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Piþtî salekê ji nû ve merheba.
Ji bo kovarake sê mehî, salek demeke dirêj e. Me ancax di nav salekê de pêk anî ku em

bikaribin Zendê bi rêk û pêk bigihînin ber destên we. Mixabin ev rastiyeke me bû. Em jî li
gor vê rastiyê tevgeriyan. Lê jiyan bi hincetan nameþe, em lêborîna xwe ji we dixwazin.

Ji ber pirsgirêkên fermî, Zend dê dîsan wek rêzepirtûk derkeve. Me hewl da ku em vê hej-
marê jî bi naverokeke xurt bigihînin we. Me nivîsên vê hejmarê bi zanebûn wek nivîsarên
dirêj hilbijartin. Digel vê yekê, ew nivîsên cur bi cur in û em bawer dikin ku dê bala we bik-
iþînin.

Di vê hejmarê de hûn dê nivîsara Veysî Varli bixwînin. Nivîsareke lekolînî ye û bi giþtî der
barê muzîkê û muzîka kurdî de, dîtin û nêrînên nû pêþkêþ dike. Ji ber ku ev nivîsareke dirêj
e, loma jî em dê berdewamiya wê di hejmara bê de biweþînîn. Hûn dê di vê hejmarê de
nivîsara Perwîz Cîhanî bibînin ku li ser xebata Mem û Zînê ya M. Emîn Bozarslan werger û
tîpguhêziya wê kiriye. Ev nivîsareke rexneyî û nirxandinî ye. 

Piþtî demek dirêj em ê cih bidine hevpeyvînekê. Me xwest ku wek amadekarê du ferhen-
gan em Zana Farqînî û xebatên wî binasînin. Hevalê me Yaþar Eroðlu, bi Zana Farqînî re
hevpeyvînek pêk anî û em wisan bawer dikin ku xebateke baþ derket holê. 

Ezîzê Cewo, di nivîsara xwe ya balkêþ de, cih daye ezîdîtiyê û ji jiyana xwe jî, bi dayîna
mînakan behs kiriye. 

Di vê hejmarê de dîsan giraniya nivîsaran mijarên li ser ziman in. Xebateke Zana Farqînî
li ser tewanga lêkeran e. Farqînî di vê xebata xwe ya lêkolînî de balê dikiþîne ser tewanga di
lêkeran de. Samî Tan jî di xebata xwe de li ser cînavka "xwe" rawestiyaye. 

Adar Jiyan, di nivîsara xwe de li ser xalbendiyê rawestiyaye û girîngiya xalbendiye derx-
istiye pêþ. Ji Zanîngeha Utrechtê ya Holandayê Philip G. Kreyenbroek li ser nasnameya kurd
û pirsgirêka ziman sekiniye. 

Di nav rûpelên kovarê de nîvsarên din ên cur bi cur jî cihên xwe girtine. Li ser dîroka per-
werdeya ziman Cîhan Pola nivîsiye. Lêkolîner û dîrokzan Cemþîd Bender, der barê pirtûka H.
Mem "Mamosteyê Sêyemîn Xanî"de nivîsiye û ew daye nasandin. Kerem Soylu jî danasîna
Þêx Mihemed Kerbelayî kiriye. Bernameya Beþa Dîrokê, ku ji hejmara beriya vê dest pê
kiribû, bi beþa xwe ya dawî cih girt. 

Di hejmara heþtemîn a Zendê de xebatên Enstîtuyê yên navxweyî jî cih girtine. Bi sernavê
"Xebat û Çalakiyên Enstîtuyê" hûn dikarin ji xebat û çalakiyên enstîtuyê jî agahdar bibin. Em
dê ji îro pê de jî cih bidin xebat û çalakiyên Enstîtuyê.

Dîsan me pêwîst dît ku em teblîxa bi navê "Li Tirkiyeyê Rewþa Zimanê Kurdî" biweþînin,
ku Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê pêþkêþî Konferansa Ziman a Amedê kiribû. 

C. Zerdeþt Piranij, bi zaravayê kirmanckî (dimilkî) Mela Ehmedê Xasî û mevlûda wî dide
naskirin. 

Me dixwest ku nivîsarên bi zaravayê kirmancî zêdetir bin, lê mixabin li ber destên me nivîs
nîn in û em tengasiyê dikiþînin. Lewre em bi nivîsekê bisînor man. Bi hêviya ku em di hej-
marên bê de rêjeya nivîsaran kirmanckî zêdetir bikin û nivîskarên ku bi vî zaravayî dinivîsin
jî me ji vî zaravayî mehrûm nekin. Em bi riya Zendê bang dikin ku xwendevanên me bila ele-
qeyeke xurt nîþan bidin ku kovara Zendê baþtir û zêdetir bibe navgîna berbelayîbûna zaravayê
kirmanckî jî.

Lê ne tenê ji bo kirmanckî, eger xwînerên me bixwazin ku Zendeke xurtir bigihîje ber
destên wan, bila ew jî nivîs û xebatên xwe ji me re biþînin. Bi rastî jî her kovarek bi qasî
xwendina xwe, bi piþtigiriya nîvîsarên xwendevanên xwe jî mezin û xurtir dibe.

Bi van hest û ramanan em bang li xwînerên Zendê dikin, zendê ji xwe bêpar mekin. 

JI ZENDÊ

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



A) Berî Komara Tirkiyeyê
rewþa zimanê kurdî

Beriya em ji rewþa zimanê
kurdî ya li Tirkiyeyê behs bi-
kin, bi awayekî serkî be jî, me
divê ku pêþî em ji rewþa wê
ya dewra osmanî ya sedsala
20'an behs bikin. Gava em
behsa vê demê bikin jî, em dê
bi du aliyan nêzikayî lê bikin.
Yek ji aliyê çap û weþanê ve,
ya duduyan jî, ji hêla per-
werdehiya bi zimanê kurdî ve.

1) Weþanên bi zimanê kurdî

Em pêþî ji rewþa çap û we-
þanan ên bi zimanê kurdî dest
pê bikin. Wek ku tê zanîn, si-
yaseta tund a osmanî ya li
hemberî gelê kurd, ji dewra
Siltan Mehmûdê II. ve dest pê
dike. Bi vî siltanî, kurd û pê re
jî zimanê kurdî rastî êrîþ û
berastengkirinên qanûnî tên.
Bi vê yekê re jî êdî gelê kurd
wek hêmaneke miletê osmanî
tê ragihandin. 

Digel vê rewþê, di nav
sînor û tixûbên dewleta os-
manî de, weþanên bi zimanê
kurdî derketine û li medrese-
yan, ligel zimanê erebî, bi zi-
manê kurdî perwerde û hînde-
karî hatiye kirin. Ev weþanên
ku hatine derxistin jî, bi piranî
du zimanî bûne, wek zîmanê
kurdî û osmanî. 

Îcar li hemberî weþanên
kurdî, kargerî û rêveberiya

dewleta osmanî tu car ne xwe-
dî helwesteke pak bûye (1). Ji
lew re rojnameya yekemîn a
kurdan, Kurdistan (22 avrêl
1898) ne li paytexta osmanî
Stenbolê, lê belê li Qehîreya
Misrê derçûye û gav avêtiye
nav jiyana weþanê ya kurdî.
Paþê jî neçar maye û barî çend
deverên din kiriye. Ji lew re
em dikarin bibêjin ku ew ji
ber vê rewþê bûye rojname-
yeke geroke. (2)

Ji ber ku em nikarin rewþa
zimanê kurdî ji rewþa siyasî
ya kurdan cihê bifikirin û
wisan hildin dest, divê em
bînin bîra xwe ku çi gava
rewþa siyasî xweþ bûye pê-
þeng, zana, rewþenbîr û kesên
xuyanî yên kurd zemîn dîtine
dest birine xwe, ketine nav

karên çandî û pê qîma xwe
neanîne dam û dezgehên we-
þanî, perwerdehî saz kirine û
xwestine gelê kurd bi rêxistin
bikin.

Ji bo nimûne, piþtî îlana
meþrûiyetê (1908), em dibî-
nin kurdan dest bi derxistina
kovar û rojnameyan kirine,
zend û bend hildane dam û
dezgeh, sazî û rêxistin ava
kirine. Bi gotineke din, bi geþ-
bûna ramana neteweyî û tev-
gerên pê re têkildar re, welat-
parêz û neteweperwerên kurd
hem hejmara weþanên kurdî
zêde kirine û hem jî sazî û
rêxistinên kurdan damezirandi-
ne. 

Wekî avakirina sazî û
rêxistinên mîna Kürdistan
azm-i Kavî Cemyeti (Kome-
leya Wireya Zexm a Kurdis-
tanê), Kürd Teavün ve Terak-
ki Cemiyeti (Komeleya Hev-
karî û Pêþketina Kurd), Kürd
Tamim-i Maarif Cemiyeti
(Komeleya Kurd a Ji bo Be-
lavkirina Zanînê), Kürd Tale-
be Hêvî Cemiyeti (Komeleya
Xwendekarên Kurd Hêvî) û
derxistina mîna weþanên bi
navê Kürd Teavün ve Terakkî
Gazetesi, Yekbûn, Kurdistan,
Rojî Kurd û Hetawî Kurd. (3) 

Ji van rêxistinan me divê
ku em piçek balê bikiþînin ser
Kürd Teavün ve Terakki Ce-
miyetiyê (Komeleya Hevkarî û
Pêþketina Kurd). Vê Kome-
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leyê gelek siyasetmedar, rew-
þenbîr û xuyaniyên kurdan di
nav xwe de dihewandin. Di
nav armancên vê saziyê de
daxwazên girîng hebûn ku wê
dixwest zimanê kurdî wek
zimanekî resmî bi dewleta
Osmanî bide pejirandin, za-
nîngeh û dibistanan ava bike,
bi zimanê dayikê jî rojname û
kovaran derxe. Heta bi navê
"Kürd Teavün ve Terakkî Ga-
zetesi" rojnameyeke bi kurdî-
tirkî derxistiye ku ev weþan
hefteyî bûye. (4) 

Dîsan em dizanin ku kur-
dan tenê qîma xwe bi avakiri-
na rêxistin û bi derxistina we-
þanan neaniye. Heta ji bo ku
xwendin û nivîsandinê di nav
kurdan de belav bikin, li Sten-
bolê dibistanek jî vekirine. (5)

Ev rewþa hanê ya baþ, ku ji
bo kurdan wek geþbûnekê
dikare bê nirxandin, ancax
heta Þerê Cîhanê yê Pêþîn
domiyaye. Karbidestên Îttihad
ve Terakkiyê (Yekîtî û Pêþke-
tinê) derbeyeke kujende li van
weþan û saziyan xistine û en-
dam, rêveber û kargerên wan,
pêþeng û kadroyên wan ên
xuyanî girtine þandine cephe-
yên þer. Ku Celadet Bedirxan
bi xwe jî di nav van kesan de
bûye. Ew li cepheyê Qefqasê
tevî artêþa osmanî bûye û wî
þerê rûsan kiriye.

Di dema Þerê Cîhanê yê
Pêþîn de, bi gotineke din ji
sala 1914'an heta sala 1918'an
çalakiyên çandî, yên çap û
weþanê yên kurdan ji neçarî
radiwestin. 

Piþtî Mutarekeya Mondrosê
(1918) ku osmanî qels dikeve,
kurd dîsa dest bi derxistina
weþanan dikin, sazî û dezge-

hên xwe dadimezirînin. Ji bo
mînak Kürdistan Teali Cemi-
yeti (Komeleya Pêþketina
Kurdistanê) û kovarên mîna
Jîn û Kurdistanê (6).

Sedemê ku em dixwazin ji
van sazî û weþanan behs bikin
ev e. Ev sazî û weþan ji bo
daxwazên kurdan hatibûn
avakirin û derxistin. Jixwe ca-
rek weþan, navgîn û amûrên
hiþyarî, agahdarî û birêxistina
bîr û bawerî, hizir û ramanên
kurdan bûn. Her wiha bi van
weþanan, dorpêç û berasteng-
kirina zimanê kurdî dihat
þikandin. Geþbûna zimên pê
çêdibû û ew adetê zimanê ni-
vîskî yê kurdî di nav kesên
xwende û rewþenbîrên kurd
de berbelav dibû, dibû kevne-
þopiyek. Rewþenbîrên vê de-
mê dixwestin dibistan li Kur-
distanê jî vebin û di nav wan
de bi zimanê kurdî perwer-
dehî bê kirin.

2) Medrese

Li nav kurdan heta avaki-
rina Komara Tirkiyeyê med-
reseyan cihekî girîng digirt.
Lewma medrese ji aliyê pa-
rastin û pêþvebirina zimanê
kurdî ve xwedî roleke girîng û
berbiçav bûn. Ev gotina ku
kurd dibêjin "dê medreseya
zarokan e", ji vir tê. Ew, warê
hîndekarî û perwerdehiyê
bûn. Bi gotina îro, dibistan
bûn. Li ser dozdeh zanistan
perwerdehî hebû. A ev gotina
"meleyê dozdeh ilmî" ji ber
vê yekê ye.

Li medreseyên Kurdista-
nê, zimanê perwerdehiyê ligel
zimanê erebî, bi zimanê kurdî
bû. Xort û ciwanên kurd li
van medreseyan, li ber destê

mele û seydayan perwerde
dibûn. Gava ji van medrese-
yan mezûn dibûn jî, ligel
zimanê kurdî, bi erebî û heta
bi farisî jî dipeyivîn, dixwen-
din û dinivîsandin. Ew hel-
bestkarên me yên ku em bi
wan serbilind û þanaz in, tev ji
van medreseyan rabûne û ji
me re berhemên hêja û nemir
hiþtine. Ji van medreseyan ne
tenê helbestkar û wêjekar, her
wiha gelek kesên zana,
ronakbîr û zanyar jî rabûne.

Aliyekî din î medreseyan
jî heye ku, neteweperweriya

kurdî ji van damezireweyan
derketiye. Ango tevgera
neteweyî ya kurdan, li ser
zemîna medreseyan þax û aj
daye.

Îcar bi xurtbûna tevgera
kemalîstan û bi îlankirina
komarê re, êdî rê li ber we-
þanên kurdî û medreseyan tê
girtin. Bi taybetî bi qanûna
Tevhid-i Tedrisatê, hemû
medreseyên li nav sînorên
Tirkiyeyê hatin girtin. Çendî
li nav kurdan bi awayekî fiîlî
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van medreseyan jiyana xwe
domandibin û dereng ji holê
rabûbin jî, lê bandor û
hîkariya wan a li ser gel, hêdî
hêdî kêm bû. Dibistanên ko-
marê serî ji van damezira-
weyên perwerdehiyê stend û
ew ji holê rakirin.

Li van dibistanan zimanê
perwerdehiyê bi temamî tirkî
ye û axaftina bi kurdî bi xwe
jî li nav van dibistanan qede-
xe ye. Kesên ku ji van dibis-
tanan radibûn, êdî bi qasî dê û
bavên xwe, bi qandî kesên
nexwende nikaribûn bi zima-
nê xwe yê bav û kalan bipe-
yîvin. Her wiha, kesên ku ji
medreseyan rabûbûn, bi alfa-
beya aramî (ango erebî) ya bi
kurdî dinivîsandin. Lê belê
yên ku li van dibistanan, li di-
bistanên komarê dixwendin û
yên ku ji wan mezûn dibûn,
nikaribûn bi kurdî binivî-
sandina û her wiha ji fêhm-
kirina alfabeya erebî jî bêpar
diman.

A bi qedexekirina van sa-
ziyan, derbeyeke mezin li
civariya çand û edebiyata kur-
dî ya nivîskî hate xistin. Êdî
nifþên berê û yên nû, ji hev
qut dibûn. Nifþeke din bi zîh-
niyeteke din radibû, ku bi
piranî ji raboriya xwe qut bû.
Vê nifþê nikaribû têkilî bi
nifþên beriya xwe re daniya.
Di navbera van her du nifþan
de danûstendineke çandî, wê-
jeyî û zimanî çênedibû. Ji ber
ku ziman û alfabeya ku pê
perwerdehî didîtin, ji hev cu-
da bûn.

B) Di heyama komarê de
rewþa kurdî

Piþtî me ev agahî dan, hîna

em hez dikin li Tirkiyeyê li ser
rewþa zimanê kurdî rawestin.
Lê dîsan jî em dixwazin li
gorî dewr û çaxan vê mijarê
hildine dest. Serê pêþîn ji
dewra avakirina Komara Tir-
kiyeyê heta makeqanûna (qa-
nûna bingehîn) sala 1961'ê,
em ê li ser rewþa zimanê kur-
dî rawestin. Berî vê em di-
xwazin hinek li ser peyv û
gotina zimanê kurdî rawestin,
bê mebesta me jê çiye. Heta
niha bi vê terkîbê, mebesta
me hemû zaravayên zimanê
kurdî bûn ku di nav sînorên
dewleta osmanî de dihatin
axaftin. Lê piþtî Peymana Lo-
zanê, tenê du zaravayên zi-
manê kurdî di nav tixûbên
Komara Tirkiyeyê de man.
Loma, qesta me ya ji zimanê
kurdî, êdî ji bo her du zara-
vayan e. Ji bo kurmancî û kir-
manckî (zazakî) ye.

Niha em ji çaxa damezi-
randina Komara Tirkiyeyê he-
ta sala 1961�ê pê bikevin û
bere bere em bi mijara xwe de
biçin. Sedemê ku em heta sala
1961ê dabaþê didin ber xwe
jî, ev e. Piþtî makeqanûna sala
1961'ê li Tirkiyeyê bi awaye-
kî dîtineyî (îzafî) be jî rew-
þeke demokratîk peyde bûye
û kurdan jî ji vê rewþê hinek
sûd wergirtiye.

1) Ji dema avakirina komarê
heya sala 1961'ê

Her çendî em wek rewþa
zimanê kurdî li mijarê dinêrin
û wisan bi nav dikin jî, lê belê
rewþ ji rewþa gelê kurd, ji
rewþa wî ya siyasî cihê nikare
bê fikirkirin. Mesele, di ras-
tiya xwe de arîþe û kêþeya
kurdî ye.

Digel ku di çaxa têkoþîna ji
bo damezirandina dewleta
Tirkiyeyê de, kurdan cihê
xwe stendibin û ji aliyê se-
rokê vê tevgerê Mustefa Ke-
mal Ataturk ve wek hêmana
sereke ya dewletê hatibin bi-
navkirin jî, nemaze piþtî Pey-
mana Lozanê û makeqanûna
sala 1924'an, hebûna kurdan
hatiye redkirin, zimanê kurdî
hatiye qedexekirin, medrese-
yên kurdan jî bi qanûna Tev-
hid-i Tedrisatê hatine girtin.
Makeqanûna sala 1924'an her
kesê ku li Tirkiyeyê dijiya tirk
bi nav dikir. Jixwe karakterê
komarê jî ev bû. Etnîsîteya
sereke tirk bû û yên din jî di
nav vê nîjadê de diviya biha-
tina biþaftin û helandin. Ser-
werên Tirkiyeyê, bi vê make-
qanûnê, çawaniya komarê da-
bûn xuyakirin û niyeta xwe jî
aþkera kiribûn. 

Berî Tevgera Ýttihad û Te-
raqî û Komara Tirkiyeyê, Me-
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Peymana Lozanê û
makeqanûna sala

1924'an, hebûna kurdan
hatiye redkirin, zimanê

kurdî hatiye qedexekirin,
medreseyên kurdan jî bi

qanûna Tevhid-i Tedrisatê
hatine girtin. Makeqanûna
sala 1924'an her kesê ku li
Tirkiyeyê dijiya tirk bi nav

dikir. Jixwe karakterê
komarê jî ev bû. Etnîsîteya
sereke tirk bû û yên din jî
di nav vê nîjadê de diviya

bihatina biþaftin û he-
landin. Serwerên Tirki-
yeyê, bi vê makeqanûnê,
çawaniya ko-marê dabûn
xuyakirin û niyeta xwe jî

aþkera kiribûn.  
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zopotamyaya jêrîn û Anatoliya
baxçeyên çand û zimanan
bûn, lê piþtî avakirina komarê
ev baxçe bûn goristana çand û
zimanan. Tek ziman, tek
çand, tek nijad, bi kurtasî te-
kîtî (monolîte) bûye felsefeya
komara nû. 

Lê kurdan, ev rewþa nû ne-
pijirandine û wekî ku çawan tê
zanîn, êdî dema serhildan û
berxwedanên kurdan ên li
hemberî polîtîkyên hikûmeta
navendî, dest pê kirine. Wekî
serhildan û berxwedanên Þêx
Seîd, Agirî, Dêrsim û yên din.

Rejîmê ne tenê xwendin,
nivîsandin, çapkirin û weþan-
dina kitêb, kovar û rojname-
yên bi zimanê kurdî qedexe-
kirine, her wiha axaftina bi vî
zimanî jî qedexe kiriye. Êdî di
dema komarê de qedexekirina
axaftina zimanê kurdî jî, digel
qedexekirina zimanên gelên
din, di rojeva rejîmê de ye û ev
bername di hemû warên jiyanê
de tên sepandin û pêkanîn.

Ji bo ku mirov ji kir û
kirinên Komara Tirkiyeyê yên
doman û pêvajoya dameziran-
dinê tam agahdar bibe, bi rastî
nameya ku Celadet Bedirxxan
di sala 1933'yan de ji Mustefa
Kemal Ataturk re þandiye, bi
tena xwe bes e. Tiþtên sosret û
derî mirovahiyê, dikin ku
mirov zende ji wan digire.

Mustefa Kemal Ataturk ê
ku beriya avakirina komarê
navê kurdan ji ser zimanê xwe
nedixist, piþt re bi kar neaniye
û bi lêv nekiriye. Li Amedê,
Mufetîþê Umûmî (bi gotina
îro Waliyê Super), lêxistina
gramofonên kurdî û heta axa-
ftina bi kurdî qedexe kiriye.
Di van deman de zîhniyeta

redker û qedexeker a rejîmê ya
li hemberî gelê kurd, bi awa-
yekî apaþkera derketiye holê.

Lê paþiyê ji neçarî, axaf-
tina kurdî li gundiyan serbest
kirine. Ji ber ku bêpenêr, mast,
þîr, hêk û tiþtên din diman ku
ew jî gundiyan dianîn erase û
çarþiyan difirotin û þêniyên
bajêr bi vî awayî hewcedariyên
xwe peyde û bîter dikirin. Ev
kirin, ne tenê li Amedê, li bajar
û bajarokên din jî wisan bûne (7).

Digel ku di Peymana Lo-
zanê de (nemaze madeya
39'an) hin mafên çandî yên
gelên ne tirk hebûn jî, hemû
çalakiyên bi zimanên din
hatine qedexekirin. Hebûna
kurdan hatiye red û înkar-
kirin. Bi gotina aþkera û zelal,
kurdbûn hatiye qedexekirin.
Kurdbûn êdî ji bo kurdan bû-
ye kirasekî ji hesin..

Gotineke navdar a Wezîrê
Dadê Mahmut Esat Bozkurt
heye ku dibêje: "Li vî welatî ji
bilî kesên saf ên ku ji nîjada
tirk in, mafekî tenê yên kesên
din heye. Ew jî, ji tirkan re
xulamîkirin e." (8)

Di warê xebatên zimên de
ji sala 1920'î heta sala 1960'î
bêdengiyeke gelek dirêj heye.
Di navbera van salan de ser-
hildan û berxwedanên kurdan
li Bakur dest pê kirine û hemû
jî ji aliyê rejîma kemalî ve
hatine serkutkirin, kuþtiyarên
mezin hatine kirin û yên ku ji
ber van kirinên hov filitîne jî,
ji cih û warên xwe hatine dûr-
xistin. Ku em bi awayekî din
bibêjin, ew sirgûnî herêmên
cur bi cur yên Tirkiyeyê kiri-
ne. Ev sal, salên bêdenkirin û
bêdenghiþtina kurdan in. Ne
tenê ziman û çanda kurdî,

kurd bi xwe nîn in. Jêbehs-
kirin ceza ye. Hêzên serdest
ên Tirkiyeyê tez li ser kurdan
çêkirine û ew wek tirk qebûl
kirine. Bi rastî ne tenê xwes-
tine ku kurdan tirk bidin nî-
þandin, gelek þaristaniyên dî-
rokî yên Anatoliya û Mezopo-
tamyayê jî wek pêþiyên tirkan
ji xwe re qebûl kirine. De wi-
san pê de çûne, bi navên xe-
batên zanistî têkoþiyane ku
tirkan wek nîjadeke arî (ar-
yan) bidin pejirandin.

Güneþ Dil Teorisi û Türk
Tarih Tezi, gelek navdar e. Li
aliyê din ji bo îspatkirina van
tezên xwe jî, xwedêgiravî
saziyên akademîk dameziran-
dine. Wekî Türk Kültürünü
Araþtýrma Enstitüsü.

Li aliyê din jî hemû navên
cografîk, navên gund, bajar û
bajarokên kurdan li tirkî wer-
gerandine. Ev guhartina navên
cografîk li ser gelên din jî
hatiye pêkanîn. Em hema kin
lê bixin, seferberkirina tirk-
kirinê dane destpêkirin. 

Çendî li nav sînorên Tir-
kiyeyê ev pêk dihatin jî, lê
rewþenbîrên kurd ên ji bakurê
welêt wekî Celadet Bedirxan,
Kamûran Bedirxan û kesên
din xebatên xwe yên li ser
zimanê kurdî li derveyî Tir-
kiyeyê, li Sûriyeyê û li we-
latên din kirine. Pêwîstî pê
heye ku em navê kovara Ha-
warê bînin zimên û bibêjin ku
ev kovar ji gelek aliyan ve ji
bo kurdan bû destpêkek.

Ev dem, bi rastî ji bo kur-
dan demeke kambax e. Li
Tirkiyeyê û li bakurê welêt,
wêrankirin heye, talan û ta-
jankirin heye. Bêdengkirin û
serkutkirin heye. Kurd ancax
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hinek piþtî salên þêstî karibûne
bên cem hev, kovar û pirtû-
kan, sêlikên kurdî (plakên
kurdî) derxin.

Rejîma tirk li hember kur-
dan û li hember zimanê kurdî
polîtikayeke wisan taybet ajo-
tiye ku mêjî û psîkolojiya kur-
dan xera kiriye. kurd ketine
rewþeke wisan ku ji kurdbûn
û zimanê xwe fedî kirine û jê
dûr ketine. Ev pêvajo, em di-
karin bibêjin ku ta salên 70'î
didome. Gava Kurd derdike-
vin qada siyasetê, tevgera
xwe ya siyasî xurt dikin, ev
domana (pêvajoya) xerab jî
hêdî hêdî diguhere. 

2) Ji sala 1961'ê heta sala
1980'yî

Çawan me berê jî got, piþtî
derbeya leþkerî û qanûna bin-
gehî ya sala 1961'ê, li gor berê
rewþ û zemîneke hîn demok-
ratîk li Tirkiyeyê çêbûye. Ji
ber ku makeqanûna nû rê li
ber xwerêxistinkirin, maf û
azadiyan vedikir. Rewþa siya-
sî hîn baþtir bû. Ji bo nimûne
Doðu Mitinglerî (Mitîngên
Rojhilat) piþtî sala 1960'î dest
pê kirin. Kurdan hinek bi
wêrekî dengê xwe bilind kir û
dest pê kirin nerazîbûnên xwe
diyar kirin, helwest li dijî ki-
rin û îcreatên dewletê girtin û
berdekiyên xwe dan nîþandan. 

Kurdan dest bi derxistina
weþanan kirin. Di van weþa-
nan de carinan cih didan ni-
vîsarên bi kurdî û hin jê jî bi
tirkî-kurdî bûn. Mîna Dicle-
Firat, Deng, Roja Newe, Riz-
garî, Roja Welat. Li Stenbolê
sêlikên kurdî çap bûn, Xe-
batên li ser zimanê kurdî hatin
weþandin. Wekî xebata Ke-

mal Badýlý ya bi navê "Türkçe
Ýzahlý Kürtçe Grameri" di
sala 1965'an de û berhema
Musa Anter "Ferhenga Kur-
dî-Tirkî' jî di sala 1967'an de
çap bûn. M. Emin Bozarslan
hem alfabeya xwe û hem jî
Mem û Zîn a Ehmedê Xanî
çap kirin û weþandin. Di van
salan de xebata gramera kurdî
ya Dr. Sait Kirmýzitoprak jî
çap bû. Her wiha divê ku mi-
rov kovara Tîrêjê ji bîr neke,
ku ew xwerû bi zimanê kurdî
bû û kovareke tekane ya çandî
û wêjeyî bû. Nîvîsên wê bi
zaravayên kurmancî û kir-
manckî (zazakî) bûn.

Tevgera kurdan a siyasî
gava geþ û gur dibe, pê re jî
xebatên li ser ziman û yên
çandî geþ dibin. Lewma em bi
hêsanî dikarin bibêjin ku liv û
tevgereke berbiçav di van sa-
lan de heye. Zimanê kurdî pê
re jî zanav û nasnameya kurdî
hêdî hêdî xwe dide hisandin.
Tevgera siyasî ya kurd a ku li
Baþûr (ya Mele Mistefa Ber-
zanî) hîkariya xwe li kurdên
Bakur dike. Pêþeng û rewþen-
bîrên kurd dikevin nav tevger
û çalakiyên çandî û siyasî.
Daxwazên xwe ne bi awayekî
tam be jî, bi lêv dikin.

Lê karbidest û rayedarên
dewleta Tirkiyeyê ji vê rewþê
zivêr in, çavê wan bi vê azadi-
ya qismî jî bar nade û hin der-
dorên nîjadperest ên tirk bi ra-
manên xwe yên faþîzan êrîþî
pêþeng, siyasetmedar û rew-
þenbîrên kurd dikin. Tehemû-
la wan ji helbesteke bi kurdî
re jî nîn e. Digel ku bi awa-
yekî qanûnî nikaribûn rê li ber
weþanên kurdî bigirin û qede-
xe bikin jî. Ji bo nimûne, em ji
xebata Malmîsanij û Mehmûd

Lewendî, ya bi navê "Li Kur-
distana Bakur û li Tirkiyê
Rojnamegeriya Kurdî", hîn
dibin bê van derdorên nîjad-
perest helwesteke çawan li di-
jî nivîsarên bi kûrdî didan nî-
þandan.

Ji ber ku xwediyê rojname-
ya Silvan Sesi (Dengê Silîvan)
Ýsa Þans (Ýsa Ruhi Silvanli) di
rojnameya xwe de bi kurdî
dinivîse û di wan nivîsan de jî
dibistan û weþanên kurdî pêþ-
niyar dike, rojnameya bi navê
Diyarbakir Sesi (ku rojname-
yeke paþverû bûye) di rûpelên
xwe de dozgeran gazî erk û
peywirên wan dike û wiha
dibêje: "A muhîm, divê laþê vî
heramzadeyî ji ortê rabe."
Paþê jî, Ýsa Þans li Amedê tê
girtin û li Farqînê jî wî tewqîf
dikin. Ev bûyer di 30'yê ser-
maweza sala 1962'an de qe-
wimiye.(9)

Li aliyên din, rojname û
weþanên ku di nav rûpalên
xwe de cih didan nivîsên kurdî
dihatin berhevkirin. Dicle-Fi-
rat, ku rojnameyeke mehane
bû û li Stenbolê derdiket, li
gor ku Malmîsanij û Mehmûd
Lewendî di xebata xwe ya
navborî de dibêjin, bi taybetî
li Kurdistanê (wek Bîngol û
Cizîrê) û li Stenbolê ji aliyê
karbidestên cihkî (mihelî) ve
hatiye berhevkirin. 

Bi awayekî kurtasî ku em
bibêjin, piþtî salên þêstî, kur-
dan hem di warê siyasî de û
hem jî di warên çand û we-
þanan de hemleyek kiriye.
Ketine nav hewldaneke berbi-
çav û gavên girîng ji vî aliyî
ve avêtine. Ji lew re mirov bi
hêsanî dikare ji destpêka ro-
nesansa kurdî, ji hiþyariya
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ramanî û neteweyî ya kurdî
behs bike. 

Jî bilî weþanên legal û qa-
nûnî, hin weþanên nihênî
(îlegal) jî hebûn. Wan jî bi zi-
manê kurdî û tirkî weþana
xwe dikir û bi giþtî organên
partî û rêxistinên kurdan bûn.
Ew bi awayekî veþarî diketin
destên alîgirên xwe. Wek Pê-
þeng Bo Þoreþ, Xebat û hwd.

A vê hiþyariya kurdan
rayedarên komarê gelek aciz
kirine û qet tehemûl ji weþa-
nên bi zimanê kurdî re neki-
rine. Çimkî çalakiyên bi zima-
nê kurdî jî ji xwe re wek hel-
westeke siyasî ya kurdan dîti-
ne û çi ji destên wan hatiye, li
dijî weþanên kurdan kirine.
Kes girtine avêtine hepsan,
weþan qedexe kirine, qefil a-
vêtine ser deriyê îdarexaneyên
wan û rê li ber wan girtine. 

Ligel vê yekê, dîsan jî der-
dorên leþkerî ji çalakî, xebat û
têkoþîna kurdan nerihet dibûn.

Li aliyê din derdorên çepgir
ên tirk jî di nav xebat û hewl-
danên girîng de bûn. Ji ber ku
qîma leþkeran bi girtina ted-
bîrên asayîþê nedihat, rabûn di
12'ê adara 1972'yan de mux-
tura da hikûmetê. Leþkeran bi
awayekî veþarî derbe pêk anî
û sazûmana demokratîk a he-
yî kulektir kir. Li bakurê
welêt dîsan zilmeke mezin li
kurdan hate kirin. Ev zilm bi
navê "zilma qumando" derba-
sî nav rûpelên dîrokê bû. Se-
rok û êndamên partiyê siyasî
yên kurdan li dadgehên leþ-
kerî hatin darizandin. Parêzi-
yên DDKO'yê yên li Dadgeha
Leþkerî ya Diyarbekirê dest
pê kirin. Kurdan li dadgehan
jî hebûna kurdan û mafên
kurdan parastin. 

Digel vê rewþa hanê li
bakur kurdan hem di warê
legal de û hem jî di warên île-
gal de çalakiyên siyasî û çan-
dî kirin. Kurdan guh nedan fî-
þar û pêkutiyên dewletê. Ras-
tiyeke din jî hebû, kesên ku li
ziman, çand û zanava kurdî
xwedî derdiketin û têdiko-
þiyan, hemû kesên siyasî bûn.
Ji ber ku wan doza mafên
kurdan dikir, li pêþ çavên kar-
bidestên dewletê ew mirovên
ziyankar û zerardar bûn.

Ev pêvajoya ku hinek fir-
send dida kurdan û dikir ku
ziman, çand û wêjeya kurdî
piçek geþ bibe, bi derbeya leþ-
kerî ya 12'ê Rezberê, bi
carekê sekinî. Ew zemîna de-
mokratîk ku bi makeqanûna
sala 1961'ê çêbûbû û bi mux-
tureya 12'ê Adarê derbe xwa-
ribû, bi vê kutedaya leþkerî bi
tevayî ji holê rabû. Ji hêla
weþan û çapemeniyê ve rewþa
zimên ev bû. Lê baþ tê zanîn

ku xetereyeke din li pêþ zi-
mên hebû, ew jî biþaftin bû ku
di van salan de pêk hatibû. 

Bi amûrên mîna perwer-
deya bi tirkî, navgînên ragi-
handinê, mecbûrgirtina zima-
nê fermî û hwd. Polîtîkaya bi-
þaftinê ango ya asîmilasyonê
hate meþandin. Feraset û mê-
jiyên nifþên nû hatin guhartin.
Kêm û biçûkdîtina kurdan û
zimanê kurdî, ji ber vê fera-
seta biþaftinê bû. Dema biþaf-
tinê encam girt, vê derûniya
xerab a kurdan jî dest pê kir.
Ji bo kurdî ev pêvajoya çûna
ber bi jêr ve bû. Lewma jî
kurd neçar man, li hemberî vê
rewþa xerab, helwesteke tund
û siyasî bidine nîþandan.

3) Ji sala 1980'yî heta sala
1991'ê

Hêzên derbekar, nehiþtin
ku kesek baþ çavê xwe veke û
hemû çalakiyên kurdan hatin
qedexekirin ku ziman jî di
nav vê qedexekirinê de hebû.
Ne tenê berhemên nivîskî yên
bi kurdî, yên bihîstinî ango
kaset û sêlikên bi kurdî jî,
heta axaftina bi kurdî jî li kur-
dan hate qedexekirin. Ku em
bibêjin kurdbûna kurdan li
kurdan hate qedexekirin, dê
negotineke pirole ango muba-
xele be. Cunta leþkerî bêhn û
hilm li kurdan çikand, kurd-
bûn wek sûcek ji xwe re qebûl
kirin. Eynî mîna destpêka da-
mezirandina Komara Tirkiye-
yê li kurdan qewimî ku çawan
wan deman kurdên ku nikari-
bûn bi tirkî bipeyîviyana di-
çûn ser dikan û firinan û di-
gotin "Ka nanek bide min bi
tirkî." 

Kargêriya leþkerî ya der-

Bi amûrên mîna
perwerdeya bi tirkî,

navgînên ragihandinê,
mecbûrgirtina zimanê fermî
û hwd. Polîtîkaya biþaftinê
ango ya asîmilasyonê hate
meþandin. Feraset û mêji-
yên nifþên nû hatin guhar-
tin. Kêm û biçûkdîtina kur-
dan û zimanê kurdî, ji ber
vê feraseta biþaftinê bû.

Dema biþaftinê encam girt,
vê derûniya xerab a kurdan
jî dest pê kir. Ji bo kurdî ev
pêvajoya çûna ber bi jêr ve

bû. Lewma jî kurd neçar
man, li hemberî vê rewþa
xerab, helwesteke tund û
siyasî bidine nîþandan.
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bekar, li her derê dest bi kam-
panyaya "Vatandaþ Türkçe Ko-
nuþ"ê kiriye û hilm û bêhn li
kurdan çikandine. Careke din
pêvajoya piþtî avakirina ko-
marê dest pê kiriye. Ango em
bibêjin careke din ew maf û
azadiyên ku bi makeqanûna
sala 1961'ê hatibûn bidest-
xistin, îcar bi makeqanûneke
din, bi ya sala 1982'yan ji gelê
kurd hate stendin. Vê make-
qanûnê, ne tenê rê li ber çala-
kiyên bi zimanê kurdî digirt û
axaftina zimanê kurdî qedexe
dikir, her wiha derbeyeke me-
zin li maf û azadiyên mirovan
ên demokratîk jî dixist. Gelên
Tirkiyeyê bi tevahî di bin pest
û pêkutiyên rejîma leþkerî de
bûn êdî.

Cuntaya leþkerî bi taybetî
li girtîgeh û zîndanan tehde,
stem û îþkenceyeke mezin li
girtiyên siyasî yên kurd kirin.
Nedihiþt ku malbatên girtiyan
bi xwe jî bi girtiyan re bi kur-
dî biaxivin, bi wan re bi
zimanê xwe yê dayikê bidin û
bistînin. Girtî û serdanên wan
tenê li nava çavên hev dini-
hêrtin û wisan ji hev fêhm di-
kirin. Bi çavan bi hev re didan
û distendin. Ev rewþa hanê bû
mijara leyîzên tiyatroyên bi-
yanî jî.

Ev kirinên derî mirovahi-
yê, li her derê Tirkiyeyê, li her
derê welêt hatin kirin. Lê bi
taybetî li Zîndana Amedê, cu-
da bû. Girtiyên siyasî yên
kurd, nemaze yên ji doza
PKK'ê berxwedaneke bêhem-
pa dan nîþandan û li hundirê
zîndanê bi xwe jî, digel ber-
dêlên mezin û giran, weþanên
bi kurdî derxistin. Leþkeran li
derve kurdî qedexe kiribû, lê
girtiyên siyasî li hundir bi

zimanê kurdî weþan derdi-
xistin. Ev helwest bi xwe tiþ-
tekî gelek balkêþ divê bê nir-
xandin. Mîna Çandiya Ber-
xwedan, Çirûska Jiyan û
Berhem�

Girtiyên ji vê dozê, her
wiha li dadgehan helwesteke
din jî dan nîþandan û dest pê
kirin parêziya xwe bi zimanê
kurdî kirin.

Ji dema derbeya leþkerî
heta sala 1991'ê li Tirkiyeyê,
ji bilî di hin weþanên legal de
weþandina çend nivîsar û
çend hevokên bi kurdî, bi
awayekî qanûnî tu tiþtek bi
zimanê kurdî nehate weþan-
din. Ew çalakiyên ku piþtî
salên þêstî di warên çand û
weþanên bi kurdî de dest pê
kiribû û ber bi geþbûnekê ve
diçû, bi derbeya leþkerî ya sala
1980'yî bi carekê hatibû ra-
westandin. Vê rewþa kambax
heta sala 1991'ê berdewam kir. 

Çendî ji vî aliyî ve kurd ne
di nav liv û tevgerê de bin û
bêdengiyek hebe jî, li bakur, di
sala 1984'an de bi pêþengiya
PKK'ê li dijî rejîmê dest bi tê-
koþîna çekdarî kir û daxwazên
xwe yên siyasî radigihandin
dinya alemê. Qet nebe ji vî ali-
yî ve bêdengbûna kurdan þi-
kandin û li hemberî neheqî, si-
yasetên çewt ên red û înkarê
serî hildan. 

4) Ji sala 1991'ê heta niha

Di navbera salê 1982 û
1991'ê de kurdên þoreþger û
welatparêz hem li zîndanan
hem jî li seriyê çiyan û li nav
bajaran ji bo mafên kurdan ên
rewa berxwedaneke birûmet û
serketî pêk anîn. Vê berxwe-
danê bandor li ser siyaseta Tir-

kiyeyê kir ku Turgut Ozal û hi-
kûmeta wî di sala 1991'ê de
qanûna bi navê 2932'yan hilî-
ne. Vê qanûnê rê li ber çala-
kiyên zimanê kurdî digirt. Piþtî
hilanîna vê qanûnê, hêdî hêdî
pêþketinek di warê weþan û
çapemeniya kurdî de çêbû. Li
gor vê madeya hanê, ji bilî
zimanên ku qanûnên Tirkiye-
yê ew qebûl dikirin, tu çalaki-
yên çandî, weþanî, çapemeni-
yê û yên bi deng ne serbest
bûn. Piþtî ev qanûna ku li ber
zimanê kurdî astengeke mezin
bû rabû, derdorên kurdan jî
dest birin xwe û dest bi der-
xistina rojname, kovar, pirtûk
û kasetan kirin. A rast beriya
hilanîna vê qanûnê kurdan di
hin weþanên xwe de hin caran
cih didan nivîsar û çend he-
vokên bi kurdî, lê belê em rastî
weþanên ku bi xwerû kurdî ne
an jî bi du zimanî lê giranî di-
din nivîs û nivîsarên bi zimanê
kurdî, nayên. Li vir, elbet em
behsa weþanên qanûnî dikin. 

Nemaze, piþtî hilanîna vê
qanûnê qet nebe ji aliyê qanû-
nan ve serbestiyek çêdibe. Êdî
em rastî kovar û rojnameyên
kurdan tên. Ev weþan bi piranî
xwedî navên kurdî ne û hema
bibêjin bi du zimanî ne. Ango
bi kurdî û tirkî ne. Mîna kovara
Rewþen Govend, Nûbihar, ku
piþt re Rewþen bi tevayî bû bi
Kurdî.

Rojnameya pêþîn a ku bi
awayekî xwerû bi kurdî li
Tirkiyeyê dest bi weþanê
kiriye rojnameya bi navê Roj-
name ye. Ev weþan, bi tenê
hejmara wê ya bi navê "hej-
mara provayê" di 29.12.1991'ê
de derketiye. Piþtî vê, rojna-
meya heftane û xwerû bi kurdî
Welat, di 22.02.1992' yan de
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dest bi jiyana weþanê dike û
gav diavêje nav gorepana we-
þangeriya kurdî. Piþtî girtina
rojnameya Welat îcar Welatê
Me û piþtî wê jî Azadiya Welat
vê erk û peywirê digire ser
xwe û ev weþana hanê heta ro-
ja îro jî weþana xwe berdewam
dike. Ev tekane rojnameya
xwerû bi kurdî ye ku derdiçe.

Li vir divê em ji Enstîtuya
Kurdî ya Stenbolê jî behs
bikin. Enstîtu di 18'ê Avrêla
sala 1992'an de li Stenbolê ava
bû. Ev sazî di parastin û
pêþvebirina zimên de xwedî
roleke pir girîng e. Ta niha ji
bo hînkirin û belavkirina zi-
mên gelek xebatên hêja kirine.
Amadekirina berhemên hînde-
karî û ferhengên kurdî xebatên
enstîtuyê yên hêja ne. 

Di vê pêvajoyê de kovarên
çandî û wêjeyî jî beþdarî li
weþangeriya kurdî kirin. Em
dikarin navên kovarên mîna
Rewþen, Jiyana Rewþen, Rew-
þenname, Zend, War, Gulistan,
Tîrêjên Bawerî, Tîroj, Kevan,
Vate, Zembîlfiroþ, Vesta û
Kovara W'yê bidin. Lê mixa-
bin, digel ku gelek kovar tevî
jiyana çapemeniya kurdî bûn
jî, gelek jê neçar man weþana
xwe rawestandin. Halê hazir,
îro yên ku weþanên xwe ber-
dewam dikin hema bi derbekê
tên bîra mirov Zend, Nûbihar,
War, Tîroj û kovara W'yê ye.

Li vir divê em weþanxa-
neyên kurdan jî ji bîr nekin. Ev
weþanxane bi tevayî weþanên
xwe bi du zimanî çap dikin, bi
kurdî û tirkî. Mîna Avesta,
Pêrî, Sî, Bajar, Aram û Dozê.
Van weþanxane û weþanxane-
yên din ên ku me navên wan bi
lêv nekirin, gelek berhemên bi

zimanê kurdî çap kirin û gi-
handin berdestê xwînerên (ango
xwendevanên) zimanê kurdî.

Digel van çalakiyên ku bi
kurdî dihatin kirin, li Tirkiye-
yê piþtî ku radyoyên taybet,
nemaze yên ku li ser banda
FM'ê dest bi weþana xwe ki-
rin û bi piranî jî weþîneka he-
rêmî û cihkî dikirin, dest pê
kirin demekê stranên kurdî jî
di bernameyên xwe de weþan-
din. Lê ev rewþ jî zêde dirêj
neajot û Saziya bi navê Des-
teya Jor a Radyo û Televîzyonê
(RTÜK) ev weþan qedexe ki-
rin û yên ku rîayetî biryarên
wê nekirin, weþana wan seki-
nandin.

Ji bo ku zimanê kurdî ji
aliyê dewletê ve bê naskirin û
bi vî zimanî perwerdehî bê
kirin, di sala 2002'an de ji
aliyê 3000 xwendekarên kurd
ve kampanyayek hat meþan-
din. Di çarçoveya vê kampan-
yayê de 15 hezar daxwazname
pêþkêþî saziyên têkildar ên
dewletê hatin kirin. Ji bo van
daxwaznameyan 2 hezar xwen-
dekar hatin darizandin û ji
van 35 kes têkiliyên wan ji
zanîngehê hatin birîn.  

Wek tê zanîn Tirkiye ji bo
ku bikeve nav Yekîtiya Ew-
rûpayê, dest pê kiriye hin gu-
herînên qanûnî anîne pê. Ev
veguherîn jî, ji ber Krîterên
Kopenhagê pê hatin ku ji
Tirkiyeyê hatine xwestin. Yek
ji van daxwazan jî weþanên bi
zimanê dayikê bû. 

Dewleta Tirkiyeyê bi navê
"Zarava û Zimanên Cuda yên
ku Welatiyên Tirk di Jiyana
Xwe ya Rojane de Bi Kar
Tînin" tenzîmeke nû çêkir û
rê li ber Radyo û televîzyonên

ku bi awayekî neteweyî weþa-
na xwe dikin, vekir da ku bi-
karibin bi van zimanan jî we-
þanê bikin. Lê radyo û tele-
vîzyonên herêmî û cihkî ji vî
mafî bêpar hatine hiþtin. Her
wiha ji bo televîzyon û rad-
yoyan jî saet, mawe û cureyên
bernameyan jî hatine tespît-
kirin. Kes nikare li gora dilê
xwe bi van zimanân weþanê
bike.

Heta îro tenê TRT"ê bi zi-
manê kurdî û yên din dest bi
weþanê kiriye. TRT heftiyê
saetek, nîv saet bi kurmancî û
nîv saet jî bi kirmanckî (za-
zakî), di kanala xwe ya tele-
vîzyonê ya bi navê TRT 3'yê
de weþanê dike. Vê yekê he-
man demê di radyoya xwe de
jî pêk tîne.

Radyo û televîzyonên din
nikarin bi kurdî weþanê bikin.
Tenê hin radyoyên ku bi awa-
yekî herêmî û cihkî weþana
xwe dikin cih didin stranên
kurdî. Ew televîzyonên taybet
ku xwedî weþana neteweyî ne,
tenê di bername û rêzefîlmên
xwe de wek muzîka fonê stra-
nên kurdî bi kar tînin, lê ne bi
awayekî wêrane. Kêm kes di
bernameyên xwe de cih didin
stranbêj û hunermendên kurd,
ku ew jî stranek an jî du stra-
nan dikarin bibêjin. Dîsan
stranên kurdî wek hêmaneke
xeml û rewþê ya van berna-
meyan dimîne.

Ji bilî weþena bi zimanê
dayikê, Tirkiye ji ber dax-
waziyên krîterên Kopenhagê,
mafê hîndekariyê jî pejirand û
rê li ber vekirina dersxaneyên
taybet vekir. Çendî ku gelek
þertên dijwar ji bo vekirina
van dersxaneyan dixwest jî,
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dersxane vebûn û bi kurdî dest
bi hîndekariyê kirin. Niha li
Tirkiyeyê li bakurê welêt li
þeþ bajaran (Stenbol, Ruha,
Amed, batman, Qoser û Wan)
dersxaneyên taybet ên kurdî
xebatên hîndekariyê dido-
mînin.

Li aliyê din me divê ku em
balê bikiþînin ser xebat û
çalakiyên sînema û tiyatroyê
jî. Di vî warî de jî li Tirkiyeyê
liv û lebatek heye. Bayek di-
weze. Skeç, klîp, lîstikên ti-
yatroyê, fîlmên sînemayê (çen-
dî ku qalîteya gelekan jê pir
xerab e jî) wek sêlik (CD)
derdikevin piyaseyê û gel
wan dikire û li wan temaþe
dike. Bi vî awayî, di warê zi-
manê kurdî de geþbûnek çê-
dibe.

Digel ku li derveyî sînorên
Tirkiyeyê dest bi weþana xwe
kiribin jî, me divê em bi çend
gotinan pêþî behsa Radyoyên
Erîvan, Tehran û Bexdayê bi-
kin. Di demên herî xerab de jî
bi weþanên xwe yên gelek
hindik, xwe gihandine malên
kurdan û di wan tariyan de ji
wan re bûne piçek ronayî.

Ji ber ku weþanên bi zi-
manê kurdî yên bi riya radyo
û televizyonê qedexe bûn, kurd
ji xwe re li çareyeke din
geriyan û li derveyî Tirkiyeyê
li Ewrûpayê, bi riya weþana
peykê (satalaytê) dest bi we-
þana televizyonê kirin. Pêþî
Med TV, piþt re Medya TV û
di pey wan de jî Mezo-
potamya û Roj TV ava kirin.
Her wiha divê em radyoya
Dengê Mezopotamyayê jî ji
bîr nekin. Kurdan bi van am-
razên weþanê, ku di çapana
navneteweyî de bi giranî bi zi-

manê kurdî pexþ û weþana
xwe dikirin, ketin malên kur-
dan û ji weþanên sazûmanê re
bûn raqîbeke cidî. Bi weþanên
xwe yên kurdî li hemberî
polîtikayên asîmilasyonê bûn
mertalên kartêker û bi nave-
roka bernameyên xwe jî bûn
ên alternatîf. Divê em navên
Kurdistan TV û KurdSatê jî bi
lêv bikin ku ew jî tevî vî
karwanî bûn. Wan dezgehên
ragihandinê tixûbên siyasî
yên di navbera kurdan de nas
nekirin û xwe gihandin malên
kurdan. Bi rastî van televiz-
yonan bandor û hîkariyeke
gelek mezin li zimanê kurdî
kirin û niha jî dikin. Bi van
amrazan, em dikarin bibêjin
ruh hate zimanê kurdî. 

Niha li Tirkiyeyê bi tay-
betî li bakurê welêt, li gundan
kurdî tê axifîn, lê li bajar û
metropolan bi giranî kurd bi
tirkî diaxivin. Ev yek ji bo
pêþeroja kurdan rewþeke xe-
ternak e. Êdî zimanê kurdî te-
nê bi awayekî giranî, li de-
verên gundewar tê axaftin.
Serdestiya wê mixabin li ba-
jar û bajorakên kurdan jî di ta-
lûkeyê de ye.

Tirkiye li gorî hiqûqa nav-
neteweyî (peymanên ku îmze
kirine) bi polîtikaya xwe ya
biþaftinê sûcdar e. Divê ev
rewþ biguhere. Divê Tirkiye
dev ji vê polîtikayê berde. Li
Tirkiyeyê divê zimanê kurdî
di qada fermîtiyê de (xwen-
degeh, zanîngeh û sazgehên
dewletê yên din), bi her awayî
bê bikaranîn. Divê ji bo zi-
manê kurdî di bin banê zanîn-
gehan de enstîtu û akademi-
yên kurdî bên avakirin û ji
aliyê dewletê ve bên fînan-
sekirin. Divê bi zimanê kurdî

di radyo û TV' yên fermî û
yên taybet de hem di çarço-
veya herêmî û hem jî di çar-
çova neteweyî de bi dorfirehî
weþan bên kirin. Heke zima-
nek nebe zimanê fermî û di
qada gelemperiyê (warên sa-
ziyên dewletê) de neyê bikar-
anîn nikare hebûna xwe bipa-
rêze û bi pêþ keve. 

Ji ber vê yekê divê zimanê
kurdî li herêma ku kurd lê di-
jîn bibe zimanê fermî û sere-
ke. Ji bo pêkanîna vê polîti-
kayê, divê herêmeke kurdan a
xweser ango otonom hebe.  

Encam 

Wekî ku xuya û diyar e,
beriya Komara Tirkiyeyê, di
heyama dewleta osmanî de
kurd xwedî hin dezgeh û rê-
xistinên çandî, civakî û siyasî
bûn. Bi avabûna komarê re,
ev tevde ji destê kurdan der-
ketin. Zanav û zimanê kurdî
hate qedexekirin. Karbidestên
komarê bi her awayî xebitîn
ku gel û nîjadên ne tirk di nav
boteya etnîsîteya tirk de bihe-
lînin û bibiþêvin. Di vî warî
de hinek bi ser ketin jî. Hin
çand û qewm ji holê rakirin.
Lê kurdan tu carî serî ji van
kirin û daxwazên rejîmê re
danenîn û pê re þer kirin. Cure
cure rêbazên têkoþînê li dijî
komara kemalî bi kar anîn.

Li Tirkiyeyê jî, meseleya
kurdan meseleyeke siyasî ye.
Heta ev pirsgirêk çareser ne-
be, ya zimanê kurdî jî hel na-
be. Çimkî her du bi hev ve gi-
rêdayî ne. Bêyî hev nabin û
wisan jî nikare bêhizirkirin. 

Rewþa zimên, ji rewþa
kurdan cihê nikare bê nîqaþ-
kirin. Ji ber ku ziman, hîmê
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çandê ye, ziman maka hemû
hunerên gotinkî ye. Ziman
hestiyê piþtê yê neteweyan e.
Ziman pênasa berhemên wê-
jeyî ye. Ziman, hêmana sere-
ke ya neteweyîbûnê ye. Bi go-
tineke din, çawan ê ku miro-
van dike mirov ziman e, yê ku
neteweyan dike netewe jî dî-
san ziman e. Ji lew re ziman,
amûr û alava man û nemanê
ye. Em bînin bîra xwe ku ra-
boriya neteweyan hinek jî di
zimanê wan de veþarî ye.

Dahatû û ayendeya zima-
nekî, bi zarokan ve ye. Eger
zarok bi zimanê bav û kalên
xwe mezin nebin, pê nepe-
yîvin, pê perwerde nebin, pê
nexwînin û nenivîsînin, paþe-
roja wî zimanî dikeve xete-
reyê. Dê û bavên me ev ziman
sipsax teslîmî me kir. Gelo em
jî dikarin bi awayekî zipzindî
û sipsax vî zimanî radestî
nifþên li dû xwe bikin. Pêþi-
yên me ne bi dilê me be jî
peywira xwe anîne cih, gelo
em, kurdên li Bakur, dikarin
vê erka xwe pêk bînin.

Ji ber ku di vê serdema me
de ziman, tenê bi axaftinê ni-
karin xwe li ser piyan bigirin.
Heta ziman nebe zimanê per-

werdehî û çandê, ew ji talû-
keya mirinê nafilete. Ji lew re
zimanê devkî û gotinkî ne zi-
manekî mayînde ye. Mayîn-
debûn û pêþketina zimên, bi
zimanê nivîskî pêk tê.

Di vê serdema hanê de, di-
vê ziman xwedî hemû mafan
be. Bi gotineke aþkera û zelal,
divê zimanê kurdî jî xwedî
heman mafên zimanê tirkî be,
nexwe ew dê nikaribe li ber
xwe bide, parêziya xwe li
hemberî zimanê serdest bike.

Hema em piçek li ser cu-
reyên berhemên ku bi zimanê
kurdî derketine hûr bibin û
dêhna xwe bidinê, em dê bibî-
nin ku bi piranî berhemên wê-
jeyî ne. Helbest, çîrok û ro-
man. Berhemên ji cureyên din
ji hejmara tiliyên destekî der-
bas nabin. Lewma, heta ku zi-
manê kurdî di her warê jiyanê
de neyê bikaranîn, bi vî zi-
manî her cure çalakî yên ni-
vîskî, dîtbarî û bihîzbarî ne-
yên kirin, bi vî zimanî per-
werde neyê kirin, nifþên nû bi
vî zimanî ranebin, pê mezin
nebin xetereya li ber zimanê
me ji holê ranabe. Eger em
naxwazin zimanê me bibe zi-
manekî mirî û arkaîk, divê em
zarokên xwe ku dahatûya me
ne, ji bîr nekin.

Zarokên neteweyekê daha-
tûya wê neteweyê ne. Ziman jî
nasnameya wan e û di devê
wan de ye. 

Em xwediyê vê baweriyê
ne: Heke zimanê þoreþa bakur
bi kurdî bûya, rewþa niha a
zimanê kurdî dê ne wiha
bûya. Lê mixabin ev rastiya
me ye. Divê em vê rewþa
xerab biguherînin. Li vir em
dixwazin ku bang li rêxistinên

siyasî, li saziyên xwe yên si-
vîl, li rewþenbîr û siyasetme-
darên xwe, bi taybetî jî li da-
yik û xortên kurdan bikin. Bi
zimanê kurdî biaxifin, çi dikin
bikin, lê bila zimanê kirinên
we kurdî be. 

Têbinî: Ev gotar wek teblîxa
Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê, li
Konferansa Ziman a di çarço-
veya "Rojên Wêjeyê" ya ku Þa-
rederiya Mezin a Amedê li dar-
xistibû, hat pêþkeþkirin.   
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Ji bo gelek mînakan, têki-
liya di navbera ziman û nete-
weyê ango nasnameya etnîkî
de aþkera ye: îtalyan bi îtal-
yanî, tirk jî bi tirkî diaxivin.
Ev rastî pir an hindik heta deh
salên destpêkê yên vê sedsalê,
ji bo kurdan û kurdî jî bi vî
awayî bû. Lê belê ji parveki-
rina împaratoriya Osmanî û bi
vir de rewþ gelek guheriye.
Çewisandinên cur bi cur ên li
ser kurdan ji bo asîmîlasyona
wan a di nav çandên serdest
ên dewletên ku tê de dijiyan
dihat kirin, têkiliya di navbera
nasname û ziman de pir tevî
hev kir. Politikayên van dew-
letan ên li hemberî kurdan ne
tenê rastî û pêkhatina terma
nasnameya kurdî (1) derxist ho-
lê, lê ji bo beþdariya jiyana
civakê, herikbariya di zimanê
serdest de kire hewcedariyek.
Bi wî awayî ji bo piraniya
kurdên perwerdebûyî, li ber
axaftina kurdî bû sedemê
axaftina zimanekî din jî û ji bo
pêþketinê dijwar kir. Wekî en-
cam, valahiya di navbera
îdeala neteweya kurd, a ku
xwedî çanda xwe ya ku bi zi-
manê wê tê îfadekirin û ras-
tiya kurdî ku zimanekî ji zi-
manen raqîbên serdest pir li
paþ maye û hatiye qedexe-
kirin, zêde dibe.

Lê gelek kurd zimanê xwe
wek delîl û sembola nasna-
meya kurdîtiyê dibînin û ji bo
îdîayên netwebûnê, hebûna
zimanê kurdî dibe bingeheke
sereke. Ji lew re gelek kurdên
hemden, ji îhtîmala paþveçû-
yînê heta hinek ji windabûna
zimên ku dê di demeke dirêj
de bibe sedema mirina nasna-
meya kurd, pir fikaran dikin û
ditirsin. Ji ber vê rastiyê, ji bo
parastin û pêþvebirina du za-
ravayên bingehîn, bi taybetî jî
di forma nivîskî de, hewlda-
nên mezin tên kirin.

Ji ber van sedeman, dîroka
zimanê kurdî di sedsala 20' an
de ji her demê bêhtir biprob-
lem e. Ev nivîs hewl dide ku li
ser çend aliyên vê dîrokê, bi
taybetî jî li Tirkiye, Iraq û Îra-
nê (2) li ser ziman û terma etnîk
û nasnameya çandî li heremên
kurdan, derxîne holê.

