdî: Çîyayê ku geraîya Niih h serê rawestîye (Nuh'un
geraisinin durdugu dag)
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ç
Çaha zîqenc: Çalıka navbera leve jerîn û çene (Alt du¬
dakla çene arasmdaki çukur)
Çak: Dırandî (YırtUı)
Çalak: Bı sıvıkî, bı lez (Çabucak)
Çapıkherekat: Kese ku bı lez tev di gere (Çe'vik davranan)
Çarane: Tewırekî cUe cengebûye (Bir savaş elbisesiydi)
Çareebrû: Bırûreş (Karakaşh)
Çaraperdaz: Dîtoxe çare û havUe (Çare bulan)
Ça^mîgî^, çeşnîgîr: Çekıroxe kefx'weşîye û henge (Eğlen¬
ce düzenUyen)
Çavvûş: Peşleşger (öncü askerler)
Çeng: 1
Enîşk (Dirsek). 2
Nîve Kulme (Avucun ya¬
rısı). 3

Tevv^ırekî saz (Bir saz).

Çengî: Sazvane saza çeng (Çeng sazmın çalgıcısı)
Çerxe: Bı çenxe, bı bûre (Seğirt, geç)
Çest û çalak: Bı lez û çelengî (Çevikçe, çabucak)
Ç«şm: Çav (Göz)
Ç«şn: Heng (Eğlence)
Çdlexane: Cîye ku peresdar teda peresti di km (AbiÜerin
ibadet ettikleri yer)

Çırb: Xureken rûnî (Yağh yemekler)
Çıvîyayi: Xuz (Yamuk)
Çîhar erkan: Her çar goşe, yani Rohelata bakurî, Roavaya
bakurî, Rohelata başurî, Roavaya başurî (Dört yön,
yani Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Güneydoğu, Güneybatı)
Çîhanm: E çaran (Dördüncü)
Çîn: Xûz (Yamuk)
Çîn çîn: Xelek xelek (Halka halka)
Çu: tu (Hiç)
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D

Da': Jan (Hastahk)
Dad: 1
Edalet (Adalet). 2

Nav ii deng (Şöhret).
Dafîe: Hêza tehradaymê (îtici guç)
Da henstî: Bi hevdiira da ket (Birlikte dii§tu)
Dair: Gêrbiiyî (Yuvarlanan)
Daîrebend: Qora govendê ya gUor (Halka gibi halay safi)
Daiye: Semed (Sebep)
Dalalê nutleq: Avarêtîya yekcarî (Mutlak sapiklik)
Dam: 1
DavUc (Fak). 2
Heywanên kedî (Evcil hayvanlar)
Damad: 1
Zava (Damat). 2
Daman: Daw (Etek)

Dane:

1

Tene (Tane). 2

DUan (Dugiin)

Tamikê nava davikê (Fakm

içindeki yem)
Damş: Şêwr (Danişma)

Darii: Derman (Ilaç)
Dasitan: Çîroka kevne (Destan)
Da'wet: 1
Dua (Dua). 2
DUan (Diigun).
Dawer: Xwedê (Allah)
Dawidî: Kesên h ser dînê Dawid Pêxember (Hz. Davud'un
dinine mensup olanlar
Dayîn: Daye (Dadi)
Debiq: Dermanekî rengkesk (Yeşil renkli bir koku)
Debîr: Nivîsvan (Yazici, .sekreter)

Debr: Idarekirm (Yönetmek)
Ded: Hejrwanên kiivî (Vah§î hajrvanlar)
Def': Vegerandm, qewirandm (savmak )
Defain: Piranîya (Defîne»ye («Define»nin çoguludur)
Dehan: Dev (Agiz)
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Dehqan: 1
Axa (Ağa). 2
Baxvan, cotkar (Bahçıvan,
çiftçi)
Dexel: Ne safî (Kalp, safi olmayan)
Delawer: Merxas (Yiğit)
DeUal: Bangkırox (Çağırıcı)
Delle: Tol (Fahişe)
Del'vv: Bmca SatUe jı 12 bırcen roje (Güneşin Kova Burcu)
Dem: 1
Zeman (Zaman). 2
X'wîn (Kan)
Dem': Hıstır (Gözyaşı)
Dembeste: Kese ku bı zehmet helma xvve di de û di sıtîne
(Zor soluyan kimse)
Demgeş: Kese bı hesan helma xwe di de û di sıtîne (Kolay
soluyan kimse)
Demsaz: Heval Arkadaş)
Derb: 1
Lexıstm (Dövmek). 2
Çapkırma du-avan
(Para basmak)
Dere: Daxılkırın (Dahil etmek)
Derdenak: Bı derd (DertU)
Derxur: Xurek (Yiyecek)
Derice: Deriye bıçûk (Küçük kapı)
Dermende: Nexweş (Hasta)
Dermeyan: Di navda (İçinde)
Derr: Zırar, dıj (Zarar, karşıt)
Derre: He-vvî (Kuma)
Derrende: Heywane çırînok (Yui^ıcı hayvan)
Dervvaze: Derî (Kapı)
Dew': Tîrej, ronahî (İşm, ışık)
Devva: Derman (îlâç)

Dewab: Heywanm (Hajrvanlar)
Dewende: Beza (Çok koşan)
Dewhe: Dara mezm (Büjük ağaç)
De\vre hal: Wergerîn û guhartma hal (HaUn dönüşmesi)
De\vwar: Gerbûyî (Yuvarlanan)
Deyyar: Mırov, kes (însan, şahıs)

504

Dêrê ezreq: Dêra heşîn, asîman (Mavi kiUse, gök)
Dêrin: Kevn (eski)
Di bestin: Girê di dan (Baglarlardi)
Dilaram: Hêsayîya dil (Göniil rahathgi)
Dildade: Evîndar, yar (Seven, sevgiU)
DUdar: Yar (SevgiU)
Dildaş: Hevalê dU (GöniU arkada§i)

Dilefroz, Dilefriiz: Rohnîkiroxê dU (Gönlii aydmlatan)
Dilfikar, DUefkar: Dil bi tirs (Ûrkek göniillu)
Ddxwah: Daxwaza dil (GöniU dilegi)
DUkuşa: Vekiroxê dU (Göniil açiei)
Dilnewaz: Geşkiroxê dil (Gönlii canlandiran, şenlendireni
Di nmna: Di xuya (Göriiniirdii)
Dirc: Qalika mirarîyan (înci kabugu)
Dîfoa: Hevrî§un (îpek)
Dîdar: Xuyajrî, rii (Göriiniiş, jdiz)
Dîde: Çav (Göz)
Dîdeheyran: Ê ku mirov li çavên wî heyran di mîne (Göziine hayran olunan)
Dîgergiin: Bi tewirekî dm (Bambaşka)
Dîmax: Mejî (Bejdn)
Dimai: Xwînî (Kanli)
Dîmen: Erdê bejî (Susuz toprak)
Dînar: Diravê zêrîn (Altm para)
Dîrayet: Bîrbmn (Diişiince)
D'îsa: Di îsa, di bmsî Parlardi)
Diwan: 1
Civata mezinan (Biijaiklerin raeclisi). 2
Pirtiika §ê'ran (Şiir kitabi)
Dîyar: Jor (Yukari, zirve)
Dîyarî: 1
Xuyayî (Göziiken). 2
Hedîye (Armagan).
Dîzdar: Dergevanê girtîxanê, yan kelê (Hapishane ya da
kale kapicisi)
Doxîteçeşm: Çavkeç, ê ku çavêd wî wek ên keçanm (Kiz
gözlii, gözleri kizlarm göziine benzeyan kimse)

505

Dozex: Doj (Chennem)
Dııxan: Dû (Duman)
Ihucmeya Sıkender: Radara Eskendere Romî (Büjük İs¬
kender'in radarı)
Duxter: Keç (Kız)
Dur, Durr: Mırarî (încî)
Durrâ Xeltan: Mırarîyen tevîhev, asîmanan (Karışık inci¬
ler, gökler)
Durd: Tılp (Tortu)
Durdan, Durdane: Teneyen mırarîyan (İnci taneleri)
Dnre nîsare: Mırarîyen ku h sere büke ten reşandm (Cîelinin basma dökülen inciler)

Duta: Duqat (îki büklüm)
Dûd: Dû (Duman)
Dûdeman: Nejad (Soy)
Dûrebîn: Kese dûrdîtox (Uzağı gören)
Dûşîn: Şeva çûyî (Dün gece)
Dûşîze: Keça bakire (Bakire kız)

E

Ealî: Kesen mezm, bılmd (Büyük kimseler, jüksek dere¬
celi kimseler)
Ebes: Tewş (Faydasız)
Ebîd: Koleyan (Köleler)
Ebleh: Ehmeq (Ahmak)
Ebr: Hewr, e-vvr (Bulut)
Ebyat: Rezen şe'ran (ŞUrin beyitleri)
Ecanıb: Kesen xerîb (YabancUar)
Ecnas: Tewırm (Cinsler, çeşitler)
Ecûz: Pîrejm (Kocakarı)
Ed bı km: Bı hesıbînm (Saymız)

Edanî: Pıranîya «Edna»ye («Edna»nm çoğulu)
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Edawet: Neyarî (Diişmanlik)
Edem: Tunneyî (Yokluk)
Edîb: Bêjevan (Eldebiyatçi)
Edîl: Hevta, beranber (Denk, karşi karşiya)
Edîm: Tunne (Yok olan)
Edl: Dad (Adalet)

