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ÊZÎDÎTÎ BERDEWAMİYA EZÎDAYA BABÎLÊ YE 

Ali Husein Kerim 

Mezopotamya Jorîn û Jêrîn cih û warê olên semawî ye. Olên wek Mûsevî, Xiristiyanî û 

Îslamiyetê hemû jî li vir peydabûne û paşê jî li cihanê belavbûne. Bi taybet li rojhilata navîn ol û 

baweriyên berê ji hêla van her sê olan ve ji holê hatine rakirin. Bermahîkên hin ol û baweriyên 

kevn di bin kirasê van her sê olan de hebûna xwe dihebînin. Lê belê baweriyeke berê ya ji 

hezaran salan pê ve li ser piyan maye jî heye. Ev Êzîdîtî ye. Êzdayetî bi serê xwe olekî ji wan 

hersêkên din cûdatir e. Diyare ji hizir û nêrînên xwe daye wan û hin tişt jî ji wan wergirtiye. Lê 

belê ti caran ji sadebûna xwe winda nekiriye. Helbet sedemên vê derhozeyê (mûcîze) yên 

coxrafî, çandî û civakî hene, lê belê li gel vê, dilsoziya êzîdiyan jî bi serê xwe şanaziyeke mezin 

e.  

Derbarê ola Êzdayetî û êzdiyan curbecur gotin û lêkolîn çêbûne û çêdibin jî. Him biyaniyan him 

jî êzîdiyan li ser navê “êzdî” hê li hev nekirine. Hin kes dibêjin navê wan “yêzdî ye”, hin kes jî 

dibêjin naxêr “ew êzdî ne.” Jixwe ev teşqere di nav êzdiyan xwe de jî heye. Diyare ji ber 

ecizbûna van gengeşiyane ku hin kes jî dibêjin, “em Zerdeştî ne.” Di vê mijarê de hizra 

pîrozbûna rojê wek palpişt destnîşan dikin. Helbet ev nêrîneke nerast e. Ji ber ku roj ji Serdema 

Seretayî pê ve ji bo mirovan pîroz e. Di dîroka hemû gelên cihanê de xweda û xwedawendên rojê 

hebû ne.  

Dîroknivîs û arkeolog dibêjin ku, li Mezopotamya kevnar du bajarên ku jêre digotin Babîl hebûn. 

Ji van yek Babîl bi xwe bû, yê dinê jî “birayê Babîlê” ango “Babîleke duyemîn” e. Ciyê Babîla 

dudemîn qasî 15 kilomêtreyan başûrê rojavayê Babila resen, li rojavayê çemê Firat, li tenîşta 

goleke piçûk hatibû damezirandin. Ji wê heremê re niha dibêjin El-Hille. Navê vî bajarbirayê 

Babîlê yê kevnar Borsîpa bû.  

Dîroka bajarê Borsîpa ya niviskî ji sala B.Z. 2000 î hatiye destnîşan kirin. Dema ku şah 

Hamurabî Babîlê dike paytext, hingê qedrê Borsîpayê jî zêdedibe. Lê belê bi taybet B. Z. 

sedsalên heftemîn û şeşemîn bûye makebajarekî girîng. Dîroknivîs, zimanzan derbarê wateya 

navê bajarê Borsîpa curbecur hizir û raman pêşkêş kirine. Hin ji wan dibêjin ku ev nav di 

Talmûdê de wek Bersif hatiye nivisandin, ji ber vê egerê navekî Sûmerî ye û tê wateya “şûrê 

deryayê, yan jî qoçê deryayê”. Jixwe, selimandina vî cureyî ya wateya navê bajarê Borsipa 

bedilhewa ye, ku kes navekî deryayî nade heremeke wisa dûrî deryayê. Diyare angoreyî 

“qeydeyê herdem” di vê mijarê de jî seredaniya zimanê kurdî nehatiye kirin. Her wiha ev nav bi 

kurdiyeke resen e û tê wateya Borsipî, ango rengê bor û spî. Di kurdî de ji rengê xakî yê nêzikî 

zer re dibêjin rengê bor. Heta peyva bor di çanda kurdî de bi navê hespê Mîrze Mehemed ve jî 

hatiye çesipandin (hespê bor). Eger mirov bi goreyî navê Bersif ê di Talmûdê de bihizire, dîsa 

encax bi riya kurdî dikare maneya wê keşifbike. Bersif/bersiv di kurdî de tê wateya cewaba pirsê. 