Wekî ku baþ tê zanîn, kur-
dî zimanekî rojavayê Îranê ye.
Teoriya ku ji aliyê gelek kurdan
ve tê pejirandin, dibêje kurdî
zimanê Mediyan e ku împa-
ratorên ewilî yên Ýranê bûne,
ji aliyê lîngûîstikê tê þikkirin
(Mc Kenzie 1961). Îhtimalek
heye ku eþîrên kurdan li ba-
þûrê Mediyan jiyane. Wiha
xuya dike ku eþîrên dawiyê
koçberî bakur bûne û li roj-
hilatê Anatoliyê bi cih bûne.
Vê koçê dibe ku milekî gelên
Îranî ku pêþiyên zazayan ango
dimiliyên hemdem ên ku di
sêgoþeya Dîyarbekir, Sêwaz û
Erzeromê de dijîn ji cihê wî
derxistibe û ber bi hundirê
Anatoliyê ve ajotibe. Zimanê
zazayan pir nezîkî zimanê go-
ran e. Dibe ku pêþiyên goran
jî, ji bo sedema koçberiya
kurdan ji aliyê milekî gelekî
din ji cihê xwe hatibin der-
xistin. Beþeke biçûk a axiv-
gerên goran nêzîkî bexteran
(bi zimanê fermî Kermanþah)
a Îranê dijîn. Îro, zaza û goran
digel ku zimanê her duyan jî
ne pir nezîkî kurdî ne û ne jî ji
aliyê kurdan ve tê fêmkirin, bi
gelemperî wekî ew kurd bin
tên dîtin. Li ser tê nîqaþkirin
ku (Mc Kenzie ) hinek eþîrên
kurdan li dawiyê bi paþ de ve-
geriyane baþûr û nêzikî gora-
nan jiyane. Sedema vê tex-
mînê ev e ku, zimanê goranî li
ser zaravayên bakur ku li ser

NASNAMEYA KURD Û

PIRSGIRÊKA ZIMAN

Ji lew re gelek
kurdên hemden, ji îhtîmala
paþveçûyînê heta hinek ji
windabûna zimên ku dê di

demeke dirêj de bibe
sedema mirina nasnameya

kurd, pir fikaran dikin û
ditirsin. Ji ber vê rastiyê, ji
bo parastin û pêþvebirina
du zaravayên bingehîn, bi
taybetî jî di forma nivîskî
de, hewldanên mezin tên

kirin.

Philip G. Kreyenbroek
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wan bandora goranî tune ye,
dubendiyeke sereke çêkiriye. 

Ji nav van sê komên zara-
vayan bakur, navend û baþûr
ew ên bakur û navendî me ele-
qedar dike. Li ser zaravayên
baþûr xebat kêm hatine kirin û
di pêþketina zaravayên stan-
dard ên kurdî de roleke sereke
nalîzin. Digel ku hinek lêko-
lînerên kurd (mînak: Nebez
1975:98 n. 7) li hember van
navan derkevin jî, ji bo zara-
vayên bakur û navîn dê navên
kurmancî û soranî bên bikar-
anîn. Mukrî ku navê kurdiya
li Îranê ya nivîskî ye, ji so-
raniya standard a ku li Iraqê tê
bikaranîn ne pir cihê ye û li
vir dê wekî formeke soranî bê
dîtin. Kurmancî li Tirkiye, Sû-
riyeyê, li Yekîtiya Sovyetê û li
axa kurdîaxêv ê bakurê Iraq û
Îranê tê axaftin. Kurmancî, ji
bilî Yekîtiya Sovyetê ku pira-
nî alfabeya krîl lê tê bikaranîn
û ji bilî Iraq û Îranê(3) ku cari-
nan tîpên romanî tên bikar-
anîn, bi tîpên romanî tê nivî-
sandin . 

Soranî li Iraqê, li baþûrê
Zapa mezin û li axa navîn a
Îranê tê axaftin. Piranî bi tî-
pên erebî tê nivîsandin.

Cudabûna alfabeyê hew
faktoreke bi ziman ve eleqe-
dar e û kurdan ji hev diqetîne.
Ya din cudabûna girîng a ku
di navbera soranî û kurmancî
de ye, digel ku ev bi gelem-
perî wekî ku zaravayên kurdî
bin koka wan a hevbeþ û dilî-
niya nasnameya etnîkî û ye-
kîtiya kurdan nîþan dide tên
dîtin jî, cudabûnên rêzimanî
yên di navbera wan de jî, ji
cudabûnên di navbera almanî
û flamanî de mezintir in. Di

soranî de ne zayend û ne jî
qertafa rewþê heye. Lê di
kurmancî de ev her du jî hene.
Cînavka qertafî di soranî de
beþeke grîng a lêkeran e, lê di
kurmancî de ev tune. Cudabû-
na bêjeyan û bilêvkirinên van
her du zaravayan pir nêzîkî ya
di navbera almanî û flamanî
de ye. Ji vê jî bêhtir devokên
herêmî yên van her du zara-
vayan jî, ji hev û din cuda ne.
Ev cudabûn, dibe ku dema ev
formên kurdî piranî ji bo
axaftinê li herêmên xwe tên
bikaranîn hindik problem der-
dixînin holê, lê li hemberî for-
masyona forma kurdiya nivîs-
kî, dibin astengên mezin. 

Digel ku kurd beriya tir-
kan demeke dirêj li Anatoliyê
bûne û ligel xaka pir fireh ku
lê kurdî dihat axaftin, kurdî
nebûye zimanekî sereke. Wiha
xuya dike ku daxwaziya kur-
dan ji bo damezirandina dew-
leteke mezin tune bûye û kurd
ji serdestiya çanda komên din,
heya ku ew bi meseleyên hun-
dir ên kurdan re pir ele-qedar
nebûne, kêfxweþ bûne. Di
heyama îslamî de zimanê ser-
dest ê herêmê erebî, farisî û
dawiyê jî tirkiya Osmanî ji bo
armancên olî di rêveberiyê de
hatine bikaranîn û demeke di-
rêj ji bo formeke standard
pêþxistina formên nivîskî ya
kurdî hewce nebûye.

Hewldanên ji bo kurdiye-
ke(4) standard û yekgirtî ku bi
gelemperî ji bo daxwaza dew-
leteke neteweyî ya kurd der-
ketiye holê, encemake vê sed-
sala me ye. Ev karakterîstîkên
xebatên utopîk ku ji rastiya
"zaravayan" re çavê xwe di-
gire û pirsgirêkên ku ji cuda-
bûnên rêzimanî çêdibin, zehf

biçûk dibîne. Wek mînak, di
axaftinê de pir an hindik
veþartî bimîne jî, ji aliyê rê-
ziman ve di navbera hebûn an
tunebûna rewþa zayendê de
riyeke navincî tune ye. Hewl-
danên ku ji her duyan yekê
hilbijêre û dawiyê jî ji bo pirs-
girêkên ku bi vê hilbijartinê
derketine holê, li çareseriyan
digere, ji ber vê yekê dê nika-
ribe bi ser bikeve.(5) 

Bi rastî formên nivîskî yên
kurmancî û soranî ji ber sede-
ma pêvajoya dîrokî ya xwe-
zayî bi awayekî ji hev cuda bi
pêþ ketin. Di dawiya sedsala
16'an de ango di destpêka sed-
sala 17'an de helbestkarekî ku
bi kurmancî diaxivî, Melayê
Cizîrî bi devoka xwe ya he-
rêmî dest bi nivîsandina hel-
bestan kir. Ên din ew þopan-
din û di sedsala 17'an de, bi
devoka Cizîrê(6) çend xebatên
wêjeyî derketin holê; dibe ku
ji nav wan a herî girîng Mem
û Zîna Xanî ya ku versiyona
wêjeyî ya destaneke devkî ya
ku baþ tê zanîn e. Lê xaka
Kurdistanê ku soranî lê dihat
axaftin rewþ ji ber ku goranî
di bin parastina malbata Erde-
lan a biesil de bû û tevî farisî
û erebî wek zimanê wêjeyî di-
hat bikaranîn, tevî hev bû.
Lewma ji bo pêþvebirina for-
ma nivîskî ya soranî, derfet
hindik bûn. Lê demek bi þûn
de siûda mîrîtiya Erdelan tefi-
ya û di 1784'an de malbateke
din a herêma Mîrîtiya Baban,
bajarê Silêmanî, ku zaravaya
wê formeke soranî ye, dê hêdî
hêdî wekî zimanê helbestê, li
herêmê bedewiya wî zêde bû. 

Mixabin ev hewldanên zû
yên wêjeyî ji destpikirinê pir
wê de neçû û hinek bi þûn de
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eleqeya ji bo wan kêm bû (em
zanin ku di sedsala 18'an de û
di piraniya 19'an de bi kur-
mancî berhemên wêjeyî neha-
tine nivîsandin) û girîngiya
wan a di demê de bi sînor bû.
Lê rewþenbîrên hemdem ên
kurdan van xebatan wek beþe-
ke girîng a mijara çanda xwe
dibînin. Ji vê jî bêhtir devoka
Cizîrê û Silêmaniyê bû bin-
geha forma standard a kur-
mancî ku di dawiyê de dê bi
pêþ ketana.

Di sedsala 19'an de nete-
weperweriyeke kurdî dest pê
kir û ji dawiya vê sedsalê bi
þûn de em dibînin ku rewþen-
bîrên kurd kovarên ku hinek ji
wan azadiya Kurdistanê(7) di-
parêzin, dinivisînin. Soranî he-
ya hilweþandina Împarato-
riya Osmanî, piranî wekî
zimanê helbestê bi pêþ ket. Di
wan salan de ên ku li dû vê
bûyerê dihatin, avabûna dew-
leteke kurd a serbixwe wek
derfeteke rast xuya dikir(8) û
pêwîstiyeke xurt ji bo zi-
manekî kemilî derket holê. Bi
Peymana Lozanê re (1923)
hêviyên ji bo Kurdistaneke
azad ji holê rabûn û parve-
kirina Kurdistanê bû rastiyek.
Lê, ev yek nebû sedema teri-
kandina hewldanên wêjeyî
yên kurdan. Heta dev ji teri-
kandinê berdin, kurdên Tir-
kiye, Iraq û Îranê, li ku derê
derfet çêbû, zimanê xwe pêþ
ve birin. 

Wisa xuya dike ku dame-
zirînerê Tirkiyeya modern
Kemal Ataturk, di nuqteyekê
de derfeta vekirina Kurdista-
neke serbixwe difikire. Lê,
tiþtên di hundirê vê gavê de
naskirina rastiya îdîayên nete-
weperest ên komeke etnîkî ya

tirk dê pir dirêj pêk were tê
dîtin. Di encamê de parçeyekî
mezin ê Kurdistanê bû parçe-
yekî Komara Tirkiye ya ku li
gorî doktrîna kemalîzmê, ku
welatiyên vê dewletê tirk in û
divê bi tirkî biaxivin. Ji ber vê
yekê hebûna zimanên ku li ser
axa komarê ji tirkî bêhtir
dihatin axaftin, qayîþ bi îdeo-
lojiya fermî re dikiþand. Di
sala 1924'an de, dibistan, ava-
hiyên olî û weþanên kurdan
hatin qedexekirin.(9) Pêvajoya
ji salên 1925'an heta salên
ewilî yên 1930'î bû þahidê
serhildanên girîng ên kurdan
ku di dawiyê de bi hovîtiyeke
mezin hatin tepeserkirin. Di
sala 1938'an de serhildaneke
kurdan a dawiyê li herêma
Dêrsimê bi dijwarî hate qe-
dandin. Û piþtî vê serhildanê,
hêviyên kurdan þikiyan. Di
pêvajoya 1938-61'ê de her
awayê nasnameya kurdan, zi-
man jî tê de bi awayekî tund
hate binpêkirin. Zimanê kurdî
hate qedexekirin û peyvên
"kurd" û "Kurdistan" ji fer-
henga fermî winda bûn. Kurd
bûn "Tirkên Çiyayî". Tiþtekî
srûþtî ye ku piraniya kurdan di
jiyana xwe ya þexsî de axaf-
tina bi kurdî dewam kirin. Lê
ew kesên ku di fêrbûna kurdî

de bi ser neketin, di komara
tirk de ji jiyana sereke ya ci-
vakî bi dûr ketin. Kêmasiya
avahiyên perwerdehiyê, ko-
var û weþanên tirkî bandoreke
mezin derxist holê û ji salên
1950'î bi þûn de kurdî her we-
kî ku ew dê li gelek herêmên
Tirkiyeyê, di çend salan de ji
holê rabe, dihat dîtin. 

Lê bûyerên 1961'ê, hem
girîngiya zimanê kurdî hem jî
nasnameya etnîkî ya kurdan
dikare li ber çavan raxe. Di vê
salê de zagona nû, ji bo aza-
diya îfadekirina komeleyan û
çapemeniyê, destûr da. Kê-
þeya kurd careke din, pir yan
hindik dê bi awayekî vekirî di
medyayê de bihatana nîqaþ-
kirin. Ev, ji nû ve di nava kur-
dan de, ji bo  nasnameya çan-
dî û lîngûîstîk bû sedema
pêleke nû.(10) Gelek kes ji nû
ve li kurdîtiya xwe vegeriyan.
Di navbera salên 1962 û
1968'an de çend kovarên kur-
mancî hatin weþandin û paþ-
veçûyîna kurdan li Tirkiyeyê
sekinî ango qet nebe hinek
kêm bû. Di sala 1967'an de
desthilatdarên tirk, li hemberî
vê pêvajoyê derketin û ji vê
salê bi þûn de, bi taybetî li ser
kurdiya nivîskî kevneþopiya
çewsandina fermî ku bi ser-
ketî dihate meþandin, dest pê
kir. Di salên 1980'yî de hel-
westa fermî ya li hemberî kur-
dan, pir an hindik ji ya 1930'î
cuda bû. Xala 28'an a make-
qanûna 1982'an dide xuya-
kirin ku 'zimanên ji aliyê
qanûnan ve hatiye qedexeki-
rin, nikarin ji bo xwe îfade-
kirin û ji bo belavkirina rama-
nê bên bikaranîn.'(11)

Ji aliyê rewþenbîrên tirk ve
hewldanên mezin hatine kirin
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Di sedsala 19'an de
neteweperweriyeke kurdî
dest pê kir û ji dawiya vê

sedsalê bi þûn de em dibînin
ku rewþenbîrên kurd

kovarên ku hinek ji wan
azadiya Kurdistanê

diparêzin, dinivisînin.
Soranî heya hilweþandina

Împaratoriya Osmanî,
piranî wekî zimanê helbestê

bi pêþ ket. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ku kurdî wek zimanekî tirkî
bidin nîþandan (Parmaksýz-
oðlu, 1983) Li hemberî kesên
ku nasnameya xwe ya kurdî
diyar dikirin an jî li ser pirs-
girêka kurd disekinîn(12) lêpir-
sîn çêdibûn, lê ji bo kurdiya
axaftinê, bi gelemperî, heta
niha tolerans hatiye nîþan-
dayîn. Dema me ev nivîs
amade dikir (1990) ji ber se-
demên rewþa xerab a li roj-
hilata Tirkiyeyê, li hinek he-
rêman li ser axaftinê jî çew-
sandin dihate kirin. Li aliyekî
din, nêzîkbûna çapemeniyê
ya ji bo mijarê, dide xuyakirin
ku beþeke girîng a civaka tirk
aleqedarî nîþanî meseleyê
nade, yan jî helwestên fermî
yên ku hebûna kurdan û zima-
nê kurdî înkar dikin, dipeji-
rîne. Ji bo hilanîna qedexeya
li ser zimanê kurdî, dibe ku di
demeke kurt de hinek hewl-
danên nû di Parlamentoyê de
çêbibin. (13)

Di salên 1920 û 1930'î de,
gelek rewþenbîrên kurd revi-
yan Sûriyeyê ya ku di bin
rêveberiya fransewiyan de bû.
Li wir, ji bo têkoþîna kurdan a
li Tirkiyeyê alîkarî kirin û ji
bo pêþvebirina zimanê xwe
xebitîn. (14) Ji vê pêvajoyê bi
þûn de, kurmanciya nivîskî
hema bi tevahî li der ve bi pêþ
ve çû. Piþtî 1945'an, dema rê-
veberiya frensewiyan li Sû-
riyeyê bi dawî bû, navenda
xebatên wêjeyî ya kurmancî,
gav bi gav ber bi Ewrûpaya
rojava ve çû. Di salên dereng
ên 1960'î, bûn sedema veqe-
tîna gelek rewþenbîrên kurd ji
Tirkiyeyê. Dîsan ji Tirkiyeyê
gelek kurd, wekî xebatkarên
koçber di salên 1960 û 1970'yî
de hatin Ewrûpayê. Li cihên

xwe yên nû, ji wan beþeke
bêhtir polîtîze bûn û haya wan
ji wan çêbû, bi serbestî kurd-
bûna xwe anîn ziman. Di en-
cam de, cur bi cur materyalên
nivîskî yên bi kurmancî li mi-
þextiyê hatin çapkirin. Nêrîna
ku dibêje kurmancî nikare
ferhengogeke guncan a ji bo
entelektueliyê di hundirê xwe
de bi pêþ bixe, rastî hêrsa ge-
lek nivîskarên kurd ên ku li
dijî hemû peyvên ji zimanê
biyanî hatine (wek erebî û
tirkî) derdiketin û ev jî bû se-
dema mantiqê nû yê pejiran-
dina fireh û xurt ê ji bo
dengên kurdî.(15) Ji ber vê ye-
kê, çend peyvên cuda ku ji
aliyê niþtecihên kurdên Tirki-
yeyê nayên fêmkirin, her dem
dikarin di kurmanciya nivîskî
de bên dîtin. Her çi qas rew-
þenbîrên li Ewrûpayê yên bi
kurmancî diaxivin dixwazin bi
ferhengeke standard (16) forma
guncan a nivîskî ya zimanê
xwe bi pêþ ve bibin jî, ew
hewl didin ziman ji peyvên
biyanî paqij bikin û wisan
xuya dike ku dixwazin va-
lahiya di navbera kurmanciya
axaftinê û ya nivîskî de da-
girin. 

Sedema sereke ya ku ji bo
rewþa li Iraqê çima ji Tirki-
yeyê cuda bûye, dikare di
rêveberiya Brîtanya de bê dî-
tin ku ji salên 1920'î heta
1930'î ku li Mezopotamyayê
berdewam kiriye. Desthilat-
dariya brîtanî israr kiriye ku
kurd perwerdehiyê û rêvebe-
riyê bi zimanê xwe bikin. Wê,
kurd mecbûr kirine ku li ser
formeke standard a kurdî li
hev bikin û formeke soranî ku
zaravaya piraniyê kurdên Ira-
qê bûye qebûl bikin. Zaravaya

Silêmanî ku wekî zimanê hel-
bestê xwedî prestîj bû, li ser
devokên din ên soranî yên li
Iraqê bi ser ket. 

Lê dîsan jî kurdan bêyî tê-
koþîn azadiya xwe ya ziman
bi dest nexistine. Di bin dest-
hilatdariya brîtanî de, hiku-
meta Iraqê mafê bikaranîna
zimanê kurdî li dibistanan û
di karê rêveberiyê ya herêmê
de, pejirand. Dema desthilat-
dariya brîtanî bi dawî bû, ji bo
pêkanîna van biryaran tu a-
madekariyên girîng nehatibûn
kirin. Ev, di navbera kurd û
ereban de bû sedema xire-
cirên mezin û di sala 1931'ê
de Qanûna Zimanên Herêmî,
di dibistanên seretayî de ji bo
bikaranîna zimanê kurdî, pe-
jirand. Piþtî vê yekê, xuya di-
ke ku kurdan bibiryar zimanê
xwe bi pêþ ve birine. Pênga-
veke sereke di sala 1958'an
de, bi derbeya General Qasim
pêk hat. Komara Iraqê ya ku
nû hatibû damezirandin, kurd
wek 'þirîkên ereban' nas kirin
û heta demekê kurdî bi awa-
yekî fermî hat teþwîqkirin.
Digel nakokiya nû ya di nav-
bera serokatiya kurdan û hi-
kumeta Iraqê de, wêjeya kurdî
ji bo çend salan bi pêþ ket.
Piþtî derbeya Baas a di sala
1968'an de, bi hevnebawer-
bûna dualî dom kir. Lê, di sala
1970'yî de peymaneke ku kur-
dî li Iraqê zimanê fermî didît,
hat îmzekirin. Di salên li dû
vê peymanê de, saziyên kurd
ku wekî Yekîtiya Nivîskarên
Kurd û Akademiya Zanistî ya
Kurdî (Nebez 1975: 1067) hat
avakirin yan jî hatin zexmki-
rin. Akademiya Zanistî ji bo
bipêþvebirina kurdî roleke
girîng lîst.
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Lê, sala 1970'yî bû saleke
dîrokî. Di maweya du salan
de, di navbera hikumeta Iraqê
û serokatiya kurdan de dijbe-
riyên mezin derketin. Ev, di
sala 1974'an de gihîþtin ra-
deya herî bilind. Di sala
1975'an de Þahê Îranê ku alî-
kariya þerkarên azadiyê yên
kurd kiribû, bi hikumeta Iraqê
re Peymana Cezayirê îmze kir
û kurd tenê hiþtin. Berxweda-
na kurdan di carekê de hilwe-
þiya.(17) Di salên li dû vê sala
hatî de, gelek pêþketin ên
1970'yî gav bi gav ji aliyê
desthilatdariyê ve hatin teng-
kirin. A niha, helwesta hiku-
metê li hemberî kurdan ketiye
rewþeke ku tu kes ji paþeroja
edebiyata kurd ne bihêvî ye.
Li aliyekî din, kurdên Iraqê
wêjeyeke berbiçav û zimanekî
nivîskî yê guncan afirandine û
nifþên kurd ên îroj perwer-
dehiya xwe ya seretayî û
navîn bi kurdî dibînin. 

Li Îranê, dîroka zimanê
kurdî ya van salên dawîn, ne
bi qasî ya li Tirkiyeyê trajîk e
ne jî bi qasî ya li Iraqê baþ e.
Ji bo çewsandina li ser kur-
diya axaftinê, hew çend hewl-
danên girîng çêbûne lê weþa-
nên kurdî gelek caran serbest
bûye. 

Di bin serdestiya Riza Þah
de (1926-41) ji bo farisî bê
axaftin, hinek gav hatin avêtin
û çapkirina bi kurdî hatiye
qedexekirin. Di dema dîroka
kin a Komara Mehabadê (Rê-
bandan-Berfanbar 1946) û di
salên li dû hatî de weþanên
kurdî bi pêþ ketin.(18) Piþtî têk-
çûna Komara Mehabadê,
pêvajoyeke çewsandinê ya
aktîf a li ser hemû þêweyê îfa-
dekirina kurdîtiyê, dest pê kir

û çalakiyên wêjeyî sekinîn. Ji
bilî çend tesadûfên biçûk, di
dema salên dawî yên desthi-
latdariya Riza Pehlewî (1941-
79) de hemû weþanên kurdî
hatin qedexekirin. 

Rêxistinên kurdan bi awa-
yekî aktîf beþdarî þoreþa ku
malbata pehlewî ji desthilat-
dariyê xist, bûn. Gelek kes
xwedî hêviyên mezin bûn ku
dê Kurdistan di hundirê Ko-
mara Îslamî de bibe herêmeke
otonom û kurdî jî dê li herêmê
digel farisî bibe zimanê fermî.
Pêþnûmaya xweser a qanûna
bingehîn a Îranê di dibistan û
çapemeniya herêmî de bikar-
anîna zimanê herêmî peji-
rand, lê di þêweya dawî ya
zagonê de (di Sermawez'a
1979'an de hate pejirandin) ev
maf hinek hate tengkirin û
hate destnîþankirin ku zima-
nên herêmî hew dikarin digel
farisî bên bikaranîn û pirtûkên
dibistanan dê tenê bi farisî
be.(19)

Her çi qas bi dameziran-
dina Komara Îslamî re di
navbera serokatiya kurdan û
hikumeta Tehranê de alozî
bilind bû û digel garantiya bi-
înor a qanûna bingehîn, kova-
rên kurdî bi awayekî tund
hatin qedexekirin. Lê, di
1984'an de helwesta fermî ya
li hemberî ziman û weþanên
çanda kurdî guherî û we-
þandina weþanan serbest bû.
Ji wê demê û bi wir de çend
weþanên kurdî tên weþandin.
Li Îranê çapxaneyeke kurdî
heye û îro perwerdehiya kurdî
jî serbest e. 

Digel ku dîroka kurdan di
mercên taybet ên ku kurd tê
de jiyane dirûvê xwe girtiye

jî, çend pêþveçûnên ku li jor
hatibûn gotin, diþibe hinek
zimanên biçûk ên koma Îranî.
Wekî kurdî, peþtû jî ku li
Afganistan û Îranê tê axaftin,
di sedsalên 16 û 17' emîn de
zimanekî nivîskî yê wêjeyî
pêþ xistiye, lê ev ziman ne
wekî zimanê danûstendina
rojane yê nivîskî bû. Wekî
kurdî, li vir jî tevgereke ji bo
zimanekî modern ê standard
di vê sedsalê de derketiye ho-
lê.(20) Peþtû, li Afganistanê ji
sala 1930'î û bi vir ve wek
"zimanê neteweyî" hatiye nas-
kirin. Lewma rewþa Afganis-
tanê naþibe herêmên kurdan(21)

û me eleqeder nake. Ji aliyekî
din, li Pakistanê ku li wir
peþtûyî qedexe ye,(22) ji bo
formeke standard a zimanê ni-
vîskî hewldan heye û ji bo
fikara windabûna nasnameya
peþtû ya ku xwestin ziman û
wêjeya xwe ya nivîskî bi pêþ
ve bibin tune. Hêviyên ji bo
maf, wekî em li Kurdistanê
þahid dibin, ji windabûna zi-
mên derdikeve holê. Ji dema
damezirandina Pakistanê û bi
taybetî jî ji 1960'î bi þûn de, li
Pakistanê ji bo wêjeyeke ni-
vîskî ya di zimanê belûcî de
hewldanên muhteþem hatine
kirin. (23)

Wekî encam em dikarin
bibêjin ku di sedsala 20� emîn
de çend komên etnîkî yên ça-
renûsiyê yan jî ji bo serxwe-
bûna neteweyî û çandî, hew ji
bo vê yekê rola xwe lîst. Lê, ji
bo çend mînakan, di navbera
van hêviyan û çalakiyên wê-
jeyî de yekser têkilî heye.(24) Ji
xeyn vê jî hewldanên ji bo
pêþxistina ziman, pirî caran
piþtî ku hêviyên polîtîk diþkên
jî berdewam dike. (25) Pêwîs-
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tiyeke pratîk a ji bo zimanê
nivîskî ew qas xuya nabe; di
vir de hinek aliyên din jî tên
dîtin. Hemû nebin jî, piraniya
ew kesên ku kurdî, peþtû yan
jî belûciya nivîskî bi pêþ ve
dibin, dikarin awayekî baþ
xwe bi zimanê ku li herêmên
wan serdest e, îfade bikin. Ji
ber ku bi gelemperî perwer-
dehiya seretayî bi zimanê
serdest e, ew kesên ku tenê bi
zimanê "kêmneteweyan" dia-
xivin(26) piranî nikarin bixwî-
nin û(27) ji wêjeya nivîskî ya
zimanê xwe tehmekê nabînin.

Di kêþeya kurdî de, grîn-
giya ku ji bo bikaranîna ge-
lemperî ango fêmkirina zimên
di warê zelalbûna zimên de tê
dayîn, heta di hewldanên xurt
ên ji bo kurdiyeke çêkirî û
yekgirtî û standard ku kurd jê
fêm bikin, wisan xuya dike ku
ji motîvasyoneke pratîk wê de
motîvasyoneke îdeolojîk der-
dikeve holê. Bi gotineke din,
zimanê nivîskî ji ber pêwîs-
tiyeke pratîk çêdibe, lê ev ji
bo kurdan û zimanên kêm-
neteweyên din ên Îranê ne
wisan e. Xuya dibe ku formên
nivîskî yên kurdî, pirî caran
ne ji ber ku pêwîstî pê heye, lê
belê divê formên nivîskî he-
bin, hatine pêþxistin. 

Lewma em nikarin bibêjin
zimanê ku em li ser disekinin,
pêþiyê nehatiye pêþxistin, lê ji
ber ku ziman wek beþeke
girîng ê nasnameya etnîkî tê
dîtin, ev hewldan tên kirin.
Pêwîstiya ji bo formeke stan-
dard a kurdî, a niha ji sedsalên
derbasbûyî bêhtir pêwîst e.
Em dikarin zimên beþeke nas-
nameya etnîkî bibînin. Nas-
name di xwezaya xwe de, ji
rasyonaliya wê wêdetir tiþtekî

dilînî ye. Lê kevneþopî, nêrîn
û dîrokeke hevbeþ -rast be jî,
tiþtekî mîtolojîk be jî- ji bo
afirandina van hestan di zi-
man de cihekî girîng digire. Ji
bo kurdan dikare bê gotin ku,
pêþveçûn û hemdemî hinek bi
kevneþopî û hinek jî bi aliyên
çanda kurdan re ku piraniya
kurdan, bi taybetî jî yên per-
werdebûyî pesnê xwe didin,
bisînorkirî ye. Perwerdehiya
li dibistanên dewletê li ser nê-
rîna kurdekî/ê ya der barê
kurdan de û dîtina cîhanê ya
der barê kurdan de, bandoreke
ne baþ hîþtiye û dîroka kurdan
a muhteþem kurdan wekî ser-
hildêr, her dem serbest nîþan
daye; ev yek (28) ne ji bo niþ-
tecihên kurd ên têkçûyî yê vê
sersala me neynikeke rast e,
ne jî alîkariya hêviyên di pê-
þerojê de avakirina dewleteke
kurd dike. (29) Digel ku zimanê
kurdî di sedsala me de gelek
caran bi paþ ve çûbe jî, ji rû-
meta xwe ya sembolîk tiþtek
winda nekiriye. Tê bawerkirin
ku ziman diselmîne kurd tevî
dîrok, wêje û çanda xwe ya
taybet mirovên serbixwe ne.
Li Tirkiyeyê çewsandina li ser
kurdî wek nîþaneke herî bal-
kêþ a zilma li ser gelê kurd tê
dîtin û ev li Rojava, heta li
Tirkiyê her ku diçe wisan tê
fêmkirin.

Ziman, dema bi danûsten-
dina bi kesên biyan re, ji bo
îfadekirina nasnameya kurd
roleke girîng dilîze. Dîsan,
dibe sedema dîtina mirovan a
ji bo rûmet û kurdîtiya wan.
Ev hêmaneke girîng a kurdîti-
yê ye ku rêgez, tevger, norm û
helwestên wê kurdan dide
naskirin û ji ber vê jî parçe-
yeke îdeala nasnameya kurd e

ku heta cihekî hemû kurdan
dixe bin bandora xwe. Ras-
tiya ku di 1960 û 1970'yî de
ku gelek kes li Tirkiyeyê îdîa
dikin ku ew kurd in, nîþan
dide ku berjewendiyên polî-
tîk û civakî ji bo vê tercîhê bi
serê xwe têr nake. Heta di van
salan de ji bo gelek kurdan
hêsan bûye ku xwe wek tirkên
asîmilebûyî bibînin. Ev dide
xuyakirin ku nasnameya kur-
dan hîn ji bo gelekan hêza
xwe didomîne. Lê hindik kes
bi dilxweþî bêriya demên berê
û dozên dîrokî dikin û dibe ku
ev ji bo kurdan jî wisan be.
Wisan dixuyê ku heta bawe-
riya wan bi nasnameya kurd
hebe ku kêm zêde hatibe di-
yarkirin hebe, ew dê ji bo
kurdîtiya xwe amade bin. (30) 

Sedema ku çima kurd îro ji
berê bêhtir di vê sedsalê de
parastina zimanê xwe pir
pêwîst dibînin, di vê rastiyê
de ye ku zimanê serdest îro ji
sedsal berê bêhtir bi hovane
serdest in, tê fêmkirin. Per-
werdehî bi piranî bi zimanê
serdest e; hemû medyaya
mezin wê bi kar tînin û der-
feta dîtina kar ji bo kesên ku
nikarin zimanê serdest bia-
xivin, gelek kêm bûye. Hewl-
danên kêmneteweyên çandî
yên ji bo parastina zimanên
xwe ku wekî me dît nîþaneke
girîng a nasnameyê ye û ji
berê bêtir hewce ye ji ber vê
yekê dikare bi tirsa bilez,
asîmilekirina bilez a ku ji
aliyê çanda serdest, bê þîro-
vekirin. 

Heke zimanên wekî kurdî
hinek jî ji bo astengkirina da-
nasîna endamên ji komên
kêmneteweyên ku wekî ew
endamên gelê serdest bin, bê
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parastin, wisan dixuyê ku
ziman fonksiyoneke wê ya ku
kes nabîne jî, heye: Parastina
mirovên ji der ve ya ji
danasîna wan ew e ku ew wek
endamekî/ê komeke kêmne-
tewe bin. Digel ku paþveçû-
yina kurdî li Tirkiyeyê sekinî-
be jî, bêguman kurdên li dor-
hêla welat êdî ne wek berê zi-
manê xwe xweþ bi kar tînin û
ne jî her dem diaxivin. Ji ber
vê yekê tiþtekî girîng e ku tir-
kên ji çîna nizm ên li van
herêman dijîn, tê ragihandin
ku bi kêþeya kurd re her ku di-
çe zêde eleqedar dibin û ew,
hindik yan pir xwe kurd di-
hesibînin. Li Iraqê ku kurdî ji
bo îfadekirina nasnameyê ro-
leke sereke ya pratîk dilîze,
komên ereban xwe wisan na-
bînin. Bi rastî jî pêkan e ku
ziman li vir faktoreke pir gi-
rîng e. Ji ber ku piraniya kur-
dên van herêman wek cîranên
xwe yên ne kurd in, tirkiyeke
xweþ diaxivin û ji aliyê kesên
derveyî wan pir hindik hatiye
fêmkirin ku ew zimanekî din
diaxivin. Cudabûna bingehîn
a di navbera wan û piraniya
tirkan de ne koka wan a etnîkî
ye, lê cihê wan ê civakî ye.
Eger pêþveçûneke wisan li
Tirkiyeyê bidomiya dê li ser
forma kurdîtiyê jî bandor
bihiþta. 

Îro ev xetere hinek dûr e;
hebûna hejmareke zêde kur-
dên li welat li hemberî van
xetereyan dikare bisekine. Ev,
ne xeyal e û hinek tiþtên ku
diþibe wan, li Kurdistanê pêk
hatine. Peyva 'goran' an gûran
(gûranî) ku berê wekî komeke
ne þirîkê xurt ê Kurdistanê
dihat bikaranîn, îro bi taybetî
ji bo 'gundî'yan tê bikaranîn.

Minorsky, di nivîseke xwe de
(1943) dibêje ku vê peyvê
...........bûye. Wateya wê ya
kevn ji "gavbarakan" a kevn
tê û wateya wê gavan e û
komeke eþîran nîþan dide.
Goran jî ji gabranê ku wateya
wê 'kafir' e tê; ew zerdeþtî
bûne. Etîmolojiya ji bo peyva
duyemîn hatiye dayîn û peyv
ji bo peyva rûsî "krestyanin"
ku wateya 'gundî' ye tê bi-
karanîn. Wisan diyar dibe ku
ev ji aliyê lîngûîstikê ve ni-
kare bê parastin. Di bikaranî-
na rojane de -an ji bo yekhej-
mar (gûran, goran, gundî) tê
bikaranîn. Pêwîst e em zani-
bin ku çawan peyva "gabran"
a "infîdel"a ku pirejmar e
endamê gundiyan bi nav dike.
Li herêmên din ên Îranê di
zimanê gel de ji bo "gabranî"
peyva "gabrî" tê bikaranîn. Ji
xeynî wê jî, formên  bi -ân bi
gelemperî eþîr û komên ku
navên wan qet tune be, ji de-
ma Axamenîdan bi vir de, di-
de nasandin. (31) Li ser bikar-
anîna têgeheke wek "gabr"
(ku etîmoljiya wê nayê zanîn,
her dem wateyeke wê ya bi-
çûkdîtinê heye) a ji dema zer-
deþtiyê yan jî ji bo hinek ko-
mên ku xweþ hatine naskirin û
beriya îslamiyetê jiyane ma-
ye, tu delîl tune ne. 

Wisan xuya dike ku peyva
gûran/goran, gundî ji peyva
"gabr" bêhtir bi navê eþîrên
guranî re têkildar e û ji ber vê
yekê jî ji nakokiya di navbera
her du wateyên vê peyvê ji
guherandina nasnameya gora-
nî tê. Digel ku kêmasiya de-
lîlan nahêle em zêde bifikirin
jî, em bawer dikin ku hejma-
reke zêde eþîrên goran bi cih
bûbûn. Wekî baþ tê zanîn, de-

ma koçer bi cih dibin, di nava
çîna herî nizm de cihê xwe
digirin û li wir dimînin. Ji ber
vê yekê piraniya goranan
gundiyên ji rêzê bûne. Ji ber
gelek sedeman, dibe ku wan li
herêmê zaravayekî kurdî
pejirandibe. Dîsan, em diza-
nin ku zimanê goranî wekî
zimanekî wêjeyî, di sedsala
18'an de ku grîngiya wê sem-
bolbûnê ji bo nasnameya
etnîkî ji holê rabûye, prestîja
xwe winda kiriye. Ji vê rojê bi
þûn de hem prestîja wê hem jî
hejmara axivgerên vî zimanî
gelek ketiye û goranî di vê
sedsalê de wek zimanê dapî-
rên di kuçeyên teng ên ji na-
venda bajarê Senendej dijîn,
dûr hatiye naskirin. (Kurdis-
tanî apud Nebez 1973:...) Wê
demê em dikarin bibêjin,
mimkun e ku nasnameya lîn-
gûîstîkî û ya çandî ya gûranî,
ji ber ku gelek goranan di
gelek aliyên jiyanê de dest ji
axaftina xwe berdane û gûranî
prestîja xwe ya kevn winda
kiriye, hundirê wê vala bûye.
Lewma peyva goran ji bo
komeke eþîrên serbilind bêhtir,
ji bo çîneke civakî ya ji rêzê
hatiye bikaranîn. 

Digel em nikarin her tiþtên
ku hatiye serê goranî bibêjin
jî, vê nêrîna ji bo bersîva
fikarên mezin ên axivgên
zimanên "kêmnetewe" û ji bo
hiþyarkirina wan a ji bo
pêþîgirtina li van bûyeran ku
ji parastina aktîf a zimanê
wan tê fêmkirin, bes e.

Di encamê de em dikarirn
bibêjin, ziman yek ji faktorên
girîng e ku alîkariya hesta
etnîkî yan jî ya nasnameya
etnîkî dike. Lê, di pirsa kurdî
de ev girîngî di sedsala me de
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1) Þahidiya nîqaþên di çapemeniya tirk
ên der barê qewirandina niwînerên kurd
ên Parlamentoyê Mehmet Turk (Ahmet
Turk -Wer) û ên din ji Partiya Demokrat
a Gelperwer (SHP), bi sedema beþ-
darbûna wan a Konfransa Navneteweyî
bû, Les Kurdes: Droit de l'homme e
Identite Culturelle (Paris 14-15 Kewçêr
1989). seroktiya partiyê da zanîn ku pirsa
kurd tune ye. 

2) Digel ku dîroka zimanê kurdên li Ye-
kîtiya Sovyetê pir balkêþ be jî em nikarin
li vir nîqaþ bikin. 

3) Wekî mînak rojnameya Bzav li Iraqê
bi tîpên erebî ji 1989'an bi vir de tê we-
þandin û gotarên kurmancî carinan di ko-
vara Sirwe de ku ew jî alfabeya erebî bi
kar tîne, tê weþandin. 

4) Nebez di sala 1975'an de ji wan
rêzehewldanan yekê temsîl dikir. 

5) Hewldaneke din a ji bo serfiraziya ava-
kirina kurdiyeke standard a hevbeþ di sa-
la 1934'an de, dema Kongreya Nivîskar û
Helbestkarên Kurd ên YKSS (Yekîtiya
Komarên Sovyetên Sosyalîstwer) bi kêf-
xweþî biryar da ku kurmanciya kurdên
Sovyetê divê wekî zimanê standard ê
kurdan bê naskirin, derket holê.

6) Li gorî hin delîlan, nivîskarê ewilî yê
kurmancî ne ew bû ye lê der barê nivîs-
karên ewilî de kêm tiþt tên zanîn. Melayê
Cizîrî bi gelemperî wekî bavê nivîsa kur-
mancî tê naskirin.

7) Ji bo lêkolîna van weþanên kevn li ni-
vîsa Kreyenbroek ku dê bê weþandin, bi-
nêrin. 

8) Peymana Sevrê ku di 10'ê Gelawêja
1920'an de hatibû îmzekirin, dameziran-
dina vê dewletê dipejirîne.

9) Helwesta fermî ya tirkan a li hemberî
kurdan û zimanê wan, di salên destpêkê
yên Komarê de bi vê banga ku ji aliyê
wezîrekî hikumetê hatiye kirin, pir baþ tê
fêmkirin: "Ez bawer dikim pêwîst e ku
tirk tenê bibin xwedî û mezînê vî welatî.
Ew kesên ku ne tirk bin, li vî welatî tenê
mafekî wan heye: mafê xizantî û ko-
letiyê" (Milliyet 16 Rezber 1930, ji aliyê
Kendal 1980) Vê agahiyê nîþan dide ku
bîrdoziya kemalîzmê hemî niþteciyên
Tirkiyeyê tirk dihesîne. 

10) Nûçeyên têkoþîna serfiraziya kurdên
Iraqê, di vê demê de dilên kurdên Tir-
kiyeyê xweþ kir. 

11) Di sala 1983'an de li hemberî bikar-
anîna kurdî qanûnên bêhtir tund derketin.
(Qanûna 2392, xal.3: "zimanê resen ê
welatiyên tirk, tirkî ye, abikaranîna zi-
manekî resen ê derveyî tirkî û beþdariya
her cure çalakiyên bi wan zamanan, qe-
dexe ye...")

12) Di sala 1983'an de serokê berê yê
þaredariya Diyarbekirê Mehdî Zana, ji
ber ku bi xebatkarê xwe re kurdî axiviye,
bi 25 salan hate cezakirin. (Studia Kur-
dica 1-5,1988:185<9 di 1987'an de stran-
bêjekî navdar Ýbrahim Tatlýses ji ber ku li
Stockholmê stranek bi kurdî gotiye li
Tirkiyeyê hatiye daizandin (Studia
Kurdica). Edîtorê kovara Medya Guneþî
ya ku bi kurdî-tirkî dihat weþandin, di pa-
yîza 1989'an de hate girtin. Sosyolog
Îsmaîl Beþîkçî di adara 1990'î de ji bo
pirtûka xwe ya "Kurdistan: Mêtingeha
Navneteweyî" li Stenbolê hate girtin. 

13) Di Gulana 1990'î de hate diyarkirin
ku SHP'ya çend meh berê pirsgirêka kurd
tune dihesiband, pêþnûmayekê ji bo nas-
kirina zimanê kurdî dê aþkera bike. 

14) Kovara Hawarê bi tîpên latînî, bi kur-
mancî li Þamê hate weþandin (1932-4;
1941-3)

15) Heman tiþt heta cihekî ji bo soranî jî
rast e. Lê li Iraqê bikaranîna zaravayekî
di weþan û perwerdehiyê de mantiqekî nû
ku ji ya li Tirkiyeyê hêsantir tê qebûl-
kirin, derdixe holê. 

16) Ji bihara 1987'an ev nivîskar û rew-
þenbîr salê du caran ji bo bikaranîna kur-
mancî dicivin û encama civînan di ko-
vara Kurmancî de tê weþandin. 

17) Ji bo dîroka nûjen a kurd li
McDowall 1985: 12ff binêrin.

18) Ji bo hin ji van weþanan li Nebez
1975 :103 binêrin. 

19) Ji bo agahiyên bêhtir li Koohi- Ka-
mali ya Kreyenbroek û Sperl, ku dê bê
weþandin binêrin. 

20) Berjewendiyên mêtingerî yên brîtanî
di nîvê sedsala 19' emîn de xebatên wê-
jeyî di zimanê peþtû de teþwîq kir
(Kreyenbroek 1984), lê vê hewldanê di
nava peþtûyên perwerdebûyî de pir kêm
bersîv dît. 

21) Heta di demojoya salên 1970'yî piþ-
tevaniya ji bo peþtû li Afganistanê bi ge-
lemperî ji ya piþtevaniya ji bo soranî ya li
Iraqê xurtir bû. Di wê demê de li Af-
ganistanê li hemberî serdestiya farisî,
peþtû astengiyek bû. Lê li Iraqê ji serdes-
tiya erebî tu caran bi awayekî cidî guman
nehatiye kirin. 

22) Cara ewilî di sala 1989-90'î de li he-
rêma Belucistanê ji bo perwerdehiya peþ-
tû di dibistanên seretayî de destûr hate
dayîn. Elbet ji bo texmînkirina pêþve-
çûyinên di dahatûyê de hîn pir zû ye. 

23) Li gotara Baluchistan: Language, Li-
terature and Archaeology, Baluchi Aka-
demy, Quetta n.d., ya B.A. Baloch, A.J.
Jamaldini û N. Gichky û Jahani 1989,
binêrin.

24) Ji bo 1920'î li Mezopotamyayê û be-
riya û piþtî demajoya Komarê li Maha-
badê, li gotara Kreyenbroek a ku dê bê
weþandin binêrin. 

25) Îstîsnayek piþtî demajoya Komarê li
Kurdistana Îranê ye, ku çewsandina hiku-
meta li hemberî hewldanên din ên wêjeyî
bû asteng.

26) Digel ku wek mînak peþtû li Afga-
nistanê komeke serdest in, li vir bikar-
anîna têgiha zimanê kêmnetewe ji bo kur-
dî, peþtû û belûcî di nav têgihan de ya he-
rî bêsiûd e. 

27) Îstîsnayek ev e ku gelek kurdên Iraqê
bi zimanê soranî perwerde bûne. Li ser
dahatûya bêhtir xweþbîn a ji bo kurdiya li
Iranê û peþtû û belûciya li Pakistanê, li
jorê binêrin. 

28) Qedera gundiyên kurd ên bindest a bi
sedsalan bi awayekî xwezayî di þîrove-
yên wisan ên dîroka kurdan de ne xwedî
roleke mezin e.

29) Dîroka nûjen a Rojhilata Navîn pêþ-
niyar dike ku tunebûna dewleteke wisan
li ser þansê avabûna dewleteke kurd, di
dahatûyê de bi awayekî objektîf nabe
bandor nahêle. 

30) Li aliyekî din rastiya ku gelek kurdên
Tirkiyeyê ku êdî nikarin kurmancî biaxi-
vin þampiyoniya pirsa kurd dikin, nîþan
dide ku qet nebe di dema kurt de îdeala
nasnameyek kurd pir kêm nêzîkî rastiya
rojane be jî xwedî hêzekê ye. 

31) Paþgira -ânam ji pirhejmara paþgira
xwedîtiyê ya pirhejmar a farisiya kevn -
ânâm tê. Mînak: îrân < *aryânâm '(xaka)
aryanan'. Forma mukriyânî ku carinan di
dewsa mukrî de tê bikaranîn ji forma
duyem a -î çêbûye û dibe ku di dema
nêzîk te bi þibandina têgihên wekî soranî,
gûranî û hwd. derketibe holê.

pir bilind bûye. Kurdî, hem li
hemberî kesên biyan û hem jî
ji bo kurdan nasnameya
kurdîtiyê dinimîne. Ziman,
wekî îspat û sembola nasna-
meya etnîkî tê dîtin û tê
hêvîkirin ku zimanekî pêþketî
yê kêmneteweyekê li hemberî
asîmilasyona endamên kome-
ke serdest a li dijî kêmnetewe-
yekê jî dibe asteng û nasna-
meya komên serdest jî ku we-
kî ew komeke etnîkî bin, di-
parêze. Ji ber vê yekê, fikara
kurdan a ji bo zimanê wan ê
ku di hewldanên wan ên ji bo
pêþxistina zimanê standard ê
nivîskî yên vê sedsalê tê dîtin,
bi tevahî heq e. 

Ji ingilîzî: Behzat Jiyan

NÎÞE:
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Her zimanek xwediyê teng
û bilêvkirineke cuda û xweser
e. Di her zimanî de îþareyên
ku dengan nîþan didin û alfa-
beyê pêk tînin hene. Ev nîþane
di zimanê kurdî de wekî "tîp"
têne binavkirin. Lê belê deng
û tîp ne heman tiþt in. 

Deng, di zimên de wekî
lerza hilm û bayê ku ji cegera
mirov derdibe, tê binavkirin.
Belê tîp, di nivîsandinê de be-
ramberiya deng bi xwe ye. Al-
fabe jî tevahiya tîpên ku di zi-
manê nivîskî de wekî rêzekê li
pey hev diþeridin, tê navandin. 

Zimanê kurdî, her çendî
ku xwediyê alfabeyeke 31 tî-
pe jî, di zimanê devkî (axaf-
tinê) de zêdeyî 35 dengên resen
û xweser hene. Bi salan e ku
ev mijar tê nîqaþkirin û guftû-
gokirin. Belê hê jî satandard-
kirineke birêkûpêk, pêk neha-
tiye. Ango hin dengên ne ji
hev (belê nêzîkî hev) bi he-
man tîpê tên nîþandan. Ev yek
bi serê xwe mijara nîqaþeke
din e. Em ê di vê mijarê de, ji
girîngiya deng û tîpan bêhtir, li
xalbendiyê û girîngiya wê ya
çarenîn hinekî rawestin. 

Xalbendî, di vegotina ni-
vîskî de, karê bikaranîna nîþa-
neyên ku þêwe, wate û pey-
wira wan hatiye diyarkirin, di-

de ser xwe. Di vegotina devkî
de, mirov dikare ji bo têgihîþ-
tin û fêmkirina gotinê, kirpan-
din, sedinîn û bilêvkirina pey-
vê, di cih de bi kar bîne. He-
vok, li gorî hin rêbaz û qay-
deyên axaftinê û her wiha li
gorî bizav, îþare û mîmîkên
mirov tên fêmkirin.

Di vegotina nivîskî de mi-
rov nikare xeletî û çewtiyên
xwe sererast bike. Tu þans û
derfeta mirov nîn e ku bi-
karibe lêborîna xwe bixwaze
an gotin û hevoka ku derbasî
nivîsandinê bûbe dubare û tê-
kûz bike. Ji bo wê, di zimanê
vegotina nivîskî de, di cih de
danîn û bikaranîna xalbendiyê
tiþtekî misêwa, girîng û çare-
nîn e. Di zimanê nivîskî de
xalbendî û vekît, teþeyê didin
wateya vegotinê. Û wate, her
gav li gorî bikaranîna îþare-
yan li hevokê tê barkirin. An-
go, tevîkirin û xurtkirina
wateya vegotinê, her gav bi
saya xalbendiyê bi dest
dikeve.

Fêmkirin û têgihîþtina ve-
gotina nivîskî, ji aliyekî ve
girêdayî fêrbûn û bikaranîna
xalbendiyê û ji aliyê din ve jî
girêdayî sepandina vekîtê ye.
Bikaranîna xalbendiyê çendî
girîng be, di cih de danîna îþa-
re û xaleþaniyê jî ew qas gi-
rîng e. Divê, rastiya cihê ku
îþare lê tê danîn, an jî bi çi

mebestê û piþtî kîjan peyv û
hevokê hatiye danîn, baþ bê
fêmkirin. Ji bo wê jî, divê ku
birên xaleþaniyê li gorî cihê
ku lê têne danîn, ji hev bên ve-
qetandin. Mirov dikare li gorî
xalbendiyê (xal, bêhnok, pirs-
nîþan, baneþan, xalebêhnok,
xalecot, sêxal, dunik, bendik,
xêzek, dabir û hwd.) wateya
hevokê biguherîne. Ji bo
nimûne:

"Mamoste Ehmed vexwend
malê"

Hevoka jorê bêxaleþan e.
Mirov dikare bi xalbendiyê re
çend wateyên cur bi cur lê bar
bike:

1. Mamoste, Ehmed vexwend
malê.

Di vê hevokê de, kirde
diyar e. Kirde, mamoste ye. Ji
ber ku bêhnok piþtî kirde
(mamoste) hatiye danîn, yê ku
Ehmed vexwendiye malê
mamoste ye. Û yê ku tê
vexwendin jî Ehmed e. 

2. Mamoste Ehmed, vexwend
malê.

Di vê hevokê de kirde
Mamoste Ehmed e. Mamoste
Ehmed, kesek vexwendiye
malê; lê belê kesê/a ku hatiye
vexwendin ne diyar e.     

GIRINGIYA

XALBENDIYÊ
Adar Jiyan
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3. Mamoste Ehmed vexwend
malê.

Di vê hevokê de, mirove-
kî/ê Mamoste Ehmed vexwen-
diye malê. Kirde ne diyar e.

Yê ku tê vexwendin Ma-
moste Ehmed e. Belê yê ku
Mamoste Ehmed vexwendiye
malê ne diyar e. Mamoste,
Ehmed vexwend malê? 

4) Mamoste, Ehmed vexwend
malê?

Hevok, bi pirsnîþanê bi da-
wî dibe û kesek pirsa vexwen-
dina Ehmed a ku dê ji hêla
mamoste ve pêk bihata, dike. 

5) Mamoste Ehmed, vexwend
malê? 

Di vê hevokê de, pirsa
kesê/a ne diyar a/ê ku dê ji
hêla Mamoste Ehmed ve bi-
hata vexwendin, tê kirin. (Gelo
Mamoste Ehmed, ew mirov
vexwend malê?)

6) Mamoste Ehmed vexwend
malê?

Di vê hevokê de jî, pirsa
kesê/a nediyar a/ê ku dê
Mamoste Ehmed vexwenda
malê tê kirin. 

Minaka jorê, girîngî û pê-
wîstiya xalbendiyê ya di
zimanê nivîskî de nîþan dide û
hewcetî û jênageriya bikar-
anîna wê ya di cih de li ber
çavan radixe. Gelek hêmayên
xalbendiyê yên bingehîn he-
ne. Ev hêmayên bingehîn di
her zimanî de bi heman awayî
têne bikaranîn. Ango rêbazên
xaleþaniyê, wekî rêbazên zi-
manên din ên hevpar û ger-
dûnî hatine pejirandin. 

Hêmayên Xalbendiyê

A) Hêmayên ku li dawiya
bêje û hevokê têne danîn:

1. xal (.):

Li dawiya hevokê tê danîn.
Ev nîþane dide zanîn hevok bi
dawî bûye. Piþtî ku hevok
diqede, li dawiya wê xal (.) tê
danîn û piþtî xalê hevoka din
dest pê dike. Peyva piþtî xalê
bi tîpa mezin dest pê dike.
Xal, tê wateya qedandin, ra-
westandin û bidawîbûna gotin
û hevokê. Dixwendinê de xal,
mirov bi qandî hilmekê dide
rawestandin.

Cihê ku ev nîþane, ango xal
lê tê danîn ev in:

1.1. Xal, li dawiya hevo-
kên ku wateya wan temam di-
be, tê danîn.

Zimanê kurdî zimanekî qe-
dîm û dewlemend e. Her çend
ku bi salan hatibe qedexekirin
û astengkirin jî, dîsan têk ne-
çûye. Ziman, bi saya dayikên
ku wekî zimanzanên xwezayî
têne zanîn, hatiye parastin.

1.2. Xal, li dawiya bêjeyên
kurtkirî, tê danîn.

hwd. (her wekî din),  bnr.
(binêrin), r. 18 (rûpel 18), ap.
(apartman)  

1.3. Xal, li dawiya jimare-
yên rêzkirî ango li þûna qerta-
fa "emîn" an jî "em", tê danîn.

Çar birên hevokê hene:

1) Kirde (hêman yekemîn)

2)Pêveber (hêmana duyemîn)

3)Bireser (hêmana sêyemîn)

4) Têrker (hêman çaremîn)

Di zimanê nivîskî de ev
xala dawiya jimareyê, vego-
tin û têgihîþtinê asantir dike.

1.4. Xal, li dawiya an jî di
navbera reqemên mêjûyê tê
danîn. Roj, meh û sal bi saya
xalê ji hev û din têne veqetan-
din. Mînak:

Azad, di 07. 03. 1971'ê (di
sala hezar û neh sed û heftê û
yekê) de ji dayik bûye. 

1.5. Xal, di navbera beþên
demjimêrkê de tê danîn. Ango
li dawiya saet, xulek û çirkeyê
tê danîn. Mînak:

Kendal, di pêþbaziya bezê
de bi 3.12. 34. (3 saet, 12 deqe
û 34 saniyeyan) wekî pêþbazê
yekemîn hate hilbijartin.

1.6. Xal, di navbera pêli-
kên jimareyan de tê danîn.
Mînak:

Evînê îro, bi 35.600. 000'î
(sî û pênc milyan û þeþ sed he-
zarî) pirtûkên nû yên li ser
zimên kirin.

1.7. Xal, di destnîþankirina
xalên bingehîn de tê bikar-
anîn. Mînak:

Di kurmancî de birên he-
vokê deh in:

1) Navdêr   

2.) Veqedandek 

3) Rengdêr  

4.) Cînavk 

5.) Lêker    

6.) Jimarnav 

7) Hoker     

8) Daçek 

9) Gihanek  

10.) Baneþan

2. Bêhnok (,) : 
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Di xwendinê de, li cihê ku
mirov bêhna xwe lê vedide, tê
danîn. Bêhnok, wekî nîþaneya
veqetandinê li dawiya peyvên
ku li pey hev têne nivîsandin,
ango li þûna gihanekê tê danîn
û bikaranîn. Xwendin û fêm-
kirina hevokê, hêsantir dike.
Fêmkirina hevokekê, girêdayî
cihê ku bêhnok lê tê danîn,
diguhere an li wate-yeke din
dadigere. Mînak: 

Mamoste Evînê, pirtûkek
kirî. 

Mamoste, Evînê pirûkek
kirî.

Ligel ku hevok ji heman
peyvan pêk hatiye jî bêhnok,
wateya hevokê diguherîne û li
wateyeke din dadigerîne. 

Di hevoka yekem de, bêh-
nok li dawiya peyva "Evîn"ê
hatiye danîn û tê fêmkirin ku
navê wê Mamoste Evîn e;
ango "Mamoste Evîn" pirtû-
kek kiriye. 

Di hevoka duyem de bêh-
nok li dawiya hevoka "Ma-
moste" hatiye danîn û tê fêm-
kirin ku, mirovek bi bîra ma-
moste dixe ku kesa bi navê
Evîn, pirtûkek kiriye.  

Wekî din jî em dikarin li
ser cihê ku bêhnok lê tê danîn
an jî li ser peywira bêhnokê
rawestin. 

Cihên ku bêhnok lê tên bi-
karanîn:

2. 1. Bêhnok, navdêran ji
hev vediqetîne:

Zelal, Rûbar, Amed, Roze-
rîn... hemû, hemsalên hev in û
diçin dibistana navîn.

2. 2. Birên navdêran ji hev
vediqetîne:

Serwer kevçîkên çayê, fin-
canên qehweyê, kêrên fêkî,
încaneyên kulîlkan difroþe. 

2.3. Birên rengdêran ji hev
vediqetîne:

Qîzên bedew, xortên çe-
leng, þagirtên jêhatî, zaro-kên
jîr... hemû li hev civiyan.

2. 4. Cînavkan ji hev vedi-
qetîne:

Ez, tu, ew, em, hûn...em he-
mû ji bo aþtî û azadiyê têdi-
koþin.

2.5. Lêkeran ji hev vedi-
qetîne:

Bi kurdî bifikire, bi kurdî
biaxive, bi kurdî bixwîne, bi
kurdî binivîse! 

2.6. Bireseran ji hev vedi-
qetîne:

Mirovên rûmetdar, ji gelê
xwe, ji welatê xwe, ji nete-
weya xwe, ji civaka xwe hez
dikin.

2.7. Têrkeran ji hev vedi-
qetîne:

Divê mirov, li malê, li
derve, li dibistanê, li kargehê,
li kuçeyê... li ku dibe bila bi-
be, bi mirovan re têkiliyên
germ deyne. 

2.8. Kirdeyan ji hev vedi-
qetîne: 

Berfîn, Baran, Evîn, Ho-
gir, Newal, Botan þagirtên vê
dibistanê ne.

2.9. Pêveberan ji hev vedi-
qetîne:

Di zarokatiya xwe de em li
keran siwar dibûn, diçûn çem,
me avjenî dikir û bi gokê di-
lîst. 

2. 10. Peyva ku di hevokê
de tê kirpandin nîþan dide:

"Zanîn, ji bo mirov hewce-
dariyeke çarenîn e."

"Ziman, bingeha nirxên
neteweyî ye." 

2.11. Li dawiya kirdeya ku
ji pêveber bi dûr dikeve, tê
danîn: 

"Mirin, ji ber ku sînorda-
riya jiyanê bi mirov dide
fêmkirin, tiþtekî manîdar e."

2. 12. Piþtî gotina deng-
lêkirinê (xîtabê) tê bikaranîn: 

"Hevalino, divê em karekî
baþ bikin!"

"Hevalê hêja, nameya te
ya dawî gihîþte min."

"Gelî jin û mêran, hûn ê
kengê xwe ji vê rewþa kam-
bax reha bikin?�

2.13. Piþtî mêjûya ku li
pey navê cih û deveran (gund,
bajar, bajarok, navçe û hwd.)
tê nivîsandin, tê bikaranîn:

�Mereþ, 27. 04. 2004,
Enqere, 22.06.1927, Mêrdîn,
28.03.1962�

2.14. Piþtî rengdêrên ku
dibin navdêr (ên ku beriya
navdêr tên danîn), tê bikar-
anîn:

"Nexweþ, bijîþk nabîne." 

2. 15. Di ravekirina hevo-
kên ku ji çar hêmayan ji yekê
tê dayîn, hem li pêþiya raveyê
û hem jî li dawiya wê tê
danîn: 

"Gelek kes, ji ber qeyrana
aborî, nema dikarin zarokên
xwe bidin xwendin."

2. 16. Wekî, nîþaneya he-
vokên navbêr tê bikaranin:

"Heke ronakbîr bi civaka
xwe re ne lihev be, sûcdar ne
civak e, ronakbîr bi xwe ye." 
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Cihên ku bêhnok lê nayên
bikaranîn

1. Bêhnok, di navbera pey-
vên ku komên navdêr û reng-
dêran pêk tînin de nayê
bikaranîn.

2. Bêhnok, berî û piþtî gi-
haneka "û"yê nayê danîn.

3. Xalebêhnok( ;)

3.1. Xalebêhnok, di gelek
cihan de dikeve dewsa giha-
nekê. Di navbera hevokên ku
awa û wateya wan diþibe hev
de, tê bikaranîn:

"Ronakbîr diþibe rojê;
þewq û ronî dide."

3.2. Li pêþiya gihanek û
daçekên ku bi tevayî hevokê
vediqetin (lewre, belê, ancax,
ji ber ku û hwd.) tê danîn:

"Kesên zanyar zêde tu kesî
rexne nakin; belê ew her gav
dibin hedefa rexneyan."

3.4. Di navbera peyvên
mînak an jî mînakên ku ji
peyvên cur bi cur pêk tên de,
tê danîn:

"Pirtûkxaneya Zanîngeha
Dicleyê bi pirtûkên roman,
çîrok û helbestan; bi helbestên
nûjen, helbestên klasîk, bi pir-
tûkên zanyariyê; felsefe, ci-
vaknasî û perwerdehiyê têra
xwe dewlemend e."

4. duxal (..)

Duxal, nîþana "rave û mî-
nakdanê" ye.

