
www.arsivakurdi.org

w
w
w
.a
rs
iv
ak
ur
di
.o
rg



  
 

 

Kovara Kurdiname’yê ya Bi Hakem û Navnetewî 

International Peer-Reviewed Journal of Kurdiname  

 Uluslararası Hakemli Kurdiname Dergisi 

(e-Journal)  

Chief Editor And Owner  

Asst.Prof. Osman ASLANOĞLU –Dicle University 
                                                  email: aslanogluosman@gmail.com 

 

Editorial Board // Licneya Edîtorîyê  
Assoc. Prof. Hayreddin KIZIL (Dicle University)  email: hkhayreddin@gmail.com 

Asst.Prof. Hacı ÖNEN   (Dicle University)  email: hacionen@gmail.com  

Asst.Prof. Ahmet KIRKAN / Mardin Artuklu University email: ahmetkirkan@gmail.com 

 

 

Associate Editors  // Alîkarên Edîtor  

R. A. Resul GEYİK // Mardin Artuklu University  - resulteacher@gmail.com  

R.A. Betül ÇOBAN // Mardin Artuklu University - cbnbetul@gmail.com 

R.A. Dr. Mehmet YONAT // Mardin Artuklu University  - mehmetyonat49@gmail.com 

 

 

Advisory Board // Licneya Şêwirmendîyê  
 

Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ  / Dicle University: tanriverdi21@hotmail.com 

Prof. Dr. Abdurrahman ACAR   -  abduajar@gmail.com 

Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR   / Dicle University: mecagmar@hotmail.com 

Prof. Dr. M. Mesut ERGİN  / Dicle University:   emesutergin@gmail.com   

Prof. Dr. Nesim DORU / Mardin Artuklu University: nesimdoru@artuklu.edu.tr 

Prof. Dr. Abdurrahman ADAK  / Mardin Artuklu University: abdurrahmanadak@gmail.com 

Prof. Dr. Tahirhan AYDIN  / Mardin Artuklu University: tahirhan@hotmail.com 

Assoc. Prof. Hayreddin KIZIL  / Dicle University: hkhayreddin@gmail.com 

Assoc. Prof. Zahir ERTEKİN   / Bingöl University: zahirertekin@hotmail.com 

Assoc. Prof. Hayrullah ACAR  / Mardin Artuklu University : hayrullahacar@hotmail.com 

Assoc. Prof. Ayhan TEK /Muş Alparslan University:   ayhan_tek@hotmail.com  

Assoc. Prof. Nesim SÖNMEZ  /Van Yüzüncü Yıl University: nesimsonmez@gmail.com 

Assoc. Prof. Mustafa ÖZTÜRK  / Mardin Artuklu University: mustafaozturk47@gmail.com 

Assoc. Prof. Mustafa ÖNCÜ  / Mersin University:   mistefaoncu63@hotmail.com 

Assoc. Prof. Canser KARDAŞ /Muş Alparslan University:   kardascanser@gmail.com 

Assoc. Prof. İlyas AKMAN  / Mardin Artuklu University:   ilyas.akman21@gmail.com 

Assoc. Prof. Ahmet GEMİ  / Mardin Artuklu University :    ahmetgemi04@gmail.com 

Assoc. Prof. Necat KESKİN   / Mardin Artuklu University:    necatkeskin@gmail.com 

Assoc. Prof. Hassan Sarbaz. Kurdistan University: Sanandaj- Iran       h.sarbaz@uok.ac.ir 

Asst.Prof. Mustafa ASLAN  / Mardin Artuklu University:       mustafaaslan@artuklu.edu.tr 

Asst.Prof. Nurettin BELTEKİN  / Mardin Artuklu University:    nbeltekin@yahoo.com 

Asst.Prof. Hacı ÖNEN  / Dicle University:  hacionen@gmail.com      

Asst.Prof. Hemin Omar Ahmad AHMAD  / Soran University: Irak:   hemin.ahmad@soran.edu.iq 

Asst.Prof. Mehmet Emin PURÇAK  /Muş Alparslan University:     epurcak@hotmail.com 

Asst.Prof. Osman ASLANOĞLU  / Dicle University:   aslanogluosman@gmail.com 

Asst.Prof. Yusuf BALUKEN /Yozgat Bozok University:   yusufbaluken@gmail.com 

Asst.Prof. İlyas SUVAĞCİ /  Hakkari  University:      ilyascembeli@gmail.com 

Asst.Prof. Ahmet KIRKAN / Mardin Artuklu University: ahmetkirkan@gmail.com 

 Kovara Kurdinameyê ya Navnetewî 

Jimar: 3        Mijdar        2020 
 

International Journal of Kurdiname 

Issue: 3    November    2020 

www.arsivakurdi.org

w
w
w
.a
rs
iv
ak
ur
di
.o
rg



Asst.Prof. Bakhtiyar Sajjadi / Kurdistan University:  Sanandaj /İran: bakhtiar_sadjadi@yahoo.com 

Asst.Prof. Yadullah Peşadadi   / Kurdistan University: Sanandaj /İran    y.pashabadiuok.ac.ir    

Asst.Prof. Arkhwan MOHAMMED OBAID - Karkuk University:   arkhawanmohammed83@uokirkuk.edu.iq 

Dr. Lect.Zülküf Ergün  / Mardin Artuklu University:   zxweshevi@gmail.com 

Dr. Hewa Salam Khalid/ Koya University:   hewasalam@gmail.com 

Dr. Mehmet YONAT / Mardin Artuklu University:  mehmetyonat49@gmail.com 

Dr. M. Şirin FİLİZ   / Mardin Artuklu University:    mehmetsirinfiliz@gmail.com 

Dr. Yakub AYKAÇ  / Mardin Artuklu University:   aykacyakup@gmail.com 

Dr. Kenan SUBAŞI   / Mardin Artuklu University:    kenanenado@gmail.com 

Dr. Mikail BÜLBÜL    - : mikailbilbil@hotmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referee Board / Licneya Hakeman 

Journal of Kurdiname uses double-blind review fulfilled by at least two reviewers. 

Referee names are kept confidential. 

(Kovara Kurdinameyê nirxandina herî kêm “du hakemên kor” bikar tîne. 

Navên hakeman tên veşartin) 
 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
SIS, ASOS, BASE, TEI, ASI, ESJI, DRJI, Citefactor, Asian Research Index, EuroPub, Jatstech, 

İdealonline, Google scholar, Rootingindex, Journalsdirectory, ISSN PORTAL, Advanced Science Index, 

IJIFACTOR, Openaire, infobase, sjifactor, Academia. 

 

 

 

CONTACT/TÊKILÎ 
Chief-Editor:                   aslanogluosman@gmail.com 

Journal :               kurdiname1@gmail.com 

Website:                           https://dergipark.org.tr/en/pub/kurdiname 

 

 

 

ABOUT JOURNAL            
 

Kurdiname is a Refereed International  Journal  Published in Electronic  

Publish period is biannual (Twice for a year ) 

This journal uses double-blind review 

Publishing article is free for authors   

The journal articles are open access for readers  

Articles being controlled for plagiarism before review 

All articles are licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0) 

The Responsibility of the articles published in the journals belongs to the author/authors. 

 

 

www.arsivakurdi.org

w
w
w
.a
rs
iv
ak
ur
di
.o
rg



 

 

         

 

CONTENT / NAVEROK 

 

Research Articles / Gotarên Lêkolînî 

1 
XEBATEK BÎBLIYOGRAFÎK JI BONA ROMANÊN KURMANCÎ 

A BIBLIOGRAPHIC STUDY FOR KURMANJÎ NOVEL 
Mehmet Emin PURÇAK-  Muş Alparslan University-Turkey 

1-28 

2 

HÎZAN WEK NAVENDEKE PEYDABÛNA EDEBIYATA KURDIYA KLASÎK 
HIZAN AS ONE OF THE FORMATION CENTERS OF CLASSICAL KURDISH 

LITERATURE 
Nevzat EMİNOĞLU - Muş Alparslan University-Turkey 

29-42 

3 

KURD DI ÇARÇOVEYA TEFSÎRA AYETA ŞAZDEMÎN A SUREYÊ FETHÊ 
KURDS IN THE CONTEXT OF THE INTERPRETATION OF THE SIXTEENTH VERSE 

OF SURAH AL-FATH 
Mustafa ÖNCÜ - Mersin University-Turkey 

43-51 

4 

BIKARANÎNA ÎZAFEYÊ DI DEVOKÊN KURDÎYA KURMANCÎ DE (DEVOKÊN 

BAKUR, BAŞÛRÊ ROJHILAT Û BAŞÛRÊ ROJAVA) 
EZAFE CONSTRUCTION IN KURMANJI KURDISH (NORTHERN, SOUTH-WESTERN 

AND SOUTH-EASTERN DIALECTS) 
Mehmet YONAT- Mardin Artuklu University-Turkey 

52-75 

5 
ŞÊX QUTBEDDÎNÊ KORIKÎ: JIYAN, BERHEM Û KESAYETIYA WÎ YA EDEBÎ 

SHEIKH QUTBEDDÎNÊ KORIKÎ: HIS LIFE, WORKS AND LITERARY PERSONALITY 
Numan YURT - Iraq 

76-98 

6 
ZAZAKÎ DE RAWEYA FERMANÎ 
IMPERATIVE MODE IN ZAZAKI 

Ahmet KIRKAN - Mardin Artuklu University-Turkey 
99-108 

7 
کوردیدا کالسیکی شیعری لە سوور ڕەنگی  

RED COLOUR IN KURDISH CLASSICAL POETRY 
Koser Omar AHMAD - Iraq 

109-126 

 

Book Review / Nirxandina Pirtûkan 

1 
LÎRÎKAY ŞA‘IRÊ GEWREYÊ KURD MEWLEWÎ (1806-1882) 

Enwer Qadir Mihemed, 2007, Silêmanî, Weşana Serdem, Çapa sêyem, 285 rupel. 
Hemin Omar AHMAD – Soran University-Iraq 

127-132 

2 

MELAYÊ CİZÎRÎ SEVGİ VE GÜZELLİĞİN ŞAİRİ 
Halid Cemil Muhammed, Wergera ji Erebî bo Tirkî: Ümit Demirhan, 2008, İstanbul: 

Weşanên Hîvda, Çapa yekem. 273 rûpel, Isbn: 3990000086542 
Nevzat EMİNOĞLU - Muş Alparslan University-Turkey 

133-137 

3 
RÊBERA RASTNIVÎSÎNÊ KOMXEBATA KURMANCÎYÊ 

Kom, 2019, Stenbol: Weşanên Weqfa Mezopotamyayê, Çapa duyem, 229 rûpel, Isbn: 

9786058097506  
Tahirhan AYDIN - Mardin Artuklu University-Turkey 

138-142 

 

Kovara Kurdinameyê ya Navnetewî 
Jimar: 3         Mijdar          2020 

 

       International Journal of Kurdiname 
           Issue: 3        November        2020 

www.arsivakurdi.org

w
w
w
.a
rs
iv
ak
ur
di
.o
rg



 

Kovara Kurdinameyê ya Navnetewî 
      Jimar: 3           Mijdar          2020    

 
International Journal of Kurdiname 

Issue: 3       November        2020 
  https://dergipark.org.tr/en/pub/kurdiname                                                                                       E-ISSN-2687-5438  

 
XEBATEKE BÎBLIYOGRAFÎK JI BONA ROMANÊN KURMANCÎ 

A BIBLIOGRAPHIC STUDY FOR KURMANJÎ NOVEL 
 

Mehmet Emin PURÇAK* 
Article Type: Research Article // Gotara Lêkolînî 
Received // Hatin: 21/07/2020              
Accepted // Pejirandin: 26/09/2020  
Published // Weşandin: November, 2020 
Pages // Rûpel: 1-28 

This work is licensed under the Creative Commons 
Attribution International License (CC BY 4.0). 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  

 
Citation/Atif: Purpçak, Mehmet Emin, (2020). Xebateke Bîbliyografîk ji bona Romanên Kurmancî, Kurdiname, no. 3, p. 
1-28 
Plagiarism/Întîhal: This article has been reviewed by at least two referees and scanned via ithenticate plagiarism website 
// Ev gotar herî kêm ji alîyê 2 hakeman va hatiye nirxandin û di malpera întîhalê ithenticate ra hatiye derbaskirin. 

 
 

Kurte 
Romana Kurdî ya yekem Şivanê Kurmanca di 1935an de çap bûye û îro romana Kurdî ketiye heyştê û 

pênc saliya xwe. Lê ji ber sedemên cuda, xebatên li ser roman û romannûsiya Kurdî kêm û qels in. Kesên ku 

bixwazin li ser romana kurdî bixebitin, îhtimalek mezin dê di temînkirina romanan de pirsgirêkan bijîn. Lewre 

ne saziyeke ku bi rêkûpêk berhemên Kurdî arşîv dike heye ne jî bîbliyografyayên ku van berheman dihewînin. Ji 

bona qismekî vê kêmasiyê ji holê rakin, me xebateke bîbliyografîk ji bona romanên kurmancî çêkir.    
Bêjeyên sereke: Kurmancî, roman, weşanxane, nivîskar. 
 
 
Abstract 
The first novel in Kurdish is Şivanê Kurmanca, published in 1935, and today the Kurdish novel has 

turned eighty-five years old. However, due to different reasons, studies on Kurdish novel and novelism are few 
and incomplete. Scholars who want to work on the Kurdish novels, most likely have problems in providing the 
novels. Because there is neither an institution that archives Kurdish works properly nor a bibliography that 
includes published works. We have prepared a bibliography of Kurmanji novels to eliminate this shortcoming, in 
part. 

Key words: Kurmanji, novel, publisher, author. 
 
 
 

Destpêk  
Arşîvkirin, nîşaneya hişmendiyekê ye. Lewre arşîv, hafiza ye. Yên ku qîmeta hafizayê 

dizanin, em dikarin bibêjin, qîmeta rabirdûya xwe jî dizanin. Lewre hafiza, ango bîr, dîroka 

mirovan, dîroka miletan dihewîne. Qasî belgeyên fermî, berhemên fîktîf, zanyarî, çapemeniyê 

jî bîra mirovan û mirovahiyê îhtiva dikin. Ew jî divê bên parastin. Li welatên pêşketî, em 

dikarin bibêjin girîngiya arşîvan baş tê zanîn. Ji ber vê jî bi sedan, bi hezaran muzeyên şexsî û 

fermî, herî kêm qasî wan jî pirtûkxane û belgexaneyên fermî hene. Lê ji ber sedemên cuda, 

                                                           
* Dr. Öğr. Üyesi, Zanîngeha Muş Alparslanê, Fakulteya Fen Edebiyatê, Beşa Ziman û Edebiyata Kurdî, 

epurcak@hotmail.com, Orcid: http://orcid.org/0000-0003-1875-5842  
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heta îro saziyeke ku em bikaribin herin û hemû berhemên kurdî yên çap bûne, bibînin û li ser 
bixebitin tune. Lewre sedemên polîtîk û sedemên bêkêriyê derdikevin pêşiya me. Di nava 

kurdên bakur û yên metropolên Tirkiyê de problema tirsa ji dewletê heye. Mirov, ji ber ku bi 

metnên, berhemên kurdî neyên girtin yan xwe sedî sed ji berhemên kurdî îzole dikin yan jî 

dixwînin lê kom nakin. Ji xwe dûr dixin. Saziyên wekî komele, partî, sendîka û hwd. jî di 

lêgerînan de, di serdegirtinan de ji ber berhemên kurdî hatine hişyarkirin, darizandin, girtin. 
Bi pir hêsanî ne tenê pirtûk, hemû amûrên wan hatine desteserkirin û ji wan hatine standin û 

windakirin. Ev jî wana dike nava tirsekê. Xêncî sedemên polîtîk û polîsiye, sedemekî dinê jî 
aborî ye. Lewre ji bo hemû berhemên kurdî bên şopandin, pere lazim e ku cîhek bê vekirin û 

ji weşanên kurdî herî kêm çend numûne bên stendîn û arşîvkirin. Ji ber van sedeman, yan jî 

yên wekî van sedeman, li Tirkiyê saziyek ku berhemên kurdî bi rêk û pêk kom dike yan jî 

bike, qasî ku dizanim, tune. Dîsa li Başûr jî, ji ber sedemên cuda, saziyeke ku berhemên li 

hemû beşên Kurdistanê yan jî hemû weşanên kurdî bişopîne û vana di pirtûkxaneyekê, di 

arşîvekê de bîne cem hev û bide xizmeta xwendevan û lêkolîneran tune. Helbet ev problemek 

mezin e. Divê saziyên bi hişmendiyeke zanyarî û profesyonel tevdigerin bên avakirin û li ser 
çand, ziman û dîroka kurdan xebatên hatine çêkirin berhev bikin û wekî “navenda lêkolînên 

kurdolojiyê” xizmetê bidin xwendevan û lêkolîneran1.   
Her çiqas di aliyê rojname, kovar, biroşur, pirtûk û hwd. her metnên çapkirî/belavkirî 

berhevkirin girîng be jî, ji bo van karan xebatên bîbliyografik jî girîng in. Ji ber vê, ez 
dixwazim di nava vê giloka problem û kêmasiyên mezin de li ser beşekê bisekinim. Armanca 
me ji bo romannûsiya Kurdî (Kurmancî) amadekirina bîbliyografyayekê ye. Bi vî avayî, 

lêkolîner û zanyarên ku dixwazin li ser romanên kurmancî bixebitin, dê di destê wan de 

lîsteyeke van berheman hebe. Bi vî avayî em hêvî dikin ku xebatên di vî aliyî de hêsantir 

bimeşin. Beriya ku encama xebata xwe parve kin, em dixwazin li ser çavkaniyên xwe hinek 

agahiyan parve kin û hinek xeletiyan sererast bikin. 
Rexneyek Li Ser Çavkaniyên Lîsteyên Romanên Kurmancî 
Bi gelemperî ji bo edebiyata kurdî, bi taybet jî ji bo romana kurdî, qasî ez dizanim, 

bîbliyografyayek bi rêk û pêk tune. Lê çend xebatên di mahiyeta ceribandinê de hene. Lê hem 

di ser (piraniya) van xebatan re qasî deh sal dem derbas bûye, hem jî hinek xeletiyên van 

hene.  
Lîsteya yekem ya ku em dê li ser bisekinin, nivîsa panoramîk ya Nacî Kutlay e. Kutlay 

sala 1998an de di kovara Warê de nivîseke bi sernavê “Romana Kurdî” belav dike (hejmar: 5-
6: r. 125-134). Kutlay, di vê nivîsê de bi agahiyên kurt, romanên kurdî dinirxîne, behsa 

romanan û romannûsan û dabeşkirina romanan li ser welatê kurdan dike. Wekî Kurdên 

Sûriye, Iraq, Îran û Tirkiyê û yên Sovyetan. Romannûsên ku ew behsa wan dike, Erebê Şemo, 

Seîde Îbo, Egîdê Xudo; Eliyê Evdirrehman; Azad Bavê Şehîn, Bavê Nazê, Xemgîn Temo; 
Rehîmê Qazî; Îbrahîm Ehmed, Huseyîn Arîf, Mihemed Mukrî; Mehmed Uzun, Şahînê 

Soreklî, Mehmûd Baksî, Hesenê Metê, Medenî Ferho, Nacî Kutlay (Nûrî Şemdîn) in. 
Berhemên ku Nacî Kutlay behs dike, di lîsteyên din de jî hene. “Murtule Beg” ya Eliyê 

                                                           
1 Haşîm Ahmedzade jî di xebata xwe de li ser vê rewşê disekine û dibêje, ne tenê saziyên ji ber zext û zora 

desthilatdarên çar parçeyê Kurdistanê, heman demê saziyên li dîasporayê jî di rewşeke xirab de ne û di ziyareta 

xwe ya ji bo Enstîtuya Parîsê û Pirtûkxaneya Kurdan ya Stockholmê ji aliyê kêmbûna çavkaniyan de çawan 

hêviya wî şkênastine vedibêje (Ahmedzade, 2004, 153).  
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Evdilrehman ku em îro jî nizanin gelo ev roman çap bûye yan nebûye. Di pirtûka Eskerê 

Boyik de jî, di behsa Eliyê Evdilrehman Mamêdov (1920-1994) de navê vê pirtûkê derbas 
nabe (Boyik, 2012: 269-280). Lê di Antolojiya Edebiyata Kurdî ya Mehmed Uzun amade 
kiriye de, Tîmurê Xelîl, behsa hevpeyvîna xwe bi Eliyê Evdilrehman dike û vê hevoka wî 

neql dike: “[E]z niha dîsa li ser romana ‘Murtule Beg’ê dixebitim, çawa tê zanîn ew 

xweşmêrê navçeya Muksê bû” (Xelîl, 1995: 386). Di çapa romana Şer Li Çiya-Şêx Zayîr ya 
Weşanên Pêriyê de, di berga dawiyê de behsa berhema Eliyê Evdilrehman ya bi navê Hesreta 
Min hatiye kirin û di nava kevanê de jî cureya wê wekî roman hatiye nivîsîn, lê di hevpeyvîna 

ku Tîmurê Xelîl neql dike de Eliyê Evdilrehman ji bo vê pirtûkê jî dibêje, “Berî çend mehan 

berevoka min ku têda gelek helbest cih girtiye bi navê ‘Hesreta Min” der çû. Di wê de gelek 

helbest hene ku min avîtiye li ser kurd û Kurdistanê” (Xelîl, 1995: 387). Bi vî avayî, em 

dibînin ku weşanxaneyên me pir bi hêsanî xeletiyên derbarê cureya berheman de dikin. 
Lîsteya duyem ya Îbrahîm Seydo Aydogan ya bi sernavê “75 Sal û 200 Romanên Kurdî 

(Kurmancî)” ye. Îbrahîm Seydo Aydogan, di xebata xwe de agahiyên romanên kurmancî yên 

di navbera 1935 û 2010an de hatiye çapkirin dide. Lê beriya ku lîsteya xwe bide jî hûrgiliyên 

wan romanan yên îstatîstîkî parve dike û şîroveyên xwe yên derbarê romannûs, cîhê ku 

romanên kurmancî lê derçûne, jimara romanên romannûsan, mijarên romanan û kalîteya wan 

de dinivîse. Ji lîsteya Îbrahîm Seydo Aydogan rasterast naxûyê ku gelo wî ev berhem hemû 

dîtine, bi dest xistine yan na. Lewre di lîsteyê de hinek berhem bi kunyeyeke tam ve cîh 

digirin lê hinek xwedîyê agahî kêm û qels in. Mînak: Dema behsa romanên Medenî Ferho 

dike, ji bo romana Marê Di Tûr De agahiyên weşanxane, sala çapê û hejmara rûpelan dide, lê 

cîhê çapê (bajêr, welat) nade. Ji bo romanên heman nivîskarî yên bi navê Xewnên Pînekirî û 

Çîroka Me jî tenê navê weşanxaneyê, sala çapê daye, agahiyên din tunin û ji bo Berxwedan 
Jiyan e jî tenê sala çapê (1994) hatiye dayîn. Ji bo romana Mêvan (Betal Betê) ya bi navê 

Bêbextî jî agahiyên kunyeyê yên wekî weşanxane, cîhê çapê, sala çapê, hejmara rûpelan 

nedaye. Xêncî vê, ji sernavê lîsteyê jî diyar e ku dê lîste ji romanên kurmancî pêk bê. Li 

hember vê agahiyê, romana İlhami Sertkaya ya bi navê Kılama Şilane2 jî di vê lîsteyê de cîh 

digire û ev xeletiyek e. Lewre ev roman, kirmanckî/dimilkî ye. Navê romana Enwer Karahan 

bi xeletî wekî “Şapînoza” hatiye nivîsîn, bi eslê xwe Şapînoz e. Navê nivîskarê pirtûka Evîna 

Bêtuxûb jî wekî Seydayê Exlatî nivîsiye, lê li ser berga pirtûkê navê nivîskar wekî Mele Seîdê 

Exlatî dinivîse; di rûpela ewil ya pirtûkê de jî navê nivîskar bi vî avayî cîh digire û binê vî 

navî, di nava kevanê de (Seydayê Xelatî) hatiye nivîsîn.  
Xalekî din jî di cureya pirtûkan de derdikeve ber me. Pirtûka Omer Dewran ya bi navê 

Û Çiya Jî Dinalin û pirtûka Amed Çeko Jiyan ya bi navê Varjabed, di çapên wan de cureya 

wan wekî “kurteçîrok” cîh digire, Aydogan wekî roman di lîsteyê de cîh daye van pirtûkan jî. 
Bijîşko û Helîm Yûsiv jî cureya Û Çiya Jî Dinalin wekî roman dane. Ji ber îfadeya li ser 

bergên van pirtûkan, me di lîsteya xwe de cîh neda van du pirtûkan.  
Lîsteyekê din ku em dê behs bikin, li ser malpereke înternetê hatiye belavkirin. Em dê 

jêre bibêjin “lîsteya bijîşko”. Di vê lîsteyê de jî 233 romanên kurdî cîh digirin. Ev lîste jî ji 
aliyê hejmara romanan ve ji lîsteya me kurtir e. Di lîsteyê de ji 1935an heta 2014an xêncî 

romanên kurmancî, yên kirmanckî (İlhami Sertkaya: Kılama Şilane, Sasine û Gulîzare; Hesen 

                                                           
2 Di çapa pirtûkê de alfabeya Celadet Alî Bedirxan bi kar neaniye. Me jî wekî orîjînala wê cîh dayê. 
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Dilawer Dersim: Deyndar; Jêhatî Zengelan: Zifqêra Berî; Munzur Çem: Gula Çemê Pêre; 
Denîz Gunduz: Kalaşnîkof, Soro) cîh digirin. Di heman demê de ev romanên ku ji soranî 

wergerandine kurmancî jî di lîsteyê de ne: Şerzad Hesen: Jinek Xinanî, Xewna Pîrepindan; 
Bextiyar Elî: Êvara Perwaneyê, Qesra Balindeyên Xemgîn; Eta Nehaî: Balindeyên Li Ber Bê; 
Ferhat Pîrbal: Santiago de Compestela.  Romana Sırrı Ayhan ya bi navê Dansa Berber (2014) 
jî di vê lîsteyê de ye; lê ji ber ku ji tirkî werger e, bi ya me divê di nava vê lîsteyê de cîh 
negire. Lîsteyê de pirtûk li gor sala çapê rêz kirine. Agahiyên wekî weşanxane, cîhê çapê û 

hejmara rûpelên pirtûkan jî nehatine dayîn. Romanên ku ji çend bergan pêk tên jî wekî bi sere 
xwe romanên cuda ne, hatine dayîn. Di lîsteya Îbrahîm Seydo Aydogan de jî hinek romanên 

pir-berg bi vî avayî cîh digirin. Em dikarin ji berhemên Mezher Bozan, Av Zelal Bûyê mînak 

bidin. Lewre ev roman ji şeş cildan pêk tê û di lîsteya Bijîşko de heta cilda V. (ya Aydogan de 
heta cilda IV.) heye. Her yek wekî romanekî xwerû di lîsteyê de cîh digire. Ev berhem di 

lîsteya me de bi şeş cildên xwe û wekî romanekî cîh digire. Romanên ku ji çend cildan pêk tê 

û bi heman navî hatine çapkirin, wekî yek berhemekî me cîh daye û agahiyên hemû cildan jî 

nivîsiye. Soryaz ya Diyar Bohtî û Hêvî Herdem Heye (2 berg) ya Hesen Huseyîn Deniz jî du 
cild in û her yek bi hejmarekî cuda cîh digirin. Di lîsteya Bijîşko de agahiyek bi vî avayî heye: 

“Siyamend Serbilind, Ebdullah Şêxo, 2013” Lê qasî me tesbît kir, pirtûkeke bi vî navî ya 

Siyamend Serbilind tune. Xalekî din jî di vê lîsteyê de nivîskarekî bi navê wî Reşat e, heye. 
Hem di lîsteya Îbrahîm Seydo Aydogan hem di ya Bijîşko de, hem jî di pirtûka Helîm Yûsiv 

de sê romanên wî dixuyên. Lê paşnavê wî di lîsteya Aydogan de “Aktaş”, di ya Bijîşko de 

“Akgün”, di pirtûka Helîm Yûsiv (2011: 39) de jî wekî “Akgül” hatiye nivîsîn. Lê her çiqas 

me xwe negîhandibe û pirtûk bi dest nexistibin jî me xwe gîhand nivîskar û ji bo agahiyên em 

jê sûd bigirin, di malpera wîkîpediaya kurdî maddeya Rêşad Sorgul ji aliyê nivîskar ve bi me 

re hat parvekirin. Di vê malperê de her sê berhemên di vira de behsa wan derbas dibe, hene. 