Ji xwe Borsipa/Borsipî bajarê ku Parestgeha Ezîda lê bû. Ezîda jî tê wateya “mala rastiyê”.  



2 
 

Her wiha her çi kesên derbarê jiyan û mirinê, xweda û xwedawendan xêr û gunehan pirsên wan 

hebûn, dikaribûn li bajarê Borsîpayê, mala rastiyê ji xwedayê NABU yê hîkmetê zanebûn û 

nivisê bipirse. Yanê bersivên piesên ewrarî li wir peydadibûn.  

Navê Borsîpayê mirov dikare wek Bersipî/Berdespî jî bisêwirîne. Ji ber ku îro li Kurdistanê bi 

sedan bi navê Avasipî, Kaniyasipî, Çiyayê Sipî, Bersipî/Berdespî hwd. cih û war hene. 

Gelo, tişt û sedemên ku bajarê Borsîpa/Bersipî hewqasî bi nav û deng kirine çi ne?  

Tiştên herî girîng perestgeha Ezîda, ya ku jê re dibêjin Barû/Quleya Babîlê û Dêlîbaxçeyên 

Babîlê bi xwe ne.  

Perestgeha Ezîda (ku rastiya wê Êzîda ye), ango Zîgûrata Ezida bi heft qat û heft reng bû, her 

qatekî wê wek nîşana gerestêrkekî dihate sêwirandin. Di tomarên antîk de jê re gotine “mala heft 

qatên erdê û buhuştê.” Bi taybet di serdema şah Nebûkadnezarê II. rûmet û giringiya perestgeha 

Êzîda hêjî bêtir e. Ji ber ku ev der ne bi tenê wek perstgehekî, di heman demê de wek navendeke 

astrolojiyê jî hatiye bikarînan. Ev rastî di nivisarên mixî yên li vir hatine dîtin de jî tê selimandin. 

Bilindiya kevneşopa perestgeha Êzîda ya mayî 47 metro ne. Gorîgotinan, dema ku nehatibû 

ruxandin qasî 100 metroyî bilind bû.   

Navê xwedayê Borsîpa Nabû ye. Nabû kurê Mardûk e û xwedayê nivis û zanînê ye. Angoreyî 

baweriya hingê salê carekê (meha nîsanê) Nabû ji bo seredana Marduk bike diçû Babîlê. Ji bo vê 

bûyerê jî ayîn û merasimên temsîlî çêdikirin. Peykerê Xwedayê keramet, nivis û zanînê Nabû di 

perestgeha Êzîdayê de dihate parastin. Angoreyî mîtolojiya Babîliyan dema cêjna biharê xweda û 

xwedawend li salona qederê komdibin û biryara kiryarên sala dahatû didin, hingê Nabû biryarên 

wan dinivisîne. Nabû di heman demê de peyamberê xweda û xwedawenda ye jî. Ji ber vê egerê 

navê Nabû lê kirine. Îro jî bi pêxemberan re dibêjin Nebî.  

Alai sirûdeke perestgeha Ezîda ya Bersipiyê wisa tê gotin
1
: 

1. Berspî dişibê ezmên 

2. Hemberî Esaraa, bilind e Ezida 

5. Pelên wê dighin heta ewran 

6. Rîçalên wê bingehê wê dinê ne 

 

Di Încîlê de behsa zîgûrata Êzîda, yanê Barûya Babîlê wiha tê gotin: 

Geneza (afirandin) beşa 11-mîn. 