4.1. Piþtî sernivîsên ku bi
tîpên hûrdek tîne nivîsandin,
tê danîn: 

Tîpên Dengdêr 

a, e, ê, i, î, o,u,û 

4.2. Piþtî mînaknîþandanê
tê danîn:

Di hevokê de serenav her
gav bi tîpa girdek dest pê
dike: Rewþen, Botan, Rûbar,
Rêzan

4.3. Piþtî çend mînakên ku
li pey hev rêz dibin, tê danîn: 

Zaravayên sereke yên
kurdî ev in: Kurmanciya jorîn,
kurmanciya jêrîn, goranî
(hewremanî), kirmanckî (di-
milî), lorî�

4.4. Di nivîsê de piþtî gotin
an jî vegotina ku ji hêla hin ke-
san ve hatibe gotin, tê danîn: 

Goethe dibêje:

"Ziman nivê neteweyekê
ye."

4.5. Beriya hevokên axaf-
tinê tê danîn: Mînak:

"�Seyrê ji Elî re got:

Pismamê Elî, min ji xwe
re bixwaze. 

- Seyrê, ez ê te bi çi bixwa-
zim?

- Bi pereyan.

- Bi pereyannn! Ma pere-
yên min hene?"

Hevokên ku piþtî du xalan
tên nivîsandin, bi tipa girdek
dest pê dikin. Mînak:

Lilcoln dibêje:

"Mirovê/a ku ji þaþiyan
bitirse, dê nikaribe tu tiþtî
bike."

5. Pirsnîþan (?)

5.1. Piþtî hevokên ku pirsê
nîþan didin, tê danîn. Di kurdî
de, di zimanê devkî de hevoka
pirsê bi riya kirpandinê jî tê
fêmkirin. Belê di zimanê ni-
vîskî de hevoka pirsê bi saya

pirsnîþanê ji hevoka erênî
xwerû (asayî) tê veqetandin.
Mînak:

Diya Rojîn rojnameyê di-
xwîne? (Diya Rojîn rojnameyê
dixwîne.)

Hemû diçin þahiya Newrozê?

(Hemû çûn þahiya Newrozê.)

5.2. Piþtî peyv û raveyên
þikdar ên ku zanîna wan ne
misoger be, tê danîn. Mînak:

Mele Qadirê Caf (?1908/9)

Xelîfe Yûsif (1885-?)

5.3. Li dawiya gotin, ve-
gotinên ku nayên fêmkirin an
jî ecibandin, tê danîn. Mînak:

We xwarin bêyî min xwar
ha?

Weleh bavo tu çi mêr î?

Tu jê xweþtir dixwînî?

6. Baneþan (!)

Baneþan, li dawiya gotin,
vegotin û hevokên baneþanê
tê danîn:

6.1. Li dawiya hevok, bêje
an jî gotina ku hezkirin, eci-
bandin, rêz, qencî, tirs, saw,
kîn, peroþ û xetereyê nîþan
dide. Mînak:

Wax wax ew zarok di de-
rincê werbû!

Vir de were, dê moz bi te
vede!

Ox çi bayekî hênik!

6.2. Li dawiya peyv û
hevokên ku tinazî, qeþmerî û
biçûkdîtinê nîþandidin, tevî
pirsniþanê (di hundirê keva-
nekê de) tê bikaranîn. Mînak:

Ew pêlewanê (!) ku li ber
wî egidê (!) çardeh salî bi
navê dilîst, zêdeyî du deqeyan
li ber xwe da(?!)
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7. Sêxal (...)

Sêxal, li dewsa mînakên
ku li pey hev rêz dibin ên ku
nayên dayîn (û hwd.) tê bikar-
anîn. Mînak:

Navenda çand û hunerê bi
amûrên muzikê yên mîna
gîtar, saz, keman, qanûn, org,
rebab�hatibû xebilandin.  

B. Hêmayên ku hem li
serê bêje û hevokê û hem jî li
dawiya bêje û hevokê têne
danîn:

1.Dunik (" ")

Nivîs, gotin û vegotinên
ku ji kes an jî cihekî hatibin
girtin, bêguherandin di nava
dunikê de têne danîn. Mînak:

Zana û ramanwerê navdar
Sokrates beriya niha bi hezar
salan gotiye: "Baþtirîn tiþtê ku
ez pê dizanim ew e, ku ez tu
tiþtî nizanim." 

2. Kevanek ( )

Kevanek, nîþana rave û
ravekirinê ye.

Peyv û vegotinên hemwate
an jî raveyên ku têkiliya wan
bi peyv û vegitinê re heye, di
hundirê kevanekê de têne da-
nîn. Mînak: 

Pîgarî (piþtgirî, piþtevanî û
alîkarî), ji bo her mirovî/ê pê-
diviyeke çarenîn e.

3. Xêzek ( - )

Li serê hevoka axftinê an
jî gava ku di navbera du kesan
de gotûbej pêk tê, tê
bikaranîn. Mînak:   

- Rojbaþ!

- Rojbaþ, hûn çawan in?

- Ez aþ im, lê hûn?

- Ez jî baþ im. Zor spas.

4. Dabir (')

Di jimare û kurtenivîsa
peyvan de, qertafa tewangê bi
riya dabirê tê veqetandin.
Mînak:

PEN'ê girtina nivîskarên
kurd þermezar kir. 

Cejna Newrozê, her sal di
21'ê Adarê de tê pîrozkirin. 

Xebatkarên NÇM'ê daxu-
yanî dan çapemeniyê. 

5. Bendik (-)

Di navbera du bêjeyên ku
têkiliya wan bi hev re hebe
de, tê danîn. Mînak: 

Ez ê vê carê neh-deh rojan
li Dîlokê bimînim. 

Her otoboseke belediyê
heftê-heþtê mirovî hildide. 

Li Amedê pênc sed-þeþ
sed hezar mirov beþdarî pî-
rozbahiya Newrozê bûn. 

Her wiha peyva ku di
rêzenivîsê de hilneyê, bi bendi-
keke kurt (-) tê kîtekirin û
veqetandin. Mînak:

"Digel ku hin darazî û
behreyên xwezayî bi lewiran
re hebin jî ew her gav ji hêla
mirovan ve têne hêvotin û
þerdekirin.(Peyva mirovan ji
sê kîteyan pêk tê: mirovan û
kîteya ku di rêzenivîsê de
hilnehatiye, li gorî rêbaza kîte-
kirinê, hatiye dabeþkirin)

6.  Hêmaya paranê ( / )

Li navbera du beþan tê
danîn. Her wiha, di kurdî (zara-
vayê kurmancî) de di navbera

bêjeyên ku zayendê diyar
dikin de tê danîn. Mînak:

Bijîþkekî/bijîþkekê (bijîþ-
kekî/ê) derûnînasiyê nikare
niþdariya nexweþekî/ nexwe-
þeke (nexweþekî/e) dil bike.

Daçekên ku di kurmancî
de tên bikaranîn: ji/, /di/, /li/,
/bi/, /jî/, /bê ne.

Ev pênûs a wî/wê ye.

7. Rêzexal (��)

Li pêþî an jî li dawiya
rêzenivîs û jêgirtinên ku tên
qutkirin, tên danîn û bikar-
anîn. Mînak: 

��

Bizane xwendin ji bo me
derman

Da ku bizanin qanûn û
ferman

Derxin ji dil em van tirs û
þerman

Der rabe ser xwe, kurê min
rabe!

��

(Seydayê Cegerxwîn di
helbesteke xwe de bi vî awayî
þîretên xwendinê dike.)

8. Nîþana bidawîkirinê (__)

Piþtî bidawîbûna mijarekê
an jî qedandina nivîsekê,
xêzeke bi qasî du santîman
(cm'an) li dawiya nivîsê tê
danîn. Ev xêz bi mebesta
nivîs/mijar "bi dawî bû" an jî
"qediya" tê bikaranîn. Mînak: 

Ji ber ku mijara me bi
dawî bû em ê li vir mînakê
(__) di cih de bi kar bînin.
Êdî hewcetî bi mînakeke din
nîn e.
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Di vê gotara xwe de min
divê ez li ser taybetiyeke
cînavka vegerok "xwe" û alo-
ziyeke ku ew cînavk derdixe
pêþberî me, rawestim. Berî ku
ez derbasî mijarê bibim,
pêwîst e ku ez der barê vê
cînavkê de hinek agahiyên
gelemperî bidim.

Cînavka vegerok, bi îngi-
lizî jê re "reflexive pronoun",
bi tirkî jê re "dönüþlü zamir"
tê gotin. Xuya ye ku cînavka
"xwe" li kirdeyê vedigere,
lewre jî jê re vegerok hatiye
gotin. Gava ku em dibêjin,
"Min xwe þûþt" tê zanîn ku
kirina kirde li xwediyê xwe
vegeriyaye. Bi kurtasî dema
ku kirde û bireser heman kesî
nî-an bidin, di cihê bireserê de
cînavka "xwe" tê bikaranîn.

Di kurmancî de cînavka
�xwe� bi hinek taybetiyên
xwe ji cînavkên din cuda
dibe. Di kurmancî de cînavk
bi piranî du cure ne: Xwerû û
tewandî. Cînavkên ku xwerû
bin cihê navdêrên xwerû digi-
rin, cînavkên tewandî jî cihê
navdêrên tewandî digirin. 

Mînak:

Zozanê dar çandin. 

Li vê derê "Zozan" tewan-
dî, "dar" xwerû ye. Cînavkên
ku cihê wan digirin jî li gorî

vê yekê têne neqandin. Heke
em di vê hevokê de li þûna
navdêran cînavkan bi cih bi-
kin, dê rengê hevokê wiha be:
Wê ew çandin. 

Her wekî tê zanîn bi riya
tewangê jî em zayend û
mêjera navdêran dinasin. 

Cînavka vegerok "xwe" di
vî warî de ji cînavkên din
vediqete, ji ber ku cînavka
"xwe" cînavkeke nêtar e. Yanî
ev cînavk hem cihê navdêra
nêr, hem jî cihê navdêra mê
digire. Her wiha ew hem
dikeve cihê navdêra yekjimar,
hem jî dikeve cihê navdêra
pirjimar.

Mînak:

Wê di awêneyê de li xwe
temaþe kir.

Wî di awêneyê de li xwe
temaþe kir.

Wan di awêneyê de li xwe
temaþe kir.

Her wekî ji mînakan jî
diyar dibe, di van hevokan de
reng û dirûvê cînavka �xwe�
qet naguhere, her tim wekî
xwe dimîne.

Li aliyê din cînavka xwe
cihê navdêrê xwe û tewandî jî
bi heman awayî digire. 

Mînak (xwerû)

Ez xwe dibînim.

Tu xwe dibînî.

Ew xwe dibîne.

Em xwe dibînin.

Hûn xwe dibînin.

Ew xwe dibînin.

Mînak (tewandî)

Min xwe dît.

Te  xwe dît.

Wî/wê xwe dît.

Me xwe dît.

We xwe dît.

Wan xwe dît.

Ji mînakan jî tê fêmkirin
ku cînavka "xwe" ji aliyê
mêjerê ve her tim yekjimar e.
Li gorî rêz û rêçika ergatîviyê,
di demên borî de lêker dikeve
bin bandora bireserê (objeyê).
Li vir jî lêker li gorî cînavka
"xwe" hatiye kiþandin, lewre
jî her tim yekjimar maye. 

Heke li þûna cînavka
"xwe" navdêr an jî cînavkeke
din hebûya, dê lêker li gorî
hejmara wê bihata guhartin. 

Mînak:

Min du sêv xwarin.

Te sêvek xwar.

Cînavka xwe û xwedîtî

Divê neyê jibîrkirin ku, di
kurmancî de xwedîtî jî bi
alîkariya veqetandek û cînav-
kan pêk tê.

HIN TAYBETIYÊN

CÎNAVKA VEGEROK
Samî Berbang
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Mînak:

Ê min, ê te, ê wî/wê, ê me, ê
we, ê wan�

A min, a te, a wî/wê, a me, a
we, a wan�

Ên min, ên te, ên wî/wê, ên
me, ên we, ên wan�

Ji bilî van cînavkên kesane,
þanîdanê, bi cînavka xwe jî
xwedîtî tê destnîþankirin. 

Mînak

Ê xwe, a xwe, ên xwe�

Di dema xwedîtiyê de ev
nêtarbûna cînavka "xwe" bi
xwe re hinek aloziyan tîne.
Nemaze di devoka Semsûr,
Meletî û Efrînê de cînavka
"xwe" di þûna kesên sêyemîn
de jî tê bikaranîn. 

Nimûne:

Navê xwe çi ye?

Bavê xwe kî ye?

Navê bavê xwe çi ye?

Pirtûkê rengê xwe sor e.

Her wiha aloziya ku ev
cînavk derdixe holê, bi þaþiya
li jorê ne bisînorkirî ye. Hin
mînak hene ku bi rastî jî
mirov nikare ji navê derkeve. 

Nimûne:

Bager û bavê xwe çûn bajêr. 

Heke mirov ji aliyê wate-
nasiyê ve li vê hevokê binêre,
dikare bibêje ku gelo ev he-
vok çendî di cihê xwe de ye?
Aya dibe ku em bibêjin, "Ba-
ger û bavê wî çûn bajêr"?

Cînavka "xwe" di zarava-
yê kirmanckî (dimilkî)  de jî

nêtar e, lewre di hin devokên
kirmanckî de jî ev alozî heye.
Li þûna ku "namê aye çik o?",
"Namê êy çik  o?", "Namê xo
çik o?" tê gotin. 

Lê di zaravayê kurman-
ciya jêrîn (soranî) de rewþ
cuda ye. Ji ber ku cînavka
"xwe" jî wekî navdêran cînav-
kên qertafî yên xwedîtiyê /-
m/, /-t/, /-y/, /-man/, /-tan/, /-
yan/ digirin. Ev paþgir di
farisî de jî hene, bi tenê li þûna
/-y/ û /-yan/ a soranî /-þ/ û /-
þan/ hene.

Wate di soranî û farisî de
xwedî bi alîkariya van paþ-
giran pêk tê. 

Mînak:

Soranî: Destim, destit, destiy,
destiman, desttan, destiyan

Farisî: Kîtapem, kîtapît, kîta-
pîþ, kîtapman, kîtaptan, kî-
tapþan

Ev paþgir têne dawiya
cînavka "xwe" û xwediyê
nîþan didin. 

Mînak: 

Xom 

Xot

Xoy

Xoman

Xotan

Xoyan

Hevokên ku di zaravayên
bakur de aloziyê derdixin, di
soranî de bi vî rengî ne:

Nawî xoy çî ye?

Bawkî xoy kam e?

Nawî bawkî xoy çî ye?

Pirtûk rengî xoy sor e.

Mînaka din jî bi zaravayê
kurmanciya jêrîn dikeve vê
rewþê:

Bager û bawkî xoy çûn bo
þareke.

Wekî encam em dikarin
bibêjin ku nêtarbûna cînavka
"xwe" di zaravayên bakur ên
kurdî de bi xwe re hinek alo-
ziyan tîne. Ji ber ku cînavka
"xwe" natewe, di demên borî
de mirov nikare zayend û mê-
jera bireseran bi cînavka
"xwe" nîþan bide. Her wiha di
dema xwedîtiyê de jî, ji ber ku
cînavka "xwe" qertafên xwe-
dîtiyê nagire, hin caran mirov
nikare pê kesên sêyem nîþan
bide. 

Lewma jî di hevoka
"Bager û bavê xwe çûn bajêr"
de kirde nikare bandorê li
cînavka "xwe" bike. Heke
mirov hevokê bike "Bager û
bavê wî çûn bajêr" îcar wate
tam cihê xwe nagire. Heke
navdêr û cînavkên kurmancî
jî wekî soranî û zimanê farisî
qertafên wê yên xwedîtiyê he-
bûna, dê ev pirsgirêk derne-
ketana, lê mixabin zaravayên
bakur ên kurdî ji vê derfetê
bêpar in.

Lê di hin devokên kur-
mancî de hebûna forma "navê
xwe çi ye?" bi baweriya min
nîþaneya vê yekê ye ku di
zaravayên bakur de jî berê ev
qertaf hebûne. 

Her taybetî, digel gelek
taybetiyên mîna nebûna
daçeka /ji/yê û li þûna wê jî
bikaranîna daçeka /li/yê, nî-
þan didin ku têkiliyeke xurt di
navbera zaravayê kurman-
ciya jêrîn û van devokan de
heye.
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Tewang, yek ji taybetiya
zimanê kurdî ye. Lewma be-
riya ku ez dest biavêjim mija-
ra tewanga lêkeran, ez dixwa-
zim pêþî li ser terîfa tewangê
rawestim. Serê pêþî jî hez di-
kim cih bidim ravekirina ne-
mir Celadet Bedirxan, bê wî
der barê tewangê de çi gotiye: 

"Zimanê kurdmancî zima-
nekî tewangbar e. Yanî bêje-
yên wî di qisetê de weke xwe
namînin û li gora cihê ko di
qisetê de dikevin ê, û wezîfa
ko li ser xwe digirin têne te-
wandin û hin parkît bi wan ve
dibin, an hin tîpên wan bi tîpi-
ne din diguhêrin."(1)

Zimanzan Dogan Aksan jî
der barê heman mijarê de di-
bêje ku, tewang di dema ki-
þandinê de guherîna rayekê,
bi taybetî jî guherîna deng-
dêra rayekê ye.(2) 

Ji van her du terîfan, go-
tinên ku bi mijara me re ele-
qedar in jî, gotina guherîna
tîpan bi tîpên din e. Celadet
Bedirxan dibêje ku "�hin
tîpên wan bi tîpine din digu-
hêrin" û Dogan Aksan jî
dibêje "�di dema kiþandinê
de guherîna rayekê, bi taybetî
jî guherîna dengdêra rayekê"
ye. Jixwe di vê nivîsarê de
tiþtê ku ez dixwazim li ser
rawestim, dabaþa guherîna

dengan e ku di rayeka ango
koka lêkerê de pêk tê.

Beriya ku ez bêm ser mi-
jara tewanga lêkeran, min di-
vê ez careke din serî li ziman-
zanê me yê hêja Celadet Be-
dirxan bidim. Di zimanê me
de bi navê birên qisetê, deh
cure peyv hene. Senifandina
ku ji aliyê Celadet Bedirxan
ve hatiye kirin wiha ye:
Navdêr, veqetandek, pronav,
jmarnav, lêker, rengdêr, hoker,
daçek, gihanek û baneþan.(3) 

Ji van pênc jê guhêrbar û
pênc jê jî neguhêrbar in. Ji bo
ronîbûna mijara me, ku li ser
tewanga lêker û rayeka wan e,
divê ez bêjeyên guhêrbar hil-
dim dest  û wan nîþan bidim:
Navdêr, veqetandek, pronav,
jimarnav û lêker.

Li þûna pronavê ku
Celadet Bedirxan wisan nav
lê daniye, ez peyva cînavkê û
li þûna jmarnavê jî, ez awayê
nivîsîna jimarnavê tercîh di-
kim. Bala we kiþandibe, Cela-
det Bedirxan lêker jî di nav
birên qisetê yên guhêrbar de
nîþan daye. Lê mixabin ku di
xebata xwe de li ser tewanga
wan nesekiniye. A di vê xe-
bata xwe de ez dê li ser te-
wanga lêkeran û rayekên wan
bisekinim. 

Rayeka Lêkeran

Beriya ku ez dest biavêjim

mijara tewanga lêkeran, di-
xwazim pêþî li ser rayeka
lêkerê rawestim. Ji ber ku di
zimanê me de lêker xwedî du
rayekan in. Gramerzanên me
bi giþtî bal kiþandine ser du
cureyên rayeka lêkeran. Zi-
manzanê me yê gorbihiþt Feqî
Huseyn Sagniç, di xeba xwe
ya rêziman de li ser vê mijarê
van agahiyan dide: "Di zmanê
meda du celeb qurmê lêkeran
hene: 

Qurmê lêkerê: çawan li jo-
rin ji dixwiyê bi avêtina qer-
tafa raderê (n, in) qurmê lê-
kerê derdikeve hmatê.

Lêkera fermani: Bi ketina
tipek ji dawiya hinde lêkeran,
qurmê lêkera fermani pêktên
û hinek jê guhertinên curbe-
cur dixwaze û lêkerên ne sazi
hindik bin ji hene."(4)

Min dest neda rastnivîs û
zimanê mamoste Feqî Huseyn
Sagniç û wisan ji berhema wî
veguhast.

Wekî ji tespîtên rehmetî
Feqî Huseyn Sagniç jî xuya di-
be, di zimanê me de du rayek
ango kokên lêkerê hene. Ev
rayek li gorî kiþandina deman,
di rewþên cuda de, tên kiþan-
din. Piþtî avêtina raderê ji lêke-
rê, rayeka wê ya ji bo kiþan-
dina hemû demên borî bi dest
tê xistin. Ji koka raweya ferma-
nî jî, rayeka lêkerê ya ji bo de-
mên niha û bê, bi dest tê xistin.

TEWANG Û RAYEKA

LÊKERAN
Zana Farqînî
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Gava em /-n/ û /-in/ ji da-
wiya lêkerê biavêjin, bi goti-
neke din raderê jê bigirin bia-
vêjin rayeka lêkerê tenê di-
mîne û bi wê ji bilî dema bê û
niha, hemû demên din tên ki-
þandin. Di wexta kiþandinê de
jî qertafên kiþanê lê zêde di-
bin, lê belê guherîn di dengên
rayeka lêkerê de çênabe. Ra-
yek her wekî xwe dimîne.

Rayeka lêkerê ya ku ji
raweya fermanî bi dest tê xis-
tin, ku ji bo dema bê û niha tê
bikaranîn, ji bilî ku qertafên
kêþanê lê zêde dibin, guherîna
dengan jî tê çêdibe. Bi gotine-
ke din, hem di dengdar û hem
jî di dengdêrên rayeka raweya
fermanî ya lêkerê de guherîna
dengan diqewime. A mijara
tewanga lêkerê, di vê rayekê
de dertê pêþiya me.

Îcar em niha lê bixebitin
ku bi mînakan mijara xwe ze-
laltir û rontir bikin. Em pêþî
çend lêkeran derpêþ bikin û li
ser rayekên wan rawestin. Bi-
la lêkerên me ev bin:

Parastin, kuþtin, axaftin,
qelaptin, nivîsandin, kirin,
birin, dan, çûn, kirîn�. 

Ji van lêkeran ên ku kîteya
wan a dawîn bi /-tin/, /-din/ û
/-rin/ê diqedin, radera wan /-
in/ e. Piþtî avêtina raderê, ra-
yeka lêkerê li rastê dimîne.
Wekî me li jorê dabû xuya-
kirin, ew ji bo kêþana demên
borî ne. Di wexta kêþanê de tu
guherîna dengan di wan de
çênabe û her wiha deng jî ji
wan nakeve. Wek nimûne: Ji
parastinê parast; ji kuþtinê
kuþt; ji axaftinê axaft; ji kirinê
kir; ji birinê bir û ji nivî-
sandinê nivîsand. Niha li gor

deman gava em wan biki-
þînin, em dê bibînin ku tenê
qertaf li wan zêde dibin ku ev
qertaf jî hem tên pêþiyê û hem
jî tên paþiya wan.

Min parast, min di-pa-rast,
min dê bi-parast-a, min pa-
rast-iye, min parast-ibû�.

Min kuþt, min di-kuþt, min
dê bi-kuþta, min kuþt-iye, min
kuþt-ibû

Ez axaft-im, ez di-axaft-
im, ez dê bi-axaft-ima, ez
axaft-ime, ez axaft-ibûm

Min nivîsand, min di-ni-
vîsand, min dê bi-nivî-sand-a,
min nivîsand-iye, min ni-
vîsand-ibû�.

Min kir, min di-kir, min dê
bi-kir-a, min kir-iye, min kir-
ibû�.

Min bir, min di-bir, min dê
bi-bir-a, min bir-iye, min bir-
ibû�.

Min bi taybetî ew qertafên
kêþanê û yên kesîn ji rayeka
lêkerê veqetandin û bi awayê
îtalîk dan, da ku baþ bê fehm-
kirin û mijar zelaltir bibe.

Îcar gava em ji van cure
lêkeran bixwazin rayeka lêke-
ra raweya fermanî bi dest
bixin, em rastî rewþeke din
tên. Lewma divê îcar em bi
navbernavekî li mijara xwe
bidomînin.

Tewanga Lêkeran

Di raweya lêkera fermanî
de em rastî tewanga lêkeran
tên. Dengên dengdar û yên
dengdêr xwe li dengên din di-
tewînin. Ango guherîna den-
gan pêk tê. Ligel vê yekê, di-
vê em balê bikiþînin ser rew-
þeke balkêþ. Gava rayeka lê-

kerê li rayeka lêkera fermanî
dadigere, dengdara dawî ya
rayeka lêkerê dikeve. Em bi
nimûneyan li ser vê rewþê bi-
sekinin dê çêtir be.

Ji parastê paras; ji kuþtê
kuþ; ji axaftê axaf; ji qelaptê
qelap; ji nivîsandê nivîsan, ji
kirê ki û ji birê jî bi. Wekî hate
dîtin ji van lêkeran dengdêrên
dawî ên /t/, /d/ û /r/ ketine. Em
halê dawî yê van lêkeran ca-
reke din hildin dest: paras,
kuþ, axaf, qelap, nivîsan, ki û
bi. Îcar em ji van rayeka
lêkera fermanî çêkin.

Ji parasê bi-parêz-e; ji
kuþê bi-kuj-e; ji axafê bi-
axiv-e; ji qelapê bi-qelêb-e; ji
nivîsanê bi-nivîs-e: ji ki bi-k-
e û ji biyê jî bi-b-e. Em
qertafên ku me bi îtalîk ew
nîþan kirine ji wan hildin bia-
vêjin, li rastê ev awayên wan
dimînin: Ji parasê parêz; ji
kuþê kuj; ji axafê axiv; ji
qelapê qelêb, ji nivîsanê nivîs,
ji kiyê k û ji biyê jî bi. A ev
rayekên lêkerên fermanî ne û
bi wan dema niha û dema bê
tên kiþandin. Her wiha ji van
rayekên fermanî hem navdêr
û hem jî qertafên çêkirinê bi
dest tên xistin. Ji ber ku ev
yek ne mijara vê nivîsê ye, ez
dê bi tenê bi daxuyakirina vê
rewþê qîma xwe bînim.

Lê li vir, min divê ez li ser
taybetiyeke lêkerên ku kîteya
wan a dawî bi /-din/ê diqede
bisekinim û çend gotinan
bibêjim. Ev cure lêker (nivî-
sandin, þewitandin, reþandin û
hwd) di rewþa gerguhêz (tê-
per, derbasî) de ne. Ji lew re
awayê wan ên negerguhêz
(netêper) jî hene û bi /-în/ê
diqedin û radera wan tenê /n/
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ye. Ji bo nimûne ev lêker
nivîsandin, þewitandin, reþan-
din di rewþa gerguhêz de ne û
rewþa wan a negerguhêz jî ev
e: nivîsîn, þewitîn û reþîn. A
raweya fermanî bi vî halê wan
tê çêkirin.

Piþtî van amajepêkirinan,
em careke din vegerin ser mi-
jara xwe û li gorî dema niha û
dema bê van rayekan bi kar
bînin.

ez di-parêz-im, 
ez dê bi-pa-rêz-im

ez di-kuj-im, 
ez dê bi-kuj-im

ez di-axiv-im, 
ez dê bi-axiv-im

ez di-qelêb-im, 
ez dê bi-qelêb-im

ez di-nivîs-im, 
ez dê bi-nivîs-im

ez di-k-im, 
ez dê bi-k-im

ez di-b-im, 
ez dê bi-b-im

Ji van nimûneyan jî xuya
dibe ku dengdara /s/yê li
/z/yê, dengdara /þ/yê li /j/yê,
dengdara /f/yê li /v/yê,
dengdara /p/yê jî li dengdara
/b/yê dageriyaye. Her wiha
dengdêra /a/yê li /ê/ û li /i/yê
dageriyaye.

Em careke din guherîna
dengan, ango tewanga ku di
rayeka lêkera fermanî de ha-
tiye pê diyar bikin. Parast
dibe parêz, kuþt dibe kuj,
axaft dibe axiv, qelapt dibe
qelêb. 

Ev wek rêzik e, ango qay-
de ye. Lêkerên me yên ku da-
wiya wan bi -andin, -stin, -
þtin, -ftin û -ptin diqedin, ji

bilî awarteyan, ev guherîn di
wan de çêdibe û di dema
rastnivîsandin û rastkiþandina
lêkeran de divê mirov rîayetî
vê rêzikê bike. Lê awarteyên
van yekan jî hene. Em nikarin
ku vê rêzika hanê ji bo hemû
heman cure lêkeran gelemper
bikin. Bi gotineke din her tim
dengên /þ/ li /j/yê, /s/ li /z/yê
danagere. Wek nimûne em lê-
kera þkestin û malaþtin bidin:

Pêþî ji lêkera þikestinê em
dest pê bikin: 

ez þkest-im, 
ez di-þikest-im, 
ez di-þkê-m, 
ez dê bi-þkê-m 

Di vê nimûneyê de deng-
dara /s/yê nebû /z/, lê belê
dengdêra /e/yê li dengdêra
/ê/yê dageriya.

Niha ji bo em bên ser
lêkera malaþtinê û ji bo wê
kêþana deman wek nimûne
derpêþ bikin: 

min malaþt, 
min di-ma-laþt, 
min dê bi-malaþt-a,
min malaþt-iye, 
min malaþt-ibû
ez di-malêþ-im, 
ez dê bi-malêþ-im

Ji vê lêkerê jî xuya dibe ku
tenê dengdêra /a/yê li ya /ê/yê
dadigere ango dengdara /þ/ li
/j/yê danegeriya. Ji lew re em
dikarin bibêjin ku di kêþana
lêkeran de her tim dengdara
/þ/yê li dengdara /j/yê dana-
gere. 

Berî ku ez bêm ser lêkerên
me yên ku radera wan /n/ ye,
xaleke girîng heye ku divê ez
li ser rawestim û tiþtinan diyar
bikim. Lêkerên me yên ku kî-

teya wan a dawî bi /tin/ê di-
qede, hin jê negerguhêz in,
lewma tewanga wan a lêkeran
wek ên gerguhêz ne saxlem in
û hem dengdêr û hem jî deng-
dar bi hev re natewin. Hem
dikare her du jî bitewin û hem
jî yek ji wan. Ji bo kiþandina
van cure lêkeran em van mî-
nakan bidin: leyîstin (lîstin),
nivistin (razan).

ez di-leyîz-im, 
ez dê bi-leyîz-im,
ez leyîst-im, 
ez leyîst-ibûm

ez di-niv-im,
ez dê bi-niv-im,
ez nivist-im,
ez nivisti-bûm

Di lêkera leyîstînê de em
rastî tewanga dengdara /s/yê
bi /z/yê tên, di lêkera nivistinê
de  em rastî vê yekê nayên û
em bi deformbûna lêkerê re rû
bi rû ne. Li gorî rêzikê divi-
yabu ku me lêker wiha biki-
þanda: 

ez di-nivîz-im, 
ez dê bi-ni-vîz-im

Lê ev lêker wiha nayê
bikaranîn û kiþandin û /-îz/ jî
jê ketiye, êdî wek  ez di-ni-
vim, ez dê bi-niv-im tê bikar-
anîn û kiþandin.

Piþtî ravekiran van cure
lêkeran, em îcar bên ser cure-
yê lêkerên din ku qertafa wan
a raderê /n/ ye. Wekî dan, zan,
pan, çûn, kirîn û hwd. Bi
hilanîna /-n/ya radêrê koka
lêkerê tê bidestxistin û ev
rayek ji bo hemû demên borî
tê bikaranîn. Di kêþana van
deman de, tu guherîn di den-
gên rayekê de çênabe.

min da, min di-da, min dê
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bi-da, min da-ye, min da-bû

ez za-m, ez di-za-m, ez dê
bi-za-ma, ez za-me, ez za-
bûm

ez pa-m, ez di-pa-m, ez dê
bi-pa-ma, ez pa-me, ez pa-
bûm

ez çû-m, ez di-çû-m, ez dê
bi-çû-ma, ez di-çû-me, ez çû-
bûm

min kirî, min di-kirî, min
dê bi-kirî-ya, min kirî-ye, min
kirî-bû

Ji bo ku rayeka lêkera fer-
manî pêk bê, bi gelemperî
dengdêra li dawî ya rayeka lê-
kerê dikeve û yên din dimî-
nin. Li gel vê yekê, di hin lê-
keran de wek rayeka lêkera
fermanî, tenê dengdarek di-
mîne. Li aliyê din, di hin lê-
keran de jî dengdêra dawî ku
ew bi piranî /a/ ye, li dengê /-
ê/yê dadigere.

Em van mînakan careke
din bidin ber xwe û di wan bi-
fikirin:

da, za, pa, çû, kirî. Ji van ji
/da/yê gava /a/ya dawîn bi-
keve tenê /d/ wek rayeka lê-
kera fermanî li holê dimîne.
Rayekên lêkerê yên za û pa
dibin zê û pê. Gava dengdêra
li dawiya rayeka lêkerê ya çû-
yê jî bê hilanîn tenê /ç/ dimî-
ne. Eger em /î/ya li dawiya
kirî jî hilînin, di destê me de
bi tenê kir dimîne. 

Ji bo serwextbûn û têgihîþ-
tina ji mijarê em van rayekên
lêkerê li gorî raweya fermanî
bikiþînin û bi wan dema niha
û dema bê çêkin.

Ji lêkera danê bi-d-e, ji ya
zanê bi-zê, ji ya panê bi-pê, ji
ya çûnê bi-ç-e û ji ya kirînê jî

bi-kir-e. Em /bi/ya fermanî û
/e/ya kesê sêyemîn, ku me bi
awayê îtalîk ew destnîþan
kirine, ji ber û pêþ wan hildin
biavêjin. Bi dorê di dest me
de /d/,/zê/, /pê/, /ç/ û /kir/
dimîne. Niha jî em wan biki-
þînin:

Ez di-d-im, 
ez dê bi-d-im

Ez di-zê-m,
ez dê bi-zê-m

Ez di-pê-m, 
ez dê bi-pê-m

Ez di-ç-im,
ez dê bi-ç-im

Ez di-kir-im, 
ez dê bi-kir-im

Ji van mînakên ku me dane
jî diyar dibe ku di rayeka fer-
manî ya lêkerê de jî deng di-
tewin. Lê bi tenê dengdêr li
dengdêreke din dadigere û ev
bi awayekî giþtî /a/ ye. Ango
dengdêra /a/yê li ya /ê/yê
diguhere. Lê tiþtê girîng ev e
ku bi piranî ev tewang di ra-
yeka lêkera fermanî ya van
cure lêkeran de pêk nayê. Her
wiha em tenê rastî tewanga
rayeka lêkera ku bi dengdara
/a/yê diqede tên. Lê ev nayê
wê mehneyê ku her rayeka lê-
kera ku dawiya wê bi /a/yê di-
qede ev rêzik ango qayde
heye. Wek mîna lêkera man,
kutan, kolan û hwd. Di van
lêkeran de, di rayeka lêkera
fermanî de ev guherîna den-
gan ango tewangê çênabe û
/a/li /ê/yê danagere.

ez ma-m, ez di-ma-m, ez
di-mîn-im, ez dê bi-mîn-im

min kola, min di-kol-a, ez
di-kol-im, ez dê bi-kol-im

min kuta, min di-kuta, ez
di-kut-im, ez dê bi-kut-im

min kola, min di-kola, ez
di-kol-im, ez dê bi-kol-im

Dibe ku awayê wan ê
raderîn ne man, kolan, kutan
be, lê belê wek mîn, kolîn,
kutîn be, ku îro em rastî vî
awayê wan nayên. Lê carinan,
gava em bixwazin ji radera
lêkerê navdêrek bi dest bixin
ku nemaze kîteya wan a
dawîn bi /în/ê diqede, /î/ya wê
bikin /a/ navdêr çêdibe. Wek
ji birînê biran, ji gerînê geran,
ji vereþînê vereþan, ji nasînê
nasan, ji danînê danan, ji
pincirînê pinciran, ji rakiþînê
rakiþan û hwd.

Wek encam, der barê vê
mijarê de em van gotinên
dawîn bibêjin. Di zimanê me
de du cure rayekên lêkerê
hene. Yek jê ji bo dema niha û
dema bê ye, ku ji raweya
fermanî ya lêkerê peyde dibe
û ya din jî rayeka lêkerê ye,
ku ew jî piþtî avêtina radera
lêkerê bi dest dikeve. Ev
rayek jî ji bo hemû demên
borî yên kêþanê ne. 

Tewanga lêkerê jî tenê di
rayeka fermanî de pêk tê û
dengdar û dengdêrên di raye-
ka raweya fermanî ya lêkerê
de, li dengdar û li dengdêrên
din dadigerin. 

1. Bedir-Xan, C. A., (1998), Elfabêya
Kurdî Bingehên gramera kurdmancî,
Weþanxaneya Doz, Stenbol , r. 57.
2. Aksan, D., (1979), Her Yö-nüyle Dil 1
(Ana Çizgileriyle Dilbilim),Türk Dil
Kurumu Yayýnlarý, Enqere, r. 107.
3. BedirXan, C. A., berhema navborî.
4. Sagniç, Feqi Huseyn; (1991), Hêmana
Rêzýmana Kurdi, Melsa Yayýnlarý, Sten-
bol, r. 108-109.
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DÎROKA KURDÎ
Nêrîna li dîroka kurdî

Dîroka kurdî ku di encama
çanda þoreþa neolîtîk a 12
hezar sal berî zayînê ya li
qûntarên rêzeçiyayên Zagros
û Torosan derketiye holê, teþe
girtiye. Li gorî daneyên ku di
encama xebat û lêkolînên za-
nistî de derketine, tê xuyakirin
û çeþpandin ku kurd berî
zayînê jî li van wargehan ji-
yane. Kurd, ji kakila wan
gelan e ku serdema neolîtîk
afirandine. Kurd di serî de di
teþegirtina çanda þaristaniya
sumeran û gelek þaristaniyên
din de, yên ku bingeha mi-
rovahiyê danîne, rolek pir gi-
rîng bi cih anîne. Zêdetirî vê
yekê, di vejîn û hatina van þa-
ristaniyan a heta roja me de jî
xwedî cihekî mezin in. Dema
ku mîmarî, þêwaz û awayê
jiyana kurdan a civakî baþ bê
dahûrandin, hingê dê derkeve
holê ku hîna jî bermayên
neolîtîkî di hundirê xwe de
dihewîne. Bi vê pêwendiyê,
ger ku em kurdan wekî gel û
cavakek girîng ê çanda þa-
ristaniya arî bibînin, hingê em
ê bikaribin vê rewþê bi awa-
yekî pisporî biþopînin. 

Em dikarin bibêjin ku kurd
gelekî ji wan gelan e ku di
destpêka avakirina þaristaniya
sumeran de cih girtiye û di vê

pêvajoyê de jî roleke sereke
girtiye ser xwe. Di serdemên
pêþiyê de, dîroka kurdan ji
komên serbixwe, ji dewle-
tokên mîna gutî, elam, hûrrî,
mîtanî, lor û qasîtan û dji ew-
let û konfederasyonên wekî
ûrartû û medan pêk tê. Piþtî
hilweþîna dewleta medan û bi
vir ve axa kurdan di navbera
dewletên wekî roma, artêþên
Îskender, pers û sasaniyanan
de bûye cihê þer û genge-
þiyan. Kurd, li hemberî dagir-
kerî û êrîþên ku rewþeke dom-
dar girtin, bi çanda xwe ya
dewlemend û kevn, rawestine
û wekî eþîrên serbixwe hebû-
na xwe berdewam kirine.
Kurdan her wiha ola Zerdeþtî
jî hebandine û bûne parêz-
karên wê.

Ola îslamiyetê ku li ser
erdnîgariya ereban derketiye
holê û ji wir berbelav bûye, bi
awayekî zordarî bi kurdan
dane pejirandin. Di van þerên
ku di bin navê umetiya îsla-
miyetê û nîjadpestiya ereban
de bi salan domiyaye, bi de-
han caran kurd hatine qetil-
kirin. Serhildanên gel, ji hêla
dewletên dagirker û xwînmêj
ve bi awayekî hovane hatine
serkutkirin û tepeserkirin. Ola
gelê kurd Zerdûþtîtî ji holê
hatiye hilanîn û di bin navê
qewmiyetiyê de jî bi hezaran

kurd hatin kuþtin. Ola îslami-
yetê, bi taybetî ji hêla gelên
ereb, fars û tirkan ve wekî
alavekî nîjadperestî,  zor û
zextê hatiye bikiranîn.

Kurdan bi þerê Melazgirê
deriyên Anatoliyayê ji tirkan
re vekirin. Bi vê bûyerê kurd,
bûne sedema destpêkirin û
vebûna serdemeke nû ku heta
roja me jî didome. Di vê ma-
weyê de kurd bi riya dewle-
tokên merwanî û mîretiyên
serbixwe, xwedî li çanda xwe
derketine. Di dema Osmani-
yan de jî kurdan wekî otono-
mî û mîrektiyên nîvserbixwe
girêdayî Osmaniyan mane.

Di dema Þerê Yekemîn ê
Cînanê de ku ji hêla dewlet û
hêzên emperyalîst û kapîtalîst
ve hatibû destpêkirin, dewleta
Osmaniyan têk çû. Di encama
vî þerî de axa gelê ereb hate

BERNAMEYA BEÞA DÎROKÊ

YA ENSTÎTUYA KURDÎ YA

STENBOLÊ (II)*
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parevekirin. Girêdayî vê ye-
kê, axa Kurdistanê di nav
dewletên wekî Îran, Iraq, Sû-
riye û Tirkiyeyê de hate da-
beþkirin. Kurdên ku di dema
avakirina komarê de cih girtin
û roleke girîng û serek girti-
bûn ser xwe, piþtî avakirina
komorê hatin jibîrkirin û ji
aliyê dewletê ve hatin biþaf-
tin, her wiha bi zilm, zext û
zoriyê re jî rû bi rû man. Kurd
bi serhildan û berxwedanên
wekî Qoçgirî, Þêx Seîd, Agi-
rî, Dêrsim û bi gelek serhil-
danên din, li dijî vê rewþê der-
ketine. Di encama van serhil-
danên ku þikestin de, neçare-
seriya kêþeyê kûrtir bû. 

Li deverên din ên Kurdis-
tanê jî rewþ cihê nebû. Li ba-
þûrê Kurdistanê, li hember
polîtîkaya erebkirinê, bi tay-
betî tevgerên Mehmûd Ber-
zencî û Barzanî serî hildane.
Her wiha her çiqas temenkin
be jî, li Rorhilatê Kurdistanê,
di sala 1945'an de Komara
Kurdistanê ya Mahabadê ava
bûye. 

Dema ku em li dîroka kur-
dan dinêrin, bi piranî derdike-
ve holê ku gelê kurd di 200
salên dawîn de nekariye wekî
dewleteke serbixwe xwe or-
ganîze bike. Ji serhildanan tu
encam negirtiye; hingî çûye ji
hêz ketiye û maye di bin zilm,
xedr û zordariya gelên ereb,
fars û tirkan de. Di nav sîs-
temên van dewletan de, nebû-
ye xwedî roleke girîng û ji
aliyê van dewletan ve bi înkar
û tunekirinê re rû bi rû hatiye
hiþtin. Digel van hemû ne-
yîniyan, her tim têkoþiye û di
çarêka sedsala me de li her
çar aliyên Kurdistanê têkoþî-
nek daye destpêkirin û di

têkoþîna xwe de, xwe ji nû ve
vejandiye û gelek destkefti-
nên berbiçav bi dest xistine.
Kurd, bi taybetî ji salên 1970'î
bi vir ve li ser bingeheke
hemdem bi rêk bûn û têko-
þiyan. Em dibînin ku bi ve-
kirina vê rûpela nû re kurdan
di dîroka xwe de piþtî medan
cara yekem þansê azadiyê qe-
faltine.

Di nav dîroka mirovahiyê
de cihê dîroka kurdî

Bav û kalên kurdan, bi
destpêkirina çînîbûyîn, dew-
letbûyîn û ligel vê yekê bi-
pêþveçûna têgihîþtina mante-
lîteya zilamî, bi serxwebû-
neke rolatîf û mentalîteya
xweparastinê, xwe spartine
çiyayan. Bi sedema ku erdnî-
gariya wan her tim bi dagir-
keriyê re rû bi rû maye, kur-
dên kirdeya (subjeya) dîrokê
bûne biresera (objeya) dîrokê.
Nivîsîna dîrokê ya ku ji aliyê
serdestan ve hatiye kirin, ne-
teweyek bi hemû nirxên xwe
ve dabeþ û înkar kiriye. Heta
ev rewþ, ji bilî neteweya kurd,
ji bo gelek neteweyên li Roj-
hilata Navîn jiyane jî derbas
dibe. Girêdayî vê yekê, der-
ketina holê ya dîroka kurdî ya
bi awayek zanistî, dê bi xwe
re zelalbûna dîrokên gelek ne-

teweyên din û dîroka mirova-
hiyê jî bîne. Bi vê pêwendiyê,
em bawer in nivîsîna dîroka
kurdî ya li ser bingeheke za-
nistî dê rewþa dîroknivîsîna
ku ji hêla serdestan ve hatiye
kirin a alîgir, bi awayekî baþ û
zelaltir raxe ber çavan. Nêzîk-
têdayîneke bi vî rengî, dê bibe
boneya rastnivîsîna dîroka
kurdî û gelek neteweyên bi
kurdan re jiyane. Careke din
em dibînin ku zanist û tek-
nolojî bi awayekî pir xurt bi
pêþ dikeve û ev jî dibe se-
demê rabûna sînorên di nav
neteweyan de. Ji ber vê jî
çand, ziman û ol derfeta pêþ-
veçûneke bêsînor bi dest di-
xin. Bi vê fîrûzê em dibêjin;
zelal û ronîbûna gelekî ku 14
hezar sal þahidiya dîrokê ki-
riye, dê bi van pêþveçûnan jî
biratî û wekheviya gelan xur-
tir bike. Li gorî pêdiviya van
þert û mercan, pêdiviya jiyana
gelan a bi hev re jî heye ku li
ser bingeheke wekhev û de-
mokratîk e.

Her wiha di vê gel, dîrok,
çand û zamanê hev bipejirînin
û bi vê rêgezê piþtgiriya hev
bikin da ku karibin van çand,
dîrok û zamanên hêmanê dî-
rokê bidin jiyandin û bi pêþ ve
bibin. Ger em dîrokê wekî
alavekî, ku gelan dijiyine û ra-
digihîne pêþerojê bihesibînin,
hingê ronîkirin û zelalkirina
dîroka kurdî, dê li dijî zext,
zor, îmha û înkara ku bi salan
e li ser kurdan tê meþandin,
bibe bersîveke zanistî. Xeba-
teke bi vî awayî ji bo biratiya
gelan a li ser bingeheke wek-
hev û azad, tiþtekî jêneger e.

Pirsgirêkên di nêziktêdayîna
rûdana kurdî de
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Ger em dîrokê
wekî alavekî, ku gelan
dijiyine û radigihîne
pêþerojê bihesibînin,

hingê ronîkirin û zelal-
kirina dîroka kurdî, dê li

dijî zext, zor, îmha û
înkara ku bi salan e li

ser kurdan tê meþandin,
bibe bersîveke zanistî.
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Tiþtê dîrokê dike dîrok,
hilberîna bi hiþmendî ye ku di
bingeha wê de azînên pêþve-
çûn, guherîn û vîna ku di van
pêvajoyan de cih girtiye.
Civak, di vê pêvajoyê de wekî
hêza sereke û vînî ye. Ev hêza
vînî, mîna kirdeya civakî, bi
çêkirina dîrokê re xwe jî
diafirîne. Pêþiyên kurdan di
dema derketina pêvajoyên gu-
herîn, pêþveçûn û belavbûna
van de cihekî girîng girtine.
Bi derketina þaristaniyan jî
xwedî hewldaneke pir girîng
in. Dema ku ev rewþ bi vî
awayî li ber çavan bê girtin,
hingê dê were dîtin ku dîroka
kurdan û derketina þaristani-
yan di heman demê de çê-
bûne. Lê mixabin piraniya þî-
roveyên li ser dîroka kurdan
tên kirin, em dibînin ku dûrî
zanîstê ne. Bi vî awayî, gelek
ku di despêka dîrokê de cih
girtiye, ji nav dîrokê hatiye
vederkirin. Derketina enca-
mên zanistî, dê bi xebatên za-
nistî pêkan bibe. Ji ber vê
yekê, xebatên ku li ser dîrokê
tên kirin bigihên bingehên
zanistî, dê Beþa Dîrokê
bixebite û dê vê yekê wekî
peywireke sereke deyne pêþi-
ya xwe. Em bawer in ku dema
em bi vê nêrînê li dîrokê bi-
mêzînin, dê hingê cih û tay-
betiya dîroka kurdan a ku di
nav dîroka mirovahiyê de
baþtir bê zanîn. Çalakiya dî-
roka mirovahiyê ya herî me-
zin, derketina mirovahiyê ya
li ser dika (sehneya) dîrokê ye
ku bi çalakiya hiþmendî ya
kedê û hilberînî pêk hatiye. 

Hemû mirov bi awayê ko-
mên biçûk ên wekî hev diji-

yan. Van koman jiyana xwe bi
berhevkarî û nêçîrvaniyê di-

domand. Di dema neolîtîk a di
serdema prehistoryayê de, di
nav çand û zimanan de, hêdî
hêdî cudatî çêbûn. Ji ber vê
yekê mirov nikare di vê
radeyê de civakekê ji civa-
kekê din binirxtir bihesibîne.
Civaka ku di serdema neolîtîk
de cih girtiye, tê wateya bin-
gehdaînan mirovatiyê. Bêgu-
man divê em çavekî binirx li
civakê binêrin. Serdema neo-
lîtîk, li hîlala zêrîn derketiye
holê, li vê derê bi pêþ ve çûye,
xurt bûye û ji vir li hemû cî-
hanê belav bûye.

Dema mirov li dîrokê mê-
ze dike, mirov dibîne ku ji
despêka dîrokê heya niha li vê
wargehê, li ser vê axê jiyane.
Ev wargeh ji xwe re wekî
welat pejirandine. Bi awayekî
zelal derdikeve holê ku, li wir
gelê kurd di afirandina vê
pêþveçûna serdema neolîtîk
de xwedî roleke pir girîng e.
Ev yek jî nîþan dide ku, gelê
kurd yek ji wan gelên kevnare
ye ku serdema neolîtîk afi-
randine. Ji ber ku krîtêr û tay-
betiyên neolotîk tê zanîn, ra-
vekirina li ser kal û dapîrên
kurdan jî hêsantir dibe. Ji bo

gelê kurd, cihgirtina wan a di
nav gelên kevnare de, taybe-
tiyek pir binirx û mezin e. En-
camên vê rewþê jî, dergûþiya
mirovahiyê ye. Zanîna serde-
ma neolîtîk, dê li ser ronî-
kirana dîroka kurdan be, a ku
di encama þer û gengeþiyan
de roleke kifþker bilîze. Em ê
bi çirûskên ku ji destpêka
dîrokê heta niha hatine, bika-
ribin derfeta derxistina aga-
hiyên çardeh hezar sal berî
niha, yên dîroka mirovahiyê û
dîroka gelê kurd bi dest bixin
û bi vê yekê re bikaribin ber-
sîva pirsa "divê dîrok ji ku
derê dest pê bike?" bi ava-
kirina pira dialogê ya di dest-
pêka dîrokê de û hata roja me
bidin. 

Civak bi rêgezên objektîfî
yên civakiya dîalektîkî, yên
guherîn û veguherînê, fehm-
kirin, dahûrandin, di nav dî-
rokê de cihê xwe digirin. Lê,
civakên ev þert û merc û da-
hûrandinên civakî bi cih ne-
anîbin, an li hemberî civakên
serdest û dagirker qada dîrokê
diterîkînin an jî dibin fîgura-
nekî dîrokê, yanê mîna kur-
dan, di destpêka dîrokê de di-
mînin û xwe ji çanda serdema
neolîtîkî xelas nakin. Di nav
vê çandê de niqo dibin. Her
wiha gelê kurd bi vî awayî
bûye fîguranekî dîrokê. Xwe
di destpêka dîrokê de, bi çan-
da neolîtîk sînor kiriye. Ji ber
vê rewþê em dizanin ku lê-
gerîn, lêkolîn, aþkerakrin, bel-
gekirin û afirandina civakî ya
dîrokê ku di nav civakê de bê
herêkirin û pejirandin, ne tiþ-
tekî hêsan e. Her wiha em di-
zanin ku tu zanist jî bi qasî
zanista dîrokê ji hêla dagirker
û mêtingeran ve nehatiye se-
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Zanîna serdema
neolîtîk, dê li ser ronî-

kirana dîroka kurdan be,
a ku di encama þer û
gengeþiyan de roleke
kifþker bilîze. Em ê bi
çirûskên ku ji destpêka
dîrokê heta niha hatine,
bikaribin derfeta der-

xistina agahiyên çardeh
hezar sal berî niha, yên
dîroka mirovahiyê û dî-
roka gelê kurd bi dest

bixin ...
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robinkirin. Lê belê, bi pêþve-
çûn û hakimbûna zanîstê re,
hêdî hêdî dîroka gelan û dî-
roka kedê ya ku hatiye sero-
binkirin zelal dibe û tê nivî-
sandin. Bi vê pêwendiyê, dî-
roka kurdan jî bi bikarnîna rê-
baza zanîstê, dê cihê xwe yê
ku þayanî wê ye, di nav mal-
bata mirovahiyê de bigire. 

Tunebûna dîrokeke nivîskî
ya serdema neolîtîk, nayê wa-
teya bêdîrokbûna ku wan ge-
lên li vê serdemê jiyane. An-
cax mirov dikare bibêje ku dî-
rokeke wan a siyasî ya nivîskî
tune ye. Li aliyê din, teqez e
ku ew gel xwedî dîrokeke
çandî, mîtolojîk û nijandî ne.
Ji ber ku dîrok ne tenê bi ni-
vîskî û sîyasî ye. Heta mirov
dikare bibêje ku dîroka wate-
dar û rasteqîn, ew e ku hemû
hêmanên civakî yên madî û
manewî dihewîne û bandoreke
tund li ser civakê dike. Dema
mirov bi vî çavî lê mêze bike,
hingê mirov dê bibîne ku gelê
kurd, gelek ji gelan e ku
serdema neolîtîk ew afiran-
dine. Xwediyê wê çandê ye
ku zanist û teknîk bi pêþ ve bi-
rine. Bandorkirina çanda
Mezopotamyayê ya tund a li
ser cîhanê, çavkaniya xwe ji
vir digire. Gelê kurd çanda
neolîtîk a ku demeke dirêj e
bandoreke tund li ser miro-
vahiyê kiriye û tevlîkirineke
mezin li çanda mirovahiyê
kiriye, afirandiye. Lê mixa-
bin, ev dirok nenivisiye û ev
yek jî, ji bo wî kêmasiyeke pir
mezin e.

Ev gelên jêderka þarista-
niyê, di nivisîna dîrokê de ne
xuyan e û bi ser de jî ji aliyê
serdestan ve tune têne hesi-
bandin. Mixabin em bi rasti-

yeke wiha tîrajîk re rû bi rû
mane. Serdestan, ji bo berje-
wendiyên xwe kurd înkar

kirine. Li aliyekî din, nêzîk-
têdayîna her tiþtî girê dide.

Tiþtên ku kurdan û bûyeran, ji
rastiyê dûr dixîne jî çêbûne.
Em dikarin bibêjin ku, înkar-
kirina kurdan, înkarkirina dî-
roka kurdan jî bi xwe re tîne.

Dibe ku nêrîna mîtolojîk û
olî ji bo bingeha ravekirinê, ji
însanên serdema pêþîn û
serdema navîn, guncan be. Lê
îro ev nêrîn ji bo derxistina
rastiyê, xwediyê kêmasiyan e.
Ger em heyama beriya nivi-
sîna dîrokê jî wekî dema
dîrokê bipejirînin, ravekirina
vê dema dîrokê bipejirînin,
ravekirina vê demê bi mîtolo-
jiyê û jortirîna vî, bi teolojiyê
pêkan e. Ji bo dagirkeriyê,
guncanbûn û piralîbûna erdnî-
gariya kurdan bûye sedem ku
li ser dîroka kurdan þewiran-
dinên sosret ên mîtolojîk û olî
bêne kirin. Vê yekê jî parêz-
nameya bîrdozî ya bav û ka-
lên kurdan bi xwe re aniye. Ji
ber wan sedeman, eger dîroka
kurdan bi têgihên serdema
navîn û serdema pêþîn bê ra-
vekirin, dê nîvco bimîne. 

Nêzîktêdayîneke din ya li
ser kurdan nêzîktêdayîna ni-
jadî û yekalî ye û ev jî bi des-

tên hêzên serdest tê bikaranîn.
Ev rewþ bûye sedem ku li ser
kurdan û dîroka kurdan  çew-
tiyên mezin çêbin. Bi taybetî
jî, di nivisîna dîrokê de dîrok-
nasan nekarîne dîroka fermî
red bikin û li þûna dîroka fer-
mî, dîroka rasteqîn derxînin
holê. Em dikarin vê rewþê
wek kêmasiya herî mezin bi-
nirxînin.

Mijar û gotebêja li ser
kurdan, her tim hatiye qede-
xekirin û ji zanistê hatiye bi-
dûrxistin. Ji ber ku ronahî-
kirina kurd û dîroka kurdan ji
bo gelek nîjad û hêzên nav-
neteweyî li dijî berjewendiyên
wan e. Her tim, mebest sûd-
wergirtin bûye. Ji bo wan
berjewendiyan, zordestî û
înkar li ser kurdan hatiye ferz-
kirin. Mixabin ev rewþ hê jî
didome.

Hal wa ye, nêziktêdayîna
zanistî ya li ser dîroka kurdan,
dê derxîne ku di taybetiyên
xweser û giþtî yên kurdan,
çiqas rengîn û balkeþ e. Dîsan
dê derkeve holê ku þêwiran-
dinên dûrî rastiyê, dema bi
polîtîka û xeta çalakiyê re bi-
be yek, çi qas sosret dibe. Bi
kurtasî mirov dikare bibêje
nêzîktêdayîna dûrî rastiyê, ne
etîk e û bi kêr nehatiye.

Em, dîroka xwe baþ nenir-
xînin, jê fedeya herî mezin ne-
girin û raveyeke zanîstî nekin,
dê fersend bikeve destê wan
kesan ku li hemberî ziman,
wêje û dîroka me di nav
hewldanên neyînî de ne. Nir-
xandinên nîjadperest û kêm,
dê tu feyde nede pêþveçûna
dîroka kurdî ya modern. Keda
bi sedan salan a mirovatiyê, ji
bo sûdên biçûk, bi awayekî
hovane tê texrîpkirin.
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Tunebûna dîrokeke
nivîskî ya serdema neolîtîk,
nayê wateya bêdîrokbûna

ku wan gelên li vê serdemê
jiyane. Ancax mirov dikare
bibêje ku dîrokeke wan a

siyasî ya nivîskî tune ye. Li
aliyê din, teqez e ku ew gel
xwedî dîrokeke çandî, mî-

tolojîk û nijandî ne.
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MEBEST

Afirandina hiþekî dîrokî yê
rast 

Divê em bizanibin ku li
pêþiya me demeke pir zêde
tune ye. Lûkseke me ya wiha
jî tune ye û divê em li gorî vê
rewþê tev bigerin. Peywira
beþa me ya sereke ew e ku dî-
roka me ya bi hezar berdêlan
hatiye afirandin, ya bêjeyî,
nivîskî, dîtbarî û hwd. bi xe-
batekê bê belgekirin û ji
çavkaniyê bi awayekî rast û bi
riyên rast dersbasî civakê bibe
da ku di nav civakê de hiþê
dîrokê ya civakê biafire.

Beþa Dîrokê bi xebat û
lêkolînên xwe, belgeyên hati-
ne veþartin, înkarkirin û win-
dakirin berhev dike û wan di-
parêze. Beþa dîrokê dê bi
Enstîtuyê û akademiyên li
welatên biyanî re xebatên
hevpar bike û bi wan re kon-
ferans, semîner û sempozyo-
nan pêk bîne. Beþa Dîrokê dê
dîroka erdnîygariya me ya ji
aliyê serdestan ve hatiye sero-
binkirin, ji nû ve têkûz bike.
Dê li ser çanda Mezopotamya
û Anatoliyayê ku bi salan ge-
lên cihê wekî biran bi hev re li
ser jiyane, berhev bike û ji vir
pêþkêþî gelan bike.

Beþa Dîrokê dê çanda vê
erdnigariyê bike bingeha bira-
tiya gelên ku li ser vê erdnîga-
riyê dijîn. Dê lê bixebite ku hê-
viya gelan, ya bi sedan salan,
bike ya cîhan û civakek azad.

Afirandina hiþekî dîrokî yê
kurd 

Gelê kurd ji cih, çand
dîrok û þaristaniya xwe hatiye
veqetandin, ji resenî û rehên
xwe hatiye dûrxistin û bêbîr

(hafiza) maye. Di dîrokê de,
gelê kurd yekem car dîroka

xwe bi destê xwe afirandiye.
Careke din Beþa Dîrokê dê
hewl bide ku derfeta kiryar-
bûna gelê kurd a li ser dîroka
xwe biafirîne. Dê derfetên ku
em bi karibin ji nû ve dîroka
xwe hîn bin û bibin xwedî
hiþekî û bi vî hiþî bîra xwe ya
ku hatiye texrîbkirin, nû
bikin, biafirînin. Girêdayî vê
yekê jî, xwedî li dîroka xwe
ya kevnare derkevin. Beþa
Dîrokê dê pêþnûmayeke nû ji
bo dîroka kurdî ya ku ji aliyê
serdest û dagirkeran ve hatiye
biþaftin, biafirîne. Û dê bin-
geha vê yekê jî, li ser rêgeza
çanda neolîtîkî ya li herêma
hîlala bibereket, ku li qûn-
tarên çiyayên Toros û Zagro-
san biavêje.

Sazîbûyîn

Eger peywira organîzas-
yonekê ya sazîtî bi awayek
kifþ nehatibe diyarkirin û der-

feta wê ya ku bikaribe ji çav-
kaniya xwe debar bigire tune
be, hingê em nikarin bibêjin
ku ev sazî û rêxistinên wiha
dê bikaribin bi ser bikevin. Ji
ber vê boneyê, divê di serî de
sazîbûyîn bi cih bê. 

