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PELÊ DAWÎN 

 

O Henry 

Wergera ji îngilîzî; Sîdar JÎR 

 

O Henry bi navê xwe yê rasteqîne 
William S. Porter di sala 1862an de li 
North Carolinayê hatiye dunyayê. Yek ji 
çîroknivîsên herî berhemdar e. O Henry 
çîrokên xwe li ser mirovê asayî 
hûnandine û berhevokeke çîrokên xwe bi 
navê `Çar Milyon` weşandiye. Hostayê 
xelasiyên sûprîzî ye. O Henry di sala 
1910an de li New Yorkê koça dawî kir. 
Piştî wefata wî sê pirtûkên wî yên din 
hatin weşandin.  

 

Li taxeke biçûk a rojavayê Washingtonê, kuçe bi gelek qozî û 
fetlonekan ji hev diqetin û kuçekorên tewromewro derdikevin ber 
mirov. Wan kuçekoranan carekê du caran li hev têne badan. 
Rojekê hunermendek li  taybetiya wan kuçeyan hay bû. 
Deyndarekî ku bixwaze deynê xwe yê kaxed û boyaxê berhev bike 
û çend caran li dora xwe bizîvire û dîsa destvala derkeve heman 
ciyî, karê wî temam e. 

Ji bo wê yekê, hunermendan qefle bi qefle berê xwe didan vî 
gundê entîke yê Greenwhichê, çavên xwe li sibarneyên sedsala 
hijdehan û şibakeyên li bakurî û karîteyên li ser avahiyê yên 
holendî digerandin û her wiha çavên wan li xaniyên ku kirêya 
wan erzan bûn. Dûre çend surehiyên paxir û firaqek an jî du heb ji 
bo germkirinê ji Kolana Şeşemîn anîn û hatin li wir bi cî bûn. 

Li qotê xaniyekî sê qat, studyoya Sueyê û Johnsyê hebû. Johnsy 
nasa Joanna bû. Yek ji Maineyê bû ya din jî ji Californiyayê. Wan li 
tabldota ‘Delmonico’ ya li Eight Streetê hev nas kiribûn. Wekî ku 
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nêrîna wan a li ser hunerê, cilên ku  zenda wan fireh ên mîna yên 
pîskoposan jî wekî hev bûn. Ji ber ku  xuyê wan li hev dikirin bi 
hev re li studyoyekê dixebitîn. 

Meha gulanê bû. Seqemeke meha Sermawezê ku tixtora jê re digot 
Firik (zature), tiştekî nedîtî, li serê taxê dibû bela û carê diçû virde 
wêde belaya xwe di hinekan de digerand. Ew mahlûqat li Eight 
Sideyê bi wêrekî tevdigeriya û cangoriyên xwe ref bi ref dibir, 
gava diket nava kuçekorên teng û kevzînî zû bi zû pê li kevirê şil 
nedikir, hay ji xwe hebû. 

Firik beg ne kesekî ku mirov bibêje  yekî narîn û kubar bû. Ev ê 
bêhnfisek û lepgirdik dikarîbû jinikeke pîr  ku xwîna wê bi 
hewaya Claiforniyayê ya sakîn geş dibû jî bixista. Li Johnsyê jî 
wiha kir, kir ku Johnsyê encax bikaribe di şibakeya  biçûk a 
holendî re li tûxleyên dîwarê hember temaşe bike. 

Sibehekê tixtor bangî Sueyê kir û bi wan birûyen xwe yên boz 
bûbûn û her du digihîştin hev got; 

“Rewş xeternak e. Encax yek ji… Belê ji dehan yek îhtîmal heye.” 

Termometreya di destê xwe de hejand, ji bo ku ciwayê  daxîne û 
got; “û ew îhtîmal jî bi xwestek û vîna wê ya jiyanê ve girêdayî ye. 
Xwezaya mirovan gelekî xerîb e. Hew te dît ku xwe gihandine 
kefenfiroş an jî gorçêkeran. Di wê rewşê de civaka tixtoran jî 
dikevin tev. Delala biçûk xistiye serê xwe ku ew ê baş nebe. Ma 
tiştekî hişê wê tevlihev dike heye?  

Sue got; “ Wê – wê dixwest rojekê wêneyê Kendava Napoliyê saz 
bike.” 

“Wêne? Ehhe! Tiştê vik î vala. Tu tiştekî din tunebû ku hiş û aqilê 
xwe pê re mijûl bikira. Wekî mînak, xortek?” 

“Mêrek? Ma ji bo mêrekî hêja ye? Na, tixtor na, tiştekî wiha 
tuneye.” 

Gava bersivandibû dengê wê mîna yê herpeke cihû dilerizî. 

  Tixtor got; “Wê gavê bedena wê qels e. Tiştê ku ilmê tixtoriyê 
dayê min, ez ê hemûyan bikar bînim. Lêbelê gava nexweşa min 
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dest bi jimartina hejmara erebeyên ku wê beşdarî merasîma 
cenazeyê wê bibe kir, ez ê ji sedî pencî hêza dermanan dabixim jêr. 
Lêbelê heke we, pirseke der heqê zivistana îsal de, ku wê kîjan 
cûre sakoyê bibe mode pê da pirsîn, ez ê di şûna ji dehan yekê 
îhtîmala başbûna wê bibêjim ji pêncan yek e.” 

Piştî ku tixtor çû, Sueyê çû odeya xebatê û heta ku destmaleke 
japonî kir mîna hevîr giriya. Dûre bi texteyekî xebatê derbasî 
odeya Johnsyê bû û bi awayekî ku kêfa wê li cî ye bi fîkandin çû 
wê odeyê. 

Berê Johnsyê bi paceyê ve bû û di binê çarşevê de xwe tevnedida, 
dirêjkirî bû. Di cî de deng ji Sueyê biliya, got qey Johnsyê di xew 
de ye. 

Texteyê xwe yê wêneyan bi cî kir, rahişt hubir û penûsa xwe, ji bo 
çîrokekê ku wê di kovarekê de bihata weşandin, dest bi xêzkirinê 
kir. Wênesazên ciwan ji bo ku şekalên xwe deynin cem yên 
hunermendên din, ji bo nivîsên nivîskarên ciwan ên ku dixwestin 
şekala xwe deynin nava yên pênûsa wan xurt e, neçar bûn ku 
wêneyan saz bikin. 

Gava Sueyê ji lehengê xwe yê ku gavanekî Idohoyî bû re 
berçavkek û pantorekî binexş xêz dikir, dengekî lawaz û çend 
caran li ser hev bihîst, rasterast ber bi ciyê nexweşê ve çû. 

Çavên Johnsyê pahn bûbûn, li ser hev dilîstin. Di paceyê re li 
derve dinihêrî û li ser hev hejmar beropaşkî dijimart. 

“Dozdeh” Johnsyê got û dewam kir, “Yazdeh, deh,… neh” lê zêde 
kir. “Heşt…heft” wekî ku bi hev re bibêje. 

Sueyê bi miraq li derve nihêrt got hela bê çi heye. Ji bilî hewşeke 
vik î vala û tarî û diwarekî şêst pêyî li pêş û kerpûçên dîwêr tu tişt 
nexuyabû. Û lavlavkek hişkbûyî ku heta nîvê dîwêr rapelikîbû  û 
heta ku tu bibêjî qert bûbû hebû. Seqema payizê pelên wê 
weşandibû, çeqelîkên wê yên mîna îskeletan, hema mîna ku şût î 
tazî be li dîwêr mabû. 

Sueyê pirsî; “ Ew çi ye, delala min?” 
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Johnsyê wekî ku binewhirîne got; “Şeş.” Û berdewam kir, “Êdî zû 
diweşin. Beriya sê rojan jî bi sedan bûn. Gava min dijimart serê 
min gêj dibû. Êdî hêsan e. A j ite re, yeka din jî çû. Bi tenê pênc heb 
man.” 

“Çi pênc heb? Ka ji Sueya xwe re bibêjî.” 

“Pel. Pelên lavlavkê. Gava pelê dawîn jî biweşe ez ê bimirim. Ev sê 
roj in li min eyan e. Tixtor ji te re negot?” 

Sueyê bi awayekî heta ku tu bibêjî tinazkar bû got; “ Min qet titşên 
wiha jî nebihîstibû lê. Çi têkiliya pelên dêliyê bi başbûna te re 
heye? Û te ji vê dêliyê jî gelekî hez dikir. Çi bûye ji te? Wekî qazan 
nekî lê. Hîna tixtor vê sibehê gotibû tu yê baş… bisekine… çi 
gotibû? Gotibû ku îhtîmala başbûna te ji yekê deh e. Ya te tu çi 
dibêjî lê? Talûke ne ji ya gava ku em li New Yorkê li tramwayê 
siwar dibin an jî gava em di ber avahiyekê re derbas bibin û em pê 
re rû bir û bimînin zêdetir e… Ka hinek şorbe vexwe û bisekine 
Suecana te hinekî bixebite, ji bo ku wêneyê çêkiribe bifiroşe û ji bo 
ku ji zaroka xwe re bikaribe şirûbê bikire û ji xwe çavbirçîyê re jî 
çend parçe nermegoşt bistîne.”    

Johnsyê berê xwe ji paceyê neda alî û got: “Ne hewce ye ku tu 
şirûbê bikirî. Yeka din jî çû. Şirûbê jî venaxwum. Dilê min naçê. 
Man çar. Beriya ku tarî têkeve erdê, ez dixwzim weşîna ya dawîn 
jî bibînim, piştî wê ez ê jî herim.  

Sueyê bi ser wê de daqûl bû, “ Johnsya delal. Johnsya şêrîn, 
daxwazeke min ji te heye. Heta ku ez karê xwe biqedînim, tu yê 
sozê bidî min ku, tu yê çavên xwe bidî ser hev û qet di paceyê re li 
derve nenihêrî? Divê ez wêneyê xwe heta sibehê bigihînim ber 
destê wan. Divê perde bikêşe, lêbelê pêdiviya min bi roniyê heye. 

Johnsyê bi awayekî sar jê re got; “ Ma tu li odeya din bixebitî 
nabe?” Sueyê got, “Ez xebata li cem te dibijêrim û naxwazim tu li 
wan pelên bêyom binihêrî.” 

Johnsyê çavên xwe girt û rengê xwe yê spîçolkî ku mîna peykerekî 
ku hatibe xwarê nediliviya, dirêjkirî got; “ Te çawa qedand haya 
min pê bixî. Ez dixwzim weşîna pelê dawîn bibînim. Ez ji sekinê 
aciz bûm, ji fikirînê bêzar bûm. Ez li her tiştî borîm.  Ez dixwazim 
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xwe mîna pelên hejar ên westiyayî serbest berdim. Dixwazim xwe 
lê berdim û berjêr bişûşikim.” 

Sueyê got;” Hela tu hewil bidî ku rakeve. Ji bo madenvanekî 
rebenokî bidim xêzkirin divê ez herim bangî Beherman bikim. Bila 
modeliyê bike. Ez ê niha vegerim. Nebe nebe ku tu xwe tev bidî!” 

Behermanê kal, boyaxkarekî li qatê binê wan dima. Temenê wî şest 
derbas kiribû. Yekî mîna Musayê Michel Angelo bû ku rîha wî bi 
ser gewdeyê wî ye ku li ber serê wî qinikek dima ve li ba diket. 
Beherman yekî ku di hunerê de biserneketî bû. Çel salan firçeya ku 
bikar dianî qet nêzî pêşmala xwedawenda xwe ya hunerê jî nekir.  
Her dem ji bo ku berhemeke bêhempa biafirîne dixebitî, lê heta 
niha tu tişt tuneye. Ji bilî çend wêneyên ji bo bazirganiyê û çend 
mînakên ji bo danasînan hîna tu tişt xweşikî çênekiribû. Li taxê ji 
wênesazên cîran re modelî dikir û çend pere bi dêst dixist. Her 
dem cîn vedixwar û qala şahesera xwe ya ku wê çêbike dikir. 
Digel wê jî qet ji kubarî û narîniyê hez nedikir. Kalepîrekî bi eks 
bû û ji bo ku wênesazên qatê jora xwe biparêze xwe mîna 
cangoriyekî wan dihesiband. Sueyê, Beherman li şikefta wî ya qata 
jêrîn dît. Li quncikeke odeyê li ser maseyeke biçûk , tuwala wî ya 
spî ya şahesera wî  ya ku ev bîst û pênc sal e li benda firçeya 
yekemîn bû disekinî. Sueyê ji wî re qala Johnsyê kir. Ku pelê 
keçika ciwan bi vê cîhanê ve girê dida yê dawîn jî biçûya, got ku 
heger pelê dawîn jî here tirsa wê ew e ku ruhê wê yê mîna wî pelî 
sivik û rindik jî wê bifire here. Behermanê kal bi çavên xwe yên 
sor ku dilop bi dilop hêsir jê dibariya, kir barebar û henekê xwe bi 
van xeyalan kir û bi devoka xwe got; 

“Şi! Ji po ku têliyeke pêyom belên xu tiweşîne, pêaxilên ku xu si 
po mirinê amate tikin hene qey? Min tiştê wiha şî nepihîstiye! Na; 
ez ê wêneyekî çêpikim. Nikarim ji bo te modeliyê pikim. Di fê 
rewşa Yohnsyê de tu çi jahrê belav dikî û tu xwe pi van tiştan re 
mijûş tikî” û qîrînî jê hat, “Yohnsya reben!”   

Sueyê got; “Pir nexweş e û zeîf e, sincirandina bedena wê bandor li 
hiş û giyanê wê kiriye û di nava ramanên tewşomewşo de ye. Ê 
baş e, Beherman beg, hey tu naxwazî ji min re modeliyê bikî, neke. 
Jixwe tu ji bilî kalepîrekî bizdihîn û xurifî ne tu tişt î.” 
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Beherman bi xeyd got, “Hah şi te re! Jin wiha ne ha! Kê kotiye ku 
ez ê şi te re moteliyê nekim. Here ez têm. Ev nîv saet e ku qirik li 
min peritî, hingî ku ez dibêşim, ez amade me. Xwetêyo! Nabe ku 
em bihêlin keçikeke mîna Johnsyê delal bi nexweşiyê here. Rojekê 
ez şaheserekî çê bixim û em hemû pê bividitin.Xwedêyo! Erê!” 

       Gava di pêlikan re hilkişiyan jor Johnsyê razayî bû. Sueyê 
perde kişand û îşaretî Beherman kir ku derbasî odeya din bibe. Ji 
wir bi tirs li dêliya li devre nihêrîn û bêdeng li hev nihêrtin. 
Şilopeyek bê rawestîn  li devre dibariya, hewa sar sar bû. 
Beherman bi îşlikê xwe yê kevin ê şîn li ser qûşxaneyeke bernixûm 
rûnişt. Wê qûşxaneyê ya ku madenvanê terk î dinya li ser 
rûniştibû temsîl dikir.  

Sueyê wê şevê encax bi qasî saetekê veketibû. Serê sibehê gava 
hişyar bû dît ku Johnsyê çavên xwe yên ku roniya wan çimlisî û 
pahnbûyî li perdeya kesk a girtî dinihêrî. 

Bi dengekî nalînî got, “Veke! Ez dixwazim bibînim.” 

Sueyê bi bêzarî daxwaza wê anî cî. 

Wehhh!!! Digel barana bişid ku heta sibehê bariyaye û bayê dikir 
fîzînî jî pelê dawîn ku li ber dîwarê kerpîç bû, hîna jî li ciyê xwe 
bû. Pelê dawîn bû. Digel ku koka wî hîna jî hêşîn bû, serê pel êdî 
rengê ku ew ber bi rizînê ve dibir, êdî zer bûbû li çeqeliyê ku bîst 
mîtroyan li hewa bû, birik pê ve hilawestî dima.  

Johnsyê got, “Ew pelê dawîn e. Min digot teqez ew ê bi şev 
biweşe. Fîzîna bayê dihate min. Ew ê îro biweşe û ez ê jî pê re 
bimirim.” 

Sueyê serê xwe bi ser balîfê de xwar kir û bi bêzarî got, “Delal, 
delalê hiş be! Gunehê te bi te nayê bila bi min bê. Ez ê bêyî te çi bi 
halê xwe bikim” 

Lêbelê Johnsyê nebersivand. Li dinyayê tiştekî mîna giyanekî ji bo 
wê rêwîtiya dûdirêj û efsûnî amadehiyê bike mirovrevok tuneye. 
Her ku tiştên ew bi vê jiyanê ve girê dida yek bi yek ji ber hev de 
diketin, bi pelê dawîn re jî fikra mirinê êdî di hişê wê de tam ciyê 
xwe girtibû. 
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Roj bi wî awayî boriya. Di qemika êvarê de jî pelê wê dêliyê wisa 
bi rik bi dîwêr ve zeliqandî dîtin. Gava bû êvar bayê kur dîsa kir 
fîzînî. Baranê li paceyê dixist û ji serbaneyên holendî dişurikî erdê.  

Bi berbanga sibehê re Johnsyê xwest ku perde ji ber paceyê bê 
alîdan.  

Ew pel hîna jî liciyê xwe bû. 

Johnsyê demeke dirêj ziq bû lênihêrî. Dûre bangî Sueya ku li ser 
sobeya gazê şorbemirîşk li hev dixist kir. 

“Suecanê, ez keçikeke gelekî xerab bûm. Hêzeke efsûnî, ji bo ku 
xerabiya min eşkere bike, ew pelê hanê li wir hişt. Mirinxwestin 
gunehbarî ye, ka tu dikarî hinek şorbe û şîr ji min re bînî îcar, na 
bisekine, destpêkê neynikekê bînî. Dûre du balîfan bidî ber pişta 
min. Ez ê li te temaşe bikim gava tu amade bikî. 

Saeteke şûnde jî got; 

“Suecanê, ez hêvî dikim ku rojekê ez ê wêneyê Kendava Napoliyê 
saz bikim. 

Tixtor bi destê Sueyê yê tenik û diricifî girt û got, “îhtimal nîvenîv 
e, heger tu baş lê binihêrî, tu lê miqate bî, tu yê bi ser bikevî. Niha 
divê ez herim ser nexweşekî xwe yê din, li qata jêrîn e. Navê wî 
Beherman e, ez bawer im wênesaz e. Bi firikê ketiye. Yekî kal e, 
rewşa wî gelekî nebaş e, nexweşiya wî dijwar e. Tu hêvî tuneye ji 
bo wî, lêbelê dîsa jî em bibin nexweşxaneyê wê jibo rehetiya wî baş 
be.” 

Roja din tixtor ji Sueyê re got, “Tu bi ser ketî, tu talûke nema. Êdî 
tenê xwarinê baş hilbijêrî ji bo wê, ew qas e.” 

Wê rojê piştî nîvroyê, Sueyê hat ber nivînên ku Johnsyê di nav de 
bû ku bi kêf milikekî şînik î rîs ku bêkêr bû çêdikir û di paş balîfka 
wê re milê xwe da ber piştê û got; 

“Mişka min a spî, tiştekî min î ku ez ji te re bibêjim heye; 
Beherman beg, li nexweşxaneyê bi firikê miriye. Ev du roj bûn ku 
nexweş bû. Roja pêşîn dergehvan ew li odeya wî ya qatê jêrîn ji ber 
jana canê wî bêzar dîtibû. Solên wî, cilên wî şil bûne û mîna 
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cemedê sar bûne. Di we şeva tirsnak de kesî fêm nekiriye ku çûye 
ku derê. Fanosek dîtine, gava fanos dîtine hîna jî vêketîbûye, dîtine 
ku pêlik ji ciyê wê bi dûr e, ji nava bexçe jî çend qirş û qal  jî li nava 
hev ketine. Û paletek jî dîtine, boyaxa kesk û zer li ser bûye. Di 
paceyê re binihêrî Johnsyê, tu pelê dawîn ê wê dêliyê dibînî şêrîna 
min. Tu qet nefikirî ku çima nalive gava ba tê. Ax, şêrîna min, ew 
şahesera Beherman e. Şeva ku pelê dawîn weşiyaye ew çêkiriye.  
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DIYARÎ 

Ne guleke sor an jî dileke ji saten e  

Pîvazek e ez didim te. 

Heyv e ew, pêçayî bi kaxezên gewr 

Ronahiyê direşîne  

Mîna evîna hêdî hêdî tazî dibe 

Fermo. 

Ew ê te kor bike ji rondikan 

Mîna hezkiriyekî 

Wê dîmenê te bike 

Wêneyekî hejhejok ê xeman 

Bes dixwazim rastiyan bibêjim 

Ne karteke şirîn an jî pîrozbahiyeke sûprîz e 

Pîvazek e ez didim te. 

Maça wê ya xurt dê bimîne li ser lêvên te 

Bestî û dilsoz 

Mîna me  

Mîna hindî ku em hene 

Bigir. 

Ku te bivê 

Çerxên wê dê bibin gustîla nîşanê 

Kujende. 

Bêhna wê dê biçespe tiliyên te, 

Dê biçespe kêra te. 

 

     Carol Ann Duffy (1955-) 
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                                                                          Wergera ji îngilîzî: Ergîn 
Opengîn 
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ŞEKER DÜRÜMÜ 

 

Hesenê Silêvanî 

        

Kürtçe’den 
çeviri: Ergin 

Öpengin 

 

Hesenê Silêvanî, 1957 yılında Zaho’nun Tırkıja köyünde 
doğmuştur. 1975’te Irak hükümeti köylerini yakar ve 
Arapları yerleştirir köylerine. Böylece mecburi olarak 
Musul’a göç etmek zorunda bırakılırlar. 1975’te şiir ve 
öykü yazmaya başlayan ve bu güne kadar şiir öykü ve 
roman dalında dört eseri yayımlanmış olan yazar ayrıca 
çeşitli gazete ve dergilerde de yazmıştır. Kürt Yazarlar 
Birliği üyesi olan yazar halen Irak Kürdistan’ında 
yaşamaktadır.  

 

Uzun bir süre sessiz sakin kaldı öylece, mağaranın kuytu 
köşelerini ve duvarlarını düşündü. Ta ki korku ve karanlık bir 
olup ona dalaşıncaya kadar. Dört yaşındaki Helok aniden kendini 
annesinin kucağına attı, dağınık, kıvırcık saçlarıyla başını 
annesinin göğsüne sıkıca yasladı.  

-A… ana ben acıktım. Şeker dürümü isterim. 

Yanında duran babası dönüp kızgın bir sesle: 

-Sus kız, sırası mı şimdi? Helok ağlamaya başladı, elleriyle 
gözlerini ovuşturup kafasını annesinin göğsündan kaldırdı ve 
umutla baktı annesine, gözyaşları içinde dedi: 

“Acım ben anne.” Nazlı kızının açlık gözyaşları ve çaresizliği 
karşısında annesinin içi yanıyordu.  

-Helocan… Anan kurban olsun sana, yeter ağlama, yüreğimizi 
dağlama. Bak gidiyorum şeker dürümü yapıp getireceğim sana, ne 
oluyorsa olsun artık. 



 

 

220 

220 

Kocası tütün tabakasını kuşağından çıkardı ve sakat olan sağ 
ayağının düşüncesine daldı. O andan üç yıl öldürdü: 

-İsıf, bir darbelik iş bu, kimsenin yanaşmasına izin verme 
yeter. Sana göre değil… Uzak dur ondan… Beladır. 

-Bela olduğunu, düşman olduğunu biliyorum ama evin 
önünde çakılı o patlamamış kurşunu gördükçe içim daralıyor… 
nasıl olursa olsun… 

-İsıf… İsıf. 

-Ha ha Alya… Ne oldu? 

-Kıza göz kulak ol, ben gidiyorum! Ne söylerse kar 
etmeyeceğini biliyordu. Kimse karısının dik kafalılığını kendisi 
kadar iyi bilemezdi. Bununla birlikte yine de: 

-Allah’ın delisi gitme… Gitme… İtoğluların uçaklarının 
seslerini duymuyor musun… Neredeyse burda bile sağır 
edecekler bizi.  

-Beni tanımıyor musun İsıf? Boşuna yorma kendini.  

-Sen ölümün… neuzu billah… 

Yakınında duran aksaçlı, buruşuk yanaklı yaşlı bir kadın: 

-Dur, gitme, kızın nasıl olsa ölmez açlıktan. 

Elinde kara tesbih olan adam da: 

-Alya… Allah’ın adını an ve yanlış yapma… Sen çıkar çıkmaz 
yerimizi bulurlar ve uçaklar mağarayı bombaya tutar… 

Alya, Helo’yu her iki gözlerinden öptü ve yaşlı adama dönüp 
sert bir üslupla cevap verdi: 

-Korkma Sofu Eli, korkma, ölmezsin… Bizler böyle oldukça 
halimiz hiç değişmeyecektir… Bu boynubükük yaşam yetmedi mi 
sofu? Alya daha çocukken bile akıllı ve çalışkandı… Babası ile 
Bexeri dağına gider, odun keser, odunları bağlayıp sırtladıktan 
sonra evin yolunu tutardı… 
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Köyün kadınları ona şaşırıyor, afallıyorlardı onun karşısında. 
Alya’nın korkusu sarmıştı herkesi. 

Başındaki yazmayı iyice sıktı… Levendilerini* birbirine 
tutturdu…  

Entarisinin eteklerini beline doladı, hızlıca mağaradan çıkıp 
köye yöneldi. Yolunun üzerinde hangi engellerin onu beklediğini 
hiç bilmiyordu. Dikenleri dert etmiyordu hiç. 

“Senden başka kimim var ki bu dünyada, canfeda olduğum 
Helo’m. Teri, ot ve çiçeklerin üzerine düşen bahar çiği gibi 
ıslatmıştı yüzünü ve bedenini … Bazen elleriyle bazen de eski 
beziyle kuruluyordu… Daha uzaktayken köyün üzerini toz ve 
dumanın kapladığını gördü… Gayrı ihtiyari, derin bir ah çekti.  

Vay başıma gelenler… evlerimizi de yaktılar… ödleklerin gücü 
bir bize yetiyor. 

Silahsız ve güçsüz bizlere… Allah canınızı alsın sizin. 

Adımlarını sıklaştırdı… Varıncaya kadar gözlerini köyden 
ayırmadı… Köyün evleri yerle bir olmuştu… Kışlık yiyecekleri 
yanıyordu… Kuş ve hayvanları kanlar içinde sürünüyorlardı… 
Köyün sokakları doşka kovanları ve top saçmalarıyla dolmuştu. 
Yılgın kalbi, yanık bağrı ve yaşlı gözleriyle yavaş yavaş evine 
yöneldi… Kışlık gıda odası yerle bir olmuş. Eğreti kirişlerin her 
biri dört beş parça olmuş. 