Lê ji vana ev agahî hene: “Veger (Tîrmeh 2001 - Weşanên Rewşen li Elmanyayê)- 
ceribandin” û “Evdalkovî (Sibat 2004 - Weşanxaneya Mezopotamyayê li Elmanyayê)- 
bîranîn” . Ji ber vê jî di lîsteya xwe de em cîh nadin van berheman. 

Pirtûka Bêwar Diyadînî ya Ferhenga Bêwar (2014) jî roman nîn e, ferheng e. Di vê 

lîsteyê de tenê me ev temîn nekir: Rizaliyê Reşîd, Biharê Bihar Nedît (Boyik, 2012: 372-376).  
Lê ev berhem di pirtûka Helîm Yûsiv (2011: 43) de bi vê kunyeyê cîh digire: Rizaliyê Reşîd, 

Biharê Bihar Nedît, Weşanên Han, Berlin-2008. 
Lîsteyek din jî bi sernavê “Lîsteya Romanên Bi Kurdî” di malpera 

pirtukweje.wordpress.com hatiye parvekirin. Lê eva lîsteyek bi rêk û pêk nîn e. Berhem di 

dawiyê de hatine dubarekirin. Liste bi navê nivîskaran û berhemên wan ve hatiye rêzkirin. Ku 

em berhemên dubare hatine nivîsîn derxin, 67 roman tê de dimînin û ew hemû jî di lîsteyên 

din yên me behs kirin de hene. Lîsteyek jî li ser malpera wîkîpediyayê heye. Li wir jî em 113 

romanan dibînin, lê ev roman jî di lîsteya Îbrahîm Seydo Aydogan û lîsteya Bijîşko de hebûn. 

Cudatiya van her du lîsteyan, cîh didin romaneke bi navê Murtule Beg ya Eliyê Evdirehman. 

Aydogan cîh nade vê romanê lê di beşa analîzê de dibêje em nizanin gelo çap bûya yan 

nebûye. 3  Lê van her sêyan jî tene nav dane, em îro nizanin gelo ev roman qediya yan 

                                                           
3 Îbrahîm Seydo Aydogan ji bo vê agahiyê vê çavkaniyê dide: Naci Kutlay, Kovar War, hejmar: 8. Lê hejmara 

kovarê xelet e. Lewre ev nivîs di hejmara 5-6. de cîh digire û behsa vê romanê jî di rûpela 129an de derbas dibe. 
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neqediya, çap bû yan nebû. Parıltı-Galip jî diyar dikin ku agahiyên çapê bi dest nexistine. Ji 
ber vê em jî cîh nadin vê. 

Di malpera amidakurd.netê de bi sernavê “75 sal û 197 romanên kurdî kurmancî” 
lîsteyek heye. Lê ev lîste jî xwe dispêre lîsteya Îbrahîm Seydo Aydogan. 

Lîsteya dawî ku em dê li ser bisekinin, ji aliye Cemîl Oguz ve di malpera 

diyarname.comê de hatiye parvekirin. Oguz ji sala 2005an vir ve, di dawiya wê salê de 

lîsteyek berhemên wê salê yên bi kurdî hatine çapkirin belav dike û dinirxîne. Me jî ji van 
lîsteyan sûd girt. Me ji van lîsteyan xwe negîhand lîsteya 2012an. Xêncî vê, di lîstêyên di 

navbera 2005 û 2019an qasî ku me tespît kir, 298 romanên kurmancî yên telîf hene. Xêncî 

vana, çendek romanên ku cara duyem, sêyem di salên cuda de hatine çapkirin û lîsteyên 

Cemîl Oguz de cîh digirin jî, me çapên din nekirin nava vê hejmarê. Di van lîsteyan de hinek 

xeletî jî hebûn. Wekî mînak em dikarin van xala nişan bidin: Di lîsteya 2019an de pirtûka 

Resul Baltacı ya bi navê Rodeng ku cureya wê çîrok e, lê di kategoriya romanan de cîh dane 

di vê lîsteyê de. Dîsa romana Newaf Mîro ya bi navê Lehengê Tazî (W. Lîs), berê di nava 

Weşanên Pêriyê de bi navê Lehengê Tazî Keleşê Reş (2009) derçûbû. Di lîsteya 2018an de 
pirtûka Kobanê ya Alî Oruç bi tirkî ye û Qurbaniyên Gunehkariyê ya Heysem Hisên jî ji erebî 

hatiye wergerandin, lê herdu jî bi xeletî, wekî romanên kurmancî hatine nîşandan. Di lîsteya 

2016an de berhema Ganî Turk ya bi navê Sermest e Dema Evînî (W. Ava) kitêba helbestê ye, 

lê wekî roman hatiye kategorîzekirin. Di lîsteya 2010an de Û Çiya Jî Dinalin ya Omer 
Dewran (W. Lîs) û Varjabed ya Amed Çeko Jijan (W. Lîs) di vê lîsteyê de wekî roman hatine 

diyarkirin; lê di bergên herdu pirtûkan de jî cûreya berheman wekî “kurteçîrok” hatine 

pênasekirin. Di lîsteya 2007an de Ez û Delal ya Sidqî Hirorî wekî helbest hatiye kategorîkirin, 
lê roman e. Di lîsteya 2014an de Dansa Berber ya Sirri Ayhan (W. Na) wergera ji tirkî ye, lê 

nehatiye diyarkirin, wekî telîf ya bi kurmancî hatiye dayîn. Ferhenga Bêwar ya Bêwar 

Dîyadînî wekî roman di lîsteyê de cîh digire, lê ferheng e.  
Xêncî van lîsteyan, çend xebatên din jî hene ku rasterast mijara wan romana kurdî ye. 

Lê em dê di vana de li ser romanên kurmancî bisekinin. Ji van berheman ya yekem berhema 
bi navê Kürt Romanı-Okuma Kılavuzu (2010) (Romana Kurda-Rehberek ya Xwendinê) ya ku 
ji aliyê Abidin Parıltı û Özlem Galip ve bi tirkî hatiye amadekirin. Di pirtûkê de ji Erebê 

Şemo heta Lokman Ayebe, behsa bîst romannûsên kurd tê kirin û romanên wan ji aliyê mijar 

û uslûbê ve tên nirxandin. Ev navên ku li vê derê tên nirxandin, piraniya wan di lîsteya me de 

hene. Di dawiya vê pirtûkê de jî bi sernavê “Bugüne Kadar Yayınlanmış Kürtçe Romanlar” 

(Romanên Kurdî Yên Heta Îro Hatine Weşandin) cîh dane lîsteya romanên kurdî yên bi sê 

zarevayan (Soranî-kurmancî-zazakî) ji 242 romanan pêk tê. Ji vana nêzîkî sed heb soranî û 

dimilkî ne. Me cîh neda van berhemên ku em rind nizanin ka gelo soranî ne yan kurmancî ne. 
Di lîsteyê de hinek agahiyên wekî rûpel, cîhê çapê û weşanxane kêm in yan jî nehatina dayîn. 

Mînak, pirtûka Xurşîd Mîrzengî ya bi navê Bircên Evînê ku di lîsteyê de cîh digire; lê 

agahiyên weşanxane, cîh û sala çapê û hejmara rûpelên pirtûkê tune. Çiyayên Bi Xwînê 

Avdayî (Komele, İsveç, 1989) ya Bavê Nazê wekî romana Brîndar hatiye nîşandin. Romana 
Eskerê Boyik ya bi navê “Xezebî” hatiye nivîsîn, di çapa me bi dest xist de Xezeb e.  

                                                                                                                                                                                     
Kunyeya tam ya vê nivîsê bi vî avayî ye: Nacî Kutlay, “Romana Kurdî”, Kovara Lêkolîn û Lêgerînê War, H. 5-6, 
Havîn –Payîz 1998, Stenbol, r. 125-134.  
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Pirtûka Helîm Yûsiv ya bi navê Romana Kurdî (2011) jî berhemek din e ku ji bo 

bîbliyografyaya romana kurdî agahiyên fireh tê de hene. Di vê xebatê de hem li ser 

romannûsan û mijarên hinek romanan, hem jî nirxandina romannûsiya kurdî hatiye kirin. 

Romanên kurmancî û dimilkî di vê xebatê cîh digirin. Berhemên çapkirî bi serdem û 

erdnigariyê ve girêdayî hatine dabeşkirin. Di binê sernavê “Romanên Kurdên Sovyetan” navê 

18 romanan tê dayîn. Di welatên din de, di navbera salên 1990-2000an de 59, di navbera 
2000-2010an de 80, ji bo kurmacî yên behdînanî 36 û ji bo kurdên rojhilat jî romanek hatiye 
dayîn. Bi vî avayî navê 194 romanên kurmancî dide. Romanên ku di vê lîsteyê de cîh digirin, 

bi taybet yên li Avrûpa, Tirkiye û Sovyetan hatine çapkirin, kem-zêde di lîsteyên din de jî cîh 

digirin û me jî piraniya wan temîn kirin. Lê romanên di bin kategoriya romanên bi Bedinanî 

hatine nivîsîn de, me piraniya wan nekarî em temîn bikin. Pirtûka navboriya ya Omer Dewran 

di vê lîsteyê de jî wekî roman derbas dibe. Romana Kılama Şilane ya İlhami Sertkaya ku bi 

dimilkî ye jî di nava lîsteya romanên kurmancî de hatiye dayîn (Y’usiv, 2011: 42).  
Sê berhemên di derheqê romana kurdî de ji aliyê Lokman Polat ve hatiye nivîsin. 

Lokman Polat her çiqas rasterast lîsteyek belav nekiribe jî di sê pirtûkên xwe de behsa çend 

romanên kurdî kiriye. Di van berhemên bi navê Bîst Romanên Kurdî (2004), Pênci Romanên 

Kurdî(2014) û Çil Romanên Kurdî (2019) de sed û deh romanen Kurdî dinirxîne. Bi vî avayî 

ew jî jimarekî diyar dike. Lê di vir de jî hinek berhemên ku di kategoriya çîrokan de çap bûne, 

wekî roman li vir cîh digirin. Mînak, Xadim a Selahattin Bulut, di çapê de wekî “çîroka dirêj” 

hatiye pênasekirin, lê li vir di kategoriya romanê de cîh dayê.  Di Bîst Romanên Kurdî de cîh 

dide berhema Berjîn Hakî ya bi navê Awaza Bilûrê, lê berhem Tirkî werger e. Lewre di nivîsê 

de diyar dibe ku berhem berê bi Tirkî hatiye nivîsîn. Berhemên ku wî di van sê pirtûkan de 

cîh daye wan jî bi lîsteyên din re hevpar bûn. Ji ber vê em naxwazin xwe dubare bikin, em 

hewce nabînin navê van romanan jî bidin.  
Bi Kurtasî Çend Agahiyên Îstatîstîkî Derheqê Romanên Kurmancî De 
Di edebiyata kurdî de roman, cureyeke nû, ciwan e. Wekî tê zanîn, di dîroka kurdan de 

romana yekem di sala 1935an de hatiye nivîsîn û bi îsal ve romannûsiya kurdî gihîşt heyşte û 

pênc saliya xwe. Di nava van heyştê û pênc salan de rewşa romana kurmancî çi ye? Romana 
kurmancî xwe gîhandiye kîjan astê, di nava edebiyata kurdî ya nûjen de cîhê roman û 

romannûsiya kurmancî di kîjan astê de ye, heta niha çend romanên kurmancî çap bûne? 

Romannûsiya kurmancî di kîjan salan de pêş ketiye, çi wext paş de çûye, herî zêde kîjan 

weşanxaneyê romanên kurmancî çap kirine, weşanxaneyên ku kurdî pirtûka çap dikin li kîjan 

bajêran in; kîjan romannûsan çiqas roman nivîsîne; di nava romannûsan de ku em li zayenda 

romannûsan binihêrin, em di aliyê romannûsên mêr û jin de tabloyeke çawa dibînin? Em 

dixwazin li ser van pirsan hinekî bisekinin û qasî ku agahiyên me bi dest xistine, van pirsan 

bibersivînin. 
Di lîsteya me de bi giştî 533 romanên kurmancî hene. Ji vana piranî ji aliyê mêran ve 

hatine nivîsîn. Jinên ku bi kurmancî roman nivîsîne û hejmara romanên wan bi vî avayî ne: 
Aynûr Aras, Eqîde Tok, Gulîstan Çoban, Suzan Samancı, Linda Elî, Xezal Îkeyê, Zarîfe 

Demîr romanek; Yildiz Çakar du roman; Gulgeş Deryaspî, Çidem Baran, Mizgîn Ronak sê 

roman gîhandine xwendevanên xwe. Ji nava li gor malpera www.niviskar.org di nava Kurdên 

Rojava (Kurdistana Sûriyeyê) de jî Hind Ebdelo, Vejîna Kurd, Mîdya Berekat, Zozan 

Mihemed, Nêrgiz Ismaîl, bi romanekî cîhê xwe di dîroka romanûsiya kurmancî de digirên. 23 
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romanên kurmancî ji aliyê romannûsên jin ve hatine nivîsîn. Yanî di nava 533 romanan de 
hejmara berhemên mêran nêzîkî bîst û sê qatî berhemên jinan e. Ev jî nîşan dide ku di nava 

civaka kurdên kurmanc de jîn hê jî ji îmkanên romannûsiyê dûr in, dûr tên hîştin. 
Di nava romannûsên mêr de yên ku bi kurmancî dinivîsin de yên ku herî zêde roman 

nivîsine, bi deh romanan Medenî Ferho û Lokman Polat in. Fêrgîn Melîk Aykoç 9; Ronî War, 

Abdusamet Yiğit û Cîhan Roj 8 heb; Mehmed Uzun, Yakup Meşe, Omer Dilsoz, Newaf Mîro, 

Mezher Bozan jî bi heft heban; Jan Dost, Menaf Osman, Hesenê Îbrahîm, Helîm Yûsiv, Erebê 

Şemo, Zeynel Abidîn (Han) 6 heb; Bavê Nazê, Arîn Zîn, Ciwanmerd Kulek, Fawaz Husên, 

Atilla Barışer, Abbas Abbas, Merwan Berekat, Zeynel Abîdîn, Yaqop Tilermenî, Tehsîn 

Navişkî, Silêman Demir, Hesenê Metê, Kovan Sindî, Laleş Qaso, Firat Cewerî, Silêman 

Feqiyanî jî bi 5 heb; Şener Ozmen, Dîlawer Zeraq, Xurşîd Mîrzengî, Serkan Brûsk, Mîr 

Qasimlo, Kamran Simo Hedilî, Eskerê Boyik, Veysi Ulgen, jî bi 4 romanên xwe, di 

romannûsiya kurmancî de xwedî cîhekî ne.   
Bi gelemperî ku em li van nivîskaran dinihêrin, em dibînin ku piraniya wan ji salên 

1990an bî vir de kurdî dinivîsin û beşekê wan jî bi helbestê yan jî bi çîrokê dest bi nivîsê 

kirine û berhemên xwe yên ewil ji wan qadan de dane, paşê derbasî romanê bûne. Ev jî 

firsenda vê şîroveyê dide me ku roman, di edebiyata kurdî de xwedî cazîbeyekê ye û 

nivîskarên ku di qadên din, cureyên din xwe dikemilînin yan jî dipijin, derbasî qada romanê 

dibin. Xêncî vê, hinek romannûsên (wekî Jan Dost) ji rojavayê Kurdisanê hem bi Kurdî hem 

jî bi Erebî; ji bakûrê Kurdistanê (wekî Suzan Samancı, Zeynel Abidîn û Îlhamî Sîdar) hinek 
hem bi Kurdî hem jî bi Tirkî berheman dane/didin.  

Li gor berhemên me xwe gîhandinê weşanxaneyên herî zêde romanên kurmancî 

çapkirina Lîs (61 heb), J-J (52 heb), Avesta (35 heb), Do (30 heb), Aram (22 heb) û Pêrî (19 
heb) in. Xêncî vana qasî tê zanîn weşanxaneyên wekî Sîtav (18 heb), Ar (15 heb), Ava (16 
heb), Peywend (13 heb), Doz (12 heb), Belkî (10 heb), Na (10 heb), Nûbihar (13 heb) roman 
çap kirine û weşanxaneyên wekî Apec, Dara, Name, Aryen, Tevn, Elma, Sî û  hwd jî roman 

çap kirine.  Li ser van xebatan jî em dikarin bibêjin weşanxaneyên ku herî zêde romanên 

kurmancî çap kirine, li bajarên Wan û Amedê ne. Li Başûr jî Duhok û Hewlêr derdikevin pêş. 

Dîsa em dikarin bibêjin ku îmkan bên dayîn, navenda çapemenî û weşangeriya kurdan berê 

xwe dide bajarên kurdan. Bi taybet jî Amed, di nava rewşa îro de ji weşanxaneyên wekî J-J, 
Lîs, Belkî, Dara, Name, Apec û Aramê re navendiyê dike. Sîtav jî li Wanê weşangeriya xwe 

didomîne. Lê navenda wan li Amedê be jî, ev weşanxane pirtûkên xwe li rojhilatê Tirkiyê, bi 

taybet jî li Stenbol û Enqerê çap dikin. Lewre matbaayên wan yên serbixwe tunin.  
Ji aliyê salan ve ku em li hêjmara romanan binihêrin, em dê bibînin ku ji 2000an vir ve 

bi taybet di nava Kurdên Tirkiyê de (hem li Bakûr hem jî li metropên Tirkiyê - bi taybet 
Stenbol, Enqere û Îzmîrê) rewşenbîrên kurd gelek roman nivîsîne. Îbrahîm Seydo Aydogan, 
heta 2010an hejmara romanên kurmancî nêzîkî dusedî dide (xêncî romanên pir-cild ku em 
wekî pirtûkekî qebûl bikin, nêzîkî 190 roman). Lê qasî deh sal şûnda lîsteya ku me amade 
kiriye de hejmara romanên kurmancî bûye 533. Ango di heyştê û pêncsaliya romana kurmancî 

de 75 sal li alîkî, ev deh salên dawî (Qesta me ji 2010an heta Çîriya paşîn ya 2020an e. Lewre 
romanên heta wê demê gihîştine ber destê me, me daxilî lîsteya xwe kirine.) li alîkî. Li 

hember vê pêşketinê jî, rewşa kurdî ya di jiyana rojane de, li gor lêkolînan roj bi roj ber bi 

xirabiyê ve diçe û ev jî wekî paradoksekê derdikeve pêşiya me, lê ev mijara xebatekî din e.  
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Encam 
Ji ber ku di qada xebatên kurdolojiyê de wekî kêmasiyekê dixûya, me xebateke 

bîbliyografîk pêk anî. Em bi vê xebatê di îddîaya ku me xebatekî bêqusûr çêkiriye de nîn in. 

Lê heta ji me hat û îmkanên me têrê kirin, me bi armanca lîsteyeke baş pêk bînin, lêkolînên 

xwe kirin. Ji bona vê jî, heta ji me hat û me xwe gîhandê, me lîsteya xwe de pirtûkên ku çap 

bûne kirîn, temîn kirin. Bi vî avayî agahiyên xwe me piştrast kirin, hinek agahiyên kêm, qels 

yan jî xelet yên di xebatên din de ku li ber çavên me ketin jî me sererast kirin. Bi vî avayî me 
bi giştî lîsteyeke ku ji 533 romanên Kurmancî pêk tê bi dest xist. Di vê lîsteyê de 441 
romanên kurmancî ku aîdî 207 romannûsên cuda ne, me têmin kirin û niha di destê me de ne; 
92 roman jî, di lîste û xebatên din de hebûn, lê bi destê me neketin.  

Di qada akademiyê de hê jî di destê me de ji bo dîroka romana Kurmancî berhemeke bi 

rêkûpêk tune, em hêvî dikin ku ev xebat ji bo xebateke bi vî avayî jî bibe alîkar.  
Amadekariyên ji bo vê xebatê de me carekî din jî dît ku li Kurdistana bakûr û li 

metropolên Tirkiyê hebûna Kurdan û nîşaneyên Kurdî xeternak tên dîtin. Lewre hetanî 

piraniya pirtûkfiroşên Bakûr jî, xêncî çend berhemên populer, berhemên Kurdî nafiroşin yan 

jî di vîtrînan de cîh nadin wana. Xwe gîhandina pirtûkên nû-çapkirî de jî mirov zehmetiyan 
dikişîne. Ev rewş ewqas xirab e ku weşanxaneyên navendên wan li bajarên wekî Wan, Amed 
û Batmanê ne, pirtûkên ku çap dikin, di nava van bajêran de jî temînkirina pirtûkên wan de 

zehmetî hene. Ev tenê pirsgirêkên van weşanxaneyan nîn e, di gelekên din de jî heman 

problem hene. Ji ber vê, divê weşangerên Kurd jî li xwe vegerin û kêmasiyên xwe bi çavên 

profesyonelî rexne bikin û sererast bikin.  
Divê sazî û tevgerên kurdewar ji bo lêkolînên kurdolojiyê girîngiyê bidin pirtûkxaneyên 

kurdî û berhemên derheqê Kurdan de bi rêkûpêk bi dest xin û arşîv bikin.  
Dema em li romannûsên Kurdî dinihêrin, em dibînin ku îro hê jî gelek nivîskarên ku bi 

Kurdî (Kurmancî) dinivîsin yan di girtîgehan de ne, yan demekî di girtîgehê de mane yan jî 

mişextî ne û sedem jî polîtik in. Ji ber vê em dikarin bibêjin di romana Kurmancî de şaxeke 

polîtîk ya bi hêz hê jî xwedî roleke girîng e û mijar û temayên berheman jî li gor vê 

polîtîzebûnê tê xemilandin. Lê bi taybet di deh salên dawî de (ji 2008an vir ve) berhemên ku 

giraniyê didin ser derûniya lehengan, pirsgirêkên kesayetê jî zêde dibin û lê ev jî bi rewşa 

polîtîk ve girêdayî ye. Xêncî vê, di van salên dawî de hêjmara romanên dîrokî, fantastîk, 

mîtolojîk jî zêde dibin. Ev jî xalekî ji bo analîz û şîrovên kûr mihtacê xebatên nû ye.   
Me di vê xebatê de cîh da hêjmara romanên Kurmancî, lê ji bo hemû diyalektên Kurdî 

xebatên bi vî avayî divê bên kirin ku dewlemendiya edebiyata Kurdî bêhtir bê dîtin.  
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(Cilda 1.), Weşanên Pêrî, Îlon 2005, Stenbol, 112 r.; Zêna, Weşanên Nûbihar, 2007, Stenbol, 

176 r. 
43. Brahîm, Bêwar, Payîzokine Çavşil Ji Dilê Xewnê, Weşanên Lîs, Tîrmeh 2014, 

Amed, 357 r. 
44. Burkay, Kemal, Zipo, Weşanên Weqfa Riya Azadî, Îlon 2019, Enqere, 175 r. 
45. Caban, Bîlal, Dîcle Diherike Dilê Min, Weşanên Nûbihar, 2014, Stenbol, 231 r. 
46. Çakar, Yıldız, Ev Rê Naçe Bihuştê, Weşanên Lîs, Rêbendan 2019, Amed, 216 

r.; Gerîneka Guernicayê, Weşanên Lîs, Gulan 2016, Amed, 210 r. 
47. Çamlıbel, Yılmaz, Biro-Romana Serhildana Agiriyê, Weşanên Deng, Sibat 

2010, Amed, 326 r. 
48. Can, Memo, Bi Çavê Zarokatiya Min Penaberî, Weşanên J-J, Kewçêr 2017, 

Amed, 264 r.   
49. Çankaya, Dincer, Çerxa Felekê, Weşanên Do, Tîrmeh 2015, Stenbol, 62 r. 
50. Cegerxwîn, Reşoyê Darê, Weşanên Lîs, Gulan 2007, Amed, 115 r. 
51. Cesûr, Bahattin, Raperîn, Evrensel Basım Yay., Kewçer 2016, Stenbol, 408 r. 

                                                           
4 Nivîskar di vê pirtûkê û ya Rûpela Bîst û Nehemîn de navê xwe wekî A. Barîser bi kar aniye. 
5  Xêncî van du romanên, bi sernavê romana Pakrewanekî Kurd, Nameyên Jinên Kurd û Penageh sê romanên 
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7 Nivîskarê di romana xwe ya yekem de A. Gulgeş Deryaspî bi kar aniye, lê di xebatên xwe yên din de Gulgeş 

Deryaspî tercîh kiriye. 
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68. Dîndar, Îsmaîl, Siwarê Ewran, Weşanên Evrensel Basım Yay., Reşemî 2014, 

Stenbol, 48 r.; Xwezî Bi Wan Rojan, Weşanên Morî, Sibat 2019, Amed, 46 r.  
69. Dost, Jan, 3 Gav û 3 Darek-Şeva dawî di jiyana Şêx Seîdê Kal de, Weşanên 

Avesta, Çapa 3., 2015, Stenbol, 204 r. (Çapa 1.: 2007; Çapa 2.: 2012.); Kobanî, Weşanên 

Dara, Gulan 2017, Amed, 408 r.; Martînê Bextewer, Weşanên Avesta, 2012, Stenbol, 262 r.; 

Mijabad, Weşanên Avesta, Çapa 2., 2012, Stenbol, 239 r. (Çapa 1.:2004, Weşanên Belkî.); 
Mîrname, Weşanên Avesta, 2008, Stenbol, 229 r.; Pîrewergêr8, Weşanên Dara, Îlon 2018, 

Stenbol, 141 r.  
70. Dûman, Huseyîn, Xeyala Vegerê, Weşanên Aram, Tebax 2020, Diyarbakır, 

182 r. 
71. Ebdelo, Hind, Birîna Serdemê, (PDF), 2019, 228 r. 
72. Ekinci, Hayrettin, Li Çiyayê Qerejdax Şopa Gerîla, Weşanên Aram, Kasım 

2012, Amed, 214 r.; Jiyana Qurmiçandî, Weşanên Batmane, Gulan 2013, Batman, 143 r.; 

Keleha Babek, Weşanên J-J, Rêbendan 2020, Amed, 208 r.;  Xwedaber, Weşanên Do,   Gulan 

2012, Stenbol, 158 r. 
73. Elî, Lînda, Keçika Zindanê9, Weşanên Pencînar, 2017, Stockholm, 165 r. 
74. Engîzek, Husên, Bênav, Weşanên Aram, Adar 2015, Amed, 144 r.; Mazûvanên 

Destpêka Şoreşê – Gewro û Gewrê, Weşanên Aram, Ağustos 2015, Amed, 76 r.  
75. Eroglu, Yaşar, Çerxa Xedar, Weşanên Sîtav, Tebax 2020, Wan, 191 r. 
76. Eroğlu10, Yunus, Nameyek Ji Xwedê Re, Weşanên Lîs, Berfanbar, 2007, Amed, 

235 r.; Otobês, Weşanên Lîs, Reşemî 2010, Amed, 196 r.; 20.39, Weşanên Avesta, 2016, 

Stenbol, 102 r.; Defterên Perrîdankan, Weşanên Avesta, 2014, Stenbol, 255 r.; Zarokên Ber 

Çem, Weşanên Lîs, Sermawez 2012, Amed, 405 r. 
77. Erol, Ekrem, Niqêr – Serdaba Demê, Weşanên Do, 2015, Stenbol, 175 r. 
78. Eser, Bûbê, Barzan Digirî (Enfalkirina Heşt Hezar Barzaniyan), Weşanên 

Sîtav, Berfanbar 2017, Wan, 227 r.; Gardiyan, Weşanên Doz, Adar 2006, Stenbol, 199 r.; 
Jiyanek, Weşanên Bajar, Kewçêr 2004, Stenbol, 251 r.  