Beþa Dîrokê dê bi rêgeza
"hêza bêkontrol û bêrêxistin,
hêz nîn e" derkeve rê û girê-
dayê vê yekê, ji bo ku ji xeba-
tên xwe sûd wergire dê lê
bixebite ku xebatên xwe ji
aliyê çawaniyê ve bi pêþ ve
bibe û mayînde bike. Ligel
vê, dê kadrobûyînê wekî pey-
wira sereke bide pêþiya xwe.
Em ê wekî beþekê, armanca
vekirina enstîtu, dibistan, pir-
tûkxane û piþgiriya perwer-
dehiyê bimeþînin. Dê têkili-
yên bi kes û saziyên derve
yên ku li ser çand û dîroka
kurd dixebitin, xurt bike. Ji
ber ku pêdiviya xebatên sazî-
bûyînî bi qadroyên pispor
heye, dê li ser dîrok, arkeolojî
û metodolojiyê xebata kad-
royan bê kirin. Dê beþên dî-
rok, arkeolojî û metodolojiyê
bên avakirin. Dê beþên lêge-
rîn û lêkolînê yên wekî zanîs-
ta dîrokê û metodolojiya wê,
pêþnûmayên dîrokê, qilavûza
xebatên dîrokê, pêþnûmeya
dîroka devkî, pêþnûmeya dî-
roka cîgeyî, pêþnûmeya dîro-
ka eþîr û pêþnûmeya dîroka
kurdan, bên avakirin.

Lêgerîn û lêkolîn

Beþa Dîrokê dê li ser
beþên dîrokê yên ku di nav
mijara wê de dayî ber xwe û
xwe berpirs dîtî, xebatan bike
û belgeyên nivîskî, dîtbarî,
bêjeyî yên têkildarî van beþan
û dê van envanteran biparêze
û pêþkêþî kesên têkildar û

Beþa Dîrokê dê bi
rêgeza "hêza bêkontrol û

bêrêxistin, hêz nîn e"
derkeve rê û girêdayê vê
yekê, ji bo ku ji xebatên

xwe sûd wergire dê lê bi-
xebite ku xebatên xwe ji
aliyê çawaniyê ve bi pêþ
ve bibe û mayînde bike.
Ligel vê, dê kadrobûyînê
wekî peywira sereke bide

pêþiya xwe. Em ê wekî
beþekê, armanca vekiri-
na enstîtu, dibistan, pir-
tûkxane û piþgiriya per-

werdehiyê bimeþînin.
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raya giþtî bike. Yanî mebesta
dîrokê ji nivîsîna dîrokê
bêhtir, lêkolîn, lêgerîn û pa-
rastina belgeyên dîrokî ye. Dê
belgeyên dîrokî derxe ser
rûyê erdê û wan berdest bike.
Bi vê yekê dê arþîveke dew-
lemend û berdest pêþkêþî kes
û saziyên ku dixwazin li ser
dîrokê bixebitin, bike. Ligel
vê berpirsiyê dê van belgeyan
nîqaþ bike, binirxîne û ragi-
hîne civakê.

Çapemenî û weþan

Ji bo agahî û ezmûnên ku
di encama xebatên hatine
meþandin de derketin holê,
bigehînin civakê û gel, dê di
serî de ev di kovara Zend û
weþanên têkildar de û li ser
malpera Beþa Dîrokê bêne
weþandin.

Ji bo ku agahiyên dîrokî bi
awayekî qewî derbasî civakê
bibin, dê agahiyên ku bi dest
ketine, di serî de bi riya kovar,
rojname, tv û radyoyên ku di-
xwazin hiþê dîrokî bigehînin
gel û bi organîzekirina sem-
pozyûm, semîner, pêþengeh û
wêneyên dîrokê, bigehîne ci-
vak û raya giþtî.

Belgeyên nivîskî an jî
destnivîsar, dîtbarî û pirtûk,
afîþ, belavok, kartpostal, wê-
ne, sûret, belgeyên serpêha-
tiyan dê bên parastin û texrîb-
kirana wan a bi zanebûn an ne
bizanebûn bê astegnkirin û ji
bo yên li welatên biyanî ne bî-
nin, dê di nav hewldanan de
be. Ew belgeyên ku dê bên
berhevkirin, bi derfet û alavên
teknolojiyê yên wekî mîkro-
fîlm, mîkroafîþ, wîdeo, ban-
dên dengî bêne parastin û ji bo
ku bêne bikaranîn jî dê pêþ-
kêþî lêkolîneran bike. Dê di

çarçoveya zagonan de bi sazî
û rêxistinên xebatên mîna wê
û yên heman karî dikin re,
têkilî bê danîn.

Arþîv

Tê zanîn ku kesên herî
zêde pêdiviya wan bi arþîvan
hene, dîrokzan in. Dê ji bo
têkûzkirin û berhevkirina bel-
geyan û pêþkêþkirina wan ji
bo lêkolîneran xebat bên
kirin. Dê ji bo ku her kes bi-
karibe bi riya înternetê bi
awayekî hêsan bigihîje van
agahiyan, malperek were ava-
kirin. Dê dîroka zindî bê to-
markirin û bi awayê roman,
fîlm, rojane, wêne û bi þêwaza
derbirandinê bêne teþekirin.

TEÞEDARÎ

Beþeke çawan a dîrokê? 

Mebesta Beþa Dîrokê ew e
ku xebatên xwe bi derdoreke
herikbar re bimeþîne. Ji ber vê
yekê Beþa Dîrokê dê li gorî
hemû radeyan, kesan beþdarî
xebatên xwe bike û ji bo ku
wan tevî saziyê bike, dê wan
bilebitîne û tevî pêvajoya

hilberînê bike. Kesên Beþa
Dîrokê dê kesên ku xebatên
siyasî, civakî û çandî li ser
pêþveçûna dîroka þaristaniyên
Mezopotamya û Anatoliya ki-
rine û niha jî van xebatan di-
domînin, kesên welatparêz,
þoreþger, demokrat, akade-
mîsyen, xwendekarên zanîn-
gehan ên nêzîkî dîrokê yên
wekî ku li ser arkeolojî, antre-
polojî, civaknasiyê xebat kiri-
ne û niha dikin, li ser rêgeza
daxwaziyê bikêþe nav van xe-
batan. Beþa Dîrokê dê bi sazi-
yên di warê dîroka þaristani-
yên Mezopotamya û Anatoli-
yayê xebatên zanistî, akade-
mîk dikin re pêþnûmayên
hevpar pêk bîne; bi vê me-
bestê bi van sazî û kesan re di
nav diyalog û piþtevaniyê de
be. Ji bo ku van têkiliyan pêk
bîne, dê di zûtirîn demê de
dest bi xebatên cidî bike.

Beþa Dîrokê dê ji bo de-
meke dirêj van xebatên xwe li
ser þaxên makezanîstê bime-
þîne. Rêxistinkirina van þaxên
makezanîstê dê bi sazîbûyîna
Beþa Dîrokê re bi awayek pa-
ralelî pêk bên. Her çiqas di
demeke nêzîk de pêk neyê jî,
dê bi sazîbûyîna Beþa Dîrokê
re sazîbûyîna þaqaxên make-
zanistê jî bên birêxistin. Divê
Dîroka Kurdistanê li gorî
teybetmendiyên xwe bê aso-
kirin. Bi taybetî divê dîroka
Kurdistanê li gorî bûyerên ku
di encamên mezin, pêþve-
çûnên qewî û di guherînên
bingehîn de pêk hatine, bê
asokirin. Em wekî Beþa Dîro-
kê, dê van serdeman bi hêzên
ku tevî xebatan bûne û di nav
demê de, pêk bînin. Em ê
lêgerîna serdemên dîrokê û
derxistina holê ya rastiyên
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Beþa Dîrokê dê bi
saziyên di warê dîroka
þaristaniyên Mezopo-
tamya û Anatoliyayê

xebatên zanistî, akade-
mîk dikin re pêþnûmayên

hevpar pêk bîne; bi vê
mebestê bi van sazî û

kesan re di nav diyalog û
piþtevaniyê de be. Ji bo
ku van têkiliyan pêk bî-
ne, dê di zûtirîn demê 

de dest bi xebatên 

cidî bike
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dîrokê, wekî armancê deynin
ber xwe. Ligel vê ye-kê,
serdema neolîtîk ku em
dikarin wekî zayîna mirova-
hiyê bi nav bikin û di dîroka
gelê kurd de jî cihekî wê yê
pir girîng heye, dê ji her aliyî
ve bê lêgerîn û dahûrandin.
Beþa Dîrokê dê teþedariya
xwe bi awayekî qestî çêneke,
dê xebatên beþê li gorî pispo-
riyê û li ser bingeha karbeþiyê
bên avakirin. Bi vê pêwen-
diyê, dê di nav Beþa Dîrokê
de têkiliyên mîna têkiliyên di
navbera xwendekar û mamos-
teyan de tune bin û dê her kes
di nav de, xwe û derdora xwe
perwerde bike. Mebesta me
ev e ku di vê beþê de her kes
hem mamoste û hem jî xwen-
dekar be. Beþa Dîrokê çawan
li dijî qastbûyînên di nav xwe
de ye, dê wisan jî li hemberî
gel tevgere. Beþa Dîrokê dê
xwe ji talûkeyên wekî dûr-
ketina ji gel, ji veqetiyan, ji
gel û elîtbûyîna komek rew-
þenbîran biparêze. Dê bi gel
re hilberîne û dê hilberînên
xwe bi gel re parî bike.

Rêbaza xebatê

Beþa Dîrokê dê rêbaza
xebatê ya þêwaza pêþnûmayê
wekî bingeh bigire û xebatên
xwe li ser wê bingehê bi-
meþîne. Em dikarin rêbaza
xebatê ya þêwaza pêþnûmayî
wiha bi nav bikin; li gorî
çavkaniyên heyî yên li ber
dest. Xebitîna di nav demeke
hatiye kifþkirî de, li gorî
bicihanîneke asoyîkirî û pêk-
anîna li gorî armanca ku hati-
ye danîn. Xebata þêwaza pêþ-
nûmayî tê wateya bikar-anîna
awayekî baþ a çavka-niyan û
têkiliyeke xurt a bi gel re.

Xebata þêwazî ya pêþnû-
mayî, ne pêngavek e, ew pê-
vajoyek e. Pêþnûmayeke bi
fikir û ramanan dest pê dike û
bi siwêrandina van fikir û ra-
manan digihîje teþeyekê. Pêþ-
nûmaya ku bi siwêranekê der-
dikeve holê, bi temînkirina

çavkaniyên wekî mirov û
aborî derfeta pêkanînê bi dest
dixe. Di vê pêþnûmayê de tiþ-
tê herî girîng, bikaranîna wê
ye. Em dikarin bicihanîna wê

wekî piþtî bidestxistina der-
fetan a mirov û aborî, gihîþ-
tina armancên ku di pêþnû-
mayê de hatine kifþkirin. Di
dawiyê de jî nirxandina enca-
man cih digire. Di vê radeyê
de encamên ku derketine holê,
tên nirxandin û ji bo pêþ-
nûmayên nû encam tên der-
xistin. Û di xebatan de dom-
dariyeke mayînde tê bidest-
xistin. Di xebata þêwaza pêþ-
nûmayî de bikarînanên rast-
hatinî, bêberpirsyarî ji holê
radibe û di xebatan de îstîkrar
tê bidestxistin. Careke din bi
vê projê tê zanîn ka dê kîjan
kes, bi çi karî û bi çi awayî
bixebitin, baþtir û hêsantir tê
kifþkirin. Ji ber ku di vê pêþ-

nûmayê de hatiye diyar-kirin
ka xebatên sazîtî wekî pêþ-
nûmayan bi awayek þênber
hatine daxuyandin, beþ-
darbûna kesan jî hêsantir
dibe. Bi vê rêbazê keda bi dil-
xwazî domdartir dibe. Bi tevî-
bûnên kêmcergebezî namîne û
dibe boneya beþdarbûnên pis-
porî.

Pêþnûmayên herî baþ, bi
keda dilxwazî tên çêkirin. Bê-
guman di gelek waran de û di
karên þênber de derfetên ku
mirov bikaribe bigihîjê van
projeyan, ne gengaz e. Careke
din tiþtê herî girîng ew e ku
dilxwaziyê wekî mebestekê
rave bike û bi cih bîne. Her
wiha gengaz e ku mirov karên
zêde pisporbûnê naxwazin,
wekî kategoriyekê çêbike û
wan li ser bingeha keda dil-
xwaziyê pêk bîne û bi rêk û
pêk bike. Pêkan e ku beþek,
projeya mezin bi riya keda
dilxwazî bi cih bîne.

Teþeya beþê

Beþ, xebatên xwe yên li
ser bingeha lêgerîn û lêkolînê
yên zanîstî, bi awayê komîs-
yonan dimeþîne.

Di bin avaniya beþê de li
gorî pêdiviyan, di çarçoveya
derfetan de ji bo mijarên cur
bi cur, komîsyonên lêkolînê
dê bên avakirin. 

Wekî di rêznameya Enstî-
tuyê de jî hatiye diyarkirin,
Beþa Dîrokê, lêkolînerên ku
xebatên wan li ser dîrokê
hene, dihewîne. Beþ dê ji ke-
sên ku di hundirê beþê de ne,
komîsyoneke bilind a ku dê ji
kadroyên gihîþtî û akademîs-
yenan pêk bê, çêke û xebatên
xwe di bin venêriya vê komîs-
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Beþa Dîrokê dê bi
saziyên di warê dîroka

þaristaniyên Mezopotamya
û Anatoliyayê xebatên za-

nistî, akademîk dikin re
pêþnûmayên hevpar pêk

bîne; bi vê mebestê bi van
sazî û kesan re di nav di-
yalog û piþtevaniyê de be.
Ji bo ku van têkiliyan pêk
bîne, dê di zûtirîn demê de
dest bi xebatên cidî bike. 
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yonê de bimeþîne. Beþ ji bo
ku nivîsîna dîrokê ya zanistî û
xebatên wekî wê bike, dê ko-
mîsyon û komîteyên ku pêdi-
vî pê hebe, li dar dixe.

Komîsyona Beþê ya Bi-
lind, xebatên beþan ên werze-
yî-salane, bi plan û organize
dike û dema ku hewce dît, ko-
mîsyonan ava dike û xebatên
wan vedinêrîne.

Komîsyonên beþan ên
bilind, saziyan beþdarî xeba-
tên ku têkildarî warê ew li ser
dixebitin dike û civînên hev-
par çêdike.

Komîsyonên beþan ên bi-
lind xebatên beþê li gorî rêz-
nameya navxweyî ya ku ji ali-
yê senatoyê ve hatiye çes-
pandin, dimeþîne. Endamên
komîsyonên beþan ên bilind,
ji sê kesan pêk tên û ji aliyê
endamên beþan ve ji bo salekê
tên hilbijartin. Komîsyonên
beþan ên bilind, mehê carekê
dicivin.

Serokên beþan li sena-
toyan tên hilbijartin, di per-
gela civakî de, beþên xwe
temsîl dikin. Serok, xebatên
beþê bi rêk û pêk dike, xeba-
tên beþê yên salane çêdike û
wan radestî senatoyê dike.

Endamtî

Endamên esil: Ew kes in
yên ku di warê dîrok, arkeo-
lojî, civakî, ramyarî û xebatên
çandî de lêgerîn, lêkolîn kiri-
ne û ligel cihgirtina di beþekê
de, rêzname û pêþnûmaya Be-
þa Dîrokê pejirandina. En-
damtiya esil, bi pêþniyar-
kirina beþê û çespandina Se-
natoyê çêdibe. Serlêdana en-
damtiyê, herî kin di nav sê

mehan de bi encam dibe.

ARMANC

Armancên ji bo demeke kin

- Têkilîdanîna ligel kes û sa-
ziyên ku li ser dîrokê dixe-
bitin, kifþkirina warê xebatê û
têkûzkirina dan û stendina
agahiyan ya ji çavkiniyê.

- Lidarxistina sazîbûyînê.
- Derxistina kovara Beþa Dî-

rokê ya gelemperî.
- Amadekirina forma en-

damtiyê ya ji bo Beþa Dîrokê
û li gorî pêdiviyê qeydkirina
enaman.

- Têkilîdanîna bi perwerde-
karên welatparêz re û beþdar-
kirina wan a ji bo beþê.

- Têkilîdanîna bi kes û sazi-
yên ji derve yên ku li ser he-
man waran xebatê dikin û
sazkirina derfetên yekîtiyê.

- Çêkirina komîteya arþîvê.
- Berhevkirina çavkaniyên

ku li ber dest in û temînkirina
alavên teknîkî yên wekî cih,
kompîtur û sûdgirtina ji xwe-
diyên pêþnûmayan.

- Rêxistinkirina koma pêþ-
nûmayan a li ser pêþnûmayan.

- Amadekirina pela (sayfe-
ya) dîrokê ya li ser malpera
enstîtuyê.

- Sazkirina lijneyeke þêwirî
ku ji akademîsyenên li ser dî-
rokê xebitîne, pêk tê.

- Nivîsîna metnên li ser dî-
rokê, ji bo ku di kovara Zendê
de bên weþandin.
- Amadekirina Atlasa Dîroka

Kurdî.

Armancên ji bo demeke di-
rêj û navincê 

- Sazkirina komîteyên lêge-
rînî-lêkolînî yên dîroka kurdî.

- Sazkirina pêþnûmaya dîro-
ka cîgeyî û girêdayî vê yekê,

di serî de sazkirina komîteyên
li cihên dîrokî yên wekî
Amed, Wan, Riha û Mêrdînê.

- Li darxistina konferansa
cîgeyî.

- Amadekirina broþûreke li
ser metodolojiya zanîsta dî-
rokê.

- Amadekirina broþûreke li
ser xebatên dîrokî yên bêjeyî.

- Amadekirina broþûreke ku
li ser xebatên cîgeyî yên dî-
rokî.

- Amadekirina broþûreke ku
li ser xebata þêwaza pêþnûma-
yî.

- Lidarxistina konferansa
Rojhilata Navîn a dîroka
kurdî

- Çêkirina rêze-ansîklopedi-
ya dîroka kurdî

- Çêkirina rêze-pirtûkên dî-
roka kurdî

Þaneya agahiyê

Em, Bernameya Beþa Dî-
rokê, ku dê bi tevlîbûna keda
we bigihîje þeklê xwe yê da-
wî, pêþkêþî dîtin, nirxandin û
pêþniyarên we dikin.

Hûn dixwazin tevî kîjan xe-
batên dîrokî yên sazî, akade-
mîk bibin ku di Bernameya
Beþa Dîrokê de hate diyar-
kirin? Wek mînak; ji bo bi-
cihanîna projeyên demeke
nêz, demeke navincî û deme-
ke dirêj, dê komîsyon bêne
avakirin. Hûn dixwazin di
kîjan komîsyonê de cih bi-
girin?

Ji bo giþt Bernameya Beþa
Dîrokê der heqe beþan de em
li hêviya nirxandin, fikir û
pêþniyazên we ne.
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mara berî vê hejmarê de bi heman

sernavî hatiye weþandin.
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Lêkolînerê hêja H. Mem
kitêba xwe ya sêyemîn ya der
barê Xanî de, weþand. Me ev
xebata nivîskar a dawiyê jî bi
baldarî xwend. Em gihîþtin
wê qeneetê ku vê berhema H.
Mem di warê xwe de vala-
hiyeke mezin dagirtiye. Wekî
ku tê zanîn Ehmedê Xanî di
sala 1651'ê de hatiye dinyayê
û di sala 1706'an, an jî di sala
1707'an de wefat kiriye. Te-
menê wî yê fanî 55 an jî 56 sal
kiþandiye, lê di nav vê dema
kurt de Ehmedê Xanî ber-
hemeke wekî Mem û Zînê a
dêwîn pêþkeþî mirovahiyê
kiriye. 

H. Mem di vê lêkolîna
xwe de ya ku digihîje 534 rû-
pelî, rêzê di bin sernivîsarên
wekî Kesayetiya Xanî ya Be-
þerî, Nasnameya Wî ya Za-
nistî, Di Mem û Zîn de Xwe-
da û Mirov, Þexsiyet û Ke-
virên Bingehîn ên Fikir û Fel-
sefeya Xanî û Pestana Yekîtî
û Jiyînê de diyasporaya Eh-
medê Xanî pêþkeþî xwende-
vanên xwe kiriye. 

Nivîskarê me, ji ber ku
Ehmedê Xanî û berhema wî
ya navdar Mem û Zin, herî

kêm du sed sal di tariyê de
maye diqehire û mafdar e jî.
Wekî ku li ser berga kitêbê ya
paþîn jî hatiye diyarkirin, H.
Mem dixwaze wê perdeya ku

li ser Xanî hatiye pêçandin
rake û ji bo vê jî hewl dide. Ya
rastî jî ev e ku Xanî li
cografyaya me zêde nayê
nasîn. Wekî din jî, hin derûdor
wî di çarçoveyeke teng de
dinirxînin. 

Çendî ku Ehmedê Xanî
hemû zemanê xwe di ber
xebatên çandî û þarezayî,
edebî, felsefî û di ber xwen-
dekarên xwe de daye û di
jiyana xwe de hîç nezewiciye
û nebûye xwedî zarok jî û
piþtî evqas fedakarî, mana wî

ya di tariyê de rastiyeke jan-
dar e. 

Lê belê hemin e ku, seraf
qîmeta zêr dizane, nivîskarê
me yê hêja H. Mem jî di vê
berhema xwe de bi daneyên
ku daniye holê, tariyan de-
çirîne û ronahiya Ehmedê
Xanî li cîhana fikrî ya îro roja
me belav dike. Hem jî yek bi
yek bi þîroveyên zanistî. Ne
hêsan e ku 10 salên xwe te-
mam di vê riyê de daye, ji
serdemên kevnare dest pê
kiriye li ser dîroka felsefeyê
hûr bûye. Yek bi yek li ser
filozof û fikirmendên navdar
hûr bûye, di serî de berhemên
fikirmendên Anatolyayê û
berhemên fikirmandên sereke
yên çanda ereb û farisan
xwendine û bi wan re muqa-
yese kiriye û wisan gihîþtiye
Ehmedê Xanî û di dawiyê de
ew encamên ku heyecanê
didin me, di vê berhema xwe
de pêþkeþî me kirine. 

H. Mem di vê xebata xwe
de tevî baweriyên kevnare
kesên (qencên) ola Zerdûþt,
behsa pêxemberên ku navên
wan dane, kiriye û bi vî awayî
jî repertuara xwe gelek fireh
daniye. 

H. Mem bi vê meto-
dolojiya xwe ya xweser

MAMOSTEYÊ SÊYEMÎN

X A N Î
Cemþîd Bender

Nivîskarê me, ji
ber ku Ehmedê Xanî û
berhema wî ya navdar

Mem û Zin, herî kêm du
sed sal di tariyê de maye

diqehire û mafdar e jî.
Wekî ku li ser berga

kitêbê ya paþîn jî hatiye
diyarkirin, H. Mem

dixwaze wê perdeya ku li
ser Xanî hatiye pê-çandin

rake û ji bo vê jî hewl
dide.
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derxistiye meydanê ku zan-
yarekî kurd ê ku di sedsala 17'
an de, cografyaya Anatolyayê
wekî mekan ji xwe re girtiye
û pirek di navbera rabirdû û
dahatû de çêkiriye û ev sifata
Mamosteyê Sêyemîn bi ni-
vîskariya xwe bi dest xistiye. 

Li gorî H. Mem mamos-
teyê yekem þagirtê Eflatûn
(Platon) Aristo ye, ku gotiye
"Devlet ji bo parastina jaran
pêwîst e" Nivîskarê me der
barê vê yekê de vê þîroveyê
dike: "Xaniyê mezin di
teoriya xwe ya dewletê de bi
kesayetiya Aristo ya toreyî
ve tam girêdayî ye. Alîgirekî
rêzdar ê Aristo ye. Li gorî
wî ya esasî civak e. Lê belê
tore û enene, ew zanistên ku
di parzûna dîrokê re
derbasbûne wekî rewa hatine
pejirandin. Rewabûn jî edalet
e. Edalet qencî ye, rasti ye,
delalî ye." 

Nivîskar bi bîr tîne ku
Arîsto ji aliyê zanyarên îsla-
mê ve jî bi erênî hatiye þîro-
vekirin û wekî mamostayê
yekem bi nav kirine û nivîskar
dibêje ku Farabî bi riya Arîsto
teza xwe ya "îradeya mirovan
hakimê gerdûnê ye" bi pêþ
xistiye. 

Li gorî H. Mem, mamos-
teyê duyem Farabî ye. Li gorî
agahiyên ku me ji ansîk-
lopediyan bi dest xistiye,
Farabî di sala 870' yan de
bûye û di sala 950' yan de li
Þamê wefat kiriye. Farabî bi
temamî, 103 berhem nivîsine.
Xwendina xwe ya bilind li
Bexdayê temam kiriye. Ji
zanyarên navdar ên wê demê,

ji filozofê îsewî (xiristyan)
Ebû Biþr Muxa Bin Yunus
Isagaçî mantiq, ji Ebû Bekir
îbn El Sarrac nahîv (zi-
manzanî) ders dîtiye. Denur
ku li Heranê li ser felsefeyê
dixebitiya Yuhanna Bîn
Haylan nas kir û jê ders stand.
Berhemên Arîstotales ên ku
wê demê dihatin zanîn
xwendin û fikira dibistana

(ekola) felsefeyê ya bi navê
nihêniyî (gezimciler) hîn bû. 

Di mantiqa Arîstotales de
metoda ku li ser tiþt  avakirin
bi riya aqil pêk tê. Lê ji ber
hindê jî ew di qada aqilane
(rasyonalist) de namîne berê
xwe dide tesawifê. Farabiyê
ku di hemû fikirînên aqilî de
rêbaza talîl (deduksiyan) esas
girtiye, lê dixebite ku bo-
çûnên Aristotales û Eflatûn li
hev bîne. Ji bo Farabiyê ku
zêdetir li ser berhemên kesên
din lêkolîn û þîroveya wan
kiriye. 

Lêkolin û teþebûsa wî ya li-
hevanîna fikiran dide nîþan ku
ew mirovekî ansîklopedîk e. 

Hin filozof û zanyarên
serdemên pêþîn ên ku Farabî
rexne li fikrên wan girtine û li
hemberî wan derketiye Pyt-
hagoras, Arîstîppos, Kînîki-
yan, Stoaiyan, Pîogenes,
Pyrron û Epîkûros in, ji fikir-

mendên îslamî yê ku
herî zêde li hember þer
kiriye Ravandî ye. Li
gorî Farabî ji aliyê de-
rûnî ve ruh neynika mi-
rovan e. Tiþtê ku biri-qînê
dayê aqilê nazarî ye.
Feyza Xweda ew e ku di
ruhê mirovan de reng
vedide. Ji ber vê qasê
divê ku ruh bê pakkirin.
Pakbûna ruh jî, bi fili-
tîna ji lezeta sehekê û bi
bilinbûna lezeta zîhînê
pêk tê. 

A ji ber vî qasî, ni-
vîskar û lêkolînerê hêja.
H. Mem, Farabî wekî
mamosteyê sêyemîn qe-
bûl dike. 

Em jî ji dil û can tevî vê
dîtina wî dibin. Nivîskar li ser
bingeha xalên hevpar ên sê
þarezayiyan, di warê fikir,
dewletmirov, xwedavend, þer
û aþtî, aqilruh, tore bawerî û
mantiqê de ked daye, xwê-
dana xwe rêtiye û ji nav
fikirmendan wekî mamosteyê
sêyemîn Ehmedê Xanî bijar-
tiye. Ji ber vê yekê jî pirtûka
xwe wekî "Mamosteyê Sê-
yemîn Xanî" bi nav kiriye. 

Çima Mamosteyê Sêyemîn
Xanî?

H. Mem di kitêba xwe de
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wiha bersiva pirsa me dide: 

"Xanî þiret kir ku tenê
navgîna pêwîst zanîst ye. Wî
reçeteyên gihîþtina ferdê ya bi
ronahiyê û xelasbûna ji ceha-
letê nivîsî wî got: 'Teoriya
perwerdehiyê azadbûn e.' Li
gorî Xanî ew civakên ku
rûmet bidin hiqûqê û li ser vê
esasê azad tev bigerin. Ev
civak ji aliyê huner, felsefe û
edebiyatê ve pir bi pêþ di-
kevin. Aboriya wan, wekhe-
viyê pêk tîne. Di mercên wiha
de her ku ferd zana dibe, bi
sewdaya rûyê edaleta bêhem-
pa dikeve û digihîje dereceya
evînê, digihîje azadiya xwe û
koletî û hiþkebawariyê ji xwe
dûr dixwe. Dibe talibê bedel-
danê, di vê oxirê de. Encama
tez û antîtezan, sentez e. Þerê
di navbera her duyan de bi
aþtiyê encama xwe dibîne.
Armanc aþtî ye. Di encamê de
qencî û xerabî di ceneta xwe
de wê di nav aþtiyê de bi hev
re bijîn. Di encama þerê
Tajdîn ê xwedî Stiyê adil û
hêmana xerab Beko de, dê
ceneta Memê xwedî Zîn yê
azad pêk bê. Di nav wî þerê
civakî de, dê nasnameya et-
nikî yan Mîr Zeydîn ê bi esilê
xwe ereb winda bibe û dê
nasnameya Xusrev ya dest-
hilatiya adil derkeve holê.

Kesayetiya Xanî ya olî,
senteza olên Hind, Îran, Me-
zopotamya, Misir û Anatol-
yayê yên di qalikê Îslamê de
ye. Kesayetiya wî derûna van
giþtan e, fêkiyê wan ê gihiþtî
ye. Wekî pêþewa Mûsa ye. Ji
aliyê nasnameya zanistî ve
tabloya aþtiyane ya nûnerên

felsefeyên nasnameya hunerî,
hunermendê Ariyan Manî ye."

H. Mem, dibêje ku eger
mirov Xanî tenê wekî mute-
sawif qebûl bike têrî nake, dûr
an jî nêzîk dê bê zanîn ku
Xanî fîlozof e. 

Dibêje Xanî "Ew mirov e
ku navenda gerdûnê ye." Em
roþanbîr gelek baþ bi berhema

wî ya bi navê Mem û Zînê
dizanin. Em rûmeteke mezin
didinê. 

H. Mem li ser vê berhema
wî sekinî ye, di pirtûka xwe
de metodeke xweþik û ma-
yînde pêk aniye, wî nasname
taybetî û qîmeta Xanî derxis-
tiye pêþ. Li gorî me tiþtê ku
heta îro hatibû jibîrkirin û
nehatibû kirin, ev bû. H. Mem
yek bi yek li ser rêzên di
berhema bi navê Mem û Zînê
radiweste û her xwendeka-
rekî/ê wê digihîne Ehmedê
Xanî. Felsefeya wî bi riya
gotinên wî yên di berhema wî
ya navdar de, dadihûrîne
(analîz dike). Bi keþfên re-
qemî yên ku me matmayî
dihêle û yên ku di tesewifê de

jî girîng in, encamên efsaneyî
û mûcîzeyî datîne holê. Bala
xwe bidinê ku gotinên der
barê Xanî de nivîsîne çi qas
balkêþ in. 

"Pêþî min bi firçeya îlmî
ya di destê min de, ku  her çi
têrî jî nedikir, tozên li ser yên
salane paqij kir. Her ku min
paqij kir, min dît ku tablo li
ser bingeheke matematîkî ha-
tiye çêkirin. Min keþf kir ku
ew mîmar endezyarekî fikirê
yê gelek mezin e. Min tabloya
nasnameya wî ya ku ji mi-
rariyan spî û ji mircanan sor,
kola û birinqand. Dema ku
min sazkirina hejmarî, rolên
wî yên remzî yên hêmanên
bingehîn cih bi cih kir, ez bi
cezbe mame heyran ku Xanî
endezyarekî civakî yê dahî
ye."

H. Mem van gotinan
bêsebeb nabêje. Li gorî min,
tevî yên ku berê Mem û Zîn
xwendine jî, divê ku berhema
H. Mem ya bi navê Mamos-
teyê Sêyemîn Xanî, ji nû ve bi
baldarî bixwînin. Ez di wê
baweriyê de me ku dê gelek
tiþtên nû hîn bibin û dê ji
xwendina wê gelek kêfê jî
bistînin. 

H. Mem bi çapkirin û
belavkirina berhama xwe ya
Mamosteyê Sêyemîn Xanî,
xizmeteke mezin pêþkêþî gelê
me kiriye. Ez ji can û dil wî
piroz dikim û bi hêviya ku hê
gelek berhemên din jî binivîse
û nivîsara xwe li vir bi dawî
tînim. 
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H. Mem li ser vê
berhema wî sekinî ye,

di pirtûka xwe de
metodeke xweþik û ma-

yînde pêk aniye, wî
nasname taybetî û qî-

meta Xanî derxis-

tiye pêþ. Li gorî me 

tiþtê ku heta îro hati-

bû jibîrkirin û neha-

tibû kirin, ev bû.

Ji Tirkî: Miraz Ronî 
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Çi xweþ gotiye hozanekî
Îranî:

Eger hosta xîmê xanî xwar
danî

Xwar diçe ew ta ber perê
esmanî

Rast nabe ew li çi dewr û
zemanî

Çu guman di wê de tune ye
ku Mem û Zîna Ehmedê Xanî,
çi di bara darêþtina toreyî,
hunerî de û çi jî di bara nave-
roka xwe ya felsefî, îrfanî û
peyama xwe ya neteweyî de,
þahkara toreya kurdî ye. Ta
niha gelek nivîskar, torevan û
wêjekarên kurd û biyanî li ser
vê þahkarê, paye û asta wê ya
bilind û li ser bîr û hizrên
Xanî yên pêþketî gelek gotar
nivîsîne û lêkolîn pêk anîne.
Lê berevajiyê van lêvekol û
wêjekaran, du kes ji nivîska-
rên kurd jî ev þahkara mezin
wergerandine. Lê wan Mem û
Zîn wernegerandine ser zima-
nekî biyanî, belkî wan Mem û
Zîna ku bi kurdî hatiye nivî-
sandin û afirandin, wergeran-
dine ser zimanê kurdî bi xwe.
Erê bi rastî, ragihandin û
vegotina vê risteyê jî wek tiþ-
tekî sosret tê xuyanê. 

Eger ev þahkar, çend hezar
salan berî niha bihata nivîsan-
din, dîsan kêm û zêde mirov
dikarî hindek maf bida wan
wergêrên hêja. Lê Mem û Zîn
hind kevn nîn e û zimanê wê
jî wisan ku hindek tê dihizi-
rin, seyr û sosret nîn e. Xanî
di vê pirtûkê de xîmê çîroke-
ke kurdî ya folklorîk li ser fel-
sefe û îrfanê daniye. Bi goti-
nek dî, kirasê felsefe û îrfanê
li çîrokeke kurdî kiriye û bi
rêka wê bîr û hizirên xwe yên
felsefî û ramyarî ragihandine.
Di babetên îrfan û felsefeyê
de gelek peyv hene ku hem-
wateyên wan ne tenê di zima-
nê kurdî de, belkî ji bilî erebî,
di hîç zimanekî din ê
Rojhilata Navîn de û bi giþtî
yên misilmanên ne ereb de
tune ne. Îcar ji ber nebûna van
cure têgîn û biwêjên di zima-
nê kurdî de, Xanî neçar bûye
van peyv û biwêj û têgînên
erebî bi kar bîne. Her wisan
Xanî di serdema xwe de jiya-
ye. Di serdema Xanî de zima-
nê nivîsandin û axiftinê,
wisan bûye. Hingê kesekî ser-
ketî dihate jimarê, ku peyvên
giran bi kar bîne. 

Em ji gotina xwe ya binê-
þeyî dûr nekevin. Me got ku
du kesan Mem û Zîna Xanî ji

kurdî wergerandine ser zima-
nê kurdî. Ew her du kesên
hêja ku ev karê sosret kirine,
yek mamosteyê gorbihiþt
Hejar Mukriyanî bû û yê dî jî
hêja M. Emîn Bozarslan e. 

Pêþ wê hindê da ku ez
dakevim kûraniya vê rexneyê,
ez pêdivî dibînim ku li ser
peyva wergeran yan werge-
randinê rawestim. Wergeran
an wergerandin ku di hindek
devokên kurdî de jê re çerxki-
rin, zivirandin û paçvekirin jî
dibêjin, ew e ku mirov babe-
tekê yan gotinekê ji zimanekî
bîne yan wergerîne ser zima-
nekî dî, da ku axêverên zima-
nê duyem ji wê babetê yan
gotinê têbigihîjin. Lê kesî ta
niha nebihîstiye û bi lêv jî
nekiriye ku mirov gotinekê ji
zimanekî bo heman zimanî bi
xwe wergerîne. Ji vî karî re
þîrovekirin û ronkirnewe tê
gotin, ku ew jî bi xwe xweda-
nê destûr, rê û rêbazên taybetî
ye.

Mamoste Hejar Mem û
Zîna Xanî ji zaravayê kur-
manciya bakur zivirandiye ser
zaravayê kurmanciya baþûr (ji
vî zaravayî re soranî jî tê
gotin). Wî Mem û Zîn bi
þêweyeke serbest wergeran-
diye. Çawan ku çarîneyên

LI SER WERGERA M. EMÎN

BOZARSLAN A MEM Û ZÎNA

EHMEDÊ XANÎ

Perwîz Cîhanî
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Xeyamê Nîþabûrî jî bi wî
þêweyî ji zimanê farisî werge-
randine ser zaravayê kurman-
ciya baþûr. Þêweya serbe-
stwergeranê ew e ku wergêr
bi dû peyvan nakeve û ne di
xema wergerana peyvan de
ye, ew tenê kakilê gotinê ji
zimanekî bo zimanê dî werdi-
gerîne. Ev þêwe, delîve û þiya-
nê dide wergêrî/ê, ku di karê
xwe de serketî be. Her çend
ku Mamoste Hejar bi wêc-
wergirtin ji vê þêweyê di wer-
gerana Mem û Zîna Xanî de
ser ketiye jî, lê ew kar di
dema xwe de, ji layê gelek
torevan û nivîskaran ve bi
tundî hatiye rexne kirin û wek
karekî sosret hatiye ragihan-
din. Lê Mamoste Hejar digot
"Min Mem û Zîn ji zaravaye-
kî bo zaravayê dî wergerand,
da ku ew kesên ku
zaravayê kurmanciya
bakur baþ tê nagihin,
bikarin bi alîkariya
wê wergeranê wêc û
mifayê ji bîr û hizirên
Xanî vegirin." 

Xwezî mamoste
Hejar an jî yekî wek
muftiyê Qamîþlokê
þîroveyeke wek þîro-
veya dîwana Melayê
Cizîrî li ser Mem û
Zînê jî bikira. 

Her çend ku ma-
moste Hejar Mem û
Zîn di asteke huneriyê
ya bilind de werge-
randiye û di bara
zimanî de jî wisan
zengîn e ku mirov di
seranserî wê wergera-
nê de kêm caran rastî
þaþiya peyvek biyanî

tê. Lê dîsan jî her wekî hate
gotin, karê wî karekî sosret û
ne asayî hate ragihandin.

Bi dû mamoste Hejar re
hêja M. Emîn Bozarslan kete
hizira wergerandina Mem û
Zîna Xanî. Wî berevajiyê
Mamoste Hejarî Mem û Zîn ji
zaravayekî bo zaravayê dî na,
belkî ji zaravayekî bo heman
wî zaravayî bi xwe wergeran-
diye. Karê M. Emîn
Bozarslan hê ji karê mamoste
Hejar jî sosretir bû. M. Emîn
Bozarslan ji kurmancî bo kur-
mancî û bi wêcvergirtin ji
þêweya peyv bi peyv xwe-
stiye wê þahkara delal û nav-
dar, ne ku bi pexþan, belkî bi
helbest wergerîne. Lê bi dax û
kesrên giran ve, neþiyaye bi
serbilindî ji bin wî barê giran
rabe.

Ez bi xwe karê van her du
hêjayan jî çewt dizanim. Di
cîhanê de gelek nimûneyên
zindî û navdar ji toreya klasîk
hene, ku naveroka wan diqe-
wime gelek ji ya Mem û Zîna
Xanî taybetîtir û dijwartir be
jî, lê kesî ta roja îro ew tomi-
ka ku van her du hêjayan
anîne serê vê þahkara me ya
toreyî, neînane serê wan
nimûneyên toreya xwe. Em
gelekî dûr neçin. Ji bo nimûne
bi dehan pirtûkên farisî yên
klasîk hene, ku naveroka wan
eger ji ya Mem û Zînê dijwar-
tir jî nebe, ne sanahîtir e. Û
layê kêm þeþ sed-heft sed
salan berî Mem û Zîna Xanî jî
hatine afirandin. Lê ta niha çi
torevan û nivîskarekî/e Îranî
yan farsîzanekî/ê di nav wê
deryaya torevanan de, ew

karê çewt û sosret
nekirine. Kes ta niha
ranebûye ku ji bo
nimûne Þahname-ya
Firdewsiyê Tûsî, Gu-
listana Seîdiyê Þî-
razî, Dîwana Hafizê
Þîrazî, Pênc Gencên
Nizamiyê Gencewî,
dîwana Nasir Xosre-
wê Qubadiyanî, dî-
wana Xaqaniyê Þer-
wanî, Gulþenê Raza
Þebisterî û bi dehan
nimûneyên dî ji farisî
wergerîne ser zimanê
farisî. Lê ta niha bi
dehan û belkî bi
sedan gotar, vekolîn
û þîrovekirinên hêja li
ser wan babetan hati-
ne weþandin û ta niha
jî her ew kar dom
dike û ew babat her
nû mane.
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Ji karên van her du hêja-
yan, -her çend ku karên her
duyan jî di binêþê de çewt e-
karê Mamoste Hejar di bara
ramyarî de û di bara ji hev
cudakirin û ji hev veqetandina
her du zaravayên serekî yên
zimanê kurdî de karekî pir
bivedar û bi nerînê bû.
Mamoste Hejar bi wê wergê-
ranê rasterast ragihand ku
zimanê kurdî zimanek tenê
nîn e û belkî çend ziman bi
navê zimanê kurdî hene ku
xelkê Kurdistanê û axêverên
van zimanan ne tenê ji axifti-
nên hev tê nagihîjin, belkî
toreya hev a nivîskî jî fehm
nakin. Wate mamoste Hejar bi
vî karî av berda aþê neyarên
kurd û Kurdistanê û ew bîra
çewt û dijminan e, selimand.
Ew bîra ku dibêje "Kurd nete-
weyeke tekûz û bi serê xwe
nîn e û her hoz û xêlek bi hin-
dek devokên zimanên farisî,
tirkî yan erebî diaxivin û hin-
dek jî peyvên navçeyî yên
gelên mirî û jinavçûyî yên
Rojhilat Navîn di axaftinên
xwe de bi kar tînin."

Lê mirov dikare sererayî
van hemû rexneyan karê
Hejar di bara toreyî û hunerî
de binirxîne. Ji bilî zimanê
rewan û xweþik ê mamoste
Hejar û kêmbûna peyvên
biyanî di wê wergêranê de,
tiþtê ku di bara hunerî de sere-
tiyê dide karê Hejar, agahda-
riya wî ji rê û rêbazên helbe-
sta klasîk e. Bi dîtina min di
wergêrana helbestan de, du
tiþt pir girîng in. Yek li ber-
çavgirtina zimanê hunerî ye
helbesta binêþeyî, ya duyem jî
di wergeranê de raçavkirina

kêþa binêþeyî -bi taybet di
helbestên klasîk de- û bikarbi-
rina wê kêþê. Mamoste Hejar
hem zimanê helbestê û hem jî
kêþa helbesta Mem û Zîna
Xanî raçav kirine.

Mem û Zîna Xanî li ser
kêþa erûzî û li ser paya
(rukna) mefûlo, mefaîlon,
feiûlon hatiye danan:

Sernameyê name namê
Ellah

Bêy namê te natemame
Wellah

Ew kêþ, bi durûþman ji
layê çepê bo layê rastê wiha
tê nîþandan:

- - U /  U - U - / U - -

Ji bo wê hindê ku em biza-
nin mamoste Hejar ew kêþ
çawan li ber çav girtiye, ez ê
lêre de nimûneyekê ji karê
Hejar bînin:

Zorzanî û bîr û wêjewanî

Parçêke bira be bejnî Xanî

Ew baxî gulan û min bija-
rim

Bîr lew dekem û delêm
Hejarim

(ji pêþekiya Mem û Zîna
Hejar)

Lê muxabin, di karê hêja
M. Emîn Bozarslan de çewtî û
þaþiyên wisan binêþeyî hene
ku mirov nikare çavên xwe li
wan bimiçîne û bi sanahî li
rex wan derbas bibe. Þaþiyên
herî mezin û hegerên serkî û
berbiçav ku xîmê karê wî
dilerizîn û koþka kiryarên wî
dihiloþîne gelek in ku ji wan
ez ê lêre de sê xalên girîng
destnîþan bikim ku ev xalên
serekî bûne heger ji bo dîtir

çewtî û aloziyan:

1. M. E.Bozarslan ne hel-
bestvan e û xwestiye helbe-
stan binivîse, lê nikariye.

2. M. E. Bozarslan bi fari-
sî nizane û biwêj û têgînên
toreyî yên zimanê farisî yên
ku di Mem û Zîna Xanî de
hatine, baþ nas nekirine.

3. Bozarslani felsefe nex-
wendiye û îrfanê, bi taybet
îrfana îranî nas nake û têgîn û
biwêjên felsefî û îrfanî, ku
xîmê Mem û Zînê li ser wan
hatiye danan, baþ nizane.

Em pêk ve berên xwe bide-
nê, kanê çima û ji bo çi ez hêja
Bozarslan wiha rexne dikim. 

Her çend ku dibêjin helbe-
stvan tiþtekî sirûþtî, zatî, xwe-
dêdayî ye û zanistek iktisabî
wate destvehên nîn e, belkî
tiþtekî zatî û hundiranî ye. Lê
dîsan jî hindek bi zorê têdiko-
þin ku xwe wek helbestvan
nîþan bidin. Lê pêþiyan goti-
ne: "Nan bo nanewayî, goþt bo
goþtfiroþî"

Lê her helbestvanek çi
nûjen û çi kevneþop, çi zatî û
çi nezatî divê hindek têgîn û
biwêjên helbestan nas bike û
wan di nivîsadin û axiftinên
xwe de, di cih de bide xebi-
tandin û tiþtekî ji rê û rêbaza
helbest û helbestvaniyê biza-
nibe, paþê pê de were meyda-
na pirarîþe û pirderdeser. Hel-
bestvan her çend helbestvane-
kî/e nûjen be jî, dîsan divê
bizanibe ka paþbend (qafiye)
çi ye û rêz (redîf) kîjan e û kêþ
(wezin) çîk e. Kêþa arûzî û
kêþa birgeyî (kîteyî) ji hev nas
bike û bizanibe kanê muzîka
di helbestê de çi ye, her wiha
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bizanibe muzîka derveyî û
muzîka hundiranî çawan jêk
cuda dibin! Û bi dehan têgîn,
biwêj, rê û rêbaz û destûrên dî
ku înana wan lêre de dibe
hegera dirêjbûna vê rexneyê.

Ev têgîn û biwêjên han ku
min nimûne înan, babetên herî
seretayî ne ku xwendevanên
xwendegehan di pileyên sere-
tayî û navîn de digel wan
nasyar dibin û her kî pê dabe
nav meydana tore û hunerê û
bi taybetî toreya klasîk, divê
baþ serederiya wan bike.
Dena dê bi her du piyan biku-
le û di karê xwe de qet bi ser
nekeve. Lê mixabin em dibî-
nin ku M.E. Bozarslan ne tenê
haya wî ji wan têgîn û biwêja-
na nîn e, belkî pîvana helbe-
stê, di bal wî kurtî û dirêjî ye.
Binêrin Mem û Zîn, wergêran
M. Emîn Bozarslanî rûpela
109' an. 

Her wisan M. E. Bozarslan
cudatiya nîveka rêzê û paþ-
bendê jî nizane. Wî di wergê-
rana xwe de rêz (redîf) û paþ-
bend (qafiye) têkelî hev kirine
û ew her du yek zaniye.
Heleyên M. E. Bozarslan tenê
ew nîn e ku wate û navê van
têgîn û biwêjan û cudatiya
wan û cihê bikarbirina wan
nas nake û têkel dike, belkî wî
hem naveroka Mem û Zînê ya
binêþeyî destvedayî kiriye û
hem jî gelek di cihan de ew bi
çewtî çerx kiriye.

Berî wê hindê ku ez çend
nimûneyan ji þaþî û çewtiyên
M. E. Bozarslan bînim, pêdivî
ye ku em pêk ve birekê ji pêþ-
gotina wî li ser Mem û Zînê
bixwînin:

"... Helbestên kurdî bi

piranî êdî ji nava çarçova
erûzê derketine û azad tên
nivîsîn. Ji ber vî sedemî (vê
sedemê) û ji bo ku mane û
naveroka Mem û Zînê bi hêsa-
nî bê dayîn, me di wergerana
kurdiya xwerû de awayê azad
bijart; yanî me wergerana
kurdiya xwerû ji nava qalibê
erûzê derxist û bi awayekî
azad nivîsî. Bi vî awayî, wek
ku li jor jî me da zanîn, hin
malikên wergeranê kurt, hin jî
dirêj hatin." (R.109, heman
pirtûk)

Lê wisan nîn e, gava ku
mirov wergêrana Bozarslan
dixwîne, mirov dibîne ku wî
di gelek cihan de naveroka
helbestan li gorî çêkirina paþ-
bendê (qafiyê) kiriye, her
çend ku paþbend û rêzê jî jêk
nas nake û wan ji hev venaqe-
tîne. Wate ji bo wê hindê ku
paþbendekê çêbike, xwe neçar
dike, hindek gotinên ku Xanî
negotiye jî, li helbestê zêde
bike û wê bêyî paþbend nehê-
le. Her wisan ji ber vê hindê
naveroka wergêrana wî her
wekî ew doz dike, ne tenê ji
ya Xanî sanahîtir e, belkî li
gelek cihan ew zor aloz kiriye
jî. Ji ber vê hindê ye ku em
dibînin, Bozarslan ji bo wê
hindê ku xwendevan bizani-
bin kanê wî, ne ku Xanî çi
gotiye, peyvên xwe di pera-
wêzan de þîrove kirine. 

Bozarslan her wekî li jorê
min nimûne ji nivîsara wî
aniye, dibêje "Min awayê
azad bijart" Lê em dizanin ku
di awayê azad de helbestvan
hind di xema paþbendê de nîn
e, ku naveroka babetê li gorî
peydakirina paþbendê bike û

ji bo paþbendê þaþî û çewtiyan
di cihê rastiyê de bi cih bike.
Mînak Xanî dibêje: 

Þêxê wekû pênce hec bijarî

Dîn kir te ji bo keça kufarî

Bozarslan ev malik wiha
wergerandiye:

Þêxê ku pênce car çû hecê
û li wir kete nava haziran

Te ew dîn kir ji bo keça
kafiran

Em dibînin ku Bozarslan
hê ji bo wê hindê ku qafiyeyê
ji peyva kafiran re peyde bike,
hê di ber xwe de nîvmalka
yekê dirêj kiriye û bêyî wê
hindê ku Xanî gotibe, dibêje
"Ew li wir ket nava haziran."
Em dibînin ku Xanî di vê mali-
ka helbesta xwe de ew tiþtê
hanê negotiye, belkî Bozarslan
her li ber tengiya qafiyeyê ew
lê zêde kiriye. Gelo awayê
azad ê helbestan ev e?! 

Xanî dibêje:
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Her wisan M. E.
Bozarslan cudatiya nîve-

ka rêzê û paþbendê jî
nizane. Wî di wergêrana
xwe de rêz (redîf) û paþ-
bend (qafiye) têkelî hev
kirine û ew her du yek
zaniye. Heleyên M. E.

Bozarslan tenê ew nîn e
ku wate û navê van têgîn
û biwêjan û cudatiya wan

û cihê bikarbirina wan
nas nake û têkel dike,
belkî wî hem naveroka

Mem û Zînê ya binêþeyî
destvedayî kiriye û hem jî

gelek di cihan de ew bi
çewtî çerx kiriye.
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Tajdîn û biran ji xelkê lalî

Xwestin bi dilê xwe wan
helalî

Kêþane derê, bi reqs û bazî

Rexþê erebî semendê tazî

Hêja M. E. Bozarslan van
her du malikan wiha werdige-
rîne:

Tacdîn û birayan, ji kesên
ku cîgirtibûn li alî wan

Xwestin bi dilê xwe xatir û
helalî wan

Bi reqs û leystin kiþandin
derê tewlê

Hespên þê yên Erebî û yên
wek Rexþê Ristemê Zalê  

(R.63, heman pirtûk)

Em dibînin lêre de jî dîsan
M. E. Bozarslan her ji bo ten-
giya qafiyeyê wateya helbestê
guhartiye û ew li gorî qafiye-
yê kiriye. Lê dîsan jî qafiyeya
helbesta wî çewt e. Lewre ku
zalê û tewlê bi hev re nabin
qafiye. Her wisan em dizanin
ku Zal bavê Rostem e. Zal
navê mêran e. Navdêrên nêr
di zimanê kurdî de, di dema
zêsta xwedanetî û peywendê
de bi tîpa "ê" natewin, belkî
navdêrên mê bi wê tîpê dite-
win. Ji bo nimûne: Ehmedê
Gulîzerê, Azadê Dilberê, Eh-
medê Hesen, û Azadê
Camêrî... 

Di wê wergêranê de Zalê
wateya jinikê dide. Bozarslan
navê Rostemê Zal, pehlewanê
navdar ê îranî jî çewt nivîsiye
û kiriye Ristem. Hêja Boz-
arslan xwestiye ku ji peyva
tewlê re paþbendekê peyde
bike, lê çunkî peyvek babet û
hevpaþbend nedîtiye, neçar û

bêgav maye ku Zalê Zer bavê
Rostem û kurê Samê Nerî-
man, pehlewanê navdar ê
îranî bike pîrejinekê. 

Kesê ku helbestan dinivîse
û hinde di xema paþbendê de
ye, divê bizanibe ku di pileya
yekê de; Zalê di gel tewlê
nabe paþbend. Zalê di gel
malê, halê, salê û hwd. dibe
paþbend. Her wisan Zal navê
mêran e û navên mêran û bi
gotineke dî navdêrên nêr li
rewþa ku me dabaþa wê kir, bi
tîpa "ê"yê natewe. 

Eger em ew tiþtên ku
Bozarslan bi navê helbesta
azad û nûjen nivîsiye, bipeji-
rînin, hingê em dikarin bibêji-
nê "Eger te helbesta nûjen û
azad û ne arûzî nivîsiye, ev çi
ye ku tu hind li dû paþbendê
ketiyî û te ev hemû peyvên
kurdî ji binêþe û wateya wan
dûr kirine, te nêr û mê lêk
guheriye, her tenê ji bo wê
hindê ku tu paþbendekê peyde
bikî? Eger te xwestiye tu hel-
besta klasîk binivîsî, te ji bo
kêþ (wezn), paþbend (qafiye)
û rêz (redîf) di cih de bi kar
nebirine? 

Hêja M. E. Bozarslan doza
wê hindê kiriye ku Mem û
Zîna Xanî, bi kurdiya xwerû
wergerandiye. Ez ê çend
nimûneyên biçûk ji wergeran-
dina wî bînim, kanê kurdiya
xwerû li bal wî çi kurdiyek e?
Xanî dibêje: 

Textê wî Cizîr û bext
mes`ûd

Tali`qewî û meqam meh-
mûd

E'ql û huner û sexa û mey-
dan

Zebt û neseq û nizam û
dîwan

Em jê vegerin ku Bozar-
slan di van malikana de li cihê
bext nivîsiye bextê, di cihê
meqam de nivîsiye me-qamî,
di cihê e'ql de nivîsiye aq'l û
di cihê nizam de nivîsiye
nîzam. Lê em bibînin kanê wî
çawan ew her du malik kirine
kurdiya xwerû?!

Textê wî li Cizîrê bû, bextê
wî jê re yar

Taliê wî xurt û zexim bû,
meqamê wî bilind û diyar

Aqil û huner û þerkarî û
ciwamêrî

Dîsîplîn û têkûzî û dûzen û
kargêrî

Em nizanin ka kengê ev
peyvên talì, zexim (zexîm),
meqam, dîsîplîn û dûzen bûne
kurdî, ew jî kurdiya xwerû?!

Min ew çend nimûneyên
hanê ji pêþgotina ku M. E.
Bozarslani li ser Mem û Zînê
nivîsiye, wergirtine, niha pê-
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"Eger te helbesta
nûjen û azad û ne arûzî
nivîsiye, ev çi ye ku tu
hind li dû paþbendê

ketiyî û te ev hemû pey-
vên kurdî ji binêþe û

wateya wan dûr kirine,
te nêr û mê lêk guheriye,
her tenê ji bo wê hindê
ku tu paþbendekê peyde
bikî? Eger te xwestiye tu
helbesta klasîk binivîsî,
te ji bo kêþ (wezn), paþ-

bend (qafiye) û rêz
(redîf) di cih de bi kar
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divî ye em pêk ve awirekî
bidin Mem û Zîna wî. Ji bo vî
karî ez ê her tenê her du ben-
dên seretayî yên Mem û Zînê
hilbijêrim. Ev her du bend ji
93 malikan pêk hatine. Ez ê
wan her du bendan di sê bare-
yan de bidim ber hûrbîna rex-
neyê û daweriyê jî, ji bo
xwendewanên hêja bihêlim.

a. Þaþiyên helbestvaniyê. 

b. Desttêwerdana di Mem
û Zîna Xanî de

c. Þaþiyên wergeranê û tê-
gihîþtinê 

A. Þaþiyên helbestvaniyê:

Hêja M. E. Bozarslan, her
wekî me di pêþ de jî got, di
piþka zore malikên xwe de rêz
û paþbendê jêk nanase û wan
tevî hev dike. Mînak di yeki-
mîn malikê de:

Sernivîsara pirtûkê navê
Xwedê

Bê navê wî ew nîvçe ye bi
Xwedê

Di vê malikê de M. Emîn
Bozarslan peyvên navê
Xwedê û bi Xwedê pêk ve
kiriye paþbend ku çewt e. Di
vê malkê de her du peyvên
Xwedê rêz wate redîf in û
navê û bi jî pêk ve paþbendê
çênakin.

Di malika 2'an de peyvên
kir û rû de bi peyvên di rû de,
bûne paþbend, ku çewt e.

Di malika 3'an de peyvên
nameya evînê û qelema evînê
pêk ve bûne paþbend, ku çewt e.

Di malika 5'an de peyvên
hozanan navê te ye û dîsa
navê te ye, pêk ve bûne paþ-
bend, ku çewt e.

Di malika 7'an de peyvên
xwedîdilan û xwe ve dilan
pêk ve bûne paþbend,

Di malika 9'an de peyvên
tê dîtin û tê xwestin pêk ve,

Di malka 13'an de peyvên
xûyayî û heyî pêk ve, 

Di malka 15'an de peyvên
fermana te û wê fermana te
pêk ve, 

Di malika 23'an de peyvên
nediyar û diyar, pêk ve, 

Di malka 26'an de peyvên
gewre û bilind û qedirbilind,
pêk ve,

Di malika 28'an de peyvên
unsuran û cewheran, pêk ve,

Di malika 29'an de peyvên
giranbuha û wiha, pêk ve, 

Di malika 33'an de peyvên
ronî ye û deniye pêkve, 

Di malika 36'an de peyvên
xwe, te û þikrê te, û di malika
39'an de peyvên tim hebe û
tune nabe û heye û tune nabe
di gel hev bûne paþbend.

Bi giþtî di malkên 42, 51,
52, 54, 56, 66, 67, 69, 71, 73,
78, 82, 84 û 85'an de berêkê
de ev peyv bi hev re bûne paþ-
bend ku hemû jî li gorî destû-
ra arûz û qafiyeyê çewt in. Ew
peyv berêkê de ev in: heyî ye
û ronayi ye, xûyang e û veþarg
e, hebûnek û xûyabûnek, tune
çu cî û kirine cî, xêza yaran û
xîretê neyaran, bi þewqî û
þewqî, dilkêþ û derdkêþ, pêþ-
berî hev û hevberî hev, girt û
vegirt, ser avê û avê, daxwazî
û bixwazî, nebiribû secde û
birin secde, bi dizî û pîrozî,
cinayetkar û qencîkar.....

Em dibînin ku ji 93 paþ-
bendan 29 paþbend hê di xîm

de çewt in. Ji 64 paþbendên
mayî jî 19 paþbend ên Xanî bi
xwe ne, ku Bozarslan ew
înane. Ji yên mayî jî di 16 paþ-
bendan de wate û naveroka
binêþeyî li gorî paþbendê kiri-
ye. Ango ji bo wê hindê ku
paþbendekê bîne, neçar maye
gotinekê bike ku Xanî nego-
tiye. Bi vê hejmarê em dibînin
ku ji 93 paþbendan tenê 29
paþbend durist in ku ew jî
piþka zorê wan paþbendan,
paþbenda þayîgan e, ku ew
paþbenda li bal hostayên hel-
besta klasîk ne tenê huner nîn
e, belkî kêmasiya helbestvan
têne jimarê.

B. Destêwerdana di Mem û
Zîna Xanî de

Xanî di yekemîn malika
Mem û Zînê de dibêje:

Sernameyê name namê
Ellah

Bêy namê te natemame
wellah

Lê Hêja Bozarslan ew
malik wiha nivîsiye:

Sernameê name namê
Ellah

Bê namê wî natemame
wellah

Em dibînin ku hêja M. E.
Bozarslan di cîhê nameyê de
nameê nivîsiye. Mirov hê bi
vê yekemîn peyvê re dizane
ku ew îzafeya farisî nas nake
û her wisan wî di cihê peyva
te de peyva wî daniye. 

Lêre de du xalên girîng
hene ku Bozarslan raçav neki-
rine. Yek ew e ku ev benda
helbestê munacat wate gaze
ye. Xanî bi Xwedayê xwe re
xeber dide û dibêjê: Xwedayo
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bêyî navê te pirtûka min yê
nivîþkan bimîne. Xala duyem
ew e ku eger em di cihê peyva
te de, peyva wî bipejirînin,
kêþa wê malikê hindekê aloz
dibe. Her wisan gava ku
mirov dêhna xwe dide malkên
din ên vê bendê jî, mirov dibî-
ne ku Xanî di wan de jî ji bîst
carî zêdetir ji peyvên te û tu
wêc wergirtiye. Ev jî serpel-
geyek dî ye ku diselimîne
Xanî digel Xwdayê xwe axif-
tiye û gazî wî kiriye. Lê hêja
Bozarslan karekî baþ kiriye
ku di perawêzê de, nimûne ji
çapên din jî înaye û ragihan-
diye ku di dîtir çapan de li
cihê peyva wî peyva te hatiye.

Di malika 5'an de peyva
þahbeyt bûye þahebeyt ku
hele ye. Di zimanê farisî de
peyva þah dikeve pêþ hindek
navan û wateya mezinayê û
seratiyê didê. Wekî þahbal,
þahkar, þahper, þahbaz... Dî-
san di heman malikê de hêja
Bozarslan peyva fêhrist kiriye
fîhrist ku çewt e.