Edn: Navê bihuştêkîye (Bir cennet adidir)
Edna: Kesê nizimtir (En alçak kimse)
Edû: Neyar (Diişman)
Ef'al: Piranîya «Fî'I»e («Ful»in çogulu)
Efîfe: Keç, yan jma paqij, a bi namiis (Temiz, namusîu
kiz ya da kadm)
Eflak: Piranîya «Felek»e («Felek»in çogulu)
Efriiz: Rohnî (Aydmlik)
Efser: 1
Meliil, xemgîn (Ûzgiin). 2
Kulah (Taç)
Evişandibûn: Di destê xweda hîştibiin, pariztibûn (Esirgemişlerdi)
Ehlê nezer: Kesên zana, bîrbir (Bilginler, diişunce adamlari)
Ehmer: Sor (Kirmizi)
Ehya: Zmdîyan (Canlilar)
Exder: Kesk (Ye§il)
Exlat: Hebiiyên ku ji imsuran çê di bm (Ögelerden yaratUan varliklar)
Exnam: Pezin (Koyunlar)
Exter: Sitêr (YUdiz)
Eqanb: Xizmin (Hisimlar)
Eqd: 1
Marbirîn (Nikah kiymak). 2
DUan (Diigiin).
3
Girêdan (Baglamak). 4
Bi benvekirma morîyan (Boncuklan iphge takmak). 5
Diravên ku
dema xwestma biikê Ji raala bavê wêra tê dajan
(Kiz istenirken bab^sigile verilen paralar, başlik)
Eqdam: Lmgm (Ayaklar)
Eqrebut-teriqe: Rêya nêzîktir (En yakm yol)
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Eq'wam: Qe'wınan (Ka'vimler)
Ekber: Mezıntır (En büyük)
Ekrad: Pıranîya «Kurd»e («Kürd»ün çoğulu)
Eks: Ronahîya tışte ku di ave, yan nejmıkeda di xuye
(Yansuna)
E'la: BUmdtır (En yüksek)
EIaîq: Ben û rehen ku mırov bı jîneve gire di dm (İnsanı
hayata bağhyan bağlar)

Elef: Pût (Hayvan yiyeceği)
Elem: 1
Eş (Ağn). 2
Al (Bayrak)
Elettevvalî: Lı pey hevdû (Peş peşe)
ELPaz: Gotmm (Sözler, sözcükler)
Elhal: Nuha (Şimdi)
Elîlıîmem: Hîmmetbılmd (Yüksek himmetli)
Eîîl: Nexweş (Hasta).
Elîm: Pır zana (Çok biIgiU)
Elîmeqam: RıtbebUınd (Yüksek rütbeU)
Elqîsse: Kurta gotme (Sözün kısası)
Eltaf: Qencîyan (îyiUkler)
Eltef : Naziktir, nermtır (En nazik, en yumuşak)
Elwan: Rengm (Renkler)

E'mal: Karın (İşler)
Emced: Pır bı şan (Çok şanh)
Emda: Qesden (Kasten)
Emeldar: Karker (İşçi)
Emîr: Mîr (Bey)

Emr: 1
Ferman (Emir). 2
Kar (îş)
Emsîle: Wekokm (Örnekler)
Enadıl: Te'mrekî bUbU (Bir çeşit bülbül)
EnamU: SertUîkm «Parmak uçları)
Enasır: Pıranîya «Unsur»e ku berâ di hatm gotm çann
û jîn jı wan çe bûye. Evm: Av, ax, agur û hewa («Unsur»un çoğuludur, eskiden dört oldukları ve hayatm
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bunlardan meydana geldigi söylenirdi. Şunlardir: Su,
toprak, ateş ve hava)
Enbaz: Heval (Arkada§)
Enbiya: Pêxembenn (Peygamberler)
Encam: Dawî (Sonuç)
Encim: Sitênn (YUdizlar)
Encunen: Civat (Komite)
EngÛLr: Tirî (Ûzum)
Elnhar: Çemm (Nehirler)

Enin: Nalîn (Inleme)
Enis: Hogir (Munis)
Enwa': Tewirm (Çe§itler)
Enwar: Piranîya «Enver»e («Enver»in çogulu)
Enwer: Pif rohnî (Çok i§ikh)
Er: Eger (Eger)
ErazU: Piranîya «RezU»e («ReziI»in çogulu)
Erbab: Xwedîyan (Sahipler)
Erbein: ÇU (Kirk)
Er'er: Darelcîye, bi tirkî Jêra di bêjm (Ardiç)
Erez:

Çemê Erez (Aras Nehri). 2
Ti§tê ku ni kare bi
serê xwe hebiina xwe nî§an bi de, di vê yekêda mihtacê cewhere, wek reng (Kendi başma varhgmi göstereraiyen, bu hususta cevhere muhtaç olan, renk gibi)
1

Erxewan: KuIUka hmarê (Nar çiçegi)
Enstetalis: Zanayê Yunanî Arîsto (Yunanli bilgin Aristo)
Erş: Text (Taht)
Eriis: Biik (Gelm)
Erz: 1
Nî§andan (Göstermek) 2
Fereja, ber (En)
Esabi': Tilîne (Parraaklar)
Esaxir: Biçiikm (Kuçiikler)
Esbab: Ti§tên lazim (GerekU §eyler)

Esmar: Fîkîjon (Meyveler)
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Esnaf: Tewır tewır (Çeşit çeşit)
Esr: Sedsal (YüzyU)
Estar: Perdeyın (Perdeler)
Eş'ar: Şe'rm (ŞUrler)
Eşbah: C^mm (Cisimler)
Eşk: Hıstır (Gözyaşı)
Eta: Dayın, qencî (Vermek, iyiUk]
Etfal: Zarûkm (Çocuklar)
Etrab: Keçen hevsaled kuran (DelikanlUara yaşıt kızlar)
Ewam: Xelk (Halk)
E'vvan: Alîkarm (Yardımcılar)
Ewbaş: Du xorten bı hevdûra (Beraber olan iki deUkanh)
Ewc: Tewre jor (Zirve)
Ewran: Hevvran (Bulutlar)
Eyax: Em raste mana ve pirse ne hatm (Bu kelimenin

mânasını bulamadık)
E'yan: Kesen gıregır (llerigelenler)
Eyan: 1
Dîtm (Görmek). 2
Xuyayî (Görünen)
Eyanî: 1
Eşkerayî (Açıkça) 2
Vata (Üstü açık,

ör¬

tüsüz)

Eyn: Çav (Göz)
Eyş: Jîna bı kefxweşî (Mutlu yaşamak)
Eyyam: Rojm (Günler)
Ezaım: Nıvıştm (Muskalar)
Ezazıl: Şeyten (Şeji;an)
Ezdad: Tışten dıje hevdû (Bir birine karşı, zıt şeyler)
Ezfer: Kîske bm çena xezalan ku misk tedaye (Ceylânla¬
rm çeneleri altmdaki misk kesesi

Ezhar: Kulîlkm (Çiçekler)
Ezman: Zıman (Dil)
Ezra: Keça bakire (Bakire kız)
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F

Faiq: BUmd, baş (Yiiksek, iyi)
Fanîz: Tewirekî vexwarm (Bir içki çeşldi)
Farix: Vala (Bo§)
Fans: Siwar (Binici)
Fasid: Xirab, şaş (Kötu, yanliş)
Faş: Eşkera (Faş)
Fazil: Zêde (Fazla)
Fehhaşî: Derketma Ji sînor (Haddi aşmak)
Fexfiir: 1
Padîşahê Çînê (Çin Kirali). 2
Kasa meyê (îçki kadehi)
Fekane: Hema bii, yanî Xwedê got «Bi be», hema ew Jî
bîi (Oîuverdi, yani AUah «01» dedi, o da oluverdi)

Fekende: Lawirê ku ketîye davikê (Faka girmig hajrvan)
Fena: Tunnebîm (Yok olraak)
Feramiis: Kesê ku xwe Ji bîr di ke (Oyalanan)
Ferxende: Bextewer (Mutlu)
Ferq: 1
Cudayî (Ayu-ma). 2
Serî (Baş)
Ferqê perdaz: Ji perdan cuda (Perdelerden ajnrma)
Ferr: Rmdî (GuzeUik)
Ferraş: 1
Firfirok (Pervane) 2
Raxistox (Sergici)
Ferraşê qeza: Raxistoxê qederê (Kaderin sergicisi)
Ferş: Raxistm (Sermek)
Fert: Pirî, derketma ji sînor (Çokça, smm aşmak)
Fei^aderes: Kesê ku di îmdada mirovda tê (Insanm imdadma gelen kimse)

Ferzane: Kesê pir zana, di Zanînêda bê hevta (Çok bilgih,
bilgide eşsiz olan)

Fesane: Efsane, çîrok (Efsane, hikaye)
Feth: Vekirm (Açmak)
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Fettan: Fesad, bı fitne (Müfsit, fitneci)
Fewware: Pet (Alev)

Feyroz, Feyrûz: Renge heşîn (Ma'vi renk)
Feyyaz: Barandoxe feyze, Xwede (Fejiz yağdıran, AUah)
Fezaîi: Karen baş (İyi işler)
Fezîhet: Eşkerakırma ne h gorî daxwaze (Arzuya aykırı
olan açıklama)
Fdk: Gemî (Gemi)
Fılorî: Paqıj, safî (Temiz, safi)
Fdûs: Manqırm (Mangırlar)
Fıkr:
Fıroz,
Fıtret:
Fıtûr:

Tırs, vekışîn (Korkmak, çekinmek)
Fırûz: Rohnî, bı şewq (Aydm, ışıklı)
Tebîet (Tabiat)
Sisti (GevşekUk)
Fızûl: 1
Tewş (Faydasız). 2
Be ar (Arsız)
Fîlcımle: Hemî, bı carekî (Hepsi, hep birUkte)
Füheqîqe: Bı rastî, rastın (Gerçekten, gerçek)
Fuad: DU (Kalp)

Ve: Paşda, bı şunda (Geriye)
Vensand: Ve kır (Çözdü)
Ve: 1
Ev (Şu). 2
Xwest (Diledi)
Vek ketm: Kom bûn, gîhane nevdû (ToplandUar),
Vekra: Bı hevdûra, dıgel hevdû (Beraberce)
Vera bı gıri: Tu pera ra gırî, alîkarîya vı^î bı kî (Ona yar¬
dım edersen, onu desteklersen)

Vîhalî: Vî tışte ku te di keve şûnekî, yanî evîna ku te di
keve nava dU (Bir yere giren bu nesne, yani gönlün
içine giren aşk)
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G
Gah: 1

Carna (Bazi bazi). 2

Gav, zeman (An, zaraan)