 

1 Li ser rûyê erdê bi tenê zimanek û heman axaftin hebû 

2 Wan bi aliyê rohilat ve meşiyan, li welatê Şînar gihîştin deştekî. 

3 Û yekî ji yê din re wiha got: “Ka werin em qermîtan çêbikin û wan di nav 

                                                             
1 Diana Lipton, Revisions of the Night, Politics and Promises in the Patriarchal Dreams of Genesis, Sheffield 

Academic Press ltd Mansion House, England, 1999. 
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êgir de baş bisincirînin!” Her wiha şûna keviran qermît, şûna kilsê jî qîr 

bikarînan. 

4 Û ev jî gotin: “em ê keleyeke wisa bilind çêbikin bila serê barûya wê 

bighêje ezmên û paşê jî bila navekî me hebe ku em li ser rûyê erdê belav 

nebin.” 

5 Xwadê ji bo kela û barûya ku kurê mirovan çêkiriye bibîne dakete xarê. 

6 Û Xwadê got: “Ev yek millet in û hemû jî bi heman zimanî diaxifin, ji vê 

gavê pê de şi bo tişta di hişê wan de ye çêbikin, ti kes nikare wan bide 

rawestandin. 

7 Divê em dakevin jêr û ziamanê wan tevlihev bikin, ta ku yek ji yekî fêm 

neke.” 

8 Xwadê ew der bi erdê re yeksan kir, her wiha nikaribûn kelayê avabikin. 

9 Ji ber vê sedemê ji kelayê re gotin Babîl, ji ver ku Xwadê li wir hemû 

zimanên cihanê ji hev veqetand û ew li ser cihanê belav kirin. 

 

Ezida bixwe zîgurateke hef qate û her qatekî wê temsîla gerestêtkekî dike. Her geresterk jî wek 

cih û warê xwedayekî tê zanin. Di tomarnameyên antîk de hatiye xwandinê ku bi Ezîdayê re 

digotin “Mala heft qat ê erdê û buhuştê.” Bi taybet di serdema Nebûkadzezarê II di 

Mezopotamyayê de bûye cih û warekî perestişê pir girîng. Angoreyî tablêtên ku di nav kavilên 

vê perestgehê de hatine dîtin, perestgeh di heman demê de navendeke astrolojiyê ye.  

Perestgeha Ezîda kengî hatiye avakirin nayê zanîn, angoreyî hin zanyaran ev perestgeh 

milenyuma 2000î ya B.Z. hatiye avakirin. Dema ku Bail her wiha Borsîpa jî dikeve bindestê 

Kasitiyan hingê xwedayê Nabu wek kurê Marduk tê destnîşankirin.
2
 Marduk jî serokê panteona 

Babîlê ye. Paraskarê bajarê Babilê bi xwe ye. Gerestêrka wî jî Berçîs e (Jupîter). Her wiha ji hêla 

Hamurabi jî hatiye veherandin. Piraniya oryantalist û arkeologan zigûrata Ezîda Barûya Babîlê 

ya efsanevî bi xwe dinirxînin.  

Setdema deshilatdariya Selefkûyan li Babîlê gringiya bajarê Bersipiyê û perestgeha Ezîdayê 

berdewam kiriye. Hetta li nav kavilên Borsipayê tableteke ji hêla Antiokhus mohirkirî hatiye 

dîtin. Tablet ji wiha ye
3
: 

 

i.1 man-ti-ʼ-ku-us lugal gal-ú Antikos şahê mezin 

i.2 lugal dan-nu lugal šár lugal eki lugal kur.kur şahê hêzdar, împaratorê cihanê, împaratorê  

i.3 za-ni-in é.sag.íl ù é.zi.da xaka Esagil û Êzida, 

i.4 ibila sag.kal ša msi-lu-uk-ku lugal mezintirîn mîratgirê şah Selekus 

i.5 lúma-ak-ka-du-na-a-a lugal eki Şahê Makedon 

i.6 a-na-ku i-nu-ma a-na e-pé-eš15 bi xwasteka dilê min e 

                                                             
2 Brinkman, J.A. 1968. A Political History of Post-Kassite Babylonia 1158–722 BC. Roma 

Paul-Alain Beaulieu, The Pantheon of Uruk During the Neo-Babylonian Period, Beill, Siyks Leiden – Boston, 2003. 
3 Strassmaier, J.N. 1882, Verhandlungen des 5. Internationalen Orientalistenkongresses II.1 (Berlin), Beilage zu I 
14: 139ff. V R 66 = Pinches, Th.G. 1884, The Cuneiform Inscriptions of Western Asia, Vol. V;  