79. Eşo, Wezîrê, Hosta Hovannes, Weşanên Lîs, 2016, Amed, 69 r. (Novel); 

Îtbarî, Weşanên Lîs, 2016, Amed,63 r. (Novel); Qirme, Weşanên Lîs, 2016, Amed, 149 r.; 

Sîber, Weşanên Lîs, 2016, Amed, 147 r.; Tosinê Ûşan, Weşanên Lîs, 2016, Amed, 115 r. 
80. Evdilrehman, Eliyê, Xatê Xanim, Weşanên Lîs, Gulan 2012, Amed, 78 r.; 

Morof11, Weşanên Lîs, Çapa 2.; Gulan 2012, Amed, 102 r. (Novel); Şer Li Çiya-Şêx Zayîr, 
Weşanên Pêrî, Gulan 2011, Stenbol, 351 r. 

81. Evdirehîm, Dewran, Kenên Hinekirî, Weşanên Ar, Rêbendan 2016, Stenbol,  

399 r.; Jînek Berxwedêr, Weşanên Entîtuya Amedê, Pûşper 2012, C. Weşanê Tune,  160 r.; 

Reşeba, Weşanên Ar, 2014, İstanbul, 180 r. 
82. Feqiyanî, Silêman, Dilka Dayikê, Weşanên Sîtav, Îlon 2019, Wan, 589 r.; Evdê 

Min Bimeşe, Weşanên Sîtav, Tebax 2016, Wan, 464 r.; Mirza Mihemed, Weşanên Sîtav, Îlon 

                                                           
8 Cilda duyem ya vê pirtûkê ji heman weşanxaneyê derçû. Lê, ji ber ku ji Erebî hatiye wergerandin, me cîh 

nedayê. 
9 Ji bo temînkirina vê pirtûkê sipasdarê Doç. Dr. Ayhan TEK im. 
10 Yunus Eroğlu berê xebatên xwe yên edebî bi navê xwe yê eslî çap dikir, lê paşê navê xwe yê nivîskariyê 

guherand û êdî berhemên xwe bi navê Ciwanmerd Kulek diweşîne û sê pirtûkên dawî bi vî navî derxistiye. 
11 Çapa 1.: 1957, di nava berhevoka Nivîskarên Kurdên Sovyetan de. 

www.arsivakurdi.org

w
w
w
.a
rs
iv
ak
ur
di
.o
rg



 

Kovara Kurdinameyê ya Navnetewî        
Jimar: 3            Mijdar            2020         

International Journal of Kurdiname 
Issue: 3       November         2020 09 

2019, Wan, 327 r.; Rev, Weşanên Sîtav, Îlon 2020, Wan, 479 r.; Ehmedê Hekariyan, Weşanên 

Sîtav, Îlon 2020, Wan, 430 r. 
83. Ferho, Medenî, Berxwedan Jiyan e, Weşanên Abece, 1994, Leuven 

(Belçika),187 r.; Çîroka Me, Weşanên Do, Kanun 2009, Stenbol, 647 r.; Dora Bacinê Bi Dar 

e, Weşanên Tevn, Rêbendan 2007, Stenbol, 335 r.; Geliyê Girî, Weşanên Do, Gulan 2013, 

Stenbol, 327 r.; Marê Di Tûr De, Weşanên Pêrî, 1999, Stenbol, 192 r.; Romana Kobanê, 
Weşanên Do, Gulan 2015, Stenbol, 199 r.; Xaltîka Zeyno (cild 1), Weşanên Doz, 1997, 

Stenbol,387 r.; Xewnên Pînekirî, Weşanên Pêrî, Sibat 2001, Stenbol, 271 r. 
84. Firat, Qahir, Gulên Azadiyê, Weşanên Aram, Reşemî 2003, Stenbol, 179 r. 
85. Gabar, Hewar, Dîcle Xemgîn Diherike, Weşanên Ronahî, Kanûn 2011, Amed, 

214 r. 
86. Gerdenzerî, Ezîzê, Fîncana Ferfûrî, Weşanên Lîs, Avrêl 2015, Amed, 187 r.; 

Solên Zêrîn12, Weşanên Doz, Gulan 2011, Stenbol, 163 r.  
87. Gernas, Aram, Toqa Lanetê, Weşanên Doz, Gulan 2007, Stenbol, 144 r. 
88. Geylanî, Osman, Tevn, Weşanên Nûbihar, 2014, Stenbol, 212 r. 
89. Güneş, Evdilxaliq, Birînên Biêş13, Weşanên J-J, Rezber 2015, Amed, 144 r. 
90. Guven, Eyub, Guhar, Weşanên Ronahî, Gulan 2011, Amed, 135 r.; Malbata 

Tekdemîr-Penaberên Jiyaneke Têkoşer, Weşanên Ar, Tîrmeh 2013, Stenbol, 271 r.; Kulmek 
Morîkên Şînbirik, Weşanên Ronahî, Adar 2010, Amed, 88 r.; 

91. Heco, Mistoyê, Na Bavo Hê Li Rawestgehê Me, Weşanên Apec, 2017, 

Stockholm, 86 r.  
92. Hedilî, Kamran Simo, Babilîsok, Weşanên Enstituya Kurdî ya Stockholmê, 

2012, Stockholm, 235 r.; Pêxemberê Jibîrçûyî Manî, Weşanên Ar, Tîrmeh 2013, Stenbol, 231 

r.; Qêrîna Bêdeng - Rindêxan, Weşanên Aram, Tebax 2015, Amed, 191 r.; Pêjna Baranê, 
Weşanên J-J, Pûşper 2018, Amed, 170 r. 

93. Hepo, Ahmedê, Bawerî – Dengek Ji Rêzeçiyayên Elegezê, Weşanên Dîwan, 

2013, Stenbol, 181 r.; Birîn, Weşanên Peywend, 2014, Stenbol, 240 r. 
94. Hessaf, D. Isma’îl, Derdê Gel, 2003. 
95. Hezex, Nûdem, Belalûk, Weşanên Do, Nîsan 2014, Stenbol, 151 r.; Bîr, 

Weşanên Dara, Stenbol, 2019, 118 r.  
96. Hîkmet, Bedran, Bêdengî, Weşanên Lîs, 2016, Amed, 386 r.; Mala Biraziyan, 

Weşanên Aram, Gelawêj 2015, Amed, 536 r. 
97. Hirorî, Sidqî, Evîn û Şewat, Weşanên Nûdem, Stockholm, 1998, 109 r.; Ez û 

Delal – Min Tenê Nehêlin, Weşanên Doz, Îlon 2007, Stenbol, 104 r.; Kurê Zinarê Serbilind, 
Weşanên Nûdem, 1996, Swêd, 156 r. 

98. Husên, Fawaz, Barê Şevê, Weşanên Avesta, 2012, Stenbol, 131 r.; Evdo û 

Çend Behnikên Şadiyê, Weşanên Avesta, 2013, Stenbol, 122 r.; Heftiyek Dirêj Li Amedê, 

                                                           
12 Ev berhem di nava berhema bi navê Hezkirina Qedexe ya Ezîzê Gerdenzerî de cîh digire, çapa pirtûkê ya di 

Gulana 2011an de ji weşanxneya Dozê derketiye bi destê me ket.   
13 Nivîskar di pêşgotina pirtûka xwe de dibêje, “Min bîranînên xwe bi şeklê bîranîn/roman nivîsiye.” Em gelek 

romanên ji weşanxaneya Aramê derçûne bi vê formê dibînin. Lê weşanxaneya J-Jyê ev tercîh nekiriye û di 

kategoriya “serpêhatî” de cîh daye vê berhemê. 
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Weşanên Avesta, 2015, Stenbol, 173 r.; Parîsabad, Weşanên Avesta, 2010, Stenbol, 102 r.; 

Piçek Jiyan Qetek Asiman, Weşanên Avesta, 2014, Stenbol, 262 r.  
99. Îbo, Sehîdê, Kurdên Rêwî14, Weşanên Avesta, 2009, Stenbol, 203 r. 
100. Îke, Xezal, Qêrîn, Weşanên Aram, Ağustos 2015, Amed, 314 r. 
101. Ildiz, Hesen, Qal, Weşanên Peywend, 2019, Stenbol, 127 r. 
102. Işık, Abdullah Pertev, Li Ber Keviyên Dîjleyê, Weşanên Pêrî, Stenbol, 144 r.; 

Mirinên Bê Wext, Weşanên Astare, Stenbol, 472 r.; Serjîn, Weşanên J-J, Berfanbar 2013, 
Amed, 175 r. 

103. İşiq, Şîraz, Qesra Bilindan, Weşanên Belkî, Mijdar 2014, Amed, 95 r. 
104. Janbar, Mîran, Ardûda, Weşanên Lîs, Mijdar 2004, Amed, 80 r.; Qolyeya 

Cêcileê, Weşanên Lîs, Adar 2012, Amed, 366 r. 
105. Jiyan, Rênas, Bacanên Pelçiqandî, Weşanên Belkî, Çapa 2.; Îlon 2019, Enqere, 

220 r. (Çapa 1.: Weşanên Belkî, Îlon 2017, Stenbol); Spîtama, Weşanên Belkî, Sibat 2016, 

Amed, 244 r.; Stranên Sor Niviştên Mor, Weşanên Belkî, Mijdar 2018, Enqere, 224 r. 
106. Kader, Mamo, Bêhnekê Bidin Miriyan, Weşanên Na, 2018, Îzmîr, 142 r. 
107. Karaaslanli, A. Latîf, Dizên Nasnameyê, Weşanên Aryen, Îlon 2020, Stenbol, 

260 r. 
108. Karahan, Enwer, Siwarê Şînbozê Êlas Efendî, Weşanên Apec, 2013, 

Stockholm, 140 r.; Şapînoz, Weşanên Avesta, 2010, Stenbol, 208 r. 
109. Karakoç, Dağıstan, Xoçvan Çîrokên Nîvçomayî, Weşanên Nûbihar, 2014, 

Stenbol, 222 r. 
110. Kaya, Abdullah, Sêsîlê, Weşanên Avesta, 2013, Stenbol, 143 r. 
111. Kaynak, Yusuf, Warê Nû, Weşanên Sîtav, Tebax 2020, Wan, 303 r. 
112. Kavak, Ramazan, Rêwîyê Demên Windayî, Weşanên Na, 2020, İzmir, 159 r. 
113. Kedo, Mihemedê Ehmoyê, Çîrokên Quncikê Dojehê, Weşanên Sîtav, Tebax 

2019, Wan, 459 r.  
114. Kelogirî, Devliken, Leylan, Weşanên J-J, Kewçer 2019, Amed, 293 r.  
115. Keskin, A. Celil, Evîna Tajdîn Delal e, Ceren Kültür Yay., Sibat 2017, Stenbol, 

134 r. 
116. Kîkî, Siûd, Dawiya Bê Dawî, Weşanên Doz, Gulan 2007, Stenbol, 117 r.; Ser 

bi Ser, Weşanên Ava, 2011, Stenbol, 165 r. 
117. Kıran, Eyüp, Dewrêşê Evdî Kulîlka Bilbizêk û Rim, Weşanên Nûbihar, çapa 3., 

2012, Stenbol, 288 r.; Pilingê Serhedê, Weşanên Elma, Sibat 2005, Stenbol, 245 r. (Çapa 2.: 
2013, W. Nûbihar, 2013, Stenbol, 280 r). 

118. Kıyak, Özgür, Rêwiyên Bê Welat, Weşanên Do, Îlon 2009, Stenbol, 143 r. 
119. Kozluk, A. Hekîm, Temenên Li Ber Bahozê, Weşanên Aryen, Îlon 2020, 

Stenbol, 176 r. 
120. Közgün, Şeyhmus, Barbut, Weşanên Lîs, Gulan 2014, Amed, 152 r. 
121. Kurd, Vejîna, Hawarine Efrînî,(PDF), 2018. 
122. Marufoğlu, Salîh, Baran, Weşanên J-J, Rêbendan 2018, Amed, 100 r. 

                                                           
14 Di dawîya vê pirtûkê de dibêje “Kitêba ‘ewlîn kuta bû”, lê ger hatibe nivîsîn jî, me xwe negihand berg yan jî 

bergên din.   

www.arsivakurdi.org

w
w
w
.a
rs
iv
ak
ur
di
.o
rg



 

Kovara Kurdinameyê ya Navnetewî        
Jimar: 3            Mijdar            2020         

International Journal of Kurdiname 
Issue: 3       November         2020 20 

123. Meşe, Yakup, Destana Çemê Çetelê -1(Îbo Begê Parsînî), Weşanên J-J, Avrêl 

2016, Amed, 118 r.; Destana Çemê Çetelê -2- Mala Seydo, Weşanên J-J, Rezber 134 r.; Eliyê 

Etmanekî û Filîtê Quto, Weşanên Ava, Adar 2018, Amed, 111 r.; Gulîzer, Weşanên J-J, Avrêl 

2014, Amed, 96 r.; Laşê Bêserî, Weşanên J-J,Sermawez 2011, Amed, 160 r.  
124. Metê, Hesenê, Hefsar, Weşanên Peywend, 2018, İstanbul, 94 r.; Labîrenta 

Cinan, Weşanên Avesta, Çapa 2., 2000, Stenbol, 195 r. (Çapa 1.: Weşanên Welat,1994, 

Stockholm); Li Dêrê, Weşanên Peywend, Çapa 2., 2015, Stenbol, 74 r. (Novel) (Çapa 1.: 

Weşanên Nûdem, 2011.); Tofan, Weşanên Peywend, Çapa 3., 2013, Stenbol, 80 r., (Çapa 1.: 
Weşanên Apec, 2000, Stockholm; çapa 2.: 2006, Stenbol.); Gotinên Gunehkar, Çapa 3., 

Weşanên Peywend, 2013,Stenbol, 128 r., (Çapa 1.: Weşanên Avesta, 2007, Stenbol; çapa 2.: 
W. Apec, 2008, Stockholm.). 

125. Mewalî, Salihê, Mala Xêrnediyan, Weşanên J-J, Gulan 2019, Amed, 152 r. 
126. Mîro, Newaf, Bend, Weşanên Do, Gulan 2014, Stembol, 181 r.;  Dilname, 

Weşanên Lîs, 2019, Amed, 89 r.; Du Kes Yek Mirov, Weşanên Do, Gulan 2014, Stenbol, 77 

r.; Gava Mirî Biaxive, Weşanên Do, Nîsan 2014, Stenbol, 102 r.;, Lehengê Dîl, Weşanên Lîs, 

2019, Amed, 119 r.; Lehengê Tazî Keleşê Reş, Weşanên Pêrî, Çiriyapêşîn 2009, Stenbol, 156 

r.( Çapa 2.: Weşanên Lîs, bi navê Lehengê Tazî, 2019, Amed, 176 r.); Sêwiyên Bi Dayik û 

Bav, Weşanên Do, Gulan 2014, Stenbol, 112 r. 
127. Mîrsaz, Delîl, Ji Ava Ferad Dilopek, Weşanên Aram, Îlon 2004, Stenbol, 187 r. 
128. Mîrzeman, Bajar, Rengên Jiyaneke 2 Zerdik, Weşanên Belkî, Tebax 2015, 

Amed, 102 r.  
129. Mîrzengî, Xurşîd, Ristemê Zal15, Weşanên Komal, Çapa 2., 2010, Stenbol, 195 

r.; Sînor, Weşanên Komal, Çapa 2., (Dîroka çapê tune), Stenbol, 248 r. (Çapa 1.: Rezber/îlon 

2005.); Belqitî, Weşanên Komal Yay., Adar 2004, İstanbul, 255 r. 
130. Mistefa, Omîtê, Hêvî û Tekoşîn, e-pirtûk, 63 r:  
131. Mûtî, Dilşad, Rêya Kadizan, Weşanên Nûbihar, 2013, Stenbol, 252 r. 
132. Nazê, Bavê, Dara Pelweşiyayî, Weşanên Lîs, Reşemî 2010, Amed, 139 r.; Ev 

Çiyayên Bi Xwînê Avdayî, Weşanên Lîs, Rêbendan 2016, Amed, 310 r.; Miriyê Heram, 
Weşanên Lîs, Çapa 2. 2016, Amed, 72 r. (Çapa 1.: 2009.); Xweşiya Bi Êş, Weşanên Lîs, Adar 

2017, Amed, 63 r. 
133. Oğuz, Îkram, Mîro - Çîroka Şer û Koçberiyê, Weşanên Do, Çile 2014, 

Stenbol,139 r.; Rêwî, Weşanên Doz, Îlon 2017, Stenbol, 287 r. 
134. Oncu, Mehmed, Şihîna Hespên Azad, Weşanên Sîtav, Wan, Tebax 2017, 399 r. 
135. Örgün, Kemal, Li Qeraxê Şevê Hîvron, Weşanên Sî, Berfanbar 2002, Stenbol, 

112 r. 
136. Oskan, Arşevê, Keştiya Penaberan, Weşanên Do, Tebax 2010, Stenbol, 111 r. 
137. Osman, Îbrahîm, Ava Sor, Weşanên Lîs, Avrêl 2014, Amed, 278 r.; Evîna 

Mêrxasekî, Weşanên Lîs, Gulan 2008, Amed, 381 r.  
138. Osman, Menaf, Cuhû – Sêbareya Zindanê -1-, Weşanên Sîtav, Îlon 2019, Wan, 

202 r.; Girê Şêran, Weşanên Aram, Kewçêr 2003, Stenbol, 435 r.; Lênûska Leylayê,  
                                                           

15 Her çiqas li ser pirtûkê îbareya “Dastan” hatibe nivîsîn û nivîskar di pêşgotinê de bibêje “Ji ber vê hindê, ez 

nizanim, ev pirtûk bû roman an dastan ma… Dadkirin yê xwendevanan e.  Lê, ez ji lehengên dastana xwe pir hez 

dikim…” (Mîrzengî, 2010: 6.), lê forma berhemê ya romanê ye. 
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Weşanên Aram, Tîrmeh 2018, Amed, 220 r.; Namusname, Weşanên Aram, Mijdar 2012, 

Amed, 132 r.; Piling - Şoreşname 1, Weşanên Ar, Reşemî 2015, Stenbol, 223 r.; Sînor, 
Weşanên Aryen, Tîrmeh 2018, Enqere, 176 r. 

139. Özçelik, Osman, Sêvdîn-Mîrê Kela Rebetê, Weşanên Avesta, 2019, Stenbol, 

404 r. 
140. Ozdemîr, Feysel, Evîna Rojdayê, Weşanên J-J, Diyarbekir, Rêbendan 2014, 

206 r. 
141. Ozdemîr, Muhsîn, Sê Tilîlî, Weşanên Ronahî, Kanun 2011, Amed, 106 r. 
142. Özgür, Muzaffer, Siyarên Deşta Anatoliya, Weşanên Apec, 2018, Amed, 135 r.  
143. Özmen, Şener, Pêşbirka Çîrokên Neqediyayî, Weşanên Lîs, 2010, Diyarbekir, 

207 r.; Qiseyên Xerîbiyê, Weşanê Lîs, Îlon 2019, Amed, 128 r.; Rojnivîska Spinoza, Weşanên 

Lîs, Îlon 2008, Amed, 194 r.; Xeyb, Weşanên Lîs, Adar 2017, Amed, 363 r. 
144. Öztürk, Zerdûşt, Şakiro Gula Ber Cefayê, Weşanên Lîs, Gulan 2020, 

Diyarbekir, 173 r. 
145. Perînçek, Mîhdî, Boxçika Dilan, Weşanên J-J, Çapa 2., Reşemî 2019, Amed, 

161 r. (Çapa 1.:Weşanên J-J,  Rêzber 2018.); Kumsor (Çîroka Eliyan)16, Weşanxaneya J-J, 
çapa 3.,  2018, Amed, 270 r. (Çapa 1.: Rêzber 2018; Çapa 2.: Berfanbar 2018).  

146. Polat, Edip, Dûpişk Bi Xwe Venade, Evrensel Basım Yayın, Rêbendan 2011, 

Stenbol, 230 r.; Pênc Mifte û Wijdanek, Weşanên J-J, Gulan 2015, Amed, 175 r.; Ristemê 

Zal17, Weşanên Evrensel Basım Yay., Avrêl 2007, Stenbol, 335 r. 
147. Polat, Lokman, Fîlozof, Weşanên Helwest, 2000, Stockholm, 163 r.; Kewa 

Marî, Weşanên Helwest, 1999, Stockholm, 272 r.; Nûrheyata Licî, Weşanên Helwest, Adar 

2005, Stenbol, 86 r.; Parola Operasyonê, Weşanên Helwest, 2008, Stockholm, 139 r.; Robîn, 
Weşanên Veng, 2004, Stenbol, 173 r.; Rojnamevan, Weşanên Pêrî, Adar 2002, Stenbol, 112 

r.; Sylvîa – Koleya Bazirganê Jinfiroş, Weşanên Ar, Sibat 2017, Stenbol, 158 r.; Trajediya 
Evîndaran18, Weşanên Nas, Çapa 2., 2013, Stenbol, 182 r. (Çapa 1.: Weşanên Helwest, 2013, 

, Stockholm.). 
148. Qasimlo, Mîr, Dilya û Salar, Weşanên Ar, Gelawêj 2012, Stenbol, 999 r.; 

Giyanên Bahozî, Weşanên Do, Stenbol, Çile 2009, 440 r.; Kaos 1- Key Arîsto, Weşanên J-J, 
Sermawez 2014, Amed, 224 r.; Wêneyên Keserê, Weşanên Pêrî, Çileyapaşîn 2008, Stenbol, 

416 r. 
149. Qaso, Laleş, Ronakbîr, Weşanên Pelda, 2003, Stockholm, 116 r.; Sê Şev û Sê 

Roj, Weşanên Nefel, 2002, Stockholm, 249 r.; Wêran, Weşanên Komal, Çapa 2., 2009, Cîhê 

Çapê nediyar e, 315 r.; Xezeba Azadiyê, Weşanên Pelda, 2000, Stockholm, 312 r.  
150. Qemer, Şems, Mêzîn, Weşanên Na, 2016, Îzmîr, 89 r. 
151. Reş, Konê, Beriya Mêrdînê, Weşanên Sîtav, Nîsan 2019, Wan, 270 r. 
                                                           

16 Di agahiyên derheqê çapa pirtûkê de nakokiyek heye. Di kunyeya pirtûkê de ji bo herdu çapên berê sala 2018, 
di beşa jiyannameya nîvîskar de 2017 hatiye dayîn.  
17 Li ser rûpela vê pirtûkê jî îbareya “destan” heye, lê nivîskar di pêşgotinê de dibêje “Me bi tehera romanek 

dîrokî ev berhem nivîsî, lê belê carna bi pexşanî em germ bûn, carna jî me helbest nivîsî.” (Edip Polat, Ristemê 

Zal, Weşanên Evrensel Basın Yay., 2007, r.10.). Ji ber vê em di nava romanan de cîh didin vê pirtûkê. 
18 Wekî ku di pêşgotinê de hatiye îzehkirin, çapa yekemîn ya vê pirtûkê li Stockholmê ji nav weşanên Helwestê 

derçûye. Navê berhemê di vê çapê Evîna Feqiyê Teyran e, lê nivîskar li ser rexne û pêşniyarên heval û 

xwendevanên xwe, di çapa duyemîn de navê pirtûkê diguherîne û dike Trajediya Evîndaran. 
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152. Reşî, Şoreş, Evîn û Tolhildana Çoko, Weşanên J-J, Adar 2019, 144 r.; Heco, 
Weşanên Ar, Mijdar 2015, Stenbol, 180 r.  

153. Reşîd, Tosinê, Evîna Te Ez Parastim, Weşanên Avesta, 2019, Stenbol, 213 r. 
(Çapa 1.: Weşanên Han, Mijdar 2010, Berlîn, 131 r.); Mestûre-Serê Wê Hêjayî Tacê Bû, 
Weşanên Ronahî, Gulan 2010, Amed, 301 r.  

154. Rihayî, Zagros, Seyran Xatun, Hel Yay, Nisan 2015, Ankara, 144 r. 
155. Roj, Cîhan, Gîtara Bêtêl, Weşanên Do, Adar 2009, Stenbol, 223 r.; Hurcahil, 

Weşanên J-J, Avrêl 2015, Amed, 88 r.; Meşa Moriyan, Weşanên Evrensel Basım Yayım, 

Gulan 2011, Stenbol, 152 r.; Perde, Weşanên Na, Avrêl 2012, Îzmir, 162 r.; Reş, Weşanên J-
J, Sermawez 2015, Amed, 92 r.; Serkêş, Weşanên J-J, Gulan 2014, Amed, 188 r. 

156. Ronahî, Mihemed, Bendewarên Adarê, Weşanên Ronahî, Kewçêr 2010, Amed, 

158 r. 
157. Ronak, Mizgîn, Em Bûn Baran, Weşanên Aram, Nîsan 2011, Amed, 133 r.; 

Nobedarê Gulên Kobanê, Weşanên Sîtav, Tîrmeh 2018, Wan, 184 r.; Rojhat, Weşanên Sîtav, 

Tîrmeh 2018, Van, 143 r. 
158. Rûken, Bawer, Herimî, Weşanên Lîs, Sermawez 2017, Amed, 240 r.; Pirtûka 

Tenêtiyê, Weşanên Lîs, Îlon 2019, Amed, 335 r.; Qalik, Weşanên Avesta, 2014, Stenbol, 222 

r.  
159. Rustem, Pîr, Zarotiya neynikekê û tiştin din, (PDF), Avdar 2017, 108 r. 
160. Saidpour, Newroz, Viyan, Weşanên Sî, Berfanbar 2002, Stenbol, 206 r. 
161. Samanci, Suzan, Mîrzayê Reben, Weşanên Avesta, 2019, Stenbol, 151 r. 
162. Sarılmaz, Yalçın, Egîdekî Kurda, Weşanên Do, 2013, Stenbol, 67 r. 
163. Şarman, Mihemed, Kêmber, Weşanên Avesta, 2015,  Stenbol, 295 r.  
164. Şemdîn, Nurî, Zeviyên Soro, Weşanxaneya Kurdistan, 1988, Stockholm, 313 r. 
165. Şemo, Ereb, Berbang, Weşanxana Kurdistan, tipguhêzî: Rêber Dilşêr, 1988, 

Stockholm, 131 r.; Jiyana Bextewar, Weşanên Deng, Heziran 1994, Stenbol, 253 r. (Çapa 1. 