Dam silindiri bahçe içinde bölük bölük… Gelinlik sandığını 
yerin dibine geçirmiş bombalar… Halen o yürek yangınıyla viran 
olmuş evini düşünürken uzaktan gelen uçak sesleri kalbini 
ürpertti… Ruhsuz adımlarla köyün sağ tarafına düşen kadınlar 
çeşmesine doğru koştu ve bir taşın arkasına atladı. İki uçak gördü, 
alçaktan uçuyorlardı birlikte… Rahatsız edici keskin bir sesi vardı 
uçakların. Bir süre köyün etrafında dolandılar, ardından ölüm 
yükünü köyün harabelerine döşeyip yeteri kadar yemiş iki kartal 
gibi hoşnut bir şekilde göğe yükselip merkezlerine yöneldiler. 
Alya köye döndü, bir bombanın isabet ettiği yerde dört-beş gez 
genişliğinde bir çukur gördü… Ne yapabilirdi, her iki elini göğe 
doğrultup yüksek bir sesle haykırdı: 
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“Allah’ım… mübarek Kuran’ının hatırına bu dünyada rahat 
görmesin onlar, ne hakla bizi evsiz barksız bıraktılar? Ey Allah’ım 
sen biz çaresiz garibanların hakkını onların yanına koma… 
Allah’ım… Ey Allah’ım… Helocan, sana şeker dürümü 
yapacaktım…” Şeker kutusunu aradı, darmadağın haldeki kap 
kacak içerisinde buldu. 

Bir ekmek sofrasına ekmek ve simit doldurdu. “Şimdi 
çocukların hepsi senin gibi acıkmışlardır Helocan, senin sayende 
onlar da yesin… Bu ekmek hepsine yeter!” Mağaraya varmasına 
çeyrek saatlik yol kalmamıştı ki üç tane uçağın gürültüsü 
yankılandı derin vadide ve gök çalkalandı seslerinden. Alya 
vadiye yetişip saklanmak için hızla koştu ama uçaklardan biri 
hemen peşine düştü ve beş yüz gezlik bir aralıkta, başının 
altındaki vadide… Her seferinde bir taş kaldırıp fırlatıyordu ona, 
nafile… Yeterince eğlenip bezdikten sonra Doşk’un ağzını ona 
doğrultup erkekliğini ıspatladı… Bedenini paramparça etti… Ve 
doğu yönünü tuttu, diğer ikisi de onu takip etti… Şeker kutusu 
yere dökülmüş al kana bulanmıştı, bir sofra ekmek kendisine 
bağladığı haliyle kalmıştı… Uzaklardan gittikçe yakınlaşan bir ses 
geliyordu: “Alya…Alya Umerpira’nın gülü… n’ettin kendine 
n’ettin bana… Helok ne yapacak artık… Alya…” 

Alya… Helok kadınların bağrışma sesiyle uyandı, arkadaşı 
Çıno’ya: 

“Şimdi annem gelecek ve bana şeker dürümü getirecek… İkiye 
böleceğim, yarısı bana yarısı da sana, tamam?”     

              

* Geleneksel kürt kadın giysilerinin kollarının ucuna dikilen uzun 
kumaş parçası, kol bağı. 
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Seyd Elî Esxerî Kurdistanî 

 

Hîwa Qadir 

 

 

Êsta êwareye û tarîk dahatûwe. Le pencerekewe spêtî kilûwe 
befrekan ebînim. Gêjelûlkeyek lûliyan edat û be nabedillî ber rûyî 
pencerey ew jûre ekewin ke min lemdîwîyewe le berdem 
kompûterekeda daniştûm û enûsim. Gwê le Seyd Esxerî 
Kurdistanî egirim ke le nêzîkey sed sall lemewberewew ta êsta 
aşiqane eçirîkênê herkesê hat û wûtî min aşiqim birwa meke. 
Emewêt cigereyek dagîrsênim û çerxekem nadûzmewe. Le 
sermanda mûçirrkeyekim piyadêt, hewakêşe piçkolekey 
pencereke daexem ta dway henase qullekanî Seyd Elî Esxer minîş 
henaseyekî qul legell goraniyekeda hellmijim. 

 

Ekewmewe seyrkirdinî kilûwe befrekan û naw rûnakî sardî ber 
pencereke. Êsta layî min şewêkî direng e. Şewêkî sard û sirr. 
Bellam wek ew insaney yekem xanûy durust kird le mêjûda, lem 
dîwî pencerekewe hest bew destellatey xom ekem ke etwanim 
xom le hêzî têkşikênerî sirûşt biparêzim. 

 

Dway dubare lêdanewey ew goraniye bedemxomewe qise ekem: 
pêeçêt eşq tenha ew hêze nihênî û şaraweye bêt ke wek Xwa 
neyewêt le naw êmeda xoy pêşan bidat, nihêniyek bêt û pirr bêt le 
temenakirdin û xewnbînîn. Min êsta wamlêhatûwe 
rrûberrûbûnewey aşqanem zor pê zehmet bêt legell kesêkda, ke çî 
bedîwêkî tirîşda hemîşe hest ekem aşiqim. Hemîşe hest ekem le 
dûrî me’şûqekem tenham û çawerrêm. Ew heste zîndûweş 
pillpêwenerêkî gewrey mine bo nûsîn.  Pêeçêt hêşta min her ew 
kurre kaley naw ‘sefername’ bim! Be xom elêm: to billêy dway 
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têperrbûnî temen çendeha peşîmanî lewdîyû temenakan û henase 
qullekanî Seyd Elî Esxerewe ebêt, ke way lêekat awa be şeydayîwe 
qoranî billê?! Kê elêt wa niye, çozanîn! Ke elêt le pîrî da tênageyn 
ke hemû ew şerraney eşq pêykirdûyn hellbûn, şerrî teqînewey 
hormonekan bûn le naw cestemanda, lebirî ewane ebû komellê 
şerrîtirman bikirdaye ke taze êdî temen rrêgeman pênadat 
bigerrêynewe biyankeyn, kê ellêt wa niye?! Kêş ellêt şikestî ew 
şerraneş waman lênaken ke asantir mirdin qibûll bikeyn.  

 

Min êsta hergîz natwanim bawerrim be eşqêkî mîsalyane hebêt, 
bellam beşêk le şerrî eşqîş eweye ke qet natwanêt be tewawetî bête 
naw zanînewe, dena hemû kes destî bew zanîne egeyşt û lêzanane 
aşiq ebû. Pêşimwaye hêndey allozî însan eşqîş allozî têdaheye, 
çunke eşq wurujandinî alloziyekanî însane, we herçî katêkîş 
rreceteman bo eşq nûsî, nêşaney eweye ke ême basî hemû şitêk 
ekeyn eşq nebêt.  

 

Min kesêkim guman beşêkî gewreyî le jiyanim xwarduwe, çunke 
şitêk niye nawî rrastiyekî ebedî bêt û qabilî pirsyarkirdin û 
gumankirdin nebêt, her ew gumankirdineye hêzî ewem edatê 
cuwaniyekanîtir bidozmewe, çunke tenha heqîqetêk bûnî niye, 
dena dena zor piçûktir ebû lewey ke heye. Hîç şitêkîş hinde pîroz 
niye ke gumanî lênekeyn û derbarey pirsyar nekeyn.  

 

Min zor lewe mandûtirim ke êsta awa em qisane bo to ekem. Zor 
caran xom be alltungerrêk dête ber çaw ke çomekanî dinya be 
bêjing ebêjêtewe ta rrojêk kute alltunêk ekewête naw êjnekeyewe û 
hawarekat dozîmewe, minîş herwa ekem, bellam carê min lem 
çomewe destimpêkirdûwe ke xomim, hajey kefçirrî guman, tirs le 
çetekanî naw serim hîlakyan kirdûm ke ewanîş her xomin, her 
ebêjmewe her ebêjmewe, her enûsim û enûsim, ta ew parçe altûne, 
ew dêrre sîhrîye edozmewe û emgeynêt be kanêk le alltûn, be 
çendeha şêwaz le nûsîn û bîrkirdinewe.  
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Bimbure min lem dûrewe bê ewey pirsit ekem emewêt to le 
berdemî xom da dabinêm û hekayete swawekanî xomit bo 
bigêrrimewe, hikayetî nûserêk ke eyewêt sîhrî serkewtinî nûsîn bo 
xwêner bigêrêtewe, be bê ewey dozîbêtiyewe. 

 

Em wênane ke min bo toyan basekem wêney hemîşeyî û 
te’rîfkirdinî xom niye le berdemî toda, emane tenha wênekanî 
çend dîwêkî naw minin, wêney em bîrkirdinewaney êstamin, min 
pirrim le wêney nadiyarîtir ke xoşim bedwayanda egerrêm û 
nayandozmewe, leberewe hergîz hewll mede min le naw çend 
dêrrêk da te’rîf bikeyt û nawî binêyt nasînî min, hergîz wa nekeyt, 
dena ew kate le lêkdanewey şitekanda behellda eçît û xot le 
berdem tenha wêneyekda ebênêtewew pêtwaye ew wêneye 
minim. 

 

Min le wilatî spêtî befr û to le wilatî spêtî nêrgizewe, min bem 
hemûû wirrênaney xomewew toş bew waqurrmane sadaney 
xotewe le berdem bawkêkî hîlak û daykêkî mêhrebanda. Min bem 
hemû zexmaney xomewe bem hemû parçe şikawaney ser 
destmewe ke hî xewnekanimin, toş bew hemû xeyallaney naw 
baxçe şî’rîyekanî firuqewe ke wek kiçêk eteweêt hemû şitêk cuwan 
bêt. Ke nabêt! 

 

Minîş wek to wa bûm, boye wêney to min bîrî xom exatewe, êsta 
daykek dillî lay kiçênî toye, minîş rrojanêk bawkêk dillî lay 
piyawbûnî min bû, çunke min wek hemûwan nebûm. 
Nîştimanekey min û to dijî hemû ciyawaziyekane, dijî ew 
fentaziyaneye ke ciyat ekatewe le ‘ewam. Hemîşe pelkêştekatewe 
naw ba’e ba’e dubarebuwekanî naw mêgelêk ke sizakanyan 
qurstire le sizay gurg. 

 

Ême hemûman giriftarîn be fêllekanî jiyan. Aya ewane pêyan wa 
ye nihêniyekanî jiyanyan dozîwetewe birawen? Yan ewane 
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birawen ke her ewdallin û nagen be asûdeyî?! Pêm wa ye ême 
hemûman bew corey ke xoman emanewêt be dway asûdeyda 
egerrêyn. Bellam asûdeyî le kwêye? 

 

Jiyan le satî dakirmandinî sêwêk eçêt û legell tewawbûnîda tewaw 
ebêt.                  

 

 

Tîpguhêziya ji tîpên erebî: Ergîn Opengîn 

 

Têbînî: Ev name, ji kitêba Hîwa Qadir û Seher Resayî ya bi navê 
“Bonî Şerab Le Henasem Dê” (2006) (Bêhna Şerabê Tê ji Henaseya 
Min) hatiye wergirtin.      
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Bêrîvanek di Kakilê Xewnê de  

 

şivanekî gul firidand  

nav şîrê nûdotî. ez nedîtim 

ketibû bara heyvê 

min heyv danîbû wir! 

wê gavê ku çiya di xew ve diçûn li ser lêva min 

min şev reşandibû ser vî qelaçî 

da bikeve û bişike asîman 

bêlivtirîn stêrê hiştibû ez û seyê serê banan 

bixwin pelên gula nûçinî berfa xwêkirî 

yek ji me gula firidî  

yek şîrê rijiyayî  

navbera me şivek e li pişta şeytanokan dikeve 

nava me pezekî dizê bi dizî 

şivan bi ser zanîna batirsokê vebûye 

ji sêncan derbas nebûye bi qasî pelê gwîzekê jî 

lê va ye nava me gulekê dizê  

û mar e dixwe firo 

ez im dibezim qelêç 

se ye didire piyê şkestî yê asîmên 

şivanekî ku gul firidand nav şîrê nûdotî 

û şîr rijiya û ew tewiya û heyv tefiya 

min hew ew dît 

ketibûm bara xewnê 

xewn.. wî danîbû wir! 
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wê gavê ku ramûsanek dizivirî li çiyê 

guleke din bi dizîka difiridî nav valahiyê 

valahî.. min danîbû wir! 

wê gavê ku bêrîvanekê xwe germ dikir li pelikên çavên min. 

 

Osman Mehmed                                  
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KASEYA CAM36 

 

F. Scott Fîtzgerald 

 

Ji Ingilizî: Şerîf Derînce 

 

Nivîskarê mezin ê edebiyata emerîkî ya sedsala bûrî F. 
Scott Fîtzgerald di sala 1896an de li Minnesotayê, li 
Emerîkayê ji dayik bûye. Fîtzgerald zêdetir wekî 
berdevkê Çaxa Jazz a  (The Jazz Age) dehsalên 1920an 
tê nasîn. Di şerê cîhanê yekemîn de cih girtiye û 
yekemîn pirtûka wî di wan salan de der çûye. Duwayî 
şerî jî dev ji nivîskariyê bernedaye û çîrok û novelên 
gelek bi navûdeng nivîsandine. Pirtûka wî ya bi navê 
“The Great Gatsby” tê nasîn, wekî baştirîn xebata wî tê 
pejirandin. Jina wî Zelda Sayre jî nivîskar bû. Berî kû 
bimire, li Hollywoodê  bo fîlman deq amade kirin û di 
44 saliya xwe de, di 1940an de, koça dawî kir. 

 

                                                               

Wexta Pîper Beg û Pîper Xanim zevicîn, diyariyên pê camê 
dihatine çêkirin, gelek mode bûn. Gelekî ji van diyariyan di 
demeke kurt de yan diderizîn yan jî dişkestin. Lê belê piştî 
heft salên deweta wan, kaseya cam a ji wan re hatî, hêj jî li 
malê bû. Ev kase di odeya xwarinê li ser bûfeyê bû. 

“Çîrokeke vê kaseyê heye” got Pîper Xanim bo hevalê xwe 
Fairboalt Xanim. 

                                                 
36

 Navê çîrokê di eslê xwe de “The Cut-Glass Bowl” e û ji pirtûka Fitzgeraldê ya 

bi navê  Flappers and Philosophersê hatiye standin. Ev werger ji versiyoneke 

hêsankirî ye. 
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“Ji bo demekê, ez û Carlton Canby hevalên hevdu bûn.” got 
Pîper Xanimê û berdewam kir “ Ew tê bîra te? Wêca, dema 
wî bîhist ku ez bi Harold Pîper re dizevicim, Carltonê tişteke 
acêb ji min re got.” 

“Evylyn” got wî “ Ez ê diyariyeke hingî te bidim te. Ev 
xweşik û vala û wekî te ronahî ye.” 

“Paşî jî ev kaseya cam gehişt malê.” got Evylyn Pîper bi 
bişîrînekê. “ Spehî ye, ne? Lê gelek mezin e. Nêzîkî  
metreyekê ye.”   

Fairboalt Xanim kenî. 

“ Min ji hemû tiştên di mala te de hez kir. Te ev qas tişt da 
nîşa min, spas.” 

Ez gelekî kêfxweş bûm ku te mala min begen kir.” got  
Evylynê. Divê tu carek din bê vê derê. Ez hema hema her roj 
piştî êvarê li malê, vala me. 

 

Lê belê hemû kesan dizaniya kû Fred Gedney Begê her roj 
telefon dikire mala wê. 

“Divê tu Pîper Begî der barê serdanên Gedney Begî de 
agahdar bikî.” got di dilê xwe de Fairboalt Xanimê. “Lazim e, 
Harold wexta xwe zêdetir li malê biborîne!”   

 

Fred Gedney Begî piştî nîvro telefon kir bo Evylynê.  

 

“Divê ez te bibînim. Min nota te girt. Gelo Harold ev not 
daye nivîsandin?” 

Evylyn Pîperê bi xemgînî serê xwe hejand.  
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“Xelas Fred” got wê. “Xwîşka Harold ji wî re behsa me kir. 
Hemû kes behsê dikin. Dilê Harold şikest û ji min xeyîdî ye. 
Lê belê ew ji min hez dike û ez jî ji wî hez dikim. Yan jî ez 
wiha difikirim. 

“Bawer bike, ez te fehm dikim.” got Gedney hêdîka. ″Lê, ev 
ne ya dilê min e. Tu jî vê dizanî.”  

Bi çavên xwe yên reş, Evylynê lê nihêrî. “Divê tu niha biçî. ” 
Got Evylynê. “Min soz daye Harold kû ez êdî te nebînim. 
Divê me liha bi hev re nebîne.”  

 

Wexta dengê deriyê pêşiyê hat, ew hêj di odaya kitêban de, 
şipiya bûn. Evylynê montê Fred girt û ev kêşa odeya xwarinê 
ya bêceyran. 

 

“Ez ê Harold bibime qeta jorê“ got Evylynê. “Paşî jî tu ji 
deriyê pêşiyê derkeve û bi lez dûr bikeve.“ 

 

Û Evylyn bezî çû salonê kû pêşwaziya mêrê xwe bike. 

 

Harold Beg niha ji xwîşka xwe neh sal mezintir, bi gotineke 
din sih şeş salî bû. Mêrekî ciwan bû lê her du çavên wî gelekî 
nêzîkî hev bûn. Vê şevê gelek kêfxweş bû. Biryara xwe dabû 
kû jina xwe bibexşîne, wê ji bo tekiliyên bi Fred re biborîne. 
Harold bi awayekî germ peşwaziya jina xwe kir. 

 

“Ji bîr neke, em ê îşev bo şîvê derkevin derve.“ got jina wî. 
“Tu biçî jorê û xwe amade bike dê baştir be.” 
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“Bo çi?” Harold pirsî. “ Ez ji xwe amade me, delala min.” Çû 
kitêbxaneyê, rûnişt û dest bi xwendina rojnameya xwe kir. 

 

Miraza wê di dilê wê de ma. Fred Gedney di oda xwarinê de 
bû û ji nişka ve dikariya biçe wir, tiştekê vexwarinê ji xwe re 
rake. Paşî mêrê wê ji cihê xwe rabû, rojnameya xwe avêt û 
hate rex wê. 

 

“Evî, delalê” got wî. “Ez te fehm dikim. Hevaltiya te bi wî 
mêrikî re tenê xeletiyekî hîssî bû.” 

 

Ji nişka ve dengê çirçireke denggirs ji qata xwarinê hat. Fred 
Gedney hewl dida kû bigehe deriyê paşiyê. Îcar dengê 
zengilekê hat. Milê Fred kaseya mezin a cam ketibû. 

“Ew çi bû?” qîr da Harold. “Kî ye li wir?” Harold bezî oda 
xwarinê û gehişt mitbaxê. Evelyn jî ket dû wî. 

“Şeytanê biçûk!” got Harold. Mîlê Gedney girtibû. Berê xwe 
da jina xwe û got “Te gotibû êdî tu wî nabînî. Te sûnd 
xwarîbû.” 

“Ev ne xelatiya Evylynê ye.” got wî bi dengeke nizm. “Ez bi 
xwe hatim vir. Wê negote min ‘were’. 

Evylyn bi êş û xema çavên mêrê xwe ciniqîbû. Ji nişka ve 
hêrs bû. 

“Derkeve!” kire qîr Evylynê û dehfek da Fred Gedney bi 
destên xwe yên nazik.”Te kir. Te mêrê min aciz kir. Derkeve! 
Derkeve! Derkeve! 
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8 sal derbas bûn. Roja jidayîkbûna Evylynê bû. Bi vê rojê, gav 
diavête sih û pênç saliya xwe. Hêj jî gelek spehî bû, lê belê 
wekî berî bala hemû mêrên derdora wê li ser wê nebûn. Her 
çiqas çavên wê hêj jî mezin û reş bûn, kenîna wê qeşengiya 
xwe ya berî winda kiribû. Evîna Harold û Evylynê wekî berî 
geş nebû. Evylyn ji bo xatirê hevalên xwe, beriya vê jî ji bo 
xatira zarokên xwe Donald û Julie’yê dijiya. Kurê wan yê 
mezin li dibistanê, dûrê malê bû. 

Evylyn li ber pencereya oda razanê sekinîbû. Ew mêrê wê 
şeva berî di ezîmeyeke şîve de bûn û gelek qerimî bûn. Çawa 
ku Evylynê çavên xwe bo razanê girt, ji qeta jorê qirînek 
bilind bû. 

“Çi bû?” ba kir Evylynê. 

“Julie Xanim destê xwe birriye.” got xizmetkar Hildayê. 
Evylynê destmalek girt û bezî jorê.  

“Min tiliya xwe birrî.”got Julie’yê bi girînekê “Gelekî diêşe 
dayê!” 

“Destê xwe bi vê kaseyê birriye.” got xizmetkarê. “Min kase 
danîbû erdê ca ez bûfeyê paqij bikim. Paşî jî Julie hat li vir û 
destê xwe birîndar kir.” 

Evylynê destmal pêça li ser destê keça xwe û paşî wê dev ji 
girînê berda.  

 

Roja eyînê bû  Harold di seet 5an de zivirîbû mala xwe. 
Çawa jina xwe dît, ew girt maçî kir. Ji bo pêncih û pênc salên 
wê pêncih û pênc ramûsan! 

“Te  vexwariye!” got Evylynê û dehfek da mêrê xwe “Tu 
dizanî ez çiqas ji vê tiştê aciz dibim, Harold!” 

“Evie, divê ez tiştekê bo te bêjim.” got Harold piştî demekê. 
“Tu jî dizanî, kar û barên me baş nînin. Xwediyê karê me yê 
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nû Clearence Ahearn tê bîra te? Ev ji bo min û birayê min 
Mîltonê mirovekî gelek baş û eqilmend bû. Lewma, piştî 
yekê Rêbendan’ê Birayên Pîper bûn şirîkên şîrketa Clearence 
Aheranê. Navê şîrketa nû dê bibe ‘Şîrketa Ahearn û Pîper” 

- Ev tiştekî baş e? Min fehm nekir. 

- Ev mesela pereyan e. Ji bo berdewamkirina karê me, 
pêwistiya min û ya birayê min bo pere heye. Birayên 
Pîper nikarin bi tenê serê xwe, vî pereyî qezenc bikin. 
Min û Clearence bi hev re firavîn xwar îro û me li ser 
vê meselê li hev kir. Wê nîva şîrketê bigehe wî. 
Lewma min ji bo îşev gazî wî û jina wî kir bo şîvê. 
Mîlton û hin kesên din jî tên. Ez ê hinek panç37 
(punch) amade bikim. Em ê neh kes bin, lewma eger 
ez di kaseya mezin a cam de çêkim dê baştir be.” 

Harold li ber bûfeyê ve gavên xwe avêtin.  

“Ax ne. Ev kase gelek mezin e.” got Evylynê “Tu dizanî dê 
çawa çêbe. Hemû kes ê zêde vexwe. Min li malê ev qas kesên 
serxweş navê. Di vê kaseya biçûk de çêke. 

Harold kenî û serê xwe hejand. 

Bi awayekî tund got: “Ez ê di ya mezin de çêkim.” Destê jina 
xwe da rexekê. Wê jî hilmeke kûr kêşa û bi kenekî westiyayî 
ji odê derket. 

 

Di seet 7an de, Evylyn hat xwarê û mêhvanên xwe pêşwazî 
bo hundir ve kir. Makyaja wê zor cuwan bû û pirça wê jî 
dibiriqiya. Kêfa Evylynê ji jina Clearencê re nehat lê belê 
Clearence bi xwe ber çavên wê şirîn bû. 

                                                 
37

 Cureyeke vexwarinê ye ku ji ava çend fikiyan û dozek alkolê tê çêkirin. 
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“Ez bi nasîna Pînter Xanimê kêfxweş bûm.” got Clearence 
Ahearn bi dengekî nizm û dewam kir “Ez û merê we îsal bi 
hev re kar dikin. Ji vir paş ve em ê hev zêdetir bibînin.”  

Evylyn bi bişirînekê berê xwe da ber mêhvanên xwe yên din. 
Ev mêhvan jî ji malbata wê û ya Haroldê bûn. 

Harold rêya oda xwarinê da nîşa wan. “Em ê îşev panç 
vexwin” got Harold bi dengekî berz. “Min bi destên xwe 
amade kiriye û tama wê gelek xweş e. Ez dizanim ji ber ku 
min ev ceribandiye. Bo hemû kesan noşîcan be.” 

Heta şev xelas bû, panç vexwarin. Piştî şîvê jin ji oda xwarinê 
derketin û pênç mêrên mayî berdewam kirin. Dema mêr çûn 
oda runiştinê, rûyê Harold sor bibû. Dengê wî jî bilind bibû. 
Birazayê wê Tom Lewrie nedikariya bimeşe. Tenê Milton 
Pîper û Clearence Ahearn bi rehetî diaxaftin.  

“Hûn nû hatine vî bajarî.” got Harold. “Mirovên vî bajarî 
kesan gora mala wan dinirxînin. Divê hûn maleke mezintir li 
ser vî girî ji xwe re bikirin. Paşî kesên din ê bixwazin we nas 
bikin. Paşî, dê ji we hez bikin.”  

Birazayê Harold, Tom xwe da pêşiyê. “Divê karmendekî 
wekî we beşdarî Klûba Bajêr bibe.” got. “Neke xem, ez ê te 
bikim endam. Harold gote min mirovek dixwaze we li 
derveyê klûbê de bihêle. Min bihîst hûn lewma aciz in.” 
Clearence û jina wî bi hev re sor bûn. Milton Pîper rabû ser 
xwe, ew jî aciz bibû. 

“Bawer im wexta çûnê hat, Tom....”got Milton. 

Ji nişka ve Evylynê bihîst yekê destê xwe gihand milê wê. 
Xizmetkar Hîlda bû. 

“Ji kerema xwe werin, xanima min. Destê Julie’yê gelek 
werimiye. Bi ya min jehrî ketiye. Kela wê zêde bûye û dike 
qirîn.” got Hîldayê.  
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“Julie!” got Evylynê. Berê xwe da mêhvanên xwe û got: 
“Divê hûn min bibexşin. Ez ê biçim jorê. Keça min nexweş e.  

Evylyn, bi lez merdîvan xilas kirin gehişt oda keça xwe. Rûyê 
wê germ bû. Laşê wê werimî bû û li ser tiliya wê deqeke sor 
derketibû. 

Evylyn wiha fikirî ku jehrî ketiye xûna wê. Julie’yê di seet 
3an de destê xwe bi kaseya cam birrîbû. Seet niha 11 bû. 
Evylyn bezî ca telefon veke bo doxtor û zivirî hat oda 
Julie’yê. 