Gaze-gaz: Qîre-qîr (Bagiri§ma)
Geda: Kole, parsek (Köle, dUenci)
Genc, Gencîne: Xizne (Hazine)
Geşt: Ger (Seyahat)
Geştî: Gremî (Gtemi)
Grewherî: Gewherfiroş (Cevher saticisi)
Gêrane: Gerandm, derbazkmn (Çevirdiler, geçirdiler)
Gêsii: Kezî (Saç örgusii)
Gil: Harî (Çamur)
Girdevvarî: Berhevkirî, civandî (Derlenmiş)
Girdîgar: Xwedê (Allah)
Go§: Goh (Kulak)
Goyende: di bûn: Di gotin, di pejavîn (Konu§urIardi)
Goşwar: Guhar (Kiipe)
Goyîa: Teyrekîye bi şev di qîre (Gece bagiran bir kuş)
Guftar: Gotm, peyv (Konuşma)
Guherguharan: Guhargewheran (Cevher kupeliler)
Gulab: Gulav (Gul suyn)
Gulben: Şaxa gulê (Guî dali)
Gulgiin: Gulreng (Giiî rengi)
Gulqend: Ava şekirê Qend (Kant şekerinin şerbeti)
Gulnar: Ava kuUîka hmarê (Nar çiçeginin şerbeti)
Gulpîrehen: Kesê ku kirasê wî wek guîêye (Gömlegi glil
gibi olan)
Gum kir: Winda kir (kaybetti)
Gumrah: Avarê (Sapik)
Guweşt: Tewirekî qaydê sitiranêye (Bir şarki makami)
Guzaf : Gotmên tewş (Bo§ sözler)

Guzer: Ger, derbazbiin (Dolaşmak, geçmek)
Guzîde, Guzîn: Bijare (Seçkin)
Giin: Reng (Renk)
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H

Hacıb: Pajrvan, dergevan (Nöbetçi, kapıcı)
Hacız: Navbır (îki şeyin araşma giren)
Hadis: Nûçe (Sonradan olan)
Hadî: Kese ku mırov tine reya durust (însam doğru yola
getiren)

Haîl: Navbır (îki şejin arasına giren)
Haîm: Wmdabûyî, beredayî (Kaybolan, başıboş kimse)
Haldmane: Mîr anî (Beyce)

Hala: Tışte ku te di keve nava tıştekî dm, mexsed evîne
(Bir şeyin içine giren, maksat aşktır)
Hale: Seywana dora hîve (Aym etrafındaki hale)
Hamî: Parezdar (Himaye eden)
Haris: Cotkar (Çiftçi)
Herr: Germ (Sıcak)
Hasıl: 1
Tışte ku bı dest di keve (Elde edilen). 2
Kurta gotme (Sözün kısası)
Hazıq: Hunermend (Mutahassıs, mahir)
Hazırûn: Kesen hazır (Hazır olanlar)
Hazîme: Heza hezımku'me (Hazmedici güç)
Hebîb: Yar (SevgiU)
Hecer: 1
Kevır (Taş). 2
Kevure Reş ku di dîwar§
Mala Xwede'daye (Hacer-Esved)
Hecle: Bermal (Oda)
Hedîd: 1
Hesm (Demir). 2
Cîhe mzuntir (En alçak
yer)
Hedîqe: Bax (Bahçe)
Heqaîq: Rastiyan (Gerçekler)
Heqqa: Bı rastî (Gerçekten)
Hekim: Pm zana (Çok bügUi)
Hekkak: Nıvîsvane h ser maden, yan kevu: (Maden ya da
taşa yazı yazan)
F.

: 33
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Helahil: Kuştox (Ölduriicu)
Helawet: Şêrînî (Tatlihk)
HeU: Pişkaftm (Çözmek)
Hellal: Pişkaftox (Çözen)
Helwela: Gotma «LahewIe wela

quwwete îUa bUlah»

(«LahevIe» demek)

Heîlê sîmab: Avzîva helandî (Eritilmiş giimiiş suyii, yaldiz)
Heînaxîiş: Hembêzî (Kucaklaşan)
Hemaşjyan: Hevalê hêlînê (Yuva arkadaşi)
Hembîze: Hevaîê zik, bira ii xuşk (Kardeş)
Hemdem: Heval (Arkadaş)
Hemefser: Hevaîê KiUah (Taç arkada§i)
Hemel: Birca Beran ji 12 bircên rojê (Giineşin Koç Burcu)
Hemişe: Tim (Her zaman)
Heitn.liai: Havaîê hal ii razan (Hal ve sir arkadaşi)
Hemxehvetî: Hevaîê xelwetê (Haîvet arkadaşi)
Memxwsihei Hevaîê razanê (Uyku arkadaşi)
Hemqal: Hevalê peyvê (Konuşma arkadaşi)
Hemqedem: Hevaîê îmg, di sewîyekîda (Bir seviyede, eşit)
Hemkase: Hevaîê vexwarmê (Içki arkadaşi)
Heial: Helgirtm

(Yiiklenmek)

Hemîîqa: Hevalê dîtmê (Göriişme arkadaşi)
Hej]an!.şîii: Hevalê rûniştmê (Oturma arkadaşi)
Heinrah: Hevaîê rê, hevrê (Yoldaş)
Hemraz: Hevalê razan (Sir arkadaşi)
Hemseng: Beranber, hevta (Denk)
Hemser: Heval (Arkadaş)
Hemware: Her gav, tim (Her zaman)
Hemzad: Hevalê xwannê (Yemek arkadagi)
Henzeî: Fîkîyekî wek zebeşêye, lê biçiike û pir tale (Ebiicehil Karpuzu)
Her çend: Ger çiqas (Gerçi)
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Herfan ne gırm: Şaşbûnan der ne xm (Yanhşhkları açığa
vurmasmlar)
Henstm: Kom bûn, wek weşîye (Salkım gibi toplandUar)
Herîr: Hevr%ım (İpek)
Herzekar: Kotoxe gotmen tewş (Herzeci)
Heseb: Nejad (Soy)

Hesretzede: Kese ku belaya hesrete bı serîda hatîye, be
rmrad (Hasretzede)
Hesûd: Dexes (Kıskanç)
Heşem: Meîyet (Maiyet)
Hewa: 1
Hevva (Hava) . 2
Evîn (Aşk)
Hevı^alî: Çarmedor (Çewre)
Hey: Zmdî (Canlı)
Hey'at: Pıranîya «Hey'et»e («Hey'et»in çoğulu)
Hey'et: ŞıkU (ŞekU, biçim)
Heyşet: Avayî, şenayî (Meskûn yer)
Heyûl, Heyula: Nejada gerdûng (EvreıUn ilk maddesi)
Hezer: Xwe parıztm (Sakmmak)
Hezl: Yari (Şaka)
Hezret: Pâşedest (Huzur, birirUn huzurunda olmak)
Hıccet: DeUl (Kanıt)
Hıcre: Kunca SunayU Pexember ya lı rex Mala XwedS
(Kâbenin yanmdald Hz. îsmaU Hücresi)
Hmd: Hmekî (Biraz)
Hinde: Ev qas (Bu kadar)
Hmdewane: Zebeş (Karpuz)
Hmdî: Ev qas ku, çı qas ku (Şu kadar ki, ne kadar M)
Hılûl: Teketma gane laşekî pişti mmme di laşekî dmda
(Bir ruhun ölümden sonra bir başka vücuda girmesi)
Hınayan: Kîse dıravan (Para kesesi)
EUcab: Perde (Perde)
Hîcr, Hîcran: Dûrketma evîndar jı yarg (Hicran)
fflkmet: Zanin, felsefe (BUgi, felsefe)
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Hîlal: Hîvik, birû tên diriibandm bi wê (Hilal, kaşlar ona
benzetiUr)
Hîn: Gav (An)
Hîraset: Xwe panztm (Kendini sakmmak)
Hîrqet: Şewat (Yanmak)
Hol: Gog* (Top)
Hor, Hiir: Horîyêd bihuştê (Cennet hurileri)
Horî meqliib: Vajîyê ji horîyê (Huriden dönme)
Hubb: Evîn (Sevgi)
Hubla: Avis (Gebe)
Huîslîaîn: Mîran (Beyler)
Haimain: Xwedî hîmmet û qencî (Himmet ve iyilik sahibi)
Humre: Sor (Kirmizi)
Huwel-Heq: Ew heqqe( O haktir)

Hût: Birca Masîyê Ji 12 bircên rojê (Guueşin Balik Burcu)

X

Xadim: Xulam (Hizmetçi)
Xaib: Wmdabiiyî (Kayip)
Xaqan: Padîşahê Tirkistan'ê (Turkistan Hukiimdan)
Xak: Ax (Toprak)
Xakîsar: Ji axê, bê riimet (Topraktan, degersiz)
Xal: Şana Ii rii (Yuzdeki ben)
Xalab: 1
Zorbir (Yenen). 2
Qey (Gaîiba)
Xame: Qelem (Kalem)
Xamû.ş: Kesê bê dengê ku na pejdve (Konuşmayan, sessiz
kimse)
Xaiie: Mal, malik, (Ev, Hane)

Xanezad: Xanedan, ji nejadekî pak (Hanedan)
Xasekî: Xulamê navmali (Harem hizmetçisi)
Xasê nezer: Nihêrtma xisiisî (Özel baki§)
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Xar: Sıtırî (Diken)
Xaretker: Talanker (Yağmacı)
Xancîyyet: Derketma jı qanûn û adetan (Kanun ve gele¬
nekten çıkmak)

Xarıq: Dırandoxe adete, jı adete der (Harika)
Xar û xes: Gerş û gel, qırş, û qal (Çerçöp)
Xasîyyet: Xısûsîjryet (ÖzelUk)
Xaşak: Gerş û gel, qırş û qal (Çerçöp)
Xatem: Gustil (Yüzük)
Xawer: Rohelat (Doğu)
Xavn: Vala (Boş)
Xaz: Renge sor (Kırmızı renk)
Xebxeb: GUare bm çene (Çene altı)
Xebîr: Haydar (Haberdar)
Xebîyye: Veşarî, nepenî (GizU kapaklı)
Xebl: Perişan (Perişan)
Xebûq: Meya ku şeva çûyî hatîye ve xwarm, mexsed evî¬
ne (Dün gece içilen şarap, maksat aşktır)
Xedd: Dem (Yanak)
Xedda': Xapînok (Aldatıcı)
Xedeng: Tîr (Ok)
Xef: Nepenî (GizU)
Xeffar: Nuxaftoxe gunehan,

Xvs^ede

(Günahları örten,

AUah)

Xel: Xelq (Halk)
Xelaîq: Gelen xelqe (Halk kitleleri)
Xelaîq: Gelen xelqe (Halk kitleleri)
Xelef : Kur, pis (Oğul, evlât)
Xem: Dost (Dost)
Xelq: 1
Mırovm (İnsanlar, halk). 2

Aferandm (Ya¬

ratmak)
XeUaq: Aferandox, Xwede (Yaratıcı, AUah)

Xem:

1

Derd (Dert).