Di malika 8'an de peyva
erebî ya mei`þûq kiriye ma-
þûq, ku çewt e. Di kîjan
nusxeya Mem û Zîna Xanî de
ev peyv wisan hatiye nivîsan-
din? Eger hêja Bozarslan
bibêje ku di ber nebûna tîpa
"e'yn" a erebî di rênivîsa
kurdî ya latînî de ew neçar
maye ku di cihê eynê de ji tîpa
"a"yê wêcê wergire, durist nîn
e, lewre ku wî di gelek cihên
dî de tîpa e'yn a erebî bi dana-
na durûþmekê li jor dengdê-
rên weke (a, î, i, ...) nîþan
daye. Pêdivî bû ku van cure
peyvan jî wek binêþeya wan li
ber çav bigirta.

Dîsan di heman wê malikê
de peyva lêyk bûye lêk. Lêyk,
kurtkirina peyva erebî ya
lakin e, ku di helbestan de
zortir bi þêweya lêyk tê. Lê
peyva lêk di kurdî de bi wate-
ya çilm û gilêzê ye.

Di malika 9'an de peyva
murad bûye mirad, ku çewt e.

Di malika 11'an de peyva
ne èyan bûye ji eyan. Xanî
dibêje: Þemsî ne èyan, tu per-
dedarî. Lê hêja Bozarslan
dinivîse: Þemsî ji eyan tu per-
dedarî, ku hele ye û wateya
malikê diguhire. Ez ê di piþka
þaþiyên wergêranê de li ser vê
çewtiyê rawestim.

Di malika 14'an de peyva
medare bûye midare ku çewt e.

Dîsan heman wê madikê
de peyvên xelq welemr, bûne
xelq û welemr ku hem di bara
wateyê de çewt e û hem jî
kêþa helbestê aloz dike. Ez ê
di piþka þaþiyên wergêranê de
li ser van her du peyvan ra-
westim.

Di malika 17'an de peyva
heqîqeten, bûye heqîqeta ku
çewt e. Ez ê di piþka çewtiyên
wergêranê de li ser rawestim.

Di malika 21'an de peyva
me`inî, bûye mane ku çewt e.

Di malika 27'an de peyvên
kargeh û bargeh bûne garegeh
û baregeh ku çewt in.

Di malika 29'an de peyva
nêìmet yan ni`met bûye nîmet

Di malika 32'an de peyva
burdibar bûye ber de bar,
Hêja Bozarslan ji wateya
peyvê tênegiheþtiye û ew
weke li ber barî yan di ber
barî wergerandiye. 

Di  malika 35'an de peyva
þukr bûye þikr

Di malika 36'an de peyva
nihne bûye nehin. 

Di malika 41'an de peyva
mulk bûye milk

Di malika 43'an de peyva
nikûkar bûye nîkûkar. Rast e
ku peyvên nikûkar û nîkûkar
her duk her yek peyv in û
nikûkar kurtkiriya nîkûkar e.
Lê di vê helbestê de eger em
di cihê peyva nikûkar de
peyva nîkûkar binivîsin, kêþa
helbestê aloz dibe.

Di malika 47'an de peyva
meìden bûye maden.

Di malika 58'an de peyva
ji reþkê bûye ji rengê, ku ez ê
di piþka þaþiyên wergêranê de
jî li ser rawestim.

Di malika 62'an de peyva
mêhr bûye mîhr.

Di malika 65'an de peyva
bulbul bûye bilbil. Durust e
ku bilbil û bulbul her du bi
yek wateyê ne û bilbil kurdîtir
e ta ku bulbul. Lê Xanî di vê
malikê de, di nîveka peyvên
sorgul û bulbul de paþbend
çêkiriye, lewre ez dibêjim ku
bilbil di vê malikê de çewt e.

Di malika 69'an de peyvên
aya te ne çêkirin bûne aya ne
te çêkirin ku bi þêweya dûyê
wate û ango ya malikê tê
guhirîn.

Di malika 79'an de peyva
zelal bûye dalal. Tîpa zad a
erebî di zimanên kurdî û fari-
sî de weke tîpa "z" tê bilêvki-
rin. Her çend ku Celadet Be-
irxan jî di hemberî wê tîpê de
tîpa "d" ya kurdî daniye, lê
kurd û faris wê tîpê her wekî

DîrokHavîn 2005
49

ZEND Wêje

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"z" bi kar tînin.  Ji bo nimûne
kurd dibêjin meha remezanê,
razî û hwd... Lê di hindek
navçeyên Kurdistanê de bi
taybet di rojava û baþûrê roja-
vaya welêt de wê tîpê "d"
rabêj dikin. Lê Bozarslan ji
wê destûrê jî derketiye û li
cihê ku binivîse zelal nivîsiye
dalal. 

Her wisan di dîtir malikên
vê bendê de peyvên meìlûm û
meìbûd bûne malûm û mabûd,
û di zor cihan de tîpa erebî ya
e'yn yan bûye "a" yan jî bûye
"î". 

Di malika 93 an de peyva
aþina bûye aþîna...

C. Þaþiyên wergeran û têgi-
hîþtinê

Em bizanin kanê hêja M.
E. Bozarslan çawan ji Xanî
têgiheþtiye û helbestên wî
çawan wergerandine. Xanî
dibêje: 

Me`iþûq tuy î bi fexir û nazî

Aþiq tuy î lêyki bê nîyazî

Em hemû dizanin ku
peyva niyaz peyvek arî ye û
kurd jî wê peyvê bi kar tînin.
Çawan ku di peyvên hevbend
de (murekeb) pêþniyaz û ni-
yazmend de em wê peyvê
dibînin. Bêniyaz wate bêhew-
ce, kesê ku hewcedar nîn e,
kesê ku nîyazmend nîn e. Lê
Bozarslan peyva bêniyaz
kiriye nelavakar. Nelavakar,
wate kesê ku lavayiyan nake.
Lavayî û nîyaz gelekî ji hev
dûr in û qet çu têkiliyên wan
yên wateyî jî bi hev re tune ye.
Xanî dibêje:

Mutleq tu mufîd û mustefadî

Bê þubhe murîd û hem
muradî

Her du peyvên murîd û
murad (her çend ku hêja
Bozarslan di cihê murad de
mirad nivîsiye) ji bilî wateyên
ku Bozarslan danê, wateyên
serekiyên dî jî hene ku bi dîti-
na min mebesta Xanî ji wan
her du peyvan têgînên felsefî
û sofîtiyê bûye. Ev her du
peyv, di sofîtî û felsefeyê de
van wateyan didin: Murad,
wate, þêx, rêveber, pîr, dax-
waza murîdan. Murîd jî wate
ew kesê ku li dû muradî diçe
û ji wî fermanberiyê dike,
terîqetê ji wî fêr dibe.

Xanî dibêje :

Þemi`î ne ji qismê nûr û narî

Þemsî ne eyan, tu perdedarî

Lê Bozarslan wiha dinivîse:

Þem`î ne ji qismê nûr û
narî

Þems î ji eyan tu perdedarî.

Û ewê wiha jî werdigerîne:

Find î tu, lê belê tu ne ji
celeba ronayiyê û agirî

Roj î tu, lê ji ber xuyabûnê
tu di perdeyan de veþirî
(R.123)

Di pileya yekê de em dibî-
nin ku hêja Bozarslan hê ji bo
wê hindê ku paþbendekê ji
peyva agirî re peyde bike,
veþartî kiriye veþirî. Kêm
kurd dibêjin tu veþirî, belkî
dibêjin tu hatî veþartin, yan te
xwe veþart.

Eger em carek dî nîvmalka
duyê ya hêja Bozarslan bix-
wînin û lê hûr bibin, em ê
bibînin ku ew çu wateyê
nade: "rojî tu, lê di ber xûya-

bûnê tu di perdeyan de veþi-
rî." Mirov yan jî Xwedê çawa
di ber xûyabûnê di perdeyan
de veþartî dimîne? 

Di pileya duyem de her
wekî min li jorê jî nivîsî Xanî
gotiye: Þemsî ne eyan tu per-
dedarî ; wate Xwedayo her
çend ku tu wekî rojê yî, -
hebûna te wekî hebûna rojê
ronahî ye- lê tu li piþt perde-
yan î. Wate her çend ku tu
heyî, lê tu nayê xûyan. Kesek
te nabîne. Lêre de Xanî vê
hizira ayînî radigihîne ku her
çend hebûna Xwedê wekî rojê
ron û aþkera ye, lê kes nikare
wî bi çav bibîne.

Xanî di malika 14'an de
dibêje:

Hemîyan bi teye medare û
debr

Feyyazê rîyazê xelq
welemr

Lê her wekî li jorê jî min
got, M. E. Bozarslan wê
malkê wiha dinivîse:

Hem`yan bi te ye midare û
debr

Feyyazê riyazê xelq û
we`lemr   

Di pileya yekê de hem`yan
nîn e, belkî hemûyan e, midar
nîn e medar e, xelq û we`l-
emr nîn e, xelq welemr e.
"We" yan "ve"ya erebî her
"û"ya kurdî ye. Kê du caran
"û" yê li dû hev tî-ne, da ku
Xanî jî bîne? Xelq welemr
wate xelq û emr, xelq û
welemr wate xelq û emr. Lê
em bizanin kanê Bozarslan vê
malikê çawan werdigerîne û
çi wateyê dide van her du
peyvên felsefî? 

Havîn 2005Dîrok
50 ZENDZENDWêje

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bi te ye abûrî û kargêriya
wan hemûyan

Ey ê ku dide baxçê afiran-
dinê, feyz û ferman (r.123)

Her du peyvên xelq û emr
lêre de wateya afirandin û fer-
manê nadin. Ev her du peyv
peyvên felsefî ne. Xelq bi
wateya cîhana cismanî û zevî-
nî, emr wateya bi cîhana ruha-
nî û asimanî ye. Xanî bi xwe
wateya van her du peyvan di
malikên 17-25'an de bi ronahî
radigihîne. Ku mi-xabin
Bozarslan wan he-mûyan jî bi
çewtî bi wateya a-firandin û
fermanê werdigerîne. Kakila
gotina Xanî di wan malikan
de ew e ku mi-rov hem ji
cîhana asimanî, hem jî ji cîha-
na zevînî, hem ji nûrê hem jî
ji axê, hem ji ronahiyê û hem
jî ji tarîtiyê, hem ji cîhana
lahûtî û hem jî ji ya nasûtî
hatiye afirandin.

Xanî dibêje:

Ew herf heqîqeten mu-
heqeq

Hem emre bi qudreta te
hem xelq

Lê hêja Bozarslan wiha
nivîsiye:

Ew herfe heqîqeta muheq-
qeq

Hem emr e bi qudreta te
hem xelq

Û wiha jî wergerandiye:

Ew tîpe rastiya bêguman a
hemin

Hem ferman e bi qudreta
te hem jî afirandin.

Erê bi rastî ku derê vê
gotinê kurdiya xwerû ye? (Ew

tîpe rastiya bêguman a hemin)

Heqîqetên wate bi rastî.
Muheqeq jî wate durist û
binecîbûyî. Xanî dibêje,
Xwedaya bi rastî ku hatiye
binecîkirin ku mirov bi þiyan
û karîn û tiwanista te ji du
layenên dijî hev û din wate
ronahî û tarîtiyê, nûr û axê,
leþ û can... pêk hatiye. Lê
gava ku mirov wergêrana hêja
Bozarslan dixwîne, mirov çu
tiþtê jê fêm nake. Her wisan
wekî tê dîtin, Bozarslan di
wergêrana xwe de jî heman
peyva qudret a erebî înaye ku
di zimanê kurdî de ta cihê ke
ez dizanim, sê peyv dikarin di
cihê wê de rûnên ku min li
jorê înane. Ev e wateya kur-
diya xwerû ku hêja Bozarslan
doza wê dike.

Her wekî hate gotin, M. E.
Bozarslan wateya van cure
peyvên felsefî û îrfanî niza-
niye û vê hindê lêdaye karê
wî veresandiye û zehmeta wî
ya çend salan daye bayê.

Xanî dibêje:

Bîlcumle ji bo me re bi (li)
karin

Fîlcumle ji bo me burbarin

Hêja Bozarslan peyva fari-
sî ya burdbar kiriye (ber di
bar ) û wiha wergerandiye:

Bi giþtî jibo me re di kar de
ne:

Û hemî pêkve jibo me di
binê bar dan

Lê wateya peyva burdbar
di binê bar de nîn e, burdbar
wate bêhnfireh.

Bozarslan malika 58'î
wiha dinivîse:

Þîrîn te kire þekir li Perwîz

Ferhad ji rengê eþkê xûnrîz

Lê em dibînin ku wisan
nîn e. Di nîvmalka yekem de
peyva þekir, çewt e û rastiya
wê Þeker e. Di nîvmalka
duyem de jî rengê nîn e û ji
reþkê ye. Ji rengê eþkê xwîn-
rîz wate: xwînê ji rengê hêsi-
ran dirêje, ne ku hêsiran ji
rengê xwînê. Xwîn ji rengê
hêsiran rêtin çu wateyê dide
vê malikê? 

Xanî wiha gotiye.

Þîrîn te kire Þeker li Perwîz

Ferhad ji reþkê eþkê xwînrîz

Xanî di vê malika helbestê
de ji ciwankariyên toreyî yên
wek telmîh, cinas, tenasub,
muraàtunnezîr û îlhamê wêc
wergitiye. Em bizanin kanê
min çi re nivîsî ku þekir di wê
malikê de çewt e û rastiya wê
Þeker e. Ma cudatiya þekir û
Þekerê çi ye? 

Gorekî jêderên mêjûyî û
toreyî em dizanin ku navê jina
herî mezin û xoþdivî û berdil-
ka Xosrew Perwîzê Sasanî
Þeker bûye, Þeker sertaca
hemû jinên wî bûye. Lê
Xosrew Perwîz Þîrîn keçika
ermenî di ser wê re girtiye.
(binêrin Xosrew û Þîrîn ya
Nizamiyê Genceyî) Peyva
Þeker di vê malikê de îham e.
Mirov di cara pêþîn de wê
dizane ku mebesta Xanî ji vê
peyvê qend û þekir û þîrînayî
ye, lê gava ku mirov lê kûr
dibe, ji mirovî re aþkera dibe
ku mebesta Xanî çi ye. 

Xanî dibêje: Xwedayo tu
ew Xweda yî ku te Þîrîna
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ermenî li ber çavên Xosrew
Perwîz Þahê Îranê wekî þah-
banî Þeker xanimê xoþewîst û
wekî qend û þeker jî þîrîn kir.
Û Ferhad ji reþkê eþkê xûnrîz)
te wisan kir ku Ferhad ku
evîndarê rastîn ê Þîrînê bû, ji
kerb û hesretan (reþk=hesed)
hêsrên xwînîn birijîne, wate
xwîn bigirî.

Lê Bozarslan hem helbesta
binêþeyî bi çewtî nivîsiye û
hem jî ew çewt çerx kiriye.

Xanî di malika 64'an de
dibêje:

Sorgul te kirin ji xar (ê)
peyda

Bilbil te kirin hezar (ê)
þeyda

Lê Bozarslan vê malikê
wiha werdigerîne:

Tuyî ku te ji nava strîyan
peyda kirin sorgul

Tu yî ku te hezar qat gêj û
bêhiþ kirin bilbil

Lêre de em dibînin ku
Bozarslan wateya peyva he-
zarê nezaniye. Eger Bozars-
lan kûþkê xwe biêþanda û li
perawêza Mem û Zîna çapa
Ormiyê ku li ber destên wî
bûye, mêze bikira yan farisî
bizanibiya û li ferhengeke
farisî mêze bikira, dê bizaniya
ku mebesta Xanî ji peyva
hezarê çi ye. Hezar navekî
bilbilê ye ku hezardestan jî
dibêjinê. Gorekî bîr û hizira
gelêrî bilbil dikare bi hezar
awayî dengên xweþ derîne,
lewre jê re hezar yan hezarde-
stan gotine.

Xanî dibêje Xwedêyo tu
ew Xweda yî ku tu sorgulê -
wê gula ciwan û xweþik û

nerm û nol- ji dirikan, -ji diri-
kên hiþk û tûj- diafirînî û bil-
bil ew baldara biçûk te bi
evîndarî û bi dana hezar cure
dengan di cîhanê de bi nav û
bang kiriye.

Mixabin ev pirtûka delal
miþt e ji çewtiyên wiha yên
toreyî. Eger em rûnên û wan
cure çewtiyan wiha rêz bikin,
pêdivî ye ku pirtûkeke serbix-
we bête nivîsandin. 

Ev tenê mewîjek ji kewîjê
bû. Di seranserê wergêrana
wê pirtûkê de em rastî van
cure þaþiyan tên. 

Bi giþtî gava ku mirov bi
hûrgilî li karê Bozarslan dini-
hêre û mirov wê di gel dîtir
berhemên toreyî dide ber hev
û hildisengîne, mirov dibîne
ku wergêrana M. E. Bozar-
slan nakeve nav çu pîvanê.
Ew tiþtên ku wî nivîsîne ne
pexþan e, ne pirtûkên toreyî
ne, ne helbesta klasîk e û ne jî
helbesta nûjen e. Lewre ku
her yek ji van babetên ku me
gotin, xwedanê pîvane û
destûrên taybetî ne. 

Di pexþanê de cihê navdêr,
kirar, bireser, lêkarê (lêkerê),
cînavk, rewþnav (sifet) û hwd.
belî ye û pîvaneya ristesaziyê
di her zimanekî de weke
destûreke giþtî ye û her axê-
ver an nivîskar û helbestvan
divê ji wê destûrê fermanbe-
riyê bike. Em dibînin ku di wê
wergêranê de ew destûr û
pîvaneya ristesaziyê li ber
çavan nakeve. Wate ew wer-
gêran, ne pexþan e. Ew wergê-
ran ne helbestên klasîk in jî,
lewre ku ji pîvaneya wan der-
ketine.

Ne helbestên nû û pirtûkên
toreyî ne jî, lew re ku ji zima-
nekî toreyî û darêjtineke hune-
rî bêpar û piþk in.

Xwezî M. E. Bozarslan ev
kar nekira û her li ser karê
xwe yê binþeyî xizmeta xwe
bidomanda. Ez niha jî çîroka
wî ya bi navê Meyro digel vî
karê wî naguherim.

Diyar e bi nivîsandina vê
rexneyê min nexwestiye ku ez
sivikatiyê bi hêja M. E.
Bozarslan û her wisan sivika-
tiyê li gorbihiþt Mamoste
Hejar bikim. Ji bo her kurdekî
xûya û aþkera ye ku van her
du hêjayan giþtî jiyana xwe di
riya gel û welatê xwe de bext
kirine û bi dehan babetên hêja
pêþkêþî gel û welatê xwe kiri-
ne. Nivîsandina vê rexneyê çu
tiþtî ji pile û payeya wan kêm
nake. 

Dîsan jî rêz û hurmetên
min ji bo wan xebatkarên
newest û berxwedar re heye û
ez dilovaniya Xwedê ji giya-
nê pak ê Mamoste Hejar re û
temenekî dirêj û pirdestvehat
û ked jî ji hêja M. E. Bozars-
lan re dixwazim.
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1. Mem û Zîna Xanî wergêrana
M. E. Bozarslan
2. Mem û Zîna Xanî Wergêran

Mamoste Hejar
3. Mem û Zîna Xanî çapa Or-miyê
4. Pênc Gencên Nizamiyê Gen-

cewî
5. Ferhenga farisî ya Dr. M.

Mu`în
6. Bedî`û Êrûz û Qafiye ji bo

xwendevnên pila þeþem ya kuta-
yiyê. 
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Kirmanckî/zazakî/kirdkî/
dimilkî tewr ver çi çax nusî-
yayo? Kamî verêcû nuþto? Çi
nuþto? No behs de, çiqas
materyali, çiqas çimeyî estê?..

Hem nê behsî di/de him zî
kirmanckî çi ya, çi nîya? Na
meselaye ser a gelek wext o
muneqeþeyî benê... (Aver di
ke quwetê mi bibo ez wazena
no behsê "kirmanckî çi ya çi
nîya" ser a sewbîna wext
vinda...)

Nuþtox, cigêrayox M.
Sîraç Bîlgînî û sewbîna nuþ-
toxan gore:  "kirmanckî, tewr
ver kitabê Zerduþt Pêxemberî
Avesta di/de nusîyayo. Nê
kitabî di en tay se ra þeþtî
çekuy/kelîmey kirmanckî yê
û esasê kitabî Kurdkî yo û
'eslê Zerduþt Pêxemberî zî
Kurd o (Winasî yew îddîa Dr.
Kamuran A. Bedirxan zî ke-
no. Bewnî; Hawar, Huma-re
26. "Zerdeþt û Rêya Zerdeþt."
Çime: Kutlay, Nacî, Kürtler
Weþanê Pêrî  2002,  r. 139)

Eyla çîyo ki/ke ma (ez)
ewro zana, mîladî ra pey 1856
di nuþtox û cigêrayoxê ûrisan,
Lerchî, tewr ver metînî kir-
manckî nuþto. Ti ra pey zî
Mela Ehmedê Xasî û Ûsman
Efendîyo Babijî serra 1903 di
bi nameyê "Mewlûdê Nebî"
dînî rnetînî nuþtî. Înan ra
pey/dima zî serranê 70'yan di
mana modernî di nuþtox, ci-
gêrayox M. Malmîsanijî nuþ-

teyê kirmanckî nuþtê û hîna zî
Kovara Vate û sewbîna cayan
di nuseno.

Çi heyf ki/ke Mela Eh-
medê Xasî ser a zaf çimeyî,
materyalî ma dest di çin ê.

Çîyo ki ma zanî û ma xo bi
dê resna cêr a yê: (1)

(l)"Ehmedê Xasî (1863-
1951): 1863 di/de Hezan di
marda/maya xo ra bîyo. He-
zan, ewro yew nahîyeya Licê
ya (Savat) ki tê de zarava kir-
manckî qalî/qesey beno. Ka-
likê Ehmedê Xasî, dormarê-
yê/çorþmeyê Bîngolî ra amey-
bî Hezan. Nameyê ey bi xo
Ehmed o. Semedo ki nameyê
babê (eþîra) ey Xas bîyo, ey ra
vajiyayo "Ehmedê Xasî."
Pîyê ey "Mela Hesen" o.

Ehmedê Xasîyî medre-
seyan di wend. Erebkî, farskî
û tirkî zî zanaynî. Îcazeyê xo
Muftîyê Dîyarbe-kirî "Hacî
Îbrahîm Efendî" ra girewt.
Xasî, peynîya Mew-lûdî di
yew ca di qalê "Hacî Îb-
rahîmî" keno;

1 Lede'l- Hacî îbrahîm
ustazî'l-alî(Hostayo berz Hacî
Îbrahîmî het.)

Derheqê Hacî Îbrahîm
Efendî di ma do zaf çî nêzanî.
Labelê Salname-î Vîlayet
(Dîyarberkîr, 1901-1902) di
qismê 'Vilayetimiz Ahalisin-
den olan Ashab'- Meratib
(rupel: 160) di nameyê yew
Hacî Îbrahîm Efendî vêreno.

Tîya ra fam beno ki Hacî
Îbrahîm Efendî Dîyarbekir di
marda/maya xo ra bîyo û ê
wextan muderrîse Medreseya
Mesudîye (Mesudiye Med-
resesi muderrisi) bîyo. Beno
ki Hacî Îbrahîmo ki Melayê
Xasî ti ra îcazey xo girewto
no Hacî îbrahîm Efendî bo.

Nameyê Muftîyê Dîyar-
bekirî Elhac Îbrahîm Efendî
5'ê Gulana 1920 di rojnameya
(gazeteya) Hakimiyet-î Mili-
ye di zî vêreno. Na rojnameye
di yew fetwaya muftîyanê
Anadolîye û Kurdistanî esta.
Bineyê fetwa di yew fetwaya
muftîyanê tesdîqkerdoxan mî-
yan di nameyê Muftîyê Dî-
yarbekirî Elhac Îbrahîmî zî
esto. Na fetwa destur dana ki
bisilmanê Dewleta Osmanîye,
vera emperyalîstan lej bikerê
(Bew-nî: Yalçin Küçük, Ay-
dýn Üzerine Tezler-I, Tekin
Yayýnevi, Ýstanbul, 1984, r.
102). Reyêna beno ki muftî
bo.

Na fetwaya ki ma cor ra
behsê aye kerd, bineyê aye di
nameyê Muftiyê Sêwrege Ûs-
manî zî nuþte yo. Beno ki no
zî Ûsman Efendîyo Babij bo
ki 1903 di yew Mewlûdê kir-
manckî nuþt bi.

Heto bîn ra Zinnar Sîlopî
nuseno ki Muftîyê Dîyar-
bekirî Hacî Îbrahîm Efendî û
merdimê xo Pîrînççîzadeyî
destekdayoxê kurdeyî nêbî,

MELA EHMEDÊ XASÎ
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duþmenê na dawa bî (bewnî:
Zinar Sîlopî, Doza Kurdistan,
Stewr Basýmevi, 19-69 r. 47).

Ehmedê Xasî gelek ze-
man/wext Hezan di mend. Ê
wextan Þexê Hezanî, Þex
Selîm zî Hezan di bi (soyadî-
yê/nasnameyê keyeyê Þex
Selîmî "Aydin" o). Wextê
Herbê Þex Seyidî (1925) di,
Sêx Selîmî kiþta Hukmatê
Tirkan girewta û vanê ki
Mustafa Kemalî (Ataturk)
yew saeto zerrên ey rê hedîye
kerdo. Banê Ehmedê Xasî û
Þex Selîmî zî pêra nizdî bî.
Labelê semedo ki Ehmedê
Xasî welatperwer bi mabenê
ey  û Þex Selîmî weþ nêbi.
Xora ewro mirîdê Þex Selîmî
hîna zî Melay Xasî ra hes
nêkenê. Vatiþ bi Hezanijan
gore Ehmedê Xasî gelekî þîîrî
(helbest) bi kirmanckî nuþti
bi. Nê þîîran ra yewi-di Xasî
qirfan fineno Þexî û qalê
dewijanê belengazan keno ki
Þexî rê çîy-mîy ardêne. Vati-
þan gore Ehmedê Xasî þîîrê
kurmanckî û erebkî zî nuþtê.
Nê þîîrananê ey ra tayînî mela
û suxteyê Kurdistanî fek ra
zanê. Mesela, vatiþ bi Bahrî
Koçkaya gore Ehmedê Xasî,
yew þîîra xo ya 'erebkî di qalê
Mistefa Kemalî keno û vano:

"Qîdwetu'I-Etrakî turren
el- musemma bî'l - Kemal

Kane me' nabû zewalen,
fî'z zewalîn fizop zewal."

Hîna verî Sultan Ebdulhe-
mîdî xebata kurdey ra Xasî
surgunê Rodosî kerdo (Rodos
Deryayê Sipî der o.). Ehmedê
Xasî þes aþmî/mengî Rodos di
mendo.

Hewna vatiþan gore Melay
Xasî mesela kurdey ser a Zîya
Gokalpî di zaf munaqeþeyî
kerdê.

Seke peynîya Mewlûdî di
aseno Fethullah Hesbîyê Û-
merî, qandê Mewlûdê Xasî rê
yew teqrîza edebî nuþto. Na
teqrîza erebkî di Fethullah
Hesbî wesfê Mewlûdê Eh-
medê Xasî dano. Çi heyf ki
ma derheqê Fethullah Hesbî
Sêrtijî di çîyekî nêzanîme.

Seke Xasî bi xo vano,
mewlûdê kirmanckî 1898 (bi
tarîxê Erebî 1316) di nuseno û
1899 di Dîyarbekir di metbea
ra guneno/weþanêno/çap beno.

Çend tornanê Ehmedê Xa-
sî ra 'Elî û Evdilla Hezan di
roþenê...

Mela Ehmedê Xasî û
Mewlûdê Nebî (2)

Mewlûdê Nebî, bi ziwanê
kurdkî, bi zaravayê kirmanc-
kî, bi destê Mela Ehmedê
Xasî ameyo nûþtene. Dîyê
25'ê aþma adarî ya 1315
(1899) de çarse (400) hebî di
Çapxanê Litografya, Sûka
Dîyarbekirî de ameyî çapker-
dene.

Labelê ma derbarey cuwa-
nê Xasî de zaf çî nêzanenê.
Zanayîþo ke ma der û dor ra û
Kovara Hêvî ra girewto; Mela
Ehmedê Xasî serranê 1867-
1868 de dewê Hezanî de ame-
yo dinya. Hezan nika navçey
Pêþêkevirî de dewêka gird a û
ewro nehîya ya, a dewe gire-
dayêya Licê ya.

Nameyê pîyê Mela Eh-
medê Xasîyî, Mela Hesen o.

Ehmedê Xasî pîyê xo het di
dest bi wendiþî kerdo. Peycû
wendiþê xo yê dewe feqîtîye
kerde û wendiþê medreseyan
berdewam kerd, wendiþê xo
yo peyên zî Dîyarbekir de te-
mam kerd û îcazeyê xo
Miftîyê Dîyarbekirî Hecî
Îbrahîm Efendî het de girewt.
Demêke bî miftîyê Licê. 1909
Melayê Xasî Dîyarbekir ra
surgunê Rodos a ke Deryayê
Sipî de ya kerdo. Ehmedê
Xasî 18.2.1951 di dinyayê xo
bedelnaya (þiyo rehmet).

Ehmedê Xasî di ê demî û ê
rewþî de roþinvîr, alîm û
welatparêzêke germ bî. Neslê
Xasî ra yew keyna û nebîyê ey
estê. Gore vatiþanê kesê ke ey
nas kerdêne zaf eserê ey biyê.
Ê çîy wefatê ey ra pey tersê
dewlete ra ameyî veþnayene.
Ewro zî þîîrê ey bi tirkî, ere-
bkî, kurmanckî þarî mîyan de
estê. Ez wazena nê þîîranê
Xasî ra di heban zî wendoxan
rê pêþkêþ bikera. Xasî, ziwanê
tirkî, erebkî, farskî û kurdkî
(kurmanckî, kirmanckî) za-
naynê.
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Mewlûdê Nebî, bi
ziwanê Kurdî bi zarava-

yê zazakî (dimilkî) bi
destê Mela Ehmedê Xasî
ameyo  nûþtiþî. Di 25'ê

aþmê Adarî 1315 (1899)
de çarsey (400) hebî di

çapxanê Litografya sûkê
Dîyarbekirî de ameyî
çapkerdiþ. La mixabin

ma derbarey jiyanê Xasî
de zaf çîke nêzanê.
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Mewlûdê Nebî ra yew nîmune: 

Bîsmîllahîrrehmanîrrehîm

Ez bi bîsmîllahî îbtida kena, 

Raziqê 'aman û xasan piya kena. 

Rebî, hemd û þukrî ancax to rê bê. 

Kîbr û medh û fexrî pêro to rê bê. 

Çende rey bê ma sewa bê hemdê ma, 

La belê nêrê hîsaban çendê ma. 

Hemd û þukrê to eda qet nêbenê,

Ma sera Rebbî, ti zanê vînenê. 

Halê mîskîn û feqîr û naqisan,

Rûreþ û zer sîyahê zey hesan. 

Her nefes de vacê hemd û þukrê to,

Wacib o bê þubhe ancî heqqê to. 

Maneno îne sero þukrê çiman,

Dest û ling û piyabê 'ezayê bînan. 

Key yeno ca Rebbî, heqê þukrê to,

Ger ezel ra ta ebed ebed ma zikrê to. 

Tim biker, qet xafilî nêbin mudam,

Hermehal o ger edaker ma temam. 

Labelê ma zanê rehma bê hîsab,

To hete esta wû ma bî dilkebab. 

Wazenê ma lirfê to hergû hewe, 

Tim bi zarîy û fîxan roc û þewe. 

Ez qesem  daîm bi zatê to kena, 

Hem bi yew yew ez sîfatê to kena. 

Ger ebed yew hemdê to qet nêkero,

Rehmetey to ancî yo go her hero. 

Çunkî rehmey to bi qeybê yê biya,

Ger çiqa þermende wû sîne sîya. 

Rebbî halê bixu to ra'eyan,

Lazimey hindî çiya vaco ziwan. 

Xaliqê ma tim ti yê Barî Xuda. 

Þafî'ê ma zî Muhemmed Mustefa. 

Hindî ma þeytanî ra perway çiyo

Yo ku to ra tim biyo bê hêvîyo. 

Ey birayê dînî! Tim goþtarî bê, 

Hem bi qelbê xu bi hêþyarî bê. 

Key þima dî nameyê Þahê þima,

Ame vatiþ, sunneto vacê þima: 

"Esselatû wesselamû ya habîb!

Daîma to ro bivarê ya tebîb!"

Wazenê ger ma xelasiyya temam, 

Vatiþê ma esselatû wesselam. 

Not: Temamê Eserê Mela Ehmedê Xesê,
756 misra yo. 

Benzer (*) 

Bir kavm kitapsýz olsa 

Dilsiz dawara benzer. 

Dinsiz hayat-ý fani

Yazsýz bahara benzer. 

..............(**)

Zalim olan kimsene 

Çehre-i mara benzer. 

Alim olan münevver 

Bütün envare benzer.

Cahil olan zavallý 

Mumsuz fenere benzer. 

Kelam-ý hikmetamiz 

Misk-î Tatara benzer. 

Hasi, makal -ý sandýk

Þems- i nehara benzer. 

Amadekar: C. Zerduþt Pîranij  

(*) Mela Ehmedê Xasê ra yew þîîra Tirkî 

(**) Nacî  Kutlay wita di/de dina hebin dîzeyan

nûseno:

"Cehaletin libasi, kirli humara benzer 

Libasi dini soyan, uyuz himare benzer."

Naci Kutlay, kitabê "Kürtler" weþanê Pêrî r. 144 di

(Korkusuz Þefik- Diyarbekir Ulemasi-1996- ist.

Melisa Matb. r. 22) çime nawneno.z

(1) Hêvî Kovara Çandî ya giþtî Paris, No: 4, Îlon

1985 r. 75.97.

(2)  Tadayox,tipane 'Erebkî ra  Mihanî, Weþanên

Fîrat,Tebax; 1994

Çime:
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PÎR ÞALYARÊ HEWRAMÎ 

YÊ YEKEM

Hewraman herêmeke Kurdistanê ya çiya-
yîn, kevirîn û asêgeh e. Di demên kevn de
kesên derveyî vê herêmê bi hêsanî nedikarîn
bihatana wan deveran. Bi piranî niþteciyên
Hewramanê kesên xakî, nerm û dilpaqij bûn.
Xwarina xwe ji hilberînên sewalan, ji fêkiyên
daran ên mîna gûz, tû, þahbelût, karçîn û ji
rehên giyan pêk dianîn. Berg û cilên lixwekirinê
jî ji hiriya sewalên kedîkirî an jî ji pembû
çêdikirin. Bi amûrên destan, ji korskeriyê, kin-
cên herêmî çêdikirin. Bi vê rêzikê wisan jî
hewramaniyan, hewceyî bi têkilî û peywen-
diyên bi kesên dûr an nêzîk nedidîtin. Ji ber
vê sedemê, di encamê de ji bûyeran agahdar
nedibûn. Heke bibûna jî giringî nedidanê. Ew
bes, bi kar û xebatên debarê yên ji bo jînê û
bi parastina kevneþopiya xwe ve girêdayî
bûn. 

Hewramanî, Ahora Mazdaperest bûn û girê-
dayî ola Zerdûþt bûn. Piþtî êrîþa erebên misil-
man li ser axa Îranê û ji holêrabûna fermanre-

watiya sasa-
niyan û be-
lavbûna ola
îslamê di
berfirehiya
wê erdnîga-
riyê de,
hewramanî
demeke dirêj
li ser bîr û
b a w e r i y a
xwe ya olî

ya bastan li ber xwe dan. Ew, bi wan kesên ku

fermanrêznameyên ola îslamê belavî herêmê

dikirin, ew qas rûgeþ û dilxweþ nedibûn. 

Yek ji pîrên ola Zerdûþt ku li Hewramanê

dijiya, Pîr Þalyarê (Pîrþehriyarê) kurê

Camasp bû. Ev pîr, mirovekî gelek zana,

agahdar û xwedî sirûþteke rewan bû. Wî Pîrê

zana pirtûkeke bi navê "Me'rifetî Pîrê Þalyar"

(Me'riferî pîrî Þehriyar) bi zaravayê kurdî yê

hewramî, bi ristî nivîsîbû. Di naveroka vê pir-

tûkê de, gotinên pêþiyan, þîretên hêja, rêzik,

kevneþopiyên bastanî, rêzanî û raspêriyên

bêhempa hebûn. Mîna pêkanîna nejibîrkirina

van xalên ku di pirtûkê de hatine rêzkirin û

nivisandin. Jimarên vê pirtûkê mîna kimyan

in, bi dest nakevin, lê beþek ji pexþan û mali-

kên helbestên pirtûkê hê jî di bîra mirovên

hewramanî de mane û di cihên çavkaniyan de,

wek mînak didin nîþandan. Di wê pirtûkê de,

piþtî her du malikan, malikek tê dubarekirin

bi vê naverokê ye: 

Goþit ce wateyî pîrî þalyar bo

Hoþit ce kiysteyi zanayî sîmyar bo

Yani guh bidêre gotinên Pîrê Þehriyar û bo

têgihiþtina nivîsên Zerdûþtê zana hiþyar be. 

Ev jî, yek ji du malikên wan helbestan e:

Daran giyandaren cerg û dil bergen 

Gayî purbergen, gayî bêbergen

Kereg ce hêlên hêlê ce kergen 

Ruwas ez ruwas, wurgen ce wurgen 

Wergera van malikan bi kurmancî ev e:

Dar giyandar in, dil û cergên wan belg in

M. Reþîd Irgat

Yek ji pîrên ola
Zerdûþt ku li Hewramanê

dijiya, Pîr Þalyarê
(Pîrþehriyarê) kurê Camasp

bû. Ev pîr, mirovekî gelek
zana, agahdar û xwedî

sirûþteke rewan bû. Wî Pîrê
zana pirtûkeke bi navê
"Me'rifetî Pîrê Þalyar"

(Me'riferî pîrî Þehriyar) bi
zaravayê kurdî yê hewramî,

bi ristî nivîsîbû.
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Hin caran purbelg in, hin caran bêbelg in 

Perende ji hêkan in, hêk jî ji perendeyan 

Rûvî ji rûvî, gur jî ji gur in. 

Em du malikên din jî wek mînak derpêþ

bikin:

Wewrê wewaro wewre werên e

Wurêse biryo çiwar se rêne

Kerigê siyawe hêliþ çermên e

Goþlê me miryo duwê derê ne 

Wateya van malikan bi zaravayê kurmancî:

Berfek dibare, berfxwer e. 

Werîs parçe bit çar serî jê peyda dibin. 

Mak reþ, çêlik spî ne. 

Dîzik qul be derî dibin dudu. 

Hinek ji zanyarên kurd û daniþmendên wan
bawer in ku Pîrê Þalyar di dawiya jiyana xwe
de, ola îslamê pejirandiye. Hatiye sehkirin ku
mirovên hewramî yên wê demê bi ola îslamê
aþîna û nasîne bûne. Lê di vî warî de, pêþketin
bi dest neket û Pîrê Þalyar di dawiya sedsala
pêncemîn a koçî de piþta xwe da cîhanê. Bes
hinek nîþane didin xuyandin ku Pîrê Þalyar di
dawiya sedsala yekem de jiyaye û li ser bîr û
baweriya xwe ya olî ya bastan maye û heya
dawiya jîna xwe domandiye. 

Nîþana vê rasteqîniyê ya yekem: Di sedsa-
la çaremîn pêncemîn û sêþenîm de, ola îslamê
li seranserî herêma Hewraman belav bûye û
bi giþtî niþtecihên wê herêmê bîr û bawerî bi
ola îslamê anîne û ola îslamê pîroz dîtine. 

Nîþana duyem: Pejirandina Pîrê Þalyarê
yekem bi ola îslamê, bi rastî jî ne guncan e û
bi rastiyê nagirit, ji lew re Pîrê Þalyar berhe-
ma xwe ya ristî, bi helbestkî bi xwe nivîsiye.
Naveroka vê behremê, mecûsîtî û kevneþo-
piyên bastanî û rêzikên kevnareyên wê olê ne.
Heke Pîrê Þalyar ola îslamê pejirandibûya,
bêguman wê hinek guherandin pêk anîba û
wê di pirtûka xwe de cih bida beþek ferman û
rêzikên ola îslamê. Çawan ku Pîrê Þalyarê
duyem misilman bûbû û ev kar pêk anîbû.

Serbest

1. Merdûx; Tarixê Kurdistan
2. Reþîd Yasmî; Kurd û Peywendiyên Nîjadî
û Dî-roka wî  

Çavkanî
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Mihemed Kerbelayî, lawê
Þêx Mihemedê Aqtepî, neviyê
Þêx Hesenê Nûranî yê Aqtepî
ye. Aqtepe, gundê bi ser nav-
çeya Çinara Amedê ye.
Malbata aqtepiyan, malbatek
wisan e ku gelek pisporên
wêjeyê ne. Hunermend û bi
nav û nîþan bûne. Þêx
Ebdurehman, Þêx Mihemed-
can û Þêx Mihemed Ker-bela-
yî her sê jî xwedî berhemên
zor girîng in.

Mihemmed Kerbelayî, di
sala 1885'an de li Aqtepeyê
hatiye dinyayê. Di heft saliya
xwe de, li medreseya malbatê
dest bi xwendinê kiriye. Di
dema xwe ya salên ewilîn de
ji temamî þagirtên hevalên
xwe jîr û zîrektir bûye. Di
encama pêkanîna dozdeh zani-
stên (dozdeh ilmên) medrese-
yê de, bi rewþeke awerte nav
û dengên wî li herêmên der-
dorê belav bû. Her wisan der
barê welatparêziyê de jî, li
welêt ew wek beranek qoç
bigustîl di nav civakê de kifþe
û xuya bû, çawan ku der barê
wî de hatiye gotin:

Mihemed Kerbelayî mêwe
û berî dara tuba cinan

Serê wî bilind bala der

gulþenî Kurdistan

Gul û reyhanê ber bêhna
me dil kul û xemdar û binde-
stan

Di medhê pesndayîna wî
de lal bûne ziman.

An ku dara tubayê di
bihiþtê de çi qas bi mêwe
(fêkî) ye, Kerbelayî ev çend
di nav gul û gulistanên
Kurdîstanê de bejnbilind e,
her wisan ew fêkî û gul û riha-
na me bindestan e. Lê em
çiqas jî bêjin jî ziman ji
pesndayîna wî lal dibin, nika-
rin hunermendiya wî bidin
xuyakirin. 

Gelek diyar e ku gelek ber-
hemên vî hunermendê payebi-
lind û binavûnîþan ji ber

xedariya demê û zor û zexta li
ser kurdên zanyar, welatparêz
û canfeda an hatine þewitan-
din an jî di bin axê de riziya-
ne.

Kerbelayî di dîwana xwe
ya bi navê Dîwana Kerbelayî
de, helbestên xwe li ser þopa
Mem û Zîna fîlozofê giranbi-
ha Ehmedî Xanî dimeþîne.
Dema ku mirov ristên wî ber
çav dike, wek ristên Mem û
Zînê tehm û lezetê dide bin
zimanê mirov û çavê mirov
ronahî dikin û ev dîwan di
warê arûz û watedariyê de
dîwaneke gelek birêkûpêk e.

Hunermendê hêja gramera
erebî, farisî gelek baþ zani-
bûye, her wisan li gor þertên
demê zimanê tirkî jî baþ
zaniye. Lê di zanista helbestê
de tu zimanek hempayê zima-
nê kurdî nedîtiye. Rind dîtiye
ku li Rojhilata Navîn zimanên
cur bi cur hene jî, lê zimanê
kurdî pêþî ji temamî zimanan
stendiye û mora xwe li helbe-
stê daye û wiha aniye zimên: 

Gerçî ereb e, tirk e, þahî
ecem e ema

Zanim ku bi kurmancî
sýkeya xwe li serî da

Çawan ku tê zanîn
Mihemed Kerbelayî jî tiliya

ÞÊX MIHEMED

KERBELAYÎ 
Kerem Soylu

Kerbelayî di dîwa-
na xwe ya bi navê

Dîwana Kerbelayî de, hel-
bestên xwe li ser þopa
Mem û Zîna fîlozofê

giranbiha Ehmedî Xanî
dimeþîne. Dema ku mirov

ristên wî ber çav dike,
wek ristên Mem û Zînê
tehm û lezetê dide bin
zimanê mirov û çavê

mirov ronahî dikin û ev
dîwan di warê arûz û

watedariyê de dîwaneke
gelek birêkûpêk e.
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xwe di helbesta xwe de daye
ser ku zanyar û fîlozofên
wêjeya gelê kurd ev her sê
ziman baþ zanîne jî, lê ew
pêtên agir ên ku di nav dilên
wan de diherikî û ew evîna
welatparêzî bi tenê bi zimanê
kurdî dikaribûn terîf bikira û
merama xwe pêk bianiya. Ji
ber wê mebestê, bi kurdî hel-
best nivisînê û her wisan
evîndariya neteweyî û welat-
parêziyê di helbesta kurdî de
cihekî awarte girtiye û rol
lîstiye.

Neyîstaniya Mihemed
Kerbelayî

Di sala 1344'ê koçî
(1925'ê zayînî) de ew jî
wek gelek kurdistaniyan ji
ber tevgera Þêx Seîdê
Paloyî koçberî bajarê Ûþaqê
bû. Neyîstaniya (sirguna)
Mihemed Kerbelayî wiha
dest pê kir.

Paþê Komara
Tirk ew þand bajarê
Edeneyê. Wî di
koçberiyê de gelek
tengasî, zor û zext
dîtin. Di xewn û
xeyala wî de çûyî-
na welêt hebû. Du salên wî li
koçberiyê qediyan, rojekê ew
çû ber Çemê Ceyhanê, dax-
waznamek li ser navê xwe û
hevalên xwe nivîsî û avête
ava çem. Azadiya xwe ji
Yêzdan kiribûn. Wilo tê gotin
ku wê þevê qedexeya koçbe-
riyê bi têlbîrûskê li ser koçbe-
ran radibe.

Di sala 1346'ê koçî
(1927'ê zayînî) de ew ji koç-

beriyê vedigere diçe li gundê
Çolê, bi malbatî rûdinê. Ew
12 salên dawî ji temenê xwe
tim di mal de derbas dike.
Xew û xwarina wî gelek kêm
bû. Karê wî xwendin û nivî-
sandin bû. Ji ber qedexe, zor û
zexta li ser kurdan, bi taybet jî
li ser berhemên wan, wî tim
dinivîsî, dû re

dixwend û di pey re diþewi-
tand. Bandora tevgera Þêx
Seîdê Pîranî gelek li ser
mabû, ji ber wê berhemên
xwe tune dikirin.

Zanyarê mezin, hunermen-
dê hêja di dawiya temenê xwe
de, dibêje ku "Ez sindoqek
devgirtî hatim û ez ê devgirtî
jî herim." Di sala 1358'ê koçî
(1939'ê zayînî) de ew çû ser
dilovaniya xwedê.

Helbest: 

Canê xwe þand bihiþtê
jorê, piþta xwe siparte axa
gorê

Teyrê ku qefes li ber
vebûyî, ew rengê firî wekî
nebûyî

Ya Reb tu Kerbelayî bi
fedla xwe bibexþîn 

Hezar tavanî rehmet li
gora wî bîreþîn 

Berhemên wî

1) Di sala 1331'ê koçî
(1912'ê zayînî) de ferhen-
gek ji 1350 peyvên bi
zimanê kurdî û farisî pev
xistiye, navê wê daniye

"mîrsadil etfal" ango þerha
zarokan. 

Wekî Nûbara Þêxê Xanî
esasa wê ji bo etfalan danî.
Xanî bi kurdî û erebî ferheng
çekir, wî jî bi kurdî farisî çeki-
riye. Ji ber ku her du ziman di
wê deme de pir dihatin xebi-
tandin. 

2) Di sala 1333'yê koçî
(1914'ê zayînî) de

dîwanek bi kurdî,
erebî û farisî bi
meqam çekiriye. Ji

dîwana Melayê Cizîrî pence-
kek di vê dîwana xwe de îqti-
bas kiriye, bi kar aniye. Bi
zelalî di hunerê de ev dîwan li
þopa dîwana Cizîrî meþan-
diye. 

3) Dîwana Mihemed
Kerbelayî; wisan diyar e ku
ev dîwana wî berî koçberiya
wî hatiye nivîsandin. Ji ber ku
piþtî koçberiye berhemên xwe
þewitandine û tune kirine. Ew
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dîwana Kerbalayî, ji 40 beþan û ji 696 ristan
pêk tê. Di sala 1400'ê koçî (1980'ê zayînî) de ji
aliyê Zeynel Abidîn Diljar ve bi tîpen erebî
hatiye rêzkirin. Di rêbendana 2002'an de, ji
aliyê Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê ve, tîpguhe-
ziya wê bal tîpên latînî ve hatiye kirin. 

Hunermendê payebilind di van ristan de
mijarên cur bi cur tîne zimên. Her wekî ol, fel-
sefe, welatparezî her wisan teknîka helbestan
bi terzê zanista arûzê pêk tîne. Mihemed
Kerbelayî, dîwana xwe bi pesndayîna Yêzdan
û selam li ser Mihemed, di rêzên dû re de, di
beþa yekem de dest bi bûyera Kerbalayê dike û
dîwana xwe pev dixe. Çend helbest ji mijara
Kerbelayê;

Destê teqdîrê  ezel der m'eredê qa lû bela 

Xil'etî ehmer dida cundan xakê Kerbela

Der ciwarê, erþê heq fushet serayê þeh Huseîn

Zerê sûrx e, yek nemet eywanê xakê
Kerbela

Name û mexber, qelem l'el û ifada xu nevþan 

Tên tewatûr fetwe ê þeyxanê xakê Kerbela

Der mûherrem her sene dar û ber û ax û nebat 

Xwûn dibarînin, ev e nîþanî  xakê Kerbela

Sed hezar l'anet dibejin ser Yezîd û tabi'an 

Behrê wan mezlûmê meqtûlanê xakê
Kerbela

Hunermendê payebilind, ji bo komkujiya
Kerbelayê gelek gelek xemgîn bûye. Her tim
di bin bandora wê êþ û elema bûyerê de, xwe
aciz û melûl dîtiye û di gotin û nivîsên xwe de
dem dem nefreta xwe nîþan daye û aniye
zimên. Di helbestên jor de dibêje ku:

Qey teqdîra ezelî ya meydana qal û belayê

Ev bazinê sor dabû leþkerê xweliya Kerbelayê 

Di nêzî erþa Xweda de seraya Þeh Huseyn
çêbû

Eywana wî bi cerak bi zêrên sor hat pêka-
nîn an ku xwîna gewe

Hubir, qelem û kaxiz û temamî lêvan þîna
xwînrijînê dikin

Li pey hev rêz dibin, tîne þîn û girîna mezi-
nên Kerbelayê.

Di meha miheremê de her sal dar, ber, ax û
temamên candaran þîn dikin

Hestirên xwînê dibarînin, nîþana xaka
Kerbelayê her sal ev e.

Dema ku þîn, girîn dikin pê re sed hezar lene-
tan li yezîd û alîkarên wî dikin

Bo xatêre mezlûm û meqtûlen xaka Kerbelayê
nefreta xwe nîþan didin.

Ji bo nimune, çend helbest ji dîwana
Mîhemed Kerbelayî der barê evîndariya welêt
de, bi derûnî (dilbikul) tîne zîmên.

Bi çehre Yûsûf ê dehrî bileb abê heyatê can 

Bi tac û setwet û þewket yeqîne min Suleyman î

Selehuddînê Eyûb î weya Perwîzê Þîrîn î 

Nizanim þahê Îran î weyaxud mîrê Kurdan î

Bi vî terzî perî çehrî eceb þûxê dilaþob î

Bi vê tertîbê bedmêhr î nîhayet dijminê can î

Nema carek tu rehûm kî heta kengê cefakar î

Nema taqet kesem billah bes e ev namusul-
man î

Mudameê ba dilê miskîn, xwo þîrê þerze der
ceng î

Hezebrê peêþe î ya Rustemê Samê Nerîman î

Dilê te seng e, pûlad e, hecer ew çendî bêbak e

Tu axir merhemet ke ey tu neslê xanê xanan î

Helandin cilwe ê te bes tu azarê esîran kî

Mekuj seydê herem ey mehremê esrarê Yezdan î 

Nigarîna kerem ke bûseyek bo xatirê xemgîn 

Ji wan yaqutê rumanî, ji wan l'ele bedexþanî

Nedîtî der melek hinde letafet qet di a'lem de 

Di þehd û þeker û ney de me hale hinde þîranî 

Bi bezmê w'ede da dîlber Suleyman lew muferreh bû

Ji Belqîza Seba îro seher hûdhûd xeber anî 

Bi mewla Kerbelaî mulketê sebr û tehem-
mul çû

Bike himmet bi pabûsek nîgarê bes girancan î

Wêje

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



DîrokHavîn 2005
61

ZEND

�Kurdî behreke kûr e, mele-

vaniya mirov têrê nake�

Em wek kovara Zendê dix-
wazin her du berhemên te,
ango ferheng û xebata te bi-
din nasandin. Lê bêyî na-
sandina te jî nabe. Hema em
ji te dest pê bikin. Zana far-
qînî kî ye ?

Tiþtekî zor e ku mirov xwe
bide naskirin. Bi awayekî kla-
sîk em dest pê bikin, gava ku
kes xwe didin naskirin serê
pêþî ji dayikbûna xwe dest pê
dikin. Ez jî wisan bikim.

Ez di sala 1967'an de li
gundekî Farqîna Amedê hati-
me dinyayê. Min dibistana
seretayî û ya navîn li Farqînê,
lîse û zanîngeh jî li Stenbolê
xwendin. Ji sala 1984'an bi
vir ve li Stenbolê dijîm. Wekî
din ez ji malbateke nîv xwe-
þhal têm. Em 11 xwiþk û bira
ne. Heft jê keç û çar ji kur in.
Em tev jî, ji dê û bavekî ne. Ji
nav van ê ku lîse û zanîngeh
xwendiye ez im.

Eleqeya min a bi ziman re
diçe heta salên dibistana sere-
tayî. Ez vê jî bibêjim, min
hinekî bi derengî, di nehsaliyê
de dest bi dibistanê kir. Wê
demê ji ber ku temenê min
hinekî zede bû, min bêhtir bîr
dibir tiþtan. Jixwe Farqîn jî
devereke siyasî bû. Li wir
hestên neteweyî pir li pêþ bûn.
Mamosteyên me bi xwe jî
kesên welatparêz bûn. Hîka-

riya min a neteweyî li wir dest
pê kir. Her wiha hezkirina
min a ji zimên jî. Li dibistana
seretayî, di salên sêçaran de
min ji xwe re digot çima kurdî
jî bi alfabeya latînî nayê nivî-
sandin. Ma qey alfabeya me
tune? Min pirsên wiha ji xwe
dikirin. 

Vê yekê heya dibistana

navîn domand. Mem û Zîna
Ehmedê Xanî, ku ji  hêla M.
Emîn Bozarslan ve bi tîpên
latînî hatibû wergerandin, di
sala 1981'ê de bi dest min ket.
Êdî ez bi ser xezîneya xwe ve
vebûbûm.

Te cur bi cur xebat kirine.
Çima te li ser xebata ferhen-
gan biryara xwe da?

Wekî ku min bersiv da pir-
sa pêþîn jî, bi rastî hezkirina
min a zimanê kurdî ji zû de
dest pê kiriye. Bala min tim li

ser zimanê kurdî bû. Min dix-
west ku ez xwe ji aliyê rêzi-
man ve bigihînim. Lê di ber re
min peyv berhev dikirin. Hiþ û
bala min li ser zargotina kurdî
jî bû. Çirok, çîrçîrok, stran, go-
tînên pêþiyan û her wekî din. 

Tiþtekî din jî bibêjim. St-
ran jî dihêle ku tu nehelî! De-
ma ku tu bi kurdî bistrî, tu zû
bi zû nahelî. Di zarokatiya
xwe de min stran jî digotin. A
ev yek jî bû sedama hezkirina
min a zimên. Heya sala 1990'î
hem li ser gramerê min xwe
digihand, hem min peyv ber
hev dikirin.

Hevalên min ên zanîngehê
dizanin, her civata ku ez tê de
bûma, her sohbeta me li ser
kurdî bû. Min tiþt ji hevalan
dipirsîn. 

Di 1991'ê de min bi kova-
ra Rewþenê ya Navenda
Çanda Mezopotamyayê dest
pê kir û nivîsand jî. Paþê We-
lat, Welatê Me û Azadiya
Welat. Di van kovar û rojna-
meyan de, ji bilî berpirsiya
karê nivîsaran û gerînendetiya
weþanê, min karê redaksiyonê
jî dikir. Bi kirina van karan re
êdî di warê peyvan de tûrikê
me tijî bûbû. 

Ferhengnasî karekî zehmet
e. We di vî warî de perwer-
de neditîye. Lê we du fer-
heng amade kirine. Xebatên
di þertên asayî de çi ne û we
bi metodeke çawan ev xebat
kirin?

Hevpeyvîn: Yaþar Eroðlu
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Rast e, ne tenê karekî dij-
war, her wiha karekî bi lome
ye, bi gilî  û gazîn e jî. Tu ni-
karî bi xebatên ku te kirine
dilê her kesî xweþ bikî, her
kesî kêfxweþ bikî. 

Wekî ku min berê jî anî
zîmên, ez gelek li ser sekinîm
ku di warê gramera kurdî de
xwe bigihînim. Heta ji me hat
me xwest ku em xwe bigihî-
nin xebatên ku hatibûn kirin,
wekî yên Celadet Bedirxan û
kesên me yên li Ewrûpayê
nemaze li Swêdê. 

Ez niha dibêjim xwezî min
ne beþa civaknasiyê (sosyolo-
jiyê) xwendibûya. Eger min
zanibûya ku ez ê wan karan
bikim, min ê beþa zimanekî
bixwenda. Qet nedibû min dê
di warê zimên de xwe bigi-
handa. Hîn jî kêmasiyên min
hene. Di vî warî de ez hîn jî
tengasiyê dikiþînim. 

Lê ji bo ku ez nekevim ten-
gasiyê û heta ji min bê ku kê-
masiyên ez bikim kêmtir bin,
min der barê ferhengan de lê-
kolîn kirin, cureyên wan çi ne,
teknîka wan çi ye, bê ka fer-
heng çawan tên amadekirin.

Serdema ku em tê de ne ji
bo me avantajên wê gelek he-
ne, lewre serdema teknalojiyê
ye. Kompîtûr bi her awayî rê
li ber me hêsan dikin. Êdî
wekî berê ji bo her herfekê tu
fîþekê amade nakî û nizanim
tiþtên din. Karê amadekirina
ferhengê gelek hêsan bûye.
Kompîtûr ji te re peyvan bi
rêz dike, ji aliyê wext ve ge-
lek avantajan dide mirov, karê
mirov hêsan dike. 

Zimanên serdest, zimanên
ku bi pêþ ketine, gelþ û arîþe-
yên xwe çareser kirine ji te re
hinek rê vedikin ku tu karibî

kêmasiyên zimanê xwe temîn
bikî. Peyvên ku êdî di jiyana
te ya rojane de nayêne bikara-
nîn, hatine jibîrkirin an jî di
çîrok û çîrçîrokan de, di stran
û gotinên pêþiyan de mane.
Divê mirov bi pey van bikeve
bipirse, hîn bibe. 

Me bi ferhengeke du zima-
nî dest pê kir. Ne ku bi kurdî-
kurdî. Heke ku bi kurdî kurdî
bûya, bi rastî ji wê gelek zeh-
met bûya. Wê gelek kêmasi-
yên me çêbibûna. 

Min bi zanebûn berê dest
avêt ferhenga tirkî-kurdî. Li
hemberî peyva tirkî min ber-
ginda wê ya kurdî ya rast
danî. Her wiha, vê yekê dihiþt
ku em hem bi pey hemwateya
peyva tirkî ya kurdî bikevin,
wê bi dest bixin û hem jî hew-
cedariya zimanê xwe bizani-

bin, jê re li çareyan bigerin.
Kêmasiyên wê ji rastê hilînin.
Li aliyê din, ku em bikaribin
ji teknîka amadekirina ferhen-
gan sûd wergirin. Min berî vê
jî li ser ferhengên du zimanî
lêkolîn kiribû, bê ka çawan tên
amadekirin. Ka divê di ferhen-
gê de pêwîst e çi bê diyarkirin

û çi neyê diyarkirin. Bi kurta-
sî, bi vî rengî min dest avête
karê amadekirina ferhengê. 

Em ji bîr nekin ku medrese
hebûn. Di medreseyan de
digel zîmanê erebî bi kurdî jî
ders û talîm dihate dayîn. Hin
peyv hatibûn peydekirin. Ji
ber ku zaravayê me yê kur-
manciya jêrê rastî qedexekiri-
nan nehatibû, gelek kêmasi-
yên xwe di warê terîman de ji
holê rakiribûn; peyv daraþti-
bûn, çêkiribûn, me ji wan îsti-
fade kir. Gelek terîmên zanistê
me jê girtin. Jixwe berê jî ge-
lek peyv bi riya zimanê nivîs-
kî ketibûn zaravayê me. Nema-
ze li derveyî welêt, bi taybetî
jî li Swêdê û li deverên din.

Piþtî ku li Stenbolê Rew-
þen, Welat, Welatê Me, Azadi-
ya Welat, Nûbihar û yên din
derketin, pêwîstiya me bi wan
terîman çêdibû, me serî li vî
zaravayê zimanê xwe dida. Bi
vî rengî me derbasî kumanciya
nivîskî dikir û cihê xwe digirt. 

We çawan peyv ber hev ki-
rin? Alîkariya kes an jî sa-
ziyan li we dibû?

Belê, ez wiha bersiva pirsê
bidim. Çendî ku min di adara
sala 1997'an de dest bi amade-
kirina ferhengê kir jî, lê belê
beriya wê jî haziriyên min he-
bûn. Çi bûn ev hazirî? Min ki-
ribû serê xwe ku ez ê rojekê
ferhengekê amade bikim. Min
kiribû serê xwe ku ez dê di
warê kurdî de xwe bi pêþ
bixim. 

Baweriyek hebû di nava
kesên me yên xwende de,
hinekan digot, "zimanê kurdî
têra xwe îfadekirina me nake.
Zimanekî paþvemayî ye." Min
dît ku pîvana her kesî ev bû;
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Zimanên serdest,
zimanên ku bi pêþ ketine,
gelþ û arîþeyên xwe çare-
ser kirine ji te re hinek rê

vedikin ku tu karibî
kêmasiyên zimanê xwe

temîn bikî. Peyvên ku êdî
di jiyana te ya rojane de
nayêne bikaranîn, hatine
jibîrkirin an jî di çîrok û
çîrçîrokan de, di stran û
gotinên pêþiyan de mane.