Dengek ji oda pêşiyê hat. Dema Evylyn vegerî xwarê, tenê 
Harold û birayê wî di odê de rûniştibûn. Rûyê Haroldî zer 
bibû û ew qas serxweş bû ku nedikariya biaxive.  

“Ew zilam, Ahearnê birayê min biçûk xist...hem jî, di mala 
min bi xwe de...” got Harold. 

“Mesele çi ye?” pirsî Evylynê bi dengekî tûj.  

“Meseleyek hebû” got Milton,” Tom dilê Ahearnê hêlişt û 
wan dest pê minaqaşeyekê kirin. Harold hewl da ku wan 
bisekinîne.” 

“Diviya te jî tiştek bikira, Milton.” got Evylynê bi hêrs. “Lê 
belê mesele ne ew e niha. Julie nexweş e.” 

Evylynê li mêrê xwe nihêrî. 

“ Û tu serxweş î, Harold.” got bi dengekî tûj. “Wî bibe ser 
cihê wî, Milton.” 

Evylyn çû oda xwarinê. Kaseya mezin, ji xeynî perçeke 
cemedê di bin de mayî, vala bû. 

“Ev kaseya naletî ya kevn” got Evylynê bi dengekî nizm.  

Doxtor nêzikî nîvê şevê gehişt malê. Destê Julie’yê tîmer kir 
û soz da ku dê sibehê di seet 6.30an de careke din bê mala 
wan.  
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Evylyn heta nîvro neçû oda Harold. Harold bi çavên kul û 
sor li jina xwe nihêrî.  

-  Ez duh şevê bêhiş bûm.” got “Ew pança....” 

-  Niha vê nefikire” got Evylynê. “Keça me gelek nexweş e. 
Jehr ketiye xwûna wê. Dibe ku doxtor destê wê jê veke ca ku 
nemire.” 

-  Çi?” 

-  Julie ji ber kaseya pançê destê xwe birî. Tu tênagihî? 

-  Ez ê cilên xwe li xwe bikim, got Harold hêdika. 

-  Belê, lazim e tu li xwe bikî, bersivand Evylynê bi dengekî 
sar. 

Evylyn Pîper di 30 saliya emrê xwe de spehî bû. Di 45an de 
ne. Li ser rûyê wê xît hebûn û hey hey bê kêf bû. Edî qelew jî 
bû. 

Êş û kêşeyên mala Pîperan hebûn. Harold baş nebû. Ew jî 
kêfxweş nebû. Welat di nav şer de bû û kurê wan Donald jî li 
Ewropayê di şer de bû.  

Julie êdî 13 salî bû. Keçeke bê kêf û rûzer bû ku ji dîtina 
miravan qet hez nedikir. Doxtor destê wê yê birîndar jê 
kiribû û li şûn de yeke çêkirî lê xistibû. Ji ber ku dibistan 
gelek dûr bû neçû dibistanê jî. Wexta li malê jî bû destê xwe 
yê çêkirî xef dikir.  

 

Şevekê, Evylyn di salonê de tenê serê xwe bû. Axînek 
kêşand. Wexta ku ciwan bû, çiqas kêfxweş bû. Niha, di van 
rojan de jiyana wê çiqas nexweş bû. Deriyê pêşî vekir û 
çavek avêt derve.  Heyveronê wextên wê yên xweş anî bîra 
wê. 
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Ji pişt ve dengek bihîst û zivirî. 

“Çi ye, Hilda? pirsî Evylynê. “Meseleyek heye?” 

“Ne Pîper Xanim.” bersivand  xizmetkarê. “Lê belê nameyek 
bo we hatibû. Wê demê ez mijûl bûm. Min danî cihekî. Lê 
belê niha li tu deran nabînim.” 

- Tiştekî çawa bû? 

- Di nav zerfekî dirêj û teng de bû, Pîper Xanim. Ez 
bawer im, nameyekê der barê kar de bû.  

Rûyê Evylynê ji tirsa zer bû. Alikariya Hildayê kir ku 
nameyê bibînin. 

“Belkî li oda xwarinê be.” got Hildayê. “Wê gavê dengek ji 
deriyê paşiyê hat û ez mecbûr mam ji oda xwarinê derketim 
çûm mitbaxê.” 

Bêhna Evylynê çû û di cih de rûnişt. Dizaniya esehî name li 
kû ye û dizaniya ev name der barê çi ye. Di hişê xwe de zerfa 
dirêj û teng didît. Baş dizaniya ku ji Beşa Şerê bû û dê bigota 
kurê wê Donald miriye. 

Bi hewaşî Evylyn rabû ser piyan. Di nav oda xwarinê de diçû 
û dihat. Ceyran vemirand.  

 

Kaseya cam şewqek vedibeya û bi hezaran rengan dibiriqiya. 
Evylyn ber bi sehpayê ve hêdî hêdî çû. Nav kaseyê nihêrî.  

Da ku zerfê hilgire, destê xwe dirêjî nav kaseyê kir. Hêdîka 
zerf vekir. Lazim nebû nameyê bixwîne, lê belê xwend. Çawa 
ji serî ve dizaniya, kurê wê Donald miribû.  

Di destî de nameya kanbax, Evylyn cih de ma. Zîq li kaseya 
pançê ya hişk û biring nihêrî. Wekî hezaran çavan, wekî 
çavên şeytanekî dibiriqiya. 
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Mirov digot kase dibêje: “Tu dizanî ez çiqas zalim û sar im, 
eynî wekî te. Niha ez kurê te ji te distînim.” 

Hingî Evylynê lê dinihêrî, kase ber çavên wê mezintir dibû. 
Çawa mezin bûyî, ervaz bû. Niha wekî gomîzeke mezin ê bi 
şewq li ser cihanê disekiniya. Hemû mirovên cihanê di bin vî 
esmanê hişk û bi şewq bûn. Hemû tişt guherîn. Her tiştekî 
berî reş niha ronahî bûn. Hemû tiştên ronahî jî beravajî. 

Dengê zengilekê ji kaseyê hat. Dengekî zelal û  bilind, wekî 
zîlekê bû. 

Wekî ku kaseyê digot: “Ez qeder im. Ez ji we hemûyan 
dijwartir im. Min mirina ciwaniyê û dawîbûna hemû 
hêviyan da nişa we. Desthilatiya min we qontrol dike, niha û 
heta hetayê!” 

Bêdengiyek çêbû. Gomîza cam a mezin hingî diçû zêdetir 
dihate ser jina tirsiyayî. Paşî, ji nişka ve, kase dîsa diçû ser 
bûfeyê. Kaseya cam dibiriqiya û şewqa ronahiyê jê dihat. 

Bayekî sar ji deriyê oda paşî ya vekirî dihat. Evylynê 
dizaniya çi bike. Divêya lez bike. Divêya xurt be! 

Destê xwe dirêjî kaseya cam kir û li ser laşê xwe yê nerm de 
dewisand. Bi zehmetî kase rakir. Heta ji oda xwarinê derket, 
milên wê êşan. Ji oda xebatê derbas bû, çû ber deriyê paşî yê 
vekirî. 

Diviya lez bike. Diviya xurt be. Milên wê diêşiyan û lingên 
wê bê quwet mabûn, hêdika dimeşiya. 

Niha Evylyn li ser koçeya kevir a deriyê paşî bû. Hewl da ku 
kaseya cam bavêje. Lê belê ber serma nekarî tiliyên xwe 
veke. Evylyn şelipî û bi qîrekî bêhêvî ket erdê. Wexta ket, 
destên wê li kaseyê pêçayî bûn.  

Şerqînek bilind bû. Ceyranên li ser rê vemirîn. Hemû kes 
bezî da ku bizanin ev şerqin ji çi derket. 
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Heyv li ser sîluetê jinikê dibiriqiya. Bê hereket dirêj bibû. Li 
derdora wê, ji perçeyên camê, ronahî  vedibeya. Kenarên 
caman xweyî hezaran rengan bûn. Rengê heşîn, kesk û 
qurmizî li gel reş... 
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Bîrgerrdan 

 

kuçeyek e digindire 

bereks 

bêtoz in êdî 

darikehespên bê zîn ên zarok li ser cadeyan 

lê hîna jî pîjk in ew 

car axê 

car çerxê 

dikêlin 

berew paş 

berew bîr 

 

boş dibe hingî azar 

kuçeber diqepişin hingî 

ligel kûçikekî nûhatî 

nûketî hîna li dû gûstêrkan 

şîn hatî cot û ga li ser karoyan 

pê lê mekin 

xayîntî nabe li bêriyan 

 

bîr dibin lewre 

bîrgerrdan dibin 

lê jîn jî 

li bin pûşkên pîjkeke dîtir 

car boş  
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car tena  

 

 

Ergîn Opengîn 
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FİTRE 

 

Hesenê Qizilcî 

Kürtçe’den çeviri: Şerif Derince 

 

1914’te Batı İran (Doğu Kürdistan) bölgesinde 
kalan Bokan ve Mahabad arasında bir köyde 
dünyaya gelmiştir. Mahabad Cumhuriyetinin 
kurulduğu dönemde, Helale dergisinin 
başyazarlığını yapmış ve ayrıca Kürdistan 
dergisinde de yazıları yayınlanmıştır. 
Cumhuriyetin yıkılmasından sonra Irak’a geçmiş 
ve daha sonra İran’da şahlık rejimi bitince 
doğduğu yerlere geri dönmüştür. Çeşitli gazete 
ver dergilerde çalışmaya devam etse de 1984’te 
tutuklanmıştır. Tutuklandıktan sonra kendisine 
ne olduğu bilinmemektedir. 

 

Hacı Ali büyük bir zengindi, alış-veriş işleri o kadar canlıydı ki 
başını kaşıyamıyordu; ne bir kumaş satıcısı, ne bir çakal ne de bir 
hurdacıydı. Aksi takdirde işlerini asla yetiştiremezdi. İşi iyiydi. 
Çeşit çeşit eşyalar satıyordu ve tek başına yetiştiremiyordu. Aylık 
7,5 dinar ücretle akrabası olan Mirza Salih’i hesabını tutsun, 
bankaya gidip gelsin, bakkal ve kumaşçılardan parasını alsın diye 
yanına almıştı.    

Başı ne kadar dolu da olsa - Allah var – aklı başından gitse namazı 
kaçmazdı ki Ramazan oruçlarından bahsetmeye bile gerek yok. 
Uyanık ve akıl sahibi biriydi. Dünya ve ahiret hesabını iyi bilirdi. 
İnce ince hesabını yapmıştı; Ramazan hem ziyaretti hem de ticaret. 
Hem Allah kendisinden razı oluyor hem de üç öğün yemeği 
kendisine kalıyordu. Allah Hacı Ali’ye uzun ömür versin, bir 
insanın fakir olması gerekmiyordu yardım etmesi için. Tüccar bir 
adamdı, alış-veriş erbabıydı. Ticarette de hesap-kitap olmalıydı. 
Sermayesi çok olsa da toplandığında, kuruşu kuruşuna 
hesaplandığını görürdünüz. Her bir kuruşu hesap defterindeki 
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yerini almıştı. Hacı Ali’nin evinin masrafları böyle bir hesapla 
ayda en az 15 dinar ediyordu. Bu öyle ufak bir miktar değildi; 
Mirza Salih’in iki aylık maaşı cebinde kalmış olurdu ya da işleri 
için 5–6 kere Bağdat’a gidip gelebilirdi. Kısacası oruç ve Ramazan 
her açıdan onun için karlıydı.  

Hacı, Ramazan ayını dört dörtlük geçirmiş, bütün teravih 
namazlarına katılmıştı. İmamdan duyduğu kadarıyla Allah 
kendisine şükreden kullarının malını artırıyordu. Böylece her 
akşam teravih esnasında nefesi bitene kadar Allah’a şükrediyordu. 
Allah da kabul ediyordu ki gün be gün üzerine daha çok 
döküyordu. 

 

Ramazan’ın 28. günü Hacı camide ikindi namazını cemaatle 
birlikte eda etmiş ve eve dönüş yolunda aheste aheste dualarını 
ediyordu. Eve varana kadar duaları da bitmişti. Besmele çekip 
akşam yemeğine başladı. Can sağ olsun, çalışmasının neticesiydi. 
Sünnetmiş gibi baklava dizilerinin önüne geçti, şiresiyle birlikte 
yarı ısırıklarla mideye indiriyordu ki üç-dört parça boğazına takılı 
kaldı, nefesi tıkandı. Boğazını bir kadeh ayranla ıslattı ve ardından 
bir iki öksürdü. Şimdi sıradaki yemek için midesini tamamen 
ayarlamış oldu ve pirinç tepsisine geçti bu sefer de. Bamya ve etle 
birlikte daha da güzel görünüyordu. Hacı Ali’nin bıyığı ve sakalı 
arasından rahatlıkla ağzının içine giriyor sonra da aşağı doğru 
iniyordu.  

Arada bir kadeh ayran içiyor – Allah, Hacı Ali’den ve yemeğinden 
uzak tutsun- bir karpuzu da yanında meze yapıyordu. Tıpkı aklı 
başında bir işçi gibi tepsiyi iyice temizliyordu. Elini sakalının 
üzerinden geçirdi: “Elhamdülillah, Şükürler olsun Allah’a”. 
Yönünü karısına doğru çevirdi: 

- Bana çabucak bir çay doldur, cemaate ve teravihe yetişeyim.  

Namaz için örttüğü namaz örtüsü başında, karısı Hacı’ya bir 
bardak çay getirdi.  
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- Hacı, fitreleri verdin mi? 

- Hay hayır içinde olasın. Allah senden razı olsun hanım, iyi ki 
hatırlattın. Ey havar! Hepsi kör şeytanın işi, hepimizin alıp 
götürecekti. Az kalsın oruç ve namazlarımız suya karışıp 
gidecekti. Bence tüm fitrelerimizi Mirza Salih’e verelim. Sen 
ne dersin?  

 

Hacı’nın karısı: “Mirza Salih senin adamın. Ayrıca maaşı da var. 
Ona fitre olur mu?” 

Hacı: 

   —  Diyene bak! Karısı ve üç çocuğu var, neden olmasın. Birkaç 
gün önce camide imam dedi ki, fitre ve sadakalarınızı 
akrabalarınıza verirseniz daha makbule geçer. Mirza Salih 
akrabamız hem de.  

Hacı’nın karısı: 

—  Bayramlık olarak iki dinar verirsin, hem hayırdır hem de 
büyüklük olur senin için. Fitreni de muhtaç, ihtiyacı olan birine 
verirsin. 

Hacı: 

—  Sen bu eli bolluğunla benim yerimde olsan, ne ben Hacı Ali 
olurdum ne de sen onun karısı! Hep Mirza Salih vardı aklımda. 
Ona iyilik de yaptım. İstiyorum ki daha da çok yapayım. 

Hacı’nın karısı: 

—  İyi öyleyse, öyle yap. Hayırlarının önünde durmam. 

Hacı yüzünü büyük oğluna doğru çevirdi: 

—  Abdurrahman, git de Mirza Salih’i çağır! 

 

Mirza Salih gelip alçak bir sesle selam verdikten sonra aşağıya 
doğru oturdu.  
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Hacı cemaate yetişmek için acele ediyordu. Hemen yüzünü Mirza 
Salih’e doğrultarak: 

—  Fitrelerimiz bu sene sana vermek istiyorum. 

Öbür yandan da karısına seslendi:  

—  Fato, çabuk, iki okka kadar buğday getir! 

Hacı’nın karısı: 

—  Buğdayımız yok. Sadece pirinç var evde, olur mu? 

Hacı: 

—  Ne fark eder? O da yiyecek. Çabuk iki okka pirinç getir. 

Mirza Salih: “Eğer mecburiyet olmasaydı almazdım. İnsan çaresiz 
olmaya görsün, hayır sadaka da alır artık.” 

Hacı: “Ağzında yel alsın. Mirza, sen okumuş adamsın, böyle şeyler 
söyleme. Ne mecburiyeti? Sağ salimsin ve ayda 7,5 dinar 
alıyorsun. Allah’a şükret. 

Pirinç geldi. Hacı, Mirza Salih’e seslenip öne doğru yaklaştı. 

—  İşte, Allah’ın bize farz koştuğu fitremiz olan bu pirinci sana 
veriyorum. 

Mirza Salih: 

—  Ben de kabul ettim ve sana borç verdim. 

 

Pirinç yedi sefer Hacı, karısı, üç oğlu ve iki kızı için Hacı ile Mirza 
Salih’in elleri arasında gitti geldi.  

Hacı istiyordu ki cemaate yetişsin, ayağa kalkıp: 

—   İnsan fitresini fazla fazla verirse daha makbule geçer.  Mirza 
Salih’e de gitmesi zarar değildir. Her birimiz için çeyrek dinar 
fazladan vereceğim ki bu da toplamda iki dinardan çeyrek dinar 
eksik eder. 
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Hacı cemaate gitmek üzere çıktı. Mirza Salih de çıkmaya yeltendi 
ki Hacı’nın karısı kalmasında ısrar etti ve kendisine bir çay 
doldurdu. Hacı’nın karısı, Mirza Salih’e karısı ve çocukları 
hakkında sorular sorarken o da şaşkınlık içinde cevap veriyordu. 
Kafası fitre parasına takılıp kalmıştı; nasıl değerlendirseydi acaba, 
bayram için mi kullansaydı yoksa karısı ve çocukları için 
bayramlık mı alsaydı? Çayını içti ve çıkmak için müsaade istedi. 

Şafak sökerken, çarşı esnafının yaptığı gibi, kepenklerini açtı. 
Ortalığı süpürdü, öteberiyi hazırlayıp oturdu. Kısa bir süre sonra 
da Hacı Ali görünmeye başladı.  

Hacı:  

—  Mirza, henüz vakit erkenken ve kimse gelmemişken, kalem 
kâğıt getir de hesabımızı yapalım. 

Mirza: 

—  Ne hesabı?  

Nasıl ne hesabı? Bende iki dinar kadar paran duruyor.  

İyi de bunun için hesaba gerek var mı? 

—  Sanki çarşıya yeni gelmişsin gibi konuşuyorsun. Nasıl 
hesaba gerek yok? Her şey için hesap gereklidir. Kardeş 
kardeştir çarşı da burası. 

—  İyi öyleyse, hadi buyur. Al sana kalem al sana kâğıt. 

—  Yaz. İki dinar eksi bir çeyrek. 

—  A ha yazdım. 

—  Peki, benim sende ne kadar param var? 

—  Vallahi bilmiyorum. Bende hiç paran olduğunu 
hatırlamıyorum.  

—  Sen hatırlamıyorsun ama ben hatırlıyorum. Bir kış 
günüydü, ayakkabın delikti ve dükkânı kirletiyordu, ben de 
sana bir çift ayakkabı vermiştim. Merak etme senin için bir 
dinara sayacağım. Yaz.  
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—  Neden, sanki sen kaça almıştın ki? Öyle ikinci el bir 
ayakkabıyı bana bir dinara sayıyorsun? 

—  Kardeşim sen esnaf adamsın. Ne kadara alındığından 
bahsetmiyoruz, bugünkü değerini hesaplıyoruz. Ne eskisi? 
Sadece bir kış kullanmıştım o ayakkabıyı. Daha yepyeniydi. 

—  Neyse öyle olsun. A ha bir dinar yazıyorum. 

—  Geçenlerde Pencevinli38 Hacı Fetullah bizden bir sandık çay 
almıştı, numunelik çaydan bir çeyrek kadar dökmüştün. O da 
300 fils39 eder.  

—  Numune çayı toplayıp sandığa boşaltmıştım. 

—  Ne toplaması? Sadece birazını topladın, gerisi taşa toprağa 
karıştı gitti. Ama neyse hadi 200 fils olsun. 

—  O da öyle olsun. Etti bir dinar 200 fils. 

—  Bir de iki sandıktan tahta götürmüştün, sandalye yapmak 
için. Onlar da her biri yarım dinardan eder bir dinar. 

—  Sen bugünkü ederleri üzerinden hesap yapıyorsun. Şuan 
sandıklarının tahtaları kaç para eder?  

—  O dönemde kıştı, daha da fazla ediyordu. Ama neyse 
bugünkü değeriyle hesaplayalım o da 800 fils eder. İşte sana 
oldu tam iki dinar. 

—  Tamam, öyle olsun. 

—  Senin de bir dinar 750 fils paran var bende fitrenin karşılığı 
olarak. Onu iki dinardan çıkar, o zaman çeyrek dinar bana 
borçlu oluyorsun. O da bu bayramda sana bayramlık olsun. 
Hesabımız tamamdır. 

 Mirza yarı alaylı: 

—  Peki, neden o çeyrek dinarı da gelecek senenin fitresi için 
ayırmıyorsun?  

                                                 
38

 Irak Kürdistanı’nda,  Süleymaniye vilayetine bağlı bir yerleşim merkezi. ç.n.  
39

 1000 fils bir dinara denk gelmektedir. ç.n. 
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Hacı:  

      —  Gelecek senin hesabını o zaman yapacağız. Hem seni nasıl 
bu bayramda harçlıksız, eli boş gönderebilirim çarşıdan! 
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nedinivîsî penûsê ji xeynî mirinê 

 

û vegirtî bû her behostê biharê 

ku ji wan çaxan re şaristanî digotin 

hemdemi bû navê çaxê 

lê berçavkên renge reng bûn ber çavan 

rex behrê  bûn hucre 

mirovek di hucreyekê de  

ango zimanek  

cihaneke cuda 

bedelê  bûna “ê din” 

tenê deng ji qaqlîbazan dihat 

digiriyan 

malum e, ji sorê hez nakin  

nabihîsin qîrînê yên ku dibînin 

 

herî  reş 

ango herî xweş 

heri bêguneh 

ango wextê herî germ de hate kuştin kurê wê 

di rojên  serhildanê de  

hêvî li dil 

bo biharên dahatu 

demên din  

hêvî; 

ew bendêmayîna kespênezan 
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lê hewa ne xweş bû 

û zîrepoşan dipelixand 

zarokên bi cemedanî 

di nîveka  dilên wan de  

û çavê cîhanê kor bûn                               

 

Şerîf Derînce 
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TEWTEM 

 

 

Kirdim be mang ke dilim xoş bû şikandim 

Kirdim be dirext ke hetaw hat helimpaçî 

Peristgayêkim le gunah bo helnayewe 

Baxêkî le nûrim bo wêran kird 

Xwênim kirde perdaxê le spî spêde 

Çepkê reşebam xiste naw sefa 

Le her parçeê rohêk balî girt 

Le her gelaê melê helfirî 

Le niwêjêkî em peristgaye rikatêk werî 

Le her tîşkêkî em nûre ciwane momêk dagîrsa 

Le her dilopê lem xwêne sûre gulêk geşawe 

Le her tewijmê lem reşebaye pirûşeê girya 

 

Parçekanî mangî şikawim ko kirdewe 

Dirextekem çandewe 

Peristgakem pak kirdewe 

Baxî nûrim aw dayewe 

Reşebam nardewe şwênî xoy 
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Ne mang bowe mangî caran 

Ne dirextîş liqûpoçî da 

Ne peristga xawên bowe 

Ne baxî nûr geş helgera 

Ne reşebaş gerayewe 

Ewey min kirdim tewtem bû 

Ke tewtemîş wird û xaş bû 

Çemkî caranî namênê.. 

 

 

Kerîm Deştî 

 

TOTEM 

 

 

Ay yaptım, kırdım mutlu olduğumda 

Ağaç yaptım, budadım güneş ışık saçınca 

Günahtan bir tapınağı kirlettim uğruna 

Işıklı bir bağı uğruna viran ettim 

Kanı tan ağartısından bir bardağa koydum 

Bir demet karayel koydum sefanın içine 

Her parçasından bir ruh kanatlandı 
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Her yapraktan bir kuş havalandı 

Bir rekat döküldü bu tapınağın bir namazından 

Her ışınından bu güzel ışığın bir mum yandı 

Her damlasından bu al kanın kırmızı bir gül açtı 

Her esişinden bu karayelin ince ince yağan kar 
ağladı  

 

Kırık ayın parçalarını topladım 

Ağacı diktim 

Tapınağı temizledim 

Işıklı bağı suladım 

Karayeli yerine yolladım 

Ne ay eski ay oldu 

Ne de ağaç dal budak saldı 

Ne tapınak temizlendi 

Ne ışıklı bağ ışık saçtı 

Ne de karayel geri döndü 

Benim yaptığım totemdi 

Totem de tuz buz olunca 

Yitiriyor eski anlamını.. 

 

Kerim Deşti 
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     Kürtçe’den çeviren: Osman 
Mehmed-Mazlum Doğan 
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DILÊ ÇÎROK-BÊJ 

Edgar Allan Poe 

 

Wergera ji 
Îngilîzî: Ergîn 
Opengîn 

Edgar Allan Poe`yê ku pitir bi helbest û 
kurteçîrokên xwe tê nasîn di 1809an de li Bostonê, 
li Amerîkayê, hatiye dinyayê û di 1849an de koça 
dawî kiriye. Di warê kurteçîrokê de yek ji 
girîngtirîn kesan e li seranserê cîhanê. Çîroka 
dedektîfî afirandiye û di çîrokê de heyecana 
psîkolojîk gihandiye asteke herî bilind. Ligel vê, bi 
rexneyên xwe jî dîsa tesîreke zor kiriye li ser 
edebiyatê bi giştî.  

RAST E!— BI HÊRS—  gelek, gelek zêde bi hêrs bûm û bi hêrs im; 
lê çima hûn dê bibêjin ku ez dîn im? Nexweşiyê hişên min tîj 
kiribûn -ne herifandibûn- kor nekiribûn. Ya ji hemiyan muhîmtir, 
hişê bihîstina tîj bû. Min hemî tiştên li erd û esmanan bihîstin. 
Gelek tiştên li cehnemê bihîstin. Çawa, wêca, gelo ez dîn im? Guh 
bidê! û bibîne ka ez çend bi rehetî—çend bi aramî tevahiya çîrokê 
ji te re dibêjim.  

 Ez jî hîç nizanim ka yekem car ew fikr çawa çû di serê min 
de; lê piştî ku fikr kete serê min, şev û roj hate sera min. Mal? Ne 
ew bû armanc. Ku tu bêjî hewes, ew jî nebû. Min hez ji pîremêrî 
dikir. Tu carî neheqî li min nekiribû. Min tu xerabî ji wî nedîtibûn. 
Çavê min hîç li zêrên wî nebû. Bi min, çavê wî bû! belê, çavê wî 
bû! Çavekî wî şibê yê bazekî bû -çavekî şînsivik, bi perdeyeke 
zirav li serê. Çi gava ku ew çav bi ser min diket, xwîna min 
dicemidî, û lewre roj bi roj -gelek hêdî- min qirar da ku rihê 
pîremêrî lê çik bikim, û bi vî awayî heta hetayê xwe ji wî çavî xelas 
bikim.  