2

Xûz (Yamuk)
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Xemendîiz: Kesê ku xeman di pîve, di civîne (Gamlan ölçen, toplayan)
Xemguzîn: Bijartoxê xeman (Gamlan seçen)
Xemmaz: Pejwgerîn, fesad (Dedikoducu, miifsit)
Xemnak: Xwedî derd ii xem (Gam ve dert sahibi)
Xemr: Mey (Şarap)

Xemze: Awir (Gamze)
Xenc: Naz (Naz)
Xendan: Bi ken, kêfxweş (Giiliimseyen, sevinçU olan)
Xenî: Dewlemend (Zengin)
Xennas: Şejrtên (gejrtan)
Xeraman: Bi naz îi delalî (Nazli, cilveli)
Xerbet: Şerbet (Şerbet)
Xerçeng: Birca Kevjalê ji 12 bircên rojê (Giineşin Yengeç burcu)
Xerez: 1
Rik, kîn (Garez, kin). 2
Daxwaz (Arzu,
dilek)
Xeridar: Kirîdar, kirînox (Alici)
Xerîq: Nûqbûyî (Suya batan)
Xerq 1
Niiqbiin (Suya batma). 2
Dirandm (Yirtma)
Xerqe: Niiqbiijrî (Suya batan)
Xermen: Bêder, sejwana dora hîvê (Harman, ajrm çevrestndeki hale)
Xerra: Birqok (Parlak)
Xerwar: Xerar (Bujöik çuvaJ)
Xesîs: Çikîid (Cimri)
Xesmane: Neyarî (Diişmanlik)
Xet: 1
Cênîg (Şakak). 2
Nivîsan (Yazi)
Xetebend: Perwaza text (Tahtm pervazi)
Xeten: Bajarekîbiiye miskê xezalêd wê pir hêjabiiye
(Ceylanlarmm miski çok degerU olan bir şehir)
Xetîb: Xwazgîn (Diiniir)
Xetme: Morkirîye, hatîye morkirm (Onaylanmigtir)
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Xetsîyah: Keça ku bıska ser cînîga we reşe (Şakağmdaki
zülüf siyah olan kız)
Xettat: Nıvîsvan (Yazıcı)
Xewadmı: Xulamın (Hizmetçiler)
Xevv'as: Kesen gıregır, h peş (îlerigelen kimseler)
Xewatîn: Pıranîya «Xatûn»e («Hatun»n çoğulu)
Xewf: Tu-s (Korku)
Xewr: Kuran (DerinUk)
Xeyb: Tışt û cîhe nexuyayî (Görünmeyen şey ve yer)
Xeyl: Hesp (At)
Xeyme: Kon (Çadır)
Xeyre ıneqdem: Tu bı xer hatî (Hoş geldin)
Xeyşûm: Fırnık (Geıız)
Xeyûr: Kese bı xîret (HamiyetU kimse)
Xez: Qumaşekî hevrîşmîne (Bir ipekU kumaş)
Xezel: Tewırekî şe're (Bir şiir çeşidi, gazel)
Xezenfer: Şer (Arslan)
Xerexwah: Xerxwaz (Hayırhah, iyi kalpU)
XıdTewat: Sebzeym (Sebzeler)
Xdqet: Aferin (YaradUış)
Xı§t: Sıvık, şiş (Değnek, çöp, şiş)
Xıtût: Xezm (Çizgiler)
Xızam: Kulükekîye (Bir çiçektir)
Xızm: Mırove h peş (Yakm akraba, hısım)
Xîda: Bakût (Gıda)
Xîlafe mu'tad: Jı adete der (Mutat hilafı)
Xîlman: Zarûken bıhuşte (Cennet çocukları)
Xîred: AqU (AkU)
Xokerdeye îşqe: En ku xwe kmbûn evîne (Kendilerini aş¬
ka atanlar)
Xudreste: Kese ku be mamosta, xwe bı xwe ^aye (öğ¬
retmensiz olarak kendi kendine yetişen kimse)
Xuld: Bıhuşt (Cennet)
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Xull: Zmcîrê ku li dest ii Imgêd girtîyan tê girêdan (Piranga)
XuUux: CUê hevr^mînê tenik (Ince ipek elbise)
Xulûid: Zindîbîina timmî (Ebedî hayat, ebedîyet)
Xunun: Kupê meyê ê mezm (Biiyiik şarap fiçisi)
Xumrî: Rengê xumrî, sor (Kirmizi renk)
Xunçe: Gula ne pi§kifî, pmdik (Gonca giil)
Xundekar: Padîşah (Padişah)
Xundm: Bangkirm (Çagirmak, davet etmek)
Xur: Xwarin (Yemek)
Xurfe: Bermal (Oda)
Xuroş: Keldaym û rijîna bi ser firaqêda (Kaynayip ta§ma)
Xurrem: Şad, dUgeş (SevinçU)
Xursend: Sitandoxê xwarmê ii bakiit (Gida alan)
Xurşîd: RoJ (Giineş)
Xurîic: Derketma Ji qanûn ii adetan (Kanun ve gelenekten çikmak)
Xusr: Zirar (Zarar)
Xusse: Keder, xem (Keder, gam)
Xusserevîn: Revînokê xeman (Gamlari dagitan)
Xiil: Pîrhevok (Cadi)
Xûşe: Weşî (Salkun)
XWab: Xew (Uyku)
Xwan: 1
Xwann (Yemek). 2
Sifre (Sofra)

Xwanende: Sitiranbêj, dengbêj (Şarkici)
Xwanê kase: Vexwaxma ji kasa meyê (Şarap kadehindeiî
içmek)
Xwemal: Malxoyê maJê (Evin sahibi, aUe reiai)
Xweşxîlqet: Rmdaferîn (Giizel yaratihşli)
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İbaret: Pejrvr, peyvekî (Söz, sözcük)
îbda': Aferandma bı awakî xweş (Güzelce yaratmak)
İbn: Kur, pis (Oğul, erkek çocuğu)
Icab: Bersîv (Cevap)
icabet: Qebûlkırma xundme (Çağnyı kabul etmek)
îdbar: Bextreşî, be talû (TaUhsizUk, bahsızlık)
lftîraq: Dûrketma jı yare (Yardan uzak kalmak)

îhsan: Qencî (îyiUk)
îhtîraz: X'vve parıztm (Kendini sakınmak)
îxfa': Veşartm (Gizlemek)
îxtîlat: Tekili (Karışmak, ihtilât)
îqbal: Peşende (Gelecek zaman)
lqtîza: X'westın, îcab (Gerek, icab)
İkrah: Zorkırm (Zorlama)
Iksîr: Maddekî kîmye'vvîye, bı we zer, jı madenen tm te
cîhekırm (Altını diğer madenlerden ayıran kimyasal
bir madde)
l'la: Bılmdkırın (Yükseltme)
î'Iam: Eşkerakırm (Açıklamak)
ÎUe, ÎUet: 1
Semed (Neden). 2
Nexvı^eşî (Hastalık)

îma: işaret (İşaret)
İmaret: 1
Avayî (Bina). 2 Text (Taht)
İmareya nîgare: Texte Sıtîye (Sıti'nin tahtı)
İmkan: Hebûne ne zerûrî (Zorunlu olmayan varlık)
İnayet: 1 Baldaym (Dikkat etmek). 2 Alîkarî (Yar¬
dım)

İneb: Tmî (Üzüm)
İntizar: Repan (Beklemek, yol gözlemek)
inzal: Daxıstm, rehtm (İndirmek, dökmek)
İrfan: Zanîn (Bilgi)
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îrfanteleb: Kesê ku daxwaza naskirmê di ke (Tanimak
istiyen)

î'raz: Zivirîna ber (Yuz çevirraek)
îsxa: Gohdarî (Dinlemek)
îsm: Nav (Ad)
îstebreq: Tewirekî qumaşê hevrîşmîn (Bir ipekli kumaş)
îslîtaet: Hêz (Guç)
îstîwa: Nîvê asîman (Gök ortasi)
îşqebazî: Evîn (A§k)
îşret: Heng (Eglence)
îşretabad: Ava ii ge§ê bi hengê (Eglenceyle şenlenen,
canlanan)

îştiyaq: DUbiJokî (Arzulamak)
îtab: Gazm (Sitem)
î'lîdal: Hatma cîhê adetî, rastbiin (Normal yere gelmek)
î'tîkaf : Perestîya di mizgeftêda (Camideki ibadet)
îtrê şahî: Dermanê bêhnxweşê wek ê padî§ahan (Padişahlarinki gibi giizel kokular)
îttîhad: Yekiti (BirUk)
îttîsal: Hevdîtm, gîhana cem hevdii (Kavuşmak)

îz'an: Qebiilkinna rastîyê (Dogrujm kabul etmek)
îzar: 1 Cênîg (Şakak). 2
Pêştemal (Peştemal)
îzhar: Eşkerakirm (Açiklamak)
îzlet: Mayma bi tenê (Yalniz kalmak)
îzz: Heybet, mezmî (Heybet, buyukluk).