Weşanên Roja Nû, Îlon 1990, Stockholm); Şivanê Kurd, Weşanên Deng, Çapa 3., Heziran 

1994, Stenbol, 122 r. (Çend çapên din : Özgürlük Yolu Yay., Mart 1977, İstanbul; çapa 2., 

Tebax 1990, Köln; Şivanê Kurd, Çaphane Nasar, Beyrût, Dîroka Çapê Tune, 120 r.; Şivanê 

Kurmanca, Weşanên Lîs, Gulan 2009, Amed,  201 r.); Dimdim, Weşanên Lîs, Gulan 2007, 

Amed, 253 r.; Hopo, Weşanên Lîs, Gulan 2007, Amed, 263 r.; Kurdêd Elegezê, Weşanên 

Belkî, Kanûn 2015, Amed, 37 r. 
166. Serbilind, Siyamend, Bêyom, Weşanên Lîs, Rêbendan 2013, Amed, 159 r.  
167. Serhad, Dewrîm, Geliyê Zîlan Jêderka Jîn û Janê, Weşanên Aram, Gelawêj 

2015, Amed, 199 r. 
168. Serhildan, Mervan, Berxwedana Elektropola, Weşanên Berbang, Reşemî 2015, 

İstanbul, 440 r. 
169. Sîdar, Îlhamî, Jan, Weşanên Aram, Mijdar 2012, Amed, 133 r.; Tehma 

Xweliyê, Weşanên Aram, Nîsan 2011, Amed, 106 r.; Xewneke Payîzê, İthakî Yay., Sibat 2015, 

Stenbol, 256 r. 
170. Silêman, Luqman, Şengal-Birîna Nêmgirtî, Weşanên J-J, Rêbendan 2018, 

Amed, 2017, 318 r. 
171. Silêvanî, Hesen, Gulîstan û Şev, Weşanên Lîs, Gulan 2007, Amed, 80 r. 
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172. Silêvanî, Sebrî, Meryema, Weşanên Lîs, Nisan 2011, Amed, 114 r.; Bîst Sal û 

Êvarek, Weşanên Ronahî, Sibat 2012, Amed, 105 r. 
173. Sindî, Kovan, Bagerên Reş, Weşanên J-J, Gulan 2016, 352 r.; Feryadên 

Burcan, Weşanên J-J, 2014, Amed, 283 r. 
174. Soreklî, Şahînê Bekirê, Veger, Weşanên Na, Çapa 2., Rêşemî 2014, Îzmîr, 167 

r. (Çapa 1.: Enstîtuya Kurdî ya Bonnê bi rêya Verlag für Kultur und Wissenchaft, 1987, 

Bonn.); Bekirê, Wendabûn, Weşanên Na, Çapa 2., Rêşemî 2014, Îzmîr, 109 r. (Çapa 1.: 

Enstîtuya Kurdî ya Bonnê bi rêya Verlag für Kultur und Wissenchaft, 1987, Bonn). 
175. Soylu, Cesim, Çû, Weşanên Ar, Pûşper 2016, Stenbol, 133 r. 
176. Tarım, Nesîp, Lekeya Hinarê, Weşanên J-J, Gulan 2015, Amed, 256 r.; Xezal, 

Weşanên Belkî, Îlon 2007, Stenbol, 303 r.  
177. Têlo, Varoj, Eva, Weşanên Şemal, Bihar 2015, Stenbol, 96 r. 
178. Temel, Mihemed Seîd, Hewara Merwaniyê, Weşanên Nûbihar,2018, Stenbol,  

141 r.; Li Şedadiyê, Weşanên Nûbihar, 2018, Stenbol, 144 r.; Tehtên Bilind, Weşanên 

Nûbihar, Çapa 2., 2017, Stenbol, 117 r. (Çapa 1. : 2014.); Selahedînê Eyûbî û Kurê Mîrê 

Amediyê, Weşanên Nûbihar, 2020, 159 r. 
179. Temiz, Ahmet, Heqîba Evînê, Weşanên Ar, Sermawez 2016, Stenbol, 186 r. 
180. Tilêrmenî, Yaqop, Bavfileh – Sêbareya Mêrdînê 3, Weşanên Do, Mijdar 2009, 

Stenbol, 299 r.; Hêlange, Weşanên Lîs, 2016, Amed, 226 r.; Kitim  – Sêbareya Mêrdînê 1, 
Weşanên Do, Îlon 2005, Stenbol, 221 r.; Qerebafon – Sêbareya Mêrdînê 2, Weşanên Do, 

Nîsan 2009, Stenbol, 239 r.; Sergotina Calvino, Weşanên Avesta, 2013, Stenbol, 138 r. 
181. Tok, Eqîde, Di Siya Mirinê de Pişkivên Jiyanê, Weşanên Aram, Sibat 2016, 

Amed, 262 r. 
182. Torî, Mendik, Weşanên Berfîn, Pûşper 2002, Stenbol, 195 r. 
183. Tural, Mansur, Ev Der Sar e, Weşanên Tîgrîs, Îlon 2000, Stenbol, 104 r. 
184. Turhan, Rizgar, Dilopek Ji Ava Jînê, Weşanên Aryen, Sibat 2020, Enqere, 325 

r. 
185. Ulgen, Veysî, Dîroka Sar Hêviyên Germ, Weşanên J-J, Adar 2017, Amed, 205 

r.; Kevirên Şewitî, Weşanên J-J, Tîrmeh 2018, Amed, 199 r.; Razên Şîn, Weşanên J-J, Rezber 
2019, Amed, 240 r. 

186. Ûskan, Sadiq, Şampaz, Weşanên Wardoz, Sibat 2019, Diyarbakır, 170 r. 
187. Uzun, Mehmed, Bîra Qederê, Weşanên Avesta, Çapa 5., 2002, Stenbol, 372 r. 

( Çapa 1.: 1995; ç. 2.: 1996; ç. 3.: 1999; ç. 4.: 1999.); Hawara Dicleyê (2 cild), Weşanên 

Avesta, Çapa 2., 2002, Stenbol, C.1.: 303 r. ; C.2.: 436 r. (Cilda 1., Çapa 1.: W. Avesta, 2001; 

Cilda 2.: Çapa 1., 2003, W. Avesta, Stenbol, 436 r.); Mirina Kalekî Rind, Weşanên Orfeus, 

1987, Stockholm, 135 r. (Çapa 4., Weşanên İthakî, Îlon 2015 , Stenbol, 127 r.); Rojek Ji Rojên 

Evdalê Zeynikê, Weşanên Avesta, Çapa 3., 2002, Stenbol, 154 r. (Çapa 1.: 1991, Stockholm, 
Weşanên Welat; Çapa 2.: 1992, Weşanên Doz, Stenbol); Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê, 
Weşanên Avesta, Çapa 2., 2002, Stenbol, 379 r. (Çapa 1.: 1998, Stenbol); Sîya Evînê, 
Weşanên Avesta, Çapa 3., 2001, Stenbol, 215 r. (Çapa 1.: 1989, Stockholm, W. Orfeus; Çapa 

2.: W. Doz, Stenbol, 1992.); Tu, Weşanên İthaki, 2005, Stenbol, 220 r. 
188. War, Ronî, Evdalê Zeynikê, Weşanên Ava, Kewçêr 2014, Amed, 127 r.; 

Dewrêşê Evdî û Edûlê, Weşanên Ava, Nîsan 2018, Amed, 158 r.; Feqiyê Teyran, Weşanên 
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Ava, Nîsan 2011, Stenbol, 160 r.; Hespê Qemer, Weşanên Ava, Kewçêr 2014, Amed, 127 r.; 

Mem û Zîn, Weşanên Ava, Kewçêr 2011, Stenbol, 155 r.; Siyabend û Xecê, Weşanên Ava, 

Kewçêr 2011, Stenbol, 150 r.; Şahmaran, Weşanên Ava, Nîsan 2014, Amed, 127 r.; Tahir û 

Ziharê, Weşanên Ava, Kewçêr 2011, Stenbol, 150 r. 
189. Wezrînî, Laleş, Evîna Laleş û Sînem, Weşanên Aram, Ağustos 2015, Amed, 

372 r. 
190. Xelatî, Mele Seîdê, Evîna Bêtixûb19, Weşanxane: Enes Matbaası, 208 r.  
191. Xudo, Egîdê, Dê û Dêmarî, Weşanên Nûbihar, Çapa 3., 2016, Stenbol, 93 r. 

(Çapa 1.: 1986, Erîvan; Çapa 2.: 1995, Stockholm, Weşanên Nûdem). 
192. Yacan, Faysal, Bihara Hêviyên Min, Weşanên Ar, İstanbul, Avrên 2017, 224 r. 
193. Yamalak, Mahmut, Tarîderya, Weşanên Aram, Gulan 2013, Amed, 276 r.; 

Rêwingî, Weşanên Aryen, 2020, Stembol, 339 r. 
194. Yavuz, Abdullah, Bêmiraz, Weşanên Sîtav, Adar 2020, Wan, 127 r. 
195. Yazar, Egît, Gurzo, Weşanên Dara, Tebax 2019, Amed, 116 r. 
196. Yildirim, Cîhan, Mîrê Çiyayan Koçero, Weşanên J-J, Avrêl 2015, Amed, 174 

r.; Nalebar, Weşanên J-J, Gulan 2014, Amed, 111 r. 
197. Yildiz, Fikret, Li Benda Keskesorê, Weşanên Apec, 2019, Amed, 149 r. 
198. Yılmaz, Abdullah, Tov Di Bin Axê De Namîne, Weşanên Sîtav, Îlon 2016, 

Wan, 146 r. 
199. Yılmaz, Salih, Maçkar, Weşanên Lîs, Îlon 2019, Amed, 192 r. 
200. Yurttaş, Sedat, Şopajo, Weşanên Avesta, 2018, Stenbol, 167 r. 
201. Yûsif, Luqman, Hêviyên Bi Rê Da, (PDF), 2018,  
202. Yûsiv, Helîm, 99 Morîkên Belavbûyî, Weşanên Peywend, 2015, Stenbol, 150 

r.; Firîna Bi Baskên Şikestî, Weşanên Peywend, 2019, Stenbol, 127 r.; Gava Ku Masî Tî 

Dibin, Weşanên Lîs, Gulan 2008, Amed, 239 r.; Sobarto, Weşanên Peywend, 2014, Stenbol, 

195 r. (Çapa 1.: Weşanên Avesta, 1999, Stenbol); Tirsa Bêdiran, Weşanên Peywend, Çapa 

duyem, 2016, Stenbol, 167 r.; Wehşê Di Hundirê Min De, Weşanên Peywend, 2018, Stenbol, 

144 r. 
203. Zana, Mehdî, Ay Dayê, Weşanên Tevn, Tîrmeh 2005, Stenbol, 100 r.; Me Helal 

Bikin20, Weşanên Apec, Spanga, 87 r.  
204. Zeraq, Dilawer, Bêhna Dara Sincê, Weşanên Lîs, Îlon 2018, Amed, 226 r.; 

Mirina Bêsî, Weşanên Lîs, Avrêl 2011, Amed, 201 r.; Nexşên Li Giyan, Weşanên Lîs, Gulan 
2014, Amed, 93 r.; Şevên Winda Wêneyên Meçhûl21, Weşanên Lîs, Çapa 2. Gulan 2016, 

Amed, 92 r., (Çapa 1.: Cotmeh 2005). 
205. Zerdeşt, Mahabad Felat, Zagros û Zerdeşt, Weşanên Lîs, Adar 2011, Amed, 

262 r. 
                                                           

19 Cîhê çapê û sala derçûnê nehatiye diyarkirin. Lê di dawiya romanê de ev dîrok heye:  19.07.2002. Ev dîroka 

xilaskirina nivîsandinê ye. Di dawiya pêşgotina pirtûkê de jî dîrok ev e: 26.07.2003. Ku ji van agahiyan hereket 

bikin, em tenê dikarin bibêjin roman 26.07.2003an şûn de hatiye çapkirin. 
20 Di pirtûkê de dîroka çapê tune, lê di pêşgotinê de behsa mirina lehengekî romanê dike û dibêje di  “sala 2000’i 

di meha remezanê de çû ser dilowaniya xwe”. Ev ji vê gotinê fehm dikin ku berhem piştî 2000an hatiye çapkirin. 

Lê Lokman Polat di Bîst Romanên Kurdî de (2004, r. 127) dibêje di sala 2002an de hatiye çapkirin.  
21 Bi ya gotina nivîskar, di çapa yekem de weşanxaneyê ji bo cureya pirtûkê “çîrok” nivîsiye, lê di çapa duyem 

de ev xeletî hatiye sererastkirin. Nivîskar, ev agahî dîroka 25.01.2020an de di axaftina telefonê de bi min re 

parve kir.  
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206. Zîn, Arîn, Aş, Weşanên J-J, Gulan 2012, Amed, 184 r.; Çemê Xerzan, Weşanên 

J-J,  Gulan 2012, Diyarbakır, 135 r.; Ez Stêrka Sîpan im, Weşanên Berçem, Kewçer, 2007, 

Stenbol, 335 r.; Jana Evîndarekî Xemgîn, Weşanên J-J, Gulan 2012, Diyarbekir, 150 r.; Mêrê 

Bi Sed Mêran, Weşanên J-J, Gulan 2012, Amed, 174 r. 
207. Zozanî, Adil, Kejê, Weşanên Pêrî, Nîsan 2001, Stenbol, 239 r.; Mişextî, 

Weşanên Lîs, Adar 2009, Stenbol, 254 r. 
2. Pirtûkên Me Xwe Negîhandinê  
A. Pirtûkên Di Lîsteyên Malpera Diyarnameyê De Hene û Me Xwe 

Negîhandinê 
1. Babat, Hamit, Mistek Ji Hêsrên Zînê, Weşanên J-J, Amed, 2015. 
2. Birûsk, Serkan, Sê Terîş, Weşanên Apec, 2006. 
3. Bohtî, Diyar, Soryaz, Weşanên Do, Stenbol, 2008. 
4. Ferho, Medenî, Selwa, Weşanên Do, Stenbol, 2017. 
5. Meşe, Yakup, Perîşan û Xelîl Beg – Sindiyanê Talo, Weşanên J-J, Amed, 

2016; Xezala Mendol Axa, Weşanên J-J, Amed, 2016. 
6. Özkan, Lewent, Mirina Jaro, Weşanên Berçem, 2007, 156 r.(Xêzeroman) 
7. Roj, Cihan, Mala Baz, Weşanên J-J, Amed, 2018. 
8. Sindî, Kovan, Cengel, Weşanên J-J, Amed, 2017. 
9. Temiz, Ahmet, Jiyanên Nîvçemayî, Weşanên J-J, Amed, 2018. 
10. Yavuz, Mehmet, Ax û Xwîn, Weşanên J-J,  Amed, 2016. 
 
B. Pirtûkên Di Lîsteya Î.S. Aydogan Parvekiriye De Hene û Me Xwe Negîhandinê 
 
1. Aktaş, Reşat, Niqutî dilê min22, Weşanên Welat, 2010. 
2. Alê, Hesenê, Sêwiyên rojhilat, Weşanên Stil-offset- 2009. 
3. Aykoç, Fêrgîn Melîk, Dilên li ber pûkê, Weşanên Rewşen, 2002.; Mamosteyê 

Zinaran, Weşanên Rewsen-1999. 
4. Berwarî, Nacî Taha, Ew Aşê Deravlêwergerandî, Weşanên Hawar, 2002, 

Dihok. 
5. Beşîr, M., Sofî Remo, Weşanên Medya,1999. 
6. Bilgiç, Yusuf, Evîna Me Welatê Brîndar, Weşanên Han, 2010. 
7. Bohtî, Diyar, Gul bişkivîn, Weşanên Mezopotamya, 2006.; Mexmûr, Weşanên 

Mezopotama, 2007. 
8. Dehsiwar, Mihemed, Çirîskên Rizgariyê, Weşanên Newroz-1995, 314 r. 
9. Demîr, Silêman, Koç, Weşanên Roja Nû-1998, 188 r. 
10. Demir, Zarife, Kela Bilind, Weşanên Apec, 2008. 
11. Dilovan, Jîr, Zenga Zêrîn, Weşanên Mezopotamya-2003, 272 r. 
12. Ehmed (Bavê Sahîn), Azad, Berxikê Kesk, Semakurd, 2008.; Azad, Yên 

Perîşan, Beyrûd,1991. 
13. Esed, Mîroyê, Sisê, 1961. 
14. Êşo, Wezîrê, Pamp Sîpan, 1986, 278 r. 
                                                           

22 Ev pirtûk di vê navnîşanê de wekî bideng heye û di malperê de berga pirtûkê de weşanxane, navê pirtûkê û 

navê nivîskar heye û nivîskar jî Rêşad Sorgul dinivîse:  
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15. Ferho, Medenî, Mîrza Mihemed, Nûdem-1995, 107 r. 
16. Hisên, Mihemedê Seyid, Tava Mirinê, (Brno (komara çek): Trîbun, 2010. 
17. Kerim, Ali Huseyn, Şopa Rojên Bihurî, Weşanên Rewşen, 2008. 
18. Mêvan (Betal Betê), Bêbextî (?). 
19. Nazê, Bavê, Stockholmê te çi dîtiye beje, Förtattores Bokmaskin-1987, 122 r. 
20. Polat, Lokman, Hawar û Qêrîn, 1996. 
21. Qaso, Laleş, Serok Altaxus, Weşanên Pelda, 2006. 
22. Silêvanî, Zekî, Barova Berfê, Weşanên Han, 2006. 
23. Sindî, Kovan, Nalînên Peravan, Weşanên Han, 2010, Berlin.; Rojên Êtûn, 

Dihok, 2007. 
24. Şahîn, Îsmaîl Taha, Ji bo rênivîseke çêtir, Dihok, 2008. 
25. Tahir, Enwer Mihemed, Geryan li babê berzê, Weşanên Aso23, Hewlêr, 2000. 
26. Temê, Xemgînê, Pala Bêşop, Weşanên Sara-1983, 76 r. 
27. Yaman, Omer, Karwanê azadiyê, Weşanên Welat, 2010. 
28. Yilmaz, Mehmet, Doktor Dîno, Weşanên Ava, 2009. 
C. Pirtûkên Ku Li Rojava Hatina Çapkirin û Me Bi Dest Nexistiye 
1. Berekat, Merwan, Nameyên Jineke Kurd.(PDF); Pakrewanekî Kurd (PDF) / 

Romana Pakrewanekî Kurd.; Penageh, (PDF).  
2. Berekat, Mîdya, Berxwedanistan, Weşanxaneya Şilêr, 2019, Qamişlo, 172 r. 
3. Ismaîl, Nêrgiz, Çirik, (PDF). 
4. Mihemed, Zozan, Efrînname, Weşanxaneya Şilêr, 2019, Qamişlo, 282 r.  
5. Nerexî, Hezar, Xeyalên koçber, e-pirtûk. 
 
D. Pirtûkên Di Malperên Cuda De Agahiya      Wan Heye, Lê Me Bi Dest 

Nexistiye 
 
1. Dehsiwar, Mehmed, Çepera Giran, Weşanên Apec.; Şopa Xetere, Weşanên 

Apec. 
2. Polat, Lokman, Paradîs-Xweşiya Heft Rojan. 
3. Reşî, Şoreş, Hawarî.  
4. Roj, Cîhan, Mahrûm, Weşanên J-J, 2017 Amed, 144 r.  
5. Yiğit, Abdusamet, Çîroka Keçelok 1, Weşanên Han, 2012, 400 r.; Çîroka 

Keçelok 2, Weşanên Soran, 2015, 425 r.; Çîroka Keçelok 3, Weşanên Soran, 2015, 460 r.; 
Destana Dewrêşê Evdê, Weşanên Han, 2012, (?)r; Destana Hemê Zerê, Weşanên Soran, 

2015, 225 r.; Destana Kawayê Hesinger, Weşanên Han, 2009.; Elî Herîrî, Weşanên Han, 

2011, (?) r.; Feqiyê Teyran-1, Weşanên Han, 2009, 235 r.; Feqiyê Teyran-2, Weşanên Soran, 

2014, 245 r.; Feqiyê Teyran-3, Weşanên Soran, 2015, 250 r.; Feqiyê Teyran 4, Weşanên 

Soran, 2015, 351 r.; Feqiyê Teyran  5, Weşanên Soran, 2015, 180 r.; Şahmaran, Weşanên 

Han, 2011.; Ya Ku Li Mirov Zor Dihat ku Bijî, 2019, Weşanxane (?), 220 r. 
 

                                                           
23 Helîm Yûsiv, ji bo vê pirtûkê dibêje ji weşanxaneya Arasê di sala 2001ê de çap bûye.  
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E. Pirtûkên Di Lîsteya Abidin Parilti – Özlem Galip De Hene û Me Bi Dest 
Nexistine:  

1.  Mîrzengî, Xurşîd, Bircên Evînê, Weşanên Doz. 
 
F. Pirtûkên Di Lîsteya Helîm Yûsiv De Cîh Digirin û Me Temîn Nekirine:  
1. Akreyî, Nafî, Bohijîn, Çapxaneya rewşenbîrî û lawan, Hewlêr, 1989.; Bohijîn 

II, Çapxaneya Dar-el hurrîye, Bexda, 2000. 
2. Bedel, İsmet Mihemed, Dawiya Şervanekî, Çapxaneya Hawar, Duhok, 2005. 
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4. Ehmed, Yonis, Spêdeka dî, Çapxaneya Zana, Duhok, 2005. 
5. Evdulrehman, Muhsin, Baxore, Çapxaneya Hawar, Duhok, 2009.; Viyan di 

demekî jandar da, Çapxaneya Hawar, Duhok, 2005.; Warê Rondika, Çapxaneya Elhewar, 

Bexda, 2010. 
6. Gerdenzerî, Ezîzê, Bingeh, Weşanxana Baruşsevak, Yêrêvan, 1996. 
7. Hamid, Sidîq, Kumêdê Gewir, Çapxaneya Hawar, Duhok, 2009. 
8. Hizirvan, Hêlên Sor, Çapxaneya Zana, Duhok, 2004. 
9. Îbrahîm, Hesen, Dozexa Spî, Weşanxaneya Zana, Duhok, 2004.; Evîn û Enfal, 

Çapxaneya Hawar, Duhok, 2010.; Memo Kew Berda, Çapxaneya Şehîd Azad Hewramî, 

Kerkûk, 2008.; Şevên Prag, Weşanxaneya Hawar, Duhok, 2008.; Şevên Sar, Çapxaneya 

Hawar, Duhok, 2006.; Xeca Berlînê, Weşana Taybet, Silêmanî, 2010. 
10. Duhokî, Jaro, Palê Pîşî, Çapxaneya Şeriye, Duhok, 2001. 
11. Mihemed, Bilind, Sotingeh, Çapxaneya Hawar, Duhok, 2005. 
12. Navişkî, Tehsîn, Alê dî yê pirê, Çapxaneya Hawar, Duhok, 2010.; Çavê 

Sîtavkê, Çapxaneya Hawar, Duhok, 2007.; Dewleta Daristanê, Çapxaneya Xanî, Duhok, 

2008.; Janên Sînahiyê, Çapxaneya Hawar, Duhok, 2005.; Pel û Xulî, Çapxaneya Wezareta 

Roşenbîrî û lawan, Hewlêr, 2009. 
13. Reşîd, Rizaliyê, Biharê Bihar Nedît, Weşanên Han, Berlîn, 2008. 
14. Silêvaney, Sebrî, Ava mezin, Çapxaneya Renc, Silêmanî, 2004.; Sîfra Silîvî, 

Çapxaneya Hawar, Duhok, 2010. 
15. Siwarî, Mihemed Selîm, Gund, Çapxaneya Hawar, Duhok, 2005.  
16.  Zaxoyî, Seîd Elhac Sedîq, Perîxan, Çapxaneya Xanî, Duhok, 2010. 
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Kurte 
Edebiyata klasîk li ser hêmanên civakî yên wek îstîqrar, ewlehî, bazirganî, bajarvanî, dezgehên perwerdeyê, 

patronajê û hwd. derketiye holê. Di dîroka edebiyata Kurdî de çendîn navend û bajarên giring hene ku bûne 

çavkaniya vê edebiyatê. Wek Cizîr, Miks, Bidlîs, Hîzan, Hekarî, Bazîd û hwd… Gava em li navendên peydabûn 

û geşedana van edebiyatnas û berheman ji nêzîk ve dinêrin, ev hêmanên navborî bi awayekî eşkere tên xuyanê. 

Hîzan jî yek ji van navendan e ku li wir edebiyateke Kurdî ya nivîskî ku li ser bingeha bajarvanî û saziyên 

perwerdeyê peyda buye. Wihareng ev navend him buye warê derketina gelek edebiyatnasên Kurdînûs, him jî gelek 

edebiyatnasên Kurdînûs cezb kirine û kişandine bi bal atmosfera xwe ya zanyarî û edebî ve. Armanca vê xebatê 

ew e ku di derbarê paşxaneya dîrokî, çandî, îlmî û edebî ya herêma mîrektiya Hîzanê de agahî bide. Herwisa 

edebiyatnasên Kurdînûs û berhemên wan bide nasîn û binirxîne.   
Peyvên Sereke: Çand, Edebiyata Klasîk, Hîzan, Edebiyata Kurdî, Kurdî 

 
Özet 
Klasik edebiyat, istikrar, güvenlik, ticaret, şehirleşme, eğitim kurumları, patronaj gibi koşullara dayalı 

sosyal bir çevrede ortaya çıkmıştır. Kürt edebiyat tarihinde Kürtçe edebî üretime kaynaklık etmiş birkaç önemli 

merkez ve şehir vardır: Cizre, Müküs, Bitlis, Hîzan, Hakkari, Doğubayazıt gibi.. Bu merkezleri yakından 

incelediğimizde, söz konusu edebiyata kaynaklık eden bütün bu arka planı görmek mümkündür. Hîzan da bu 

merkez ve şehirlerden biri olarak şehircilik ve eğitim kurumları altyapısına dayalı olarak yazılı bir Kürt 

edebiyatının ortaya çıkmasına kaynaklık etmiştir. Bu bölge böylece Kürtçe yazan birçok edebiyatçıya ev sahipliği 

yaptığı gibi, birçoğunu da kendi ilmi ve edebi atmosferine çekmeyi başarmıştır. Bu çalışmanın amacı, Hîzan 

beyliği bölgesinin tarihî, kültürel ve edbi arka planı hakkında bilgi vererek değerlendirmeğe çalışmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kültür, Klasik Edebiyat, Hîzan, Kürt Edebiyatı, Kürtçe 
 
Abstract  
Classical literature emerged in a social environment based on elements such as stability, security, trade, 

urbanisation, educational institutions, and patronage. There are several important centrelisation and cities in the 
history of Kurdish literature, which has been the source of the production of this literature; Cizre, Müküs, Bitlis, 
Hîzan, Hakkari, Doğubayazıt etc. When we examine these centers closely, it is possible to see all these elements 
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that are the source of the literature in question. Hîzan, as one of these centers and cities, served as a source for the 

emergence of a written Kurdish literature based on the infrastructure of urbanision and educational institutions. 
This region has thus succeeded in attracting many Kurdish writers to its scientific and literary atmosphere, as it 
has hosted many writers in Kurdish. The aim of this study is to give information about the historical, cultural and 
literary background of the Hîzan principality region. 

Keywords: Cultur, Classical literature, Hîzan, Kurdish literature, Kurdish. 
 

1. Destpêk  

Berhemên Edebiyata Kurdî ya nivîskî digihêjin serdema berî Îslamê (Meranî, 2012: 57). 
Lê ji van berheman yên ku gihîştine heta roja me ya îroyîn, yên piştî serdema Îslamê ne. Bi 
belavbûna bawerî û çanda Îslamê ya di nav Kurdan de, derdoreke zanyarî peyda bû û zanyar 

gihîştin. Paşê jî li ser vê bingehê edebiyateke Kurdî ya bajarî û nivîskî derkete holê (Ergun, 
2015: 45).  