Harf çevirisi ve İngilizceye tercüme: 

Weissbach, F.H. 1911, Die Keilinschriften der Achameniden, VAB 3 (Leipzig) 132-5 

Kuhrt, A. & Sherwin-White, S. 1991, ‘Aspects of Seleucid royal ideology: the cylinder of Antiochus I from 

Borsippa’, Journal of Hellenic Studies 111, 71-86.; Kürtçeye çeviri: Ali Husein Kerim. 
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i.7 é.sag.íl ù é.zi.da ji mû ve avakirina Esagil û Ezida 

i.8 šà-bi ub-lam-ma sig4 hi.a Min bi destê xwe rokir qermîtên 

i.9 é.sag.íl ù é.zi.da Esagil û Ezida 

i.10 ina kurḫa-at-tì ina šuII -iá el-le-ti li welatê Hatti, bi destên xwe yê paqiş 

i.11 i-na ì.giš ru-uš-ti al-bi-in-ma rûnê herî baş bi kar anî, û 

i.12 a-na na-de-e uš-šu ša é.sag.íl ji bo bixin hîmê Esagîl û Ezîda 

i.13 ù é.zi.da ub-bi-il ina itiše ud 20.kam ew hanî. Li meha Adarê, roja 20 a sala 43 

i.14 mu 43.kam uš-šu ša é.zi.da 27 adarê sala 268 B.Z. min hîmê Ezîda danî 

i.15 é ki-i-ni é dag šá qé-reb bar.sìpki mala rastiyê, ya Nebû, ya ku li Berde Sipiyê ye 

i.16 ad-de-e uš-ši-šu dag ibila ṣi-i-ri Nabû, mezintirîn mîratgir, 

i.17 igi.gál.la dingirmeš muš-tar-ḫu ji nav xwedayan ê herî jîr, şanaz 

i.18 ša a-na ta-na-da-a-ti şayesteyê pesindariyan e 

i.19 šit-ku-nu ibila reš-tu-ú yekemîn kurê 

i.20 ša damar.utu i-lit-ti de4-ru6-ú-a Mardûk, nifşê şahbanûya Erûayê 

i.21 šar-rat pa-ti-qát nab-ni-ti jîndaran diafirîne 

i.22 ḫa-diš nap-li-is-ma û havildarê min e  

i.23 i-na qí-bi-ti-ka ṣi-ir-ti li fermandariya bilind 

i.24 ša la in-nen-nu-ú qí-bit-su a ku nayê guhortin 

i.25 šu-um-qu-ut ma-a-ti a-a-bi-iá Welatên dujminên mi hildiweşîne 

i.26 ka-šá-du ir-ni-it-ti-iá armanca min a serkevtinê, 

i.27 ugu na-ki-ri ú-šu-uz-zu i-na li-i-ti ya li hember dujminên min 

i.28 lugal-ú-tu mi-šá-ri pa-le-e hukumdariyeke dadmend û gumreh 

i.29 bu-a-ri mu.an.nameš ṭu-ub šà-bi salên bi bextewariyê dagirtî 

i.30 še-bé-e lit-tu-tu lu ši-ri-ik-ti xoşhaliyeke mezin li çaxa kalbûnê  

ii.1 lugal-ú-ti šá man-ti-ʼ-ku-us ji bo împaratoriya Antiyoh 

ii.2 ù si-lu-uk-ku lugal dumu-šú kurê wî, şahê Selefkus 

ii.3 a-na da-ra-a-ti dumu ru-bé-e ji bo herdem. Kurê desthilatdar 

ii.4 dag ibila é.sag.íl Nebû, mîratgirê Esagil 

ii.5 bu-kúr dasar-ri reš-tu-ú kurê destpêkê yê Asarî (Mardûk) 