Jar: 1
Bê go§t, zeîf (Etsiz, zajnf). 2
Reben (Zavalh)
Jêkve: Ji hevdii (Bir birinden)
Jêkra bi ketm: Ji hevdû bi qetîne, belav bi ke (Ajnrsm,
dagitsm)
Ji wan weye ku: Ji wan wisaye ku, di bêjm qey ku (Öyle
saniyorlar ki)
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Q
Qabîlun-ııar: Mısteheqe ağır (Ateşe müstahak olan)
Qaıl: Gotox (Söyleyen)
Qaîm: 1
Kese ku hebûna wî bı 'vvîye, X'wede (Kendi ken¬
dine var olan, AUah) .2
Lı ser Imgan (Ayakta)
Qal: Gotm, pejrv (Konuşma, söyleme)
Qalıb: 1
Qalık (Kabuk). 2
Laş (Vücut)
Qam': Beskır (Yetinen, kanaat getiren)
Qani: Pır sor (Çok kırmızı)
Qanûn: 1
Yasa (Yasa). 2
Nave sazekî (Bir saz adı)
Qarûr, Qarûre: Şûşe (Şişe)
Qasır: Kurt (Kısa)
Qebaîîı: Gmıehm (Günahlar, kabahatlar)
Qebaîl: Qebîleyan (Kabileler)
Qebes: 1
Kozır (Köz). 2
Çuîsk (Kıvılcım)
Qedd: Bejn (Boy)
Qedem: Lmg (Ayak)
Qedîd: Goşte zıwa (Kuru et)
Qedîm: 1
Kese ku jı bereya bereve heye, Xwede (Eskidenberi var olan, AUah). 2
Tışte kevne (Eski şey)
Qedîr: Xurt, bı hez, Xwede (Güçlü, Allah)
Qefes: 1
Qefesa heywanan (Hayvan kafesi). 2
Sîng
(Göğüs)
Qehhar: Pu- bı xışım, Xvvede (Kahredici, AUah)
Qena': Dergevane kele (Kale kapıcısı)
Qella§: Bı dek (Kurnaz)
Qelem ket: Bı bire, je ke (Keser)
Qenbel: AU çepe (Sol taraf)
Qemer: Hîv (Ay)
Qems!: Derewçîn, vmek (Yalancı)
Qebd: Tewırekî sekme (Bir çeşit şeker)
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Qendexayan: Ên ku pejrvêd wan, wek ku §ekir xwanbm
şêrînm (Şeker yemişler gibi sözleri tatli olanlar)
Qentar: Weznekîye (Bir tarti)
Qer': Lê xistm, tehmdan (îtelemek, dövmek)
Qerh: Kul (Yara, çiban)
Qerîb: Nêzîk (Yakm)
Qerîn: Hevalê pê§ (Yakm arkadaş)
Qerz: Dejm (Ödunç)

Qeseb: Bendikêd kumên jman (Kadm feslerinin kaytanlari)
Qet'a: Ji bm (Asla)
Qetal: Kuştî (ÖlduriUmu§)
Qetre: DUop (Damla)
Qettal: Mêrkuj (Kaatil)
Qewl: (îotm, pej^ (Söz)
Qews: Kevan (Yay)
Qewwel Qeşmer (Komik adam)
Qeys: Evîndarê Leylê, Mecniin (Leyla'nm aşigi, Mecmm)
Qeyseri: Siik, bazar (Çarşi, pazar)
Qeza: 1
Kirma nimêjê piştî derbazbiina wextê (Vakit
geçtikten sonra namai kUmak). 2
Tunnekirm (Imha etmek). 3
Qeder (Kader).
Qedandma kare
(îş bitirme)
Qezaya, Qedaya: Piranîya »Qezîyye»ye
(«Qezzîj^e»nin
çogulu)
Qezlyye: Mesele (Problem)

Qmar: Çengelê ku go§t pêvê tê daleqandm (Etin asUdigi
kanca)

Qirtasîye: Kaxiz, riipel; bi mana mecazî Ji paxirê
sayara hatiye gotm (Kagit, sayfa; mecarf anlamda yazisiz bakir için kuUanUmaş)
Qişt: ZUfa biçiik (iiçiik ziUiif)
Qîlade: Gerdenî (Kolye)
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Qînwan: Weşî (Salkım)
Qiran: Beranber (Yan yana)
Qîrat: Weznekîye (Bir ölçü)
Qîtar: Rezıka devan (Deve dizisi)
Qîwam: Hez (Güç)
Qubbe: Kümbet, bı mecazî jı asûnanra te gotm (Kubbe,
mecazî anlamda gök için kuUanUır)
Qulûb: DUm (Kalpler)
Oolûbemen Iehnl-qelb: Dilen kesed wxedî dU (Gönül sahip¬
lerinin gönülleri)
Onlzem: Behr (Deniz)
Qurb: Nezîkî (Yakınlık, yakm olmak)
Quwaye heywan: Heza jîne (Hayat gücü)
K
Ka'betullah: Mala X'wede (AUahm Kâbesi)
KaTıeyn: Herdu kap, zar (îki aşUt, zar)
Kabin: Te'vvırekî perûya bûkeye (Gelinin bir hediyesidir)
Kala: Mal û mUk (Mal-miUk)
Kam: Mır ad, daxwaz (Murad, dilek)
Kameram: Bextewerî (Muüuluk)
Karesazî: Sazkırm û meşandma kar (İşin jürütülmesi)
Karîgen: Gerdûn (Evren)
Kas: Kem, bı qusûr (Kem kişi, kusurlu)
Kase: Qedeha meye (îgki kadehi)
Kazıb: Dere-vvîn (Yalancı)
Kebk: Kew (Keklik)
Keckulahan: Kulahxviraran, kofrxwaran (Eğri taçIUar,
türbenleri, eğri olanlar)
Kecrû: Bı ser rûra xwar (Yüzün üstüne eğmek)
Kefaet: Hevtayî (Denk olmaJt)
Kelal: Westandm (Yormak, verdiği yorgunluk)
Kelam: Pejrv (Konuşma)
Kelat: Keleyan (Kaleleri
Kelim: Musa Pexember (Hz. Musa)
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Kelte: Kelebiitî (Ojmaşma)
Kemal, Kemalat: Gîhana bUmdîyê (Kemale ermek, olgunlaşmak)
Kemalê bê kemalî: Temambiina kêmayîyê (KemalsizUgin
kemale ermesi)
Keaari: Ji qerax (Kenardan)
Kenz: Xizne (Hazine)
Keramet: Şeref, hesyet (Şeref, haysiyet)
Kerem: Qencî (îyiUk)
Kerîm: Kesê qenc, camêr (lyi, cömert olan)
Kerrena: Navê sazekîye (Bir sazm adi)
Kesb: Karkirm (Kazanç)
Kesîî: Gur (Yogun)
Kesret: Pirî (Çokluk)
Keşşafê nmûzê hîkmetil-eyn : Kesê ku îşaretê zanîn ii hîkmetan kifş di ke. (Bilgi ve hikmet işaretlerini ke§feden kimse)
Kfeşwer: Welat (Ûlke)
Kewaîb: Keçên memikgUover (Tombul memeli kizlar)
Kewkeb: Sitêr (Yildiz)
Kewn: Gerdiin (Evren)

Kewneyn: Herdu gerdiin (îki evren)
Keyfîyet: 1
Çawayî (Keyfiyet). 2
Keyber, Kêbir: Sertîr (Ok ucu)
Kezm: Daqurtandm

Kêfxweşî (Keyif)

(Yutmak)

Kêj: Keç (Kiz)
Kêwan: Sitêra Zuhel (Saturn jmldizi)
Kilan: Hejandm (Salladilar)
Kmiiz: Xiznan (Hazineler)
Kurdar: Kurm (FiU)

Kirdebengî: Bengîbiiyî, bengî (Çilgmlaşmiş)
Kîiab: Seym (Köpekler)

Kîsre: Pad%ahê Iran'ê (îran Hukiimdari)
Kîswet: CU (Elbise)
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Kitabet: Nıvîsîn (Yazmak)
Kîzb: Derew^ (Yalan)
Koh: ÇSya (Dağ)
Kohî: Çîyayî (Dağh)
Koter: Gerdenî (Kolye)
Kubra: Mezmtir (En büjük)
Kuffar: Kafıran (Gâvurlar)
Kufw: Hevta (Deng)
Ku: 1
Lı ku (Nerde). 2
Çawa (NasU). 3
Kîja
(Hangi). 4
Eğer (Eğer)
Knhensal: Kevnesal, pîr (YıUarı köhnemiş, yaşlı)
Kul: 1
Rîş (Çıban). 2
Gışt (Tüm)
KuMet: Zehmet, zor (Güçlük)
Kon: 1
Bı be, fermana Xwede ku di beje «Bı be» (01,
AUahm «01» emri). 2
Qul (DeUk)
Knnh: Bme kar, mahiyet (îşin içjüzü, mahiyeti)
Kurdemfir: Mîren Kurd (Kürt beyleri)
Kusan: 1
Çawa(NasU). 2
Çuna (Niçin)
Kustax: Çelaq, be şerm (Küstah)
Kuşad: Vekırî (Açık)
Küs: Def (Davul)

Labıdde: Hemm lazıme (Mutiaka gerekir)
Lahût: Nolen paqıj (Tenüz sıfatiar)
La'I: Gewherekî sore (Kırmızı bir cevher)
Lamekan: Gerdûna asîmanan (Gökler alemi, mekân dışı)
Lareyb: Be guman (Şüphesiz)
Laubali: Bı delalî, serbest (Nazlı, serbest)
Layezal: Xwedg (AUah)
Leb: Lev (Dudak)
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Le'b: Lîztm (Ojmamak)
Ijebaîeb: 1
Tijî, bi lêvanra (Agzma kadar dolu). 2
Lêv bi lêv (Dudak dudaga)
Lebteşne: Lêvtî, lêvziwa (Dudagi susuzluktan kuruyan)
jLehd: Gor (Mezar)
Lehw: Heng (Eglence)
îl#hyan: Her du alîyan (îki taraf)
Lehze: Gav (an)
Leîm: Kesê nejadnizim ii çavbirçî (Alçak soylu ve zugurt
kimse)

Leîn: Mel'iin (Mel'iin)
Lemyezel: Xwedê (AUah)
Letîf : Nazik, narîn (Nazik)
Letîfedan: Kesê ku bi gotmên xweş ii zirav di zane (înceUkleri bilen)
Lewleb: Felek (Felek)
Leyali: Piranîya «Leyl»e («Leyl»in çogulu)
Leyî: Şev (Gece)

Lêk: Li hevdii (Bir birine)
Liqa: Rasthatm, dîtma Xwedê (KarşUaşmak, AUahi görmek)

Lot: Lotik (Ziplama)
Lucce: Pêla avê (Su dalgasi)
Lutf: Qencî (lyiUk)

M

Bfediim: Tunne (Yok olan)
Ma erefnak: Me te ne nasî (Seni tanimadik)