 Niha hûn hizr dikin ku ez dîn im. Dîn çi tiştî nizanin. Lê 
diviya ku we ez bidîtama. Diviya we bidîta ka ez çend bi şarezayî 
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pêş ve diçûm –çi bi hişyarî- çi bi rastbînî- çawa dizî ve çûme kar! 
Ez tu caran bo pîremêrî, ji tevahiya wê hefteya berî ku wî bikujim, 
baştir nebibûm. Û her şev, dora nîvê şevê, min feraşa (kilîd) deriyê 
wî badida û vedikir- erêê, gelek nazikî! Û paşî, wextê ku min 
navbereke têra serê xwe çêdikir, min fenereke tarî bi cî dikir, giş 
vemirî, vemirî, ku tu ronahî jê nediweşî, û paşî min dehf dida serê 
xwe. Wehh, hûn dê bikeniyana heke we bidîta ka min bi çi fêlbazî 
serê xwe dirêj dikire hundir! Min serê xwe hêdî hêdî dilivand- 
hêdî, gelek hêdî, wesa ku min ê xewa pîremêrî têknedaya. Saeteke 
min çû heta ku min tevahiya serê xwe li navberê bi cî kir da wî di 
nav nivînan de dirêjkirî bibînim. Haa!— tu bêjî ku dînek dê ewqas 
zana bibaya? Û paşî, wextê ku serê min bi tevahî nav odeyê de bû, 
min bi hişyarî fener pêkir, -oo, gelek bi hişyarî— bi hişyarî (ji ber 
ku qirçên ji menteşeyan hat)— Min fener tenê ewqas vekir ku 
hebek tîrê zirav kete ser çavê bazî. Û ev kar, min heft şevên dirêj 
dubare kir— her şev dora nîvê şevê— lê min her gav çavekî girtî 
didît; lewre mumkûn nebû karî pêk bînim; çinku ne pîrêmer bû 
tiştê ku ez şepirze dikirim, Çavê wî yê Şeytanî bû. Û her sibeh, 
dema ku roj dihilat, ez bi wêrekî diçûme odeya wî û bi rihetî pê re 
diaxiftim, min bi dengekî jidil bi navê wî hîtap lê dikir, û dipirsî ka 
şeva wî çawa borîbû. Va ye hûn dibînin, bi rastî diviya ku ew 
pîremêrekî pir hişyar bûya, da guman bikira ku her şevê, tam di 
danzdehan de, wextê ku ew dinivist min çavên xwe li wî dikutan. 

 Şeva heştê, êdî ji rojên normal pitir hişyar bûm gava ku 
min derî vedikir. Xulikjimêra saetê bileztir hereket dikir ji destê 
min. Berî wê şevê min tu carî hest bi gewretiya qudreta xwe, 
jîrîtiya xwe nekiribû. Min gelek kêm caran hay ji hîsên xwe yên 
serkeftinê dibû. Fikra ku li wê derê ez, derî vedike, misqal bi 
misqal, û ew kirin an fikrên min ên razber bi xwe jî di xewnê de 
nebîne. Li pêş wê fikrê qît qît keniyam; û belkî wî ez bihîstim; 
çinku wek ku bizdiyabe, niwirdî hatinê di nav nivînan de û liviya. 
Niha hûnê bifikirin ku ez vekişiyam—lê na. Odeya wî, bi tariya 
qasî qîrê reş bû (ji ber tirsa dizan, derwazeyên wî gelek qahîm girtî 
bûn), lewma min dizanî ku wî nedikarî vebûna derî bibîne, û min 
hêdî hêdî derî pal da.  
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 Serê min di hundir de bû, û da fenerê pêkim ku paniya min 
li ser zemînê teneke xuşiya, û pîremêr ji nav nivînan peşî, bi 
qêrîn—“Kî ye li wê derê?” 

 Ez bêliv mam û min tiştek negot. Saeteke tevaw min 
masuleyek jî nelivand, û di heman demê de min nebihîst ku wî 
xwe dirêj kir. Hêj li nav nivînan rûdinişt û guhê xwe bel dikir; -
tam wek ku min kiribû, şev li dû şevê, guhdana li saetên mirinê 
yên li dîwêr.  

 Paşî nalîneke sivik hat, û min zanî ku ew nalîna sawa 
kujende bû. Ew ne nalîneka êşê yan ya kulê bû—ne, ne!—ew 
dengê nizm ê xeniqî bû ku dema mirov ji tirsan dibihece ji kûrika 
rih tê. Min deng pir baş dinasî. Gelek şevan, tam nîvşevan, dema 
hemî dinya dikevt xewê, ew ji kûrika sîngê min rabûye, ku bi 
olana xwe ya tirsnak her kûrtir dibû, sawên ku ez mijûl dikirim. 
Min got ku min deng baş dizanî. Min dizanî ka pîremêrî çi hîs 
dikir, û her çend qît qît dikeniyam jî dilê min pê disot. Min zanî ku 
ew ji dengedengê sivik ê ewil ve, dema ku di nav nivînan de xwe 
bada, her hişyar bû. Tirsa wî ji wê gavê ve her mezintir dibû. Wî 
hewl dabû ku tirsa xwe belasebeb bibîne, lê nekarîbû. Wî ji xwe re 
gotibû—“Çi nîn e, tenê ba ye li baceyê —tenê mişk e ku li ser 
zemîn direve,” an jî “tenê sîsirkek e ku feqet yêk car cirîya.” Erê, 
ew pê ve bûye ku dilê xwe bi wan ferzkirinan rihet bike: lê wî 
dîtibû ku hemî bêçine ne. Hêmî bêçine; çinku Mirinê, ku nêzîkî wî 
dibû, bi siya xwe ya reştarî xwe li ber wî çeqandibû, û qurban 
dorpêç kiribû. Û tesîra tirsnak a siya esrarengîz bû ku bi wî dida 
hîskirin –her çend ne dîtibe û ne bihîstibe jî —ku serê min di odê 
de ye.  

 Wextê ku ez demeke dirêj bi bêhnfirehî sekinîm, bêyî ku 
vezelîna wî bibîhîzim, min qirar da ku li fenerê şeqeke biçûk—
gelek, gelek biçûk vekim. Lewre min ew vekir —hûn nikarin 
bifikirin çito bi dizî ve, bi dizî ve —heta ku ji dûr ve, yek tîrê şêlî, 
wekî tevnê dapîroşkê ji şeqê derçû û rast kevte ser çavê bazî. 

 Ew vekirî bû —pahn pahn vekirî— û her ku min lê nêrî 
hêrsa min mezintir bû. Min ew rêk û pêk didît —tev şînatiyeke 
şêlî, bi perdeyeke erjeng li serê ku mêjiyê hestiyên min 



 

 

259

259

dicemidand; lê min nedikarî çi tişteke dî li rû yan bedenê pîremêrî 
bibînim: çinku min tîrê ronahiyê wek ku bi pêjnekê, tam xistibû 
ser xala lanetî.  

 Û niha, qey min ji we re negotiye ku şaşiya we derheqê 
dînîtiyê de, tenê zêde-tîjîtiya hişan e? —niha, dibêjim, ji wê derê 
dengek hate guhê min, dengekî nizm, şêlî, bilez, wek dengê ku 
wextê saetek bi pembû tê pêçandin, derdixe. Min ew deng jî baş 
dizanî. Ew lêdana dilê pîremêrî bû. Wek ku lêdana daholekê han 
dide leşkerî ku pitir dilpola be, wî (dengî) jî ez hartir kirim. 

 Lê hêj jî min xwe jê dûr diêxist û bêliv disekinîm. Kêm 
caran min bêhn dida. Min fener bêbizav digirt. Hewl dida ku hindî 
bikarim tîrê, bi dizî ve li ser çavî bigirim. Di heman demê de 
lêdana cehnemî ya dil zêde bû. Her kêliyê bi leztir (û bi leztir-), bi 
dengtir (û bi dengtir) bû. Tirsa pîremêrî divê ku qerase be! Bi 
dengtir bû, dibêjim, bi dengtir her kêliyê! —hûn min baş fam 
dikin? Min ji we re got ku ez bi hêrs im; û wesa me. Û niha, di wê 
dema şevê ya mirî de, li nîveka bêdengiya tirsnak a wî xaniyê 
kevin, dengedengeke ew qas ecêb ez xistim nav tirseke wesa ku 
neyê tu zeft û kontrolê. Dîsa jî, min xwe du sê deqîqeyên dî jî girt 
û bêliv sekinîm. Lê, lêdan bi dengtir û bi dengtir bû!  Min got dil 
dê bipeqe. Û niha tirseke dî ez rapêçam —cîranekê dê deng 
bibihîsta! Wextê pîremêrî tevaw bibû! Bi qîjeke xurt, min fener 
avêt û baz da nav odeyê. Yek car qîjiya—bes yek car. Di gavê de 
min ew kêşa ser zemînî, û doşeka giran pal da ser wî. Paşî, ji ber 
karê ku min heta niha tevaw kirî, bi dilşadî bişirîm. Lê, heta çend 
deqîqeyên dî, dilî, bi dengekî kêmtir her lêdida. Lê wiya ez şepirze 
nedikirim; dê di dîwar re nehata bihîstin. Bêhnoka dî, lêdan qut 
bûn. Pîremêr, mirî bû. Min doşek rakir û cendek kontrol kir. Erê, 
mîna berê req û teq bû. Min destê xwe danî ser dilê wî û çend 
deqîqeyan li wê derê girt. Hîç lê nedida. Rih lê biriyabû. Êdî çavê 
wî dê nerihetî nedaba ber min.  

 Heke hûn hêj jî difikirin ku ez dîn im, hûnê êdî nema wesa 
bifikirin dema ku ez ji we re tedbîrên ku min ji bo veşartina bedenî 
wergirtî, dibêjim. Şev çikiya, û ez bilez dixebitîm, lê kerr û bêdeng. 
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Berî her tiştî, min organên cendekî jêk kirin. Min ser û mil û ling 
birrîn.  

 Paşî min sê texte ji zemînê odeyê derêxistin, û hemî xistine 
navbera kêranên zemînî. Paşî min texte ewqas baqilî, ewqas bi 
fêlbazî cî bi cî kirin ku çi çavekî mirovan —yê wî jî—  nedikarî 
xeletiyekê ferq bike. Li wê derê tu tişt nebû ku bête şûştin —tu 
deqeke her çi cureyî —tu dilopeke xwînê û her çi tişt. Ji bo wê 
hindê gelek hişyar bûm ez. Teşteke avê, derheqê hemî tiştên pîs 
hatibû —ha! ha!  

 Wextê min ew kar bi dawî kirin, saet bibû çar —hêj jî tarî 
mîna nîvşevê. Dema zenga serê saetê lêda, teqteqa deriyê kuçeyê 
hate bihîstin. Ez bi dilekî sivik çûm jêr da ku derî vekim, -lewre 
min çi hebû ku lê bitirsim? Sê mirov ketin hundir, ku xwe gelek bi 
nazikî, wek fermanberên polîs dane nasandin. Dora nîvşev qîjînek 
ji aliyê cîranekê hatibû bihîstin; û gumana cinayetê lê rabibû; agahî 
gihiştibû ofîsa polîsan, û ew (fermanber) ji bo lêgerîna avahiyan 
hatibûn rêkirin.  

 Ez bişirîm, -ma min çi hebû ku lê bitirsim? Min xêrhatinek 
li camêran kir. Qîjîneke, min gotê, ez bi xwe bûm, di xewê de. 
Pîremêr, min gotê, li gundî nebû. Min hemî rexên malê bi 
mêvanên xwe dane gerandin. Min ew dane lêgerandin-- baş 
lêgerandin. Min ew birin bo odeya wî, dûr û dirêj. Xizîneyên wî 
nîşanî wan dan, ewle, tênexibitî. Ji peroşiya êminiya xwe, min 
kursî anîn hundir, û ji wan xwest ku li vir westa xwe bigirin. Û 
min bi xwe jî, ji baweriya serkeftina xwe ya teqez, xwe li wî cî danî 
ku bin de cendekê qurbên vezelandî bû.  

 Fermanber qayîl bibûn. Helwesta min ew qayîl kiribûn. Ez 
gelek gelek rihet bûm. Rûniştin, û dema ku min bi şadî bersiv dan 
wan behsa tiştên rojane kir. Lê paşî, min wesa hîs kir ku ez her 
diwestiyam û di dilê xwe de xwest ku ew herin. Serê min êşa, û 
zirrênek li guhên xwe de hizr kir: lê ew hêj rûniştin û hêj axiftin. 
Zirrên xurttir bû: -dewam kir û zêdetir tîj bû: Ez hêj rihettir 
diaxiftim da ku xwe ji wê hîsê xelas bikim: lê qut nebû û hêj 
zêdetir tîj bû —heta, gelek paşî, min ferq kir ku dengedeng li 
guhên min nebû.  
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 Bêşik ez gelek westiyam;--lê ez bi rewantir diaxiftim, û bi 
dengekî bilindtir. Lê zirrên xurttir bû —û min dikarî çi bikim? 
Dengekî kêm, şêlî, bilez bû—gelek bi rengê dengê saeteka ku bi pembûyê 
hatiye pêçan. Helkehelka min bû ji bo bêhnê —lê fermanberan hay ji 
min nebû. Ez bi leztir diaxiftim— bi dijwartir; lê dengedeng her 
xurttir lêhat. Ez rabûm û li ser tiştên pûç axiftim, bi dengekî xurt û 
hereketên tund, lê dengedeng her xurttir bû. Ew çima nediçûn? Ez 
bi pêngavên giran li ser zemînî çûm û hatim, wek ku ji 
temaşekirina wan har û şêt bibim —lê dengedeng her xurttir lêhat. 
Ya Xweda! Min ê çi bikira? Ez hêrs bûm —Ez qêriyam— Min dijûn 
dan! Min kursiya ez lê rûniştibûm hejand, û xurt li ser texteyan 
kuta, lê dengedeng ji her tiştî bi dengtir bû û her xurttir lêhat. Bi 
dengtir bû —bi dengtir— bi dengtir! Û mêrikan hêj jî bi kêfxweşî 
sohbet dikir û dikenîn. Gelo ma mumkûn bû ku wan nedibihîst? 
Xwedayê mezin!— na, na! Wan dibihîst—wan guman kir—wan 
zanî! wan tinazên xwe bi tirsa min dikir!—min wesa fikirî, û wesa 
difikirim. Lê her tişt ji wê azarê baştir bû! Her tişt, ji wê qeşmeriyê 
aramtir bû! Êdî nema dikaribûm pêş wan kenên derew 
bihewiyama! Min got yan ezê biqêrim yan jî dê bimirim!—û 
niha—dîsa!—bibihîze! bi dengtir! bi dengtir! bi dengtir! bi 
dengtir!— 

 “Bedmirovno!” qêriyam ez, “neveşêrin niyeta xwe êdî! Ez 
kiryarê qebûl dikim!—texteyan biqelêşin! vir, vir!—ew lêdana dilê 
wî yê nics e!” 
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Derew 

 

Serê min xweş bû 

Dilê min jî geş bû 

Şensê min?  

Ew jî duşeş bû 

Yanî wer xwanê bû 

Çi fêde, 

Rûyê min reş bû! 

 

Hekîm Kılıç 

 

Ê LO 

 

Rêya dirêj 

Hîva zêrîn 

Û kelek hêvî di dilê min 

Li pêş çavê min hîv û hêvî 

Tev de dilîzin 

Bi hev re  

Ber bi bajarê mezin, Stenbol 

 

   Hekîm Kılıç 
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Hero Mero40 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Di havîna 2006’a de ji terefî Klûba Folklorê ya Zaningeha Boğaziçi (BUFK) û Lîstikvanên 
Zaningeha Boğaziçi (BUO) lêkolîna qadê li ser navçeya Stenbolê Gaziosmanpaşa pêk hat. Di 
vê lêkolînê de bi taybet hate dîtin ku zarokên di navbera 8–12 salî di atolyên konfeksiyonê 
weke “ortacî” yanî navcîniyê û bi perakî gelekî kêm tên şixulandin. Ev “monologa” bi navê 
“Hero Mero” jî  dîsa ji xebata havîna 2006’a ya BUFK û BUO’yê bi hev re kirin ku bi navê “Ji 
Aksiyona Vokalê Ber bi Vebêja Hîphopê: Xebata Çêkirina Metodê” îlham hatiye girtin.  
 

I 
Gundek hebû,  
Tije bax û bostan 
Tev çem û çiya 
II 
Rojekê hatin 
Bi reşayiyan 
Hatin gundê me 
Çek reş û tiving li pî 
III 
Ew reşker e  
Reşkerê zik reş 
Ket nav me  
Bi çek û reş 
IV 
Paşî li bajarê mezin 
Di nav qelabalixiyê 
Li sikak û kolana dît 
Xwe birçî û tazî 
Bê kar û bar 

V 
Gotin tê bibe “ortacî” 
“Ortacî”! 
Karê çûn û hatinê 
Di nav mekînên dirûtinê 
VI 
Gotin tê wer vir 
Ez hatim wir 
Gotin tê her wir 
Ez çûm wir 
 
VII 
Ez çûm û hatim  
Ji sibê heta êvarî 
Bi zikêkî nîvtêr 
Lê dîsa bi dilekî nîvmêr... 
 

      Hekîm Kılıç 
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DENİZ 

Andreas Karkavitsas 

Yunanca’dan çeviri: Metin Bağrıaçık 

 

1895 yılında, Mora yarımadasının batısında, Lehena'da doğan yazar, 
Patra'da ortaöğrenimini bitirdikten sonra Atina Üniversitesinde tıp 
öğrenimi görmüş ve 1982 ile 1984 yıları arasında bir gemide doktorluk 
yapmıştır. Sonrasında doktor olarak askere alınan yazar, askerliği 
boyunca da çeşitli yerlerde bulunmuştur. 1910 yılında diğer Yunan 
aydınlarının da ( Glinos, Delmouzos, Triandafillidis, Kazancakis) içinde 
bulunduğu ve amacı dimotiki41 dilinin yaygınlaştırılması olan Eğitimciler 
Cemiyeti'ne dahil olmuştur. 1912- 13 yıllarında Balkan Savaşında da 
çarpışan yazar, 1922 yılında hayata gözlerini kapamıştır.  

Zavallı babam dilinden hiç düşürmezdi: 

- Uzak dur oğlum! Denizden de, ondan gelecek iyilikten de. 
Hainin teki deniz. Önce sana yaranmaya çalışır sükunetiyle, sonra 
dalgalarını dağ tepelerine çıkarır seni karanlık kucağına çekmek 
için. Seni de ıslak krallığında bir başka ceset yapmaya çalışır hep. 
Karada bir iş bul kendine, rahat ve güvenli olsun.... 

Babama babasından geçmiş denizcilik, ona da kendi babasından. 
Hep gemilerde geçti babamın hayatı- ta ki deniz onu da hain 
krallığında esir edip, tekrar durulana kadar. Ama diğer denizciler, 
binlerce kez yelken açmış ve bir o kadar da bu ıslak tabuttan 
kılpayı kurtulmuş olmalarına rağmen, hep bir ağızdan babamın 
dediklerini tekrar eder olmuşlardı: 

- Denizden uzak dur evlat... 

Pek tabii ki bu öğütleri sadece banaydı, zira ilk fırsatta fırtına ve 
kazaları unutup tekrar yelken açmaya girişiyorlardı.  

- Garip birşey, diyordum hep içimden. Nasıl bir şevkle yelken 
açıyorlar? Deniz büyülemiş olmalı bu insanları.  

Herşeyden bi haber çocukluğum hep böyle geçti: hep yüzme, hep 
                                                 
41 1976’dan beri resmi dil olarak kullanılan ve yabancı kelimelerden 
arındırılmamış Modern Yunanca 
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oyun. Kim beni arasa mavi sularda yüzüyor bulurdu; deniz beni 
hep okşar, bana büyük bir sevgi gösterirdi. Dalgalar kulağıma 
limanlar ve uzak ülkeler hakkında hiç anlatılmamış, insanın aklına 
da hiç gelmeyecek maceralar fısıldardı. Sonra birden sıkılmaya 
başladım bu çocuksu oyundan, ne garip ki bu ileride yanağımı 
kaplayacak tüylerden ilkini hissettiğim güne denk geldi. Koştum, 
amcamı buldum. Amcam Kuligeri'nin kaptanıydı. Beni de yanında 
götürmesi için yalvardım.  

- Götürürüm götürmesine de, oyun yeri değil gemi. Çok çalışmak 
ister. Çalışacaksın.  

Zavallı annem ufukta bir zerre kadar kalıp yokolana dek yaşlı 
gözlerle geminin adından mendilini salladı. Daha ne olduğunu 
anlayamadan, kendimi deli gibi çalışır buldum. Yelkenlerin 
dikilmesi, ağ örme, boyama, kalafatlama... üstüne bir de gemi 
direğine tırmanıp altımdaki denizin yarıldığını görmek. İsteyerek 
itaat ettiğim güzel bir kölelik diye düşündüm. Bir an küçümsedim 
karadakileri, sonra üzüldüm onlar için.  

- Hey! Sizdeki de hayat mı be! 

Bir gün kaptanı delirmiş gibi bağırırken gördüm. Gemiciler, sanki 
içlerine şeytan girmiş gibi bir aşağı bir yukarı koşuşturuyorlardı. 
Tek çabaları yelkenleri açmaktı.  

- Ne oluyor bre? diye sordum en yakınımdakine.  

Korkudan kıpkırmızı kesilmiş, cevap verdi zorla: 

- Görmüyor musun? Kasırga! 

Kasırga? Yelkenleri delip geçen, direkleri birer kibrit çöpüymüş 
gibi deviren bu doğa canavarını duymuştum önceden. İşte şimdi 
birini kendi gözlerimle görmenin tam vaktiydi. Bir tane de değildi 
aslında; üç, dört...İkisi bize zarar vermeden Batum'a yöneldi. Fakat 
Kafkas dağlarını ardına almış üçüncüsü bize doğru geliyordu. 
Dağlar ayaklarını suya sokmuş bizi izliyordu.  

- İndirin yelkenleri! İndirin!!! 

Kaptanın tedirgin sesi duyuldu. Tayfa anında yelkenleri indirdi ve 
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sıkıca bağladı. Gökyüzü kapkara kesildi, denizyüzü ürpermiş gibi 
titremeye başladı. Hortum yanmış bir kavak tomruğu gibiydi ve 
tam da bize doğru geliyordu. Lostromo42 alelacele pas tutmuş 
tüfeği küçük çiviler, kurşun tozu, üstüpü ve pislik bağlamış daha 
birkaç şeyle doldurdu.  

- Ateş et! Haykırdı kaptan hortmiyice yaklaştığında.  

Birden titredi hortum ve şaşmışcasına bekledi .Sonra epey 
yakınımızdan geçti ve uzaklaştı. Kurtulmuştuk. Yelkenleri tekrar 
açtık, gemi tekrar rotasına girdi.  

Günler ve aylar böyle geçti .İş çok, kazanç az. Kıt kanaat 
geçinmeye yetecek kadar  yevmiye ve sürekli biriken borçlarım. 
Ah bir tarlacığım olsaydı keşke, bir daha asla geriye bakmazdım. 
O yıl annem öldü. Mezarı başında kulağımda yine babamın 
söyledikleri yankılandı: 

-Uzak dur oğlum, denizden uzak... 

Bu hain şeyden uzak durup köye yerleşmeye karar verdim.  

Mario'dan bir çocuğum olsun istedim. Bir komşu kızıydı Mario, 
Gidip istedim. Babası razı oldu. Mario da istedi. Şarkılarla, 
gülücüklerle geçti düğünümüz.  

- Size bir bağ vereyim, dedi babası. Küçük bir de tarla. Biraz da üst 
baş alırız. Ama bir şartım var: denizi unutacaksın. Babanın 
dediklerini şimdi ben diyorum. Bırak o hayırsız yeri . 

Mario'yla iyi geçiniyorduk. Bağı beraber buduyor, tarlayı beraber 
ekiyorduk. Gelecek iyi ve parlaktı. Ve toprak kesinlikle nankör 
değildi. Tohumu alıyor, geriye kat kat fazlasını veriyordu. Deniz 
gibi hain değildi .Denizin çok şey verdiğini sanıyordunuz ama 
ardınızdan kuyunuzu kazıyordu.  

- İyi akşamlar. 

- İyi akşamlar. 

Gün batımında, Mario'yla eve giderken ahbaplarla selamlaşmak 

                                                 
42 baştayfa 
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çok güzel birşeydi .Önde zıplayıp çanlarını şıngırdatan oğlaklar, 
arkada omzunda kürekle ben ve sırtına odun vurulu katır. Böyle 
üç yıl geçti .Ta ki karımla Aya Nikola’da oturduğumuz bir güne- 
güzel bir güne kadar.  

Suda tahterevalli gibi zevkle sallanan, pasparlak boyanmış 
sandallar, kayık ve uskuralar, brik ve tirhandiller... Gözlerimi 
alamıyordum. Kaptan Malamos bizi de çağırdı uskurayı vaftiz 
etmek için. Kamaranın bir köşesinde ipekle işlenmiş kaptan 
elbisesi.  

- Hayda more! diye bağırdı ustabaşı ve hep beraber ittik. Uskura 
kızakların üstüne inledi ve bir ördek gibi suda sallanmaya başladı.  

- Yolun açık olsun kaptan Malamo! 

Solgun ve hasta bir şekilde eve döndüm.  

O günden sonra tarlaya dönmedim bir daha, dönemedim. Her gün 
sahile gitmeye başladım. Deniz kestanesi ve yengeç çıkardım her 
gün. Deniz beni yine baştan çıkardı, aklımı aldı. Başka hiçbirşey 
düşünmeme izin vermiyordu. Kalbimden bir tek şey geçiyordu: 
bir gemi bulup uzaklara açılmak. Mario beni her görüşünde 
istavroz çıkarıyordu.  

- Panagia mou!!43 Yardım et, kocam aklını kaçırıyor.  

O da büsbütün işleri bırakıp beni yola getirmeye, azgın ruhumu 
yatıştırmaya çalışır oldu. Ancak ruhum hep öteki tarafa 
sürükleniyordu. Deniz beni büsbütün ele geçiriyodu ve ona karşı 
koyacak gücüm yoktu. Zaten istemiyordum da.  