ii.6 i-lit-ti de4-ru6-ú-a šar-rat nifşê şahbanûya Eruayê 

ii.7 a-na é.zi.da é ki-i-ni têketana li Ezîdayê, mala rastiyê, perestgeha 

ii.8 é da-nu-ti-ka šu-bat ṭu-<ub> šà-bi-ka ji homaniya we, cih û ware cenabê we 

ii.9 i-na ḫi-da-a-tú ù ri-šá-a-tú şahî û cêjin 

ii.10 i-na e-re-bi-ka i-na qí-bi-ti-ka bi fermana te, 

ii.11 kit-ti ša la uš-tam-sa-ku li-ri-ku u4-mi-iá ti car gîrû nabe, li emrê min ê dirêj 

ii.12 li-mi-da mu.an.na-ti-iá gelek salên min; 

ii.13 li-kun gišgu.za-ú-a li-il-bi-ir serdestiya min di ewlehiyê de be 

ii.14 pa-lu-ú-a i-na gišda-ka ṣi-i-ri li ser textê hilovan 

ii.15 mu-kin pùl-lu-uk-ku!?an-e u ki-tì ku nepeniyên buhuştê û erdê serast dike 

ii.16 i-na pi-i-ka el-li liš-tak-ka-nu bi gotinêb paqij, sermala min bihedar be 

ii.17 du-un-qí-iá kur.kurmešta ṣi-it dutu-ši Milên min karibin zeftbikin erdên  

ii.18 a-di e-re-eb dutu-ši lik-šu-du heta devara ku roj hiltê 

ii.19 šuII-a-a man-da-at-ti-ši-nu lu-us-ni-iq-ma karibe bac û bideyan wergirim  

ii.20 a-na šuk-lu-lu é.sag.íl Pêşkêş bikim bo Esagil 

ii.21 ù é.zi.da lu-bi-il dag û Ezîdayê. Nebû 

ii.22 ibila sag.kal a-na é.zi.da nifşê hilovan, ê li teketana Ezîda, 
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ii.23 é ki-i-ni i-na e-re-bi-ka mala rasteqîneyê 

ii.24 sig5-tì man-ti-ʼ-ku-us lugal kur.kur Dibe ku bextê Antiyoh, împaratorê, welatan 

ii.25 msi-lu-uk-ku lugal dumu-šú şah Selefkus, kurê wî 

ii.26 fas-ta-ar-ta-ni-ik-ku û Straton  

ii.27 ḫi-rat-su šar-ra-at hevsera wî, şahbanû 

ii.28 da-mi-iq-ti-šú-nu dibe ku bextewariya wan 

ii.29 li-iš-šá-kin i-na pi-i-ka derkeve ji devê te. 

 

Helbet, oryentalist û lêkolîner dibêjin, ji bo piştevaniya gel hebe, Antiokhus perestgeha Ezîdayê 

veherandiye. Lê belê wisa diyare ku pirsgirêk ne wisa asan e. Ji ber ku diyare ew bi xwe jî 

bawermendê Nabû û perestgeha Ezîdayê bû. Wî Mardûk wek Zeus, Nabû jî wek Apollon 

disêwirand. Ji ber vê sedemê dema Selefkusan gelek perestgehên Ezîda li Suriye, Anatoliya, 

Misir û Îranê. Jixwe bingehê herî xurt yê perestgeha Ezida û baweriya Nabû xaka Kurdistanê ya 

îroyîn bû. 

 

TÊKİLİYA PERESTGEHA EZÎDA Û OLA ÊZDÎTİYÊ 

 

Heya niha ti kesekî têkiliya di navbera ola Ezdîtiyê û perestgehên Ezîda eşkere nekiriye. Gelo 

çima hebûneke wisa diyar û berbiçav nehatiye kemperandin? Him ola Ezîdîtiyê û perestgehên 

Ezîda (çêtire mirov bo vê jî bêje Êzdîtî) li heman herêmê ne. Heta gelek tiştên wan jî hevbeş in. 