Mafû: Bexşandî (Affedilen)
Mah, Meh: Bîv (Ay)
Mahîtab, Mehtab: Tavehîv (Mehtap)
l>Iahiid: Kifşe (BiUnen)
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Maîl: DUbıjok, mejnldar (Meyleden)
Mabcolî: Nex'weşe bı Ser'aye (Sar'alı)
Ma'lûl: 1
Nexweş (Hasta). 2
Tışte ku jera delü
te anîn (Kanıtlanan)
Mamûl: Tışte ku pe te emelkırm (GeçerU olan)
Ma'mûr: 1
Dme (Dünya). 2
Ava (Bajnndır)
Manend: Wekî (Gibi)
Manî: Ressame Çini e bı nav û deng (Üünlü Çin Ressamı)
Ma'ser: Guvaşgeh (Üzümün sıkılıp şırasmm çıkarıldığı
yer)
Masîke: Heza ku di gire (Tutan güç)
Masîwa: Hebûyen jı bil X'wede (Allahtan başka yaratık¬
lar)
Maşa: Kese ku di meşe (Yürüyen)
Ma'reke: Ceng, tîkoşîn (Savaş, mücadele)
Ma'rez: Temaşegeh (Sergi)
Marîfetnak: Kese bı zanîn (Bilgili kimse)
Maruf: Naskırî (Tanmmış)
Matem: Şîn (Matem)
Matemi: Kese şînî (Yaslı kimse)
Ma-'vverd: Gulav (Gül sujru)
Mazûl: Derketîye jı kar (Azlolunan)
Mazûlî: Derketma jı kar (Azlolunmak)
Meadm: Pıranîya «Maden»e («Medenin» çoğulu)
Meal: Mana (Anlam)
Meanî: 1
Pıranîya «Mana»ye («Mana»nın çoğulu).
2
Sıtıran (Şarkı söyleme)
Mebanî: Çekırm û h hevanîna gotman (Söz söyleme)
Mebhût: Hejorî (Şaşkm)
Mebnî: Lı ser, h gorî (Üzerine, göre)
Meclûbe mehebbeta unasm: Bı evîna mırovnan hatme keşan (Bazı adamlarm sevgisiyle çekilmişler, celbedihrUş1er)

Mecmer: Bıxûrdan (Buhurdanlık)
F.

:

34
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Mecrîih: Birîndar (Yarah)
Mecrûr: Kêşayî (Çekilmiş, celbedilmiş)
Meddah: Pesmdar (Övucii)
Medh: Pesn (Övgii)
Medhoş, Medhûş: GêJ (Sersem)
Meftûh: Vekirî (Açik)
Meftiin: Evîndarê bêhe§ (Meftun, tutkim)
Meger: 1
Ewxu (Meger). 2
Mera, bi raya

Xwedê

(înşallah)
Mehabet: Heybet, saw (Heybet)
Meharet: Hunermendî (Meharet)
Mehanm: Kesên malî (Mahremler)
Mehbîib: Kesê ku tê evandm (SevUen kimse)
Mehcebîn: Enîhîv (Mehtap ahnli)
Mehcîir: Terkkirî (Terkedilmiş)
Mehd: Dergii§ (Beşik)
Mehell: Şûn (Yer, mahaU)
Mehkiimtt eleyhî: Bm hukum, bm ferman (Emir alti)
Mehmel: Texterewan (Tahtaravalîi)
Mehmîid: PaqiJ, bUmd, bi qedir (Yuce)
Mehr: Heqê marbirîna biikê Gelinin rûkah iicreti)
Mehpare: Parça hîvê (Ay parçasi)
Mehz, Mehza: Sirf (Salt)
Mehziiz: Xwedî par (Hisse sahibi)
Mexafet: Tirs (Korku)
Mexbîin: Xapîyayî (Aldanmiş)
Mexdîim: Kesê ku jêra xizmet tê kirm (Hizmet edUen
kise)
Mexfîir: Nuxaftî (Örtiilen)
Mexmer: Firaqa meyê (Şarap kabi)
Mexmîir: Serxweş, mest (Sarhoş, mest)
Mexrûr: 1
Qure (Magrur). 2
Xapîyayî (Aldanan)
Mexûf : Bi tirs (Korkulu)
Mexz: Mejî (Bejdn)
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Meqalat: Gotmm (Sözler)
Meqalîd: Mıftejrm, bı mana mecazî jı çerxa felekera te go¬
tm (Anahtarlar, mecazî anlamda felek çarkma derUr)
Meqam: 1
Cîh (Yer). 2
CUıe Bırahîm Pexember ku
h hember Mala Xwedeye (Hz. İbrahim'in Kebe önün¬
deki yeri)
Meqame malûm: Cîye kıfşe e dosten X'wede (Bilinen yer,
Allahın dostlarmm yeri)
Megasıd: Pıranîya «Meqsed»e («Maksad»m çoğulu)
Meqlûb: 1
Vajî (Tersine dönük). 2
Gan (Ruh)
Meqreme: CUSn temken hevrîşmîn (înce ipekU elbise)
Megseda seramest: Daxw'aza ku serîyan mest di ke, yanî
dırav (Kafaları mest eden dilek, yani paralar)

Meqtûl: Kuştî (öldürülen)
Me'kel: Xurek (Yiyecek)
Mekmen: Veşargeh (Pusu)
Meknûn: Veşartî (Gizlenmiş)
Mekr: Dek (Hile, oyunbazlık)
Mekşûf : Xuyaji (Görünen)
Melabîs: CUm (Elbiseler)
Melahet: Rmdî, nazıkî (GüzelUk, naziklik)
Melaîn: Mel'ûnm (Mel'unlar)
Melal: Perîşanı, sıstî (Perişanlık, gevşeklik)
Melamet: Gazm (Sitem)
Melbûs: CU (Elbise)
Melefcsîsal: Kese bı nola fırîştan (Melek sıfatiı kimse)
Melekwar: Wek fırtştan (Melek gibi)
Melzûm: Tışt, yan kese ku jı mnrov na qete (Melzûm)
Memat: Murm (Ölüm)
Memlû: Tıjî Dolu)
Me'mûl: TıştS ku te hevîku-m (Umulanı
Memzûc: Tevîhev, tekühev (Karışım)
Menahî: Be fermanîyen Xwede (AUahm yasak ettikleri)

532

Menaqib: Jînenîgarîym (Bîyografiler)
Menal: Mal ii mUk, ritbe (Mal-miilk, riitbe)
MenazU: Piranîya «MenzU»e («MenzU»in çogulu)
Menbe': Kan (Kaynak)
Mendal: Zariik (Çocuk)
Mendel: Şar ii temezî, desmal (Kadmlarm başörtusii^
mendil)

Menhec: Rêç, rêçik (îz, izlenen yoi)
Menî': Zexm (Saglam)
Menqûş: Nexşkirî (Nakişh)
Menna': ÇUciid (Cimri)
Mensiix: Betalkirî, bê hukum (îptal edihniş, hiikumsiiz)
Mensiir: 1
Belavkirî (Serpilmiş). 2
Mizeffer (Muzaffer)
Menşe': Jêder (Menşe)
Menzer: Cîyê xuyabûnê (Göriinme yeri, manzara)
Menzil: 1
Xanî (Ev). 2
Cîhê ku mirov di xwaze bi
gîjê (însanm ula§mak istedigi yer)
Menzîiri: Pîvek (Ölçû)
Merd: Mirov (însan)
Merdane: bi ciwanmêrî (Cömertçe)
Merdîîd: Qewirandî (Reddedilen),
Merez: Nexweşî (Hastahk)
Mergever: Navê cîyekîye li Iran'ê (Iran'da bir yer adi)
Merqed: Gor (Mezar)
Merkeb'ereban: Ên ku li hespên Erebî siwar biibûn (Arap
atlarma binenler)

Mermîiz: Tiştê ku tê îşaretkirm îşaret edilen)
Mersîye: Sitiranên ser mirîyan (Ölu agidi)
Merzîyye: Razîkirî (Razi edilen)
Mesal: Çîrok (Masal)
Mescîid: Kesê ku secde Jêra tê birm (Kendisine secde edilen)
Mesdiid: Ritunî (Tikanmiş)
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Mesîh: îsa Pexember (Hz. îsa)
Meşkûk: Dıraven çapkırî (BasUmış para)
Meslûl: Sûre kışandî (Çekilmiş kUıç)
Mesmû': Gohdarî (Dinleme)
Mesrur: Kefx'w^eş, dılşad (SevinçU)

Mestur:

1

tırlaşmış,

Nuxaftî (Örtülen).

2

Rezkurî, nıvîsî (Sa-

yazılmış)

Meşam: Lebate behnkırme (Koku alma organı)
Mesame can: CUıen gan ku behn di gırm (Ruhun koku
alma duyulan)
Meş'el: Melede (Meşale)
Meşhed: Cîhe şehîdan (Şehitlki)
Meşhûd: Xuyayî (Görünen)
Meşxûf: Pır bı evîn, geje evîne (Çok seven, aşktan sersemleşen)

Meşq: Nıvîsana gır ku mamosta jıbo hînkırma qutabîyan
di nıvîse, nıvîsîn (ÖğretmerUn, talebelerin öğrenmesi
için yazdığı iri yazı, yazı yazmak)
Meşkûk: Bı guman (ŞüpheU)
Meşreb: Vex'warm (İçecek)
Meşşate: Jma xemlînok (Süslejici kadm)
Metae yek: Eşyaye hevdû (Bir birlerirUn metamı)
Metaf : Cîhe tewafa Mala Xwede (KâberUn tavaf yeri)
Metaya: BejnbUınd (înceboylu)
Metbû': 1
Peşrew (Ujrulan kimse, önder) 2
Bı xwî
(Huylu)

Metbûx: Pehtî, pıjandî (Pişkin, olgun)
Metle': Cüıe derketma roje (Güneşin doğuş ufku)
Metlûb: 1
Daxwaz (Dilek). 2
Tışte ku te xwestm