Mario'yu Aziz Meryem'in önünde daha sık mum yakar buldum. 
O'ndan aklımı geri vermesini istiyordu.  

- Mario, sen böyle yaparak ben ne gidebiliyorum, ne de 
kalabiliyorum, dedim birgün. Ne adadığın adaklar ne de Azizler 
hastalığıma çare değil. Anla ne olur. Ben deniz çocuğuyum. Deniz 
beni çağırıyor. Gideceğim de. Ama şimdi ama sonra ona 
dönmeliyim.  

                                                 
43 Ah Meryem Ana!! 
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Bir gün batımında sahilde otururken bütün yelkenleri açılmış bir 
tirhandil gördüm. Denizin ortasında koskocaman bir taşı 
andırıyordu. Yelkenlerine, yelken direklerin hayran oldum. Aya 
Nikola kaptanları gibi başı dik kaptanı gördüm kamarasında ve 
hiç sönmeden yanan kandili. Ruhum kaybolmuş bir kuş gibi uçtu 
ve yelken direğine kondu.  

Gemicilerden biri beni farketti ve eliyle beni göstererek 
arkadaşlarına: 

- İşte bakın korkusundan denizi reddeden bir zavallı daha! 

Aklım başımdan gitti. Korkudan mı? Asla! 

Eve geldim. Mario ortalarda yoktu. Alelacele birkaç elbise aldım 
ve doğru Aya Nikola'ya koştum. Kimin olduğuna bakmadan bir 
kayık çözdüm ve tirhandile doğru kürek çektim.  

Sonra dalgalar beni bir limandan diğerine attı. Şimdi pişmanmısın 
diye sorabilirsiniz. Bilmiyorum. Tek bildiğim şimdi bir adaya 
yelken açmış olduğum ve bir daha asla uslanamayacağım. 

Deniz beni ele geçirdi. 
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YABO 

 

Hasan Ali Toptaş 

       

        
 Wergera ji tirkî; Sîdar Jîr 

 

 

 Enver pirsî, “Ev çend Sal e ku te van deran nedîtiyî?” 

 Min demekê çavên xwe li ser xaniyên axî, têlên ku ber û 
bera şiva trênê dirêj dibûn, li axa Sûriyeyê ku li paş têlan bû û jê û 
wêdetir, li navçeya Resuleynê –ku di qemika êvarê de winda dibû- 
gerand. 

 Min di ber xwe de kir pistepist, “Donzdeh Sal e.” 

Dûre, zûleya demê ya ku min navê wê danîbû donzdeh sal, ligel 
durdên jiyana donzdeh salane ku di nava xwe de dihewand ji hişê 
min xwe da alî û bi carekê re bûbû mîna ku li rojên xwe yên leşkerî 
yên li vê navçeyê bi şûnde vegeriya bim. Hema wekî ku min xwe, 
di nava şihîna hespan, keriyên pez, vizîna guleyan û xorimên çayê 
de dît. Cênîkên min tevzî didan. Şevên bêhnmirinî ku ji bilî 
xurtkirina tirsê ji tu tiştî re nedibûn. Mîna hespeke birîndar a 
qaçaxçiyan bi ser eniya min de dihat her dem. Ez di binê wan de 
dipelçiqîm. Ji ber ku li hember çefiyeke bixwîn ku bi têlan ve 
aliqîbû, nalîna hespeke li nava erda mayînkirî hatibû gulekirin, 
destê hevalekî ku dirêjî girarê dibû û di cî de mit dibû, yan jî li 
hember bi sedan awirên li pey trênê ku derbas dibûn û diçûn, min 
nikarîbû hestên xwe bianiya zimên û birijanda ser kaxezê, ez 
difikirîm ku mirina herî fêmkor ku jê re korbûnî tê gotin dijiyam. 
Her ku mîna koma goşt û hestiyan dijiyam, çavên min dibû lûle û 
tilîka min dibû dîkê tivingê. 

 Enver got, “ Tu dîsa ponijî.” 
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 Me her yekî; cixareyek vêxist. Hîna me gulpa pêşîn 
lêxistibû, di tariya şevê de yekî kire îskeîsk. Dûre îskeîsk guherî 
ser zûrîneke fetisokî. Min bi çavên tijî pirs li Enver nihêrî.  

 “Ev Yabo ye” got, bi berdana dûyê cixareya bi devê xwe re, 
“Her şev digirî.” 

 Min pirsî, “ Çima?” 

 Got, “ Digirî hema.” 

 Girî, awayekî îşaretê bû ji bo Yabo. Kalepîrekî bêkes bûyî; 
her şev li ser xênî rûdinê, çavên xwe zîq dike li şewqên Resuleynê 
dinihêre û paşê heta ku şevaq davêje der cixareyê ji cixareyê 
pêdixistiye. Gava cixareya wî diqediya, yan jî tenêtiya ku bi salan e 
dikişand ji nişka ve ew radipêça, mezin dibû û di qirika wî de dibû 
mîna girêkekê, ji bo ku hinek bihata cem wî bi vî awayî digiriya. 

 Min ji Envêr re got; “ Wê gavê em herin cem wî.”  

 Di alûleyên teng re em meşiyan û hilkişiyan cem wî. 

 Gava Yabo pêjna me hîs kir, dev ji girî berda, pala xwe de 
kuleka axî û berê xwe da Sûriyeyê. Me, xwe li me daneanîna wî 
daneanî û me mînderkên xwe li rex wî raxistin. Ma pakêta 
cixareyê danî ber wî. 

 Piştî vêxistina cixareya pêşîn, lerzîna rîha wî sekinî, tariya 
şevê ku li ser xetên rûyê wî kom bûbûn kêm bû hinekî. Piştî ku 
lingên xwe yên xwas di nava tariyê de dirêj kir, hêdî hêdî dest bi 
axaftinê kir Yabo. 

 Bi saetan dora peyvê neda tu kesî. Divê berê her tişt ji 
Envêr re qal kiribe, hemû hevokên xwe li ser çavên min diqedand, 
dûyê cixareya xwe bera paşstûyê min, guhên min dida û 
raburdûya xwe ji nû ve dijiya. Gava min li ji cixare ji cixareyê 
vêxistina wî dinihêrt û difikirîm ku, gelo ji ber ku qal dikir cixare 
dikişand an ji ber ku dikişand qal dikir, ez jî bi wî re diçûm û 
diçûm raburdûyê û dihatim. 

 Li gorî ku qal dikir,  Yabo qaçaxçiyekî kevin bûye. Di 
ciwaniya xwe de mîna xezalan qevz dikir di nava mayînan re, ji 
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guleyê bileztir ji kevir bêtirstir bûye. Bi salan ji vî aliyî çûye wî 
aliyî, tenê carekê ji mayîna û cendirmeyan tirsiyaye. Şeva ku 
tirsiyaye mîna do tê bîrê. Wê şevê barê wî ne xormê çayê bûye, ne 
jî şela hevrîşim bûye. Barê wî bûkeke ku diviya bibira Resuleynê 
bûye. Bûk jî, hemû tiştên wî, Gazela wî ya bi tik î tenê bûye. Bi du 
hespan daketine ber çemê Xêbûrê. Heta ku heyvê bêvila xwe 
xistiye nava ewran, bi çengeya hespan girtine û sekinîne di taldeya 
darên bî de. Gava ku şewqa erebeyên dewriye didan li paş 
Mezartepeyê* winda dibû û êdî asîman dialast, hespên xwe dane 
pey xwe û têl derbas kirine. 

 Gava nêzîkî xaniyên spî seyandî yên Resuleynê bûne, êdî 
den bi dîkan ketiye. Berbûyên ku şalwerên wan li ber bê difirfirîn 
ew pêşwazî kirine. Roja din, piştî taştiyan dawetê dest pê kiriye. 
Gava di sîtilên ku Çar kesan radihiştê de girar didan ser êgir, 
dengê def û zirneyê hildiperikî asîmanan, ji hêlekê ve mîna 
gilokeke ewrê rengorengo ber bi Helebê ve belav dibû, ji hêla din 
ve jî di kuçeyên Serêkaniyê re diborî û xwe digihand Ruhayê. 

 Piştî daweta sê şev û sê rojan Yabo vedigere Tirkiyeyê. 
Heta ku ji nava Resuleynê derdikeve Gazel û mêrê wê jî bi wî re 
tên. Gava dema xatirxwestinê tê, li nîvê şevê asê dibin. Gava 
Gazelê destê bavê xwe maç kiriye, du xilolîk hêsir jî bi ser de 
barandiye û gotiye; “ Ji niha û pê ve maçkirina destê te zor e 
bavo.” Gotina wê jî rast geriyaye, piştî wê şevê  bi salan destê bavê 
xwe maç nekiriye. Bavê wê jî keça xwe nexistiye hembêza xwe û 
tenê carekê be jî ew hembêz nekiriye. 

 Dûre, çavên Yabo êdî tarî qul nekiriye. Piştî ku ji qawetê 
ketiye goştê bedena wî keslan bûye, dev ji ruhgerandina li ser 
mayînan berdaye. Şewqa çavên wî çûye, lê belê guhên wî hîna jî 
mîna bîrên bêbinî kûr in. Niha, gava bi me re li ser xênî rûniştî jî, 
gava pênc kîlometreyan dûr dîkê tivingê bê kişandin, cendirmeyek 
niftikekê vêbixe, yek keserekê bikişîne, yan jî kelpetan bibêje kirt û 
têlan  bibirre bi hêsanî dikarîbû bibihîsta. Lê belê, kesî ji vê bawer 
nedikir. Jixwe kesekî ku ji gotina wî bawer bike nemaye, her kesî li 
pêş û paş wî digotin; dîn e û dikirin pilepil. Êdî qet ne li bala Yabo 
bû jî, hema dikirin pilepil bila bikirana. Êdî hînî nasnavê dînîtiyê jî 
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bûbû, çimkî ji donzdeh salan û vir de ye yên torinê wî dihatin jî 
wisa bangî wî dikirin, zimanê xwe jê re derdixistin û çavên xwe 
beloq dikirin, bi hev re ew didan ber keviran, digotin; em cixareyê 
bidin te, cixare! Û pê li damara wî dikirin, an jî xwe şaş bikira û 
derketa kuçeyê terîka firfirokan bi kujê çakêtê wî ve dikirin. 

 Donzdeh Sal berê çi bûye? 

 Berê, pîreka wî Yadê çûye ser dilovaniya xwe. 

 Gava Yadê li wê tava ku çizzînî mîna taweyekê ji navçeyê 
dianî, meqarneyê avêtî ji selika qirş û qalan a gîvaleya gerok a 
cendirmeyan derdixist li erdê bûbû tejane. Tevî kîsikên naylon 
ên di hembêza wê de, destmala serê wê jî di selika qirş û qalan 
de ji bîr dikin, porê wê bi rê de li ba dibe, li pişta xwê dikin û 
tînin malê. Wekî ku hebên meqarneyên ku berhev kiribû jî di 
nava pelûnên çavên xwe de digire û wan jî bi xwe re ji vê 
dinyayê bibe, çavên xwe qet venekiribû Yadê. Tenê bi destan 
îşaretî Yabo kiribû û gotibû, “were were...” û bangî cem xwe 
kiribû. Û jê re kiribû pistepist, “ Sê roj şûnde cejn e, tu çûyîna 
ber têlê jibîr meke yamere.” 

 Roja yekemîn a cejnê ew jî mîna hemû kesî diçûne ber 
têlan. Diketin nava qerebalixiya pêncî şêst metroyî li paş tixûb û bi 
saetan li hêviya hev diman. Demeke dirêj cendirmeyên li ber têlan 
wê li buxçikên diyariyan ên di destê wan de, wan ê jî li rûyên 
cendirmeyan binihêriyan. Dûre, xizmên ên ku li bendê diman, ji 
Suryeyê berrî bi gavên mezin diborandin zar û zêç, pîr û ciwan, jin 
û mêr hemû radiweşiyan ber tixûb. Paşê jî, ji vê hêlê ve ber bi wê 
hêlê ve, ji wê hêlê ve jî ber bi vê hêlê ve dikirin barebar û cejna hev 
pîroz dikirin. Yadê û Yabo di nava xirecira li ser axa Suriyeyê, bi 
çavên xwe li torinên xwe yên biskreş digeriyan didîtin û kîsikê 
şekirê xwe radikirin hewayê û digotin; “ Me diyariya we ya cejnê 
kiriye qurbana we, va ye va ye!” nikarîbûn xwe xwe bigihandana 
şekiran û argûşkên xwe tijî şekiri bikiriana û têr bixwin jî zarok pê 
kêfxweş dibûn. Dest û milên xwe li ba dikirin, lotik didan xwe û 
digotin; “ maç dikim kalo, maç dikim pîrê!” 
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 Digel têlên bi stirî û cendirmeyên her serê du gavan bi 
navber li kêleka hev sekinîbûn jî ew kêfxweşiya wan heta êvarî 
didomiya. Gava roj diçû ava, bêyî ku diyariyan bidin hev û 
bigirin, bêyî ku hev hembêz bikin û maç bikin, her du alî jî diçûn 
malên xwe. 

 Piştî ku Yadê mir, bêyî ku gotin ji dêv derê sê rojan li ser 
xênî rûdinê Yabo. Nikarîbû pîrika wan ji gorê derbixista û bibira, 
lê belê divê teqez şekirê cejnê ji wan re bibiraya. Hingî difikirî ku 
wê dirav ji ku peyda bikirina, tam sê rojan bi wî awayî rîha xwe 
gevçilan û sekinî. Xelîtkê xwe yê çermê mêşinî ji ku peyda kiribû, 
kiribû. Sê rojan bê navber li belika guhê dîwaran xistibû. 

Sibeha cejnê jî bi lez çûbû ser selikên qirş û qalan, wekî 
mirîşkên li nava tixûban şaşomaşo bimîne, qederekê di nava wan 
selikan de geriyabû. Dûre gotibû, ez şekir jî têxim qutiyê çawa be 
ez ê nedim torinê xwe, qutiyeke vala dibîne. Paşê jî wê qutîkê mişt 
bi gihayê dadigire û xweşik dipêçe. 

Ji nişka ve deng ji Yabo biliya. Rîha wî; dest bi lerzînê 
kiribû. Bi îskeîsk cixareya xwe ji ser xênî davirvirand xwarê. Û 
dîsa ew îskeîsk guherî ser zûrînên dûdirêj. Demekê, ez û Enver 
belasebeb li benda sekinîna giriyê wî sekinîn. Me fêm kir ku Yabo 
îcar ji bo xwe digirî; wekî ku me ji bîr kiribe, me pakêtên xwe yên 
cixareyê li wir hişt û em rabûn. 

Em heta mala Enver qet nepeyvîn. 

Sumruyê derî vekir. 

Enver got, “ Tu hîna ranezayî yî?” 

Sumruyê pênûsa destê xwe nîşan da û got, “ Min dersa 
xwe çê dikir.” 

Gava em ketin hundir û me xwe xist nava paldankên 
hêwanê, Enver zîq li çavên min nihêrî û got, “ Ma qey tiştek bû, tu 
pir mitrî yî.” 

Min jê re got, “ Ez li tiştên ku Yabo got,difikirîm.”  

Kêliyekê bêdengiyek çêbû. 
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Virde wêde, min xwe negirt û min pirsî, “ Tu dawiya vê 
çîrokê dizanî?” 

Enver got, “Nizanim.” 

Rabû li pakêteke cixareyê ya nû geriya li hêwanê.  

Gava vegeriya dîsa got, “ Nizanim. Tiştê ku dizanim ew e 
ku, ecêbiya Yabo piştî sibeha wê cejnê dest pê dike.” 

Ji nişka ve kesereke kûr kişand. 

Min ji Envêr re got, “ Wê rojê, li ber têlan ez nobedar bûm, 
cara yekemîm bû ku dayin û standina diyariyan û hevdîtina 
yên ji Sûriyeyê hatibûn û yên ku li Tirkiyeyê bûn serbest 
bû.”    
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Afirandina Kinyatê 

 

Berê ne erd hebû ne esman 

Ne behr hebû ne binyan 

Ne çiya hebû ne sikan 

 

Ya Xudê dinya hebû tarî 

Tê da nebûn mişk û marî 

 

Ezrayîl…….Cibrayîl 

Mîkayîl…….Derdayîl 

Şimqayîl…..Ezazîl….Îsrafîl 

Ew in her heft melekêt kibîr 

Berî Adem bi çendî bedîl 

Di desta da mifte û kilîl 

Dirawestayne li hizreta Melikê Celîl 

 

Pedşa ye û her heft surrêt xewle ne 

Wê rayekê di nav xo da dikene 

Êqîn dê kinyatekê ava kene 

 

Pedşê min durrek ji xo vavare 

Durr qendîl e 

Qendîlê nur sitar e 

 

Kire rikn û rikinî 
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Durr ji heybetê hincinî (tengav bûn) 

Taqet nema helgirî 

 

Taqet nema li ber bisebrî 

Durr bi renga xemilî 

Sor bû, spî bû, sefirî (pijiqî) 

 

Pedşê min î cebar e 

Ji durrê afirandibûn çar e 

Axe û ave û baye û agire 

 

Av ji durrê weriya 

Buwe behr û pengiya 

Pedşê min merkeb best û li nav gerriya 

 

Pedşê min li merkebê dibû siware 

Pedşa ye û her heft yare 

Têk seyrîn li çar kinare 

Li lalişê sekinîn û gotin: eve heqwar e 

 

Heqwar e û sekinîn 

Pedşê min hêvên havête behrê û behr meyînî 

Dûxanek jê dûxinî 

Her heft esman pê nijînîn 

 

Erd mabû yî behitî 
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Bi xidûdekî xeditî 

Go: ezîzê min erd bê wê surrê natebitî 

 

Piştî çil salî bi hijmare 

Erdî bi xo ra negirt heşare 

Heta Laliş binaf da hate xware (heta zahir dibît) 

 

Laliş ku dihate li erdê şîn dibû nebate 

Pê zeyînî çiqas kinyate 

 

Ku kinyat pê dizeyînî  

Çar qismet têk hincinî 

Axe û ave û baye û agire 

Qalibê Adem jê nijinî 

 

Piştî heftsed sala, heft surr hatine hindave 

Qalibê Adem mabû yî bêgave 

Gotine ruhê: Bo çî tu naçiye nave? 

 

Ruhê go: Li ba we aşiqa we me`lûm e 

Heta bo min ji bana neyên şaz û qudûme 

Nîveka ruhê û qalibê Adem zor tixûme  

 

Şaz û qidûm hatin û hedirî 

Nûra muhbetê hingivte serî 

Ruh hat û li nav qalibê Adem êwirî 
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Pedşê min kinyat ava kir ji durra gewhere 

Spartibû her heft surrêt her û here 

Melekê Tawus kire serwere 

 

Pedşê min hezar û êk nav e 

Ev dinyaye li ba wî se`et û gav e 

Ew dizanit li behra çend keşkul av e 

Û li besta çend kevir di nav e 

Ewî Hewa kire bûk û Adem kire zave 

 

Pedşê min î qefar e 

Ji ba wî dihêtin firwar e 

Bo dinyayê û her çar kinar e 

 

Pedşê min dinya çêkir 

Bi hedûsed û rêk û pêk kir 

Benî adem tê da xinê kir 

 

 

Tîpguhêziya ji tîpên erebî: Ergîn Opengîn 

Çavkanî: Êzdiyatî/ Wane bo Qutabiyên Êzdiyan (2003), Rêza Sêyê 
Navncî, Weşana Wezareta Perwedeyê Herêma Kurdistanê-Iraq   
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MEMO ÖLÜM UYKUSUNDAN UYANIR 

 

Helîm Yûsiv 

     Kürtçe’den çeviren: Hekîm 
KILIÇ 

 

Bu öykü Helîm Yûsiv’ın Mêrê Avis 
(Hamile Adam) adlı kitabından 
alınmıştır (Avesta Yayınları, 1997). 
Helîm Yûsiv 1967’de Amûdê’de 
(Başûrê Biçûk, Suriye) doğmuştur. 
Kürtçe ve Arapça dillerinde yazdığı 
romanları var. Helîm Yûsiv’un Mirî 
Ranazin adli romanı Türkçeye (Ölüler 
Uyumaz) çevrilmiş olup, yazar halen 
hayatini Amûdê’de sürdürmektedir.     

 

    

Teşekkürler bu kıskançlığa 

O olmasaydı 

Sevda bu kadar 

Parmaklarımı kemirmezdi 

 

Zînê Memo’nun mezarının üzerine eğilmişti. Onu kucaklıyordu ve 
kendini mezarın toprağına sürüyordu. İnsanlar ona doğru gitti, onu 
kaldırmak istiyorlardı. Ama Zîn donmuş bir beden gibi kala kalmıştı. Mîr 
Zeyneddîn kız kardeşinin donmuş bedeni üzerine yığılmış, feleğe 
yakarıyordu kara fermanından dönmek için. Kızın cesedini, vasiyet ettiği 
gibi uğurladılar. Mem’in mezarını açtılar. İki acı dolu gözle, mir kız 
kardeşini kaldırdı, onu mezara indirdi ve Mem’in yanına uzattı. İçinde 
çığlıklar kopuyordu: “Senin olacak Memo, hayatayken onu senden uzak 
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tutuğumuz yârin, bağışla beni, dünyada sana çok zorluk çektirdiğim 
için.” Beko Ewan, o da, onların kenarında gömülmüştü. Mem ile Zîn’in 
mezarı ağaç ve gülerden bir surla çevrilmişti ancak Beko’nun kabri 
pörtlek dikenlerle örtülmüştü. 

 

Mem ile Zîn  

 

Ve birkaç ay önce 

Bir olay oldu 

Hiç kimsenin dikkatini çekmeden 

 

Ağır bir rüya Memo’yu uzun ölümünden uyandırdı. Memo elini 
salıyordu, kabrin içinde, Zîn’i arıyordu. Eli sert bir duvara 
çarpıyordu. Bir anda döndü: 

— Hani Zîn nereye gitmiş, kim onu kaçırmış? Beko mu, hayır, Mîr 
Zeyneddîn mi hayır, öyleyse kim yaptı?  

Memo afallamış bir şekilde yeryüzüne çıktı. Etrafına baktı, her şey 
tuhaftı; mezarının etrafındaki ağaçların viran oluşu, mezarın 
üzerindeki dikenlerin çoğalması. Mezarının kalesi üzerine yazılı 
ismi toz ve sineklerden, oradan hızla geçen kimselerin sidiği 
altında kaybolmuştu ve Beko’nun mezarı bütün ihtişamıyla 
duruyordu. Mezarı bir gül bahçesinin kalbindeydi ve kalenin 
üzerinde altın harflerle ismi Beko Ewan yazılmıştı. Gözyaşlarını 
sakladı, ağır bir sızı göğsünü kaplamıştı. Kısa bir zaman sonra 
anladı ki yüzlerce sene geçmişti ölümünden... Üstündeki bu süslü 
giysiyi değiştirmesi gerekiyordu ki hiç kimsenin dikkatini 
çekmesin. Ve her nasıl olursa olsun Zîn’i görmesi gerekiyordu. 
Sırtını mezarlığa dayamıştı ve geçmiş olaylar aklında bir birine 
karışıyordu, sanki bu olay daha dün yaşanmıştı. Tacdîn, dost ve 
değerli arkadaşı, onun karısı Stî, Zîn’in ablası. Acep ne oldu 
bunlara? Her iki kardeşi Arif ve Çeko, ne çok özlemişti onları? 
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Ama... Acep burası Cizîra Botan44 mı? Hani Dijle nehri? Newroz 
bayramında, o taşın kenarında, o ve arkadaşı Tacdîn’in akılları 
başlarından gitmişti. Her biri bir cariyenin giysilerini giymişti. Stî 
ve Zîn de her biri bir uşağın giysilerini giyinmişlerdi. Zînê 
üzerinde kendi ismi yazılı yüzüğü Memo’nunki ile değiştirmişti. 
Stî ve Tacdîn de aynısını yaptılar. Bu o taş, tabii, ama hani büyük 
Dijle? Memo, bir zamanlar bu suyun kenarında, özellikle de 
Tacdîn ve Stî’nin evliliğinden sonra, aşkının sızısını derinden 
hissetmişti. Memo kalbi yaralı bir şekilde yürüyordu, bir adama 
rastlamıştı ve ona sordu: 

—Acep buradan Dijle geçmiyor muydu amca? 

Adam her iki gözüne bakıyordu:  

—Sanki bu diyardan değilsin? 

—Evet, ben bu diyardan değilim. Ben yabancıyım. 

Bu söz (yabancıyım) adeta bir bıçak gibi saplanmıştı ciğerine, 
adam ağzını yaklaştırdı Mem’in kulağına: 

—Onu içtiler oğul! 

—Kim içti? Ne diyorsun? 

—Şaka yapmıyorum. Bunlar onu içti. 

Ve parmağını başları kapalı insanlara doğru doğrultu. İnsanlara 
benzemeyen varlıklardı bunlar. Memo onlara doğru yöneldi. 
Onlardan birisine sordu: 

—Burası Cizîra Botan değil mi? 

Yamuk gözlü ve başı örtülü bir adam ona bakıyordu. Memo 
anladı ki dilini bilmiyor ve sorusunu tekrarladı. Yabancı bir dille 
cevabını verdi adam. Sırtını çevirdi ve yürüdü, düşünüyordu, 
demek oluyor ki bir sürü karışıklık ve sorun var. Yabancılar, 
nehirleri tamamen içebilecek yeni insanlar, çöl, güçlü kimseler, 

                                                 
44

 Cizîra Botan: Günümüzdeki Cizre şehrinin merkez olduğu geniş bir bölge. Bu 

bölge Mardin, Batman ve Hakkâri illerinin belli bir kısmını da içine almaktadır. 

Kürtler bu geniş coğrafik bölge için “Botan” ismini kullanırlar. Ve yine Kürtler 

için önemli bir politik bölge konumundadır. (ç.n.) 
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bomboş bir gökyüzü. Derin bir sessizlikle Memo, bir ömür korku 
ve sorularla sarılmış meydana ağır ağır gelir ve sorar: 

—Mîr Zeyneddîn, Cizîra Botan miri? 

Cevap da kalbe saplanmış bir hançer gibiydi: 

—Böyle bir isimde kimseyi tanımıyoruz.     

