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 (Metn û Lêkolîn)

Mela ‘Eliyê Baqustanî, şair, edîb, ‘alim û mutesewifekî vê serdemê ye. Wekî 
gelek şairên Kurd wî jî di medreseyên Kurdistanê de xwendiye û feqî dane xwendin. 
Helbet ev tiştekî gelek girîng e. Lewra gelek ‘alim û zanayên Kurd bi kurdî 
nenivîsandine. Piraniya wan bi ‘erebî nivîsandine. Loma jî kurdînûsiya van ‘alimên 
hêja ji ziman û edebiyata kurdî re layiqê pesnê ye ne. 

Ji ber hin mijar, têgeh, mefhum û rîwayetên ku bi biyografiyekê re  ne têkildar in, 
berhem dorpeç kirine pêwistî çêbû ku em yek bi yek li ser formên/cureyên nêzî 
biyografiye rawestin. Piştî hûrnêrîneke biçûk hate dîtin ku berhem, gihaştî nebe jî 
biyografî ye. Helbet helbestbûyîna berhemê jî girîngiya wê mezintir dike. Bi vî awayî 
hêjayî gotinê ye, heta ku berhemeke biyografîk a menzûm bi dest nekeve, yekem 
biyografiya menzûm a kurmancî Siltan Şêxmûs e.  

Tevî ku mijar bi awayekî çîrokane hatibe vegotin jî, lîrîzm, dîdaktîzm û rexneyê jî 
di nav xwe de dihewîne. Malikên lîrîk, lîrîzma xwe dispêrin disîplîna tesewifê. Yên 
dîdaktîk ji pirşîretiya helbestvan û ji hatina jenerasyona sofîtiya wî ye. Yên rexneyî jî ji 
nefsmeziniya mirovî û li gorî dîn û tesewifê nejiyîna mirovan derketiye. Ji bilî malikên 
ku rasterast jiyana Siltan Şêxmûs vedibêjin, yên mayî bêtir hikmet û tesewif in. Pesnê 
zimanê kurdî jî di gelek malikan de hatiye dayîn ku ev jî taybetiyeke din a berhemê 
ye.

Wisa bawer dikim ku nivîskarên nû yên kurdî baş ji van berheman sûd 
wernagirin; ango nikarin têr û tije ji wan sûdê werbigirin. Ji ber vê jî di navbera 
berhemên do û îro de mesafeyeke mezin heye. Loma jî berhemên klasîk nikarin 
peyamên xwe bigihînin roja me û nifşa îro. Herwiha mijar û zimanê modern ê nivîsê 
jî pala xwe pir nade berhemên berî xwe. Ji ber vê yekê pêwistiyeke mezin bi lêkolîna 
van berhemên klasîk heye û divê bikevin nava heyata rojane ya nivîsa modern a 
Kurdî.   

Ev berhem yekem biyografiya Siltan Şêxmûs a kurdî/kurmancî û menzûm e. Ji 
xwe li ser jînnameya Siltan Şêxmûs xebateke têkûz heta niha nehatiye kirin. Belkî ya 
herî berfireh jî ev berhem be. 