Di serdema destpêka Îslamê de, di dewra desthilatdariya Ebbasiyan de wek hukumetên 

xanedanên Faris û xanedanên Tirkan, hin hikumetên xanedanên Kurdan jî çêbûn. Ev hikumetên 

Kurd ên wek Şeddadî, Merwanî, Hesenweyhî, Eyyûbî û hwd û herêmên wan, bûne warê çêbûna 

medreseyan û derketina alimên Kurd. Dû vê serdemê re di serdema mîrektiyên Kurd de jî 

nimûneyên edebiyata Kurdî, xasma edebiyata Kurdî ya Kurmancî çêbûn (Adak, 2015: 53). 
Di serê serdema Îslamî de pêşî bi zaravayên Kurdî yên Lorî û Goranî berhemên edebî 

hatine nivîsîn. Ev berhemên wek Dubeytî yên Baba TahirêUryan (XI.), Deftera Dewdanî” ya 

Baba Sehengê Dewdanî(sedsala XIan) û hwd. destpêka edebiyata Kurdî yên nivîskî ne (Izady, 
2009: 315).Piştî van nimûneyên pêşîn ên edebiyata Kurdî, berhemên bi zaravayê Kurmancî jî 

destpê dikin. Ev berhemên bi Kurdiya Kurmancî bêhtir li herêmên mîrektî û hikumetên Kurd 

ên mîna Cizîr, Bidlîs, Hîzan, Hekkarî, Bazîd, Miks, Amediye û Meyafarqîn û hwd. derketin 
holê (Kurdo, 1983:39). 

Di serdema klasîk de çendîn herêm û navendên giring ên peydabûn û geşedana edebiyata 

Kurdi ya nivîskî derdikevin pêş. Yek ji van navendan û bajarên ku bûne paytext jî Hîzan e. Di 
vê mijarê de heta niha lêkolîneke berfireh li ser herêma Hîzanê nehatiye kirin. Armanca vê 

xebata me ew e ku em paşxaneya çandî, dîrokî û edebî ya vê herêmê derxînin holê û 

edebiyatnasên vê herêmê yên klasîk ên Kurdînûs bidine nasîn. 
 
2. Edebiyata Kurdî di Serdema Mîrektiyan de 
Piştî zeîfbûn û paşketina dewleta Ebbasiyan, hin xanedanên Kurd hikumetên serbixwe 

ava kirin. Wek mînak hikûmetên Hesenweyî, Merwanî, Eyyûbî û hwd. Çand û zimanê 

birêveberên van dewletan her çiqas Kurdî bûn, Lê zimanê fermî Erebî bû. Zimanê nivîs û 

resmiyetê yên dewletên ku Tirkan ava kiribûn jî yên di vê serdemê de Farisî yan jî Erebî bûn. 

Lêbelê bi hikumraniya van xanedanên Kurd ên dema van hikumetên Kurd de, çand û 

nasnameya Kurdî xurt bû û pêş ket. Herwisa, bû bingeh û zemînekî geşedanê ji bo peydabûna 

berhemên bi zimanê Kurdî. Ev zemînê munbît jî serdema Mîrektiyên Kurd bû ku piştî van 

hikumetan ava bûn. Yanî meriv dikare bêje ku ger ev pêşketin û belavbûna çand û nasnameya 

Kurd a di serdema van hukumetan de nebûya, belkî ew şaheserên edebiyata Kurdî ya di dema 

Mîrektiyan de peyda nedibûn(Adak, 2013:149). 
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    Di sedsala XIIIan de piştî êrîşên Moxolan li ser cîhana Îslamê, bi taybetî jî li ser 

paytexta dewleta Ebbasiyan, dawî li dewleta Ebbasiyan hat û bi vî awayî di cîhana Îslamê de 
serdemeke nû destpê kir. Di vê navberê de hikumetên Kurd ên ku di nîvê serdema Ebbasiyan 

de ava bûbûn jî temenê xwe tijî kiribûn. Ev serdema nû ji bo Kurdan serdema Mîrektiyan e. 

Mîrektiyên herî giring ên Kurdan û bi taybetî yên Kurmancan piştî êrîşên Moxolan hatin 
avakirin û heta bi nîvê sedsala XIXan li ser pîyan man. Ev serdem ji bo edebiyata Kurdiya 

Kurmancî serdemeke zêrîn e. Lewra em dikarin bêjin hemû berhemên klasîk ên Kurdiya 

Kurmancî yên di destê me de ne, di vê serdemê de hatine dayîn. Di destpêka vê serdemê de cara 

pêşî li cihên wekî Hekarî, Cizîr, Amêdiye û Erdelanê û piştî wan jî li cihên wekî Bidlîsê, Bazîdê, 

Hîzanê, Miksê, Şêrwanê û hin cihên din mîrektiyên Kurdan ava bûn(Adak, 2015: 162). 
Di sedsala 16an de dewleta Osmaniyan, bi alîkariya mîrên Kurd di şerê Çaldiranê de 

Sefewî têk birin. Bi vê îtifaqa Kurd û Tirkan a piştî îtifaqa pêşîn ku Sultanê Selçûkî Alparslan 

di sedsala 11an de bi Kurdên Merwanî re kiribû, ji bo Kurdan serdemek nû destpê kir û 

mîrektiyên Kurdan desthilatdariya xwe bihêztir kirin (Özer, 2010:132). Herwiha saziyên wan 

ên sîyasî, dînî û perwerdehî ava bûn û geştir bûn. Di vê atmosfera rewşenbîrî de helbestvan 

perwerde bûn û di encamê de helbestên Kurdî derketin holê. Di vê serdemê de helbestvan li 
dora qesr û qonaxên mîran kom dibûn. Em dibînin gelek helbestvanên vê serdemê yên wekî 

Melayê Cizîrî(w.1640), Elî Herîrî(XVI.), Feqiyê Teyran(w.1632), Ehmedê Xanî(w.1709), 
Wedaî(XVIII.), Selîmiyê Hîzanî(XVIII.), Mela Xelîlê Sêrtî(w.1750), Harisê Bidlîsî(XVIII.)  û 

hwd. li dora mîran rabûne û bûne helbestvanên wan. Bi vî awayî sîstema 

patronajiyê/hîmayekariyê jî derketiye meydanê di edebiyata Kurdî de.  
Ji bo geşbûna edebiyata Kurdî faktora herî giring hebûna medreseyan bû. Di her bajarekî 

mîrektiyeke mîrekî Kurdan de gelek medrese jî hebûn. Piraniya van medreseyan di sedsalên 

XV-XVIan de hatine avakirin. Ev medrese bi mîmariya xwe û bi sîstema xwe ya perwerdeyê, 
ne medreseyên ji rêzê bûn. Hinek ji van medreseyan wekî Medreseya Qubehanê ya mîrektiya 
Amêdiyeyê û Medreseya Sor a li mîrektiya Cizîra Botan, di asta medreseyên paytextên cîhana 

Îslamê yên wan deman bûn. Di van medreseyan de zimanê perwerdeyê zimanê Kurdî bû. Vê 

yekê jî rê li ber derketina helbestên Kurdî vekir. Gelek helbestvan ji van medreseyan rabûn. 

Piraniya helbestvanên vê serdemê di van medreseyan de xwendibûn. Wihareng çand û 

edebiyata Kurdî ya di serdema mîrektiyan de jî li ser bingeha van medreseyan hêşîn bû û teşe 

girt. Edebiyata Kurdî li medreseyên girêdayî mizgeftên li gund û bajaran derketiye holê û li 

dîwan û dîwanxaneyên arîstokrat û xanedanan eleqe û hîmaye dîtiye (Hasanpur, 1994:52). 

3. Hîzan û Mîrektiya Hîzanê 
 Navend û paytexta vê herêmê bajarê Hîzanê ye. Navê Hîzanê yê pêşîn Arart e. Ev nav 

muhtemelen ji Ûrartûyan hatiye(Çiçek, 2008: 663). Paşê navê vî bajarî dibe Hîzan. Navê Hîzanê 

di çavkaniyên dîrokî de wek “Hîzan” yan jî “Seherxîzan” derbas dibe. Gelê herêmê jî bi piranî 

wek “Hîza” yan jî “Hîzan” bi lêv dike. Çavkaniyên dîrokî yên ku qala dîroka Hîzanê dikin pir 

hindik in. Çavkaniya sereke ya di vê derbarê de bêguman pirtûka dîroka Kurdan a bi navê 

Şerefname ye ku ji hêla Mîr Şerfxanê Bidlîsî(w.1603) ve hatiye nivîsîn. Li gorî vî dîrokzanî 

Hîzan ji navê “Seherxîzan” hatiye kurtkirin. “Seherxîzan” yanî “ew kesên ku di seher û 

berbanga sibê de hişyar dibin û radibin” (Bidlisi, 2011:161). 
Îro Hîzana ku jê re “Nefsê Hîzan” yanî “Hîzan bi xwe” tê gotin û di dîrokê de wek bajarê 

serbajar/paytext xizmet kiriye ji mîrektiya Hîzanê re nêzî Xeydayê ye û êdî qasî gundekî ye. Li 
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vî bajarê kewn ê ku aniha xerabe ye sûreke dîrokî heye ku li ser qadeke mezin ava ye. Lewma 

ji vir re “Nava Sûrê”jî tê gotin. Hîzan ji salên 2000an ên berî Mîladê ve bûye war û wargeh ji 

însanan re. Lewra di van tarîxan de ketiye bin desthilatdariya Hîtîtan. Li Hîzanê kelefeyên ji 
bermayeyên dîrokî yên ji salên 1400ê bz. ku ji Asûriyan mane, hene. Ji kelefeyên sûr, xan û 

hemameke li gundê bi navê Sûra Hîzanê/Nefsê Hîzan ku bi Tirkî navê Kayalar lê kirine (ev 
gund vê dawiyê li ser bermayeya serbajarê Hîzana kevn ava bûye) tê fêmkirin ku Hîzan 

navendeke Asûriyan a giring e. Hîzan piştî salên 1000î yên b. z. dikeve bin desthilatdariya 

Ûrartûyan û paşê jî dikeve bin hikumdariya Medan. Piştî Medan ev herêm digel derdora xwe 

ya fireh ket bin desthilatdariya Persan (Demir, 2008: 138). Niştecihbûna vê herêmê ya ku ji b.z. 

bi Hîtîtan destpê dike, bi desthilatdariya Med, Pers, Roma, Bîzans berdewam dike. Di serdema 

Îslamê de jî bi wasiteya Xelifeyên Îslamê, Emewî, Ebbasî, Merwanî, Selçûkî, Eyyûbî û 

Osmaniyan kete bin desthilatdariya Ereb, Kurd û Tirkan(Çiçek, 2008: 664). 
Di dawiya sedsala 10an de Hîzan, Bidlîs û der û dora wê dikeve bin desthilatdariya 

Merwaniyên Kurd ên musulman ku navenda wan Amîd û Meyafarqîn e (Erzak, 1990:38). 
Wuhareng Hîzan jî dikeve nav erdnîgariya dewleta Merwaniyan. Ji xwe avakarê vê dewletê, 
xanedana Baz Bîn Dostik ji Hîzanê ne(Erzak, 2016:448). Ev xanedan ji aliyê Hîzanê ve tên û 

pêşiyê herêma Ercîş û der û dora wê hildidin bin hukumraniya xwe. Di sala 983an de herêma 

Dîyarbekirê hildide bin hukmê xwe û paşê jî Mûsulê dixin nav tixûbê dewleta xwe ya bi navê 

Merwanî. Di serdema Merwaniyan de gelek qebîle û şaxên eşîreta Humeydî /Xuytî yên Kurd li 

vê herêmê hatine bi cihkirin ji hêla Merwaniyan ve (Yinanç, 1995: 662). Piştî şerê Melazgirê 

Hîzan û herêma Hîzanê ji desthilatdariya Merwaniyên Kurd derdikeve û dikeve destê 

Selçûkiyên Tirk. Piştî demeke kin, hemû herêmên mîrektiyên Kurd digel herêma Hîzanê dikeve 

bin hukumraniya Dewleta Eyyûbiyên Kurd(Hîzan.meb.gov.tr.20.05.2015). 
Di serê sedsala XVI. de têkiliya Osmaniyan a bi mîrektiyên Kurd û her wiha bi mîrektiya 

Hîzanê re li ser naskirina hukumraniya mîrên Kurd bû û di çarçoveya îttifaqa peymana 

Amasyayê ya 1514î de bû. Lê her çiqas piştî sedsal û nîvekê û du sed sal ev sîyaseta Osmanî 
hatibe guherîn jî, dîsa jî mîrektiyên Kurdan digel mîrektiya Hîzanê, karibûn bibine serfiraz û 

sekeftiyê berdewmiya hukumdarî û hukumeta xwe heta nîvê sedslala XIX(Epözdemir, 2005: 

110). 
Piştî sîyaseta Sultan Mehmûdê II. ya hukmê merkezî ya di nîvê sedsala 19an de, dewleta 

Osmanî ew îttifaqa sala 1514an a bi peymana Amasyayê pêkhatibû bi awayeyî yekalî xerab kir. 

Di heman demê de bi leşkerên giran êrîş bir ser mîrektiyên Kurd û şerên dûr û dirêj di navbera 

Dewleta Osmanî û mîrektiyên Kurdan de qewimîn. Lewra îdareya Osmanî di vê tarîxê de li gor 

îcaba sîyaseta nû dixwest ku rêvebiriyên mîrektiyên Kurdan ên ku statuya hukumetan de bûn, 

ji holê rake. Lewma artêşa Osmanî ya giran berê xwe da mîrektiyên Kurd ên wek Baban, Soran, 

Behdînan, Mehmûdiyan, Bradost, Mukriyan, Erdelan, Rojkan, Hekkarî, Hîzan, Miks, Zîrkan, 

Palo, Êgil, Siwêdî û Çemîşkezekê(Epözdemir, 2005: 114). 
Bi vê siyaseta hukmê zatî yanî merkeziyetparêziyê ya Osmanî, ew aştî û aramî çawa li 

hemû herêmên mîrektiyên Kurd rabû, li Hîzanê jî ji holê rabû. Di encama êrîşên artêşa Osmanî, 

herêmên mîrektiyên Kurd û xasma serbajarên wan ên bi dehan medrese, xan û qesr û 

kaşxaneyan mamûr û bi sed hezaran nifûs ve şên û şad, talan û wêran bûn.  
Hîzan di sala 1913an de marûzê îşxala Rûs dibe û di sala 1914an de Rûs ji Hîzanê 

vedikişin û derdikevin. Di sala 1919an de mintîqeya Hîzana nû ku jê re dibêjin Karasu, dikin 

navenda navçeyê, navê Hîzanê lê dikin û bi Bidlîsê ve girê didin. Hîzana dêrîn jî wek “Nefsê 
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Hîzan” yanî “Hîzan bi xwe” yan jî “Hîzana eslî”, hin caran jî wek “Sûra Hîzanê” tê binavkirin; 

aniha “mezra/gom” ye, navê wê bi Tirkî kirine “Kayalar” û mezreya gundê “Xeydayê/Gayda” 

ye.  Di serdema komarê de di sala 1929an de Hîzanê ji navçetiyê dadixin bûcaktiyê. Di sala 

1936an de jî Hîzanê ji Bidlîsê vediqetînin û bi Mûşê ve girê didin. Paşê jî li gor qanûna bi 

hejmara 2881î dîsa dikin navçe û bi Bidlîsê ve girê didin. Aniha qasî 180 gundên Hîzanê hene 

û piraniya navên wan ên eslî bi Kurdî û Ermenkî ne. Navê gundekî tenê bi Tirkî ye. Piştî 

avabûna komarê, navên gund û beldeyên Hîzanê yên orjînal, wek hemû navên gund û beldeyên 

herêmên din, vegerandine zimanê Tirkî (http://www.Hîzan.gov.tr, 24.07.2016). 

4. Rewşa Çand û Edebiyatê li Mîrektiya Hîzanê 
Mîrên Hîzanê digel wê sîyaset û desthilatdariya xwe ya aştiyane, dam û dezgehên 

xwendinê ava kirine. Her wisa xwedîtî û hîmayekariya zanyar û edîban kirine. Vê yekê jî 

zemînekî munbît amade kiriye ji bo gihîştin û derketina zanyar û edîban û her wisa jî ji hatin û 

bi cihbûna wan a bi bal Hîzanê ve(Bidlisi, 2011:297). 
  Li mîrektiya Hîzanê li ser van hêmanan ekoleke çandî ya xwendin û perwerdeyê derkete 

holê. Wihareng Hîzan jî bû navendek ji wan navendan ku atmosfereke zanyarî û çandeke nivîskî 

lê çêbûye û geş bûye. Wek wan mîrektiyên Kurdan ên xwedî ekol, wek Cizîr, Hekkarî, Miks, 

Amêdiye, Bazîd û hwd. vê ekola zanyarî û edebî ya li mîrektiya Hîzanê ji sê hêlan ve şax veda. 

Yek, çêbûn û belavbûna şop û toreyeke perwedeyeke dînî û derketina aliman di bin unwanên 

wek seyda, mela, feqî û taliban de.  Van, dane dû allameyên Kurd ên di dereceya alema Îslamê 

û dinyayê de ku mîsyona tecdîdê pêk tînin yên wek Ebû Henîfe Dînewerî(w.896), Îbnî 

Teymiye(w.1328) û hwd. ku bi Bedûzzeman Seîdê Nûrsî yê Kurdî(w.1960) ve dawî lê hatiye. 

Ya duduyan, gerîna Hîzanê ya wek navend û herêmeke ilmê tesewwuf û irfanê. Bi qasî ku 

têzanin bi Şêyxul Îslam Mewlana Ebdulxaliq destpê dike û bi Şex Ebdurrehmanê Taxî berde 
wam kiriye û belav bûye. Ya sisêyan jî, peydabûn û geşbûna edebiyateke Kurdî ya Kurmancî 

ya nivîskî ye li Hîzanê. Ev tradîsyon jî bi Mela Selîmê Hîzanî, Mela Xelîlû yên wek wan ên 

Kurdînivîs derketiye holê.  
Vê ekola çandî, dînî û edebî ya li vê mîrektiyê, Hîzan gerande navendeke ilm û edebiyatê. 

Vê ekolê çawa ku gelek zana û edîbên ku ne ji Hîzanê bûn, kaşî Hîzanê kir; herwisa jî gelek 

edebiyatnas, zanyar û alimên ehlê ekola Hîzanê ji bo îrşad û dersê yan jî bi sedemne dî, sewqî 

dervayî herêma Hîzanê kir. Ew li hemû erdnîgariyên Kurdnişîn û alema Îslamê belav bûn. Em 

ê di vê çarçoveyê de li ser zanyar û edîbên serdema klasîk ên herêma Hîzanê bisekinin.  

5. Rewşa Edebiyata Kurdî liMîrektiya Hîzanê 
Gava meriv li serdema klasîk û herêmên ku lê edebiyata Kurdî derketiye holê û geş bûye 

dinêre, hin taybetiyên wan ên hevpar derdikevin pêş. Ev taybetî, wek hebûna îstiqrareke sîyasî, 

çêkirin û xwedîlêderketina mîr û hikumdaran a li dezgehên xwendinê û hwd. xwe nîşan didin. 

Meriv van hemû bingeh û paşxaneyên dîrokî yên giring li mîrektiya Hîzanê dibîne. Li ser van 

binaxeyan digel zanyariyeke dînî ya xurt, edebiyateke Kurdî ya nivîskî jî şax vedaye.  
Li mîrektiya Hîzanê wuhareng ekoleke çanda nivîskî û edebî çêbû. Ev edebiyatnasên 

herêma mîrektiya Hîzanê wek berdewamiya tradîsyoneke şaîr û edebiyatnasên Kurdînivîs in ku 

rêça Eliyê Herîrî, Melayê Cizerî û Ehmedê Xanî û hwd. dişopînin. Bi qasî ku tê xuyanê ev 

ananeya li Hîzanê ya di edebiyata Kurdî de ji Yûsuf û Zuleyxaya Selîmiyê Hîzanî destpê dike, 
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bi Nehcul Enama Mela Xelîlê Sêrtî, helbestên Axaokê Bêdarî, bi dîwana Mela Abdurrehmanê 

Hîzanî û bi yên mayî dewam dike.  
Em ê aniha li ser edebiyatnasên klasîk yên Hîzanî û yên bi Hîzanê re peywendîdar 

bisekinin û di derbarê wan û xebatên wan de agahî bidin. Paşê jî em ê wek nirxandin û encamê, 

di derbarê edebiyata Kurdî ya mîrektiya Hîzanê de çend xalên giring destnîşan bikin. 

6.1.Edebiyatnasên Hîzanî yên Kurdînivîs 
Li herêma Hîzanê û xasma li bajarê Hîzanê yê dîrokî û paytext, gelek şair û edîb derketin. 

Lewra ji hêla mîr û hukumdarên vê mîrektiyê ve gelek medrese, dam û dezgehên perwerdehiyê 

hatibûn damezrandin. Ev binaxeya çandî û bajarî, bû jêderka edîb û zanyaran û her wisa bû 

kana edebiyateke nivîskî ji bo Kurdî. Em dê li edebiyatnasên Hîzanî yên sereke û berhemên 

wan bisekinin.  

6.1.1.Selîmiyê Hîzanî  
Selîmiyê Hîzanî di nîveka duyem a sedsala 18an de hatiye dinyayê. Yek ji giringtirîn edîb 

û helbestvanekî serdema mîrektiya Hîzanê ye. Tê gotin ku gelek behrem nivîsîne. Heta qala 

dîwaneke wî ya têkûz jî tê kirin. Lê vê gavê xêncî mesnewiya wî ya giring a bi navê “Yûsuf û 

Zuleyxa” yê tu berhemên wî bi dest me neketine(Sağnıç, 2002: 449). 
Çavkaniya sereke û herî giring a di derbarê jiyana Selîmiyê Hîzanî de berhema wî ya bi 

navê “Yûsuf û Zuleyxa” ye. Navê  “Selîm” di mesnewiya wî de çar caran derbas dibe. 

Helbestvan navê xwe di beşên tewhîd, munacat û xitameyê de wek “Selîm/Selîmî” derc kiriye. 
Di beşa “tewhîd û tehmîd”ê de awha dinivîse:  

Ya Reb bi cemala Zatê sermed 
Azad bikî Selîmiyê bed 
  Di behsa “Ne’tê Resûlullah” de navê wî û dîroka nivîsîna “Yûsuf û Zuleyxa”yê bi 

“hesabê ebcedê” derbas dibe.  
Lewra bi hikayetê seniye  
Tarîx ji îsmê “Heq xenî ye(Hîzanî, 2013: 42) 
Navê Selîmiyê Hîzanî di nav gel de jî wek “Selîm” tê zanîn. Digel vê yekê nivîskarê 

dîroka edebiyata Kurdî Qanatê Kurdo ji vî edîbî re dibêje “Selîm Suleyman”. Lewra di arşîva 

Moskovayê de bi vî navî hatiye qeydkirin (Kurdo, 1983: 103).Anegorî vî hesabî tarîxa ji peyva 

“Heq xenîye” derdikeve, sala 1173yê Hîcrî / 1759ê Mîladî ye. Ev tarîx dîroka nivîsîna vê 

berhemêye (Mizûrî, 1994: 93). Hemû lêkolînerên ku heta niha li ser mesnewiya “Yûsuf û 

Zuleyxa”yê xebitîne dibêjin ku ew mîrê Hîzanê ku Selimiyê Hîzanî di mesnewiya xwe de 

medha wî kiriye û berhema xwe pêşkêş kiriyê, navê wî nayê zanîn (Sağnıç, 2002: 203). 
Ew mîrê ku Selîmiyê Hîzanî mesnewiya xwe pêşkêş kiriyê û di berhema xwe de pesnê 

wî daye, Mîr Suleyman e. Lewra mîrê Hîzanê yê ku serdema hikumdariya wî rastî nivîsîna 

mesnewiya Yûsuf û Zuleyxayê tê, Mîr Suleyman e. Em vê yekê ji agahiyên li ser kêlika Mîr 

Ebdî fêm dikin. Li gor nivîsa li ser kêlikê mezelê Mîr Ebdî yê mîrê Hîzanê, ev mîr bi xwe di 

sala 1825ê Mîladî de wefat kiriye û kurê Mîr Suleymanê mîrê Hîzanê ye. Merzelê Mîr Ebdî li 

gundê Taxê ku bi medreseya xwe navdar e, li kêleka medreseya Taxê ya dîrokî ye. Li hêla 

rojavayê medreseyê merzelê Mîr Ebdî ku avakarê medreseyê ye û yên jin û zarên wî hene. Mîrê 

wê serdemê Mîr Ebdî, jinên wî Mîranete Xatûn û Pakîze Xatûn li vir hatine definkirin. Qesra 

Mîr Ebdî di nav keleya Taxê de ye. Kele hema li hemberî medreseyê ye. Li ser kêlikê Mîr Ebdî 
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wek dîroka wefatê, Hîcrî: 1241 (zayînî: 1825) dinivîse. Dîroka wefata jina wî ya Mîranete 

Xatûnê, Hicrî: 1237 (z: 1821) û ya Pakîze Xatûnê ku keça Mîr Esad e, Hîcrî: 1256 (1840) ye. 

Li ser kêlikê Mîr Ebdî dinivîse ku Mîr Ebdî kurê Mîr Suleyman e (Çiçek, 2008: 665). 
Mîr Ebdî yê 1825an de wefat kiriye temenekî wasatî yê şêst-heftê salî derbas kiribe, 

jidayîkbûna wî teqrîben tê salên 1755-1765an. Bavê Mîr Ebdî Mîr Suleyman jî muhtemelen di 

navbera salên 1745-1775an de mîrtiya Hîzanê kiriye. Ew dîroka ku Selimiyê Hîzanî mesnewiya 

xwe ya Yûsuf û Zuleyxa nivîsiye û îthaf û pêşkêşî mîrê hîzanî kiriye, 1759 e. Ev dîrok jî dikeve 

navbera salên hikumdariya Mîr Suleyman. Lewma bi qenaeta me ew mîrê ku Selîmiyê Hîzanî 

di mesnewiya xwe de qala wî dike, Mîr Suleyman e. Hewisa ew malika  
Selîm dil men Sulêman im 
Esîrê mîrê Xîzan im 
ku wek destnîşanekê di dawiya mesnewiya Yûsuf û Zuleyxayê de ye, di hêlekê de wek bi 

gotineke girtî ya bi hunerê tewriyeyê ku ji du maneyên gotinê, qesta maneya dûr dike. Yanî bi 

maneya nêz û zahir Hz. Suleyman Pêxeberê ku bi hikumdariya xwe navdar e tîne bîra meriv û 

di hêla din de jî rasterast qesta mîrî Hîzanê yê bi vî navî dike. Herwisa dibe ku di çarçoveya 

huner tezatê de bi gotina “Selîm dil men Suleyman im” dewlemendiya dilê xwe, bêminnetî û 

îstixnaya xwe tîne ziman. Digel vê yekê, bi gotina “Esîrê mîrê Xîzan im” jî bi dîlbûn û esîrbûna 

xwe ya ji mîrê Hîzanê re îftixar dike. Ev malika ku wek îmzayekê li dawiya mesnewiyê, qenaeta 

me ya di vê hêlê de zêdetir dike. 