Lê dîsa jî ti kes nêzikî pirsgirêkê nebûne. Yekemîn sedema vê diyare ku oryentalist û hevkarên 

wan ên Asya Nêzik bigorî fermana siyaseta înkarkirina kurdan bi rê ketin e. Yanê ne bi tenê kurd 

wek netewekî tenê înkarkirine, çand, mîtolojî, ol û baweriyên wan jî kirine malê curbecuran. 

Helbet, sepana ola Ezîda ya pêş 2500 salan û ya Êzîdîtiya niha sedîsed ne wek hev in. Bi gorî 

mercên her serdemekî hin tişt hatine avêtin, hin tiştên nû jî hatine wergirtin. Şêweyên paratişê, 

nav û navlêk her dem hatine guhorandin.  

Di nivisarekî de sirûda derbarê Ezîdayê wiha hatiye gotin
4
: 

 

ina 
iti

du’ūzi ud.ıı.kam ša 
d
š’lluš(ge6)

uš
-tab(dug) u 

d
ka-gin-na mārāte

meš 
é-s-[ag-il] 

ana é-zi-da il-la-ka-ni u ina 
iti

kislimi ud.3.kam 
d
gaz-ba-[ba] 

u 
d
kiri4-zal-su-ra mārāte

meš
 é-zi-da a-na é-sag-il il-[la-ka-ni] 

a-na muḫ-ḫi mi-ni-ki il-la-ka-a’ ina 
iti

du’ūzi mu-ši ki-I i[k=ru]=u 

ana muḫḫi ur-ruku ša mu-ši mārāte
meš

 é-sag-il ana é-zi-da it-tal-ka-ni 

é-zi-da bīt mu-šu-I ina 
iti

kislimi u4-mu ki-i ik-ru-u 

                                                             
4 Ji ber nehyandin û jê çûyînê nivisara heyî BM (Tabletên li Muzexaneya Înglistanê, London)  34035, VAT 

(tablets in the Vorderasiatisches Museum, Berlin) 8917N K (tablets excavated at Nippur, Tablets in the 

British Museum, London ) 3476, û VAT 10099 (Alasdair Livingstone, Mystical and Mythological 

Explanatory Works af Assyrian and Babylonian Scholars, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana, 2007. 
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mārāte
meš 

é-zi-da ur-ru-ku ša u4-mu ana é-sag-il it-tal-ka-a 

é-sag-il bit u4-mu šu-u 

Wergera bi kurdî:
5
 

 

11-hê tîrmehê, keçên Eşagîlê Şiluştab û Kagina 

çûn Ezîdayê û ya sêyemîn a Kislima Gazbabayê 

Û Kirizalsura, keça Ezîda jî çû Esagîlê. 

Ew çima çûn? Li tîrmehê/temmûzê şev kindibin, 

Keçên Esagil jî diçin Ezîdayê ji bo şevan dirêjbikin, 

Ezîda perestgeha şevê ye. Li Kislimê, dema kuroj kurtdibin, 

Keçên Ezîdayê ji bo rojan dirêjbikin diçin Esagîlê. 

Esagil perestgeha rojê ye. 

 

 

Ezîda perestgeha Nabûyê, xwedayê niviskar, zanîn û hîkmet û çarenivîsê, katibê xweda û 

xwedawendan, kurê xwedayê rojê û bereketê Mardûk e. Esagîl jî perestgeha serekê xwedayan 

Mardûk e. Dibe ku hin kes bêjin, “ezîda perestgeha şevê ye, baweriya êzdatiyê jî li ser bingehê 

rojê hatiye damezrandin.” Ev nêrîneke nebicihda ye. Ji ber ku di ji sirûda jor de jî hatiye 

desnîşankirin ku “Keçên Ezîdayê ji bo rojan dirêjbikin diçin Esagîlê.” Ango li pey rojêne wê 

dişopînin. “Keçên Esagil jî diçin Ezîdayê ji bo şevan dirêjbikin.” Yanê wek peymanekî ye Yên 

Ezîdayê daxwaza dirêjkirina rojê, yên Esagîlê jî daxwaza dirêjkirina şevê dikin. Her wiha di ola 

ezîdayê de roj tê şopandin wek niha çawa êzdî dema dua dikin berê xwe dizvirînin rojê. Divê li 

vir bala xwandevanan bikişînin li ser mijareke pir girîng; êzdî rojperest nînin. Ew peresvanên 

Xwadê ne. Roj wek qibleya ku Xwedê li wir e tê sêwirandin. 