Birkaç gün sonra Memo kendini insan kalabalığının arasına 
atmıştı. Bir şalvar ve gömlek giymişti. Bir ev kiralamıştı. Ev sahibi 
iyi kalpli bir yaşlı amcaydı. Yaşlı amcaya her aybaşı, kirayı 
vereceğini söz vermişti. Memo, delirmiş gibi Mîr Zeyneddîn’in 
kalesinin olduğu yere doğru yönelmişti. Mir ve adamları avdan 
döndüğünde, Zîn’i kendi giysisinin altında sakladığı ormanı aradı 
Memo. Tacdîn evini yakmıştı, Mem ve Zîn o harap halden 
kurtulsun diye. O gününün gürültü patırtısını hatırlamıştı. Bugün 
de kimsesiz bir harabenin önünde duruyordu. Yıkık bir duvara 
doğru koştu. Tırnaklarını duvara sapladı, açlıktan inleyen bir 
köpek yavrusunun önünde. Alnını toprağa koymuş ağlıyordu. 
Sert bir dokunuş sırtına saplandı, döndü, bir askerin silahının 
namlusu alnındaydı, asker bağırmaya başladı. Memo anlamamıştı 
ne dediğini fakat el ve ayak hareketlerinden büyük bir tehlikenin 
varlığını sezinlemişti. Memo geri döndü. Viran olmuş mirin 
kalesinin yanında bir bina vardı. Üzerindeki yazıyı okumak istedi, 
yapamadı. Kuşku dolu gözlerle bayrağa bakıyordu. Binanın 
üstünde büyük bir bayrak dalgalanıyordu ve her yere yayılmış 
resimler vardı. İyice resimlere baktı. Dona kaldı şunu fark edince: 
Bu resimlerin hepsi Beko Ewan’ındı -Mîr Zeyneddîn’in uşağı, 
acımasız, fesat, vicdansız olan, Mem’in mirin damadı olmasına 
mani olan kişi, fesatlık ve ara bozuculukta akıl almaz planların 
sahibi, iki yüreği birbirinden uzak tutmak için her şeyi yapmaya 
hazır olan kişi. Satranç oyununu hatırlamıştı Memo. O gün Beko, 
Memo’nun gözleri Zînê’nın gözlerine değsin ki aklı başından 
gitsin, arka arkaya beş kez oyunu kaybetsin ve sonunda iki eli 
kelepçeli ve kalbi kırık onu hapse götürsünler diye mirin yerine 
değiştirmesini akıl etmişti. Beko zaferle gülüyordu, ha… ha. Tüm 
bunları düşünürken, Memo’yla bir kadın çarpıştılar, kadın onu 
küfürlere boğdu. Memo, kendisini seven ve güzel delikanlının 
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hayatında derin bir giz olduğunu bilen iyi kalpli yaşlı amcanın 
yanına geri döndü. Bu delikanlı dağılmış bir vaziyete ve dertli 
duruyordu. Çok az sefer söylediklerini tamamlayabiliyordu. 
Günlerce sessiz kalıyordu. Gizlice ağlıyordu. Bir kadına 
seslenerek: “Seni benden uzak tutular… mezarda bile” diyordu. 
Sonradan yaşlı amca anlıyor ki bu evinde kalan genç Memê 
Alan’dır, başkası değil. Onu her gördüğünde sarılıp öpüyordu. 
Ama kalbindekini de saklıyordu: 

—Söyle bana oğul… Baban sayılırım. 

Memo yüreğindeki volkanları saklamak için, sessizce cevap 
veriyordu. Yaşlı amca devam ediyordu: 

—İki oğlum ve karım vardı oğul… Eğer ölürsem bu evim senin 
olsun Memo, sen… 

–  … 

Memo’nun keyfi yerine geldi, gülesi geldi. Yaşlı amca da, kendisi 
gibi cümleleri bitiremiyordu. 

—Karım sizlere ömür, oğlum Şêxo uzun zamandır hapiste ve 
diğer oğlum Azad dağda Cizîra Botan’ın özgürlüğü için savaşıyor. 

Ey yerin ve göğün Yaradan’ı 

Bu nasıl yaşlıdır? 

Memo bir anda kendine şunu soruyordu: 

—Zîn çok sevinecek…çok… 

Yaşlı amcanın dona kaldığını gördü. Memo, cümlesini bitirmeden 
sustu. Oturuşunu düzeltti. Yaşlı amcayı daha çok dinlemek istedi. 
Yüzlerce yıl öncesine götürdü, Memo’yu. Yaşlı amca durmadan 
konuşuyordu: 

— …Ve Cizîra Botan. Adeta solucanlar kalbini kemiriyorlar ve 
çürütüyorlar. Görüyorsun suyunu içtiler. Onu kurutular ve 
çürümüş bir paça gibi atılar unutulmuş bir köşeye. Çok ama çok 
şey gitti elimizden. Aramızdaki iyiliğin bedeli, akılsızlık ve 
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düşmanlık iyice ağırlaştı. Ewanîler45 her yerdeler ve eğer 
onlardansan kâfidir, her şey senindir. Mevki ve para, kadın ve 
güzellik ve her şey. Şan ve namus fazlasıyla ucuzlamış, saman 
daha pahalı olmuş. Ataları Beko’nun kabrini altınla süslediler ve 
Mem ile Zîn’in kabri ise fare ve solucanların diyarı olmuş. Zîn’i 
kabrinden çıkarıp, goturduler. Tanrı bilir, ona ne yaptıklarını oğul, 
o yüksek binalarda. Bilesin ki eğer onlardan birisi bu dediklerimi 
duyarsa, beni sağ koymazlar yarına kadar. Ewanî. Ewanîler, 
yarasalar gibi evimizin her tarafındalar, her köşede, abdesthanede, 
uykuda, dükkânla sokaklarda ve çarşılarda, meydanlarda, 
yastıkların altında, Cizîr’i fare ve köstebeklerin diyarı yapmışlar, 
köstebek, köstebeklik ve kötülük, kötülük Cizîra Botan’ın başını 
sarmış gidiyor. 

Yaşlı amcanın yüzündeki kırışıklılar gittikçe derinleşiyordu: 

—Geldiğin günden bu yana, yirmi kereden fazla beni gözaltına 
alıp sonra da bırakıyorlar. Hayatın tehlikede oğul, haberin olsun. 
İyi birisin ama iyiliğin burada yeri yok. Umarım ki Yaradan seni 
onlardan korur. Yaşlı amca titriyordu. Memo elini tuttu. Onunla 
teselli oluyordu. Odasına doğru yöneldi, seraplar deryasına 
dalmıştı. Mir, asker, uşak, cariye, ewanî, tavuk, tavukların silahlı 
güçleri, tavukların yetiştirilmesi, resim, yabancı yazılar, ezik 
halklar sürüleri, silah, yabancı, at ve… 

Zîn’in Memo… Zîn?... 

Sanki hiç aklına gelmiyor artık. Hayır, Zîn hayatımdı ve hayatım 
olarak kalacak, ama … lazım. 

Korkuyla yataktan kalktı. Pencereden insanlara bakıyordu. 
Konuşmaları bitmek tükenmek bilmiyordu. Sanki hiçbir şey yok. 
Bu nasıl bir beladır? Birisine bakıyordu. Sokağın ortasında 
dinleniyordu. Diz üstü çükmüş, eğik bir şekilde ve yüksek bir 
sesle soruyordu kendine: 

 Ey Yaradan 

   niye 

                                                 
45

 Ewanî: Beko Ewan’nın fikirlerini savunan kimse. (ç.n.)  
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    bu diz çökmüş, 

      ben diz çökmem 

        
 der. 

 

Memo yaşlı amcanın yanına geldi. 

Yerinde yoktu. Memo dona kaldı, gitti komşusuna sordu, cevabı 
aynen şuydu: 

—Belli ki uykun ağır. Ewanîler onu götürdüler… 

Memo birçok acı gerçekle yüz yüze kaldığını anladı. Ne zaman ki, 
Ewanî birini gözaltına alırsa, herkesin gözü önünde onu 
götürürler ve artık… Bir kaç saat insanlar onun ismini telaffuz 
eder ve sonra arkasından: 

—Gitti gitti, bahtsız adam. 

Ve bir zamanlar birlikte yaşadıkları bu ismi unuturlar. Bazıları da 
alay eder onunla. Kim ki Ewanîlere karşı çalışır ya da bir Ewanîye 
düşmanlık ederse, sonu ölüm ya da kaybolmak oluyordu -hangi 
baba yiğit ki onu arasın sorsun. Ne yani, durum bu muydu? 
Memo başını yaşlı amcanın yastığına gömdü. O yaşlı bir adamdı, 
ey halk. Yaşlıydı ey taşlar, tahtalar. Zîn’e sevdası yüzünden hapse 
atıldığı zamanı hatırladı. Tacdîn, Arif ve Çeko, halkın hepsi 
haykırıyordu. Nerde o halk? Evet. Güzel bir şey bırakmamışlar ki 
insan Cizîr’e bağlansın, birçok insan onu bırakıp gitmiş. Birçoğu 
korku ve ödleklikten Cizîr’i Ewanîlere bıraktılar ki kimse niye diye 
soramasın, üstüne işediklerinde. Sen tek başına kalmış bir Cizîr 
değilsin ey Botan, sen yaşayan bir ülkesin, ama çukur ve çöl, toz 
ve korku, kuraklık ve köstebeklikle dolmuş. Ne bir arkadaş kalmış 
Tacdîn gibi, ne de herhangi bir haber geliyor Zîn’den. Zîn’im, 
yüreğim, acep bu güçlüler ne yapıyorlar sana bu kapalı kapılar 
arkasında? 

Çalışmaktan başka bir yol gözükmüyordu önünde ve kötü bir fikir 
sarmıştı başını; yaşlı amcanın evini satmak. İş bulmak için çıktı, 
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kendini sigara arıyor bir halde buldu. Arkadaşlarından borç aldı. 
Tacdîn hiçbir şey sormuyor. Arif ve Çeko gece gündüz içmekle 
meşguller. Kendinden nefret etmeye başlamıştı Memo. Büzüşmüş 
rüyalarında düşünüyordu. Bir parça ekmek hayal olmuştu. En zor 
ve en ucuz işleri bile aradı, bulamadı, yollar kapanmıştı. Kendini 
bir meyhanede oturmuş içerken buldu, arkadaşları da bugün 
cömert görünüyorlardı. O da arkadaşlarına yürekten 
teşekkürlerini sunuyordu, halen dostların olduğuna inanmıştı: 

—Hala dünyada iyilik var. Öyle değil mi Tacdîn? 

Gülerek cevap veriyordu: 

—Tabii Memo tabii. 

Arif cevap veriyordu: 

—Savaşın ve kötülüğün yeri sadece aptalların kafasında kalmış. 

Çeko şakayla devam ediyordu: 

—Güç, iyilik ve hak, güzellik ve domates ve çürük kozalaktır. 

Yeni arkadaşları Elîkê Betê. Ona “Güvercin hırsızı” lakabını 
takmışlardı. Bu ismi esprili bir şekilde ona takmışlardı, çünkü bu 
isim yiğitliğin emsaliydi: 

—Konuşmuyorum, bırakın da düşüneyim. 

Gülüyordu. Memo iğneleyici bir şekilde: 

—Bırakın onu, aklı güvercinlerde kalsın. 

Ve gülüyorlardı. 

Memo acılarını onların önüne seriyordu. Onlar da, gerçek dost 
gibi Memo’nun etrafını sarmıştı. Yarasını, sevdiğini, Zîn’i 
deşiyorlardı -son demlerini Memo’nun vücudunda bırakmıştı. 

Zehir olmuştu. Yüzü sararmıştı. Artık, canı ne yemek ne sigara 
istiyordu ne de evde oturmak istiyordu. Eskiden Zîn’i görmek 
zordu. Ama bilindik bir yerdeydi. Ewanîlerin hapsinde değildi. 
Kardeşi mirin, hapsindeydi. Fakat bugün Memo geceliyor, 
sokaklar boşalıyor. O ve köpek yalnız kalıyorlardı. Cizîra Botan’ın 
bütün köpeklerini tanımıştı. Onlarda Memo’yu tanımıştı. Köpek 
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yanına yaklaşıyordu. Köpek kendini Memo’ya kaşındırtmak 
niyetindeydi. Onu koklamasını istiyordu. Memo, sokakları 
karartan ve gecenin bitişinin habercileri olan işçileri görünce 
seviniyordu. Sigaraları topluyorlardı. Çoğu kes Zîn’i soruyordu. 
Cevap yerine, işçi, karısının aptallığı ve beceriksizliğinden, 
çocuklarını doyurmanın zorluğundan bahsediyordu –o çocuklar ki 
“Simirmir”46 gibi. Gülerek diyordu:  

—Önden yiyiyor arkadan atıyorlar… Ve doymak bilmiyorlar. 

Memo her zaman sarhoş, kalbi kırık ve yalnız bir şekilde bomboş 
odasına dönüyordu. Ama bu sefer meteliksiz arkadaşları yolunu 
gözlüyorlardı. Memo selam verdi, selamı karşılıksız kaldı. Gözleri 
tilkilerinki gibi parlıyordu. Oturdu. Tacdîn söze girdi: 

—Seni bekliyorduk aramızdaki sorunu çözmek için. 

—Ne sorunu ya? 

—Yalanların, Zîn’i sevdiğin ve kendini sevdalı Memo göstermen. 

Hep beraber güldüler, duvar ve ağaçlar, komşuların kapıları ve 
Beko Ewan’ın kabrinin olduğu kale. 

Arif’in de söyleyeceği bir şeyleri vardı: 

—Yaptığın şeyler pis. Büyük bir günahkârsın. Ve hala kendini ... 
yapıyorsun. Ama işte ne olduğun ortada? 

Çeko konuştu: 

—Borcumuzu ver bize, eğer bunun için mal ve mülk satmak 
yetmiyorsa yüreğini de sat. Ey zamanın sonunun sevdalısı, hala 
yalan da söylersin. Tabii eskiden demişler ki “Yavaş akan sudan 
felaketler gördüm.” 

Bir tek “Elîkê Betê” konuşmamıştı, o da konuştu: 

—Eğer Zîn’den, küçük ve güzel hanımımızdan vazgeçmezsen biz 
de sana göre ve başka bir yola… hallederiz. 

                                                 
46

 Simirmir: Çekirge yiyen bir kuş. 
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İçki mayasının etkisi Memo’nun başında kalmadı. Vücudunun 
eski bir kumaş gibi parçalandığını düşünüyordu. Dün 
arkadaştılar… Bugün hepsi hâkim ve hesap sorandılar! 

Tek tek gözlerine bakıyordu. Yere bakıyordu. Tükürdü. Kandan 
bir halka, birbirinin aynı ayakkabılarının yanında oluştu. Koşarak 
çıktı. Ertesi gün akşam gördü ki Zîn, onun yolunu gözlüyor. 

Zîn… tanrısal güzelliğiyle 

ateş ve kardan zülüflerle 

 allı pullu yanaklar ve katil dudaklarla 

Öyle, bir güzellikle kendini Memo’nun kollarına attı. Dona kaldı. 
Nefesi açıldı. Yüreğini önünde serdi. Fakat Memo her şeyi 
söylediğinde, Zîn dört köşe bir demir çıkardı, uzun bir şiş çekti 
içinden. Birkaç düğmeyle oynadı. Şakayla zırvaladı ki onurlu 
fermanları yerine getirilsin. Memo burada neler olup bitiğini 
soramadan, Ewanî ve askerler etrafını sardılar. Sesiz bir çığlık attı. 
Kendini kaybettikten sonra, oturulamayacak kadar dar bir odada 
buldu kendini. Zorlukla nefes alıp verebiliyordu. Kapıyı açtılar. 
Onu kapkaranlık bir yere sürdüler. Dizlerini oynattı, anladı ki 
ayakları yerinde. Demir anahtar ve asma kilitlerin patırtısı 
karanlığın gövdesini yarıyordu. Demir bir yumruk onu yüz üstü 
yere sermişti. Dar odayı aydınlattılar. Bir komutan masanın 
arkasında oturuyordu. Masa temiz bir bezle örtülüydü. Komutan 
örtüyü çekince demir diken, kerpeten ve sivri uçlu, insanın etini ve 
tırnaklarını kaldıracak aletler gözüktü. Komutan bir tanesini aldı 
ve güzel parmaklarıyla oynamaya başladı. Memo’yu soydu. 
Memo soğuk bir iskemlenin üstünde oturdu. Telleri topladılar ve 
birbirinden söktüler. Tellerle oynuyordu. Başka bir asker su 
kovasını tutuyordu. Telin ucunu duvara soktu. Teli Memo’nun 
oyluğuna yaklaştırıyordu. Bacaklarının arasına sokuyordu ve… 
ardı ardına yakarışlar dilsiz gökten kurbağa düşürüyordu… Bu 
“ölü kurbağalarla göçünden” sonra, uyandı Memo. Gördü ki asker 
su kovasını üstüne boşaltıyor. Hemen yani başında duruyordu: 

—Bu ikinci hayatındaki son günün senin Memo. 
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Hüzün Memo’nun yüreğini parçalıyordu, kendisini ve askerin 
dişleri arasındaki o sakızın aynı olduğunu düşününce.  

—Tarih, Tacdîn’i büyük atamız Beko Ewan’ın öldürülmesinden 
dolayı yargılamamalı. Öyle ki, Tacdîn bizim tarafımıza geçtikten 
sonra, o ve etrafındakiler de bize katıldı. Çobanların, aptal ve 
açgözlülerin zamanı geçti Memo. Zaman bundan sonra ve sonsuza 
kadar Ewanîlerin zamanı. Bizim zamanımız. Tacdîn, Arif ve 
Çeko’nun dostun olduğunu mu sandın. Onlar bizim gözümüz 
kulağımızdı. Uğurlu mezarından çıktığın günden yarın son 
gününe kadar. Onların gözetiminde olacaksın. 

Ertesi gün, sabahın seherinde Memo’yu askeri bir araçtan, toprak 
rengi olmuş bir halde indirdiler. Her tarafa yayılmış resimler ve 
sözlerle (Eşitlik – Özgürlük – Kardeşlik – Adalet – Paylaşım) ve 
süslü yazılarla (Hak geldi, haksızlık eziliyor. Kutsal Kuran), 
(Adaletin eli her zaman yukarda ve güçlüdür), (Günahların ipi 
kısadır) süslenmiş bir meydanda ve binlerce sessiz halkın önünde 
Zîn bütün güzelliğiyle herkesin önündeydi. Tacdîn, Arif ve Çeko 
etrafındaydılar. Memo darağacına ölü asılmıştı ve şişmiş dili adeta 
ağzından çekilmiş bir kalp gibiydi.       
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MEMO ÖLÜM UYKUSUNDAN UYANIR 

 

Helîm Yûsiv 

     Kürtçe’den çeviren: Hekîm 
KILIÇ 

 

Bu öykü Helîm Yûsiv’ın Mêrê Avis 
(Hamile Adam) adlı kitabından 
alınmıştır (Avesta Yayınları, 1997). 
Helîm Yûsiv 1967’de Amûdê’de 
(Başûrê Biçûk, Suriye) doğmuştur. 
Kürtçe ve Arapça dillerinde yazdığı 
romanları var. Helîm Yûsiv’un Mirî 
Ranazin adli romanı Türkçeye (Ölüler 
Uyumaz) çevrilmiş olup, yazar halen 
hayatini Amûdê’de sürdürmektedir.     

 

    

Teşekkürler bu kıskançlığa 

O olmasaydı 

Sevda bu kadar 

Parmaklarımı kemirmezdi 

 

Zînê Memo’nun mezarının üzerine eğilmişti. Onu kucaklıyordu ve 
kendini mezarın toprağına sürüyordu. İnsanlar ona doğru gitti, onu 
kaldırmak istiyorlardı. Ama Zîn donmuş bir beden gibi kala kalmıştı. Mîr 
Zeyneddîn kız kardeşinin donmuş bedeni üzerine yığılmış, feleğe 
yakarıyordu kara fermanından dönmek için. Kızın cesedini, vasiyet ettiği 
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gibi uğurladılar. Mem’in mezarını açtılar. İki acı dolu gözle, mir kız 
kardeşini kaldırdı, onu mezara indirdi ve Mem’in yanına uzattı. İçinde 
çığlıklar kopuyordu: “Senin olacak Memo, hayatayken onu senden uzak 
tutuğumuz yârin, bağışla beni, dünyada sana çok zorluk çektirdiğim 
için.” Beko Ewan, o da, onların kenarında gömülmüştü. Mem ile Zîn’in 
mezarı ağaç ve gülerden bir surla çevrilmişti ancak Beko’nun kabri 
pörtlek dikenlerle örtülmüştü. 

 

Mem ile Zîn  

 

Ve birkaç ay önce 

Bir olay oldu 

Hiç kimsenin dikkatini çekmeden 

 

Ağır bir rüya Memo’yu uzun ölümünden uyandırdı. Memo elini 
salıyordu, kabrin içinde, Zîn’i arıyordu. Eli sert bir duvara 
çarpıyordu. Bir anda döndü: 

— Hani Zîn nereye gitmiş, kim onu kaçırmış? Beko mu, hayır, Mîr 
Zeyneddîn mi hayır, öyleyse kim yaptı?  

Memo afallamış bir şekilde yeryüzüne çıktı. Etrafına baktı, her şey 
tuhaftı; mezarının etrafındaki ağaçların viran oluşu, mezarın 
üzerindeki dikenlerin çoğalması. Mezarının kalesi üzerine yazılı 
ismi toz ve sineklerden, oradan hızla geçen kimselerin sidiği 
altında kaybolmuştu ve Beko’nun mezarı bütün ihtişamıyla 
duruyordu. Mezarı bir gül bahçesinin kalbindeydi ve kalenin 
üzerinde altın harflerle ismi Beko Ewan yazılmıştı. Gözyaşlarını 
sakladı, ağır bir sızı göğsünü kaplamıştı. Kısa bir zaman sonra 
anladı ki yüzlerce sene geçmişti ölümünden... Üstündeki bu süslü 
giysiyi değiştirmesi gerekiyordu ki hiç kimsenin dikkatini 
çekmesin. Ve her nasıl olursa olsun Zîn’i görmesi gerekiyordu. 
Sırtını mezarlığa dayamıştı ve geçmiş olaylar aklında bir birine 
karışıyordu, sanki bu olay daha dün yaşanmıştı. Tacdîn, dost ve 
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değerli arkadaşı, onun karısı Stî, Zîn’in ablası. Acep ne oldu 
bunlara? Her iki kardeşi Arif ve Çeko, ne çok özlemişti onları? 
Ama... Acep burası Cizîra Botan47 mı? Hani Dijle nehri? Newroz 
bayramında, o taşın kenarında, o ve arkadaşı Tacdîn’in akılları 
başlarından gitmişti. Her biri bir cariyenin giysilerini giymişti. Stî 
ve Zîn de her biri bir uşağın giysilerini giyinmişlerdi. Zînê 
üzerinde kendi ismi yazılı yüzüğü Memo’nunki ile değiştirmişti. 
Stî ve Tacdîn de aynısını yaptılar. Bu o taş, tabii, ama hani büyük 
Dijle? Memo, bir zamanlar bu suyun kenarında, özellikle de 
Tacdîn ve Stî’nin evliliğinden sonra, aşkının sızısını derinden 
hissetmişti. Memo kalbi yaralı bir şekilde yürüyordu, bir adama 
rastlamıştı ve ona sordu: 

—Acep buradan Dijle geçmiyor muydu amca? 

Adam her iki gözüne bakıyordu:  

—Sanki bu diyardan değilsin? 

—Evet, ben bu diyardan değilim. Ben yabancıyım. 

Bu söz (yabancıyım) adeta bir bıçak gibi saplanmıştı ciğerine, 
adam ağzını yaklaştırdı Mem’in kulağına: 

—Onu içtiler oğul! 

—Kim içti? Ne diyorsun? 

—Şaka yapmıyorum. Bunlar onu içti. 

Ve parmağını başları kapalı insanlara doğru doğrultu. İnsanlara 
benzemeyen varlıklardı bunlar. Memo onlara doğru yöneldi. 
Onlardan birisine sordu: 

—Burası Cizîra Botan değil mi? 

Yamuk gözlü ve başı örtülü bir adam ona bakıyordu. Memo 
anladı ki dilini bilmiyor ve sorusunu tekrarladı. Yabancı bir dille 
cevabını verdi adam. Sırtını çevirdi ve yürüdü, düşünüyordu, 

                                                 
47

 Cizîra Botan: Günümüzdeki Cizre şehrinin merkez olduğu geniş bir bölge. Bu 

bölge Mardin, Batman ve Hakkâri illerinin belli bir kısmını da içine almaktadır. 

Kürtler bu geniş coğrafik bölge için “Botan” ismini kullanırlar. Ve yine Kürtler 

için önemli bir politik bölge konumundadır. (ç.n.) 
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demek oluyor ki bir sürü karışıklık ve sorun var. Yabancılar, 
nehirleri tamamen içebilecek yeni insanlar, çöl, güçlü kimseler, 
bomboş bir gökyüzü. Derin bir sessizlikle Memo, bir ömür korku 
ve sorularla sarılmış meydana ağır ağır gelir ve sorar: 

—Mîr Zeyneddîn, Cizîra Botan miri? 

Cevap da kalbe saplanmış bir hançer gibiydi: 

—Böyle bir isimde kimseyi tanımıyoruz.     