6.1.1.1.Peywendiya Selimiyê Hîzanî Digel Mîrê Hîzanê 
Ji beşa methiyeyê ya mesnewiya Yûsuf û Zuleyxayê ya Selîmiyê Hîzanî tê fêmkirin ku 

Hîzanî şairekî serayê ye û helbestvanê qesra mîr e. Selîmiyê Hîzanî weka gelek helbestvanên 

Kurd ên serdema mîrektiyan berhema xwe, helbestên xwe pêşkêşî mîr û hikumdarekî Kurd 

kiriye. Ji teswîr û danasînên Selîmiyê Hîzanî yên derbarê wesf û taybendmendiyên Mîrê Hîzanê 

derdikeve holê ku mîrê Hîzanê di hêla hikumdarî, desthilatdarî û birêvebiriya hikumeta xwe de 
kêmtirê ji şah, padîşah û melîkên Fars, Tirk û Erebên cînar, nîne. Lewma berhema xwe pêşkêşî 

mîrê mîrektiya herêma xwe, mîrê Hîzanê kiriye: 
Ger medhê bikin ji bo Emîr e 
Alem ku hemû bi wî xebîr e 
Ya Rebbî bi heqqê mahê Kenan 
Mehfûz bikî Emîrê Hîzan(Hîzanî, 2013: 63) 

6.1.2.Mela Xelîlê Sêrtî/Gupîkî 
Nîsbeta Mela Xelîlê Sêrtî her çiqas bi bal Sêrtê ve tê kirin jî ew di eslê xwe de xelkê 

devera Hîzanê ye (Adak, 2016: 40). Herwisa li Hîzanê hatiye dinê, qismekî giring ê jiyana xwe, 

tehsîl û seydatiya xwe li wir derbas kiriye. Lewma li gor krîtera nîsbeta herêmî, ew 
edebiyatnasekî Hîzanî ye. Mela Xelîl di sala 1750 yan jî 1751ê mîladî de hatiye dinê (Gözeten, 

2015: 54). Li ser kêla mezelê wî jî dîroka ji dayikbûna wî wek 1750 nivîsandiye.  
 Ji bo Mele Xelîl gelek leqeb hatine bikaranîn. Ji ber cihê ji dayikbûna wî leqebê wek 

“Hîzanî”, “Gulpîkî” û “Kulatî”, ji ber cihê lê maye û jiyaye leqebê wek “Sêrtî”, ji ber neseba 

wî wek“Kurdî”, ji ber nîsbeta mezhebê wî wek “Şafîî” hatiye telqîbkirin. Leqebekî wî jî 

“Omerî” ye. Ji ber ku li gor hin rîwayetan nesla wî bi saya Siltan Şêxmûsê Zûlî digihêje Hz. 
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Omer. Lewma jê re ev leqeb hatiye gotin. Nivîskar di hinek helbestên xwe de “Li kâtibihi Xelîl 

Şewqî” gotiye û mexlesa “Şewqî” bikaraniye (Öncü, 2013: 23). 
Ji zarokên wî Mela Mistefa li Cizîra Botanê di serdema mîrektiyan de û di dema Mîr 

Bedirxanê Mîrê Cizîrê de hetanî seraya wî bilind bûye. Û di medreseya wî de muderîstî kiriye 

û herwisa bûye Şêyxul Îslamê hikumeta mîrektiya Cizîrê. B. Seîdê Kurdî yê Nûrsî jî di 

berhemên xwe de beytên Mela Xelîl neqil dike û wî wek merciyekî payebilnd destnîşan dike û 

dibêje “Zatekî muheqqîqê pir meşhûrê ku gotinên wî huccet e li ba me.” (Nursi, 2013: 75) Mela 
xeynî van wesfên xwe yên îlmî, zanyar û edîbekî gelek welûd e ji hêla nivîskarî û berhemdariyê 

de. Gelek eserên nivîskî li dû xwe hîştine. Liser mijarên pir cihêreng nivîsiye: baweri, 

fiqh/huqûq, hedîs, tefsîr, usûl/metodılojî, Qiraet, Gramer, Mantiq, Edebiyat, Biyografya û hwd. 

Piraniya wan bi Erebî ne. Lê çend heb berhemên wî yên giring ên bi Kurdî jî hene: 

6.1.2.1. Berhemên wî yên bi Kurdî ev in: 

1-Diwançeya şiîrên wî yên bi Kurdî ku di şêweyê qesîdeyan de ye. 

2- Berhema bi navê Rîsâle fî îlmî‟t-Tecwîd a di şiklê manzûmeyê de ku li ser tecwîdê, 

yanî di derheq rê û rêbazên xweşxwendina Quuranê de nivîsiye.  

3- Nehcul Enam ku di şêweyê mesnewiyê de û di derbarê eqîde û baweriyê û adabê 

muaşeretê de ye. 

6.1.2.2. Berhemên Wî yÊn bi Erebî: 

1. Besîretu‟l-qulûb fî kelâmi „allâmî‟l-ġuyûb 

2. el-Kâfiyetu‟l-kubrâ fî‟n-nahv 

3.  el-Qamûsu‟s-sânî fî‟s-sarfî we n-nahwî‟ we‟l-me„ânî 

4. el-Manzumetu‟z-zumrudiyye nazmu Telhîsi‟l-Mîftâh 

5.  Rîsâle fî‟l-mecâz ve‟l-îstî„âre 

6. Besîretu‟l-qulûb fî kelâmî „allâmî‟l-ġuyûb 

7. Kitabun fî usulî‟l-hedîs 

8. . Zubdetu mâ fî Fetâva‟l-hedîs 

9. Tabaqatu‟r-rîcâl 

10. Mînhâcu‟l-wusûl îlâ îlmî‟l-usûl 

11. Rîsâle saxîre fî‟l-ma„fuvvât 

12. Te‟sîsu qewâîdî‟l-eqâîd „âlâ mâ senehe mîn ehlî‟z-zâhir we‟l-bâtin mîne‟l-
qevâîd 

13. Nehcu‟l-enâm fî‟l-eqâid 

14. Muhtasaru Ģerhî‟s-sudûr fî Ģerhî‟l-mewtî ve ehwâlî‟l-qubûr 
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15. Mulahhasu‟l-qevâti„ we‟z-zevâcîr fî mâ tekellemû „ala‟s-sexâîr we‟lkebâîr 

16. Mînhâcu‟s-sunnetî‟s-seniyye fî âdâbi sulûkî‟s-sûfiyye 

17. Nebzetu mewâhibî‟l-ledunniyye fî‟Ģ-Ģatahâti we‟l wahdetî‟zzâtiyye 

18. Rîsâle fî menâkibî ġêx Ahmed 

19. Diyâu‟l- qelbî‟l-arûfî fî‟t-tecwîd we‟r-resmî ve ferĢî‟l-xurûf 

20. ġerhu manzûmetî‟Ģ-ġâtîbî fî‟t-tecwîd 

21. ġerhu Qasîdetî‟l-hemziyye 

22. Kîtabu ezhârî‟l-xusûn mîn maqûlât-î erbâbî‟l-funûn we mâ lî‟ttâlibîne fîhî 

qerru‟l-„uyûn 

23. Mahsûlu‟l-mewâhîbi‟l-ehadiyye fi‟l-hesâîsî we‟Ģ-Ģemâîlî‟lAhmediyye 

24. Manzûme fî mewlîdî‟n-nebi 

25.  Rîsâle fî îlmî‟l-mantik 

26. Rîsâle fî‟l-wad 

27.  el-Habiyye fî îlmî âdâbî‟l-behsî we‟l-munâzara (Gözeten, 2015: 21). 

a) gelek kitêbên wî yên bi Erebî jî hene. Li ser wefata tarîxa Mela Xelîl îxtîlaf heye. 

Lê di piraniya çavkaniyan de tarîxa wefata wî wek sala 1843 derbas dibe. Cihê wefata wî wek 

Siêrt e (Şemrexî, 2012: 5). 

6.1.2.3. Cihê Mela Xelîlê Gulpîkî di Edebiyata Kurdî de 
Mela Xelîl, di gelek şaxên ilmê dînî de û herwisa di ilmê edebiyatê de pispor e. Di gelek 

waran de berhem nivîsine. Hejmara berhemên wî zêdetirê ji bîst û pêncan e. Piraniya berhemên 

xwe bi Erebî nivîsîne. Çend berhemên xwe jî bi Kurdî telîf kirine. Yên bi Kurdî nivîsîne, 

berhema wî ya navdar Nehcul Enam, Risaleya Tecwîdî û çar qesîdeyên wî ne. Herwisa 
berhemên wî hin menzûm û hin jî pexşan in (Gözeten, 2015: 31). 

Navê berhema wî ya bi Kudî ya navdar di çavkaniyan de wek “Nehcul Enâm fil Eqaîd” 

derbas dibe. Nehcul Enam berhemeke giring a edebiyata dînî ye; ji hêla teşeyê ve mesnewî ye 

û ji hêla naverokê ve eqîdename ye. Mela Xelîl di van her du hêlan de jî şopînerekî Ehmedê 

Xanî ye. Ev pirtûk ji hêla temaya edebî ve jî berhemeke dîdaktîk a exlaqî ye. Di medreseyên 

Kurdan de wek pirtûka dersê hatiye bikaranîn. Di asta perwerdeya seretayî û navîn de tête 

xwendin. Ev berhema menzûm ku ji bo perwerdeya xwendekarên medreseyan hatiye 

amadekirin bi teşeya mesnewiyê hatiye nivîsandin. Nehcul Enam tê maneya “rêya gel/xelqê.” 

Ev behrem li ser weznê erûzê hatiye nivîsîn. Li ser behra muteqarib a meqsûr (feûlun, feûlun, 

feûlun, feûl) hatiye hûnandin. Mirov dikare naveroka Nehcul Enamê di du beşên sereke û bist 

û du binbeşan de dabeş bike. Serbeşa yekem di derheqê eqîdeyê de ye û ya duduyan di derheqê 

exlaqê de ye. Herwisa du sed û heftê sê beytan pêk tê(Adak, 2016: 329). 
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Berhemên Mela Xelîl, xasma jî yên bi Kurdî, him ji bo pratîzekirina zimanê Kurdî wek 

zimanekî perwerdeyê, him jî ji bo standardîzeya Kurdî, xizmetên giring pêk anîne (Aslanoğlu, 

2019: 55).. Herwisa ji bo pêşketin û qalîteya edebiyata Kurdî rolên mezin bi cih anîne (Doskî, 

2019: 675).   

 6.1.3.Axaokê Bêdarî 
Helbestvanekî din ê serdema Mîrektiya Hîzanê Axaokê Bêdarî ye. Bêdar gundekî 

Spayirtê ye. Spayirt jî nehyayeke Hîzanê ye. Ev gund dikeve navbera Hîzan û Miksê (Adak, 
2015: 163). Axaokê Bêdarî wek berhem dîwan û nesîhetnameyeke hêja li dû xwe hiştiye. Lêbelê 

ev her du berhemên wî winda ne û heta niha nehatine dîtin. Helbestên wî bi awayekî perekende 

û bi destxet li nav seyda û feqiyên medreseyan têne zanîn. Neh-deh helbestên wî gihîştine roja 

me ya îroyîn. Celadet Elî Bedirxan jî di derheqê Axaokê Bêdarî de agahiyên giring dide 
(Azizan, 1998: 813). 

Ji mersiyeya wî ya ku di sala 1727an de li ser koça dawiyê ya du kurên xwe nivîsiye 

derdikeve holê ku du lawên wî di eynî salê de wefat kirine. Serdem û salên ku Axaokê Bêdarî 

tê de jiyaye, ji vê dîroka derckirî ya di risteyeke beyta mersiyeyeke wî de, eşkere dibe: 
“Her di weqtê ev musîbet Heq li ser min aniye 
Sal hezar û sed û çil bûrîn ji Hîcra ummî ye”(Adak, 2015: 164). 
Bêdarî di helbestên xwe de mexlesa “elîf” û “xeyn”ê bi kar aniye. Wihareng bi vêya işaretî 

bi bal navê xwe kiriye. Ev her du herf jî ji her du herfên pêşî yên navê wî pêk hatine. 

6.1.3.1. Cihê Axaokê Bêdarî di Edebiyata Kurdî de 
Axaokê Bêdarîhelbestên xwe bi Kurmanciyeke rewan û rihet nivîsîne. Di zimanê wî de 

hêzdarî û herikbariyeke di dereceya hunerê sehlê mumteni de li ber çavan dikeve. Bi qasî ku em 

dizanin Axaokê Bêdarî di edebiyata Kurdî de edebiyatnasê pêşîn e ku mersiye li ser ewladê xwe 

nivîsiye û di helbestên xwe de hicwa civakî kiriye.  
Xem li ser pişta me hazir bûne barê uştir im 
Min du şahî çûne vêkra mubtelayê wan kirim 
Sed mixabin vê cewabê ez ji dil talan kirim 
Taqet û quwwet nema min belkê ez sincan kirim(Hirîtî, 2005: 25) 

 6.1.4.Mela Ebdurrehmanê Gulpîkî 

Mela Ebdurrehman di sala 1791êde li gundê Hîzanê yê bi navê Gulpîkê hatiye dunyayê. 

Li medreseyên herêma xwe yên navdar ders girtiye. Paşê buye muderrîsê /dersdarê medreseya 

tarîxî ya meşhûr a Melekendê ku girêdayî qezaya Kopê/Bulanıka li ser wilayeta Mûşê ye. 
Lewma di hinek çavkaniyan de mela wek Ebdurrehmanê Melekendî jî tê nasîn. Di sala 1872yan 
de li Melekendê wefat kiriye.Gelek eserên Mela hene. Lê yên gihîştine heta roja îroyîn sê heb 

in: Dîwaneke şiîrên Kurdî, Farisî û Erebî. Şerheke li ser kitêba Mela Yûnusê Erkatinî ya bi navê 

Zurûfa bi Kurdî. Ya sisêyan jî Xutbeyên wî ne (Yüca, 2018: 243). 

6.1.5.Mela Îbrahîmê Çoxreşî  
Îbrahîmê Çoxreşî kurê Mela Ebdurrehmanê Gulpikî ye. Ew jî piştî wefata bavê xwe 

muderristiya medreseya Melekendê dike. Paşê wek xelîfeyê Xewsê Hîzanê Seyyîd Sibxetullahê 

Arwasî û Seydayê Mela Ebdurrehmanê Taxê, ji bo îrşadê diçe gundê bi navê Çoxreşî ku li ser 
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qezaya Qereçobana Erzurumê ye, bi cih dibe. Dîwançeyeke helbestên bi Kurdî li dû xwe 

hîştiye(Yüca, 2018: 246). 

6.1.6.Mela İmadeddînê Reşpojî 
 Mela İmadeddînê Reşpojî di sala 1944an de li gundê Hirwisê ku di navbera Hîzan û 

Bidlîsê de ye, hatiye dunyayê. Li gelek medreseyên herêmê tehsîla xwe girtiye. Paşê wek muftî 

li gelek bajaran wezîfe kiriye. Şeş heb dîwanên wî yên helbestên Kurdî hene. Lê hê wek destxet 

in û nehatine çapkirin (Ertekin, 2019: 22). 

6.1.7.Edebiyatnasekî bi Hîzanê re Peywendîdar: Feqiyê Teyran  
Feqiyê Teyran edebiyatnasekî bi serdema mîrektiya Hîzanê re peywendîdar e ku ji 

derveyê Hîzanê hatiye, li Hîzanê perwerde dîtiye û li wir, gundê Şandisê medfûn e. Belê Feqiyê 

Teyran edebiyatnasekî Kurd ê serdema mîrektiyan e. Ew yek ji wan hozanvanên kevntirîn e ku 

bi zimanê Kurdî helbest nivîsîne (Sadinî, 2009: 11).  

Feqî esas edebiyatnsekî ji mîrektiya Miksê ye. Li gundê Miksê yê bi navê Werezûzê 

hatiye dinyayê. Ji ekola serdema zêrîn a dîroka edebiyata Kurdî ye. Ehmedê Xanî jî ew digel 
Cizîrî û Herîrî wek pêşeng û stêkên ziman û edebiyata Kurdî zikir dike di serê mesnewiya xwe 

ya bi navê Mem û Zînê de. Feqî qismekî tehsîl û muderistiya xwe li Hîzanê li medreseyên 

Hizanê derbas kiriye. Eşqa wî ya bi Sînema keça mîrê Hîzanê re û hwd. hemû têkiliya wî ya bi 
Hîzanê re nîşan didin.  (Sadinî, 2009: 13). 

Xwedîderketina mîrê Hîzanê li Feqî û çêkirina gora Feqî û tayînkirina ratibê bo xizmetên 

di wê derbarê de, sîstema patronajê ya li mîrektiyên Kurd û xasma ya li Hîzanê nîşan dide. Feqî 
di sala 1632an de li gundê Şandisê ku girêdayî Hîzanê ye, çûye ser dilovaniya xwe. Mîrê Hîzanê 

Mîr Huseyîn qebreke mezbût jê re çêdike. Weqfekê jî ava dike ji bo parastina vê merqedê 
(Adak, 2015: 235). 

 Li herêma Hîzanê û li der û dora wê û heta Bitlîsê, Tetwanê, Miksê, Hekkariyê, Cizîrê, 

Sêrtê û hwd. roja 31ê meha Adarê wek roja wefata Feqiyê Teyrantê zanîn. Di vê rojê de xelq û 

xasma seyda, mela û feqiyên medreseyan behsa heyata Feqî dikin, helbestên wî dixwînin û wek 

qesîde ji hevûdu re dibêjin. Roja 31ê Adarê telebeyên medreseyan li malan digerin û hêk top 

dikin. Ehlî jî ji bo pîroziya vê rojê pir hêk didin wan. Ew jî van hêkan dipijînin û li hevûdu 

belavdikin û dibêjin: 

  Ne Adar e, Ne Nîsan e 
 Roja Feqiyê Teyran e. 

 Lewra 31ê Adarê li gor hesabê (teqwîma) Kurdî ne ji Adarê ye û ne jî ji Nîsanê ye 
(Nizamettin Yakışık, Hevdîtin: 13.06.2017) 

7. Encam  
Hêmanên wek îstiqrara sîyasî, bajarvanî, bazirganî, dezgehên perwerdeyê, hîmayeya 

desthilatdaran û hwd. di peydabûna nirx û cewheran wek berhemên edebî û çanda nivîskî de 
diyarker in. Mîrektiya Hîzanê bi awayekî gelemperî karibiye otorîteya xwe berdewam bike û 

îstiqrareke nîspeten dirêj a bi qasî hezar salî bidest bixe. Di binesaziya vê rewşê de qasî avantaja 

erdnîgariya vê herêmê, têkilî û dîplomasiya mîr û rêvebirên mîrektiya Hîzanê jî xwedî bandor 
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e. Herwisa jî mîr û hikumdarên vê hikumetê bi meşandina rêya lihevkirin û camêriyê ya bi 

mîrektiyên cînar û dewletên hêzdar re, navdar in. Mîrê Hîzanê Mîr Dawud di sala 1514an de 

digel bîst û pênc mîrên mîrektiyên Kurd li Amasyayê peyman îtifaqa Kurd û Osmanî destnîşan 

kiriye. Bi vî hawî ew îstiqrara sîyasî di vê serdemê de jî berdewam kiriye. 
Mîrektiya Hîzanê û xasma serbajarê wê Hîzan her çiqas xwedî gelek nimûneyên bajarên 

antîk e jî lê taybentmendiyên çanda serdema navîn a Îslamî bêhtir lê hene. Ev çand jî bi 

gelemperî bi rêya saziyên sereke yên serdema Îslamê yên wek medrese hatiye holê û teşe girtiye 

û seranserê mîrektiyê belav bûye. Wihareng Hîzanê wek bajarekî serdema Îslamê 

malxwedîtiyabi dehan medreseyên mezin kiriye.Evdezgehên xwendin û perwerehiyê, bûn 

çavkaniya çandeke nivîskî, gihîştina alim û edîbên Hîzanê yên navdar. 
Rêvebirên mîrektiya Hîzanê hem dam û dezgehên perwerdeyê ava kirin û derûdoreke 

xwendinê saz kirin; hem jî xwedî li alim û edebiyatnasan derketin û ew teşwîq kirin. Wihareng 

sîstema hîmayeya mîr û hikumdaran a edîb û zanyaran a di serdema navîn de ku sedemekî giring 
û diyarde ye ji bo çêbûn û pêşketina zanist û edebiyatê, li bajarê Hîzanê jî pêk hat. Bi vî hawî 

li Hîzanê ekoleke çandê ya nivîskî çêbû û ev herêm gerî navendeke ilm û îrfanê. Her wisa jî 

edebiyateke bi Kurdî ya Kurmancî derkete holê. Li hêlekî alim û zanyarên wek Şêx Hesenê 

Hîzanî, Şeyxulîslam Mewlana Ebdulxaliq, Mewlana Xizir Bîbî, Şêx Musterfayê Gulpîkî, Şêx 

Sibxetullah Arwasî, Şêx Ebdurrehmanê Taxî û Bedîuzzeman Seîdê Kurdî yê Nûrsî û hwd. 

gihîştin, li hêla din jî edebiyatnas û helbestvanên wek Selîmiyê Hîzanî, Mela Xelîlê Sêrtî, 

Axaokê Bêdarî, Mela Emerê Gulpîkî, Mela Abdurrehmanê Gulpîkî, Mela Îbrahîmê Çoxreşî, 

Mela İmadeddînê Reşpojî û hwd. rabûn û bi berhemên xwe yên bi Kurdî Hîzan gerandin 

navendeke edebiyata Kurdî ya klasîk.  
Mîrektiya Hîzanê gelek alim û edebiyatnas cezb kir û anîn Hîzanê. Herwisa jî gelek 

zanyar û helbestvanên Hîzanî ekola çandî û edebîyata Hîzanê ya Kurdî, birin û li derveyî Hîzanê 

jî belav kirin. Di edebiyata Kurdî ya li mîrektiya Hîzanê de nimûneyên sîstema patronajê jî 

derketine holê. Edebiyatnasê navdar Selîmiyê Hîzanî mesnewiya xwe ya Yûsuf û Zuleyxa 
pêşkêşî mîrê Hîzanê kiriye. Di vê xebata me de derket holê ku Selîmiyê Hîzanî mesnewiya xwe 

pêşkêşî Mîr Suleyman kiriye.  
Di serê sedsala 19an de dewleta Osmanî sîyaseta xwe ya ademê merkeziyetê guherand û 

ew peymana îtifaqê ya bi mîrên Kurdan re kiribû, xerab kir. Sîyaseta hukmê merkezî meşand û 

piştî gelek şer û qîtalên dûr û dirêj di nîveka sedsala 19an de mîrektiyên Kurd ji holê rabûn. 

Wihareng dawî li Mîrektiya Hîzanê jî hat. Bi dawî lê hatina mîrektiyan, ew çand û edebiyata 

ku li mîrektiyan geş bibû, derbeke mezin xwar û temirî. Lewra ew dezgehên xwendin û 

perwerdeyê û ew zanyar û helbestvan bêfînansor û bêhîmaye man. Wihareng ew asta çandî û 

edebî ya li Hîzanê dakete jêr.  
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Kurte 

Di derbarê Kurdan de çavkanîyên Erebî gelek girîng in. Ev çavkanî, bi xêra dînê Îslamê berfirehtir bûne. 

Dema ku mirov bixwaze li ser dîroka Kurdan lêkolînan bike, divê bi zimanê Erebî baş bizanibe da ku bigêhêje 

van çavkanîyan. Di çavkanîyên Erebî yên wek çavkanîyên dîrokê, erdnîgarîyê, tefsîrê, hedîsê, fiqhê, eqîdê, 

kelamê, felsefê, helbest û edebiyatê de gelek agahî li ser Kurdan hene. Çavkanîyên sereke bêguman Qur’ana 

Kerîm û tefsîrên wê ne. Di Qur’ana Kerîm de navên gelan pir cîh nagre. Qur’an, bi piranî li ser prensîban 

radiweste. Hinek “mebadîê ‘umûmî” ango zagonên giştî datîne. Yek caran behsa gelan jî dike. Wekî Rum, Ereb, 

Benî Îsraîl hwd. Nêrîna Qur’anê nêrîneke îmanî ye. Navê gelên wekî Kurd, Ereb, Tirk, Îngîlîz, Fars û hwd. di 

Qur’anê de cîh negirtine. Lê belê piştî Hz. Pêxember (s.x.l) hinek tefsîr li ser Qur’anê hatin nivîsandin. Di van 

tefsîran de hîn di dema sehabî û tabîînan de hatîye gotin ku filan ayet îşareta filan miletî dike. Di filan ayetê de 

behsa filan qewmî û miletî tê kirin. Ji wê demê û heya îro di gelek tefsîran de navê Kurdan cîh girtîye. Hinek 

mufessîran gotine ku “di filan ayetê de qala Kurdan tê kirin.”, “Filan ayet behsa Kurdan dike.”, “Ev ayeta 

Kurdan nîşan dide.” û hwd. Ev jî nîşanî me dide ku bêjeyên wek Kurd, Kurdî, Ekrad bi 1400-1500 salî berî niha 

jî bi heman formê dihatin zanîn. Wek mînak ayeta şazdemîn a sûreya Fethê. Di hinek tefsîran de di çarçoveya vê 

ayete de qala Kurdan hatîye kirin û hatîye gotin ku di vê ayetê de behsa qewmekî tê kirin û ew qewm jî Kurd in. 
Ev gotar li ser vê mijarê rawestîya ye. 

Peyvên Sereke: Qur’ana Kerîm, Tefsîr, Kurd, Kurdî, Erebî, Çavkanîyên Erebî 

Abstract 

Arabic sources are important. These resources are further developed through Islam. If you need to do 
research about Kurds, you need to know a good Arabic for it. There are a lot of information about Kurds in 
Arabic sources such as history, geography, fiqh, tafsir hadith, kalam, philosophy, poetry and literature. Its main 
sources are the Qur’an and Qur’anic books/commentary of Qur’an. Qur’an does not include many names of 

nations and races. Qur’an sets general principles. Based on these principles, sometimes Arab, Greek, Christian, 

etc. names are included. It is possible to come across Kurdish subspecies in Qur’an and Qur’anic commentaries. 
This shows us that the words like Kurd, Kurdish, Akrad, were used 1400-1500 years ago. It can be inferred that 
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the Kurds were known by the Arabs at that time. In some tafsir books there is information about the Kurds. 
Some of the verses contain information about the Kurds in their exegesis. Here are some of these verses. For 
example, the sixteenth verse of Surah Fatah. In some commentaries, the Kurds are mentioned in the context of 
this verse and it is said that in this verse a nation is mentioned and that nation are also Kurds. This article focuses 
on this topic. 

Keywords: Holy Qur’an, Interpretatıon, Kurds, Kurdish, Arabic, Arabic Sources 

 

Destpêk 

Xwedayê Teala însan afirand. Peywira însên, îbadet û exlaq e. Da ku însan ji Xweda 

Teala re îbadetê bike. Bi vî rengî însan digihêje bextewarîya vê dinyayê û axîretê. Ji bo vê 

yekê ji însanan re gelek pêxember şandine. Vehy ji wan re şand û gelek pirtûkên pîroz dane 

wan. Yek ji van pêxemberan û kîtaban, pêxemberê me Hz. Muhammed (s.x.l) û pirtûka me ya 

pîroz Qur’ana Kerîm e. Wek tê zanîn, zimanê Qur’anê Erebî ye. Piştî ku Qur’an hate 

berhevkirin û li ser ruyê dinyayê hate belavkirin, ji bo ku baş bê fêmkirin gelek tefsîr li ser 

hatin çêkirin. Van şîroveyan wateya Qur’anê vegotin. Dîsa xwestin ku mirov, mebesta Xweda 
Teala bi alîkarîya van ayetan fêm bikin. Ev karê giran ji dema Hz. Pêxember (s.x.l) û 

sahabîyan û tabîînan dest pê kirîye û heta iro jî hatîye domandin. Ji bo ku wehya Xwedê Teala 

baş bê fêmkirin di gel van tefsîran hinek ilmên din jî hatin holê û ev xebat bûne çavkanî ji bo 

me ku em hîn baştir li Qur’anê fêm bikin. 

Ji ber vê yekê derbarê Kurdan de çavkanîyên Erebî gelek girîng in. Ev çavkanî, bi xêra 

dînê Îslamê berfirehtir bûne. Dema ku mirov bixwaze li ser dîroka Kurdan lêkolînan bike, 
divê bi zimanê Erebî baş bizanibe da ku bigihêje van çavkanîyan. Di çavkanîyên Erebî yên 

wek çavkanîyên dîrokê, erdnîgarîyê, tefsîrê, hedîsê, fiqhê, eqîdê, kelamê, felsefê, helbest û 

edebiyatê de gelek agahî li ser Kurdan hene. Mirov ji van çavkanîyan li kîjanan binihêre dê 

mirov di nav rûpelan de bibîne ku behsa Kurdan hatîye kirin. Di vî warî de tefsîrên Qur’ana 

Kerîm gelek girîngin. Gelek ji wan tefsîran heya îro hatine û gihîştine destê me. Di hinek 

tefsîran de hatîye gotin ku filan ayet a Qur’anê behsa Kurdan dike. 