 

Perestiş û cêjnên Ezîda û Êzîdîtiyê ku wek hev in 

Perestgeha Ezîda heft qat in û her qatekî wê 

ji bo xwedayekî ye. 

Êzdatiyê de heft melek hene 

Nabû kurê Mardûk e. Katib e xêr û gunehan 

dinivisîne 

Melekê Tawûs li ser rûyê erdê vekîlê Xwadê ye.  

Mardûk serekxwedayê Babîlê ye Melekê Tawûs serekê her heft meleka ye. 

Cêjna Akitû ya Ezîda û Esagîlê li sere 

nîsanê ye.  

Cêjna Çarşema Sor serê nîsanê ye. 

Dema cêjna Akîtû peykerê Nabû ji Ezîdayê 

dibin Esagîlê. 

Di ola Êzdatiyê de Sincaq tê gerandin. 

Nabû ji ber Era direve diçe li devereka li ber 

Derya spî, paşê vedigere cihê xwe. 

Melekê Tawûs ji hêla Xwadê tê efûkirin û dibe 

berpirsiyarê dunyayê. Sêwirandina ku Şêx Adî ji 

Lubnanê hatiye jî girêdanî vê hizrê ye 

Ezîda zigurat e, barûyên wê wek tîrêjên rojê 

ne. 

Perestgehên Êzîdiyan jî wisa ne. 

                                                             
5 Ali Husein Kerim 
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Ji bîr nekin dema ku êzdî dixwazin xwe ji guneh û bêbextiyan biparêzin dibêjin “bila mêrik 

nebîze” Gelo hin kes caran hiziriye ku ev “mêrik” kî ye? Piştî xwandina vê gotarê bawer dikim 

ku her kes bersiva vê dizane. Mêrik, bi lêvkirina nave Mardûk e. Naxwe ti kes bi xwedayê xwe 

re bi şêwazekî giramnegir nabêje “mêrik.” 

 

Dîsa di hizra hin kesan de teyrê tawûs hebe û bêje, “Gelo di Ezîdayê de teyrê tawûs wek sembol 

hatibû pejirandin yan na?” Em vê nizanin, lê belê bala xwe bidin wêneyê Nabû yê kêlekê û ajalê 

Nabû çawa bûye teyrê tawûs baş bisêwirînin. Laşê wî ajalî pûlpûlî ye, boçika wî wek teriya 

maran e, serî wek yê sêgan û ziman jî wek yê maran e, nigên paşiyê wek yê teyran e.  

 

Diyare, ji tesîra xwaşikbûna teyrê tawûs ev sembolcenawir hatiye guhorandin. Ji bîr nekin hinge 

di Babîlê de peyker û tablêtên pirçavî hebûn. Mîna ku digotin “haya we hebe, çavên Xwadê li ser 

we ne.” Îro jî ev gotin di nav kurdan de tê bikar înan.  

Baş e, hîkara ola Zerdûştiyê li ser êzdatiyê çêbûye yan na? Helbet çêbûye. Lê hîkara Ezîdayê-

Ezdatiyê li ser Zerdûştiyê zêdetir e. Ev mijareke xweser û berfireh e. Hêvî dikin pêşerojê ev 

mijar jî bê zelalkirin. 

 

Her wisa, mijar bi mînakên dîrokî ve hewqas zelale ku, ola Êzdatiyê ne piştî Îslamê derketiye 

holê, berevajkî wê, 2000 salan pêş Îslamiyetê hebûye.  
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