Divê mirov bi pey van
bikeve bipirse, hîn bibe. 
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çiqas bi kurdî bizanîbûya, di
tûrîkê wî de çi qas peyvên
kurdî hebûna, li gorî wî zima-
nê kurdî ew qas bû. Çi heyf
ku em bi qasî dayik û bavên
xwe nikarin bi kurdî bifikirin,
bipeyîvin û daxwaz û rama-
nên xwe derbibin. 

Her tiþtê ku bi kurdî derke-
ta eger min karîbûya ew bi
dest bixista, min ew bi dest di-
xist û peyv û biwêj jê derdi-
xistin. Ev civarî wisan çêbû.
Navê me, wek 'nêçîrvanê pey-
van' derket. Bi rastî min kî bi-
dîta min tiþt jê dipirsîn. Min ji
nivîsan, ji gotaran peyv derdi-
xistin.  Îcar dema ku min nivî-
skarên wan gotaran bidîtana
min ji wan wateya wan dipirsî. 

Min ne tenê ji berhemên
nivîskî peyv berhev dikirin,
her wiha min ji þexsan jî dipir-
sî ka filan tiþt çi ye, bi zimanê
tirkî ev dibêjin hûn bi kurdî jê
re çi dibêjin û nizanim çi. 

Jixwe min di pêþgotina
xwe ya ferhenga tirkî-kurdî
de daye diyarkirin bê ka min
ji çi û ji kîjan berhemên nivî-
skî îstifade kiriye, kê alîkarî
bi min re kiriye, peyv berhev
kirine ji min re þandine. Me-
sela piþtî ku min dest bi ama-
dekirina ferhengê kir, kesên
ku pê hesiyan ez wî karî di-
kim, hin kesan ji min re peyv
jî þandin. Lê dikarim vê bibê-
jim, bi qasî ku min hêvî dikir
peyv ji min re nehatin. Tenê
neh-deh kesan bêje ango peyv
ji min re bi rê kirin. 

Her wiha ferhengên ku be-
rê hatibûn amadekirin, berhe-
mên nivîskî, nexasim çîrok,
roman, kovar, rojname, Welat,
Welatê Me, Azadiya Welat,
Kurmancî ku weþana Enstîtu-
ya Kurdî ya Parîsê ye, tev bûn

sedem ku xabeteke wiha der-
keve holê. Jixwe min ev xebat
li ser navê Enstîtuya Kurdî ya
Stenbolê dikir û saziyê li gorî
derfetên xwe heta jê dihat ma-
dî manewî piþtgiriya min dikir.
Heke ku ew sazî, ew kes, ew
xebat û berhemên weþandî ne-
bûna, ev ferheng evqas berfi-
reh û dirust pêk nedihat.

Li gorî we hêviyên we yên
der barê ferhengan de hatin
cih?

Wiha bibêjim; min dix-
west bêhtir rexne bên û rexne
jî bi niviskî bin. Ne ku bibêjin
mala te ava, te karekî baþ ki-
riye û ne jî bibêjin te þaþ ki-
riye. Mala te ava, lê ji ber çi
ava û mala te neava îcar ji ber
çi neava. Aliyên baþ û nebaþ
rasterast, bi awayekî berbiçav
deyne rastê. Mixabin kesek du
kes ne tê de, bi nivîskî kesî tiþ-
tek negihande min. Hin kesan
digotin dest û tîliyên te ter
bin, te xebateke pir pîroz kiri-
ye, hin kesan jî digotin ma-
moste hin tiþt þaþ in.

Me di pêþgotina xwe de
dabû xuyakirin. Me gotibû
em îdia nakin ku her tiþtê me
daye rast e. Em ne xwedî an-
gaþteke wiha ne. Bi gotina kin
û kurt, ev hêviya ku ez li ben-
dê bûm nehate pê. 

Tiþtê dilxweþker ev e ku ji
gelek kesan re bû çavkanî. Ya
rast êdî ji min bi xwe re jî çav-
kanî ye. Ez bi xwe jî gelek
caran lê dînêrim, bê ka min
peyv çawan nivîsiye, min wa-
teyên wê çawan diyar kirine.
Jixwe hevalên min ên ku di vî
warî de pispor in, digote min
ku xebatek wiha bivê nevê dê
bibe çavkanî. Min jî bi vê bîr
û baweriyê bêhtir bala xwe

dayê û ez bêhtir tê fikirîm.
Heta ji destê min hat bi kesan
þêwirîm û bi awayekî pir bi
hendaze min bala xwe berda
serê ku ez zêde þaþiyan nekim. 

Di ferhenga kurdî-tirkî de
131 hezar made û 35 hezar
jî berdewamiya madeyê he-
ne, ya rast kurdan jî wisan
hêvî nedikir ku evqas hebe.
Lê we ev yek dexiste holê.
Gelo bi rastî kurdî ev qas
dewlemend e?

Gava ku hê nû min dest bi
ferhenga tirkî-kurdî kir, hin
hevalên ku ji xebata min
agahdar bûn, digot ku tu kari-
bî 50-60 hezar peyvî bidî hev
dê serketineke mezin be. Lê
min jî ji xwe re digot, 'ez ê
karibim bigihîjim nêzî 100
hezarî.' Ji ber ku þert û mercên
em tê de bûn derfet nîn bû ku
em karibin herin her derê lê-
kolînan der barê gencîneya
zimanê kurdî de bikin. 

Li aliyê din rexne dihatin,
hinekan digot, 'çima ev ne xe-
bateke kolektîf e, çima çend
kes bi hev re çênakin?' Ev ne
tercîha min bû û min nedigot
ku ez dê bi tena serê xwe çê-
kim, bila kesî din çêneke. Lê
îmkan û derfet nebûn û em ni-
karibin li hêviya Godot bûna.
Digel her rexneyê, dîsan me
xwe lê qerase kir. Lê ji bo ku
bibe xebateke kolektîf, yanê ji
bo ku her kes keda xwe têkê,
ji bo ku kêmasî û þaþî kêmtir
bibin ez bi gelek kesan þêwî-
rîm. Min li fikir û ramanên
kesên pispor guhdarî kir. Pûte
bi wan da. Bi vî awayî heta ji
me hat, me xwest ku rengeke
wê wiha hebe. 

Piþtî ku ez ketim nav xeba-
ta li ser ferhengê min dît ku bi
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rastî jî zimanê kurdî wek
behreke kûr e û melevaniya
ku ez dizanim têrê nake da ku
ez karibim xwe bigihinim her
derê wê. Ji ber çi têrê nake? Ji
ber ku mirov karibe xebateke
tekûz pêk bîne, zanebûn têrê
nake. Loma ez dixwazim vê
bibêjim ne gengaz e ku mirov
karibe hemû peyvên ku di
zimanê me de hene di ferhen-
gê de bi cih bike. Çimkî
ziman tiþtekî zindî ye, tim û
tim xwe nû dike. Tiþtên nû
diafirîne.Yen heyî bi awayekî
tu dikarî xwe bigihîniyê. 

Ji bo ku tu bikaribî xebate-
ke wiha birêkûpêk bikî, divê
tu sê xebatên bingehîn bikî.
Yek divê tu xebata qadî ango
meydanî biki. Dudu, divê tu
zorgotina kurdî berhev bikî.
Sisê, divê tu hemû berhemên
xwe yên nivîskî bixwînî û ji
wan peyvan derxî. Îcar di þert
û mercên me yên îro de hê jî
ev pêk nehatine. 

Li ser berhemên me yên
klasîk hin lêkolîn hatine kirin,
peyv ji wan hatine derxistin,
hin xebatên zargotinê hatine
kirin, ku em ji wan îstîfade
dikin. Li aliyê din pir hindik
be jî xebatên lêkolînî yên li
ser zargotinê hatine kirin.
Çendî ku em bi têra dilê xwe
neçûne der bi der, gund bi
gund, bajar bi bajar, herêm bi
herêm negeriyane jî, lê dîsan
me ji peyvên wan herêman
sûd û kelk wergirtiye. Ji wan
herêman kesan peyv ji me re
þandine, me ji kesên ji wan
herêman pirsîne. Yanê bi vî
rengî, ne bes be jî, me peyv bi
dest xistine û di ferhengan de
bi cih kirine. 

Niha li ber destê min ji 6
hezarî  zêdetir bêjeyên kurdî

hene ku min di ferhenga
kurdî-tîrkî de bi cih nekirine.
Sedema wê ya pêþîn ev bû,
min ev peyv ji nivîsan berhev
kirine, lê baþebaþ min wateya
wan nizanibû û wext jî li me
teng bûbû, nexwe min dê ev
peyv ji xwediyên wan re bi-
þandana da ku wateya wan a
rast ji min re bigota. Ji lew re
min hiþt ji bo çapeke din. 

Li hemberî evqas peyvan
reaksiyona kesan çawan bû?

Bêhtir tiþtê ku ez þaþwaz
kirim pirs û bertekiyên kesên
kurd bûn. Helwesta wan, ber-
tekiya wan li hemberî vê fer-
hengê bû. Me got ku 131
hezar serê madeyê û 35 hezar
jî berdevamiya madeyê ne, ku
tevî hev dike 166 hezar made.
Gelekan digot, "Te evqas
peyv ji ku anîn?" Nabêje bi
rastî evqas peyv di kurdî de
hene, dibêje, "Te ji ku anîn?"
Ma ez ê ji ku bînim! 

Ez bi salan ji serê sibehê
heya êvarê rûnim li ser bifiki-
rim jî ez nikarim ev qas peyv
çêkim, ev yek ne mimkûn e.
Ew kurdên me yên ku li hem-
berî vê yekê þaþwaz dimînin,
pîvana wan ev e. Di tûrikê
wan de çiqas peyv hebin, gen-
cîneya zimanê kurdî ew e. 

Min divê ez tiþtekî aþkera
bibêjim. Ev peyvên ku di fer-
henga kurdî-tirkî de bi cih
bûne hemû ne xwerû bi kurdî
ne. Tiþtekî wisan li tu deverê
dinyayê tune ye. Di hemû zi-
manan de peyvên biyanî hene.
Ev yek ne tenê xweserî zima-
nê me yê dîl û reben e.

Mesela gelek peyvên erebî
ketine zimanê me. Sedema vê
yekê jî aþkera û diyar e. Ji ber
dînê îslamê ye. Kitêba pîroz a 

vî dînî bi erebî ye. Lewma
erebî wek zimanekî pîroz û
wek zimanê dînê îslamê ha-
tiye dîtin û pejirandin. Çawan
ku zimanê latînî ketiye hemû
zimanên ewrûpiyan, ji ber ku
ev wekî zimanê xirîstiyaniyê
hatiye dîtin, a wisan zimanê
erebî ketiye zimanê hemû ge-
lên misilman jî. Tenê ji ber
olê peyvên biyan nakevin nav
zimanan. Sedemên vê yekê
gelek in. Lewma di zimanê
me di jî gelek peyvên biyanî
hene. Ev ji bo zimanê me ne
kêmasiya ne jî dewlemendi-
yek e. Ev rastiyek cîhanê ye. 

Hin peyv hene ku cuda-
hiya di navbera wan de hin-
dik e. Lê þêweyê wan yek e,
wateya wan jî yek e. Wekî
aþkera-eþkere, hilo-hilî, tilî-
tilîk û hwd. Gelo rewþa van
peyvan di nav ferhengê de çi
ye?
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Ev mesela rastnivîsê ye, ji
ber ku ez ji çapemeniyê diha-
tim, min karê redaksiyonê jî
pir kiribû, min serê xwe li ser
êþandibû. Ji bo awayê rast ê
peyvê çavkaniyên min zima-
nê nivîskî bû, min ew li ber
çav girtin. Bivê nevê di warê
zimanê nivîskî de standarda
hin peyvan çêbûbû. 

Ligel vê yekê dîsan min
tenê qîma xwe bi wan neanî.
Hîn di sala 94'an de çend
gotarên min li ser guherina
dengan ên di zimanê kurdî de,
di Welatê Me de hatibûn çap-
kirin, dîsan piþtre bi awayekî
berfirehtir hin gotarên min di
kovara Zendê ya Enstîtuya
Kurdî ya Stenbolê de hatin
weþandin. Sedem û armanca
van xebatan jî ev bû ku em
rastnivîsîna peyvan di zimanê
nivîskî de bi cih bikin. Min ne
bi awayekî tercîhî ku em
bibêjin filan herêm filan de-
vok, lê heta ji min hat, bi awa-
yekî zanîstî min nêzikayî li vê
arîþe û gelemþeyê kir. Divê ez
bidim xuyakirin ku heta ji
min hatiye, min xwe ji devoka

herêma xwe jî dûr xistiye.
Nabêjim tesîra herêma min li
ser min tune. 

Ji aliyê vekîtê ango rastni-
vîsê ve gramer mifte ye. Lê
rêziman, gramer bi tena serê
xwe gelþê çaraser nake. Divê
tu serî li fonetîka zimanê xwe
bidî, divê haya te ji morfolo-
jiya pevyê hebe. Nizanim
gerek tu serî li etîmolojiya
peyvê bidî. Ji rastnivîsa kev-
neþopî sûd wergirî. Ev hemû
tiþt, her yek ji aliyekî ve bi
kêrî mirov tên û riyê li ber mi-
rov xweþ dikin.

Ev hemû dibin alîkar ku tu
bi ser awayê rast ê peyvê
vebî. Mesela peyvên ku heve-
dudanî bin, bi awayekî giþtî,
bi rihetî em dikarin ji nav
awayên wan ên cur bi cur ya
rast bibînin. 

Nimûneyek ji bo peyvên
hevedudanî bidim mange an jî
manga. Ev her du awa di zi-
manê me yê devkî de hene.
Heta di zimanê me yê nivîskî
de hin kes manga û hinde kes
jî mange dinivîsînin. Lê em
dizanin ku peyvek heveduda-
nî ye û ji pêrkîta /man/ û ji
navdêra /ga/ hatiye çêkirin.
Heta bi vê pêrkîtê peyva man-
ker jî hatiye çêkirin. Lewma
awayê wê yê rast, bêyî dudilî
ez dibêjim ku manga ye û pey-
va çêlek jî hemwateya wê ye.

Dîsan dixwazim aþkera bi-
kim ku ez ji aliyê rêziman ve,
ji hêla etîmolojî û morfolojiyê
ve nêzikayî li peyvan dikim.

Em bên ser peyva aþkera,
aþkere û eþkereyê. Di zimanê
me de lêkera me ya bi navê
aþkartin heye. Ev peyva me
ya aþkera, an jî aþkere û eþke-
re ji vê tê. Nexwe ew, êdî ne
eþkere an jî aþkere ye. Ev

peyv di hin devokên me de
bûye eþkere. Heta di Hawarê
de bi awayê eþkere derbas
dibe. Gelek kesên me vî awa-
yî ji xwe re rast qebûl dikin.
Ger ku ew dûvajoyên Cela-
detin Bedirxan dibêjin herê-
ma Botan ji bo bilêvkirina
kurdî bingeh e, botî çi bibêjin
a rast ew e. Na, Celadet Be-
dirxan bi xwe jî di Hawarê de
dibêje, "Ez botî me lê ez bi
kurmancî dinivîsîm. Heke
min wekî botiyan binivisiya
min dê bigota çêbî, min nedi-
got çêbû. Yan jî min dê bigo-
ta bîk min nedigot bûk." Ev jî
nîþan dide ku Celadet bi xwe
jî li ser rêbaza gramerê ye. Ne
ya filan herêmê yan ya bêvan
kesî. 

Ji bo rêbaza gramerê ez
hin nimûneyan bidim. Hinek
gava lêkerê li gorî deman
dikiþînin û dinivîsin, dibêjin
bihîstin an jî bihîztin. Li vir
meseleya dengên /s/ û /z/yê
heye. Em dizanin ku di zima-
nê kurdî de tewanga lêkeran
heye û lêker di dema niha û
dema bê de gava tên kiþandin,
tên tewandin. Mesela ji bo ki-
þandina lêkera parastinê bibê-
jim, dibêje diparêzim, ez dê
biparêzim, ji bo demên borî
dibêje min parast, min para-
stiye, min dê biparasta û hwd.

Ez dirêj nekim. Ji bo pey-
vên ku guhertoyên hev in, heta
ji me hatiye me awayekî wan î
rast tercîh kiriye û me cih daye
awayên wan ên din jî. Lê me
berê bikarhêneran bi kurtebêja
bnrê daye awayê rast.

Ji lew re em mecbûr man
ku em wan jî di ferhengê de bi
cih bikin. Ji bo ku hîn di vî
warî de lihevkirineke me tune
ye. Zimanê me yê nivîskî tam
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Ji aliyê vekîtê
ango rastnivîsê ve gra-
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zimanê xwe bidî, divê
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pevyê hebe. Nizanim
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jiya peyvê bidî. Ji rastni-
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mirov tên û riyê li ber

mirov xweþ dikin.
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li hev bi keys nebûye. Standard
nebûye. Nemaze ji aliyê rastni-
vîsina cureyên peyvan ve.

Ev peyv pir in û zêde duba-
re bûne, sedemê wê çi ye?

Tilî û tilîk, wateya van her
duyan jî yek e. Lê ku tu lê bi-
nêrî tilî bi halê xwe yê sade
ye. Tilîk, careke din hatiye çê-
kirin û nuansek di navbera wê
û tilî de heye. Wekî vê, pêçî û
pêçîk jî  hene. Carinan ew bi
paþgira /k/yê tên biçûkkirin.
Êdî ew peyvên ji hev cuda ne.
Ji aliyê wateyê ve cudahiyek
di navbera wan de çêdibe. Ji
lew re wek du bêjeyên ji hev
cihê divê mirov hilde dest. Ji
aliyê þêweyê ve gelþ nîn e. Lê
peyva mîna ling ku wekî ning,
nik, nig derdikeve pêþberî mi-
rov, xwedî pirsgirêk e. Ji lew
re hewce dike ku mirov awa-
yê wê yê rast tespît bike.

Li ser vê peyvê em vê bi-
din xuyakirin ku ji bilî ketina
dengan, guherîna dengan jî tê
de çêbûye. Di zimanê me de
dengên "l" û "n" pir bi hev
diguherin. Wekî "nivîn" û
"livîn". Ji neçarî di ferhengê
de me cih daye guhertoyê van
peyvan jî, lê heta ji me hatiye
me awayê wê yê rast ji xwe re
esas girtiye û bi kurtebêja bnr
jî, berê bikarhêneran daye ser
a rast.

Hûn carinan dibêjin ev ne
dewlemendiya zimanê kurdî
ye. Bi rastî jî ev sergêjiyek e.
Gelo çareya sadekirin û ze-
lalkirina van peyvan tune ye?

Wiha bibêjim, pirsgirêka
me di tilî, pêçî an jî pêçîkê de
nîn e. Problem ev e. Hin peyv
hene ku gelek guhartoyên wan
hene. Herêm ji hev cuda bi lêv

dikin. Pêwîst e ku em ji nav
wan awayê herî rast bibijêrin
û di zimanê nivîskî de wê bi
kar bînin. Ji bo zelalbûna mi-
jarê ez li ser nimûneyekê ra-
westim. Kêrgoþk, kêvroþk,
kîvroþk, kîroþk û her wekî
din. Pirs li vir ev e: Gelo ji
van kîjan a rast e. Ji ber ku ev
guhartoyên hev in divê em
yek jê li gorî pîvaneyan ji xwe
re rast bipejirînin. 

Ji bo ku bê zanîn bê em ça-
wan nêzikayî li peyvên wiha
dikin, ez hinek li ser vê nimû-
neyê bisekinim. Peyv, peyve-
ke hevdudanî ye, ji "ker",
"goþ" û parkîta "k"yê çêbûye.
Rastiya wê kergoþk e û hin
herêm dibêjin kêrgoþk. 

Mesela em dê bêhn an bîn,
çawa/çawan an çewa/çewan,
wisa/wîsan an wesa/wisin,
usa binivîsin. Yanê ez dikarim
bi sedan mînakên wiha bidim.
A problem li ser van e, ne li
ser peyvên sînonîm e. Ji ber
ku hîn zimanê me yê nivîskî
nebûye xwediyê standardekê
û her nivîskar an weþanek
xwedî hin rastnivîsan e. Ez jî
neçar mam min ew awayên
peyvan di ferhengê de bi cih
kirin. Jixwe bi domana demê
re, hêdî be jî awayên hin pey-
van derdikevin pêþ û bi muda-
xaleyeke zanistî ew peyv bere
bere di zimanê nivîskî de cihê
xwe digirin. 

Ji bilî van peyvên ku ji
aliyê þekil ve guhertoyên hev
in, peyvên me yên hemwate
jî, serêþiyê, sergêjiyê çêdikin.
Bikarhênerên zimên ji xwe re
metel û heyîrî dimînin ka kî-
janê bi kar bînin.

Bivil, difin, kep û poz pey-
vên sînonîm in, ango hemwate
ne. Îcar li herêmeke me ya din

poz xwedî wateyeke xerab e.

Xebitîn, þixulîn, þiqulîn,
þol kirin, an jî nexþ û neqþ,
fekirîn, fedkirîn û fîkirin, qise
û qezî, kivkarik, kiyark, ki-
dark, kuvark, karî, karok, kar-
dî û nizanim çi. Mînakên wi-
ha zehf in û hemwateyên hev
in. Lazim e em ji van re çare-
yekê bibînin. 

Ji bo bersiva vê pirsê ez
dixwazim vê bibêjim. Karê
me zor û dijwar e. Pêwîst e
em bi awayekî zanistî li ser
wan rawestin û awayekê jê ji
xwe re rast bipejirînin. Her
wiha, divê em zaravayên xwe
yên din jî li ber çavan bigirin
û yên hevpar ango muþterek ji
xwe re tercih bikin ku ew di
zimanê me yê nivîskî de der-
keve pêþ. Bi vî awayî qet nebe
di warê zimanê nivîskî de em
dê karibin hinekî din zarava-
yên xwe nêzî hev bikin. Bi vê
kirinê, belkî em karibin piçekî
ji sergêjiyê xwe rizgar bikin.

Hin peyv hene ku xwedî ge-
lek wateyan in. Ev peyv di
her du ferhengan de jî pir
in. Gava ku pêdivî pê çêbe,
gelo mirov çawan jê sûd
wergire û kîjanê esas bigire?

Bikaranîna ferhengê bi se-
rê xwe zanebûnekê dixwaze.
Kesê ku ferhengan bi kar tîne
û bixwaze sûdê ji wan wergi-
re, divê bizanibe ferhengê bi
kar bîne. Ev yek, a duyemîn,
ji ber ku ev ferheng ferhengên
du zimanî ne ku yek tirkî-
kurdî û ya din jî kurdî tirkî ye,
divê mirov van her du zima-
nan baþ zanibe. Gava ji ya
tirkî-kurdî îstifade bike divê
ku tirkî baþ bizanibe ku kur-
diya wê ya rast bibîne, yê ku ji
ya kurdî-tirkî sûd wergire,
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divê ku kurdî baþ bizanibe ku
bikaribe tirkiya wê ya rast
bibîne. 

Aliyê din jî dimîne li ser
amadekarê ferhengê, ku divê
ew jî zelaltir û fehmbartir ka-
ribe mijaran hilde dest, þîrove
bike, bi hevokên nimûneyî jî
bike ku bikarhênerên ferhen-
gê nekevin kêmasî û þaþiyan. 

Mesela ez bibêjim, ez ga-
va li ya tirkî-kurdî dinêrim
eger aqilê min ê îro bûya min
ê bi awayek din nêzikayî lê
bikira. Ji lew re ez dixwazim
careke din li ser ya tirkî-kurdî
bisekinim ku ez wê hîn sivik-
tir û fehmbartir bikim.

Tiþtên ku em nefikirîne, di
piratikê de tu dibînî ku divê ne
wisan bûya. Ez ji aliyê pratîk-
bûna ferhengê ve vê dibêjim.
Ji bo nimûne, diviya ku min ji
bo hemûyan hevokên nimûne-
yî bidana da ku hêsantir bi-
bûya. 

Em wê jî ji bîr nekin ku
fehengên du zimanî ji sedî sed
bersiva her tiþtî nikarin bidin.
Hinek jî li ser qabiliyeta bi-
karhêneran dimîne.

We di her du pêþgotinên
xwe de jî gotiye ku ev fer-
heng di esasê xwe de ya kur-
mancî ye, ne ya kurdî ye.
Gelo çima?

Em dibêjin zimanê kurdî,
lê zimanê kurdî di nav xwe de
xwedî çar zaravayan e, heta
hin kes hejmarê zêdetir dikin.
Gava tu navê kurdî lê datinî
yên ji zaravayên din dibêjin,
"Ma ku kurmancî kurdî be,
nexwe zaravayê me çi ye."
Kurdî ji bo hemu zaravayan tê
gotin. Ev navê wan î raser e.

Ligel ku min wekî navê

kurdî tercîh kir jî, min pêwîstî
pê dît ku ez bidim xuyakirin
ku ev ferhenga tirkî-kurmancî
an jî kurmancî-tirkî ye. Çaxê
ku kesên ne kurd ji van fer-
hengan sûd wergire bizanibe
ku ev kîjan zarava ye.

Jixwe kevneþopiyek çêbû-
ye, kesên ku ferheng amade
kirine tavan gotine ferhenga
kurdî. Lewma me jî da ser wê
rêçê. Ev nayê wê wateyê ku
me ji zaravayên xwe yên din
jî îstîfade nekiriye, sûd ji wan
negirtiye. Nemaze ji soranî.
Lê ev ferheng, bi taybetî yên
zaravayê kurmancî ne. 

Li gorî we, ji bo standar-
dkirna ziman rola ferhengê
çi ye?

Wekî her tiþtê me, zimanê
me jî di rewþeke ne asayî de
ye. Heta ku rastnivîseke me
ya ku her kes li serê li hev ki-
riye, tune be, tu dê çawan fer-
hengê amade bikî?! Ev bi serê
xwe ji me re gelþeke mezin e.
Em hîn ne xwedî vekîteke
welê ne ku li ber destê me
heye û her kes li gorî wê dini-
vîse.. Ne ku em dibêjin qayde
û rêzikên zimanê me nehatine
danîn. Ji vî aliyî ve em ji Ce-
ladet Bedirxan re minetdar in.
Lê hemû cureyên peyvên me
yek bi yek nehatine tespîtkirin
û awayê wan ê rast nehatiye
diyarkirin. Ev yek wek ge-
lemþeyeke mezin li ber me
sekinandî ye. 

Her kes xwediyê fikrekê
ye. Me her tiþtî bi xwe neda
destpêkirin. Der barê vekîtê
de xebatên hin kesan hene. Di
pratîka nivîsandinê de me hin
tiþt bi hev û din dan qebûlki-
rin. Þaþ be jî me wisan biryar
li ser þêweya hin peyvan girt. 

Lê ferheng bi ya min her çi
qas armanceke wê ya wisan
tunebe jî lê êdî bû wek rêbera
rastnivîsê jî. Ji ber ku gelek
kes tiþtan ji min dipirsin, di-
din xuyakirin ku rastnivîsa
ferhengê ji xwe re rast dipeji-
rînin. Lewma ez wisan dibê-
jim. Lê ez angaþt nakim ango
îdia nakim û nabêjim ferheng
ji aliyê rastnivîsê ve jî bêkê-
masî ye, tu qusûr tê de nîn e.
Her tiþt diguhere. Bi qonaxa
demê re ramanên mirov,
biryar û angaþtên mirov jî
diguherin. Zanebûna mirov
zêdetir dibe, vê gavê mirov
çewtiyên xwe jî dibîne. Li go-
tina xwe poþman dibe.

Lê em nikarin li hêviya ku
bila her tiþt çêbe, bila bikemi-
le û hêja em dest biavêjinê,
bimînin. Wext li me dereng e,
bi rastî jî leza me heye. Bi vî
zimanî, bi vî zaravayî êdî ji
berê bêhtir tê nivîsandin û
weþan tê kirin. Lewma jî divê
em lez bikin û bilezînin. Ji ali-
yê ziman ve bingehê xweþ bi-
kin. Riya bikarhênerên ziman
rast bikin.  

Pêdiviya resenkirina zimên
heye? Gelo resenkirina zi-
mên, dê rîskekê jî bi xwe re
neyne? Hûn vê yekê çawan
dinirxînin?

Ez bi xwe dibêjim ku divê
mirov tehdeyê li zimên neke.
Ziman, divê di destê bikarhê-
neran de neke qarewar; neke
hawar û gazî. Li ser rûyê erdê
tu zimanekî xwerû nîn e. Di
hemû zimanan de peyvên
biyanî hene û zimanê ku bûbe
zimanê nivîskî, bûbe zimanê
perwerdehiyê jixwe nikare bê
angaþtin ku di wî zimanî de
peyvên biyanî nîn in.
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Ew zimanên ku êdî bûne
zimanên sereke yên dinyayê
wekî îngilizî û fransî, wekî
erebî ku ev ji bo alema îslamê
zimanekî hevpar e, ew bi xwe
jî nikarin biangêjin ku zimanê
wan zimanekî xwerû ye, he-
mû peyv û biwêj ji binyata zi-
manên wan tên û wan ji zima-
nekî din tiþtek nestandiye. Na! 

Lê ev heye, hin peyv, têgi-
hên ku pêwîstiya zimanê me
bi wan heye ger em karibin li
gorî binyata zimanê xwe, bêyî
ku em zorê bidinê, bi pêrkît,
parkît û navkîtan, bi teknîka
peyvên hevedudanî wan çê-
kin, çima em çênekin?! Zima-
nê me ji vî aliyî ve xwediyê
derfetên baþ e. Ev derfet des-
tûrê didin ku mirov peyvên nû
li zimanê xwe zêde bike. Ji-
xwe her netewe serî li vê rêba-
zê dide. Lê bi þertê ku em
zorê nedin zimanê xwe.

Lê ku em nikaribin bikin û
di ser de jî em xwedî helwe-
steke wisan bin, bi vê helwe-
sta ku divê hemû peyvên zi-
manê min resen bin, kurdî bin
em dê dasê li gûzika piyê xwe
bixin.  Em dê ziyanê bigihînin
zimanê xwe. Em dê wî tehl
bikin. Eger em wê bikin dê zi-
manekî nefehmbar, yê tênegi-
hîþtî derkeve rastê. Belkî ji
me pê ve dê tu kes jê fehm
neke. Her wiha eger em di þû-
na peyvên biyan de bixwazin
peyvên resen ên kurdî bi kar
bînin, em dê sîstema kodan a
zimên têk bibin û bikin mare-
kî nîvkuþtî. Mesela hin biwê-
jên me hene ku tê de bêjeyên
biyan derbas dibin, eger li
þûna wan em yên kurdî bi cih
bikin, wateya biwêjê tev de
têk diçe. Ji bo nimûne em balê
bikiþînin ser vê biwêjê: "Din-

ya alem bi me hesiya." De
werin em dinya û alemê ji jê
biavêjin û peyvên resen ên
kurdî li cihê wan deynin. Cî-
han û gerdûn bi me hesiya.
Ma li rastê êdî biwêj dimîne! 

Bi kurtasî, tiþtê ku ketiye
zimanê me êdî malê gencîne-
ya zimanê me ye. Lewma min
di ferhengê de cih da hemû
peyvên ku ketine zimanê me,
bêyî ku ez li rayek û koka wan
binêrim. Li wir qesta min ne
ew zimanê þikestî û asîmile-
bûyî ye. Êdî ev maye li ser
helwesta bikarhênerê zimên.
Di vî warî de ew xwediyê çi
siyasetê bin, dê li gora wê si-
yaseta xwe li ser zimanê kurdî
bi kar bînin. Eger rabe bibêje,
"Ez dixwazim zimanekî xwe-
rû yê kurdî bi kar bînim.", tu
nikarî bibêjî, "Tu çima wisan
dikî?" Tu dikarî rexneyan lê
bigirî, lê tu nikarî jê re bibêjî
tu wisan bikî ez ê te ceza bi-
kim. Di çarçoveya rexneyê de
her kes dikare rexneyê li zi-
manê hev bigire, bê ka çi qas
li gorî siruþta zimanê kurdî ye. 

Ziman jî mîna organîzme-
yeke candar e. Zindî ye, xwe-
dî rêzik û qaliban e; xwedî
riyên vegotinê ye. Þayes ango
teswîrên wê hene. Riyeke ku
tê de diherike heye. Divê haya
mirov têr baþ ji taybetiyên zi-
manê mirov hebe û ziman ne
aîdî yekî ji me bi tenê ye. Ew
ê me giþtan e. 

Wekî amadekarê du ferhen-
gan tu rewþa zimanê kurdî
çawan dibînî?

Divê mirov bi du awayan
li zimanê kurdî binêre. Yek ji
navê ve, yanê zimanê kurdî çi
ye, têr dike nake û hwd. Aliyê
din jî ev e; divê mirov ji aliyê
derve ve lê bînêre, ku rê li ber
hatiye girtin, hatiye qedexeki-
rin. Rê nehatiye dayîn ku ew
peresîna xwe, werariya xwe
berdewam bike. Her wiha bi
vê yekê jî nemane, ev ziman
hatiye talankirin jî. 

Heke mirov li gorî asta
cureyên civakan li kurdî (ne-
maze ez ji bo zaravayê kur-
mancî dibêjim) binêre, mirov
dibîne ku kurdî li gorî civaka
feodal werariya xwe temam
kireye, kemiliye. Heta tu di-
karî bibêjî ku tu kêmasiyên
wê, ji wî aliyî ve nemabûn.
Werar bûye, tekamil bûye, bi
rihetî hewcedariyên xwe da-
bîn û bîter kirine. Lê piþtî ku
hatiye qedexekirin û rê li ber
hatiye girtin bi þûn de, ketiye
rewþa têkçûnê. 

Ziman tiþtekî wisan e ku tu
bi kar neynî, winda dibe. Ji
heyama Komara Tirk bi vir
ve, ji ber ku rê li ber hatiye
girtin û hatiye qedexekirin,
pêþketina wê rawestiyaye, li
cihê xwe jî nesekiniye, bere-
vajiyê wê, bi paþ ketiye.
Paþketin tê de çêbûye. Nikari-
bûya rewþa xwe ya heyî bipa-
rêze. Lewma peyv û têgihên
wê, biwêj û qalibên wê hatine
jibîrkirin. 

Îro em dêhna xwe didinê,
kesên ku ji dibistanên tirkî
rabûne, bi qasî ku dikarin bi
tirkî bipeyîvin, bifikirin û ya
dilê xwe vebêjin, ew çend
nikarin bi kurdî biaxivin û ya
di dilê xwe de bibêjin, raman
û hizirên xwe derbibin. Ji ber
vê yekê xwendeyên kurd bi
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qasî nexwendeyên kurd, bi
zimanê xwe nizanin. Digel vê
yekê, dîsan em bi rihetî dika-
rin bibêjin ku zimanê kurdî
têra xwe heye. Tenê pirsgirê-
ka wî ev e ku qedexetî, rêli-
bergirtin û astengên li pêþiyê
bên hilanîn. Gava destekî
zanistî têkilî wî bibe, ew kil û
kêmasiyên ku hene dê ji holê
bên hildan. Ziman jî birêkû-
pêk bibe, biserûber bibe. Ez
bi dilekî saf, vê bibêjim, bi
rastî jî zimanê kurdî zimanekî
zengîn û dewlemend e. Teknî-
a zimanê kurdî bi xwe destûrê
dide te ku tu têkilîkirineke baþ
lê bikî û vî zimanî ji rewþa
neyînî rizgar bikî. Peyvên nû,
yên ku hewcedarî bi wan heye
jî, mirov pir bi hêsanî diþê ji
pêrkît (pêþgir), navkît (nav-
gîr) û parkîtan (paþgiran) da-
rêje û çêke. Jixwe her ziman
wisan dike. Di her zimanî de
peyvên nû ji binyada zimên
tên  bidestxistin.  

Gelo li Bakur xetere li pê-
þiya ziman heye? Ziman di
çi rewþê de ye? 

Ji sala 1991'ê bi þûn de, di
dema Ozal de, li Tirkiyeyê
qedexebûna li ser zimanê
kurdî hate hilanîn. Ji wê bi
þûn de weþanên me bi kurdî
derketin. Kasetên bi kurdî
derketin. Ne ku em dibêjin rê
li ber nehate girtin û nehatin
astengkirin. Qet nebe, ji hêla
qanûnî ev asteng neman. As-
tengî di kirdariyê de çêbûn.
Îcar kesên ku kar û barên xwe
bi tîrkî dikirin, hêdî hêdî lê
vegeriyan û karên xwe bi
kurdî jî kirin. 

Di warê zimanê kurdî de,
li Bakur pêþketinek çêbû.
Dezgehên me yên ku li ser

kurdî dixebitin, yên bi kurdî
xebatên xwe dikin hatin da-
mezirandin. Her çend ev dez-
geh bi piranî ne di nav gel de
bin jî karên baþ kirin û niha jî
dikin. Bi vê yekê, ev mesele-
ya asîmilasyonê bi awayekî

hate þkandin. Rê li ber hin tiþ-
tan hate girtin û hêdî hêdî zi-
manekî me yê standard ê nivî-
skî li nav gel belav bû. Ziman
jî bi pêþ ket, hejmara kesên ku
niha bi kurdî dinivîsin, dixwî-
nin, diaxivin zêdetir bûye.
Vejînek çêbû. Ev cihê kêfx-
weþiyê ye. Lê xetereyeke din
heye, divê em wê jî bibinin. 

Zarok, dahûtiya neteweyê
ne. Eger zarokên wê neteweyê
bi zimanê xwe perwerde ne-
bin, bi zimanê xwe nepeyivin,
nenivîsin ew ziman dikeve
xetereyê. Heke zarokên me bi
zimanê xwe mezin nebin û bi
zimanê dê û bavê xwe rane-
bin, xetere gelek mezin e. Ne-
xwe asîmilasyon li ber deriyê
me di kemînê de ye. Bi rastî
divê em baþ li halê xwe bifiki-
rin. Ziman bi me kesên navse-

re, bi me kesên xwende nafili-
te. Çimkî yên ku wî zimanî ji
me teslîm bistînin û dewam
bikin, zarokên me ne. Divê
em zarokên xwe ji bîr nekin.
Ji lew re zarokên me ayende-
ya me ne, dahatûye me ne. Ji
ayendeya me re, xetereya herî
mezin ez dibêjim ev e. Divê
zarokên me bi vî zimanî rabin.

Vekirina kursan çi tesîr dika-
re li ser asîmilasyonê bike? 

Vekirina kursan pêngavek
e. Em behsa rejîmekê dikin ku
ev 80 sal in li ser înkara kur-
dan xwe berdewam kiriye. Ev
ancax dikare qulêreke biçûk
di vê sîstemê de veke û roniyê
bixe ser riya te ya tarî.

Lê ev têrê nake. Em qîma
xwe bi tenê bi vekirina kursan
bînin em ê bi destê xwe mala
xwe xera bikin. Di vê serde-
ma han de, eger ziman nebe
zimanê bazarê, nebe zimanê
perwerdehiyê, nebe yê xwen-
din û nivîsandinê, nebe yê her
warê jiyanê, nikare ji mirinê
xelas bibe. Nexwe ev ziman
dê hêdî hêdî pûç bibe, bihele
û ji navê rabe. Ji bo ku ev
ziman winda nebe, geþ bibe
zimanê tirkî xwedî çi mafî be
divê zimanê kurdî jî xwedî wî
mafî be. 

Îro bi tenê zimanê me li
herêmên gundewar serdest e.
Berê li bajar û navçeyên me jî
ev ziman zîndî bû. Digel ku
ew qas pêþketin çêbûye jî, em
dibînin ku zimanê me li van
deran bi awayekî lez û bez
berepaþ diçe. Wisan bûye ku
êdî di gundan de jî zarokên
me bi tirkî dipeyivin. Zimanê
zarokên me ne bi kurdî, lê
dibe bi tirkî.
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Baþ bala xwe bidê, gelê
me biçûk mezin tev mesajên
xwe yên bi telefona destan bi
tirkî dinivîsin. De em ji xwe
re bifikirin ku gava þivanê me
yê li serê çiya jî mesajên xwe
ne bi zimanê xwe, lê bi tirkî
binivîse, divê mirov rûne li ser
halê xwe têr birame. Ziman bi
rastî hestiyê piþtê yê netewa-
yan e. Eger zimanê me ji destê
me here, em wekî netewe nika-
rin li ser piyan biminîn.

We 131 hezar peyv çawan
hesab kirin, ferhengên tirkî
an jî yên din çawan hatine
hesabkirin?

Îro derfetên gelek mezin
hene. Kompîtûr tiþtekî wisan e
ku tu bi kompîtûrekî dikarî se-
rê hemû madeyan hesab bikî.
Me jî bi kompîtûrê hesab kir.
Min peyv hejmartin û berde-
wamiya wan jî yek bi yek hej-
martin. Ji ber ku min nikaribû
bi kompîtûrê bihejmarta.131
hezar serê made yê û 35 hezar
jî berdewamiya madeyê ye. Bi
tevahî 166 hezar made. Fer-
henga Saziya Zimanê Tirkî
(Turk Dil Kurumu), ya ku van
salên dawî derketiye, 50 hezar
serê madeyê, 25 hezar jî ber-
dewamiya madeyê ku bi giþtî
75 made ye. 

Di van madeyan de  pey-
vên sînonîm hene, yên ku ji
aliyê þekil ve guhertoyên hev
in, hene. Yên ku sînonîm in,
tu mecbûr î wan bidî, ev wek
madeyek tê hesabkirin. Wekî
axaftin, peyivîn, qise kirin,
þtexilîn, þor kirin, xeber dan.
Ev sînonîmên hev in lê ji hev
cuda ne. Qezîkirin û qisekirin
guhartoyên hev in. Me peyva
qezî jî daye, lê me bi kurtebê-
ja bnr (binêre) berê bikarhêner

daye peyva qise. 

Ji ber ku zimanê kurdî
(qesta min kurmancî ye) hîn
di warê zimanê nivîskî de bi
keys nebûye, loma em jî neçar
man ku em hin guhartoyên
peyvan jî bidin. Em bala xwe
didinê ku di zimanê nivîskî de
jî hevnegirtineke rastnivîsa
peyvan heye. 

We hem di ferhenga kurdî-
tirkî de hem jî di ya tirkî-
kurdî de koka peyvan diyar
nekiriye, ji ber çi we diyar
nekir?

Belê, beriya ku ez dest bi
xebatê bikim min bi taybetî
bala xwe da ferhengên du
zimanî. Ji ber ku ferhenga ku
min dê amade bikira dê du
zimanî bûya. Hema bibêje bi
giþtî kesî etîmolojiya peyvan
yanî koka wan destnîþan neki-
riye, nedaye xuyakirin. Tiþtê
ku girîngî pê tê dayîn ev e: Bi
riya zimanekî tu zimanê xwe
bidî hînkirin. Niha em jî aþke-
ra bibêjin, bi riya zimanê tirkî
em dixwazin kurmancî bidin
hînkirin. Ê ku hindik dizane
kurmanciya xwe pê bi pêþ
dixe, zengîntir û dewlementir
dike. Min ji bo vê yekê dayî-
na koka peyvan pêwîst û gi-
rîng nedît. 

Lê min hemû cureyên pey-
van dan. Ew nebûya nedibû.
Cureyê peyvê çi ye, nêr e, mê
ye, nêtar e, navdêr e, hoker e,
rengdêr e, cînavk e, daçek e;
lêkereke çawan e, tebatî ye,
lebatî ye, gerguhêz e, neger-
guhêz e me ev tev di ferhen-
gan de nîþan kirine. Tu koka
peyvan nedî jî dibe. Ev mese-
leya tercîhê ye. Ne ku kêmasî
an jî zêdehiyeke wê ye. Lê
eger tu di ferhengên yek zi-

manî de, peyvên zimanê xwe
bi zimanê xwe þîrove bikî,
divê tu etîmolojiya wê, koka
peyvê jî bidî. Ev nebe nabe.
Ev ji ber vê yekê bû; me wi-
san guncan dît.

Hûn ferhengên xwe bi çi
awayî bi nav dikin? Ferhen-
gên berhevkirinê ne, ferhen-
gên fireh û mezin in, çi ne?

Ferhanga þêweyê berfireh
e, ya mezin e. Lê ji bo rewþa
me ya awarte, ya neasayî, em
neçar mane ku ji cureyên fer-
hengên din, bêhemdî be jî,
îstifade bikin. Me di bersiva
pirsekê de diyar kir. Ji ber ku
hîn peyvên me bi giþtî, yên
tên zanîn, ji aliyê þekil ve, ji
aliyê rastnivîsê ve lihevhati-
nek li ser wan çênebûye û hîn
jî li rastê, li ber destê me rêbe-
reke rastnivîsê ku hemû cure-
yên peyvên kurdî di nav xwe
de dihewîne tune, em neçar
man ku em guhertoyên wan jî
bidin. Yanê em bibêjin nogin
e, newgon e, nûgon e, li ser
van bivê nevê em dikevin ten-
gasiyê. 

Me li gor bîr û baweriya
xwe, li gorî zanebûna xwe û li
gorî pîvaneyên xwe ku em ji
wan bawer in, em dibêjin ilmî
ne, me þekilê wan ê rastnivîse
tercîh kir. Xwezî me ev mer-
hala li dû xwe hiþtibûya, em li
ser þeklê peyvan gihîþtibûna
lihevhatinekê û ji vê geremo-
lê, ji vê sergêjahiyê xelas bû-
bûna.

Li jor di axaftinên we de
hûn li ser hin rexneyan seki-
nîn. Lê em dîsa bipirsin, he-
ta îro gelo rexne li we hatine
girtin, eger hatibin girtin ji
kîjan aliyan ve rexne li we
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hatine kirin? 

A rast tiþtê ku min hêvî di-
kir pêk nehat. Ji bo her du fer-
hengan jî rexne û nirxandinên
ku min hêvî dikirin, ez li ben-
dê bûm, nehatin. Em hînî du
terzê rexneyan bûne. Em ne-
bêjin terz, em hînî du gotinan
bûne. An em dibêjin mala te
ava, dest û pêçiyên te ter bin,
an jî dibêjin ne baþ e, þaþî hene. 

Bi awayekî baþebaþ nir-
xandin nehatin kirin, krîtîkên
wan nehatin kirin. Aliyên wan
ên kêm, aliyên wan ên baþ li
ber çavan nehatin raxistin.
Kesek du kes ne tê de ku wan
bi nivîskî ji min re þandin ku
li ser ya tirk-kurdî bûn. Li ser
a kurdî-tirkî hîn jî rexneyên bi
nivîskî negihîþtin ber destên
min. Lê ez li heviyê me, ez ne
xwediyê wê angaþtê (îdiayê)
me ku ferhengên min amade
kirine bêkêmasî û þaþî ne. Her
wiha angaþta min a ku çi pey-
vên kurdî hene min di ferhen-
gan de bi cih kirine jî tune.

Jixwe heta rewþa asayî çê-
nebe em nikaribin li her deve-
rên welatê xwe bigerin, bi her
kesî re bêendîþe, bêfikar,
bêtirs bidin û bistînin. Em ne-
þên xebatên meydanî bikin,
xebatên lêkolînî yên li ser zar-
gotinê û li ser berhemên xwe
yên klasîk bikin. A heta ev
xebat pêk neyên em nikarin
bibêjin em xwedî ferhengeke
ya neteweyî ne. Jixwe ew fer-
hengên ku min amade kirine jî
ne xwedî wê angaþtê ne. Ew
ferhenga ku em li hêviyê ne,
ya kurdî bi kurdî ye. Divê ew
bê amade kirin. Heta  ku em
ne xwediyê wê ferhengê bin
em nikarin bibêjin em xwedî
ferheng in. 

Helbet gotinên mîna dest û
pêçiyên te ter bin, mala te
ava, spas û hwd. xweþ in. Mi-
ov pê kêfxweþ dibe. Lê ji bo
ku xebat baþ û biserûbertir
bên kirin, hem alîkarî lazim e
hem jî rexne û nirxandinên di
cih de. Rexne jî divê bipalpiþt
bin, bi delîl û mesnet bin. Ne
ku em pesnê hev bidin, an jî
em dexesî û çavnebariya hev
bikin. 

Berê peyv di nav jiyanê de
belawelayî bûn. We ew nêçîr
kirin, we ew berhev kirin û
anîn ba hev. Jê jî behrek pêk
anî. Gelo jiyîna bi peyvan re,
rabûn û rûniþtina bi wan re
hesteke çawan e? Nêçîrvanî
hîn jî didome?

Ji ber van gotinên we yên
dilxweþker spasiyên xwe pêþ-
kêþî we dikim. Bi rastî yên ku
min nas dikin, dizanin ku ev
serê çendik û çend salan e ku
ez hem serê xwe bi peyvan re
diêþînim hem jî nêçîrvaniyê
dikim.  Lewma hevalan bi vî
navî ez bi nav kirim. Bi rastî
tiþtekî gelek xweþ e. Ji ber ku
kêfa min ji zimên re tê, eþqa
min jê re heye, loma bi min
xweþ e. Çawan ku vebînerek
ango kaþîfek tiþtekî dibîne pê
dilþad dibe, dema ku ez jî
peyveke ku ez nizanibim an jî
maneyeke wê ya din ku ez pê
nehesiyabim ez dibînin, ez pê
kêfxweþ dibim. Te dît dibêjin
ku baskên mirov hebin mirov
dikare bifire, a tiþtekî wisan bi
min re çêdibe. 

Wexta ku hê min dest bi
ferhengê nekiribû, lê ez li ser
ziman dixebîtim, gotinên
wekî "Zimanê kurdî dewle-
mend e, mezin e" hinek ji min
re wek propaganda dihatin.

Her miletekî bindest, gelekî
bindest, zimanekî tehdedîtî,
zimanekî qedexekirî, zanave-
ke (nasnameyeke) qedexekirî
bi her awayî  dikeve rewþa
xwe parêziyê: Yek dibêje tu
nîn î, hebûna te red û înkar di-
ke, tu jî li ber xwe didî, ji bo
ku tu hebûna xwe ji her aliyî
ve bidî îsbatkirin, carinan tiþ-
tên derî aqil û rastiyê dibêjî.
Ev tê fehmkirin.

Li hemberî red û înkarê
mirov ji xwe re li kesên xwe
yên qehreman, kesên dîrokî û
zanyar digere Mirov dibêje
çandeke min a dewlemend,
zimanekî min î zengîn, edebi-
yateke min a pêþketî, zargoti-
neke min a wekî xezîne heye.
Bi kurtasî, mirov li kesên zan-
yar, zana û jîrik, li kesên ku li
dinyayê serê mirov bi wan bi-
lind bibe, digere. Mirov dix-
waze vîtrîna xwe ya moralê bi
kesên bijare û nimûne tijî bi-
ke. Da ku baweriya mirov bi
mirov were.

Îcar ez bibêjim, piþtî ku ez
ketim nav xebata zimên, min
dît ku bi rastî jî zimanê kurdî
behr e. Ew soberiya (meleva-
niya) ku ez pê dizanim, têrê
nake. Yanê pêwîstî bi eþqeke
hîn mezintir û bi zanebûneke
hîn kûrtir heye. Dibe ku bala
we kiþandibe min çend peyv
di heman wateyê de bi kar
anîn. Divê em van hemûyan
bizanibin. Elbet em dê yek jê
di zimanê nivîskî de tercîh bi-
kin an jî dê ji ber xwe ve mey-
lek çêbe. 

Em pirseke wiha jî bikin.
Ên ku dixwazin xebateke bi vî
rengî bikin hûn ji wan re çi
dikarin bibêjin?         

Eger meyla wan, eþq û  he-
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wesa wan li ser zimanê kurdî
hebe û ku bixwazin li ser zi-
manê kurdî xebatan bikin, he-
ta ku têkoþînê bidin ku ez vê
peyvê bi taybetî bikartînim,
divê tercîha xwe baþ bikin.
Eger bixwazin bibin ziman-
zan, bibin pisporê zimanê
kurdî, bixwazin bibin ziman-
zanê zimanê kurdî bila xwe di
warê teoriya zimanzaninê de
baþ bigihînin. Ez niha êþa wê
yekê dikiþînim. Min zanibûya
ez dê bi zimanê kurdî re ele-
qedar bibim, min sosyolojî
nedixwend, min dê fîlolojî bi-
xwenda, min dê li ser zimanek
bixwenda. Qene di warê teo-
riyê de, di warê metodolojiya
van tiþtan de ez dê agahdartir
bûma û ez dê baþtir li ser mi-
jarê zimên rawestiyama. Niha
ez tengasiya vê yekê dikiþînim. 

Tenê zanebûna gramera
kurdî, zanebûna ruhê zimanê
kurdî têrê nake ku tu bikaribî
zimanê kurdî rave û þîrove
bikî, bidî naskirin an jî rêzi-
kên wê, qaydeyên wê bi þê-
waza lenguîstîkê formule bi-
kî. Ji ber vê yekê zimanzanî,
agahiyên der barê zimanzani-
yê de, metodolojî pêwist in.
Ev  tiþtên jênager in. Lewma
ez dixwazim bibêjim ew ke-
sên ku dixwazin di vî warî de
kar û xebatê bikin, bila xwen-
dina xwe ya bilind li ser zi-
mên bikin, çi ziman dibe bila
bibe. Û zanabûna bi hin zima-
nan wekî îngilîzî, fransî, al-
manî, erebî þert e. Îcar ji bo
kurdî divê em farisî bizanibin,
em çendek zimanên îranî bi-
zanibin. 

Birêz  Farqînî, Enstîtuya
Kurdî ya Stenbolê, Xelata
Zimanê Kurdî ya Feqî Hu-

seyn Sagniç a Yekemîn diya-
rî te kir. Em bawer in ev xe-
lat ji bo te jî ya yekemîn bû.
Tu dikarî ji bo xwendevanên
Zendê hest û ramanên xwe
vebêjî û bi wan re parve
bikî?

Rast e, ev xelata pêþîn bû
ku min stand. Ji bo min taybe-
tiyeke wê ya cihê heye. Ev
xelata ku li ser navê zimanza-
nê hêja rehmetî Feqî Huseyn
Sagniç bû, ji bo min xwedî
girîngiyeke mezin e. Min ji vî
zimanzanê gorbihiþt dersên li
ser zimanê kurdî wergirtibûn.
Ango ez þagirtê wî bûm. Ez
pê þanaz im ku wî ji min re
mamostetî kiriye û Enstîtuya
Kurdî ya Stenbolê jî ez babet
û layîqî vê Xelata Zimana
Kurdî dîtim ku ev jî xelata
pêþîn a Zimanê Kurdî ya Feqî
Huseyn bû.

Ma ji vê xweþtir tiþtekî din
heye, þagirt rabe xelata ku li
ser navê mamosteyê wî hatibe
amadekirin, bistîne! Ez dibê-
jim qey rewþeke wiha kêm
caran tê dîtin. Ji lew re bi
standina vê xelatê ez xwe mi-
rovekî bextewer dibînim. Tiþ-
tekî din jî dixwazim bidim
xuyakirin. Heta ji min bê ez
dê lê bixebitim ku ez babetî
van mirovên hêja bibim, ku bi
rastî ne ji ked û xebata wan
bûya, me dê wisan bi hêsanî
nikaribûya li riya xwe biku-
danda. Em spasdarên wan in û
em keda wan jî diþêkirînin.

Êdî pirsên me bi dawî bûn.
Gotineke ku hûn bixwazin
bibêjin heye?   

Belê, ez dixwazim wan
kesên ku alîkariya wan gihîþ-
tiye min, destê alîkariyê dirêjî

min kirine, derfetên xwe ji
min texsîr nekirine û hemû
kesên ku di warê zimanê
kurdî de xebat kirine, berhem
afirandine û bûne sedem ku
em xebatên hîn baþtir bikin, bi
bîr bînim, keda wan biþêkirî-
nim û ez bibêjim carekê na
hezar carî mala we ava. Eger
ne ji we bûya xebatên bi vî
rengî pêk nedihatin. Lewma
keda we, xebatên ku we kirine
bûne palpiþt, bûne hêz, ketine
çok, dest û milên me; ez ji
wan hemûyan re careke din
spasiyên xwe pêþkêþ dikim.

Em jî wek kovara Zendê
dibêjin mala we ava. Hem ji
bo hevpeyvînê hem ji bo
keda we ku we du ferheng
pêþkêþî gel kirin, pêþkêþî
gencîneya vê neteweyê kirin.
Bi peyvên belawelayî we
behrek pêk anî, careke din
ji bo wê kedê spas û mala
we ava. 

Ez jî spasiyên xwe pêþkêþî
we dikim ku we firsendek da
min da ku bikaribim a dilê
xwe ji xwînerên we re parve
bikin.
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Der barê muzîka kurdî de
heta îro xebateke kûr nehatiye
kirin. Lê li cîhanê, di vî warî
de bi hezaran belge li berdest
hene. Eger lêkolîneke baþ bê
kirin, ev yek bi rihetî dê der-
keve holê û bi belgeyan bê
belgekirin. Divê neyê jibîrki-
rin ku, ew kesên navên wan di
van belgeyan de hene û tên
bilêvkirin, her kesê ku dixwa-
ze li kelepora çandî ya Roj-
hilata Navîn, bi taybetî jî li ya
Mezopotamyayê xwedî der-
keve, wek yên xwe nîþan
didin (wek mînak ermen,
ereb, tirk, fars xwedî li Safi-
yûdînê Umiyewî/yî yê ku di
navbera salên 1224/1294'an
de jiyaye derdikevin û li gorî
hinekan tirk e, li gorî hinekan
ereb e, li gorî hinekan fars e
an jî ermenî ye. Lê qet kes
nabêje ew kurd e). Ji lew re,
di vê nivîsara xwe de em dê
hinek li ser vê yekê bisekinin.
Muzîka ku bi dîroka mirova-
hiyê re hemsal e, ku heta îro
hatiye, di nav pir guherînan re
derbas bûye. Lewma jî em dê
di serî de dest biavêjine pey-
wendiyên mirovan û muzîkê.
Piþtî wê em dê bi kurtayî
bastûr (binyad) û dîroka
muzîka cîhanê û ya kurdan
bînin ziman. Dîsa babeteke ku
ez dixwazim diyar bikim ev e;
ji bo ku em bikaribin van

mijaran bi her awayên wê ve
bidin fêmkirin pêdivî bi pir
wext û xebatan heye. Lewma
jî em dixwazin ku xwendeva-
nên me vê rewþa me fêm
bikin.

"Bi riya lêkolîna civaka
arkaîk, der barê meyl û hilbe-
rîna muzîka mirovên arkaîk
de agahiyên kêmzêde dikarin
bên bidestxistin. Ev yek riya
ronîkirina daboriyê ye û
metodeke bi dilê mirovan rast

e. Mirovên arkaîk, di gurîniya
ewran de, sembola hêzen der-
siruriþtî, di wîzîniya bageran
de dengên ruhên neçêyan, di
aramî yan jî xurmîniya behran
de qencî an jî xezeba xweda-
wendan didîtin. Dengvedan,
bi awayekî kehanetê, dengên
ajalên hovanî wek qasidê

nepeniyê dihate îdraqkirin. Bi
vî awayî di destpêka mirova-
hiyê de, ol û muzîk tevî hev
bû. Mirovên arkaîk ku hebana
(gencîneya) wan a peyvan
teng bû, tiþtên ku didîtin hema
bi nav dikirin. Ji bo ku hestên
xwe, navajoyên xwe û bawe-
riyên xwe yên bi hêzên pîroz
vebêjin, ji wan dengên ku
hema di wê demê de pêk tên,
sûd werdigirtin. Muzîk, her
çû bi lorikan, bi zêmaran an jî
merasimên bi rengê sêhrê, bi
her awayî û di her qadê de ket
jiyana mirovên arkaîk. Bi
malûmetên gihîþtine îro û bi
lêkolînên li ser jiyana civaka
girtî bûne, tê ferzkirin ku
mirovên arkaîk, ji xenceraya
xwe re dengên wek dengên
çûkan ên zîl (tîz), dengên wek
xurmîniya ajalên hovanî yên
bemî (pes) derxistine û li
hemberî xwezayê ji bo bihêz
bin, bi kar anîne. Bi vî awayî
dengê ku di sirûþtiya muzîkê
de heye tê bikaranîn." (Kurt
Sash, Kisa Müzik Tarihi). 

Mirov xwedî organîzma-
yeke taybetiyên bîopsiþîk in û
hebûna wî çandî û civakî ye.
Bi amûrên xwezayî, civakî û
çandî, peresana (tekamûla)
pêþveçûnê veguhastiye teka-
mûla çandê û bi vî awayî ji
dereceya bîopsîþîk derbasî
heyîna çandî kiriye. Mirovan,
di nav mîlyonan dengên cur
bi cur de, dengên bikêrhatî

TEORIYA MUZÎKÊ 

YA GIÞTÎ -1-
Veysî Varlý

Mirovan, di nav mîlyonan
dengên cur bi cur de,

dengên bikêrhatî hilbijar-
tine û anîne dereceke wi-
san ku mirov nikarin bêyî
wê bikin. Tekamûla çandê
ku di serdemeke dûvedi-
rêj de pêk hatiye, zimanê
çandê jî derxistiye holê.

Di vê pêvajoyê de zimanê
çandê tîpên dengdêr û

dengdar bi awayekî xwe-
ser û di nav pergaleke bi-
rêkûpêk de bi kar anîne.
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hilbijartine û anîne dereceke
wisan ku mirov nikarin bêyî
wê bikin. Tekamûla çandê ku
di serdemeke dûvedirêj de
pêk hatiye, zimanê çandê jî
derxistiye holê. Di vê pêvajo-
yê de zimanê çandê tîpên den-
gdêr û dengdar bi awayekî
xweser û di nav pergaleke
birêkûpêk de bi kar anîne.
Netî dibêje "Di encama dirûv-
girtina vê pergalê û tekûzbûna
axaftinê de, vî zimanê devkî
taybetiyeke awazî (melodîk)
girtiye" û sê merheleyên vê
sîstemê diyar dike.

1) Ragihana necihêrengî-
bûyî (ragihana bihêwirze).

2) Dîtina cudabuyîna di
navbera muzîk û zimanê dev-
kî de

3) Merhaleya cudabûna
dengên awazî (melodîk).
Ango derketina cudabûnê ku
di navbera cureyên muzîkê de
diqewime (Ew merhele ku
dengên melodîk di navbera
xwe de cuda dibin tê pejiran-
din û bi pêvajoya cudabûnê re
derdikeve dereceya bilind). 

Ji ber vê yekê jî, em dika-
rin ji aliyê jêderkên dengan û
çavkaniyên wan ên bingehîn,
bi sê þaxan ji hev biqetînin.