Li gorî tesbîtên me, ev ayetên Qur’ana Kerîm ku hinek mufessîran gotine ku mijara wan 

Kurd in, çar-pênc heb in û weha ne:  

1- Ayeta çil û çaremîn ya sûreyê Hûd (Hûd 11/44).  

2- Ayeta bist û duyemîn ya sûreyê Kehfê (Kehf 18/22). 

3- Ayeta şêst û heştemîn ya sûreyê Enbîya (Enbîya 21/68).  

4- Ayeta şazdemîn ya sûreyê Fethê (Feth 48/16). 

 Ji bilî van ayetana di hinek ayetên din de jî gelek mufessîran bi hinek munasebetan 

behsa Kurdan kirine. Beşek ji van nêrînên mufessîran li lehê Kurdan e, qismek jî li dijî 

Kurdan e. Emê di vê gotarêde li ser ayeta şazdemîn ya sureyê Fethê rawestin. Ka di tefsîrên 

Qur’ana Kerîm de mufessîran bi çi hawayî behsa Kurdan kirine emê derxînên holê. 
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 Di hedîsên Pêxemberê me Muhammed (s.x.l) de jî behsa Kurdan hatîye kirin. Wek 
mînak, di pirtûkên hedîsan de tê gotin ku Hz. Pêxember qemîs/qotikê xwe daye sehabîyekî û 

ji dêvla wî ve jî qotikekî “Kurdî/enbîcanî” ji wî sehabeyî girtîye. (Ahmed b. Hanbel, 1421/2001: 
XXXX/223.) Ji xeynî van agahîyan wekî ku tê zanîn, Caban el-Kurdî (r.x.l) û kurê wî Meymûn 

el-Kurdî bi nav û deng in. Lewra Caban sehabîye û Meymûn jî ji tabîînan buye. Meymûn di 

ilmê hedîsê de xwedî cîhekî girîng e. Mirov di van rîwayetan de rewşa Kurdan ya aborî jî 

dikare bibîne. Lewra, hîn wê demê -berî niha bi 1400-1500 salî- celebek pirtî bi navê “Pirtîyê 

Kurdan” hebûne. (Îbn Hacer, el-Esqelanî,  9731 : I/87-299-485,VI/609). 

Di çavkanîyên Erebî de di pirtûkên tesewwufê de jî behsa Kurdan tê kirin. (el-Esbehanî, 

Ebu Nuaym, 1409: VIII/228). Tiştekî din î balkêş jî ev e ku di hinek çavkanîyên Erebî de behsa 

Kurdên Îsfehanê tê kirin. (el-Esbehanî, Ebu Nuaym, 1409: VIII/228). Di hinek çavkanîyan de jî 

dema ku behsa elametên roja qiyametê tê kirin, di wê derê de qala Kurdan dikin. Di vê derê 

de hatîye ragihandin ku Hz. Muhammed (s.x.l) gotîye “heta ku hûn bi hinek qewman re şer 

nekin qiyamet ranabe. Ew qewm ewên ku sol û pêlavên wan ji mû ne an jî ji pirçê ne”. Hatîye 

ragihandin ku ew qewm Kurdin. (el-Merwezî, t.t: II/ 683). 

 Di pirtûkên fiqhê de jî behsa Kurdan hatîye kirin. Di behsa kirîn û frotinê de qala 

taylasan/şaşik/xav a Kurdî  tê kirin. (es-Serahsî, 1414/1993: XIII/28). Di mijara mehr û telaqê 

de jî behsa Kurdan tê kirin (Îbn Teymîyye, 1978: I/556). Di behsa mehrkirina carîyeyan de, (Îbn 

Teymîyye, 2004: I/138),  di behsa cihadê de (Îbn Teymîyye, 1422: V/301),  jî herweha. 

 Di çavkanîyên Erebî de mirov dikare hinek mezhebên olî ku Kurdan pê întîsap 

kirine jî bibîne. Di hin deveran de tê gotin ku Kurd li ser mezhebê Îmamê Şafiî ne. 
Kelamullah mexluqe an ne? Qedîm e an ne? Di vê mijarê de jî Îbn Teymîyye (w.728/1328) 

gotîye ku hinek Kurd ew qas di vî warî de pêşve çûne û dibêjin ku hetta hibra di mushefê de jî 

qedîm e. (Îbn Teymîyye, 1995: XII/238). Lê ew vê nêrînê qebûl nake û rexne dike. 

 Di pirtûkên dîrokê de jî pir caran behsa Kurdan hatîye kirin. (el-Himyerî, Suleyman, 

1420: II/599). Gava ku mirov li kitêbên tarîxê dinêre mirov dibîne ku di dema Moxolan de 

beşek ji erdê Yemenê di bin destê Kurdan de bûye  (el-Maqrizî, t.t: XII/316). Dîsa di nav 130 
pirtûkên dîrokê ên Erebî de nêzî hezar carî bêjeya “Ekrad” derbas dibe. Bi sed caran bêjeya 

“Kurdî” û “Kurd” cîh girtiye. (ed-Dînewerî, Ebu Hanîfe, 1960: 5).  

Di pirtûkên edebiyata Erebî de jî behsa Kurdan hatîye kirin. Wekî nimûne el-Cahiz  (w. 
255/869) behsa Kurdan dike. (el-Cahiz, 1384/1964: I/510). Bedîuzzeman Hemedanî  (w. 
398/1008) nivîskarê ku bi Meqamatê xwe meşhûr e ew jî behsa Kurdan dike. (Hemedanî, 

Bedîuzzeman, 1923: 295). Pirtûkên ziman û ferhengên Erebî jî behsa Kurdan dikin. Îbn Sîde (w. 
458/1066) dibêje ku Kurd qewmekî bi nav û deng û naskirî ne. (İbn Sîde, 2000: VI/748). 

Xwedîyê Tacu’l-‘erûs’ê ez- Zebîdî der heqê Kurdan de gelek melumatan dide. Paşê dibêje ku 

div ê mijarê de tiştê ku eşkere tê fêmkirin û rast ev e ku Kurd jî wek Farisan ji nesla Sam’in. ( 
ez- Zebîdî, Murteda, IX/104; Çağmar, 2017:786-861). Di ilmê kelam û eqîdeyê de jî qala Kurdan 
tê kirin. (el-Ba’lî, Muhammed, 1422: 67).  

Mîna ku me got çawa ku di çavkanîyên Erebî ên kevn û klasik de behsa Kurdan hatîye 

kirin herweha di çavkanîyên nûjen ên Erebî de jî behsa Kurdan tê kirin. Gelek caran jî di 
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mijara qehremanîyê, nîjadperestiyê û bindestiyê de behsa wan hatîye kirin. (el-Cel’ud, 

1407/1987: I/163; el-Husayn, Ahmed, 1420/1999:  359). 

 

1. Ayeta Şazdemîn A Sureyê Fethê û Wateya wê 

Di Qur’ana Kerîm de navê gel û miletan pir derbas nabe. Qur’an bi piranî li ser 

prensîban sekinîye; hinek zagonên giştî danîye. Digel vê yekê jî yek caran behsa ol û nîjadan 

jî dike. Wekî Rum, Cihû, Benî Îsraîl, File û Ereb. Gava ku mirov li van dinihêre, mirov dizane 

ku nêrîna Qur’anê nêrîneke îmanî ye; ne nêrîneke qewmî û nijadî ye. Heta di Qur’anê de -tevî 

ku Qur’an bi Erebî daketiye jî- peyva “Ereb” cîh negirtîye. Lê yazdeh duwazdeh caran bi 

telaffuza “Erebî” cîh girtiye. Ev jî nîşan dide ku Qur’an li prensîban tene dinihêre, ne li tiştekî 

din. Weke ku me got vê pirtûka pîroz de behsa hinek taybetiyên qewm û gelên berê tê kirin. 

Bi mebesta girtina ders û ibretan. Da ku ev qewmana û buyerên ku hatîye serê wan ji 

mirovahîyê re bibe ders û îbret. Di Qur’ana Kerîm de navê Kurdan rast e rast derbas nabe. Lê 

belê di tefsîrên Qur’anê de di çend cîhan de navê Kurdan derbas dibe. Di hinek ayetên 

Qur’anê de mufessîr dibêjin ku ew ayetên hanê behsa Kurdan dikin. Mesnedê nêrînên van 

mufessîran hinek gotegot in, hinek jî şîrove ne. (Anqarawî, 5.497).  

Weke ku me got navê qewm û gelên wekî Kurd, Tirk, Îngîlîz, Fars û hwd. di nav 
rûpelên Qur’anê bixwe de cîh negirtine. Lê belê di pirtûkên tefsîrê/şîroveyê yên ku piştî 

wefata Hz. Pêxember (s.x.l) bi demeke kin hatine amadekirin de, Kurd dibin mijara hin gotin 

û şîroveyan. Hinek mufessîran, hîn di dema sehabî û tabîînan de gotine ku filan ayet filan gelî 

nîşan dide; di filan ayetê de behsa filan qewmî û miletî tê kirin. Ji wê serdemê heya îro di 

gelek tefsîran de navê Kurdan cîh girtîye. Yek ji van ayetan jî ayet a şazdemîn ya sûreyê 

Fethê ye. 

ني ِمَن  َنُْم أَ ُقْل ْللُمَخلَِّف َبٍَْس َشِديٍد تُ َقاتُِلو ِلِ  َلَ قَ ْوٍم ُأو َْعَراِب َسُتْدَعْوَن ِإ ْلْ َّللَُّ َأجْ ا راا ْو ُيْسِلُموَن فَِإْن ُتِطيُعوا يُ ْؤِتُكُم ا
ًبا أَلِيماا ْبُكْم َعَذا ُتْم ِمْن قَ ْبُل يُ َعذِ   َحَسناا َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َكَما تَ َولَّي ْ

Ji bedewîyên ku li paş mane re bibêje: Hûn ê werin gazîkirin ji bo şer û cengekê bi 

qewmekî re ku (ew qewm) xwedîyê hêzeke dijwar e. Hûnê bi wan re şer bikin an jî ewê (bê 

şer) bibin misilman. Eger hûn itaat bikin, dê Xweda Teala ecreke xweş bide we. Heger çawa 

ku we berê (ji şer) rû bada bû vê carê jî hûn rû babidin, dê (Xweda Teala) bi ezabekî bi êş we 

bide cezakirin. (Sureyê Feth, 48/16). 

 

2. Şîroveya Ayetê 

Qur’ana Kerîm kelamê Xwedê Teala ye. Di Qur’ana de bi hezaran ayet hene. Ji wan 

ayetan yek jî ev ayeta hanê ye ku me him metna wê him jî meala wê nivîsî. Li gor mijara me 

tiştê ku di vê ayetêde bala mirov dikişîne qismê   ٍَبٍَْس َشِديد ِلِ  َلَ قَ ْوٍم ُأو  Hûn ê werin“ َسُتْدَعْوَن ِإ
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gazîkirin ji bo şer û cengekê bi qewmekî re ku (ew qewm) xwedîyê hêzeke dijwar e. Lewra di 

vê ayetêde Xwedê Teala behsa qewmekî dike. Dibêjîye ku ev qewm qewmekî xwedî hêzek e 

dijwar e. Derbarê vê ayetê de pir şîrove hatine kirin. Hin ji mufessîran gotine ku ew qewmê 

ku di ayetê de, derbarê wan de wekî “qewmekî ku xwediyê hêzeke dijwar in” hatîye gotin, 

Kurd in. Di hin rîwayetan de tê gotin ku ew qewm Rom in. Li gorî hin rîwayetên din jî ew 

qewm Faris in hwd. Ji dawîya vê ayetê mirov kare fêm bike ku vî qewmê hanê bi îxtîyar û 

îrada xwe bê ceng û lec dînê Îslamê qebul kirîye û ketîyee nav civaka Îslamê. 

Di tefsîra Îbn Ebî Hatim er-Razî (w. 327/938) de derbas dibe ku ew qewm yan Farisin 

yan jî Kurdin. Tiştekî girîng ev e ku ji bo Kurdan te’bîra Beariz hatîye bikaranîn. Heta Îbn Ebî 

Hatim pêşîyê gotîye Beariz paşê gotîye ku Beariz Kurdin. (er-Razî, 1419: X/3300). Eş-Şewkânî 

(w. 1250/1834) jî dibêje ku Îbn Ebî Hatim ji Ebû Hureyre (r.x.l) hedîsek texrîc kirîye ku Ebû 

Hureyre gotîye ew qewm Kurd in. (eş-Şewkanî, 1414: V/61). 

Di van çavkanîyan de tiştekî din î balkêş jî ev e ku Îbn Kesîr (w.774/1373) gotîye ku 

ewna “Barizûn” in, lê Îbn Ebî Hatim ev nav weke navê “Beariz” qeyd kirîye. Gelo têkilîya vî 

navî û navê “Berzan” bi hev re heye an tune ye mirov nikare sedî sed tiştekî bibêje.  Lê 

dengên van peyvan dişibihin hev. Fonetika herdu bêjeyan nêzî hev in. Ev tişt nakeve nav 

hududê vê xebatê. Ev tişt mijar a xebateke  serbixwe ye. (er-Razî, 1419: X/3300; Îbn Kesîr, 1420-
1999: 7/314). 

Weke ku niha me got rîwayet bi vî awayî ne, ango di hinek rîwayeten de hatîye gotin ku 

ev qewm Kurd in, di hinekên din de jî hatîye gotin ku ev qewm Tirk in an jî Faris in an Rom 

in an hinek eşîrên mayîn ên Ereb in. Wek Hewazin, Seqîf, Benû Henîfe hwd. Hinek 

mufessîran jî gotine ku ev qewm hîn nehatîye û dê paşê bê. (Îbn Kesîr, 1420-1999: 7/314). Ev 
nêrîn nêrîneke rasttir e. Lewra lefza قَْوم/qewm di ayetê de hêm bi hawakî umûmî hêm jî wek 

bêjeyeke nekra/nedîyar cîh girtîye. Ew jî nişan dide ku mirov nikare bêje ku île filan qewm e. 

Rîwayeta ku dibêje ew qewm Kurd in, ji Ebû Hureyre (r.x.l) (w.58/678) hatîye 

ragihandin. Ji wî hatîye pirsîn bê ka ev qewm kî ne. Wî jî gotîye ku “Ew Barizûn in yanî Kurd 

in. (Îbn Kesîr, 1420-1999: 7/314). Ebû Hureyre (r.x.l) di vê hedîsêde dibêje ku “ew qewmekî 
wisa ye ku sol û pêlavên wan ji mû ne an jî ji pirçê ne”. Çawa ku tefsîra ayete de hatîye gotin 

dîsa ji Ebû Hureyre (r.x.l) hatîye pirskirin ku ka gelo ev qewm kîne? Wî di şerha vê hedîsê de 

jî, wekî ku di şerha ayetê de gotibû, heman bersîv daye û gotîye ew qewm Kurd in. Ji 
tabîînan, tabîînê mezin û bi nav û deng Mucahîd (w.103/721) jî dîsa bi vî rengî hatîye 

rîwayetkirin. Tiştê ku di vê rîwayetêde bala mirov dikşîne ev e ku Kurd û Faris bi hev re 

hatine zikirkirin.  

es-Suyûtî (w. 911/1505) di tefsîra vê ayetêde der heqê Kurdan de du rîwayetan peşkeş 

dike. Yek: dibêje ku Îbn Ebî Hatim ji Ebû Hureyre ragihandîye ku wî gotîye ew qewm 

Bearizin yanê Kurd in. Riwayetan duduyan jî ev e ku dibêje Îbn Munzur û et-Teberanî ji 

tabîînan Mucahîd ragihandine ku wî gotîye ew qewm Kurd in. Wî evya bi tebîra “Kurdên ku 

Ecem in an jî Kurdên Eceman e” anîye zimên.  es-Suyûtî jî vayê bi tabîra أكراد اْلعَجم Kurdên 

Eceman an jî Kurdên ku Ecem in bilêv dike.  (es-Suyûtî, [t.y.]: VII/519; eş-Şewkanî, 1414: V/61).  
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Eş-Şewkânî dibêje ku Îbn Ebî Hatim texrîc kirîye û gotîye ew qewm Kurd in. Sadîq 

Hesen Xan (w.1307) dibêje ku ji Ebû Hureyre hatîye rîwayetkirin ku va qewma Kurd in. (eş-
Şewkanî, 1414: V/61). Va rîwayetana pirê wan hinek îdia ne ku piştî Hz. Pêxember (s.x.l) 

hatine îdiakirin. Ji xwe Kurd bi qehremanî û dijwarîya xwe bi nav û deng in. Weke ku tê 

zanîn Ereb însana dikin du beş. Gorî wan însan yan Ereb in yan jî ne Ereb in. Ereb ji miletê ku 

ne Ereb in re dibêjin Ecem. Yanê ji xeynî Ereban dixwezî bila Kurd be Tirk be an jî bila Faris 

be ji hemîyan re dibêjin Ecem. Lê di vê noqteyê de mufessîrê meşhûr el-Alûsî (w. 1270/1854 
) dema ku vê ayetê tefsîr dike ew jî behsa van rîwayetan dike. Lê tiştê herî balkêş ev e ku el-
Alûsî dibêje “em zanin ku Kurd miletekî serbixweye, yanê Kurd musteqilen miletekî ji 

miletan e. Îcaba ku bal bi Ereban an jî Eceman/Farisan bê nispetkirin nake”. (el-Alûsî,  1415: 

XIII/257). 

Di nav van tefsîran de tefsîra herî kevin tefsîra Îbn Ebî Hatim er-Razî ye. Wisa xuya ye 

ku tefsîrên piştî wî ev malumat ji Îbn Ebî Hatim girtine. Îbn Ebî Hatim dibêje ku Ebû Hureyre 

gotîye ku ev qewm Beariz/Bariz yanê Kurd in. Di vir de Kurd bi tena serê xwe hatine 

zikirkirin. Ne bi Faris ne bi Ereb ne bi Ecem ne jî bi ‘Erebtîyê. Ev jî tişteki girîng e ku bala 

mirov dikşîne. Lewra mumkune ku çavkanîyên piştî wî li gor şert û mercên dema xwe hinek 

tişt lê zêdekiribin an jî kêmkiribin. 

Ev rîwayetên ku li jorê hatine behskirin, rîwayetên nêzîkî 1200-1400 sal berî niha ne. 

Rastbûn û nerastbûna van rîwayetan mijara xebatek din e. Lewra teshîhkirina van rîwayetan 

ne di nav sînorên vê xebatê de ye. Mirov dikare bi rehetî bibêje ku herî kêm 1200-1400 sal 
berî niha Kurd bi vî navî dihatine naskirin. Hîn ji wan deman de peyva “Kurd” û “Ekrad” 

dihate bikaranîn. Ji vir tê fêmkirin ku wê demê mirovên zana û bi nav û deng bi çavekî mezin 

li Kurdan dinihêrîn. Îro jî ji ber Selaheddînê Eyyûbî, Ereb nemaze di mijara rizgarkirina 

Qudsa şerîf de bi hêvîyekê li Kurdan dinihêrin. Hemî Misilmanên cîhanê dixwazin û 

hêvîdarin ku Xwedê Teala qehremanekî wek Siltan Selaheddîn bişîne.  

Di vê mijarê de tiştekî din î balkêş heye. Ev jî nîşanî me dide ku wê demê di nav Ereban 

de Kurd dihatin naskirin. Lewra sehabiyekî Hz. Muhammed (s.x.l) hebûye û navê wî Caban 

(r.x.l) bûye. Nîsba Caban (r.x.l) “el-Kurdî” bûye. Mirov fêm dike ku wê demê haya Kurdan û 

Ereban ji hev hebûye. Tiştekî din î balkêş jî ev e ku di fonetika peyva Kurd de li wê demê û 

heta îro tu guherîn çênebuye. Ev jî tiştekî gelekî girîng e. 

Gotina dawî li ser vê ayetê mirov dikare weha bibêje: Ayet ‘amm e yanê giştî ye ango 

Xweda Teala gotîye ku “Qewmekî ku xwediyê hêzek e dijwar e”. Ev tê vê wateyê ku ji wê 

demê û heya roja qiyametê gelek qewmên din dikarin bikevin bin me‘na (sîvana) vê ayetê. Ji 

ber vê yekê mirov bi awayekî qet‘î (misoger) nikare bibêje ku ev qewmê ku Xweda behs 

kiriye île (teqez) Kurd in, Tirk in, Faris in an jî qewmêkî din e. Îro mirov bala xwe didê ku 

Xweda Teala dînê xwe bi pir qewmên mayî parastiye û kirîye xwedî hêz. Ji xwe Xweda Teala 

di Qur’ana pîroz de ev heqîqet beyan kirîye. 
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 Encam 

 Dema ku mirov li çavkanîyên Erebî dinihêre, di derbarê Kurdan de gelek tiştan 

dibîne. Hinek ji van agahiyan erênî ne, hinek jî neyînî ne. Di gelek çavkanîyên Erebî de 

pêşîyê Kurd û Faris bi hev re hatine zikirkirin. Paşê li gel Kurd û Farisan navê Tirkan jî di 

çavkanîyên Erebî de cîh girtîye. Ango cîhê ku tê de behsa Kurdan hatîye kirin behsa Tirkan 

an jî Farisan hatîye kirin. Ev jî tiştekî asayîye. Lewra dema ku Îslamîyet belav bû û derkete 

dervayî nîvgirava Erebîstanê Ereb berî miletên din rastî Kurd û Faris û Tirkan hatin. Paşê ku 

ev miletê hanê misilman bûne tev bi hevre medenîyeta Îslamê ava kirin. Heta mirov kare bêje 

ku dema ku tê gotin çavkanîyên Erebî mebest ne tenha tiştên ku Ereban hanîne holê ye. Lewra 

çi tiştên ku li ser navê medenîyeta Îslamê hatîye holê digel Ereban keda Kurd, Faris û Tirkan 

hwd. jî  ti de heye.  

Ji van çavkanîyan yek jî tefsîrên Qur’ana Pîrozin. Ji van pirtûkên tefsîran tê fêmkirin ku 

peyva “Kurd”, “Ekrad” û ew miletê ku bi Kurdî xeber dide 1400-1500 sal berî niha jî bi 

heman navî hebûne. Ev milet û zimanê wan wê demê jî di nav Ereban de dihate naskirin. 

Tiştekî din ê balkêş jî ev e ku di alî fonetîkî de di vî navî de tu guhertin ne hatîye meydanê. Di 

çavkanîyên Erebî de Kurd carna bi serê xwe, carna jî bi Ereb û Tirk û Farisan re hatine 
zikirkirin. Pir caran Kurd, Tirk û Faris bi hev re hatine zikirkirin. Di vê derê de tiştekî dinî 

balkêş heye ku ev jî biwêja عراب العجم أ  /Bedewîyên ku Ecem in an jî Bedewîyên Eceman e. Ev 

biwêj tebîrek e kevin e. Ku wateya wê “gundî, ehlê çolê, koçerê Eceman e”. Weke ku ji gundî 

û bedewî û koçerên Ereban re tê gotin عراب أ /E‘rab/Bedewî. Di çavkanîyên Erebî de hinek vê 

biwêjê ji bo Kurdan bikar tînin hinek jî ji bo Tirkan. Mesela el-Cahiz (w. 255/869) dema ku 
behsa Tirkan dike dibêje ku ewna xwedî ajal û konan in û عراب العجمأ / Tirkên ku Ecem in an jî 

Tirkên Eceman e (el-Cahiz, I/510). Mesela el-Îsfehanî (w. Çaryek e pêşin a sedsal V./XI.) jî ji 

bo Tirkan biwêja عراب العجم أ  / bikar tîne. Ji bo Ereban jî biwêja أكراد النبط / Ereb Kurd in ku 
Nebatin an jî Kurd in Nebatîyan bikartîne. (el-Îsfehanî, 1420, I. 194). Ev hemî biwêjana ji 

encama nihêrîna Ereban e ku gelan wekî “Ecem” û “Ereb” dabeş dikin derketine holê.  Tiştekî 

din î balkêş jî ev e ku, ji bo Kurdan hinek navên din jî hatine bikaranîn. Weke “Beariz”. (el-
Alûsî,  1415: XIII/257).  Gelo tu têkiliya vê peyvê û navê malbat/herêma “Berzanîyan” bi hev 

re heye an tuneye? Ev jî tiştekî balkêş e û divêt xebat li ser bên çêkirin. 

Çavkanîyên Erebî di derbarê Kurdan de wekî deryayên bê binî ne. Heger li ser van 

çavkanîyan xebatên baş werin çêkirin dê gelek aliyên dîrok, çand, edebiyat û şaristanîya 

Kurdan baştir bêne fêmkirin.  
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Kurte 
Axiverên devokên kurdîya kurmancî wexta bi hev re diaxivin eger aşînayê devokên hevdu nebin pirî caran di 

hevfêmkirinê de rastî pirsgirêkan tên. Sebebê vê jî hin cudahîyên qadên leksîkî û rêzimanî yê wan devokan e. Yek 
qada bikaranîna cuda ya rêzimanî bikaranîna partîkela îzafeyê ye. Armanca vê xebatê nîşandana bikaranînên cuda yên 
partîkela îzafeyê yên di sê devokên kurdîya kurmancî de ye. Bidestxistina varyasyonên dîyalektîkî yên partîkela îzafeyê 
wê hem bikaranînên cuda yên partîkela îzafeyê derxe meydanê hem jî alîkarê hevfêmkirina axiverên devokên curbicur 
be.  

Ev xebat li ser devokên bakur, başûrê rojhilat û başûrê rojavayê hate kirin. Ji van devokan şeş axiver hatine 
hilbijartin ku ev axiver li gor temen; ciwan, navsere û kal û li gor zayend; jin û mêr hatine dabeşkirin. Amûreke pîvanê 
ya ku ji pêncî û pênc pirsan pêkhatî ji van axiveran bi tirkî hatîye pirsîn û bersivên wan bi kurdîya kurmancî hatîye 
standin. Dikare bê gotin ku zayenda partîkela îzafeyê di nav axiverên nifşên nû de hêdî hêdî hesasîyeta xwe winda dike 
û ber bi notrbûnekê ve diçe. Axiverên jin jî li gor axiverên mêr di navdêrên cotzayend de rêkkeftina mê ji rêkkeftina 
nêr zêdetir bi kar tînin.  

Peyvên Kilîdî: Kurdîya kurmancî, îzafe, devok, dîyar, nedîyar, nîşander 
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Özet  
Kurmanci Kürtçesi ağızlarının konuşucuları karşılıklı konuştuklarında birbirlerinin ağızlarına aşina değillerse 

anlaşmada bazı problemlerle karşılaşmaktadırlar. Bunun sebebi ağızların bazı leksikal ve gramatik farklılıklara sahip 
olmasıdır. İzafe partikeli gramatik farklılıkların görüldüğü yerlerden bir tanesidir. Çalışmamızın amacı Kurmanci 
Kürtçesinin üç ağzında izafe partikelinin farklı kullanımlarını ortaya çıkarmaktır. İzafe partikelinin dialektsel 
varyasyonlarının ortaya çıkarılması hem farklı kullanımların keşfi sonucunu doğuracak hem de farklı ağzıların 
birbirlerini anlamasına yardımcı olacaktır.  