Birkaç gün sonra Memo kendini insan kalabalığının arasına 
atmıştı. Bir şalvar ve gömlek giymişti. Bir ev kiralamıştı. Ev sahibi 
iyi kalpli bir yaşlı amcaydı. Yaşlı amcaya her aybaşı, kirayı 
vereceğini söz vermişti. Memo, delirmiş gibi Mîr Zeyneddîn’in 
kalesinin olduğu yere doğru yönelmişti. Mir ve adamları avdan 
döndüğünde, Zîn’i kendi giysisinin altında sakladığı ormanı aradı 
Memo. Tacdîn evini yakmıştı, Mem ve Zîn o harap halden 
kurtulsun diye. O gününün gürültü patırtısını hatırlamıştı. Bugün 
de kimsesiz bir harabenin önünde duruyordu. Yıkık bir duvara 
doğru koştu. Tırnaklarını duvara sapladı, açlıktan inleyen bir 
köpek yavrusunun önünde. Alnını toprağa koymuş ağlıyordu. 
Sert bir dokunuş sırtına saplandı, döndü, bir askerin silahının 
namlusu alnındaydı, asker bağırmaya başladı. Memo anlamamıştı 
ne dediğini fakat el ve ayak hareketlerinden büyük bir tehlikenin 
varlığını sezinlemişti. Memo geri döndü. Viran olmuş mirin 
kalesinin yanında bir bina vardı. Üzerindeki yazıyı okumak istedi, 
yapamadı. Kuşku dolu gözlerle bayrağa bakıyordu. Binanın 
üstünde büyük bir bayrak dalgalanıyordu ve her yere yayılmış 
resimler vardı. İyice resimlere baktı. Dona kaldı şunu fark edince: 
Bu resimlerin hepsi Beko Ewan’ındı -Mîr Zeyneddîn’in uşağı, 
acımasız, fesat, vicdansız olan, Mem’in mirin damadı olmasına 
mani olan kişi, fesatlık ve ara bozuculukta akıl almaz planların 
sahibi, iki yüreği birbirinden uzak tutmak için her şeyi yapmaya 
hazır olan kişi. Satranç oyununu hatırlamıştı Memo. O gün Beko, 
Memo’nun gözleri Zînê’nın gözlerine değsin ki aklı başından 
gitsin, arka arkaya beş kez oyunu kaybetsin ve sonunda iki eli 
kelepçeli ve kalbi kırık onu hapse götürsünler diye mirin yerine 
değiştirmesini akıl etmişti. Beko zaferle gülüyordu, ha… ha. Tüm 
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bunları düşünürken, Memo’yla bir kadın çarpıştılar, kadın onu 
küfürlere boğdu. Memo, kendisini seven ve güzel delikanlının 
hayatında derin bir giz olduğunu bilen iyi kalpli yaşlı amcanın 
yanına geri döndü. Bu delikanlı dağılmış bir vaziyete ve dertli 
duruyordu. Çok az sefer söylediklerini tamamlayabiliyordu. 
Günlerce sessiz kalıyordu. Gizlice ağlıyordu. Bir kadına 
seslenerek: “Seni benden uzak tutular… mezarda bile” diyordu. 
Sonradan yaşlı amca anlıyor ki bu evinde kalan genç Memê 
Alan’dır, başkası değil. Onu her gördüğünde sarılıp öpüyordu. 
Ama kalbindekini de saklıyordu: 

—Söyle bana oğul… Baban sayılırım. 

Memo yüreğindeki volkanları saklamak için, sessizce cevap 
veriyordu. Yaşlı amca devam ediyordu: 

—İki oğlum ve karım vardı oğul… Eğer ölürsem bu evim senin 
olsun Memo, sen… 

–  … 

Memo’nun keyfi yerine geldi, gülesi geldi. Yaşlı amca da, kendisi 
gibi cümleleri bitiremiyordu. 

—Karım sizlere ömür, oğlum Şêxo uzun zamandır hapiste ve 
diğer oğlum Azad dağda Cizîra Botan’ın özgürlüğü için savaşıyor. 

Ey yerin ve göğün Yaradan’ı 

Bu nasıl yaşlıdır? 

Memo bir anda kendine şunu soruyordu: 

—Zîn çok sevinecek…çok… 

Yaşlı amcanın dona kaldığını gördü. Memo, cümlesini bitirmeden 
sustu. Oturuşunu düzeltti. Yaşlı amcayı daha çok dinlemek istedi. 
Yüzlerce yıl öncesine götürdü, Memo’yu. Yaşlı amca durmadan 
konuşuyordu: 

— …Ve Cizîra Botan. Adeta solucanlar kalbini kemiriyorlar ve 
çürütüyorlar. Görüyorsun suyunu içtiler. Onu kurutular ve 
çürümüş bir paça gibi atılar unutulmuş bir köşeye. Çok ama çok 
şey gitti elimizden. Aramızdaki iyiliğin bedeli, akılsızlık ve 
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düşmanlık iyice ağırlaştı. Ewanîler48 her yerdeler ve eğer 
onlardansan kâfidir, her şey senindir. Mevki ve para, kadın ve 
güzellik ve her şey. Şan ve namus fazlasıyla ucuzlamış, saman 
daha pahalı olmuş. Ataları Beko’nun kabrini altınla süslediler ve 
Mem ile Zîn’in kabri ise fare ve solucanların diyarı olmuş. Zîn’i 
kabrinden çıkarıp, goturduler. Tanrı bilir, ona ne yaptıklarını oğul, 
o yüksek binalarda. Bilesin ki eğer onlardan birisi bu dediklerimi 
duyarsa, beni sağ koymazlar yarına kadar. Ewanî. Ewanîler, 
yarasalar gibi evimizin her tarafındalar, her köşede, abdesthanede, 
uykuda, dükkânla sokaklarda ve çarşılarda, meydanlarda, 
yastıkların altında, Cizîr’i fare ve köstebeklerin diyarı yapmışlar, 
köstebek, köstebeklik ve kötülük, kötülük Cizîra Botan’ın başını 
sarmış gidiyor. 

Yaşlı amcanın yüzündeki kırışıklılar gittikçe derinleşiyordu: 

—Geldiğin günden bu yana, yirmi kereden fazla beni gözaltına 
alıp sonra da bırakıyorlar. Hayatın tehlikede oğul, haberin olsun. 
İyi birisin ama iyiliğin burada yeri yok. Umarım ki Yaradan seni 
onlardan korur. Yaşlı amca titriyordu. Memo elini tuttu. Onunla 
teselli oluyordu. Odasına doğru yöneldi, seraplar deryasına 
dalmıştı. Mir, asker, uşak, cariye, ewanî, tavuk, tavukların silahlı 
güçleri, tavukların yetiştirilmesi, resim, yabancı yazılar, ezik 
halklar sürüleri, silah, yabancı, at ve… 

Zîn’in Memo… Zîn?... 

Sanki hiç aklına gelmiyor artık. Hayır, Zîn hayatımdı ve hayatım 
olarak kalacak, ama … lazım. 

Korkuyla yataktan kalktı. Pencereden insanlara bakıyordu. 
Konuşmaları bitmek tükenmek bilmiyordu. Sanki hiçbir şey yok. 
Bu nasıl bir beladır? Birisine bakıyordu. Sokağın ortasında 
dinleniyordu. Diz üstü çükmüş, eğik bir şekilde ve yüksek bir 
sesle soruyordu kendine: 

 Ey Yaradan 

   niye 

                                                 
48

 Ewanî: Beko Ewan’nın fikirlerini savunan kimse. (ç.n.)  
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    bu diz çökmüş, 

      ben diz çökmem 

        
 der. 

 

Memo yaşlı amcanın yanına geldi. 

Yerinde yoktu. Memo dona kaldı, gitti komşusuna sordu, cevabı 
aynen şuydu: 

—Belli ki uykun ağır. Ewanîler onu götürdüler… 

Memo birçok acı gerçekle yüz yüze kaldığını anladı. Ne zaman ki, 
Ewanî birini gözaltına alırsa, herkesin gözü önünde onu 
götürürler ve artık… Bir kaç saat insanlar onun ismini telaffuz 
eder ve sonra arkasından: 

—Gitti gitti, bahtsız adam. 

Ve bir zamanlar birlikte yaşadıkları bu ismi unuturlar. Bazıları da 
alay eder onunla. Kim ki Ewanîlere karşı çalışır ya da bir Ewanîye 
düşmanlık ederse, sonu ölüm ya da kaybolmak oluyordu -hangi 
baba yiğit ki onu arasın sorsun. Ne yani, durum bu muydu? 
Memo başını yaşlı amcanın yastığına gömdü. O yaşlı bir adamdı, 
ey halk. Yaşlıydı ey taşlar, tahtalar. Zîn’e sevdası yüzünden hapse 
atıldığı zamanı hatırladı. Tacdîn, Arif ve Çeko, halkın hepsi 
haykırıyordu. Nerde o halk? Evet. Güzel bir şey bırakmamışlar ki 
insan Cizîr’e bağlansın, birçok insan onu bırakıp gitmiş. Birçoğu 
korku ve ödleklikten Cizîr’i Ewanîlere bıraktılar ki kimse niye diye 
soramasın, üstüne işediklerinde. Sen tek başına kalmış bir Cizîr 
değilsin ey Botan, sen yaşayan bir ülkesin, ama çukur ve çöl, toz 
ve korku, kuraklık ve köstebeklikle dolmuş. Ne bir arkadaş kalmış 
Tacdîn gibi, ne de herhangi bir haber geliyor Zîn’den. Zîn’im, 
yüreğim, acep bu güçlüler ne yapıyorlar sana bu kapalı kapılar 
arkasında? 

Çalışmaktan başka bir yol gözükmüyordu önünde ve kötü bir fikir 
sarmıştı başını; yaşlı amcanın evini satmak. İş bulmak için çıktı, 
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kendini sigara arıyor bir halde buldu. Arkadaşlarından borç aldı. 
Tacdîn hiçbir şey sormuyor. Arif ve Çeko gece gündüz içmekle 
meşguller. Kendinden nefret etmeye başlamıştı Memo. Büzüşmüş 
rüyalarında düşünüyordu. Bir parça ekmek hayal olmuştu. En zor 
ve en ucuz işleri bile aradı, bulamadı, yollar kapanmıştı. Kendini 
bir meyhanede oturmuş içerken buldu, arkadaşları da bugün 
cömert görünüyorlardı. O da arkadaşlarına yürekten 
teşekkürlerini sunuyordu, halen dostların olduğuna inanmıştı: 

—Hala dünyada iyilik var. Öyle değil mi Tacdîn? 

Gülerek cevap veriyordu: 

—Tabii Memo tabii. 

Arif cevap veriyordu: 

—Savaşın ve kötülüğün yeri sadece aptalların kafasında kalmış. 

Çeko şakayla devam ediyordu: 

—Güç, iyilik ve hak, güzellik ve domates ve çürük kozalaktır. 

Yeni arkadaşları Elîkê Betê. Ona “Güvercin hırsızı” lakabını 
takmışlardı. Bu ismi esprili bir şekilde ona takmışlardı, çünkü bu 
isim yiğitliğin emsaliydi: 

—Konuşmuyorum, bırakın da düşüneyim. 

Gülüyordu. Memo iğneleyici bir şekilde: 

—Bırakın onu, aklı güvercinlerde kalsın. 

Ve gülüyorlardı. 

Memo acılarını onların önüne seriyordu. Onlar da, gerçek dost 
gibi Memo’nun etrafını sarmıştı. Yarasını, sevdiğini, Zîn’i 
deşiyorlardı -son demlerini Memo’nun vücudunda bırakmıştı. 

Zehir olmuştu. Yüzü sararmıştı. Artık, canı ne yemek ne sigara 
istiyordu ne de evde oturmak istiyordu. Eskiden Zîn’i görmek 
zordu. Ama bilindik bir yerdeydi. Ewanîlerin hapsinde değildi. 
Kardeşi mirin, hapsindeydi. Fakat bugün Memo geceliyor, 
sokaklar boşalıyor. O ve köpek yalnız kalıyorlardı. Cizîra Botan’ın 
bütün köpeklerini tanımıştı. Onlarda Memo’yu tanımıştı. Köpek 
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yanına yaklaşıyordu. Köpek kendini Memo’ya kaşındırtmak 
niyetindeydi. Onu koklamasını istiyordu. Memo, sokakları 
karartan ve gecenin bitişinin habercileri olan işçileri görünce 
seviniyordu. Sigaraları topluyorlardı. Çoğu kes Zîn’i soruyordu. 
Cevap yerine, işçi, karısının aptallığı ve beceriksizliğinden, 
çocuklarını doyurmanın zorluğundan bahsediyordu –o çocuklar ki 
“Simirmir”49 gibi. Gülerek diyordu:  

—Önden yiyiyor arkadan atıyorlar… Ve doymak bilmiyorlar. 

Memo her zaman sarhoş, kalbi kırık ve yalnız bir şekilde bomboş 
odasına dönüyordu. Ama bu sefer meteliksiz arkadaşları yolunu 
gözlüyorlardı. Memo selam verdi, selamı karşılıksız kaldı. Gözleri 
tilkilerinki gibi parlıyordu. Oturdu. Tacdîn söze girdi: 

—Seni bekliyorduk aramızdaki sorunu çözmek için. 

—Ne sorunu ya? 

—Yalanların, Zîn’i sevdiğin ve kendini sevdalı Memo göstermen. 

Hep beraber güldüler, duvar ve ağaçlar, komşuların kapıları ve 
Beko Ewan’ın kabrinin olduğu kale. 

Arif’in de söyleyeceği bir şeyleri vardı: 

—Yaptığın şeyler pis. Büyük bir günahkârsın. Ve hala kendini ... 
yapıyorsun. Ama işte ne olduğun ortada? 

Çeko konuştu: 

—Borcumuzu ver bize, eğer bunun için mal ve mülk satmak 
yetmiyorsa yüreğini de sat. Ey zamanın sonunun sevdalısı, hala 
yalan da söylersin. Tabii eskiden demişler ki “Yavaş akan sudan 
felaketler gördüm.” 

Bir tek “Elîkê Betê” konuşmamıştı, o da konuştu: 

—Eğer Zîn’den, küçük ve güzel hanımımızdan vazgeçmezsen biz 
de sana göre ve başka bir yola… hallederiz. 

                                                 
49

 Simirmir: Çekirge yiyen bir kuş. 
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İçki mayasının etkisi Memo’nun başında kalmadı. Vücudunun 
eski bir kumaş gibi parçalandığını düşünüyordu. Dün 
arkadaştılar… Bugün hepsi hâkim ve hesap sorandılar! 

Tek tek gözlerine bakıyordu. Yere bakıyordu. Tükürdü. Kandan 
bir halka, birbirinin aynı ayakkabılarının yanında oluştu. Koşarak 
çıktı. Ertesi gün akşam gördü ki Zîn, onun yolunu gözlüyor. 

Zîn… tanrısal güzelliğiyle 

ateş ve kardan zülüflerle 

 allı pullu yanaklar ve katil dudaklarla 

Öyle, bir güzellikle kendini Memo’nun kollarına attı. Dona kaldı. 
Nefesi açıldı. Yüreğini önünde serdi. Fakat Memo her şeyi 
söylediğinde, Zîn dört köşe bir demir çıkardı, uzun bir şiş çekti 
içinden. Birkaç düğmeyle oynadı. Şakayla zırvaladı ki onurlu 
fermanları yerine getirilsin. Memo burada neler olup bitiğini 
soramadan, Ewanî ve askerler etrafını sardılar. Sesiz bir çığlık attı. 
Kendini kaybettikten sonra, oturulamayacak kadar dar bir odada 
buldu kendini. Zorlukla nefes alıp verebiliyordu. Kapıyı açtılar. 
Onu kapkaranlık bir yere sürdüler. Dizlerini oynattı, anladı ki 
ayakları yerinde. Demir anahtar ve asma kilitlerin patırtısı 
karanlığın gövdesini yarıyordu. Demir bir yumruk onu yüz üstü 
yere sermişti. Dar odayı aydınlattılar. Bir komutan masanın 
arkasında oturuyordu. Masa temiz bir bezle örtülüydü. Komutan 
örtüyü çekince demir diken, kerpeten ve sivri uçlu, insanın etini ve 
tırnaklarını kaldıracak aletler gözüktü. Komutan bir tanesini aldı 
ve güzel parmaklarıyla oynamaya başladı. Memo’yu soydu. 
Memo soğuk bir iskemlenin üstünde oturdu. Telleri topladılar ve 
birbirinden söktüler. Tellerle oynuyordu. Başka bir asker su 
kovasını tutuyordu. Telin ucunu duvara soktu. Teli Memo’nun 
oyluğuna yaklaştırıyordu. Bacaklarının arasına sokuyordu ve… 
ardı ardına yakarışlar dilsiz gökten kurbağa düşürüyordu… Bu 
“ölü kurbağalarla göçünden” sonra, uyandı Memo. Gördü ki asker 
su kovasını üstüne boşaltıyor. Hemen yani başında duruyordu: 

—Bu ikinci hayatındaki son günün senin Memo. 
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Hüzün Memo’nun yüreğini parçalıyordu, kendisini ve askerin 
dişleri arasındaki o sakızın aynı olduğunu düşününce.  

—Tarih, Tacdîn’i büyük atamız Beko Ewan’ın öldürülmesinden 
dolayı yargılamamalı. Öyle ki, Tacdîn bizim tarafımıza geçtikten 
sonra, o ve etrafındakiler de bize katıldı. Çobanların, aptal ve 
açgözlülerin zamanı geçti Memo. Zaman bundan sonra ve sonsuza 
kadar Ewanîlerin zamanı. Bizim zamanımız. Tacdîn, Arif ve 
Çeko’nun dostun olduğunu mu sandın. Onlar bizim gözümüz 
kulağımızdı. Uğurlu mezarından çıktığın günden yarın son 
gününe kadar. Onların gözetiminde olacaksın. 

Ertesi gün, sabahın seherinde Memo’yu askeri bir araçtan, toprak 
rengi olmuş bir halde indirdiler. Her tarafa yayılmış resimler ve 
sözlerle (Eşitlik – Özgürlük – Kardeşlik – Adalet – Paylaşım) ve 
süslü yazılarla (Hak geldi, haksızlık eziliyor. Kutsal Kuran), 
(Adaletin eli her zaman yukarda ve güçlüdür), (Günahların ipi 
kısadır) süslenmiş bir meydanda ve binlerce sessiz halkın önünde 
Zîn bütün güzelliğiyle herkesin önündeydi. Tacdîn, Arif ve Çeko 
etrafındaydılar. Memo darağacına ölü asılmıştı ve şişmiş dili adeta 
ağzından çekilmiş bir kalp gibiydi.       
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        EVÎNÎ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hey gîdî heyyyy!!! 
Mala li ser pişta, 
Mîna agirê li tufikê   
Êş e ji hineka re.  
Evînî dibe ba  
Û lê dixe xerîbîye, 
Geş  dike, 
Disoje, 
Mehf dike. 
 
Bêhna otobosên kevn, 
Dikeve li cila 
Û jiyana bê mala. 
Barana derve, hênikayî ye,  
Şil dike , 
Pak dike, 
Azad dike. 
 
 
Şûna birîna evînê ne xuya ye. 
Here ji wira. 
Bifire ji qefesê laşê. 
Ciyê we ne dunya ye, 
Êka hez dike, 
Dil dide, 
Sor  dibe. 
 

Pênûso!!! 
Negrî ji min re. 
Nebê min bilekîne. 
Kaxez spî, 
Tu reş î. 
Berê sor bibe, 
Dawîyê binivsîne, 
Binivsîne…. 
 
Ronahî,  
Mîna gedêkî  şên, 
Dikeve oda min 
Şiyar dike. 
Zû here,  
Biterike, 
Lê terî tê. 
 

Mehmet Nergîz 



 

 

303

303

 

Di dewra bihar a sala par de me di bin banê Komîsyona Edebiyata Kurdî de 
xebatên xwendinan kirin  li ser ‘çîroka modern a kurd’. Di wan xebatan de me 
kitêbên Epîlog (Hesenê Metê), Hezkiriya Xwedê (Îbrahîm Seydo Aydogan) û 
Kelevajî (Kamiran Haco) xwendin û nirxandin. Li vir em ligel çîrokeke yek ji 
wan kitêban du nirxandinên çîrokên heman kitêbê jî pêşkeşî we xwendevanan 
dikin.     
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KELEVAJÎ* 

 

Kamiran Haco 

 

Sira bayê sibê canê wî bi hînikayî dipêça, bi kêfxweşî li ser kursîkî 
rûniştibu û li ber siya dîwarê çayxanê cîyekî xwe girtibû .Lingê 
rastê kiribû mêvanê lingê çepê û li ser hev  re anîbûn, piyê xweyî  
rastê bi xurtî  çep û  rast,  xwar  û   banî  dihejand,  çixara  wî   di 
nav  lêvan de bû û li vî alî,wî alî, ji xwe re li tevgera nava bazarê 
dinihêrt. 

     Zîîî.......îîîq. Mîkrobasa roava li ber kenarê rê rawesta..Yeko 
yeko siwarên wê jê peyabûn û hatîne xwar. Evdo jî serê xwe nizim 
kir û hat ku bikeve, lê belê yekî nêzîk destê xwe avêtiyê, berstika 
Evdo kete nav lepê wî û ji ketineke bê goman ew rizgar kir. Evdo 
rawesta û xwe vezîland.Çakêtê xwe rast kir, li vî alî , wî alî 
meyzand. Hesê li ber dîwêr dît, hema yekser berê xwe dayê silav 
da, Hesê ji ber rabû: 

 

  -Tu bi xêr hatî Evdo... 

  Û di ber re kursîkî nêzîkî xwe xijiqnd, da ku Evdo rûnê.  

  -Xêra Xwedê li te be, rehmet li bavê te.. 

  Evdo bi rûniştina xwe re bersiv da. 

  -Ha ha, rehme li bavê te, ka guhê xwe bide min da ji te re 
bêjim...Bi zeraqa rojê re, ez ji xew rabûm, ji nav nivînê derketim, 
misînê xwe dagirt av û min destlimêj girt û cilka limêjê rağist, min 
limêja sibê kir. Paşê rabûm min kincên xwe li xwe kirin û desmala 
xwe da serê xwe û nanek bi destê xwe girt û min da ser rê... 

  -De camêr ne gereke ku tu her tiştî bêjî...  

Hesê got û pê re qotîya tûtinê da Evdo, bakirê kurikê şagirt ku 
çayê ji Evdo re bênî... 

  -De ka bîna xwe fireh ke, ez ji te re bêjim...  
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Evdo got û bi destê rastê gotî girt ,bi destê di derbeka hêdî li 
tenişta qotîyê xist, guhezte      destê dî û li alîyê di jî xist...Qotî 
vekir û gotina xwe berdewam kir... 

  -Ez bi rê ketim, rohilat û germa rojê xwe hêdî hêdî berda, sira sibê 
hinekî şikand, ez gihame werzê xwe, min berê xwe da nav wêrz û 
li nav pinan gerîyam ta ko min zebeşekî emêrîkanî dît ... 

  -Çavên, te gelekî dirêjkir, bes e. 

  Hesê vê carê bi bîntengî got...evdo jî destpêkiriye.Çixara xwe 
dipêçe, bi lêva xwe pela çixarê şilkir û bi tilîyên xwe cîyê şilkirî jê 
kir û tûtin berda nav pel û axaftina xwe domand... 

  -Min kêra xwe ji ber xwe derxist û zebeşê xwe kire qetitk, 
zebeşekî sor û şêrîn û hînik, min bi nanê xwe xwar,dîsa min da ser 
rê, da ko bigihime ser riya qîrê... 

  -Xwedê jê razî, me got xêr e tu zû hatî, me ne got li ser jîyana xwe 
biaxive... 

  -Sebrê bide camêr, tu çiqas bînteng î...Ez giham ne giham miqrobas li 
ber min rawesta, berdestik berî ku ba raweste bi tinazî xwe jê avêt da 
ku rê bide min ez siwarbim bas ne gelekî tijî bû , çavên min li xiçîk 
ket, wî jî bi dengekî bilind bakire min da ku li rex rûnim, silavek min   

Li xiçîk kir, me li rewş û halê hevda pirsî, tu nabê rebeno xwestine 
dadgehê ji ber qaçaxîke kevin... 

  -Em wilo ne, ji xwe re diaxivin, me dît ko bas li deverekê rawesta 
û Xelîlê Ehmed siwarbû, me bakiryê, hate rex me, me li hal û 
demên hev pirsî...berê wî jî li bajêr bû...Hesê bi dengekî  bilind û bi 
bînke teng qîriya... 

  -Mala te çû mîratê, ma ez şaşbûm min pirsek ji te kir, ma çawa 
çêbû...hey hawar? 

  Evdo bi xwîneke sar lê vegerand: 

  -Çiqasî bîna te teng e maxabo, de xwe bigire da ji te re timama 
kim...berê Xelîlê Ehmed li bajêr e,hûre-mûr ji malê re gerkin...basa 
me li gelek cîyan rawesta, hin peya bûn, hinek siwar bûn...ji nişka 
ve... 
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  Hesê nema xwe girt: 

  -Hey xwedê rihê te bistîne û mala te biviritîne,malxirabo bese,ma 
ez kufirîm ku me pirsek ji te kir û me got xêre tu zû hatî...Wey sed 
carê ne xêr be... 

  Û bi tundî rabû ser xwe û bi lez meşî...Lê Evdo bi xwîna xweyî 
sar ji ser kursiyê xwe nerabû, hêjî dixwest çîroka xwe dewam bike.  

 

Têbînî: Ev çîrok ji kitêba bi navê Kelevajî hatiye wergirtin. 
(Weşanên Avesta, 2004) 
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KELEVAJÎ 

Ergîn Opengîn 

Ev çîrok, ku navê xwe daye kitêbê, bi nezera min du profîlên ji hev 
biyanîûyî raberî xwendevanan dike. A yekem profîla mirovê 
gundî ye ku nivîskar bi qehremanê çîrokê Ewdo re pêşkeş dike; a 
duyem jî mirovê bajarî ye ku bi Hesêyê bêsebr nimandiye. Ji bo ku 
ev her du profîlên lêkdûr di hişê xwendevên de şikl û qalibên xwe 
yên xweser û mexsûs bigirin, hal û hereketên wan gelekî bi hostetî 
hatine teswîrkirin.  

 

Em ji tehlîla bajariyê bêsebr dest pê bikin û pê re biçin: Wekî 
taybetiyeke edetên navlêkirinên civaka kurdan, nav qewî (ewqas) 
bi şêweyên xwe yên eslî nayên bilêvkirin. Ev fenomena 
navxirabkirinê tişteke qedîmî ye û balkêş e ku tu kesekê pê ecêb 
nîn e. Herçend mirov bikare gelek terz û formên vê xerabkirinê lê 
rêz bike jî du formên sereke tavilê xwe ji nav wan didin der. A 
yekem, piştî kurtkirina navî ‘o’ lê tê zêdekirin ku bi vî awayî 
navên mîna ‘Miho’, ‘Saqo’, ‘Pişo’, ‘Heso’ çêdibin; a duyem jî, piştî 
kurtkirina navî vê carê ‘ê’ lê tê zêdekirin ku bi vî awayî jî navên 
mîna ‘Mihê’, ‘Saqê’, ‘Hesê’ çêdibin.  

 

Herçend em nekarin her yek ji wan du şêwe navxerabkirinan 
rasterast wekî aîdê sinifekê, an jî civakeke wekî bajarî an jî gundî 
nîşan bidin jî, bi nezera min em dikarin elaqeyeke bi vî rengî di 
navbera forma nazik û kubartir ‘ê’ û bajarîbûnê; û herwiha di 
navbera a qebetir ‘o’ û gundiyatiyê de bibînin. Balkêş e gelek 
navan her du formên xwe jî hene mîna ‘Miho’ û ‘Mihê’, û ‘Heso’ û 
‘Hesê’. Îcar ev du form bi çi rêzik û qanûnekê li xwedanên navan 
belav dibin? Heke em hindekî binhişê xwe têk bidin, heta bi tiliya 
eşedê hindekî têk werdin emê bibînin ku mesele tê û di xwedanê 
navî de bi dawî dibe. Li vir ez nirxandinên kûrtir ji xwendevên re 
dihêlim û bêyî ku zêdetir ji çîrokê dûr bikevim pêwendiya 
çavdêriyên xwe û çîrokê rave bikim.  
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Navê Hesê bi forma navxerabkirina bajarvanî hatiye çêkirin û yê 
Ewdo bi ya gundiyatiyê. Anku nivîskar, ji navên lehengên xwe 
dest bi xêzkirina ew xeta ciyawazî û biyanîbûna di navbera wan 
her du layan de dike û em binêrin çawa dewamê lê diîne. 