1) Dengên xwezayî (mî-
nak, wîtîniya çûkan)

2) Dengên civakî (mînak
qîrîna mirovan)

3) Dengên çandî (mînak
makîne, erebe û hwd.) 

Ew dengên li jor di qada
muzîkê de xwedî bandor in. Ji
ber ku hinek zewq, coþ, dil-
xweþî didin, hinek jî xem,
keser, êþ. Em hinekan red
dikin, hinekan dixunifên û di-
pejirînin. Di nav gerdûna den-

gan a ku em dorpêç kirine de,
dengên muzîkê xwedî cihekî
cuda ne. Çimkî li ser nirxên ne
estetîk bin û senteza dengên
muzîka wan ne estetîk be an-
go dengên li derveyî muzîkê
bin bilind nabe, lê li ser taybe-
tiyên wilo bilind dibe ku li
aliyê kok, qewimîn, armanc û
fonksiyonê ve wan ji hev di-
qetine û cudatir dibin. Bi vî
awayî çar taybetî hene ku den-
gên muzîkî dengên din ji hev
diqetînin.

1) Ên ku terîfkirina wan
gengaz in

2) Ên ku kategorîzekirina
wan gengaz in

3) Ên ku diyarkirina wan
gengaz in

4) Ên ku bi navgîna den-
gên mirovan an jî bi navgîna
amûrekê derxistina wan gen-
gaz in. Ên ku derveyî van
dimînin dengên amuzîkî (de-
rîmuzîk) ne. 

Ji aliyê kirpandina þidetê
ve, bihîstina hemû dengan ji
bo ademîzad bi awayê biyolo-
jîk ne gengaz e. Deng, tê terîf-
kirin ku bûyereke fîzîkî ye û

bi lerza daringî pêk hatiye. Ji
bo lerza daringê pêdivî bi
hêzê heye. Bi kesafeta hêzê
ve dengên ku mirov dikarin
bibihîzin di navbera 16 û
7552 frekansan de ne (hin fî-
zîknas jî dibêjin ku di navbera
20 û 20.000'an de ye). Ew
dengên ku bihîstina wan gen-
gaz e, ji yên ku herî bemî
(pes-stûr) ne bigirin heta yên
zîl (tîz-zirav) in, ji gumlata
(kutle) dengan re dibêjin pêle-
kana (merdîwan) dengan.
Pêlekana dengan ku nêzî 8
(heþt) oktavan e, hemû den-
gên ku em di qada muzîkê de
bi kar tînin di nav xwe de
dihewîne.

Muzîk çi ye? Ew çawan vedî-
tine? 

Muzîk îcad bû an hat vedî-
tin û ji aliyê mirovan ve wek
zimanekî hevbeþ hat bikara-
nîn? Beriya vê pirsê, em ber-
siva pirsa "muzîk çi ye?"
bidin, ez bawer im ku em dê
bersiva vê pirsa jorê hêsantir
bidin. Wateya wê peyvê ji
grekî, ji bêjeya mousa-mouz
(perî-best/îlham -periya bes-
tê-neh periyên biçûk) û qerta-
fa ika/ike tê dawiya wê û
wateya hunera periyan, a/ê
periyan digire. Ji aliyê kokê
ve grekî ye lê her netewe û
gelî li gor xwe dirûv dayê.
Wek mînak; bi almanî müð-
zik, bi erebi el muðzîka, bi fa-
risî musîkal, bi osmanî musî-
kî, bi fransizî müzik tê zimên.

Peyva muzîkê ya ji aliyê
mirovên ku îro li Tirkiyeyê
dijîn (tirk, kurd, ereb, laz, çer-
kez û hwd.) ve tê bikaranîn, li
gor awayê denganiya (fone-
tîk) fransizî bi cih girtiye. Li
Mezopotamyayê û çar sed
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Peyva muzîkê ya ji aliyê
mirovên ku îro li Tirkiyeyê
dijîn (tirk, kurd, ereb, laz,
çerkez û hwd.) ve tê bika-
ranîn, li gor awayê den-

ganiya (fonetîk) fransizî bi
cih girtiye. Li Mezopo-
tamyayê û çar sed salên

serdema Osmanî yên ewil,
ev huner bi navê îlmî þerîf

hatibû binavkiribûn, ji
dozdeh zanistan yek e û
ew wek zanistekê hatiye
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salên serdema Osmanî yên
ewil, ev huner bi navê îlmî
þerîf hatibû binavkiribûn, ji
dozdeh zanistan yek e û ew
wek zanistekê hatiye eciban-
din (ji sedema ku peywen-
diyên wê bi sîstema kaînatê re
heye di hin çavkaniyan de
wek ilmî nücum/necm tê tebîr-
kirin). Bi navê mefhûma îlmî
þerîf em bi rihetî dikarin bibê-
jin ku ew berhema mezin a bi
navê Rîsaletul Þerefiye ya
mamosteyê muzîka kurdî
Safiyedîn Urmiyeyî/wî ku di
navbera 1224-1294'an de ji-
yaye nivîsiye, navê xwe ji vir
digire. Wateya peyva þerîf,
pîroz e. Her çi qas em îro na-
vê îlmî þerîf bi kar nayînin jî,
peyva muzîkê di grekî de wek
hunera periyan, a/ê periyan
ango pîroz tê bikaranîn. Piþtî
vê wateyê, dema em vegerin
ser pirsa "muzîk çi ye?", em
tenê bersivekê bidin hem ne
rast e hem jî wateya wê cihê
xwe nagire. Mirov dikare
wateya felsefîk, civakî û
wateya binyada wê (struktur)
bi pirrengî wateyê lê bar bike.
Wek mînak:

Ji aliyê metafîzîk ve

1) Muzîk berhema nepe-
niyê ye (Herder). 

2) Muzîk berhemeke xwe-
dayî ye (Bethooven).

3) Muzîk lihevkirina di
navbera esman û erdê de ye
(Konfîçyus).

Ji aliyê ziman ve

1) Muzîk zimanê Xwedê
ye (Eflatûn).

2) Muzîk zimanekî gerdû-
nî ye (Cotîn).

3) Muzîk zimanê ruhê
mirovan e (Reber).

Ji aliyê naverokê ve

1) Muzîk, bi navgîna den-
gan vegotina hestan e (Koch).

2) Muzîk, hestek e ku mi-
rov di xwe de dihese û berê li
ser xwe disêwirîne, piþt re ji
bo kesên din bibihîzîn, bi nav-
gîna dengan bi wan ragihan-
din e (Tolstoy).

3) Muzîk, mîmarî dengan
e (De Stael).

Ji aliyê hêmayan ve

Muzîk, pêþveçûneke awaz
û rîtmê ye. Rîtîm, bingeha
muzîkê û bi awayekî cewhera
wê ye. Lê muzîk, ne hunereke
qewimî ye. Rêza awazî ji rîti-
mê girîngtir e (prof. Ýdman).

Ji aliyê pêkanînê ve 

Muzîk, hunera pêkanîna
estetîkê ye û zanist e ku bi
awayê armanc û metodekê li
gor feraseta bedewiyê, dema
raman û hestên xwe nikare bi
zimanê axaftinê îfade bike, bi
riya ragihandinê lê bihevkiri-
na qerektera dengên mirovan
tê ristin û hevgirtina wê tê
pêkanîn. 

Ji aliyê qada teng ve

Peyva muzîkê, zanist an jî
hunereke bi dengan pêk tê,
tîne zimên. Zanista muzîkê, di
sedsala dawiyê de bi giþtî di
cîhanê de, di nav zimanê per-
werdeyê de bûye xwedî kursî
û ji vê qadê re gotine muzîko-
lojî. Ji yên ku lêkolîn û lêgerî-
na vî karî dikin re dibêjin
muzîkolog. Muzîsyen îcrakar
û pratîker e. Lê muzîkolog lê-
kolîner e. 

Bi awayê hunerî muzîk çi ye?

Muzîk, giþtiya peywendî û

çawaniyan e ku vegotina wan
a hunerî heye, da ku karibe di
nav xwe de lihevkirineke
rêkûpêk, hest, raman, sêwi-
ran, þopandinê wergire û her
wiha bikaribe avabûneke este-
tîk damezirîne. Wek huner
muzîk, behremeke giþtî ye ku
bi pêvajoya xema muzîkê,
gerîna ku xwedî ruhekî este-
tîk, afirandin, zarevekirin û
þîrovekirinê pêk tê. Ji ber vê
sedemê jî, her îcrakarê muzî-
kê ne hunermend e.

Hawira muzîkal

Di hawira ku kes lê dijîn
de, muzîkên ku çavkaniyên
wan, cureyên wan, fonksiyo-
nên wan hene û ligel avabû-
nên xwe, di nav hev de ne.
Wek hêmanên çandê li ser hev
bandor dikin, ji hev bandor
digirin û jidayikbûnê heta mi-
rinê di bin bandora jiyana
rojane de ne. Bi vî awayî bi
þîrovekirin û îcraya pêvajoya
muzîkal pêk tên. Em ji van
hemû karîgeriyan re dibêjin
hawira muzîkal. Di hawira
muzîkal de, kesên amator û
profesyonel hene ku cur bi cur
saz û amûrên muzîkê yên
guhdariyê bi kar tînin. Di
hawira muzîkal de civata herî
mezin, girseya guhdaran e. Ev
girse, çavkaniyeke wilo ye ku
ew bandor dike û di bin ban-
dorê de dimîne û hilberîner,
mezêxer û belavker e. Girseya
guhdaran, ji bo hawira muzî-
kal derkeve holê û roleke bin-
gehîn tîne cih.

Cureyên muzîkê 

Di hawira muzîkal de, bi
mirovên ku tê de dijîn ve her
tim di nav guherînekê de ye,
cur bi cur muzîk hene ku çav-
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kaniyên wan, cureyên wan û
fonksiyonên wan cuda ne. Em
dikarin van cihê cihê katego-
rîze bikin.

a) Li gor asta pêþveçûna
civakê an jî çandê; mînak mu-
zîka serdema arkaîk

b) Li gor koma civak û
çîna ku tê de ye; mînak muzî-
ka gelerî, muzîka dîwanê,
muzîka berxwedêr û þoreþker,
muzîka dejenere û populer, 

c) Li gor karakterê netewe-
yî; mînak muzîka ereban,
muzîka kurdan, muzîka tir-
kan,

d) Li gor dereceya belav-
bûyînê; mînak, cihkî (lokal),
herêmî, neteweyî, navnetewe-
yî, 

e) Li gor herêma çandî û
erdnîgarî; mînak muzîka Ro-
java, muzîka Rojhilat, muzîka
Latîn, 

f) Li gor mijar û karîgeriya
wê; mînak muzîka reqsê (da-
nsê), muzîka fîlman, muzîka
leyîstikê û hwd.

g) Li gor aîdiyeta serdema
wê; mînak muzîka klasîk,
muzîka romantîk,

h) Li gor qada wê; mînak
qada girtî, meydan û hwd.

i) Li gor avabûna zarveki-
rina wê; mînak orkestra, koro,
solo, bando,

j) Li gor mebesta bikaranî-
na wê; mînak muzîka hengê
(þahîniyê), muzîka dîwankî
(ya guhdarîkirinê), muzîka
merasîmê û hwd.

k) Li gor mebesta olî; mî-
nak muzîka olî, muzîka din-
yewî,

l) Li gor aîdiyeta ola wê;
mînak muzîka medreseyan,
muzîka dêran,

m) Li gor sîstema dengan;
mînak muzîka razber, muzîka
konkret, muzîka yekdengî,
muzîka pirdengî, 

n) Li gor avabûna îcraya
wê; mînak muzîka enstrû-
mantal û vokal,

o) Li gor temenê mirovan;
mînak muzîka zarokan, muzî-
ka ciwanan, muzîka mezinan
û hwd.

Di jiyana mirovan de cihê
muzîkê 

Mirov bi muzîkê re, di
zikê dayikê de, bi lêdana dilê
wê dinase, piþtî wê li ber pêsîr
û di dergûþê de, di ciwantî,
kaltiyê de, di êþ û kêf, dawet û
pêþwazî de û bi kurtayî di
temamiya jiyanê de li ser
mirovan hîkariyê dike. Muzîk
di jiyana mirovan de van sê
fonksiyonan çêdike. 

1) Zêhnî

2) Tevgerînî

3) Hestî.

Mirov organîzmake biyo-
psîþîk û çandî ye. Wek bîo-
fîzyolojîk, bi sê diyardeyên li
jor li ser bingeha fonksiyone-
lî, sîstema tûreyan (sînîr),
sîstema lemlateyan û sîstema
avzêya navînî re bihevkirine-
ke tekûz pêk tîne. Muzîk, yek-
kerîtiya zehnî, hestî, þoreþî bi
bingeha mirovan a civakî,
siyasî, aborî, biyolojîk û erd-
nîgarî-iqlîmî re yekker dibe,
ango bi bandora karigeriyên
ku me qala wan kiribû, bi
bandoreke cuda dikare dirûv
bide jiyana mirovan. Lewma
zimanê muzîkê gerdunî ye. Ji
ber vê yekê, îro li hemû cîha-
nê avaniya muzîkal: 

1) Etno muzîk (muzîka gel
û neteweyan a li ser bingeha

etnîkî ye),

2) World muzîk (muzîka li
piraniya cîhanê berbelav
bûye),

3) Tekno muzîk (muzîka
ku bi amûrên teknolojîk pêk
tê).

Bi kurtasî muzîk, huner û
zanistek e û li gerdûnê zimanê
hevpar e, di jiyana mirovan de
cihê wê girîng e. Muzîk wek
ziman gerdûnî ye. Mirov
nikare bibêje muzîk xwe ger-
dûnî ye. Sedem ew e ku li cî-
hanê tenê zimanek, tenê çan-
dek, çîn û cografyayek tune. 

Piþtî van pênase û daxuya-
niyan em dikarin bibêjin "mu-
zîkê, bi vedîtina dengan a ku
mirovan pêk aniye, yên ku di
nav gerdûna dengan de ji da-
yik bûne, dest pê kiriye". Ev
dîtineke hevpar e û hemû ant-
ropolog, arkeolog û etnomu-
zîkologan li ser li hev kirine. 

Hebûna çandî û biyolojîk a
mirovan du milyon sal in. Di
vê serûvena dîrokî de wek
antropolojîk sê serdemên bin-
gehîn tên nirxandin û tên
lêgerandi.

a) Serdema paleolîtîk: Ev
heyam beriya hilberînê ye
(dewra keviran a kevn, dewra
bidestkojana keviran).

b) Serdema neolîtîk: Ev
heyam ji beriya zayînê deh
hezar salan dest pê dike heta
beriya zayînê hezar û heþt sed
salan didome (dewra kevir a
nû, dewra kewirên sîqal-
kirî/cîlakirî).

c) Serdema Endustriyê:
piþtî 1800'an dest pê dike
(serdema bronz û hesinan)

Der heqê pêþveçûna teka-
mûla çandê ya ku di tekamûla
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biyolojîk derbas bûye de cur
bi cur boçûn hene. Lê encama
tekamûlê çi daye, ji cih û
dema wê girîngtir e. Li gor
arkeologan, di 40-50 hezar
salên dawiya serdema paleolî-
tîk de tekamûla çandê pêk
hatiye, li gor hinekan jî bi
destpêka serdema neolîtîk her
tiþt guheriye. Wisan dixuyê
ku digihe l2 milyon salên ser-
dema paleolîtîk, heyama zira-
et û hilberînê ya di nav deh
hezar salan de, di heyama
endustriyê de dameziriye. Þo-
reþa mirovahiyê ya herî me-
zin, tekamûla di navbera ser-
dema paleolîtîk û serdema
neolîtîk de derketiye holê. Di
navbera van her du serdaman
de, hêmanên ku mirov wan ji
hev biqetîne ev in; mantiqê
nêçîrê û berhevkirinê diqulibe
ser mantiqê ajalkarî û ziraetê.
Hilberîna adanê bi xwe re
çanda dêmanî afirandiye. Te-
kamûla ziraetê pêwîstiya
dêmaniyê derxistiye holê. Pî-
vanên mîrovên nûjen û arkaîk
ji hev cihê dikin; nivîs, mate-
matîk, huqûk, madenkarî,
keþtîvanî, bazirganî, dirav,
aboriya bazirganiyê, perwer-
deya fermî, karbeþî, zêdetir
sûdwergirtina ji hawira xwe-
zayê, dîtin û bikaranîna çav-
kaniyên wizeyê (enerjiyê) û
bajarvaniyê bi þoreþa ziraetê
dest pê kirine û ji navendekê
berbelayî cîhanê bûne. Olên
ku heta îro jî hene, kraltî, sil-
tantî, feodalîte, împaratorî, li
ser bingeha þoreþa ziraetê
bilind bûne, berhemên wê ne û
þeweyê rêvebirina wê civakê
ne.

Þoreþa ziraetê, qonaxa
cîwarbûna li ser axê ya miro-
van e û çanda serdema sereta

ya bilind gihîþtandiye. Di der-
dora çar hezar salên beriya
zayînê (BZ) de dest pê kiriye,
di deþtên Mezopotamyayê
yên berdar (bixêr û bêr) û
Geliyê Nîlê yê Misrê de çan-
dên pêþketî wek misir, hind,
çîn, hîtît, fenîke, îbranî û þari-
staniya grek afirandine. Di vê
demê de muzîk bi zanayî û bi
xemên estetîk çêdikirin.
Afiranderên dastana Gilga-
mêþ, Tewrat, qanûnên Hamû-
rabî, pîramîdên Misrê, dîroka
Heredot, Îlyada û Odîseûs,
bêguman di nav pênasa xwe
ya dîrokî de hilberînên muzî-
kal ên heyama ziraetê afiran-
dine. Sîn Lekke Unînî yê
Kasîdî û îcrakarê muzîkê,
îcraya muzîkal a destana Gil-
gamêþ kiriye. Di dîrokê de
stranbêjê ku tê zanîn yê dest-
pêkê ye. 

Mirovan dema ku pêwîstî
ji bo lebata xwezayê û ku tir-
sên xwe li ser xwe biavêjin û
xwe biparêzin, dît. Bi îfade-
yên diyar û nediyar û bi liv û
lebata beden û deng, ragihan
û navajoya xweparêziyê vedî-
tin (keþifkirin). Bi vî awayî
pêþiyê muzîk û dans ji bo
perestinê (îbadetê) û parastina
xwe bi kar anîne. Ji ber vê
yekê jî mirov dikare bibêje ku
liv û lebata muzîk û reqsê ya
sereta bi temayeke olî ye.
Muzîkologê sedsala bîstî yê
elman Sach, di berhema xwe
ya bi navê "Kurtedîroka
Muzîkê" de wiha dibêje: "Av-
ahiya ji dûrî hunerbûna muzî-
ka arkaîk, bi taybetî di warê
sazan de derdikeve pêþ. Di
dinya arkaîkan de cure û hej-
mara sazan (amûr) mirovan
diheyirîne. Çimkî arkaîkan çi
tiþtên ku guncan in û derbasî

destên wan bûne, kirine amû-
rên ku deng pê der tê. Hestî
bûye pîpik. Cur bi cur qamîþ
li erdê xistinê deng derxistine
û bûne amûrên wek saz, lûle,
pîpik. Bi qalikên gûzê û kun-
dir amûrên jenînê çêkirine ku
dema dihejînin deng didin.
Qalikên mîdyê, þaxên dara
yên nava wan vala, bûne lûle,
gewdeyên daran anîne derece-
ya amûrên jenînê yên wek
dêwan ku di nav wan de dika-
rin lotikan jî biavêjin. Bîrên li
bin erdê ne vekirine, qulên
daran, çermên ajalan (hey-
wan) bûne dahol. Di destpêka
þaristaniyê de mirovan dizani-
bûn ku bi pifkirinê, bi lêdanê,
bi hejandinê dê çawan deng
derxin. Hem jî bi hezaran sal
beriya hostayê pinc û pîrotan
(kûzker). Li baþûr, bakur,
rojhilat, rojava û her çar aliyê
cîhanê sazên bi vî awayî pêk
hatine, dê ne ji bo armancên
muzîkê, ji bo ku bi kêrî
armancên sêhrê bên. Her çi
qas mirovan, hostatî ji bo
çêkirin û bikaranîna wan nî-
þan dabe jî, ji bo çêjekê ji wan
bigire hewl nedaye. Digel
hemû taybetiyên van sazan
(amûr), tu wate, spehîtî û dil-
kêþiyê bi xwe re nadin der.
Dengên nerm an hêzdar, den-
gên dirende an miriyan, bi
dirûvê gilover û tûj, bi rengên
spîçolkî an jî sorê xwînê, bi
lêxistina hejandinê, têdanê,
lêdanê ev amûr ji bilî çêjdanê,
me dibe nav tevliheviyeke
berî muzîkê ku hîç e. Wek tiþ-
tan û wek dengdayokan, ev
saz qada rojê an jî heyvê ya
metafîzîk, bingehên nêrtî û
mêtiyê yên zayîner, boþayiyê,
baranê, bayê sembolîze dike.
Di merasiman de ku mirovan
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ji bo hebûna xwe, tenduristiya
xwe biparêze kiriye, di destên
mirovan de bûne qaydeyên
sêhrê yên xurt. Ji bo ku, ev
saz ji amûrbûna sêhrê ya tirs û
xofê dide derkeve, pêwîst bû
riyeke dûvedirêj bê derbaski-
rin û bibin amûrên muzîkê
yên demborandinê, çêjgirtinê,
wek bilûra dengê qîrînê derdi-
xe, þîrîn û komîk e, lûleyên
hîrînîkîrî ku ji daran çêdibe." 

Ji ber vê sedemê, cihê ku
amûrên jenînê û pifkirirnê lê
peyda bûne, ne diyar e. Çimkî
her cihên ku mirov lê jiyane
ev saz hatine hilberandin, afi-
randin. 

Dawiya vê destnîþanê em
dikarin bi rihetî vê bibêjin,
mirov bi destpêka hebûna
xwe re dest pê kiriye bi awa-
yekî ji derveyî zanîn û vîna
xwe deng bi kar anîne û piþt re
ev deng bi zanayî dîzayn kiri-
ne û bi kar anîne. Ji ber ku
pêwistiya me bi vekirina vê
mijarê heye, divê ku em bersi-
va pirsa "awaz çawan qewi-
mî?" bidin. Der barê vê babe-
tê de yek ji boçûnên hevpar
ev e: "Di riya xwepêþvebirinê
de mirov, hewce dîtiye ku
dengê xwe bi awayekî bi rêk
û pêk bike, di dîrokê de ev
kêmasî ji navê rakiriye û
rastiya wê pêk aniye. Ev bi du
awayê vegotinê qewiman-
diye. Ev awa di heman demê
de li hemberî hev nakokiyekê
diyar dikin. Yek ji van awa-
yan ev e ku wek navgîneke
mîsoger, dengên ku bandora
peyvan li ser in tên bikaranîn.
Ji vê re dibêjin, logogenîk. A
din, ji peyvan zêdetir ew rê ye
ku di encama serberedayî ber-
dana geþ û coþiyê ango qehi-
rîn û stresa wek teqînekê ji

navê tê û ji wê re dibêjin pat-
hogenîk. Di encama van her
du riyan ango þêweyan de
riya vegotinê kemiliye ku bi
navê melogenîk tê bi navkirin
û êdî deng bi awayekî awazî
(melodîk) diyar dike. Eger em
hinekî vekin, "gotina ku geþî
bi wê dizayîne, deng di nav
qîrînan de derdikeve perde-
yên zirav an jî bi hirmijînê re
derdikeve perdeyên qalind.
Wek ev deng geþ dibe hin
navberên ku diyar in, mîna
rêza 8'an, 5'an, 4'an, 3'an
dibin palpiþtekên bibadek û
didomin. Bi gotinekê re yek-
bûna gotina van her du goti-
nan (logogenîk-pathogenîk)
bi riya çûyîna ber bi çaraniyê
ya strana ku peyvê daye
zayandin an bihortina wê
dibe. 4'aniya li vir, bi pêwîsti-
ya navxweyî ji jor zêdetir
mêyle ber bi jêr hatine, nîþan
dide. Di encama vê yekbûnê
de awaza ku pêyvê ew daye
zayandin, wek awazeke sîno-
rê guhirînê derbas bûye, lê
nehehatiye bêsînoriya geþ û
coþiyê ya derdikeve pêþ". 

Li vir her çi qas hêmana
peyvê karîger nebe jî qewmî-
na melogenîk ango di zayîna
awazê de ziman xwedî taybe-
tiyeke girîng e. Çimkî hêmana
bingehîn a çanda ziman e.
Wek tê gotin, ziman jî di nav
çandê de ye ku girîngiya zi-
man di asta herî bilind de dide
diyarkirin. George Thomson
bal dikiþîne ser zayîna zimanê
muzîkê ya ku ji liv û lebata
mirovan û dema ku di kar de
çêdibe û dibêje, "Rêgezên
(qaydeyên) rêziman û awayê
muzîkê xwe spartine bingehe-
ke hevpar. Ev bingeh kar e.
Dengê mirovan, bi saya stra-

nên kar gihîþtiye wesfên
muzîkal. Dîsgotin (neqerat)
an jî heyamola qîrîneke nayê
fêm kirin e û dema mirov di-
xebite, dema dikeve dijwariyê
derdixe û guhirîn dubare dibe.
Ev jî nîþan dide ku di zayîna
awazê de lebat û lotikên miro-
vanî roleke girîng leyîstine.
Muzîka arkaîk, cureyekî mu-
zîkê yê wilo ye ku dubareye-
ke domdarî heye, nagihîje
nuqteyên bilind, qet xwe nas-
pêre tu hiþ, hesabkirin û meto-
dekê. Der barê zayîna awazê
de gelek teorî hene. Ji wan
teoriyan ên ku ji aliyê pir
kesan ve herî zêde tên peji-
randin, teoriyên kar û ragi-
handinê ne. Em bixwazin li
gor teoriya kar an jî li gorî
teoriya ragihandinê zayîna
awazê bipejirînin, ji eslê xwe
ve cudatiyeke girîng nîn e. Ji
ber ku evîn, êþ, hêrs, geþ, kar,
baweriyên mirovan hene. Bi
awayê hebûna xwe ya ewil
dema guh û çavên wan hene,
dikarin erdnîgariya ku li ser
dijîn, rojê û heyvê bizanibin.
Her wiha hestên ku di nav
xwe de dide jiyandin û dikare
bi dengan îfade bike, bi awa-
yekî arkaîk be jî di nav de
peyamek heye. Ev peyam,
îfadekirina pergala hest û
raman ê ye. Kirpandinên ku di
nav kar de pêk tên rîtm, ban-
gên ji dev re derdikevin jî
awazê diafirînin. Ev jî zayîna
awazê ye.

Derketina nasnameya kurd
û þaristaniya serdema sereta

4000 sal berî zayînê (BZ),
cografyaya Mezopamyayê ku
li ser xaka adanî ya di navbe-
ra Dîcle û Feratê de cih digi-
re, bûye warê þaristaniyên cur
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bi cur. Di Mezopotamyayê de,
qewm û civatên ku bi navê
sumer, aqad, babîl, aþûr,
kaldî, elam, lûlû, hûrî, mîtanî,
gûtî, xaldî tên zanîn di hin
demên dîrokê de bi navê xwe
þaristanî ava kirine. Li vê
derê, warê çandê û þaxek ji
wê muzîk pir pêþ ketiye. Ev
pêþketin di serdemên din de jî
domiyaye. Mirov vê rewþê
diyar bike bi kêr tê; pêþketina
þaristaniyên serdema sereta
ev e ku ziraet û ziraeta avî li
vê herêmê dest pê kiriye. Vê
rewþê zanyariya ku ji nêçîrva-
niyê mêyla xwe daye ser hil-
berîna ziraetê gengaz kiriye.
Vê zanyariyê jî bi xwe re
vedîtina nivîsê, zanist, hiqûq,
raman, bazirganî, madenkarî
û bilindbûna perwerde û hu-
nerê anîne. 

Mezopotamya, ku naven-
da þaristaniyê ya serdema
seretayî ye, gelo kî cara pêþîn
li vir þaristanî pê anî? Bersiva
N. J. Marr wiha ye: "Kurd yek
ji gelên Asyaya Pêþ ên dêma-
nî û niþtecih e û zimanê kurdî
li vir qewimiye." Marr dido-
mîne "Ev ziman di pêvajoye-
ke dûvedirêj de bûye zimane-
kî HindEwrûpî û bi vî halê
xwe yekser mîratgirên zimanê
medî ye." V. Minorsky di sala
19-38'an de, di kongreyeke
navneteweyî de gotiye ku
"Koka kurdan xwe dispêre
medan." Di dozîneya ku pêþ-
kêþ kiriye de wiha gotiye:
"Med û pers gelên îranî ne yên
ku beþdarî pêla koça dawiyê
ya gelên Hind-Ewrûpî bûne.
Med, BZ ji 700 salan vir ve, ji
herêma Gola Ûrmiyeyê ber bi
rojavaya baþûr (herêma Bo-
tan) bi rê ketine. Li wir bi ge-
lên dêmanî û niþtecih re bi

yek bûne, heta þêmîka deþta
Mezopotamyayê hatine. Kurtî
û Mard, îhtimaleke mezin bira
ne, ketine nav hev û hîmê kur-
dan avêtine." 

Di encama hevpar a dozi-
neyên Mînorsky û Marr de em
dibînin ku koka Kurdan Med
in. Lê belê tê zanîn li Mezo-
potamyayê ji qewmên dêmanî
wek akad-hûrî, mîtanî, kasît,
gûtî beriya medan hene, di
dema xwe de desthilatdarên
serdest in. Ev qewm, ji ber ku
di nav hev de heliyane (ev
hêman çand, þaristanî û ziman
in) ku di encama wê de gelê
ku derketiye rastê, koka wî
Hîndo-Ewrupî ye. Bawerî ev
e. Em dikarin bibêjin kurdên
ku hebûna xwe di nav çar
dewletan de didomînin (em
yên li Ewrûpayê ne û koçî
dinyayê û deverên din bûne
tev nakin) li erdnigariya wek
resen, demanî û mafdar mîrat-
gir û xwediyê nirxên ku hati-
ne afirandin in. Em dikarin
nirxên çandî û hunerî yên ku li
rojhilatê Hindistanê, li bakur
qewmên îran û indo-germen,
li baþûr qebîle û qewmên ere-
ban, li rojava jî hîtît, fenîkê,
misir, grek, frîgya, ku di
navenda wê erdnigariyê de
Mezopotamya heye û di þexsê
wê de þaristaniya serdema
sereta heye, em wê demê
wiha bi rêz bikin.

a) Muzisyenê sereta yê
îcrakar Sîn Lekke Ûnûnî ye
ku wî di heyama xwe de pey-
vên helbestkî qulibandine ser
awazan û bi devên serokên
civatan hatine gotin, destana
Gilgamêþ bi awayê awazî
(melodîk) îcra kiriye (îro þêx-
pîrên merasimên ayînan ku di
felsefeya êzîdî û elewiyan de

hene û tembûr û bizqê lê
dixin).

b) Awayê derketina ku
rahîb û koro li hemberî hev
(responce) an jî du heb koro li
hemberî hev (antîfonya) dibê-
jin.

c) Îhtimaleke mezin e ku
di nav sumeran de, li gel îcada
nivîsê di nava zimanê nivîsê
de, ferzkirina nivîseke îþarkî
peyda bûye. Di vê heyamê de
ji awazê re gotine sîr, ji bilû-
rên ku ji qamîþ hatine çêkirin
re gotine sem, ji flûtên ku xar
û rast tên lêxistin re gotine
tîg/tîggî, ji daholên biçûk re
goitine balag, ji daholên du-
bendî re gotine lîlîs, ji defan
re gotine adapa (îro ji flûta
kurdan re dibêjin fîk an jî
fîkê).

d) Arpên ku aîdî heyama
aþûran in û li ser milan tên
lêxistin hatine dîtin. Di aþûra
dereng de muzîka li derveyî
olê û beþdarbûna wê ya þahi-
yan, tê texmînkirin. 

e) Heyama kaldeiyan, di
dema Nabûþhednezar de ban-
do damezirandine (ji pirtûka
Danîel a ku çar sed sal ji piþtî
vê demê hatiye nivîsandin tê
fêmkirin). Ji lûla ku di vê
komê de hatiye lêxistin qarna,
ji pîpikên ku ji qamîþan hatine
çêkirin re masroqîtha, ji cure-
yên arpa yên li hembêzê tê
lêxistin û an jî ji lîrê kastrop,
ji ya dengstûr re sebbeka, ji ya
dengzirav re psantrîn tê gotin
û ev jî ji vê pirtûkê tên fêmki-
rin.

ê) Li gor nirxandinên aga-
hiyên ku li gora qralên Ûr
derketine, ji sazbendan re go-
tine zammerû, ji muzîsyenên
îcrakarên vokalê re gotine
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nam. Du cure teþeyên lîrê he-
ne. Ji van re dibêjin algar. A
dengstûr saggal e, ya dengzi-
rav jî zagsal e. Hin arp jî di
forma ganêran de ne, ev rastî
bi erdkolanan dest nîþan bûne.
Dîsa Sîr Leonard Woley, di
bajarê Ûr û erdkolînekê de ar-
pa xwedawenda Þûb dîtiye û
belgeyên aîdî wê a niha di
Muzeya Brîtîsh ya Londonê li
ber dest in. 

f) Sazên bitêl wek lûte
(lavta) çêbûne û di heyama
babîlan de hatine bikaranîn.
Di heyama îbraniyan de koro-
yên sazên jenînê, bi pifkirin û
ên bitêl pêk hatine, çêkirine. 

g) Digel pêþveçûna cihû-
tiyê (li gor wergera Martîn
Lûther) qral Dawûd sazeke bi
navê kînnor lê xistiye. Bi
piranî yên ku saz lê xistine jin
in. Tê fêhmkirin ku îcrakarên
solo û vokal yek jin, yek mêr
(Musa-Meryem) e û ji serekê
sazbendan re jî jûval/jûddal tê
gotin.

h) Li ser tableta ku îro li
Muzeya London Brîtîshê ye û
bi texmînî aîdî Sumeran e, ku
ji BZ. Ji salên 280'yan maye,
der barê saza (bilûr) pifkirinê
ya bi navê na/nale de, hin aga-
hî hene. 

i) Di pirtûkeke der barê
Asyaya Biçûk de ku di sala
1870�an de hatiye nivîsandin,
a ku di Muzeya Della Boorde
Etnograf de ye, tê zanîn ku
saza bi navê Aûlos ya bi cot
qamîþan hatiye pê, bi texmînî
di heyama Misrê de bi kar
anîne (îro jî tê zanîn kurd vê
sazê bi kar tînin û jê re dibêjin
duzele).

Ji ber têkilî û karîgeriyên
civakî, aborî ev pêþveçûyînên

muzîkal ên li Mezopotam-
yayê bûne, bandora xwe ber-
dane ser þaristaniyên ku piþtî
wan hatine û guhirandinên din
pêk hatine, ew jî bûne sede-
mên pêþveçûnên din. Gengaz
e ku mirov temamiya sazên
ku li Mezopotamyayê bi kar
anîne li Misrê jî bibîne. Bû-
zûkiya ku îro grekî bikartînin,
lûteya (lavta) kurdan a dutelî
ya wê demê ye. Piþtî serdema
navîn, li gor hejmara têlên
wê, awayê navên dane wê. Lê

belê, ji ya li Grekistanê re
gotine dûtî (piþt re wan li gor
sîstema tanperê çêkirine). Di
bin bandora çanda îslamî de ji
wan sazan re gotine heram e,
lewma jî tenê kurdên elewî û
êzidî lê xwedî derketine.
Bizqa du têlî (a bi zik) di ayî-
nên psîkoterapîk de bi kar

anîne û bi wateya biskên jinan
ên pîroz, jê re gotine tem-
bûr/dembûr (niyetbihirok,
dembihirok) ango saza þahiyê
(ev di pirtûka farabî ya bi
navê Musîkul Kîtab ûl Kebîr
beþa duyemîn de, di Seya-hat-
nameya Evliya Çelebî de
diyar e).      

Muzîka kurdî çi ye?

Di bersivên ku me dane de,
pirsên wek muzîk çi ye, hawi-
ra muzîkal çi ye, deng çi ye,
peywendiyê mirovên ku teka-
mûla çandî jiyane bi muzîkê
re çi ne, awaz çawan derket
hebûn û hat têgihîþtin ku di
Mezompotamyayê de ku ew
warê þaristaniyan e, kurd bi
heyîna xwe ya kokdar gelekî
vê herêmê yê bingehîn e.
Kurd ne tenê ji aliyê mîratgi-
riya vê çandê ve dema lêkolî-
neke baþ bê kirin her wiha ji
aliyê hilberînerî û afirandêrî
ve jî xwediyê vê çandê ne. Ji
ber vê yekê jî mafdar in ku
tenê xwe wek mîratgirên vê
çandê bidin diyarkirin. Beriya
pênasandina muzîka kurdî dê
bi kêr bê ku mirov van tiþtan
bizanibe; her çi qas muzîka
kurdî ji nirxên hevpar ên pir
civakên ku li Meopotamyayê
jiyane sûd wergirtibe jî, ew
qas jî nirxên xwe tevî wan
kirine, di heman demê de hem
yekser hem jî neyekser hîkarî
li ser binyata muzîkal a gel û
neteweyên li erdnîgariyên cu-
da dijîn kiriye (di rêzên pêþ de
em dê mînakên wê bidin).
Kurdan êþ, evîn, mêrxasî, hes-
ret, zêmarên li ser miriyên
xwe, lorikên ku avêtine ser
dergûþên xwe, di îbadetê de,
di beyt, qasîdeyên semahan
de ango bi kurtasî bi hemû

... her çi qas muzîka 

kurdî ji nirxên hevpar ên
pir civakên ku li Mezo-
potamyayê jiyane sûd
wergirtibe jî, ew qas jî

nirxên xwe tevî wan kiri-
ne, di heman demê de

hem yekser hem jî neyek-
ser hîkarî li ser binyata

muzîkal a gel û neteweyên
li erdnîgariyên cuda dijîn
kiriye (di rêzên pêþ de em

dê mînakên wê bidin).
Kurdan êþ, evîn, mêrxasî,

hesret, zêmarên li ser
miriyên xwe, lorikên ku

avêtine ser dergûþên xwe,
di îbadetê de, di beyt,
qasîdeyên semahan de

ango bi kurtasî bi hemû
jiyana xwe ve, xwe bi
muzîkê nîþan daye.
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jiyana xwe ve, xwe bi muzîkê
nîþan daye. Hin caran wek
çekekê bi kar aniyê hin caran
mîna tîreke nikilê wê li dilê
wan derketibe, hîs kiriye. Em
niha bersiva pirsa xwe bidin.
Em ji muzîka ku di dîrokê de
di bin hîkariya mercên aborî,
civakî, siyasî, erdnîgarî û iqli-
mî de dirûv girtiye û bi zima-
nê kurdî tê gotin re, dibêjin
muzîka kurdî. Ji bo ku em vê
pênaseyê xurt bikin, divê ku
em pêvajoya dîrokî ya muzîka
kurdî û bastûra wê mêze
bikin.

Dîroka muzîka kurdî

Di dîroka muzîka kurdan
de pir merhaleyên girîng
hene. Di þaristaniyên serdema
sereta de, þîroveya peyvên
helbestkî ya awazî (melodîk)
cara yekem bi texmînî di
dema qasîtan de bûye: Lêko-
lîner Benno Lenksberg ji bo
qasîtan wiha dibêje: "Li
Babîlê, serdestiya ku ji dema
Qral Argûmê 2'yem ve dest
pê kiriye, 576 salan berde-
wam kiriye. Navê dewleta ku
li Babîlê ava kirine Kardûnî
ye. Wekî çawan mirov aga-
hiyên bidestxistî dinêre ev
helbesta destana Gilgamêþ e û
ji aliyê muzîsyenê bi navê Sîn
Lekke Ûnûnî ve îcra bûye
(Gilgamêþ qralê sîteya Ûrûk e
ku ew jî ji þaristanên (bajar-
dewletên) sumeran ê asta wî
herî bilind e). 

Li gundê Sultantepe yê
Rihayê erdkolînek çêbûye. Li
wir tabletek derketiye û par-
çeyên ku aîdî Destana Gil-
gamêþ in hatine dîtin (bi tex-
mînî ev tablet îro di Muzeya
Rihayê de ne). Der heqê arpa
ku îro di muzeya London

Brîtîsh de ye, Sîr Leonard
Woley dibêje: "Min di erd-
kolanên aîdî heyama sumeran
de, di odeya ku aîdî xweda-
wenda ye ya gora qralan de
nedîmeyên kuþtî dîtin ku bi du
rêzan rêz kiribûn. Yek jî keçe-
ke muzîsyen hebû ku bi milên
xwe arpa destê xwe hembêz
kiribû. Zelal diyar bû ku
wextê mirinê li arpa xwe
dida." Wolley bi vê gotina
xwe îfade dike ku jinên wê
demê îcrakarên amûrên muzî-
kê bûn.

Li Rihayê navçeya Curnê
Reþ (Hîlwanê) di gundê Kan-
tara Newala Çorî/ Çolî de erd-
kolînek çêbû. Li wir zinarekî
aîdî 7 hezar sal BZ. (serdema
neolîtîk-dewra kevirên sîqal-
kirî) hat dîtin. Li ser wî zinarî
firaqek heye û li ser wê jî
þanoyeke (sahne) reqsê heye. 

Bi tevahî kevneþopiya îc-
rakirina dans û muzîkê BZ. ji
aliyê oldarên subariyan bi
tevlîbûna gel çêbûye û bi þê-
weya responce û antîfol awaz
hatiye gotin. 

Dîsan li Rihayê, di erdko-
lînên Tîtrîþ de aîdî pênc hezar
salên BZ. 3/5 (serdema tûnc a
sereta) fîgurekî mirovan hati-
ye dîtin. Ew bi kevirê kilsê
çêbûye û bi awayê kemanê
hatiye stîlîzekirin. Ev berhe-
mên erd-kolînê îro di muzeya
Rihayê de ne.

Di dema hukimdarê kardû-
nî de saza ku bi navê lûte
(lavta) navkirî û dutelî ye
hatiye bikaranîn. Ew saza ku
dayika sazên îro wek tembûr,
ûd, bizq e, der barê wê de aga-
hiyên zelal û çavkaniya ku îro
em li Fransayê di muzeya De
la Borde Etnograf de ye û di
sala 1780 hatiye nivîsandin de
dibînin.

Tabletek hatiye dîtin ku
agahiyên der barê skalaya
saza bilûr/ney ku bi navê na/
nale tê bilêvkirin û aîdî salên
BZ. 280 ye (li Muzeya Brîtîsh
e). Hatiye têgihîþtin ku vê
heyamê bi awayekî zelal ska-
laya deng hatiye destnîþanki-
rin û der heqê pêkhatina ava-
hiya muzîkê de metodeke
zanistî ji aliyê muzîsyenên ku
di qesra qral de ne, hatiye
bikaranîn. 

Di sala 1984'an de di
erdkolanên ku li Heranê çêbû-
ne de, bilûreke di sedsala
13'an de (heyama Eyubiyan)
ku ji hestî hatiye çêkirin,
hatiye dîtin. Ev bilûr di mala
erdkolanê de ye. 

Ji Sîn Lekke Ûnûnî bi þûn
ve, mirovê muzîkê yê ku navê
wî tê zanîn ê herî kevn
Berdaysan e. Zarokekî malba-
teke ji Erbîlê koçî dorhêla
Çemê Daysana (Karakoyun)
kiriye (îhtimaleke mezin êzîdî
ye) ye. Piþtî Zayînê (PZ) di

Tabletek hatiye dîtin ku
agahiyên der barê skala-

ya saza bilûr/ney ku bi
navê na/ nale tê bilêvkirin
û aîdî salên BZ. 280 ye (li
Muzeya Brîtîsh e). Hatiye
têgihîþtin ku vê heyamê bi

awayekî zelal skalaya
deng hatiye destnîþankirin
û der heqê pêkhatina ava-
hiya muzîkê de metodeke

zanistî ji aliyê muzîsyenên
ku di qesra qral de ne,

hatiye bikaranîn. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Havîn 2005Lêkolîn
82 ZENDZEND

sala 168'an de ji dayik bûye.
Navê Berdaysan ji çemê li ber
bûye girtiye. Wateya wî navî
ev e; ê ku li Daysanê bûye, li
Daysanê ji hev zêde bûye, li
Daysanê ber dayî (em wateya
ber a di kurdî de bi çend
mînakan bidin xuyakirin, re-
zên me ber dane, bostanê me
beridî, manga me ber avêt).
Daysan ji bo perwerdehiyê
þandine bajarê Membîçê
(Mabbogê) ku di navbera Si-
rûç û Halebê de ye. Bajarê
Berdaysan ê ku lê perwerde
didît, yek ji perestgeha herî
mezin a îlahiya Atargatîs
hebû. Bajar ji navenda çand û
olên berî xrîstiyaniyê yek bû.
Berdaysan, ji ber ku þêweya
ramanên serbest û îfadeyê, bi
xrîstiyaniyê re li hev nedikir li
Rihayê, ji aliyê keþe Akî ve, ji
dêrê hate afarozkirin. Ew bi
qral Abgar ê 8'em (Abgarê
mezin) re hemsalî ye û bi hev
re perwerde dîtine. Di qesra
qral de mêvanê qral ê herî
bijare bûye û ew qral û mal-
bata qralên cuda ku hatine
mêvaniya qral mêvandarî
kiriye. Digel vê jî bi rojên
muzîkbar ew kêfxweþ kirine
(kevneþopiya kurdan a hunerê
degbêjiyê ku di qesrên began
de tê þopandin heta van rojan
diçe). Baweriya Berdaysan

ew e ku ruh xwe nû dike lê
beden nû nabe. Di mersiyeyên
ku wî nivîsîne û muzîka ku wî
beste kiriye de, giranî li ser
boçûna vê felsefê ye. Hingî
ku ji muzîkê hez dike navê
lawê xwe daniye Harmonîûs
(aheng) (binêrin Urfa Muzîk
Tarîhî, Abuzer Akbiyik)          

Îbrahîm Misûlî

Îbrahîm Mehdî di sala
743'an de li Misûlê ji dayik
bûye û ji muzîsyenên heyamê
yê herî baþtir bûye. Ew ji mal-
bata Bab tê. Kevneþopiya wan
a muzîsyeniyê hebû. Îbrahîm
Mehdî di serdema ciwaniya
xwe de, bi notaya ebced, nivî-
sandina muzîkê wek meraqe-
kê di dilê xwe de mezin kiriye
(El Kîndiyê ku di sala 874'an
de miriye û þagirtê îshaq Mi-
sûlî bûye, þîroveyek cuda ji vê
notayê re aniye û notaya ku di
dîrokê de jê re gotine notaya
kîndî çêkiriye). Dîsa Îbrahîm
Misûlî ji bo ku awayeke saza
lûte (lafta) ku dayika sazên
bitêl tê pejirandin çêbike, ji
dil ve hostatiya xwe nîþan
daye. Bi vê hewla xwe, bi
navê çatra sazek çêkiriye ku
prototîpa saza îro jê re tê
gotin, ûd e. Dema navdariya
Îbrahîm Misûlî bi vî awayî
bilind dibe, bala Xelîfe Harûn
Reþîd dikiþîne û dibe nedîmê
qesrê yê herî baþtir. Ji bo per-
werdeya muzîkê ya zarokê
malbatên xirîstiyan, bi pêþ-
niyara Îbrahîm Misûlî, Xelîfe
Harûn Reþîd dibistaneke
muzîkê saz kiriye ku ew kon-
servatuvara serata ya Rojhi-
lata Navîn hatiye pejirandin û
Îbrahîm Misûlî jî aniye serê.
Ji aliyê dîroknasên muzîkê ve,
Îbrahîm Mehdî wek mezinti-

rînê muzîka îslamê tê pejiran-
din. Ji meqamê ku bi navê wî
tê îfadekirin wek Îbrahîmî û ji
taybetiyên saza ku çêkiriye ve
tê fêhmkirin ku ew hem bi
saza xwe hem bi dengê xwe
îcrakarekî pir baþ e. Di qada
sazê de vîrtuoz e. Yek ji þagir-
tên ku wî gihîþtandiye lawê
wî Îshaq Misûlî û yê din jî
Ziryab e. Dema di sala 806'an
de miriye li pey xwe pênasa
teorîk a pergala (sîstem) den-
gan û dibistaneke mezin a mu-
zîkê hiþtiye. 

Îshaq Misûlî

Di sala 767'an de li
Bexdayê ji dayik bûye. Di
perwerdeya bavê xwe Îbra-
hîm Misûlî re derbas bûye û
bûye muzîsyenekî baþ. Girin-
gî daye teoriya muzîkê û
ramanên ku der barê pergala
avaniya gera meqaman de ne,
hilberîne. Nêzikayî çar sed
heb meqam îfade kirine ku
þêweya damezirandina meqa-
man bi awayê cînsan pêk
hatiye. Piþtî mirina bavê xwe,
hatiye ser dibistanê. Ligel
Ziryab ê ku hem hevalê wî yê
perwerdehiyê ye û hem jî
þagirtê wî ye, di qesrê de ders
daye. Ligel pirtûka Ehbarû
Îshaq Misûlî ya ku Yehya Elî
nivîsiye em fêr dibin ku den-
gê Îshaq Misûlî xurtir e, xatib
e û nîzamnameya muzîkê
(disîplîna deng, perwerdeya
þan) baþtir zanibûye. Di pirtû-
ka Yehya Alî de, ya ku li
Tehranê nivîsiye û me li jorê
diyar kir, daye xuyakirin ku di
îcraya meqamê hîcaz (iraq) de
wî cudatiyên di navbera den-
gan de bi pênaseya zanistî
îfade kiriye. Îshaq Misûlî di
sala 850'î de miriye û ji bo

Mehdî di serdema ciwa-
niya xwe de, bi notaya

ebced, nivîsandina muzîkê
wek meraqekê di dilê xwe

de mezin kiriye (El Kîndiyê
ku di sala 874'an de miriye
û þagirtê îshaq Misûlî bû-

ye, þîroveyek cuda ji vê no-
tayê re aniye û notaya ku
di dîrokê de jê re gotine
notaya kîndî çêkiriye).
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pêkhatina ekola Misûl herî
kêmtir bi qasê bavê xwe rol
lîstiye.

Hamad Misûlî

Lawê Îshaq Misûlî ye.
Aliyê wî yê muzîkê wek bav
û kalikê wî ne li pêþ e. Digel
vê yekê, ji bo bingeha kevne-
þopiya malbatê bidomîne xe-
batên cidî kirine û destxetên
aîdî bavê xwe û kalikê xwe
yên li qesra bavê xwe ya ku li
Bexdayê ne, berhev kirine,
teoriya pergalê ku wek dibi-
stanên sereta yên pergalî hati-
ne pejirandin, afirandiye. 

Ziryab Îbrahîm Mehdî

Þagirtê Misûlî ye. Ji gun-
dekî Misûlê, lawê kurdekî
cihû yê azadkirî ye. Di sala
789'an de ji dayik bûye. Wê
demê ji muzîsyenê cihû re
dibêjin geyno/geyna. Ziryab
li ser aliyê vîrtuoziya mamo-
steyê xwe Îbrahîm Misûlî
sekiniye û girîngî dayê. Teo-
riya muzîkê ya Safiyûdîn
Ûrmiyewî ku hawîrdor pîþtî
çar sed salî berhev kiriye û
wek bingeha pergala muzîka
xwe pejirandiye, ya wî ye. Bi
muzîkên Hind, Grek û Îranê
re sentezek çêkiriye û 12
meqam,7 awaz û 24 navba bi
dest xistine (her çiqas hin kes
bibêjin bi vê mabesta wî ev
bûye ku navbera di oktavê de
heye bide xuyakirin lê dema li
Cordobayê bi cih bûye îfade
kiriye ku di nav pênaseyên
muzîka Flamenkoyê de ya ku
wî bi xwe pêk aniye, ya ku bi
navê navba aniye ziman, bi
rastiya xwe 24 meqamên þed
in. Ziryab wek sazûmankarê
muzîka Endulûsê tê pejiran-
din. 

Li bajarê Cordobayê dibi-
staneke muzîkê vekiriye û
doktrînên mamosteyên xwe di
jiyanê de pêk aniye. Saza ûd a
ku mamosteyê wî çêkiriye,
têla pêncan lê zêde kiriye û
cara yekem bi pêjenê (mizra-
bê) saza bitêl bi kar aniye û di
dîrokê de bi mafdarî cihê xwe
girtiye. Ziryab di sala 857'an
de li Cordoboyê miriye. Îro jî
li Spanyayê mirov dikare rastî
þopa wî bê. Heke ez þaþ nebim
îro li Spanyayê bi navê wî
dibistanên muzîkê hene.

Yahya Elî

Di sala 856'an de li gunde-
kî nêzikî Silêmaniyê ji dayik
bûye. Dema perwerdeya olê
didît bavê wî qabiliyeta deng
û muzîkê ya wî ferq kir ew bir
dibistana muzîkê ya Bexdayê
ku wê demê di Rojhilata
Navîn û Rojhilata Nêzik de ya
herî baþtir bû û dersdayînê
Hamad Misûlî pêk dianî.
Hamad Misûlî teoriya bavê
xwe da vî þagirtê xwe. Yahya,
bi vê teoriyê mezin bû, lê ji
Hamad zêdetir Îshaq Misûlî
wek mamosteyê xwe dîdîtiye
(wê demê Îshaq Misûlî her
çiqas nedijiya jî). Piþtî per-
werdeya xwe, derbasî paytex-
ta Îranê Tehranê bû û Yahya
Elî li wir perwerdeya xwe
domand. Beriya mirina xwe,
li wir berhemên bi navê Rî-
sale Fîl Musîkî-Kitabul Bahr-
Ahbaru Îshaki Musulî nivîsî.
Di sala 912'an de li Tehranê
mir.

Muhamed'ul Katibî Erbîlî
(nivîskarê Cevahir ül-nizam fi
marifat ül-efgani), dibeêje der
barê vî kesî de min hin belge
tesbît kirin lê mixabin hin jî, ji
ber ku ez negîþtime van belge-

yan, tenê ez dê bikaribim na-
vê wî diyar bikim. 

Safiyûdîn Abdulmumîn Ûr-
miyewî (1224?-1294) 

Yek ji navên mezin ê per-
gala muzîkê ya dinyayê û
muzîka kurdan Safiyûdîn Ab-
dulmumîn e. Di çavkaniyên
dîroka muzîkê de bi navên
wek Safîyûdîn ûrmiyeyî, Sa-
fiyûdîn Ebdilmumîn Ûrmevî,
Îbnî Fahrî'l Ûrmevî, Safiyû-
dîn Ebdilmumîn bîn Ûsiv bîn
Fexir tê binavkirin. Her çiqas
bi rasteqînî nayê zanîn jî, bi
texmînî di navbera salên
1224-25'an de ji dayik bûye.
Dîsan bi texmînî di heftê sali-
ya xwe de, di 28'ê Rêbendana
1294'an de li Esfahanê miri-
ye. Em bi agahî û çavkaniyên
hatine bidestxistin, wî dina-
sin.

Malbata wî ji Ûrmiyeyê
ye. Çîroka serpêhatiya wî ya
beriya muhasibiya xelîfê
dawiyê yê Ebasî Mutasim Bî-
lah (mirina wî 1258) tarî ye.
Di ciwaniya xwe de nav daye
û bûye zanyarê muzîkê. Em
vê yekê hem ji peywira wî ya
qesrê û hem jî piþtî mirina
xelîfe, ji bo nivîsandina ber-
hemên xwe, ji rayedayîna
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Eladîn Cuweyrî têdigihîjin.
Her wiha em, ji berhemên wî
yên li berdest in têdigihîjin ku
wî perwerdeyeke pir baþ
dîtiye û xwe baþ gihandiye. 

Dema ku di qesra Bexdayê
de wek muzîsyen û ûdjen
xebitiye, di heman demê de
pirtûkxaneya xelîfe jî bi rê ve
biriye û mustensîh bûye, ango
bi destxetê pirtûk zêde kirine.
Kesatiya wî ji aliyê muzîsyen
û begên wê demê ve pir bi rêz
û rûmet hatiye ecibandin, lê li
ser rojên vî hostayê mezin
ewrên reþ bi dûr neketine.

Bi dagiriya Bexdayê re, ya
ji aliyê împeratorê Muxol
Hûlagû ya di sala 12-58'an de
dawî li her tiþtî tê. Xelîfe tê
kuþtin, bajar bi erdê re yeksan
dikin, pirtûkxane tê þewitan-
din û diavêjin Çemê Dîcleyê. 

Piþtî van rojên aloz,
Safiyûdîn derdixin pêþ hu-
kimdarê nû, ji wî tê xwestin
ku li ûdê bixe. Di saya lêdana
ûdê ji îdamê difilite. Ji ber ku
Nasredîn Tusî rewþenbîr e û
girîngî dide hunerê, hîkariya
wî rê li ber kuþtina Safiyûdîn
digire û ew berhema xwe ya
herî girîng Rîsaletul Þerefiye
dinivîse. 

Demekê mamostetiyê ji
lawê wezîrê îlhaniyan Þem-
sedîn (Muhemed û Þerafedîn)
re dike. Bi israra cuvêyniyan
tê ser "Dîwana Avahiyê".
Wexta Bahaedîn Muhemed
dibe waliyê Îsfahanê, di sala
126'an de bi wî re diçe Îsfaha-
nê. Lê belê dema malbata
cuvêynî hêza xwe ya berê
winda dike û dirûxe, Safi-
yedîn jî tê jibîrkirin, dawiya

jiyana xwe di nav xizaniyê de
derbas dike, ji sedemên ku
nikaribûye deynê xwe bide,
hepis bûye û li wir jiyana wî
bi dawî bûye. 

Ji berhemên wî yên bi dest
ketine, pirtûkxanekariya wî û
ji peywirên wî tê zanîn ku ew
nivîskarekî mezin bûye. 

Li pey Îbnî Tagribîrdî û
Îshak al- Masvîlî (Îbrahîm û
Îshaq Misûlî) teorîsyenê mu-
zîkê yê herî mezin e. Ji bo
ramanên wî Sîr Hubert, H.
Perî wiha dibêje: "Ew rêze-
dengekî wisan e ku tu car
neyê ramandin." Dr. Helm-
holtz jî dibêje, "Ew pêþxistina
pergala Pîtagores a bi awaye-
kî bingehîn e."

Bi rastî Safiyûdîn sazû-
mankarê teoriya pergalî ye.
Her çiqas hin kes dibêjin pir-
tûka wî Þerefiye awayê pirtû-
ka Farabî ya kurtkirî ye jî, lê
ev ne rast e. Ji aliyê pergala
muzîkê ve Ziryab û Yahya
Eliyê ku bi doktrîna Îbra-
hîm/Îshaq Misûlî (bav û law)
mezin bûne, doktrîna wan ji
xwe re esas girtiye. Çavka-
niyên ku Farabî û Îbnî Sîna
xwe spartine yên muzîkê,
heman çavkanî ne. 

Piþtî Safiyûdîn û Xoce
Ebdilqadir di pergala dengê
muzîka me de zêde guhartin
çênebûne. Lê bele, di dema
osmaniyan de xwestine hin
guhertinan çêbikin (navê nav-
bera guhartine, meqam çêkiri-
ne û heta piþtî komarê pergala
arelezgî-ûzdîlek bi vî mantiqî
hatiye çêkirin), lê belê tiþtekî
girîng ku bikaribe cewhera
wê biguhirînê nikaribûne lê

bikin. Îro hîn jî di muzîka gel
û ya hunerê de ev pergal tê
bikaranîn. Digel vê yekê, li
ser berhemên Safiyûdîn ji
aliyê muzîkologên Rojhilat û
Rojava ve bi kûrayî lêgerîn
hatiye kirin, daxuyanî bûne,
heta bûne çavkaniyên muzîka
tirk ên sereke. Berhemên teo-
rîsyenên bi dû wî re hatine,
ramanên wî ji xwe re esas gir-
tine û hatine nivîsandin. 

Safiyûdîn di heman demê
de bestekar e. Wek huner-
mend, piþtî Kîndî û Misûliyan
"notaya ebced" cara yekem bi
kar aniye. Berhemeke wî ya
ku bi meqamê newrozê, usûla
remel hatiye bestekirin, heye.
Mirovê ku pergala dengê
muzîka kurdî li ser bingeheke
zanistî daye sazkirin, ew e.
Amurên muzîkê yên wek san-
tûr, nuzhe yan jî mugnî, qa-
nûn, tê gotin ku di dema salên
li Esfahanê dima, wî ew îcad
kirine.

Berhemên wî: Safiyûdîn
kurd bû digel vê yekê berhe-
mên xwe bi erebî nivîsîne, ji
ber ku wê serdemê zimanê
zanistê erebî bû. Ev berhem
hemû bi zimanên Rojava hati-
ne wergerandin û çapkirin.

1) Çendî tê gotin ku 130
heb besteyên wî hene jî, lê ji
van tenê yek gihîþtiye îro.

2) Rîsalati Þereyya fî'l-
Nisab al Talifiya; yên ku îdia
dikin ku ev pirtûk di sala
1252'an de ji bo Þemsedîn
Cuveynî nivîsiye hene jî, her
wiha yên ku bêyî destnîþanki-
rina çavkaniyan dibêjin ev ji
bo þagirtê xwe Þerafedîn Ha-
run pêþkeþ kiriye jî hene. Bi
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navê kurt Þerefiye, ji pênc go-
taran pêk hatiye. Fîzîka deng,
lerza têlan, nîspeta bilinda-
hiya dengan bi têlan re, dirê-
jayî û kinbûna amûrên muzî-
kê û guherîna dengan berfireh
di Kitabû'l -Edvarê de hatiye
vegotin.

3) Kîtabû'l- Edvar: Di vê
berhema xwe de jî wek di ya
yekem de li ser awazê lêgerîn
kiriye. Li gor dirêjahiya sazan
li ser guherîna sazan lê koli-
yaye, behsa taybetiyên sazan
kiriye. Di serî de ney û mîz-
mar, der barê pir sazan de
agahî daye, bi taybetî dûvedi-
rêj li ser ûdê rawestiyaye.
Kîtabu'l Edvar bi 15 fasilan
hatiye nivîsandin û meqam bi
12 cureyan dane. Ahmedoðlu
Þukrullah (1388-1470) ev
berhema wî bi navê "Ter-
ceme-î Kîtab-i Edvar werge-
randiye tirkî. Evdilqadirê Me-
ragayî jî bi navê "Þerhu'l-
Kîtab-i Edvar" þîroveya wê
kiriye. Baron d' Erlanger ev
berhem wergerandiye fransizî
û bi þerha Mevlana Mubarek
Han wergera Þerefiye ji xwe
re esas girtiye. 

4) Fi'l-Ulum al-Arüz va'l
Kavafî va'l -Badî: Behsa rêge-
zên arûz, qafiye û estetîk
dike.