(îstenen)
Me''wa: Hewır (Barmak)
Mewalî: Dostm (Dostiar)
Mevpam': Manim (EngeUer)
Mewc: Pel (Dalga)
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Mewzîi': 1
Babet (Konu). 2
Danandî (Konulmuş)
Mewzîin: 1
Peyv ii nivîsînên §ê'rî (Şiir) 2
Yeksor
(Devamli ajmi tempoyla olan)
Meyan: 1
Nav (îçi). 2
Newq (Bel)
Me'yûs: Bê hêvî (Umutsuz)
Mezaq: Tam (Tat)
Mezaliman: Bmsiteman (Zuliim altmdakiler, mazliimlar)
Mezher: Cîhê xuyabiinê (Yansiraa yeri)
Mezlem: Tarî (Karanhk)
Meamer: Veşargeh (Gizlenilen yer)
Mezre': Zevî (Tarîa)
Me'zîin: Bi destiir (îzinh)
Mêhîman; Mêhman: Mêvan (Msafir)
Miadat: Neyarî (Diişmanlik)
Miadil: Hevta (Denk)
Mialif : Hogir (iilfet eden)
Miamq: Kesên ku hevdîi hembêz dikm (Ku§akla§anîar)
Miateb: Bergazm (Sitem ediîen)
Mibalîî: Helal (Miibah)
Mibexxerat: Tewirên bixûrê (Buhur çeşitleri)
Mibeyyen: Beyankirî (Beyan ediîen, açUcîanan)
Mibtil: Betalkirox (îptal eden)
Blicadd: Ê ku tîkoşîn di ke (Mucadele eden)
Micedded: Teze, Ji nîive (Yeni, yeniden)
Micella: Rohnî, cîlakirî (Aydm, cilali)
Micenned: Civandî, komkirî (Topîanmiş)
Micerreb: Tecnbekirî (Denenmi§)
Rlicerreb: Tecribekirî (Denenmiş)
Micerred: Rût (Armmi§)
Mîcessem: Bi cîsm ii laş (Vucudu saglara olan)
Micezza: Parçekirî (Parçalanmiş)
Mi'ciz: Mi'cîzên Pêxember (Peygamberin mucizeleri)
Midamî: 1
Tunmî (Devamli). 2
Meyxur, serxweş
(Şarap içen, sarhoş)
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ftlıdbır: Bı dek, fenek (Hilekâr, oyunbaz)
Mıdebber: Ye ku tedbîra wî te gırtm (Tedbiri alman)
Mıddea: Tışte ku te dozkırm (îddia edilen)
Blıderns: Mamosta (Öğretmen)
Mide-RTver: Güor (Yuvarlak)
Mıdxem: Tışte ku di tıştekîda wmda di be (Bir şeyda
kaybolan)
MıdîH: Kese ku mırov avare di ke (însam saptıran)

Mıemmer: Navsal (Yaşlı)
Mıennes: Me (Dişi)
Mıettîrat: Dermanen behnxwes (Güzel kokıüar)
Mıe'wwel: Te'wîlkırî (Te'vil edilen, değiştirilerek yorumla¬
nan)
Mıeyyen: Kıfşe (BelU)
Mıferrîhat: Tışte ku kefxweşî di dm (Keyif vericiler)
Mıfîd: Dayoxe mefaye (Fayda veren)
Mıft: Belaş (Beda'vva)
Mıxebber: Bı toz (Tozlu)
Mıhal: Tışte be mıkûn (Mümkün olmayan)
Mıhce: Sergul (Öz)
Mıhenna: 1
Henekırî (Kmalı). 2
K§fxwes (Se'vinçU)

Mıherra: Herayî (Öğütülmüş)
Mıhessel: Tışte ku bı dest di keve (Elde edilen)
Mıheyya: 1
Amade (Hazır olan). 2
Vejandî (Diril¬
tilen)

Müıîbb: Evîndar, dost (Âşık, dost)
Mdıît: PUan (Plân)
Mihlîkat: Tışte ku mırov di bm helake (Helake götüren)
Mıhr: Evîn (Aşk)
Mıhredar: Evîndar (ÂşUc, seven)
Mılırıq: Şewıtandox (Yakıcı)
Mıhtal: Bı hUe, hUebaz (Hilekâr)
Mıxedderat: Keç û jmen pıştperde (PerdeU kız ve kadm¬
lar)
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Mixelled: Tunmî (Ebedî)
Mixelledun-nar: JÊÎ ku tim di agirda di mîne (Ebedî ateşte kalan)
Mixettet: Xêzkirî (Çizgili)
Mixeyyer: 1
Guhartî (Degiştirilmiş) . 2
Bi kêfa xwe
(Muhayyer)
Miîn: Alîkar (Yardimei)
Mijgan: Bijang (ICirpikler)
Miqbil: Hatoxê ber bi me (Bize dogru gelen)
Miqarm: Beranber (Yanyana)
Miqebbes: Girtoxê çirîskê (KivUcim alan)
Miqeddîme: Dest pê kirm (Ba§langiç)
Miqerreb: Nêzîkbûyî (Yaklaşmi§ olan)
Bliqerrebîin: Serekên firîştan (Melek baglari)
Miqerrer: Tiştê ku tê biryarkirm (Kararlaştirilan)
Miqessem: Pişkkirî, parçebiiyî (Böliinmiiş, parçalanmiş)
Miqewwîyat: Tiştên ku hêzê zêde di km (Giicii artiran
şeyler)
Miqeyyed: Girêdayîyê di qeydêda (Kayitlanan)
Miqîm: Rawestox (Duran, ikamet eden)
Miqtebis: Girtoxê çirîskê (KivUcimîanan)
Mikaşefat: Tiştên ku tên kifşkirin (Kegfedilen şeyler)
Mikatebat: Tiştên ku di navbera hmekanda tên mvîsîn
(Yazişmalar)
Mikedder: Şelo (Bulamk)
Mikellel: XemUandîyê bi gewheran (Cevherle sûslenmiş)
Mikerrem: Qedu'bilmd (ŞerefU)
Mikerrer: Li dîi hevdii (Ardarda)
Mikewwenat: Hebiij^ (Varliklar, yaratiklar)
Mda^at: Hev dîtm (Göriişme)
Milebbes: Bi cU (ElbiseU)
Mdettex: Lewitandî (BiUagmi§)
MUezzezat: Ti§tên bi tam (LezzetU şeyler)
Munkînat: Piranîya «Mrmkun»e («Mumkuniiun çogulu)
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Mımkun: Tışte ku mıkûn di be û hebûna 'wî ne zerûrîye
(Mümkün olan ve varlığı zorunlu olmayan)
Mımtaz: Bıjare (İmtiyazlı, seçkin)
Mımted: Dırej (Uzun)
Mmazı': Kese ku pevçûn di ke (Çatan, nizaa düşen kimse)
Mmeqqet: Nuxtekırî (Noktalanmış)
Mm'ekîs: Ronahîya ku di neynike, yan aveda di xuye.
(Yansıyan)
Mm'em: Kese ku nî'met di bîne (Nîmet gören)
Mınewwer: Rohnî (Aydm)
MmfeU: Tışte ku te'sîr di bîne (Etkilenen)
Mmîr: Tışte ku rohnî di de (İşık veren, aydmlatan)
Mmqad: Sıtûxwar (Boyun eğen)
Mınteha: Dawî (Son, nihayet)
Mmzem: Zelıqandî (Yapışık)
Mıradat: Pıranîya «Mırad»e («Murad»m çoğulu)
Mırahıq: Küre ber balucbûne (Bulûğa ermek üzere olan
delikanlı)
Mıraqıb: Kese ku di keve mıraqebe (Düşünceye dalan)
Mıraselat: Tışten ku di navbera hmekanda ten şandırt
(Teait edilenler)
Mrrcan: Sor (Kırmızı)
Mırdan: Xorten ku hej rî û smbeled wan ne hatîye (Tüysü
delikanlılar)
Mirde: Mirî (Ölü)

Mırebbe': Rûnıştîye cıvatkî (Bağdaş kurup oturan)
Mrrexxes: Bı destur (Ruhsath)
Mıresse': Nexşkırî (Nakışlanmış, süslenmiş)
Mırettfeb: Rezkuî (Dizilmiş)
Mırewweq: Zelal, safî (Duru, safi)
MiTx: Tejrr (Kuş)
Mırxîzar: Bexçe tejrran (Kuş bahçesi)
Mmncan: E ku cane xwe mırandîye (Canım feda eden>
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Mirid: fî ku di vê (îrade eden)
Mirsel: Şandî (Gönderilmiş, elçi)
Mirşid: Nîşandayoxê rê (Yol gösteren)
Mirtaz: Razî (Razi)
MisafUi: Ê ku destê yekê di şidîae (Birinin eUni sikan)
Misebbeb: E ku Ji semedan tê zanîn (Nedenlerden bUinen)
Miseffa: Safîkirî (Tasfiye edilmiş, temizlenmiş)
Misexxer: Bm ferman (Emir alti)
Misellem: Teslîmbiiyî (TesUm olan)

Misenne': Nexşkirî (îşlenmiş, suslenmiş)
Miselsel: Zmcîrkirî (Zincirlenmig)
Misewwer: Çêkirî, bi şikl ii siiret (Tasvir edilen)
Miseyqel: Binqandî (Parlatilmiş)
Miskir: Serxweşkirox (Sarhoş edici)
Mistear: Emanet (Emanet)
Mistecme': Civîngeh (Toplanma yeri)
tlistefad: Ê ku Jê îstifadet ê kirm (Kendisinden yararlanilan)
Misefîd: fî ku îstîfade di ke (Yararlanan)
Mistexreq: Nuqbiiyî (Gark oImu§)
IVIisteîd: Qutabîyê ku nii dest bi xwendmê kirîye (Yani ögrenci)
Mistemend: Reban, perîşan (ZavaUi)
Mistemî': Gohdar (Dinleyici)

Mistesqi: Vexwarox (îçen)
Mistewcib: Li gorî (Geregince)
Slistewî: Dîiz, misawî (Duz, dogru)
Mişîr: Haletê ^aretkirmê (îşaret etme aleti)
Mişkîn: Ji misk (Miskten)
Mişteha: Ti§tê ku dU di bijê (îgtiha edilen)
Mişterî: 1
Kirîdar (Ahci). 2
Sitêra Mişterî (Jiibîter
yildizi)
Mitabiq: Li gorî hevdîi (Bir birine uygun)
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Mıteaqıd: Kırînox û fırotox (Alıcı ve satıcı)
Mıtehher: Paqıj (TenUz)
MıteUa: Avzerkırî, avzîvkırî (Altm veya gümüş yaldızlı)
Mı'tır: Dermane behnxweş (Güzel koku)
Mıtî.: Bınferman (îtaat eden)
Mı'telîf : Hogır (Ülfet eden)
Mı'tekîf : Peresdare di mızgefteda (Tapmakta ibadet eden)
Mı'temîn: Ewle (Emin olan, güvenen)
Mıtmeîn: Dil bı cî (İnanan, tatmin olan)
Mıtrıb: Sazvan (Saz çalan)
Mıttehîd: Yekbûyî (Birleşik)
Mıttesd: Zelıqandî (Yapışmış)
Mi'wasa: Alîkarî (Yardım)
Blıvvessem: Bı nîşan (Naşan almış)
Mızab: Helandî (Eritilmiş)
Mızebzebîıı: Xapînoke duru (îki jüzlü aldatıcı)
Blızehheb: Avzerkırî (Altm yaldızlı)
Mızekker: Ner (Erkek)