 

Çîrok bi dîmena Hesê dest pê dike ku li bazarê temaşe dike. Hesê 
rûniştî ye, lê em ji liv û bizavên wî yên ne-aram tê digihin ku 
hindekî nerihet e. Hetta heke hindekî binkol bikin em dikarin 
dijayetiyekê di navbera teswîra mekanî û hereketên wî de saz 
bikin; ji ber ku hem li ber taldeya siya dîwarê qehwexanê rûniştî 
ye û hem jî wekî ku dil û mêjiyê wî xwe bi aramiya cî hay nadin û 
didin dû ya xwe pêyê xwe yê rastê li ser lingê çepê re bi xurtî çep 
û rast xar û banî dihejîne; herwiha ser jî lê sabît nîn e, berê xwe her 
diguherîne. Ji vê profîlê taybetiyên mirovê bajarî aşkera ne ku ji 
ber geremola jiyanê, keşmekeş û muşkiliyên şexsî li ciyên talde û 
tenha jî xweşî û rihetî li wan nabe nisîb. Her di nav eceleyekê de 
ne, her karekî wan ê acîl heye ku divê biqedînin, hesabeke wan 
heye ku bi hûrgulî bidin. Gelek caran di vê hengameyê de mîna 
kavregêjan lê tên û nema xwe jî baş dizanin.  

 

Lehengê duyem ê çîrokê ku hindek xususiyetên şexsiyeta wî ji 
navê wî û forma xerab a navê wî tên famkirin, ji serê çîrokê heta 
dawiya çîrokê bi navê xwe re hevaheng hatiye neqşkirin. Gelekî 
bêhnfireh e, jixwe dema guhdarê wî ji ber çîrdirêjiya wî xwe lê 
dixeyidînê, Ewdo wî bi bêhnkurtiyê sûcdar dike. Ewdo, kalekî 
gundî, wekî piraniya kalên me gelek hez ji axaftinê (monolog) dike 
lewre maceraya xwe ya zûhatinê bi hûrgulî û dûvedirêjî digerîne 
(vedibêje) ku bi zeraqa rojê dide dest pê kirin bi nimêj, werz û pin 
û siwariya mînîbasê dewamê lê dike û ji ber ‘bêhnkurtiya’ 
guhdarê xwe (bi ya guhdarî ji ber zêde bêhnfirehiya Ewdo) 
dawîlêanîn lê nabe nisîb. Hereketên Ewdo yên dema vegotina 
çîrokrêya xwe, profîla wî li pêş çavên mirov hêj zelaltir dike lewre 
hevokên wekî ‘bi destê rastê qodî girt, bi destê dî derbeke hêdî li 
qodiyê xist, guhezte destê dî û li aliyê dî jî xist…’; ‘Ewdo jî dest pê 
kiriye. Çixara xwe dipêçe, bi lêva xwe pela çixarê şil kir û bi tiliyên 
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xwe ciyê şilkirî jê kir û tutin berda nav pel û axaftina xwe 
domand’, resmê kalo ku hay ji ilmê dinyayê tune , heçko bêpaxav, 
û hindî ku tu bêjî bextewar û dilrihet rasterast raberî me dikin. 

 

Ev her du profîl û ligel wan du profîlan jî du cure jiyanên civakî 
wekî me berê jî diyar kiribû bi hostatî û zimaneke fesîh hatine 
neqşkirin. Argo û bikaranînên resen ên zimên, tam û çêjeke sivik û 
şirîn li seranserê çîrokê direşîne. Ekonomiya gotinan aşkera ye, lê 
bi gelek kêm gotinan mijareke gelekî kûr û dûr, hûr hûr hatiye 
analîzkirin. Di dawiya çîrokê de, sebra Hesê’yê bajarî têrê nake ku 
xwe li ber suhbeta Ewdoyê gundî û pirqise ragire lewre bi dicûnan 
sehneyê terk dike. Yek dikare wê terkkirinê wekî lêkdûrbûn-
lêkbiyanîbûna her du cure jiyan û civakan jî bixwîne ku êdî elaqe 
û daxwaz û awatên wan nema li hev digirin, û ev yek jî dibe 
sebebê muşkiliyên kommunîkasyon û levfamkirinê. Ku têkilî li ser 
faktora lev tehemmulkirinê tê danîn û sînorê vê tehemmulê jî 
heye. Wekî ku di çîrokê de diyar dibe lê bihurîna sînorê 
tehemmulê bi şikleke nexweş bi dawî dibe.  

 

Xaleke dawî, dibe ku razek jî di axirîn paragrafa çîrokê de veşartî 
be. Piştî rabûn û çûna Hesê, Ewdo bi awayekî şaşwaz li ciyê xwe 
dimîne wekî ku qet ne li benda tişteke wiha ye, û dilê wî hêj jî li dû 
tevawkirina çîroka xwe ye. Halê Ewdo yê pasîf, bi nezera min bi 
me dide zanîn ku di vê lêkdûrketinê de piraniya mesuliyetê (sûcê) 
a bajarvaniyê ye, lewre gundiyatî statîk e, her wekî berê ma ye; lê 
belê bajarvanî aktîf e û her diguhere; lew şaşwaziya Ewdo jî ji ber 
famnekirina wan guherînan e.                 
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LEHENG 

 

Gordereş 

         

Şer, mirin, kuştin, bindestî, zordarî, aştî, tiving, barût, serhildan, 
têkoşîn, û gelek kelîmeyên din ku ligel van di heman rêzê de ne di 
ferhenga kurdan de; kelîmeyên pir muhîm in  lewre ewqas ketine 
nav jiyan û fikra kurdan ku bêyî wan nema ne jiyan ne jî fikr 
çêdibe. Qasî ku aşiqên niştimana xwe ewqas lê xerîb in jî, aştî û şer 
di mêjiyê şervanan de jî du fenomenên pevgirêdayî ne. Mirin piştî 
wextekê bêminetî ye, ne meseleyeke mezin e û kuştin jî kêm zêde 
wesa.  

 

Di nav kurdên Kirmanşanê de `edet e, dema zarokek çêdibe, yek ji 
karên ewil jê re enstrumaneke muzîkê terxan dikin. Dê bi xweşî û 
germiya wê mezin bibe. Li bal me heke di zaroktiyê de çekek li 
zarok neyê dayîn jî piştî wextekê çi bi awayekî pasîf çi bi awayekî 
aktîf, çek dibe parçeyeke jiyana me kurdên din.  

 

Ev çîrok bi dubendiyên şexsî ku ji ber vê rewşa kurdan a di 
navbera daxwaza aştî, aramiyê, û şer û çekan de çêdibin, 
dadikeve. Mijareke kell e. Şehîdê bênav (gomnav) ku ji ber ax û 
keserên bapîrê xwe yê ji welatê xwe hatî dûrxistin mezin bûye 
radihije şûrê serhildanê û ji bo `welatekî azad` berê xwe dide çiya. 
Dudiliya wî ya li ber bêqirariya ku ji kuştina leşkerê kuştibû 
xemgîn bibe an na, bi ya min derûniyeke giştî ye. Lewre heye ku 
gelek şervan hebin ku tenê ji neçarî dikujin û dizanin ku ew kuştin 
wê nebe xelasî. Lê belê herwekî di vê çîrokê de jî dibe xwe bi 
sibeya welatekî azad tesellî dikin.  

 

Her wekî dawiya gelek ji şervanan dawiya wî şervanê bênav jî 
mirin dibe. Îmaja guvişîna hinavên wî ku wekî nosyoneke şerî tê 
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diyar dibe, ligel xwe gelek tiştên din ên balkêş bi bîr tîne. Herwiha 
deftera ku hêj di serê çîrokê de meraqê li xwendevan peyda dike, 
di dawiya çîrokê de dema ku şervanê me tê kuştin û deftera xwînî 
li ber bayî dikeve û rûpel jê yek û yek diqulibin dike ku çîrok di 
nav konsepteke tevaw û yekgirtî de bimîne. Dema nivîsa ser 
defterê aşkera dibe, di ferhenga kurdan de şirîkatiya kelîmeyên 
dijwate ên mîna aştî û şer ku li jor behs lê bibû, hêj peyttir dibe; 
lewre li ser deftera şervanê ku ji bo azadiya welatê xwe leşkerê 
dujmin dikuşt û canê xwe di şer de dida tenê kelîmeya aştî, di 
hemû rûpelan de, hatibû nivîsîn.        
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SALİH ŞEN 

MESELEYA CINA 

Salih Şen 

Her çiqas mirov hebûn cin jî hebûn. Eladîn lampeyê difirkand, jê 
cinek camêr derdiket. “tu çi dixwazî ey xwedî?” digot. Di nav 
tûnebûyekî çi naxwazî… Lampeyên gundiyan ê rûyê camên wan 
bi sorgulî hatibû nexişandin, di bin siya wê lampê de ew zarokên 
gûndî gelo daxwaza wan çibû ji cinan.  

Rêmo xweş evinek xwest. Xwedé da. 

Mirovan di qelaşên axê da mîstin 

Mala cinan xera bû, zarokên wan fetisîn. 

Cinan xezeb barandin ser mirovan. 

Evîna Rêmo jê qetandin 

Ew kirin parçe parçe. 

Rémo dîn bû, gûnê dîna pê hat 

Mirovan ew girêdan 

Cin heyf hilanî û ketin kunê xwe 

Qet derneketin ji lampeyan 

Lampe rabûn elektrîk hat. Şewq zêde lê ne ronahî. 

Baweriya mirovan jî ji cinan nema. 

Gotin cin tune. zarok man bê lampe û bê hêvî. 
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CAN YÜCEL  
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Amadekarê Dosyayê û Wergera Helbestan: Hekîm Kılıç 

 

Amadekarên Kronolojiyê: Alev Güneş, Hekîm Kılıç  
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DER BARÊ CAN YÜCEL DE 

 

 

“Helbestvan gişt çivîkê 
hefsê ne. Dilên xwe bi 
xwe bi xwe dişewitînin 
ku ev jî kêmasiya 
mezin ya mirov e. Ji 
ber vî hawî pir zor 
helbest derdikeve, ya 
rastî helbestvan 
dernakeve lê carna 
helbest derdikeve.”  

Can Yücel 

 

 

Helbest wergerî zimanekî din dibe an na? Ev pirsa ji terefî gelek 
mirovan tê pirsîn û gelek caran jî bersiva wê “na” ye. Li gorî wan, 
helbest weke bedenekî mirovekî ye, ma dibe ji nuh de ve bê ava 
kirin û helbest tiştekî xerîb e, çaxa wergerî zimanekî din dibe tu 
maneya wan peyvên di helbestê de namîne. Her wiha, peyv û 
hevok di hundirê zimanê xwe de bi reng, deng, tam û maneyek 
taybet cih digre. Lê wextê mirov li dîrokê binere wê bibîne ku 
mirovên weke Shakespeare jî bi wergerên xwe yî helbesta di dil û 
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aqilê gelek insana de ciyek taybet girtine. Can Yücel jî ji van 
mirovana yek e...    

 

Can Yücel di sala 1926’a de li Stenbolê hatiye dinyê. Di zaningeha 
Ankara û Cambridge di beşê Latînî û Yûnanî de xwend. Di hin 
balyoziyan de wergêrî û li Londonê di beşa Turkî ya BBC’yê de 
spîkertî kir. 

 

Eskeriya xwe li Kore’yê kir. Piştî di sala 1958’a de vegeriya 
Turkiyeyê demakî li Bodrumê rêbertiya turîsta kir. Dawiyê weke 
wergêr û helberstvanekî xweser jiyana xwe li Stenbolê berdewam 
kir. Di 1956’a de bi Güler Yücel re zewicî. Ji vê zewacê du qîz 
(Güzel û Su) û lawek (Hasan) çê bû. 

 

Di salên xwe yî dawiyê de li Datça’yê rûnişt û her hefte di kovara 
Lemanê, her meh jî di Öküzê nivîs û helbestên wî hatin çapkirin. Ji 
heqareta li Serokkomar Süleyman Demirel dihat darizandin. Di 
hilbijartina 18’ê Nîsanê de bû berendamê parlamenterê rêza 
yekem yê ÖDP’ya İzmir’ê.  

 

Di heyama 12ê Adarê 1971’ê de, ji ber wergerên wî yên ji Mao û 
Che 15 salan ceza lê hate birîn. Bi efûya giştî ya sala 1974’a hate 
berdan. Piştî derket ji derve, pirtûka bi navê Bir Siyasinin Şiirleri 
(Helbestên Siyasetvanekî) ku di hepsê nivîsandibû çap kir. Piştî 
12ê Îlona 1980 pirtûka wî yî bi navê Rengahenk (Rengaheng) bi 
îdîaya mustehcenbûnê hate topkirin. 

 

Di helbestên xwe gelekî cih dide peyvên argo û mustehcen û ji ber 
vî hawî jî gelek cara bal kişandiye û lêpirsyarî hatiye çêkirin. Di 
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sala 1950 de helbestên xwe yî ewil di pirtûka bi navê Yazma50 top 
kiriye.   

 

Di helbestên Can Yücel hîcw û hestyariya civakî giraniyek mezin 
digre. Bi zimanê xwe yî fêmbar û dîtinên xwe yî afirîner bal 
kişand. Çavkaniyen îlhamê û mijarên helbestên wî; xweza, însan, 
bûyer, mefhûm, heycan û hest in. Di gelek helbestên wî de însanên 
ku ji wan hez dike heye.          

 

Can Yücel herwiha ji lîstikên Lorca, Shakespeare û Brecht werger 
çêkiriye. Wergerên wî yî ji Shakespeare ji eslê tekstê gelek caran 
dûr e yanî ne werger lê ji nû ve qulipandin e. Bi taybetî jî A 
Midsummer Night’s Dream (Xewna Şevek Havînî) ku weke Bahar 
Noktası wergerî zimanê Turkî kiriye tê bêje qey ji nû de 
nivîsandiye. Peyva Shakespeare ya navdar “to be or not to be” 
(hebûn ya jî nebûn) weke “bir ihtimal daha var, o da ölmek mi 
dersin”(tu dibê, îhtimalek din jî heye, ew jî mirin e) wergerî 
zimanê Turkî kiriye.   

 

Helbestvan şeva 12ê Tebaxa 1999’a çû rahmetê û bi gulên berbero 
ku pir ji wan hez dikir hate oxurkirin û li Datça’yê hate definkirin. 

 

                                                 
50

 Yazma, di zimanê Turkî de tê sê maneya; Nivîsîn, Ne nivîse û Hibrî. Can 

Yücel îhtîmala mezin e ku bi maneya yekemîn yanî weke peyva �ivîsîn bi kar 

anîye. (n.w.)   
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KRONOLOJİYA CAN YÜCEL 

 

1926 Li Stenbolê hatiye dinyê. Lawê Hasan Ali Yücel -
wezîrê perwerdeyê netewî yê ewil î Turkiyeyê- e.  

1945-1965 Can Yücel, di navbera van salan de di kovarên 
"Yenilikler", "Beraber", "Seçilmiş Hikayeler", 
"Dost", "Sosyal Adalet", "Şiir Sanatı", "Dönem", 
"Yöne", "Ant", "İmece", "Papirus" de nivîsandiye. 
Yücel bi helbest, nivîs û helbestên wergerê ku di 
kovarên "Yeni Dergi", "Birikim", "Sanat Emeği", 
"Yazko Edebiyat" û "Yeni Düşün" de hatine 
çapkirin tê naskirin, piştî 1965 li ser mijarên siyasî 
jî berhem daye.   

1950 Wêjenasê navdar piştî li Zaningeha Cambridgê 
perwerdehiya Latînî û  Yûnanî sitend dîsa 
vegeriya Turkiyeyê. Heman salê pirtûka wî ya bi 
navê Yazma hatiye weşandin. 

1953 Wergera pirtûka Eleanor  Roosevelt a bi navê Yên 
tê bîra min çêkiriye. 

1956 Bi Güler Yücel re zeviciye. Eynê salê wergera 
pirtûka Georges Duhamel a bi navê Turkiyeya Nuh: 
Dewletek Rojava çêkiriye. 

1957 Wergera pirtûka bi nave Ji Her Cûrê-Wergerên ji 
Helbestên Dinyê hatiye weşandin.  

1958 Wergera pirtûka Anna Frank a bi navê Deftera 
Bîranînê ya Anna Frank hatiye weşandin.  
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1959 Wergera pirtûka S.Lane Poole a bi navê Bîranînên 
Lord Stadford yên Turkiyeyê hatiye weşandin. 

1962 Di wê salê de li İngilîstanê, dîtina wî ya pirtûkeke 
rêzimanê Turkî ku di 1709 de bi tîpên Latînî bi 
forma çapberî(lîtografî) hatiye çapkirin, gelekî 
deng veda. 

1963 Vê salê hate Turkiyeyê û çendakî li Bodrumê 
rêberiya turîsta kir. 

1964 Pirtûkên wergerê yên bi navê Pîna Cam - 
T.Williams û Gatsbyê Mirês - S.Fitzgerald hatine 
weşandin. 

1967 Pirtûkên wergerê yên bi navê Lenin li Petrogradê 
ye- E.Wilson, Li 

Kûbayê Sosyalîzm û Mirov- E.Che Guevara, Cenga 
Gerîla- Mao Tse Tung hatine weşandin. 

1968 Pirtûka wergerê ya bi navê Desthilatiya Reş - 
S.Charmichael hatiye weşandin. 

1971 Di vê heyamê de (Heyama 12ê Adarê), ji ber 
wergerên wî yên ji Mao û Che 15 salan ceza lê hate 
birîn.   

1972 Pirtûka wergerê ya bi navê Mavala51 Saloz- P.Weiss 
hatiye weşandin.  

                                                 
51

 Mavala: Strana ku ligel bilûrê tê gotin. 
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1974 Ceza wî kete ber efûyê û hate berdan. Heman salê 
pirtûkên helbestê yên bi navê Sevgi Duvarı 
(Dîwarê Evînê) û Bir Siyasinin Şiirleri (Helbestên 
Siyasetvanekî) hatiye weşandin. 

1976 Pirtûka helbestê ya bi navê “Ölüm ve Oğlum (Mirin 
û Lawê Min)” hatiye weşandin. 

1977 Pirtûka wergerê ya bi navê Ji Bo Nû Destpêkeran 
Marks –Rius, hatiye weşandin.   

1981 Pirtûka wergerê ya bi navê Bahar Noktası -
W.Shakespeare û heman salê pirtûka helbestê ya 
bi navê Şiir Alayı (Alaya Helbestê) hatiye 
weşandin. 

1982 Pirtûka wergerê ya bi navê Şvayk li Hemberî Hîtler -
Bertolt Brecht, û pirtûka helbestê ya bi navê 
Rengahenk (Rengaheng) hatiye weşandin. 

1983 Pirtûka wergerê ya bi navê Don Cristobita û Don 
Rosita -Federico Garcia Lorca, hatiye weşandin. 

1984 Pirtûka helbestê ya bi navê Gökyokuş 
(Ezmanderbejêr) hatiye weşandin. 

1985 Pirtûka helbestê ya bi navê Beşbiryerde 
(Pêncliciyekî) hatiye weşandin. 

1986 Pirtûka helbestê ya bi navê Canfeda hatiye 
weşandin. 
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1988 Pirtûka wergerê ya bi navê Çîroka Hêla Rojavayê -
A.Laurents, hatiye weşandin. 

1990 Pirtûkên wî yên bi navê Kısa Devre (Dewreya Kin)  

û Kuzgunun Yavrusu (Çêlika Qijika Reş)  hatiye 
weşandin. 

1991 Pirtûkên wergerê yên bi navê Bîna Berfê -C. M. 
Schulz û  

Bahoz -W.Shakespeare, hatine weşandin. 

1992 Pirtûkên wergerên yên bi navê Oliver Twist -
C.Dickens, Hamlet - W.Shakespeare, Girava Xezînê 
- R. L Stevenson û pirtûka wî ya bi navê Çok Bi 
Çocuk (Pir Zarok e) hatine weşandin. 

1993 Pirtûkên wî yên bi navê Gece Vardiyası (Vardiya 
Şevê)  û Güle Güle Seslerin Sessizliği (Bi xatirê te 
Bêdengiya Dengan) hatine weşandin. 

1994 Berhemên wî yên bi navê Gezintiler (Seyran) û 
Düzünden (Jidûziyê) hatine weşandin.  

1995 Berhemên wî yên bi navê Maaile û Can’dan Yazılar 
(Nivîsên Ji Can) hatine weşandin. 

1997 Pirtûka wî ya bi navê  Seke Seke (Lotik bi Lotik) 
hatiye weşandin. 

1999 Pirtûkên wî yên bi navê Mekanım Datça Olsun 
(Warê Min Bila Datça be) û Alavara hatine 
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weşandin. Heman salê di 12ê meha Tebaxê de 
çûye ser dilovaniya xwe.  

 

 

ÇEND MÎNAK Jİ HELBESTÊN CAN YÜCEL 

 

EM ŞER BİKİN Jİ BO AŞTİYÊ  

 

Herba sar xelas bû 

Şerên germ dest pê kir 

Welatê min jî di rewşek şerekî navxweyî de 

Welatê min di dil peritandinekê de 

Mezra dişewitin 

Gund dişewitin 

Hundirê min dişewite 

Zarok digrîn 

Dayik digrîn 

Bavê me dişevitin 

Di hundir deh hezar pirçî 

Ji derve bi sed hezaran tazî 

Ji bo aştiyê em şer bikin 

Em şer bikin ji bo aştiyê... 
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MİSRETİM 

 

Çiqas hisretî te me 

 ji ber em bi hev re dijên 

Çiqas hisretî te me 

 ji ber em bi hev re namirin  

Çiqas hisretî te me 

 ji ber em ê gelekî hevdû bibînin 

 

 

CANÊ MEZİN GOT KU: 

 

Min neqewirînin nav livîna 

Qet xewa min tune 

Hîn ez ê bibim mudaxilê gotinên we  

Ez ê hawîr dorê belaw bikim 

Ez ê televizyonê bigirim 

Hîn ez ê resmê berberoyê çêkim 

Ez ê ji tiliya xwe yî mezin re helbesta bixînim 

Ez ê bifîkînim 

Hîn gelek nav henin 

Ez ê şeva we tarî bikim 

Ez ê vazoya we yî Kutahya bişkînim 

Min bêwext nerazînin 

Hîn gelekî zû ye 
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HELBESTA KESK 

 

Çiqasî tu dineri, pir dibin stêrk di şevê 

Bi tilîkên te nayên jimartin; 

Hin ji wan tê bihîstin, hin nayên, 

Çiqasî tu guhdarî diki, zêde dibin di şevê 

Deng tên, 

Ya ji zû, ya ji hêdî. 

 

Her tişt ji zimanê xwe dipeyive; 

Tarîtî ser wê binixime jî 

Di şevê de dewam dike reng û reng 

Di şaxê darê, di ba de; 

Her tişt bi rengê xwe dipeyive. 

 

Çavên xwe digirt disekinî; 

Dest û kulmên xwe yî dişuhibe pela, dirêj dikir, 

Disekinî heta bibihîse  

Di şaxê darê, di ba de; 

Çaxa kesk dibihîst radiket 

Di xewna xwe...  

 

 

MÎHTÎHAR 
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Karê te çiye? dibêjin 

Berhê beradayî me min digot, 

Mirin e dibêjim van çaxana 

Mirin karê min î asas e 

Ma ez fîl im di daristanan de xwe veşêrim 

Wextê ecela min hate, 

Helbestvan im ez dimirim 

Li pêşî çavê we 

Bi qîrîn û qîjîn   

 

BESE 

  

Pir dirêj e ev dirêjahiyanan 

Sê deqqe besî min e 

Ji bo dengên zaroka 

Wextê ji mektebê vegerê  

 

Sê deqqe besî min e 

Ji bo ji çavê we maç bikim  

Û ji bo ji cenetê bêm qewirandin... 

  

BİMESAFE 

  

Ji ku tê ecêb 

Ev xerîbiya min î xerîb? 
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Ne wexta ji malê dûrdikevim 

Û ne jî wexta dûrî malê me 

Lê her ku nêzî û nêzîkî malê dibim  

Zêde dibe hisreta min î malê 

 

 

QURSA ROJÊ  

 

Ji dêvla tê rojê feth bike 

Teslîmî rojê bibe ! 

Binere, ew her dû zarokana jî werê kirine ! 

Bedenê wan î wek marsiqê52 

Derpiyekî reş li qûna wan 

Xiyar dixwun di otobosê li ser niga 

Zarokên rojê... 

Ba jî werê ye, 

Bi germayiya rojê difûrîne.... 

Ev ne qursa Qur’anê, Qursa Rojê ye! 

 

 

DOKTOR 

 

Ketim nav derdên bêçare 

Ma qey tune çara vêya? 

Heye: 
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 Marsiq: (Tr. marsık) Komira darîn a tam çênebûyî. 
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Hezkirina jiyanê qasî tê bimrî! 

 

Bansaet   

 

Ji nişka ve ez ê rakevim 

Piştî çendîn bêxewiyê bixew, 

Tê bê qey wê beybûn vebin li pêş balkonê 

Pisîk wê werin tê de birîn 

Zibil… 

Ez ê rakevim, ne ji bo ku herkesî bixim xewê 

Ji bo ji xewê rakim, 

Ez tim were jiyam 

Ji bo herkesî ji xew rakim, 

Ne wext û saeta wê bû belkî 

Belkî jî ez 

Jiheqderneketim. 

 

 

Remezan  

 

Wextê fitara mirov xwe bikuşe  

Rojiya wî xera dibe ma? 

 

Sehneyak Dîrokê  

 

Wek Herba Navxweyî ya Îspanyolê me 
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Li alîkî Fransa 

Li alîkî Anarşîzm 

Li alîkî Stalîn 

Li alîkî Nazî, Faşîstan 

Li alîkî Dîrok 

Li alîkî ez, 

Digrîm bi Sanço Pançoy re 

Ez nemirîm lê ew mirin.  
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