Bi kurtasî Safiyûdîn
Abdulmumîn, di dema lê dijî
de muzîk xistiye qalibên za-
nistî, teknîk û klasîk. Ew per-
gala ku hîn îro jî li Rojhilata
Navîn, ji aliyê pir gelan ve tê
bikaranîn ku 17 navberên di
yek oktavê de ne wekhev in,
di çarçoveya rêgezên malbata
Misûliyan de daye pergalkirin

û pêk aniye ku bikaribin heta
îro bên. 

Xoce Evdilqadirê Meragî
(1353?-1435)

Muzîka kurdî ya navdar, bi
navê Ustad-i Salîs, Ebdilqa-
dirê Meragayî, îbnî Gayb,
Xoce Ebdilqadir Meragayî tê
bi navkirin. Dîroka jidayik-
bûna wî baþ nayê zanîn. A tê
zanîn jî li gor texmînan e û di
navbera 1353 û 1360'î de
digihure. Jiyaneke pir balkêþ
û bi liv û lebat derbas kiriye.
Piraniya jiyana wî tê zanîn. Ji
ber ku berhemên xwe bi
zimanên erebî û farisî nivisî-
ne, hin lêkolîner wî wek ereb
û ecem diyar dikin. Heta yên
wek azerî, tirk û ermenî ku lê
xwedî derdikevin jî hene (sê
heb pirtûkên di Avestayê de
hatine çapkirin). Bavê zanista
me yê muzîkê, ji zanyarên
serdemê Giyasedîn Gaybî ye.
Dema behsa bavê xwe dike
dibêje " Der barê þaxên pir
zanistan de agahiyên wî he-
bûn; bi taybetî hostayê þaxên
muzîkê yê teorîk û pratîk bû."

Ji ber ku wiha gotiye, nexwe
zanînên esasî û muzîk ji bavê
xwe fêr bûye. Li dû mirina
bavê xwe çûye Tebrêzê. Di
heyama îlhaniyan de, berê
bûye nedîmê (perwerdekar)
hukimdarê sêyemîn siltan
Huseyn, piþtî wê jî di sala
1380'î de bûye yê Ehmed
Celayerî. Pêþbaziya muzîkê,
ku muzîsyenê navdar ê wê
heyamê Rizaedîn Ridvan Þah
li dar xistiye, bi dest xistiye û
navê wî mezin bûye û hem di
warê teoriyê de hem jî di warê
îcrayê de wek mirovekî mezin
ê muzîkê xwe îsbat kiriye. 

Di sala 1386'an de, li ser
leyan û dagiriya Tîmûr, Eh-
med Celayerî reviyaye Bex-
dayê û bi xwe re Xoce Ebdil-
qadirê ku jê re gotiye, "yarê
ezîz" jî biriye. Dema Bexda jî
ketiye destê Tîmûr Ehmed
Celayerî bi Yildirim Beyazîd
star bûye. Meragayî jî dîl
ketiye destê Tîmûr. Mîna pir
mirovên huner û zanistê Tî-
mûr ew jî þandiye Semerqen-
dê. Di sala 1397 'an de, di vê
qesrê de maye. Di sala
1399'an de, di nav nedîmên
kurê Tîmûr ê nexweþê derûnî
de bû (wekî pir zanyarên kurd
û ecem û yên din. Di nav van
de ji xeynî Meragayî muzîs-
yenên navdar wek Qudbedîn
Neyî, Hebîbê Ûdî, Ardeþîrê
Çengî hebûn). Ramana Tîmûr
ev e ku sedemê nexweþiya ku-
rê wî ew kesên li derdora wî
ne û ji ber vê yekê gelek ji van
dide kuþtin. Ebdilqadir canê
xwe bi dijwarî xelas dike û bi
dilqê derweþan ji Semerqendê
direve û diçe Bexdayê. Dîsan
dikeve bin bandora begê berê,
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ev zêde nadome. Di sala
1401'ê de, dema Bexda care-
ke din dikeve destê Tîmûr de-
mekê xwe vediþêre. Lê belê bi
tesadûfî bi Tîmûr re rû bi rû
dimîne. Tîmûr bêþik û bêfikar
fermana îdama wî dide. Lê
belê dema dibin cihê îdamê,
Meragayî sûreyeke Quranê ji
dil û ji ber xwe dixwîne. Ser-
leþkerê Tîmûr li ser vê yekê
dev ji îdamkirina wî berdide û
dixwaze ku Tîmûr jî dev jê
berde. Tîmûr jî dev jê berdide
û þanaziya wî bi þûn ve ve-
digerîne. Demekê bi Tîmûr re
digere. Piþtî sefera Hindistanê
ji bo ku biçe Semerqendê
destûrê ji Tîmûr dixwaze. Tî-
mûr diecibîne, lê ew jê diqete
û naçe Semerqendê. 

Di sala 1421'ê de tê Bur-
sayê û di qesra Siltan Muradê
duyemîn de perwerdekarî û
îcrakariya muzîkê dike. Digel
gihandina pir muzîsyenan
bingeha muzîka ku îro jê re
dibêjin Muzîka Hunerê ya
Tirk (di heman demê de mu-
zîka gel a tirk jî) datîne. Li vir,
li ser meqam û pergala den-
gan û taybetiyên usûl û rîtmên
ku malbata Misûliyan berhev
kiriye û ji aliyê Safiyûdîn ve
hatiye pergalkirin. Di sala
1435'an de ji ber nexweþiya
webayê miriye. 

Helmholtz nêzî pênc sed
salan piþtî wî jiyaye û raman
û pejnên wî texdîr kirine.
Gotiye ku, "Min di berhema
wî ya bi navê 'fîzîoloji der To-
nemphfinungen' de hemû ber-
hemên wî xwendine û jê sûd
wergirtiye." Kiesswetter dibê-
je, Hammer notên girîng ên
wergerandine, Ebdilqadir esas

girtiye û nivîsîne. 

Di berhemên xwe de ali-
yên muzîkê yên teorîk û pra-
tîk berhev kirine, ev spartine
bûyer û qanûnên fîzîkê, bi
riya ramanên ceribandinî di-
yar kiriye. Bi rastî jî, di pêþ-
gotina pirtûka xwe ya Camîu'l
Elhan de dibêje ku muzîk ji
giregirên matematîkê riknek e
(erkani riyaziye) û ji parçeyek
sirê yê bêpîvan e (ecza-î hîk-
metten bir cüzüv). Ew dema
ku pêþiyan muzîk bi astro-
lojiyê re eleqedar dikirin, ev
huner ji ilmî nucum dihat
ferzkirin, wî di vê pirtûka xwe
de muzîk wiha ji hev cihê ki-
riye û lêkolîn kiriye û her wi-
ha metodên xwe îsbat kirine.

Di beþa yekem de terîfa
deng, terîfa awazê, deng û
awaz çawan tê guh, dereceyên
bemîtî (pesîtî) û zîltiyê (tîzî-
tiyê), di beþa duyem de nîs-
peta navberê, ji hev cudatiya
navberan, ji hev eleqeya nav-
berê û sedemên dengên ku
xweþ nayên guh nivisîne.

Berhemên wî

1) Kenzu'l Elhan: Ev ber-
hem tê wateya gencîneya ne-
wayan. Heta îro li tu cihekî
nehatiye dîtin. Meragayî pêþ-
niyar kiriye, dema ku mijarên
muzîkê neyên fêmkirin bila
serî li vê berhemê bidin. A din
jî, ew dibêje ku pir notayên
besteyên xwe li vê berhema
xwe qeyd kiriye. Nemaze di
pêþgotina Camîu'l-Elhan de
dibêje ku eger ev pirtûka wî
baþ bê lêkolînkirin, êdî hewce
namîne ku ji bo pirsgirêkên
muzîkê mirov li berhemên din
binêre.

2) Camîu'l Elhan (koma-
siya newayan): Ev pirtûk di
sala 1405'an de diyarî kurê
xwe Nuredîn Ebdirehman ki-
riye. Bi notên li ser berhemê
tê fehmkirin ku di sala
1423'an de ev berhem bi þûn
ve girtiye, bala xwe dayê û
hin tiþt pê ve kirine. Nusxayek
ji vê pirtûka ku li ser pêþeka ji
bo Þahrûh (1415) heye, li
Stenbolê di Pirtûkxaneya Nu-
ruosmaniyê de ye. Bi farisî
hatiye nivîsandin û di nav de
notayên hin berhemên wî
hene. 

3) Makasîdu'l Elhan
(mebesta newayan): Di sala
1422'an de pêþkêþî Siltan Mu-
radê Duyem kiriye û bi farisî
hatiye nivîsandin. Nusxayek
ji vê berhemê di pirtûkxaneya
Rauf Yekta de ye ku ew pis-
porê muzîka tirk e, nusxaya
ku pêþeka ji bo Muradê
Duyem tê de ye jî, di pir-
tûkxaneya Zanîngeha Leyde-
nê de ye. Di vê berhema xwe

Di sala 1421'ê de tê
Bursayê û di qesra Siltan
Muradê duyemîn de per-
werdekarî û îcrakariya
muzîkê dike. Digel gi-

handina pir muzîsyenan
bingeha muzîka ku îro jê
re dibêjin Muzîka Hunerê
ya Tirk (di heman demê
de muzîka gel a tirk jî)
datîne. Li vir, li ser me-
qam û pergala dengan û
taybetiyên usûl û rîtmên
ku malbata Misûliyan
berhev kiriye û ji aliyê

Safiyûdîn ve hatiye
pergalkirin.
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de, der barê sazên ku wî îcad
kirine de, agahiyan dide. 

4) Þehru'l Kîtabu'l Edvar:
Ev berhema wî þîroveya Kî-
tabu'l Edvara Safiyudîn Ab-
dulmumîn e. Ev pirtûka ku bi
farisî hatiye nivîsandin, nus-
xayek jê di Pirtûkxaneya Nu-
ruosmaniyeyê de ye.

5) Kîtabu'l Edvar (dema li
Bursayê, di qesrê de bûye
nivisiye). Ev berhem bi os-
manî hatiye nivîsandin û tenê
yek ji nusxaya vê pirtûkê li
Leydenê ye. Di vê pirtûka
teoriyê de, notayên hin bes-
teyên wî hene.

6) Berhemên Muzîkê: Ew
mirovê mezin ku pir amûrên
muzîkê îcad kirine û yên ku
heta wê demê tên zanîn jî
islah kirine, berhemên wî yên
gihîþtine îro bi "notaya ebced"
qeyd kiriye û hatina wan a îro
pêk aniye. Ev berhem ji aliyê
teknîka besteyan ve û ji aliyê
formê ve ji bo bestakar û mu-
zîsyenên pey wî hatine, bûye
mînak. Berhêmên wî yên aîdî
muzîka enstrumantal nîn in.
Di her berhemên xwe de digel
diyarkirina ku bi vî rengî jî
besteyên wî hene, ji ber ku bi
nota nekirine, winda bûne.
Berhemên bi devkî cur bi cur
meqam û usûlan ve 13 kar
beste, nexþ beste, nexþ yuruk
semaî, sengîn semaî û kulek
(aksak) semaî bi tevahî 30
heb in. Ên herî navdar kari
muhteþema ku meqamê rast e
û bi usûla devr-hîndî hatiye
bestekirin, kar- i þevaza kume-
qamê segah e û hay-darname
ne. Pir berhemên wî bi Kenzu'l
Elhan re winda bûne. 

Alahî

Yek ji þêniyên Amedê yê
alimê olî ye. Þairê dîwanê û
bestekarê muzîka olî ye. Ji ber
ku Alahî vexwendinên siltan
nepejirandine, neçûye qesra
wî û berê jî devxweþiya siltan
dîtiye bi fermana siltan hatiye
îdamkirin (Vê heyamê muzîs-
yenên ku di nav kurdan de
navdar in an di qesrê de an jî
di dîwana begên di bin
fermana siltan de ne de, cih
digirtin).

Þukrulah Begê Erebgirî

Behsa Þukrulah begê di
Seyahatnameya Evliya Çelebî
de dibe. Ji muzîsyenên herî
baþtir ê derdora Erebgirê ye.
Çelebî dibêje saza ku ew lê
dixe navê wê ravza ye û behsa
zanîna wî ya berfireh a mu-
zîkê dike.

Usiv Nabî 

Di sala 1642'an de ji dayik
bûye. Der barê muzîka tesa-
wufê de hosta ye, dengê wî
xweþ e. Bi bernavkê Seyîd
Nuh berhemek beste kiriye.
Em van ji berhema Atrab-ul
Asar a Þexulîslam Mehmed
Esad nivîsiye, fêm dikin.

Bedrî Þîrvanî 

Der barê jidayikbûna wî
de qetî tiþtek nayê zanîn. Îc-
rakar û bestekarê muzîka olî
ye û di sala 1424'an de li de-
vera Wanê miriye.

Bi sedan muzîsyenên kurd
hene ku navên wan tên zanîn
lê em der barê wan de zêde ne
xwedî agahî ne, lê em ji þopa
ku wan di dîrokê de hiþtine
dibînin ku wa ew hene. Eger
ez bigîhijime belge û aga-
hiyên der barê wan de, ez pa-

revekirina wan agahiyan wek
deynekî ji xwe re dibînim.

Heta salên 1500-16-00'î
muzîka kurdî xwedî pergala
dibistanî ye û ji bo avaniya
muzîka gelên din bingeh pêk
aniye. Lê ji vê dîrokê bi þûn
ve, bi piranî bi qerekterê mu-
zîka gel xwe nîþan daye û vî
awayî domiyaye. Êdî muzîk ji
bo kurdan wek dibistana dî-
rokê, wêjeyê û zimên rol lîs-
tiye. Heyama ku muzîsyenên
dibistanî cihê xwe bidin
dengbêjên ku bi awayê hosta
û þagirtan xwe gihandine, dest
pê kiriye. Dengbêj, feqî û
jinên kurdan êdî bûne kevirê
hîmî yê muzîka kurdî. Bi
lorikên xwe, bi lawikên xwe,
bi helbest û payîzokên xwe, bi
beyt û qasîdeyên feqiyên
medresê, bi muzîka zikirê ya
civata sofiyên kurd ên
misilman ên sunî, jiyane.
Kurdên êzîdî û elewî jî, bi
gaveke pêþvetir hem muzîk
hem jî hin amûrên muzîka
kurdî dane jiyandin. Eger
elewî nebûna me nikaribû
behsa tenbûrê bikira, eger
êzîdî nebûna me nikaribû
behsa bizqê û kevanekê
(kemençe/ribabê) bikira. 

Di erdnîgariya kurdan de
dengbêjên pir navdar jiyane û
van bi destan û çîrokên xwe,
bi tevlîkirina feqî û dayikan
ve muzîka kurdî, ligel vê
ziman, dîrok û zargotina kurdî
heta îro ji me re anîne. Ji ber
keda wan ku ev gencîne dewrî
me kirine û parastine, em
spasdarên wan in.

(Dûmahîka wê heye)
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"Ji çi welat dest pê dibe?!.."

(Ji straneke rûsî ya sovyetî)

Dema hinek hevalên me
yên ji Yekîtiya Êzîdiyên Kur-
distanê ji min re digotin "Tu
çima tiþtekî ji kovara me La-
liþê re nanivîsî", ez di nav mi-
taleyên xwe de digeriyam,
min dixwest tê bigîhîjim ka ez
çi dikarim binivîsim û min tu
bersiveke erênî nedidît. "Ê, ez
ê çi binivîsim" min digot. "Ez
ne amade me û naxwazim he-
ma wisan ji bo xatirê ni-
vîsekê, tiþtekî binivîsim. Pirs
û pirsgirêkên êzîdîtiyê pir-
sinen giran in, mijara wê jî ne
wisan pir hêsan e."

Her çiqas jî min gotibû
"Na"jî, dîsan dem bi dem tiþt
di mêjiyê min de digeriyan.
Min li ser wan serê xwe di-
êþand, lê dîsan ez ji xwe razî
nedimam. Heya ku em gi-
hîþtin demekê û min dît ku
hinekan êzîdîtî kirine mijara
gotin û nivîsên çewt û vala;
her kesek çi tê serê wî dibêje
û dinivîse. Nêrînan diavêje
holê; hemîn di vê rewþê de ne
dost û neyarên ola êzîdîtiyê û
neteweya kurd jî dest avêtine
van nezan û hêsîrên heþ û
sewdayê xwe yên di nav me
de û ev hemû kirine mijara
kirîn û firotina siyasî.

Û ev pirsgirêk wek gêj-

gerîngekê li hev zivirî, zivirî û
ji xwe re nêrîneke mêjiyê
nexweþ û dûrî hiþ û aqilan
derxist holê. Gotin "Êzîdî ne
kurd in!" Li hemberî vê di nav
gel de helwestekê rû da.
"Eger êzîdî ne kurd in, êdî kî
kurd e?" Û van tevan ez ve-
gerandim zaroktiya min. Û
min ji wir ve dest bi lêgerîna
bingeha xwe ya êzîdîtiyê kir:
Em êzîdî kî ne? Ji bo çi ji me
re dibêjin êzîdî? Êzîdîtî bi
xwe çi ye? Van û pirsên din,
tebatî nedidan min.

Bi rastî, hingî min çavên
xwe vekirine ji mirovahiyê û
cîhanê re, têgihîþtina min
çêbûye, min xwe êzîdî nas ki-
riye. Rastir dibû ku mirov
bigota, me hemûyan, ên ku di
gundê me de mezin dibûn,
xwe wek lawê êzîdî nas dikir.
Êzîdî jî, ne wek tiþtekî cuda,
wek rengekî kurdan, ên herî
kurdmayî yên li ser bingeha
neteweyî dombûyî û zimanê
xwe jî me kurdî dizanibû. Ev
ji çi dihat? Her çiqas bavê
min, Cewoyê Emerê Mamo
mamostayê zimanên kurdî û
ermenî bû, endamê Partiya
Komûnîst a Yekîtiya Sovyetê
bû û îdeolojiya vê partiyê jî
atêîzm ferz dikir, lê kalik û
pîrikên min û dayika min
bawermend bûn, êzîdîtî dipa-
rêzin, þêx, pîr, xwîþk û
birayên axiretê, koçek ji mala
me kêm nedibûn. Her cejneke
olî bi girêdaneke pir mezin

dihate pîrozkirin. Bi þev ra-
dibûn paþîvan û rojî digirtin,
dîwar, stûn û banê xaniyan ên
ji teniya dûyê tenûrê reþbûyî
bi êr dinitirandin, êvara Cejna
Xidirnebî xwe bi hêlêkanan
dikilan, ji bo ku "gunehên
xwe daweþînin." Dolîdang di-
gerandin; keç û xortên 1012
salî radibûn ser xaniyê her
malekê, goreke rengîn an jî
tûrikek di kuleka wê malê de
dadileqandin û bi hev re wek
stranekê deng didan hev

Dolîdangê, dolîdangê

Xortê malê zavangê

Pîra malê qurbangê

Tiþtekî bixin vê dolîdangê

Lê hema wê þevê di sê-
niyekê de ar datanîn ser stêr,
temeziyeke heftrengî dia-
vêtine ser û hêviya hatina si-
warê mirazbexþ Xidirnebî
bûn. Eger þopa sima hespê
Xidirnebî li ser êr bihata dîtin,
bizanibe çerxa wê malê rast
dizivire û ew ê bibe xwedî
mal û hebûneke mezin, mala
wan jî dê tije keç û kur be, dê
keç û xortên wê malê
bigîhîjin bext û mirazên xwe.

Her çiqas jî ev hemû he-
bûn, ev rê û resmên neteweyî,
toreyên kevneþopî dihatin pa-
rastin, vî gundî bi êzîdîtiyê
bêhn dida, lê dîsan jî navê wî
(gundî) Pampa Kurdan bû.
Hemû pampiyan bi serbilindî
digotin em ji Pampa Kurdan

ÊZÎDÎTÎ 
*

Çend raman û nêrîn li ser rastya vê ola kevnar, rewþa wê ya îro,
nexwendîtiya olî ya di nav me de û leyîstokên siyasî 

Ezîzê Cewo
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in. Her paþê dereng, navê
gund guhartin û danîn Sîpan.
Lê dîsan heya îro jî kesekî ji
gundê Sîpanê ji xwe re nabêje
sîpanî, dibêjin pampî.

Ev, rewþa me ya xwezayî
bû. Tu carê jî di serê me re
derbas nedibû ku em ê vê rew-
þa xwe ya xwezayî ji hinekan
re þîrove bikin. Dibe ku, eger
ev nezaniya ji nav me derketî
nebûya, me dê der barê van
tiþtan de behs jî nekira. 

A li vir e, ku dibêjin
"Tu tiþtekî xerab tune,
ku tiþtekî qenc tê de
nîn be!"

Belê, em dîsan
vegerin ser Pampa
Kurdan. Ev gund li
Ermenîstanê, li ba-
kurê Çiyayê Elege-
zê, di nav sêgoþeya
rêzeçiyan de, di
destpêka sedsala 19'an
de ji hêla êzîdiyên ku ji
tevkujiya Roma Reþ filitî
bûn, hatibû avakirin. Van êzî-
diyan hê 200 sal berê dizani-
bûne ku ew bi ola xwe ve
êzîdî ne, lê bi netewe kurd in,
ango kurdên êzîdî ne. Ji bo wê
jî navê gundê xwe danîbûn
Pampa Kurdan.

Mirov diêþe jî, ku di dest-
pêka sedsala 21'ê û hezarsala
sisiyan van tiþtan þîrove dike,
lê çawan bikî, kortî û neza-
niyê timî di dîroka me de
roleke reþ û kirêt lîstiye û yên
ku bi van nezanan dilîzin jî
wek seyên birçî yên ku li der
û dorên malan digerin, ji bo
hestiyekî birevînin, dest
diavêjin wan û dijî yekîtiya
neteweyî didin lîstin!

Lîstik bi lîstikan, lê em
bên ser êzîdîtiyê.

Di Sovyeta berê de, bêhtir
jî di Ermenîstanê de, kurdan
êzîdîtiya xwe baþ parastiye.
Ev, ji ber ku 24 gundên me
yên xwerû kurd li Ermenîs-
tanê hebûne, hem jî bi ziyaret
û ocaxên xwe ve, bi oldar û
bawermendên xwe ve, bi xanî
û tenûr û kuçikên xwe ve, bi
þîn û þahiyên xwe ve. Hemû 

bi reng û naveroka xwe ve
neteweyî, reng û awazên ola
kurdan a kevnar êzîdîtiyê ve. 

Bi hemû rabûn û rûniþ-
tinên xwe, van kurdan bi êzî-
dîtiyê bêhn didan; rojiyên
xwe digirtin, cejnên xwe pî-
roz dikirin, þîn û þahiyên xwe
pêk dianîn, diçûn ser me-
zelan, li goristanan miriyên
xwe bi bîr dianîn, nanê mi-
iyan derdixistin, xêr didan
wek ku þanê êzîdiyan dikeve.
Li hev dipirsîn, diçûn hewarî-
gaziyên hev, dibûn xwen-
diyên þahiyan, diçûn ber ocax
û ziyaretan tiya dibûn, serê
xwe dadanîn, hêviya jiyaneke
bextewar dikirin û bi vî rengî

jiyana xwe ya neteweyî dido-
mandin. 

Lê kuloça sersalê? Ev jî
hema hema diket dema ku þev
û roj weke hev dibûn û dema
sersala kurdî ya neteweyî
Newrozê. Wan rojan li fêza
gundê me, li davanê berfînek
derdiket ne wek kulîlkên berfê
yên din bû, bejna wê bilind
bû, serê wê wek ku zengilekî
lêvên wî tîjtîjî bibin û bi paþ
ve zivirîbin, vajî bûbûn, wek

pelên serbixwe. Rengê
wan sût bû. Di navenda

her pelekî tûdirêjkî re
kêleke zerê vekirî
(qîçik) derbas dibû,
te yê bigota yekî ta
û derzî hildaye û ew
kêl daye. Hûn
dizanin navê vê ber-
fînê çi bû? Newroz!

Berfîna sersalê,
mizgî-niya biharê

Newroz, New-roza
delal! Lê dema ku kuloç

ker dikirin?! Her we bidîta,
em zarok çawa li dorê di-
civiyan, me çît digirt û em
bêsebir li hêviyê bûn, ka wê
morî para kê bikeve. Mezinê
malê jî (demekê kalikê min, lê
paþê jî bavê min) kuloç ker
dikir û ji bêhna petinî û tem-
tîskan hewayê li ber bêvila
me firdida û dengê mezinê
malê guhê me dihingaft: "Ev
para mêrê rojê, ev para
xudanê malê, ev para ziyayê
zer, ev para mamereþan, ev
para mamê þivan, ev para ga-
vanê zerzan, ev para xeta cot,
ev para malxwêyê malê, ev
para rêwiyê me, ev para
xwendevanê me, ev para..."

A, êzîdîtî ev bû! Û îro jî ev
e, eger em bi rastî êzîdî bin; bi
biçûk û mezinên xwe ve, bi
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oldar û bawermendên xwe ve
bêyî qîle û lêpî ji ber ku êzîdî
ne, ji ber ku rewþa kurd a
xwezayî êzîditî ye. Û êzîdîtî û
êzîdîbûn jî ne wisan hêsan e!

Û li vir fêlbazî, lêpokî ne
pêwîst in. Êzîdîtiyeke nû, ji
ber xwe hinartî, bêbingeh ni-
kare hebe, dûmka wê kin e, ji
ber ku êzîdîtiya rast û ya pîroz
a destpêneketî li ser zarên kal
û pîrên me maye, di rewan û
ramana wan de ye, ya ku bi
zarê pîroz ê oldarên me yên
rast û paqij tê gotin û dibe
perwerdeya me ya rewanî 2 Ev
jî di jiyana me ya her rojî de
hema wisan hêsan çênabe.
Zaroka ku bi çanda biyanî ya
xerîb mezin bû, ya ku heya bi
xurekê xerîb hate mezinkirin,
di mala xwe de bi êzîdîtî
nejiya û bêhn neda, nikare
bibe êzîdî. Bi gotina "Ez êzîdî
me" mirov nabe êzîdî. Êzîdîtî,
di destpêkê de bi perwerdeya
dayikê re tê; dayika êzîdî ya
ku ew bi þîrê xwe re, bi
lorîkên xwe re dide zarokên
xwe. Eger em dixwazin za-
rokên êzîdî mezin bikin, divê
her dayikeke êzîdî bikin ma-
mosteya ola êzîdîtiyê. Ol,
bawerî ye, bawerî jî bi riya
têgihîþtina ramanî digihîje, ji
vê re jî kar û xebateke bêhem-
pa pêwîst e.

Bingeheke wiha çêbûyî jî,
wisan bi hêsanî hilnaweþe,
nayê tunekirin. Ev hezar û sê
sed sal e, ola îslamê di Kur-
distanê de cihê xwe girtiye,
giraniya gelê me % 80-90 vê
olê diparêze, lê hê jî, piþtî ew
qas sal, gelek kevneþopiyên
êzîdîtiyê di nav wan de mane. 

Havîna 1993'an me yê li

Komara Adîgêyê ya Federas-
yona Rûsyayê, di gundê
Bêloyê de konferansa Yekî-
tiya Kurdên Sovyetê li dar
bixista. Wê demê, ez der û
dorê 15 rojan li wir mam û
malmêvanên min jî du mal-
batên kurdên misilman bûn.
Dayikên van malan, dema
sond dixwarin, digotin: "Ez bi
vê Rojê!", "Ez bi vî nanê
germ û texte û sifreya sar!",
"Ez bi vî agirî!" Ma ev ji ku
tên?

Lê eger em li sondên nav
me êzîdiyan binihêrin? Wan jî
wiha digotin: "Ez bi vî Þem-
sî!", "Similayî!" (ango Bis-
milayî), "Ez bi milyaketan!",
"Ez bi Cin Teyar!", "Ez bi
Þêþims!" Ma îcar ev ji ku tên?

Wek ku ji van her du mîna-
kan tê xuyakirin, li bal hinek
kurdên misilman hinek tiþtên
bingehîn ên êzîdîtiyê bêhtir
hatine parastin, ne ku li bal
kurdên êzîdî.

Demekê oldarekî êzîdî bû
mêvanê me, mirovekî hêja,
oldarekî pîroz! Min demekê
xizmeta wî kir. Her carê,
dema ez bi wî re têkildar
dibûm, zaroktiya min dihate
bîra min. Dema kalikê min
Emerê Mamo ez diþandim
pey þêx, an pîrê xwe, "Here,
lawo, bibêje Pîr Kerîmê Biro,
bila bê. Bêhna min teng bûye,
min bêriya wî kiriye. Ya
Xwedê hêviyê ji min kêm
nekî, ez gunehkarek im, li rû
erdê dijîm.Ya Xwedê!" digot
û ez dilezandim. Pê re jî
digot: "De bilive, ha!" 

Her carê, dema ez bi ol-
darê bi rêz û hurmet re dia-
xivîm, min texmîn dikir, wek

ku dema zaroktiya min, bêhna
kalikê min bi Kerîmê Biro
fireh dibû, bêhna min jî bi
kekê pîr. Lê piþtî van, dema
dihat bîra min ku ev zarokên
me yên îro, ji hebûn û bawe-
riya xwe bêzanebûn mezin
dibin, ez bêhnteng dibûm.

Di demeke wiha de,
carekê wî pîrê me yê pîroz ê
rûheden ji min re got: "Ez ji te
re gorî bim, xwezî êzîdiyên
mîna te pir hebûna!" Min ber
xwe neda, ez teqiyam, min
got: "Ez çi êzîdî me!" 

Wî pirsî, "Ma, li te xweþ
nayê, ku tu êzîdî yî?" 

"Na! Ne ku li min xweþ
nayê! Ma êzîdîtî wiha dibe?
Em û hemû yên derdorên me,
heya gelek zarokên we olda-
ran jî, nizanin êzîdîtî çî ye,
mirov çawan bi êzîdîtî dijî,
mercên êzîdîbûn û êzîdîtiyê çi
ne? Gelo, eger van fehmkorên
nav me zanibûna, wê bigo-
tana, ku êzîdî ne kurd in?" û
min bi dengekî bilind gotina
xwe birî.

"Ma, tu çawan tiþtê wisan
dibêjî" got û pîr ber dilê min
da hat. "Her êzîdiyek ji da-
yika xwe êzîdî dibe! Ma dê û
bavê te ne êzîdî bûn? 

"Belê!"

"Tu jî êzîdî yî!"

Min dîsan li ber xwe neda,
vê carê ez bêhnteng bûm (bila
keko min biborîne!), û bi xeyd
min lê vegerand: "Keko, ez
gorî, ez ji dê û bavê xwe wek
mirov hatime cîhanê. Paþê ez
bi çanda kurdî wek kurd
mezin bûme! Êzîdîtiya min jî,
dema ez bi dayika xwe re
çûme ber ziyaret û ocaxên
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me, þêwaz girtiye. Dema ol-
dar hatine mala me, wan û
kalikê min suhbet kirine, wan
dirozge xwendine, qewl û
beyt gotine, dema hatine ser
miriyan, rojên mezelan... û
hew! Hema kesekî ez êzîdîtî
fêr nekirime, dayika min ji
min re lorik, an mercên êzî-
dîtiyê negotine. Ew ê bi xwe jî
ew nizanibûne. Kesekî ew jî
fêr nekiriye. Hê ya me baþ e,
me gund dîtin, me êzîdîtî (pir
an hindik!) dît û jiyan kir. Lê
van zarokan, ên ku li metro-
polên biyanî mezin dibin, bi
çanda xerîb, di nav hewa û
dor û berê olên xerîb de, em ê
çawan biparêzin?"

"Çawa?" Pîr bêyî hemdê
xwe pirsa min dubare kir. 

"Ê ku xwe êzîdî dibîne"
min got "Divê ji bo êzîdîtiyê
tiþtekî bike." Kekê pîr bi pirs
li min nihêrî. "Çi?" Min pirsa
wî ya bêdeng bi zar lê zi-
virand. "Vê jî hûnê bibêjin! Û
barê herî giran li ser milê we
oldaran e! Hûn ê ji bo ruhê
her zarokekê têkoþînê bikin,
têkoþîna olîneteweyî ya qe-
zenckirinê. Ne bes e ku hûn
herin ser miriyan, dirozgeyan
bixwînin, divê hûn herin her
maleke êzîdiyan, li bal zin-
diyan, her yekî re têkilîdar
bin, rewan û mêjiyê wan bi
êzîdîtiyê perwerde bikin. Hûn
in, hostayên rewana wan! Ni-
zanim, ez ne oldar im, lê ez
dibînim ên olên din çawan kar
dikin. Roj, nava rojê keriyê
we ji destê we diçe. Eger wi-
san bidome, demên bê, hûn ê
bibin wek þivanên bêkerî."

Kekê pîr bi melûlî li çavê
min nihêrî, min texmîn kir ku

di ruhê wî dae hêwirzeyek
rabûye... 

Ew hêwirze îro jî di nav
min de kel dide. Dahatûya
van zarokan wê çawan be?
Em ê vê ola kevnar a gelê
kurd çawan biparêzin wek
parçeyekî xezîna çanda miro-
vahiyê? Ev nezaniya ola nete-
weyî, nexwendîtiya olî, em ê
çawan ji holê rakin û bingeha
xwe ya ruh û rewanî nas
bikin? Ev pirsinên hanê dikin
hêwarze û bersîva xwe
dixwazin. 

Ji hêla din ve, guftûgoyên
cuda yên ku îro li ser ola
ezîdîtiyê derketine holê, nete-
batiyê didin her kurdekî tê-
gîhîþtî (ew êzîdî be, an na) û
mirov dixwaze tê bigihîje û
bersivên wan pirsan bibîne. 

Dema em dibêjin êzîdîtî
ola kurdî ya kevnar e, yên dij-
berî me van tiþtên hanê didin
pêþ me:

- Eger êzîdîtî ola kurdan a
kevnar e, lê ev peyvên wiha
yên ku di vê olê de hene, hûn
ê çawan þîrove bikin? Þems,
Þêþims, Sultan Êzîd, cinet,
cehneme, ruh, cin, milyaket,
melek, Tawisî Melek, þêx,
Nasrêdîn, Sicadîn, Melek
Ferxedîn, Þêxûbekir, Ebû-
bekir, Cinteyar, Þêxadî (Þêx
Adî), similayî (bismilayî),
Rebê alemê/ Rebilalem, Xu-
liqelah, Xaliq... 

Dibêjin ku ev navên bin-
gehîn ên ola êzîdî, ne ku tenê
yên erebî ne, lê her wiha gira-
niya wan peywirên ola îslamê
destnîþan dikin.

Heya radeyekê ev rast e.
Lê tenê heya radeyekê! Heya

destpêka dema Þêxadî rewþ
cuda bû. Bi hatina Þêxadî û
hemû reformên bi navê wî re
girêdayî, serdemeke nû di
dîroka ola êzîdiyan de dest pê
dibe, ya ku em ê bi mercî wek
serdema Þêxadî bi nav bikin.
Lê serdema berî Þêxadî jî em
ê wek serdema êzîdîtiya kezî,
ya bihurtî (pîroz) bi nav bikin. 

Êzîdîtiya îro, nîgara vê ola
me ya kevnar û pîroz, bi
hatina Þêxadî re þêwazeke din
wergirt. Wek ku ji çavkaniyên
dîrokî tê zanîn, Þêxadî (Þêx
Adî) di dema xwe de (sedsala
pêncan a koçî) li Bexdayê
xwendina zanistî standiye
(binihêre gotara Feqî Huse-
yîn Saxniç a "Þêxadî", kovara
Laliþ, 2004, hejmar 21, rûpel
24-26.). Û wê demê jî li
Bexdayê ji xeynî perwerdeya
ola îslamê tu perwerdeke din
nikaribûye hebe, ji xeynî
misilmanan yekî ji oleke din
ji bo perwerdeyê nehatiye
pejirandin, ji ber ku ew per-
werdeya ola îslamê bûye. Ji
bo wê jî ew êzîdîtiya serde-
ma Þêxadî bi rengê xwe ve pir
nêzîkî îslamê bûye, heya wek
terîqeteke wê û hemû zanista
wî ya olî bi termînolojiya îsla-
mî hatiye û gihîþtiye me. He-
ya hemû navên Xweda û
xwedawendên ola êzîdî wer-
gerandine erebî, ango kirasekî
îslamî li wan kirine. Ev jî
xwezayî ye, ji ber ku wî per-
werdeya ola îslamê standiye,
ne ya ola êzîdîtiyê. Heya rade-
yekê ev zanîsta Þêxadî ya ku
oldarê serdema wî tenê zarekî
hîn bûne (oldarên êzîdî dibê-
jim, "ew dînekî sînemdevterî
ye û li ser balgî digîhîje hinek
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oldarên þareza û pispor"), di
nav çarçoveya oldaran de tenê
teng maye. Lê êzîdîtiya berî
Þêxadî ya ku bêhtir gelêrî
bûye, di nav gel de, di nav
zargotina me ya gelêrî de
hatiye parastin. 

Em hema li van peyvan ên
ku hê jî di nava êzîdiyan de
zindî mane, binihêrin: Mêrê
Rojê 3, Xudanê malê, Ziyayê
zer, Memê Þivan, Gavanê
Zerzan, Mamereþan û navên
din ên pîroz, eger ne navê
xwedewandan in, lê çi ne?
Her çiqas jî di nav sedsalan de
hinek tiþt di wan de dikare
hatibin guhartin jî.

Bi vî awayî, piþtî reformên
Þêxadî hêdî hêdî, bi berekê ve
li þûna peyvên Xweda (ê) 4,

rewan, bihuþt, raman, dojeh,
ferîþte, ol, tep, roj, bi hêviya
xwedê van peyvan bikar tînin:
Elah, Reb, Xuliqelah, Re-
bilalem (Rebê Alemê), ruh,
cinet, cehnime, fikir, milyaket,
dîn, cin, þems. 

Dibe ku dehsal pêwîst bin
(dibe ku sedsal), ku lêkolîne-
rên ola êzîdî bingehên wan ên
neteweyî bibînin. 

Êdî em der barê nexwen-
dîtiya hinek oldarên me de
nabêjim ên ku li ser þîn û xê-
ran li þûna dirozgeyên ola
êzîdîtiyê heya ayatên Qurana
pîroz dibêjin û hay jî pê nîn in.

Îro êzîdîtî ji çarçoveya
teng a monopoliya çend olda-
ran tenê derketiye. Di dema
xwe de gelek berhevkarên
zargotina kurdî her wiha qewl
û beyt û dirozgeyên ola êzî-
dîtiyê jî berhev kirine û we-
þandine. Weþanên Yekîtiya

Êzîdiyên Kurdistanê îro bi
lêkolînên xwe ve guftûgoyeke
berfireh li ser vê ola kurdan a
kevnar vekirine (bingehîn jî di
Laliþê de). Û ew guftûgoyên
di civakê de (li hinek cihan
bitirs, li hinek cihan biþerm û
dizî) îro cihê xwe didin lêko-
lînên zanîstî yên li ser rûpelên
weþanan û bi radyo-televiz-
yonan.

Wek me li jorê jî got, hê jî
di nav me de hinek ji ne-
xwendîtiya olî, êzîdiyan ji
neteweya kurd cuda dikin. Ji
bo van tiþtan jî bingehên cuda
cuda hene. Yek, wek ku me
got, nezaniya olî ya di nav me
de ye, ya duduyan cuda-
xweziya olî, ya ku bingeha
xwe ya objektîvî heye û di

nav gelek gelên cîhanê de jî
rû dide 5, a din, jî faktora siya-
sî ye. Dema destekî ji derve
van tiþtan tevger û destek
dike, ji bo ku derbeyê bigihîne
yekîtiya neteweyê bi giþtî. An
jî cih cihinan ev hemû faktor
bi tev dertên holê. 

Em wek êzîdî û her wiha
lêkolînerên ola êzîdîtiyê gi-

hîþtine qonaxekê ku divê em
vekirî bi hev re biaxivin.
Hemû terefên pirsê yên tarî
ronî bikin, çavê cîhanê li ser
rastiya êzîdîtiyê, nezanî-
nexwendîtiya di nav me de û
leyîstokên siyasî vekin. 

Divê mirov ne li vê pirsê,
ne jî xetereya leyîstokên siya-
sî yên ser me êzîdiyan, bi
çavekî biçûk binihêre.

Li þûna peyvnivîsarê

Du sal berê ji Laliþê pey-
wirdarek hatibû Rûsyayê. Ew,
bi temenê xwe ciwan lê pir
zana bû. Bi zanistî nêzikî pirs
û pirsgirêkên olî dibû, ji bo
wê jî ji hêla gel ve hate hez-
kirin.

Dema hevdîtinekê kurdekî
êzîdî jê pirsî: "Koçekê birêz,
li vir hinek êzîdî derketine û
dibêjin, êzîdî ne kurd in. Ev çi
tiþt e, ji ku hat? Hûn li vê
pirsê çawan dinihêrin!"

Koçek hizingek rahiþt û
bêyî ku lez bike, peyv bi peyv,
yeko yeko gotinên xwe rêz
kirin: "Ew ên wisan dibêjin,
dibe ku ne kurd bin. Ger wi-
san e, ew ne êzîdî ne jî. Wê
demê ew divê ji pîrik û da-
yikên xwe bipirsin, ka ew ji
ku tên. Eger ew ên ku wisan
dibêjin ne kurd bin jî, ew nayê
wê wateyê ku êzîdî ne kurd in,
ji ber ku tu têkiliya mirovên
wiha bi êzîdîtiyê re tune ye.
Eger êzîdî ne kurd in, êdî kî
kurd e?"

Koçek gotina xwe do-
mand. "Kî kurd e, ne kurd e,
ez nizanim, lê êzîdî kurd in,
ew jî kurdên li ser bingeha kal
û bavan mayî ne, ez vê di-
zanim. Û cîhan jî vê dizane."

"Ew ên wisan dibêjin, 

dibe ku ne kurd bin. Ger
wisan e, ew ne êzîdî ne jî.
Wê demê ew divê ji pîrik û
dayikên xwe bipirsin, ka

ew ji ku tên. Eger ew ên ku
wisan dibêjin ne kurd bin
jî, ew nayê wê wateyê ku
êzîdî ne kurd in, ji ber ku

tu têkiliya mirovên wiha bi
êzîdîtiyê re tune ye. Eger

êzîdî ne kurd in, êdî kî 

kurd e?"
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Nasî

1. Tu girîfteriyek di nav-
bera navê ola kurdan a kevnar
êzîdî û navê Sultan Êzîd de
nîn e. Navê ola êzîdiyê yek ji
navên Xwedê ye. Di qewlekî
ola êzîdîtiyê de tê gotin:
"Hezar û yek navên Xwedê
hene, êzîdî jî navekî Xwedê
ye!". Her navekî Xwedê tê
ravekirin: Peyva êzîdî ji
peyverêza "Yê ez dayî" tê.
Paþê, hê dereng, ev peyverêz
di axaftina zindî de hey hatiye
gotin û di wê de guhartin
çêbûne, peyv jê weriyane, gi-
hîþtine hev û ew bûye peyvek.
Peyverêza "yê ez dayî" bûye
yêzîdî, ev jî ji hêla xwe ve
bûye êzîdî (êzîdî <êzdayî
<yêzdayî<yê ez dayî). Hê jî di
nav gelek êzîdiyan de ji
êzîdiyan re dibêjin ezdayî... 

Lê Yêzîd bîn Muawî bîn
Ebî Sifyan benî Omeya ji
eþîra ereban a Qureyþiyan a li
Mekê, pismamê Mihemed Pê-
xember ê dûr e, yek ji Xelîfê
cîhana îslamê bûye. 

Yezîd (an, wek yên êzîdî
wî nav dikin, Sultan Êzîd) ku-
rê Muawî bîn Ebî Sifyan e.
Heya Êzîd (Yezîd) xelîfetî di
dest malbata Pêxember de
bûye. Ji vê malbatê Elî xelîfê
4'em ê dawiyê bûye. Tê gotin
ku kuþtina wî bi destê
muaewiyan çêbûye. Hesenê
kurê Elî, tê jehirdadayîkirin, ê
dinê Huseyn û hemû malbata
wan, bi giþtî 22 kes, di Ker-
belayê de ji hêla Êzîd ve tên
kuþtin. Bi vî awayî, dawî bi
desthilatdariya malbata Pê-
xember tê û pismamên wan
ên dûr muawiyan desthilat-
dariyê hiltînin dest xwe. Êzîd
dibe Xelîfe. 

2. Rewan, ango ruh, di
kurdî de peyva Pakrewan
(pak+rewan), tê wateya ruhê
pak/paqij, ango þehîd. Her
wiha di Avestayê de jî peyva
ravan tê wateya ruh (li ser ruh
û rewan binihêre nasiya 3.).

3. Di kurdî de wateya
peyva mêr teng nîn e (mêr û
jin). Di zargotina me de
peyverêzên wiha mane û
gihîþtine me: Mêrê Rojê,
Mêrê Dîwanê, Mêr-Milyaket.
Dema em di çarçoveya
zimanên hind-ewropî (hind-
germanî) de hemberî hev
dikin, dibînin ku di hinek
cihan de wateyên wan
digihîjin hev. Mînak, di îngî-
lîzî de peyva merit ('mrit) tê
wateyên qazenc, hêjayî, qa-
zenckirin, hêjayî tiþtekî bûyîn.
Di rûsî de peyva mêr di nav
peyverêza "mêr goroda" de tê
wateya rêveber, serok (rêve-
berê/serokê bajêr). Dema
mirov van mînakan dide ber
hev, dibîne ku di kurdiya kevn
de mêr hatiye wateya
peywirdarekî payebilind (Mê-
rê dîwanê), peywirdarekî
pîroz di "pantêona" xweda-
wendan de (Mêrê Rojê, Mêr -
milyaket). Eger em peyverêza
mêr milyaket ravekin, em ê
bibînin ku li vir mêr bi wateya
milyaket hatiye têgihîþtin. De-
ma pêþiyên me peyveke biya-
niyan di nav axaftina xwe de
anîne, ew bi peyveke kurdî re
bi tevahî bi kar anîne, ji bo ku
bê têgihîþtin: horî-melek,
mêr-milyaket, ruh û rewan,
roj û þemal, þert û merc, dua-
dirozge, hiþ-aqil, derî-bacî...

Mêr peyvek e ku di kurdî
de wateya wê fireh bûye, an

du peyvên cuda ne, yên ku te-
nê bi þêwazên xwe ve di nava
demê de bûne wek hev? Ji bo
bersîveke rast û zanîstî bê
dayîn, divê lêkolîneke zanîstî
ya kûr û berfireh bê kirin... 

4. Wek ku me li jorê jî got
(binihêre nasiya 1'em), her
navekî Xwedê þîroveya wê
heye. Xwedê jî wateya xwe
heye, ango yê ku xwe daye.
Di qewlekî êzîdiyan de hê jî
þîroveya wê maye:

Xwedê cîhan sêwirand,

Kesekî Xwedê nesêwirand

Xwedê xweda ye!

Li hinek deverên Kur-
distanê niha jî li þûna peyva
xwedê (xudê) peyva xweda
(xuda) tê bikaranîn.

Her wiha navên Xwedê
yên din jî hene: Yekê jorîn, Yê
bêheval, Padiþahê Padiþahan
û hwd.

5. Em zêde dûr neçin; ev
êdî zêdetirî heþtê salî ye,
Ermenîstan wek komar heye,
siyaseteke neteweyî ya yek-
girtî tê meþandin, dibis-tanên
neteweyî hene, lê hê jî
ermeniyên katolîk xwe frang
bi nav dikin û bi dijwarî hal û
zewacê bi ermeniyên grî-
goriyan re pêk tînin. Ew xwe
frang dihesibînin, ên din
ermenî, ji zaravayê xwe re
nabêjin ermenî, dibêjein fran-
gî (bi ermenîkî frangêrên).
Hema em hemû jî dizanin ku
ew rengekî ermeniyan in. Êdî
em der barê ermeniyên hemþî
de, yên ku misilman in, na-
bêjin.

Gulan- pûþper, 2004

Moskova
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Ji hejmara heftemîn a
Zendê bi vir de, gelek xebat û
çalakiyên Enstîtuyê çêbûn û
pêk hatin. Kovara Zendê, bi
her awayî hem deng û hem jî
navgîn û amûra xebat û çala-
kiyên Enstîtuyê ye. Ji van ça-
lakî û xebatan, xaleke girîng jî
çalakî û xebatên Enstîtuyê
yên navxweyî ne. 

Em dê, bi navgîna vê ni-
vîsarê, xebat û çalakiyên Ens-
tîtuyê yên borî, ku di navbera
salekê de pêk hatine ragihî-
nine we. 

Ferhenga Kurdî-Tirkî, ku
encama ked û xabata bi salan
bû, derket. Ferhenga Kurdî-
Tirkî ya Zana Farqînî, wek
me dabû xuyakirin ku ama-
dehiya wê bi salan domiya ku
çavên her kurdî lê bû û kesên
aleqedar li benda wê bûn, ça-
pa wê ya duyemîn jî hat kirin.
Ferhenga Kurdî-Tirkî, di
avrêla 20-04'an de çap bû. Ev
Ferhenga ku di encama kede-
ke hêja de amade bûye, tevî
hev 166 hezar made ye. Ji
wan 131. 266 serê madeyê û
35 hezar jî berdewamiya serê
madeyê ne. Ferhenga navborî
ji 2132 rûpelan pêk hatiye.
Ferheng, xwedî ebateke me-
zin e û bi kaxizeke biqalîte
hatiye çapkirin. 

Di avrêla 2005'an de jî
çapa wê ya duyemîn hate ki-

rin. Di vê çapa nû de guherîn
tenê ji aliyê gramaja kaxîzê
wê ve ye. 

Ligel vê yekê, Enstîtuyê
çapa duyem a Ferhenga Tirkî-
Kurdî jî kir, ku ev jî ji aliyê
Zana Farqînî ve hatibû ama-
dekirin. Ev çapa duyemîn a
Ferhenga Tirkî-Kurdî, bi çapa
pêþîn a Ferhenga Kurdî-Tirkî
ya yekemin re derket.

Yek ji xebatên Enstîtuyê jî
pirtûka Kurdiya Nûjen a Çeto
Özel bû. Wek tê zanîn, Kur-
diya Nûjen berê jî, ji aliyê
Enstîtuya kurdî ya Stenbolê
ve hatibû çapkirin. Nivîskarê
wê Çeto Özel, heman pirtûk ji
bo çapa duyemîn di ber çav re
derbas kir, hin guherîn tê de
kirin û hin mijar jî berfirehtir
kirin. Vê xebatê jî du sal dom
kir û piþtî ji hêla Enstîtuyê ve
ji nû ve hate amadekirin bi
navê Kurdiya Nûjen-Destpêk
di dawiya 2004'an de careke
din hate çapkirin. Pirtûk, bi
kaxizên qûþe, bi wêne û bi
awayekî rengîn e. 

Ji bilî xebatên weþanê,
Enstîtuya Kurdî beþdarî gelek
panel, konferans, sempozyûm
û xebatên bi  vî rengî bû. Se-
rokê Enstîtuyê Þefîk Beyaz,
di Festîvala Amedê de beþdarî
panela der barê zimên de bû û
teblîxek pêþkêþ kir. Di Festî-
vala Batmanê de Serokê Beþa

Wêjeyê Alattîn Aktaþ wek
panelîst tevî panela li ser
zimên, endamê rêveberiyê
Qahir Bateyî wek panelîst
beþdarî panela li ser wêjeyê û
Serokê Beþa Dîrokê Hesen
Baraçkiliç jî wek wek panelîst
beþdarî ya li ser dîrokê bûn.
Endamê rêveberiyê Yaþar
Eroglu jî wek panelîst beþdarî
panela Weþanên Aramê bû ku
li ser zimên, li Tûyap Kitap
Fuariyê hat lidarxistin. Dîsan
Serokê Beþa Ziman Zana
Farqînî wek panelîst beþdarî
panela li ser zimên bû ku
xwendekarên zanîngehê, li lo-
kala TMMOB'ê pêk anî bûn.

Serokê Beþa Ziman Zana
Farqînî, xebata perwerdeyî ya
li ser rêziman û rastnivîsa zi-
manê kurdî da destpêkirin û
xebatkar û endamên enstîtuyê
bêþdarî lê kirin.  

Çalakiyeke girîng a
Enstîtuya Kurdî jî, Xelata Zi-
mên a li ser navê rehmetî Feqî
Huseyn Sagniç bû. Di sal-
vegera duyemîn a mirina wî
de ew hate bi bîranîn û li ser
navê wî Xelata Zimanê Kurdî
hate dayîn. Dê ev Xelata
Zimanê Kurdî ya Feqî Hu-
seyn Sagniç her sal bê dayîn.
Jixwe ev biryar jî di Kong-
reya Enstîtuya Kurdî ya Sten-
bolê ya Heþtemîn de hatibû
standin ku Enstîtu li ser navê
Feqî Huseyn xelata zimanê
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kurdî bide û vê yekê jî her sal
berdewam bike. 

Ev xelatdayîna ji aliyê
Enstîtuyê ve, cara yekem bû û
wek deynekî li hemberî kesên
ku ji bo ziman, çand, dîrok û
wêjeya kurdî ked dane, li ser
Enstîtuyê bû. Bi  rastî her ne-
tewe, gava yên ji bo wê difiki-
rin, diafirînin, ji bo ziman û
çanda wê bi pêþ ve biçe keda
xwe didin, bi tiþtên cur bi cur
þanaz dikin û bi kirinên wiha
ew bi xwe jî bilind dibin. Ev
rewþ, di dîroka gelan de aste-
ke nûjen e. Nirxên gelan ên
ku ji daboriyê tên û yên hem-
dem bi vî awayî hem tên pa-
rastin û hem jî tên bipêþxistin.
Enstîtuya Kurdî jî, bi vê ra-
manê tevgeriya. 

Îsal wek destpêk, di roja
bîranîna mirina Apê Feqî de
Xelata Zimên hat dayîn. Ko-
misyona ku ji bo tespîtkirina
xelatgir hatibû avakirin, bir-
yara xwe li ser Zana Farqînî
da û rêveberiya Enstîtuyê jî
ev biryar pejirand. Bi vî awa-
yî Zana Farqînî wek kesê xe-
latgirê pêþîn ê Xelata Zimanê
Kurdî ya Feqî Huseyn, layîq
hate dîtin  

Zana Farqînî, bi salan e li
ser zimanê kurdî xebatên hêja
dike û bi van xebat û lêko-
lînên xwe jî tê teqdîrkirin. Ji
bo nimûne, di encama xebatên
dûr û dirêj de mora xwe li du
ferhengên giranbiha da. Zana
Farqînî Xelata Zimên a Yeke-
mîn bi destê endamê Senato-
ya Enstîtuyê Îsmet Kiliçaslan
girt. Di axaftina xwe de Zana
Farqînî wiha got:  

"Ez gelek þad im ku ez
xelatgirê pêþîn ê Xelata Zi-
manê Kurdî ya Feqî Heseyn
Sagniç im. Feqî Huseyn ma-
mosteyê min bû, keda wî li
ser min heye. Ew ne tenê zi-
manzan bû, bi rastî ew kesekî
wisan bû ku di navbera kesên
medreseyê û dibistanê de
pirek bû. Ew kesekî wisan bû
ku mirov bi hêsanî dikare
bibêje ew nîþaneya nefsbi-
çûkiyê  bû jî. Heta ji min bê,
ez dê girêdayî taybetmen-
diyên wî bim. Ji ber ku heva-
lan ez liyaqî vê xelatê dîtime,
ez spasdarê wan im. 

Di kesatiya Feqî Huseyn
de, ez bejna xwe li ber hemû
zimanzanên kurd ên ku rê li
ber me vekirine, ditewînim û
dibêjim mala we ava ey kesên
ku ji bo me du kevir danîne
ser hev û rê li ber me xweþ
kirine."

Wekî tê zanîn 18 Avrêlê
dîroka damezirandina Enstî-
tuya Kurdî ya Stenbolê ye. Ji
ber ku ew roj rastî roja duþe-
mê dihat, þeva Enstîtuyê di
17'ê Avrêlê de hate lidar-

xistin. Enstîtuya Kurdî, bi
þahiyekê 13. sala xwe ya
damezirandinê pîroz kir û
gelek kes û þexsiyetên xuyanî
beþdarî þeva Enstîtuyê bûn. 

Enstîtuya Kurdî ya Sten-
bolê di vê þahiyê de ji ber ked
û xebatê, plaket da sê dame-
zirînerên xwe Îsmaîl Beþîkçî,
Cemþîd Bender û Îbrahîm
Gurbuz. wek me li jor anî zi-
mên, divê dilsozî û wefa li
hember kedên nirxbar hebe. 

Civaknas Îsmaîl Beþîkçî, ji
bo kurdan pir xebatên kêrhatî
kirine. Bi xebat û berhemên
xwe, di hiþyariya neteweyî ya
gelê kurd de cihekî wî yê
gelek mezin heye. Bi helwes-
ta xwe ya zanyarî bûye nimû-
neyek. Ew rûmet û serbilin-
diya zanist û mirovahiyê ye.
Wijdanê gelê tirk e. 

Cemþîd Bender jî, bi lê-
kolîn û xebatên xwe yên li ser
dîrok û çanda kurdî xwedî
kedeke giranbuha ye. Her
wiha Îbrahîm Gurbuz jî, ji
dema avakirina Enstîtuyê ta
roja îro ji bo Enstîtuya Kurdî
û saziyên çandî yên gelê kurd
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xwedî kedeke bijarte û
berbiçav e. 

Di þeva Enstîtuyê de, ku li
Varans Restourantê li
Bakirkoya Stenbolê pêk hat,
van her sê damezirînerên hêja
yên Enstîtuyê plaketên xwe ji
destê serokê Enstîtuyê Þefîk
Beyaz girtin.  

Îsmaîl Beþîkçî di axaftina
xwe de spasiyên xwe ji bo
Enstîtuya Kurdî pêþkêþ kirin
û got: "Tenê li Stenbolê çar
milyon kurd dijîn, lê mixabin
rojnameye wan e rojane nîn e.
Ev nakokiyeke mezin e. Hin
rewþenbîr û nivîskarên kurd
dibêjin, em ji tirkî hez dikin,
ji ber wê em bi tirkî dinivîsin.
Ev ne duristî ye. Divê kurd
zimanê dewleta ku zext û zorê
bi wî zimanî li wan dike û bi
wî zimanî fermana koçberî û
kuþtinê dide, biterikînin. Ew
çawan dikarin ji wî zimanî
hez bikin, ev rewþeke ne
durist e." 

Piþtî Beþîkçî Cemþîd
Bender xelata xwe stend û
wiha got: "Ez kurd im. Lê
mixabin, ez bi kurdî nikarim
biaxivim û binivîsim. We bi
vê xelatê piþtvaniyeke mezin
li min û xebatên min kir.
Gelek kes devdirêjiya min û
xebatên min dikin. Min divê
ez bidim xuyakirin ku hemû
xebatên min bi belge û palpiþt
in. Kesên ku dixwazin ez
amade me ku belgeyan nîþanî
war bidim. Ji ber vê xelatê ez
gelek þad û bextewer im."  

Di pey Bender re Îbrahîm
Gurbuz xelata xwe ji destê
Þefik Beyaz stend û bi kurtasî

wiha axivî: "Ez ji bo van
rojan bejna xwe li ber Apê
Musa û Apê Feqî ditewînim.
Dil dixwest ku îro ew jî di nav
me de bûna. Divê ku saziyên
kurdan bi her awayî mezin û
dorfireh bibin. Ji bo me
saziyên wek zanîngeh, weqf,
TV û radyo divên."

Enstîtuya Kurdî ya Sten-
bolê bi Enstîtuya Zimanê
Kurdî ya Amedê re, li Amedê
Otela Kervansarayê þeveke
hevbeþ li dar xist. Ev þev ji bo
danasîna herd du enstîtuyan
hat amadekirin. Di serî de
Serokê Þarederiya Mezin
Oman Baydemir gelek sero-
kên þarederiyan û kesên din
beþdarî þevê bûn. Þev bi geþ û
coþ, bi serketî derbas bû.

Enstîtuya Kurdî ya
Stenbolê di vê navberê de hin
pirtûk jî çap kirin. Belge û
axaftinên Konferansa Wêjeya
Rojhilata Navîn û Pirçandiyê
deþîfre kirin û wek pirtûk çap
kir. Pirtûkên H. Mem,
Mamosteyê Seyemîn Xanî û
Tesewira Xaniyê Fîlozof ku
berê bi tirkî hatibûn weþan-
din, îcar li zimanê kurdî
(kurmancî) hatin wergerandin
û ji aliyê Enstîtuyê ve hatin
çapkirin. Enstîtuyê berhema
H. Mem "Üçüncü Öðretmen
Xanî" ji nû ve wek çapa du-
yem da çapkirin. Dîsan xebata
dawî ya H. Mem "Mem û Zîn
Ýdeal Memê Alan Destan
Masal" weþand.

H. Mem di vê xebata xwe
ya dawî de Mem û Zîn û
Destana Memê Alan dide
berhev û cudatiyên wan û

taybetiyên wan dide nasîn û
bi dîtinên xwe yên cihê reng
þîrove dike. 

"Dîroka Nijada Þêrwan",
ji aliyê mîrê Þêrwanê Salihê
Kurê Xan Budaq ve bi zimanê
erebî hatiye nivîsandin. Sali-
hê Kurê Xan Budaq ku di
sedsala 19'an de jiyaye, di vê
berhemê de li ser nîjad û
mîrekên Þêrwanê radiweste.
Ew pirtûkeke belgeyî ya
destnivîsar ji aliyê endamê se-
natoya enstîtuya me Kerem
Soylu ve ji erebî li kurmancî
hate wergerandin û Enstîtuyê
ew di meha adara 2005'an de
da çapkirin. 

Pirtûka Samî Tan �Rêzi-
man û Rastnivîsa Zaravayê
Kurmancî� ji hêla Enstîtuya
me ve hate çapkirin. Pirtûk ji
352 rûpelan pêk tê û mijarên
rastnivîsa rêzimanê kurmancî
bi berfirehî hildaye dest. 

Destûrnameya Enstîtuyê
ya nû jî wek kurtepirtûk hat
çapkirin. 

Pirtûkên ku ji aliyê Sida
(Swedish Internatinal Deve-
lopment Cooperatin Agency)
ve hatibûn fînansekirin û
Weqfa Kurdî ya Kulturî ya li
Stockholmê û Enstîtuya Kur-
dî ya Stenbolê bi hev re çap û
belavkirina wê girtibûn ser
xwe, ji aliyê Enstituya Kurdî
ve hatin belav kirin. Piþtî
pirtûkên beþa yekem, di meha
avrêlê de îcar pirtûkên beþa
duyem ji çapê derketin. Beþa
duyemîn a van pirtûkan ji
pênc hebên kurmancî û ji çar
hebên kirmanckî (dimilî) pêk
hatiye.    
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