Mızewwır: Derewçîn (Tezvirci)
Mızmehd: Tışte ku di tıştekî dmda v?mda di be (Bir şey¬
de kaybolan)
MS'cer: Laçıka ku jm lısered xwe di peçm (Kadmlarm bE^
örtüsü)
Mlhr: Roj (Güneş)
Mîxfer: Küme ku esker di dm sered xwe (Asker başhğı)
Mîqras: Meqes (Makas)
MBBel: Pu-anîya «MiUet»e («MiUet»in çoğulu)
Mîna: KulUkekîye (Bir çiçek)
MMen-nas: Jı mırovan (İnsanlardan)
Minû: Bıhuşte (Ceımet)
Mîr'at: NeynUt (Ayna)
M%kat: Fanos (Fener)
Mi^kate Hemel: Fanosa Beran, mexsed je Bıfea Berane jı
12 bırcen roje ku di Newroz'eda roj di keve (Koç
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Feneri, maksat guneşin Nevruz'da girdigi Koç Burcudur)
Muxlem: Tolazê ku bi kuran xirabî di ke (Kulampara)
Mîims: Hogir (tîlfet eden)

N
Nab: Zelal (Duru)

Nabahx: Negîhayi, xav (01gunla§mami§, çig, kem)
Naçar: Ji neçarî lazime (Çaresizlikten gerekir)
Nadir: Tiştê kêm peydabiijrî (Az bulunan şey, nadir)
Nadîrul-wuqîi': Kêm peydabiiyî (Az bulunan)
Nadîde: Tiştê ku kêm peyda di be (Az bulunan, nadide)
Nafe: Misk (Misk)
Nafeyêd Tetari: Miskên welatê Teteran (Tatar ulkesinin
miskleri)
Nageh: Ji nîşkave (Aniden)
Nagîhan: Ji nîgkave (Aniden)
Nahîd: Sitêra Zuhre (Venus yUdizi)
Naxelef: Kesê ku na be wekflê Xwedê (Aîlaha vekil olmayan kimse)

Naxwende: Nexwendî (Okumamiş)
Nail: GîhLştox (Eren, nail olan)
Naqe: Deva mê (Dişi deve)
Naqil: NeqUkirox (Nakleden)
Naqûr: Navê sazekîye (Bir sazm adi)
Nakam: Miradnîvco, bê mirad (Eksik muratli, muratsiz)
Na Imncine: Bi cî na bm (Sigmazlar)
Nam: Nav (Ad)
Name: Mektûib, bi mana pirtiikê hatîye gotin (Mektup.
kitap anlanmida kuUanihnig)
Namirad: Bê mirad (Muratsiz)
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İVamîzad: Mensûbe bı nave yeke (Birinin adma mensub
olan)
Napesend: Kara ku na ye ecıbandm (Beğenilmeyen iş)
Napuxte: Ne pıjîyayî, ne gîhayî (Pişkin olmayan, olgun¬
laşmamış)
Nar: 1
Hmar (Nar) . 2
Ağır (Ateş)
Naresket: Negîhayî, napıjîyayî (Olgunlaşmamış, pişkin
olmayan)
Narine: Tevı^ırekî fîkî (Narenciye)
Nas: 1
Naskırî (Tanıdık). 2
Xelq (Halk)
Nasaz: Ne lı re, bere (Uygunsuz kimse)

Nasıh: Şîretkırox (Öğüt veren)
NasDc: Xırabkırox

(Bozan, bozucu)

Nasût: Madde (Madde)
Naşıkufte: Nepışkıfî, pmdık (Gonca)
Natewa: Qels, sıvık (Zayıf, hafif)
Naumîd: Be hevî (Umutsuz)
Nay: Saza Ney (Ney)
Naye gerdan: Saza Ney a ku di gerîya, yan jî jı gerdana
dengbej a "vvek Neye dengzırav (Dönen Ney'den, ya
da Ney gibi ince sesli olan şarkıcmm gırtlağından)
Nazeııde: Nazdar (Nazlı)
Nazır: Nıhertox (Gören)
Nazırın: Nıhertoxan (Görenler)
Nebat: 1
Giy ay an (Bitkiler). 2
Tevvırekî şekır (Bir
çeşit şeker)
Nebîyy: Pexember (Peygamber)
Nebi: Tîr (Ok)
Necaset: Pîsî (PisUk)
Nedamet: Poşmanî (PişmarUık)
Nedîm: Yawer (Yaver)
Nef : Mefa (Fayda)
Nefaîs: Tışten heja (DeğerU şeyler)

Nefha: Pıfkırm (Üflemek)
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Nefx: Pifkirm (Uflemek)
Nefîr: Gelek mirov (Kalabahk)
Nefsê emmar: Nefsa ku berê mirov di de rêya xu-ab (însani kötii yola iten nefis)
Nefîir: Nefretkirox (Nefret eden)
Nehar: RoJ (Giindiiz)
Nehm: Nîne (Degil)
Nehîn: Veşarî, nepenî (Gizli, sakli)
Neliînder: Di hundir.ê xweda, dU bi kîn (Kinci)
Nehnu aşiq: Em evîndarm (Biz aşigiz)
Nehs: Kesê bextreş, gunehkar (Mutsuz, giinaiikar)
Neh taq: Neh kumbet, neh felek (Dokuz kubbe, dokuz felek)
Nexl: Dara xurraê (Hurma agaci)
Nexm, Nexme: Sitiran (Tiirkii, şarki söylemek)
Nejdî: Talanker (Yagmaci)
Neqdeyn: Zêr ii zîv, bi mecazî di mana bêjeda hatîye (Altm ve giimuş, mecazî olarak edebiyat anlammda gelEoiş)

Neqîyy: Paqij (Temiz)
Neqqad: Tenqîdkirox (Eleştirici)
Neqqa§: Nexşker (Nakişçi)
Nemek: Xwey (Tuz)
Nennuam: Pejrvgerîn, fesat (Miifsit)
Nerd: Lîztika bi Tewlê (Tavla oyunu)
Nesara: FUIejon (Hiristiyanlar)
Neseq: Dîsiplm (Disiplûi)
Nesîm: Sura bayê (Yel)
Nesl: 1
Sertîr (Ok ucu). 2
Nejad (Soy)
N^t: Kêfxwegî (Sevinç)
Ne şî: Ni karî, m kare (Eîdemezsin, edemez)
Ne't: Pesn (Övgii)
Netaîc: Derketî, ked (Sonuçlar, uriinler)
Netnk: Zêrên bi gerdenîyêve (Kolyeye takUan altmlar)
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New': Te-^ır (Çeşit)
Newa: 1
Denge sıtırane (Şarkı sesi). 2
Hez (Güç),
3
HavU (Çare)
Newadır: Pıranîya «Nadır»e («Nadir»in çoğulu)
Newaîraqî: Dengzırav (înce sesü)
Newbawe: Nubar (Turfanda)
Newheker: Kese ku h ser mirî di sıtıre (Ölü üzerine ağıt
söyleyen)
Nevra;îz: Nû rabûyî (Yeni kalkmış, yeni yetişmiş)
Neyyahe: Jma ku h ser mirî di sıtıre (Ölü üzerine ağıt
söyleyen kadm)
Nezc: Gîhan: (Olgunlaşma)
Nezer: Nıhertm (Bakmak)
Nezerbaz: Kese ku mhertma wî 'wek a tejrre baze (Şa¬
hin bakışlı)
Nezîr: Wek (Gibi, emsal)
Nezm: Rezkmn (Sıralamak)
Nıbıwwet: Pexemberî (Peygamberlik)
Nıdd: Hevtaye dıj (Karşı olan denk)

Nıgîn: Gustü (Yüzük)
Nıhîn: Veşarî, nepenî (Gizli, saklı)

Nık: Cem, bal (Yanmda)
Nımûd: Xuyayî (Görünme)
Nısfîyye: Bı insaf (însafh)
Nışîn: Rûnıştî (Oturan)
Nızûl: Rıjîn (Dökülme)

Nızhetgeh: Cîhe behn berdane (Oyalanma yeri)
Nîdakunend: Bangkırox (Çağıran)
Nîhad: BUmd (Yüksek, uzun)
Nîhal: Şax (Dal)
Nîhan, Nîhanî: Bı dızî (GizUce)
Nîqat: Nuxteym (Noktalar)
Nîkesîret: Xvıîbaş (Temiz huylu)
Nîkûkar: Karbaş (İyi işü, işi güzel olan)
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Nlkûnam: Navbaş (îyi adli)
Nîkûserencam: Kesê ku dawîya wî baş ii xêre (Sonu iyi
olan)
Nîlîifer: Navê kulUkekîye (Bir çiçek adi)
Nîna: Ne anî (Getirmedi)
Nîran: Agmn (Ateşler)
Nîsa': Jmm (Kadmlar)
Nîsar: Werandm (Serpmek )
Nîsbet: 1
Li gorî (Göre). 2
Wek (Gibi)
Nîsf: Nîvî (Yarim)
Nîswan: Jmm (Kadmlar)
Nîsyan: Ji bîrkirm (Unutmak)
Nîyaz: 1
Daxwaz (Dilek). 2
Lava (Yakariş)
Nîzam: Sazuman (Diizen)
Noşi: Ve xwar (îçti)
Nuql: Şekirê behîvan li fisteqan (Badem ve fistik §ekeri)
Nuktedan: Zanayê bi tiştên zirav (înceUkleri bUen, nuktedan)
Numa: 1
Xuya bii (Görundu). 2
Nîşan da (Gösterdi)
Nuwanî: Tevger (Hareket, davramş)
Nîibade: Nilgîhajd (Turfanda)
Nûbare: Niigîhayî (Turfanda)
Nîierîis: Biika nii (GeUnUk)
Nîierêsê xurşîd: Roja wek bîika nîi (GeUn gibi olan gune§)

Nîik: Nukul (Gaga)
Nûres, Nîiresîd: Nii^ayî,
dan görme)
Nîiş: Vexwarm (îçmek)
Nîi.şîn: Şêrîn (Tath)

niidîtî (Yeni yeti§en, sonra-
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