Çalışmamız kuzey, güney-doğu ve güney-batı ağızları üzerine yapılmıştır. Genç, ortayaş ve yaşlı olmak üzere 
üç yaş grubu ve erkek ve kadın iki cinsiyet grubu şeklinde bir ayrımına tabi tutulan ve toplamda her ağız bölgesinde 
altı kişi olacak şekilde konuşucular çalışmamız için seçilmiştir. Elli beş sorudan oluşan ölçüm aracımız seçilen 
konuşuculara Türkçe sorulmuş ve cevapları Kurmanci Kürtçesiyle alınmıştır. Îzafe partikelinin cinsyete karşı 
hasasiyetinin genç nesiller arasında oratadan kalkmaya başladığı görülmektedir. Son olarak kadın konuşucuların erkek 
konuşuculara oranla çift cinsiyetli isimleri dişil olarak işaretleme eğiliminde olduğunu görmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Kurmanci Kürtçesi, îzafe, ağız, belirli, belirsiz, işaretleyici 

 

Abstract 
If the different accent speakers of Kurmanjî Kurdish do not familiar with each other's accents, they generally 

run into difficulties to understand each other. The reason for the lack of mutual intelligibility is the lexical and 
grammatical variation among dialects. This article aims to show the variations of ezafe particles in three different 
Kurdish Kurmanji dialects. Revealing the dialectical variation of ezafe particle both demonstrates the different usage 
of the particle and helps the Kurdish Kurmancji accent spears to understand each other. 

This study conducted on the northern, south-eastern, and south-western dialects. From each dialect six 
interviewers have been selected according to their age; young, middle age and old, and their sex; male and female. A 
measurement tool has been developed which consists of fifty-five questions. The questions have been asked to 
interviewers in Turkish and the responses taken in Kurdish. It could be said that step by step nouns lose gender 
agreement among young generations. Last but not least, the data which is obtained from the measurement tool shows 
us that the female speakers prefer female agreement in the double-gender nouns more than male speakers. 

Key Words: Kurdish Kurmanji, ezafe, accent, definite, indefinite, demonstratives 

 

 

Destpek 

Avanîya îzafeyê taybetîyek e ji taybetîyên bingehîn yên kurdîya kurmancî. Di avanîya 
îzafeyê de navdêra eslî yanê raveber ravekerên curbicur distîne. Bi gelenperî cureyên ravekeran li 
pey navdêra eslî tên û qismeke wan jî berîya navdêra eslî tên. Raveker bi partîkela îzafeyê ve bi 
navdêra eslî ve tên girêdan. Partîkela îzafeyê li hember zayend û hejmarê hesas e. Yanê, li gor 
zayenda navdêrê allamorfên cuda bi kar tînin. Loma jî mijara zayend û îzafeyê bi hev re di nav 
têkilîyeke zexm de ne. Loma ji bo fêmkirina mijara îzafeyê ferz e ku behsa zayendê bê kirin. 

Peyva “zayend”ê (gender) ji “gennus”a (cure, beş) latînî tê. Li gor Hockett, zayenda zimanan 
di encama senifandina maneyî, morfolojîk an jî fonolojîk ya navdêran de dertê meydanê. Zimanek 
dikare xwedîyê du an jî zêdetir senifên zayendan be. Hin navdêrên di nav grubeke zayendê de cih 
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girtine, dibin ku ji hêla bîyolojîk ve jî xwedî heman zayendê bin. Hin caran jî zayenda bîyolojîk li 
ser senifandina navdêran ne bibandor e (Corbett, 1991: 1). Loma jî di hin zimanên dunyayê de 
senifandina navdêran wek “zayend”a wan tê terîfkirin, lê di hin zimanên xwedîzayend de ji bo vê 
senifandinê terma “beşên navdêran” tê bikaranîn. Hin zimanên dunyayê tenê xwedî zayenda leksîkî 
ne û hinên din jî hem xwedî zayenda leksîkî hem jî ya rêzimanî ne. Mesela, tirkî xwedî zayenda 
leksîkî ye. Lewra navdêr ji hêla rêzimanî ve tu carî nasinifin. Lê hin navdêr hene ku di tirkî de ji 
maneya leksîkî ya wan navdêran zayenda wan ya bîyolojîk tê fêmkirin; wek, “inek” (çêlek), mê 
“boğa” (conege) nêr (Aksan, 2015: 87). 

Wextê wek kategorîyeke navdêrî behsa zayendê tê kirin, tişta tê qestkirin ne zayenda leksîkî 
lê zayenda rêzimanî ye. Di zayenda rêzimanî de, zayenda navdêran ne tenê ji maneya wan navdêran 
lê ji forma wan ya rêzimanî jî tê fêmkirin. Mesela, di Almanî de wextê navdêrekê di nav kategorîya 
navdêrên nêr de be partîkela “der”, wextê di nav kategorîya navdêrên mê de be partîkela “die” û 
wextê di nav kategorîya navdêrên notr de be partîkela “das” digire. Dîsa, li gor Corbett û gelek 
nivîskarên din wek (Ortmann, 1988: 62) tişta ku zimanên xwedî zayenda rêzimanî dîyar dikin 
rêkkeftina (agreement) navdêran ya bi hêmanên din yên hevok an frazan re ye (Haig, 2000: 2). 
Yanê, rêkkeftin taybetmenîya nîşaneya herî giring ya zayenda rêzimanî ya di zimanan de ye. 

Hebûna zayendê di zimanekî de ji bo axiverên wî zimanî hêsanîyan çê dike. Mesela, zayend 
wê îmkanê dide ziman ku navdêrên wek hev tên nivîsîn lê maneyên wan cuda ne, ji hev cuda bibin 
(Akin, 2005: 2). Mesela di kurmancî de peyva “mal”ê eger di maneya “cihê ku meriv lê dijî” de bê 
bikaranîn wek mê tê nîşankirin (mala min), lê eger di maneya “xwedîbûna tiştekî” de bê bikaranîn 
wê demê jî nêr tê îşaretkirin (malê dunyayê). 

Di kurdîya kurmancî de zayenda rêzimanî heye. Xebatên li ser zayenda di kurmancî de hatî 
kirin heta Jardîn diçe (Akın, 2005: 3). Xebateke din a bingehîn ya li ser zayenda di kurmancî de 
hatîye kirin xebata Bedir Han û Lescot (2005) e. Piştî van xebatan di pirtûkên rêzimana kurmancî 
de tenê ji hêla rêkkeftinê ve li ser zayenda kurmancî nivîskar sekinîne. Di ferhengên kurmancî de 
jî gelek giringî ji bo mijara zayendê nehatîye dayîn û di gelek ferhengên kurmancî de zayenda 
navdêran li ber wan nehatîye nivîsîn; wek Ferhenga Îzolî (1991) û ya Torî (1999) (Akın, 2005: 3). 
Heta destpêka sedsala bîstan û yekî xebatên rêkûpêk, qasî em dizanin, li ser zayenda kurmancî 
nehatine kirin. Di destpêka sedsala bîst û yekan de Haig û Opengîn li ser vê mijarê bi awayekî 
zanistî kûr bûne.  

Di kurdîya kurmancî de navdêr di bin du zayendan de tên senifandin; yên nêr û yên mê. Eger 
navdêr di rewşa tewandî yan jî rewşa bangkirinê de; yan jî di nav îzafeyê de wek yekjimar neyêne 
bikaranîn, di derbarê zayenda navdêrên kurdîya kurmancî de tu agahî bi dest nakeve (Haig, 2000: 
4). Yanê navdêr di wan rewşan de yan nêr yekjimar yan mê yekjimar yan jî pirjimar têne îşaretkirin. 
Navdêr bi serê xwe û di rewşa rasterast de tu agahî di derbarê zayenda xwe de nadin. Eger em 
bikaranîna paşgirên zayendê û pirjimarîyê yên kurmancî di nav tabloyekê de bidin wê wiha be 
(Tan, 2015; Bedîr Han û Lescot, 2004; Taş, 2013; Ekîncî, 2007; Adak, Aydin û yên din, 2016; 
Samûr, 2012; Komxebata Kurmancîyê, 2019); 

Tablo 1: Di Kurdîya Kurmancî de Paşgirên Zayend û Hejmarê 
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 Rewşa Tewandî Rewşa 
Bangkirinê 

Avanîya Îzafeyê Nîşander 

Dîyar Nedîyar  Dîyar Nedîyar Nêz Dûr 

Nêr -î -ekî -o -ê -ek-î /-ek-ê1 vî wî 

Mê -ê -ekê -ê -a -ek-e/-ek-a2 vê Wê 

Pirjimar -an -inan /hin …an -ino -ên -in-e / in-ên3 / hin 
…ên 

  

 

Her wekî tê zanîn kurdîya kurmancî xwedî gelek devokan e û bikaranîna paşgirên zayend û 
hejmarê li gor devokan diguherin. Loma jî di vê xebatê de, em ê li ser paşgirên îzafeyê di devokên 
bakur, başûrê rojhilat û başûrê rojavayê de bisekinin.4 Ev devokên hatîye hilbijartin di nav xwe de 
jî xwedîyê bikaranîneke homojen nînin. Eger her devok bi hemû varyasyonên xwe ve di nav vê 
xebatê de cih bigirtina wê xebat gelek berfireh bûya. Loma jî hem hemû devok nehatine hilbijartin 
hem jî ji devokên hilbijartî tenê cihek û hin kes ji wê mintiqê hatine neqandin. Divê di serî de behsa 
girseya axiverên ji bo vê analîzê hatîye hilbijaritin bê kirin. Paşê jî divê di derbarê amûra pîvana 
îzafeyê de agahî bê dayîn ku ev amûr ji hêla nivîskarê vê gotarê ve hatîye pêşxistin. 

Ev xebat wextê tetbîqî qadê bû, hin pirsgirêk hatin meydanê. Lewra kurmancî di nav 
gurehîneke gelek lez de (asîmîlasyon) ye û hemû nifşên axiverên vî zimanî wek hev naaxivin. Di 
vê guherînê de duzimanîtî jî xwedî bandoreke gelek mezin e. Her wekî Öpengin dibêje “mirov 
dikare dîyar bike ku cimaeta zimanî ya kurdîyê xwedanê qerekterê duzimanîya civakî ye, bi kurdî 
û bi tirkî” (Öpengin, 2011: 37). Bi taybetî wextê mijar mijareke hesas wek rêkkeftina zayendî û 
hejmarî be, wê demê gelek bikaranînên cuda di navbera nifşan de derdikevin holê. Loma jî, wextê 
ev pirsên amûra pîvanê ji axiveran hate pirsîn ji sê jenerasyonan pirs hatin kirin; yên ciwan, yên 
navsere û yên kal. Dîsa mijara zayendê li hember zayenda bîyolojik ya axiveran hesas e û di 
kurmancî de jî kesê ku refere lê tê kirin ji bo mijara zayendê giring e, axiver ne tenê ji hêla emr ve 
lê ji hêla zayenda bîyolojîk ve jî wek jin û mêr hatin senifandin. Di encamê de li her heremê ji şeş 
kesan ev pirs hatin kirin; ciwan-mêr, ciwan-jin, navsere-mêr, navsere-jin, kal-mêr û kal-jin. 

Di bikaranîna paşgira îzafeyê de navdêr pêşîyê ji hêla fonksîyonên xwe yên rêzimanî ve 
hatine dabeşkirin. Ev kişandin di bin sê beşan de ne; dîyar, nedîyar û nîşander. Paşê navdêr li gor 

                                                 
1 Herçî her du awayên (ek-ê, ek-î) Komxebata Kurmancîyê ji bo nivîsînê rast bibîne jî, lê ji ber sedema têrbelavbûna 
awayê duyem (–ek-î) Komxebat bi piranî vî awayî tercîh dike (Komxebata Kurmancîyê, 2019: 134). 
2 Komxebata Kurmancîyê her du awayan jî ji bo nivîsînê rast dibine. Lê Komxebata Kurmancîyê ji ber sedema li 
jorê dîyarkirî, bi piranî awayê yekem (-ek-a) tercîh dike (Komxebata Kurmancîyê, 2019: 135) 
3 Lê herçî tercîha vê Rêberê (Rêvera Rastnivîsînê) ye, awayê pêşîn e, ango awayê ku di nivîsîna kurmancîyê da, 
“n”ya nişana pirhejmarîyê li derveyî nahêle û îzafeya navdêrên her du zayendan yên pirhejmar ê nenasyar bi awayê 
“-(y)ên”ê dinivîse (Komxebata Kurmancîyê, 2019: 137) 
4 Ev senifandin li gor senifandina devokên kurdîya kurmancî ya Haig û Öpengin (2014) hatîye kirin ku ev xebat bi 
nave “Regional Variation in Kurmanji: A Preliminary Classification of Dialects” (Di kurmancî de Varyasyona 
Heremî: Senifandineke Destpêkî ya Devokan) hatîye çapkirin. 
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zayend û hejmara xwe di bin sê beşan de hatine dabeşkirin; nêr, mê û pirjimar. Li pey vê 
dabeşkirinê navdêrên nêr û mê ji hêla maneya xwe ve jî hatine dabeşkirin; yên însan, yên neînsan, 
yên mervantîyê, yên necandar, yên qerzkirî (ev du beş in; yên ku peyveke kurmancî ji bo wê heye 
(wek “yağ”a (rûn) tirkî) û yên ku peyveke kurmancî ji bo wê tuneye (wek, “hemşire”ya Farisî). Li 
pey vê, navdêrên pirjimar wek yên tên hejmartin û yên nayên hejmartin hatine dabeşkirin. Di 
dawîyê de navdêrên cot-zayend li lîsteyê hatine zêdekirin. Di encama vê senifandinê de amûreke 
pîvanê ya ji pêncî û pênc pirsan pêkhatî derket meydanê.5 Ev pirs bi tirkî ji axiveran hatîye pirsîn 
û bi kurdî cewabên wan hatine hildan. 

Di vê xebatê de, em di serî de li ser paşgirên zayend û hejmarê yên îzafeyê û fonksîyonên 
van paşgiran sekinîn. Paşê em li ser bikaranîna îzafeyê di devokên hilbijartî de sekinîn. Di encamê 
de jî bi gelenperî behsa destketîyan hatîye kirin. 

1. Îzafe Di Kurdîya Kurmancî de  

Îzafe termek e ku di zimannasîya Îranî de ji bo avanîya ravekê tê bikaranîn. Partîkela îzafeyê 
ku ji bo girêdana hêmanên raveker ji bo navdêra eslî ya avanîya îzafeyê tê bikaranîn. Ev partîkel 
di Kurdîya Kurmancî de li hember zayend û hejmarê hesas e. Ji bilî fonksîyona girêdanê ev partîkel 
di fonksîyona anaforîk de jî tê bikaranîn. Ev her du fonksîyon ew fonksîyon in ku heta niha tên 
zanîn. Haig (2007; 2008; 2011) behsa fonksîyoneke din ya partîkela îzafeyê dike. Ev fonksîyona 
nû ya partîkela îzafeyê, bikaranîna îzafeyê ji çarçova morfolojîk ber bi çarçoveyeke sentaktîk 
berfireh dike. Di vê fonksîyonê de partîkela îzafeyê di hevokên navdêrî û yên lêkerî de îşaretî bikerê 
(hin caran bireserê) dike. Di hevokên lêkerî de bi piranî maneya berdewamîyê û maneya perfektîyê 
dide. Ev fonksîyon di lîteratûrê de wek îzafeya berfirehbûyî (extended ezafe) hatîye îfadekirin. Em 
ê di vê xebatê de li ser îzafeya berfirehbûyî nesekinin. Tişta ku di vê xebatê de em ê li ser bisekinin 
fonksîyonên partîkela îzafeyê yên girêdanê û anaforîk in. 

1.1. Di Kurdîya Kurmancî de Avanîya Îzafeyê 

Partîkela Îzafeyê ji bo têkilîya di navbera navdêreke dîyar an jî yeke nedîyar û hemû raveker 
û her cure pêbestên wê navdêrê teqîirî tê bikaranîn. Ev partîkel tê dawîya navdêra dîyar an jî ya 
nedîyar û bi wê re yekûnekê çê dike. Li gor zayend û hejmara navdêrê ev partîkel diguhere 
(Bedîrhan û Lescot, 2005: 73; Tan: 2015: 56;Taş, 2013: 34; Samûr, 2012: 30). Yanê partîkela 
îzafeyê ji bo çêkirina ravekan tê bikaranîn. Di ravekan de navdêra eslî raveber e û partîkelên îzafeyê 
distîne. Wek,6 

 

Mal-a Sînem-ê 

Raveber (N.E.) – partîkela Îzafeyê Raveker (Navdêr)-tew.m. 

 

                                                 
5 Ev tablo wek pêvek di dawîya gotarê de hatîye dayîn. 
6 Kurtenîşanên di vê gotarê de hatî bikaranîn wek pêvek di dawîya gotarê de hatîye dayîn. 
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Bi navdêra eslî qest ew bêje ye ku wexta ravek tê çêkirin, ji wê gruba bêjeyan bêjeya ku tê 
qestkirin e. Di mînaka me de wexta “mala Sînemê” tê gotin, tişta tê qest kirin “Sînem” nîne lê 
“mal” e.  

Her wekî li jor jî hate behskirin partîkela îzafeyê li gor zayend û hejmara navdêra eslî dibe 
ku di hin formên cuda de derkeve pêşberî me. Dîsa çawa navdêra eslî rewşa dîyar de dikare bê 
bikaranîn herwekî wê dikare di rewşa nedîyar de jî bê bikaranîn. Eger em partîkela îzafeyê li gor 
zayend, hejmar, dîyarî û nedîyarîyê di nav tabloyekê de bidin wê wiha be (Tan, 2015; Bedîr Han û 
Lescot, 2004; Taş, 2013; Ekîncî, 2007; Adak, Aydin û yên din, 2016; Samûr, 2012; Komxebata 
Kurmancîyê, 2019): 

Tablo 2: Partîkelên Îzafeyê di Kurdîya Kurmancî de 

Zayend û Hejmar Dîyar Nedîyar 

Nêr {-ê} {-ek-î / -ek-ê}  

Mê {-a} {-ek-e/ek-a} 

Pirjimar {-ên} {-in-e / -in-ên}  

 

Eger em ji bo her partîkelê mînakekê bidin wê mînakên me wiha bin; 
(1) 

keç-a min 

NE–îz.m.yekhejm.. 1y.tew. 
(2) 

derî-yê mal-ê 

NE–îz.n.yekhejm. Nvd.–tew.m. 
 

(3)  

keç-ên min 

NE–îz.pirhejm.. 1y.tew. 
(4) 

keç-ek-e/a min 

NE–nedîy.yekhejm.–îz.m. 1y.tew. 
(5) 

deri-(y)ek-î/ê mal-ê 

NE–Nedîy.yekhejm.–îz.n. navd.–tew.m. 

(6) 
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keç-in-e/ên Min 

NE-Nedîy.pirhejm–îz.pirhejm. 1y.tew. 

 

Di mînaka (1)î de paşgira dîyar ya mê{-a}; di (2)yan de paşgira dîyar ya nêr {-ê}; di (3)yan 
de paşgira dîyar ya pirjimar {-ên}; di (4)an de paşgira nedîyar ya mê {-e/a}; di (5)an de paşgira ne 
dîyar ya nêr {-î-ê} û di (6)an de paşgira nedîyar ya pirjimar {-e/ên} hatîye bikaranîn. 

Di avanîya îzafeyê de, yanê di ravekê de hin hêman berîya navdêra eslî û hin jî pey navdêra 
eslî tên. Eger ev rêz bi formulasyonekê bê dayîn wê wiha be; 

Dîyarker (Determiner) (D) Çendîker (Quantifier) (Ç) Rengdêrên Unvanan (R.U) Navdêra 
Eslî (N.E.) Çendîker (Quantifier) (Ç) Dîyarker (Determîner) (D) Fraza Daçekî (Prepositional 
Phrase) (F.D) Fraza Lêkerî (Verb Phrase), Temamker (Complement) (T) Rengdêr (adjective) (R) 
(Bülbül, 2017: 96-104). 

Her wekî li jorê jî xuya dibe hêmanên berîya navdêra eslî tên; dîyarker, çendîker û regdêrên 
unvanê ne û yên pey navdêra eslî tên jî çendîker, dîyarker, frazên daçekî, frazên lêkerî, temamkar 
û rengdêr in (Bülbül, 2017: 96-104). 

1.2. Di Kurdîya Kurmancî de Fonksîyonên Partîkela Îzafeyê 

Di Kurdîya Kurmancî de sê fonksîyonên partîkela îzafeyê hene. Ev fonksîyon fonksîyona 
girêdanê (adnominal linking), fonksîyona anaforîk (demonstrative/anaphoric) û fonksîyona zemanî 
(Tense Îzafe / Extended Îzafe) (Haig, 2011: 368-369). 

1.2.1. Fonksîyona Girêdanê ya Partîkela Îzafeyê 

Di vê fonksîyonê de partîkela îzafeyê hêmana ku pey navdêra eslî tê bi navdêra eslî ve girê 
dide. Wexta hêmana raveker bi navdêra eslî ve tê girêdan, partîkela îzafeyê ji hêla zayend û hejmara 
navdêra eslî ve allomorfên cuda hildide. Her wekî li jorê jî hatîye behskirin, îzafeya girêdanê 
çendîkeran, temamkeran, rengdêran, frazên daçekî û lêkerî bi navdêra eslî ve girê dide. Wek;  

yar -a min a esmer a ji Mûş-ê a ku duh hat 

NE-îzf.m. cîn. îz.m rengd. îz.m. daç. navd.-tew.m. îz.m. Fraza Lêkerî 

 

Her wekî ji mînakê jî tê dîtin navdêra eslî ”yar” cînavk, rengdêr, fraza daçekî û fraza lêkerî 
standîye û hemû jî bi partîkela îzafeyê ve hatine girêdan. 

1.2.2. Fonksîyona Anaforîk  

Di kurdîya kurmancî de bê ku navdêra eslî di nav ravekê de hebe, partîkela îzafeyê dikare di 
nav wê ravekê de bê bikaranîn. Di vê rewşê de partîkela îzafeyê peywira nîşandayînê hildigire. 
Yanê di fonksîyona anaforîk de partîkela îzafeyê di derveyê raveka ku aîdê wê ye, tê bikaranîn. 
Wek (Bedir Khan & Lescot 1986: 199);  
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Tu kîjan hesp-î di-bîn-î? 

2y.rast. Bêjeya Pirsê navd-tew.n. Pêş.DN-dîtin:KDN.-2y 

 

Yê Soro / yê min … 

anaf.îz.n. navd. /anaf.îz.n. 1y.tew. … 

 

Di vê mînakê de “yê”ya berîya “Soro” hatîye û “yê”ya berîya “min” hatîye mînak in ji bo 
fonksîyona anaforîk ya îzafeyê. Lewra ev partîkel bê navdêra eslî hatine bikaranîn û navdêra eslî 
nîşan didin.  

Fonksîyona girêdanê ya partîkela îzafeyê û fonksîyona anaforîk ya partîkela îzafeyê gelek 
nêzîkê hevdu ne û hin caran dibe ku tevlihev bibin. Cudahîya di navbera wan de hin caran bi 
navberên kurt ve dikare derkeve meydanê. Mesela (Haig, 2011: 368-69); 

(1) 

Bira-yê min ê mezin e. 

N.E.-îzf.Nêr 1YJ.TEW îzf.Nêr Rng. Kopula.3YJ. 

(2) 

Bira-yê min (I) ê mezin e. 

NE – îzf.n. 1y.tew. Navbera kurt îz.anaf.n. reng. Kopula. 3y. 
 

Di mînaka yekem de “birayê min ê mezin e” pêveber e û maneya “Birayê min mezin e” dide. 
Di mînaka duyem de pêveber “ê mezin e” ye. Biker “birayê min” e. Yanê maneya “Yê mezin birayê 
min e” di hevokê de heye. Ev mane bi navbera kurt a pey “min” û berîya “ê”yê ve hatîye dayîn.  

1.2.3. Fonksîyona Îzafeya Berfirehbûyî (Nîşankera Demî) ya Partîkela Îzafeyê 

Di beşa jorîn de behsa nêzîkbûna fonksîyona girêdanê û ya anaforîk hate kirin. Ev nêzîkbûn 
ji hêla Haig (2011) ve wek çavkanîya îzafeya berfirehbûyî tê nîşandan. Di vê fonksîyona partîkela 
îzafeyê de partîkela îzafeyê ji sînorên morfolojîyê derketîye û ber bi sînorên sentaksê berfireh bûye. 
Îzafeya berfirebûyî di hin devokên Kurmancî de wek perçeyeke pêveberê tê bikaranîn. Pêveber 
dikare bibe pêvebereke navdêrî yan jî bibe pêvebereke lêkerî. Wek (Haig, 2011): 

(1) 
xuşk-a min ya çû-î sîk-ê 

NE-îz.m. 1y.tew. îzf.berf.m. Çûn:KDB.-partîsîp navd.-m.tew. 

(2) 

hal-ê wî ê keftî -ye 

NE-îz.n. 3y.tew.n îz.berf. ketî- -kopula. 3y. 
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Di hevoka (1)î de îzafeya berfirehbûyî refereyî bêjeya mê ya “xuşk”ê dike loma di forma 
“mê” de hatîye bikaranîn. Dîsa ev hevok ji bo îzafeya berfirehbûyî di pêveberên lêkerî de mînak e. 
Dîsa di mînaka ewil de maneya perfektîyê heye. Yanê “xwîşka min” berîya niha “çûye” “sîkê” û 
hêj jî li wir e. Di hevoka (2)yan de jî îzafeya berfirehbûyî refereyî bêjeya nêr ya “hal”î dike loma 
jî forma “nêr” hatîye bikaranîn. Ev hevok jî ji bo îzafeya berfirehbûyî di pêveberên navdêrî (di vir 
de pêvebera rengdêrî ye) de mînak e. Lewra hevok hevokeke navdêrî ye. 

2. Bikaranîna Îzafeyê di Devokên Kurdîya Kurmancî de (Devokên Bakur, Başûrê 
Rojhilatê û Başûrê Rojavayê) 

Di vê beşê de em ê li ser bikaranîna partîkela îzafeyê di devokên başûrê rojhilat başûrê rojava 
û bakur bisekinîn.  

2.1. Devoka Başûrê Rojhilatê 

Ji bo devoka başûrê rojhilatê bajarê Şirnexê bajaroka Beytuşşebabê gundê Çemanê hatîye 
hilbijartin. Pirsên hatine amadekirin ji bo axiverên vê mintiqê hate pirsîn. Di vê beşê de em ê li ser 
partîkela îzafeyê ya dîyar û nedîyar û nîşanderên vê devokê bisekinin. 

2.1.1. Partîkela Îzafeyê ya Dîyar 

Di vê devokê de partîkela îzafeyê ya dîyar bi cudahîyeke gelek kêm ve wek kurdîya kurmancî 
ya standart hatîye bikaranîn. Yanê navdêrên mê partîkela {-a}yê yên nêr partîkela {-ê}yê standine. 
Tenê navdêr wexta pirjimar hatine kişandin hin caran dengdara /n/yê ji partîkela pirjimarîyê ya {-
ên}ê dikeve û ev partîkel yan wek {-ê} yan jî wek {-êd/êt}ê tê bikaranîn. Eger navdêra eslî yanê 
raveber ji ravekerekê zêdetir raveker standibe û axiver partîkela îzafeyê bo van bi kar anîbe, dîsa 
wek kurmancîya standart partîkela îzafeyê li hember zayend û hejmarê hesasîyeta xwe diparêze. 
Mînak:  

1. (Ş.K.Mêr)7 

Ew jinik-a can berxik-ên me yên sipî maç di-ket-in 

Cînv.Nîş.rast. NE-îz.m. Reng. NE-
îz.pirhejm. 

1y.tew. îz.pirhe
jm. 

Reng. Navd. Pêş.DN-kirin:KDN-3y. 

2. (Ş.NS.Mêr) 

Em ê beran-ê wî di-kir-in 

cinv.1p.rast. îz.berf. NE-îz.n. cînv.3y.tew. Pêş.DN-kirîn:KDN-1p. 

3. (Ş.NS.Mêr) 

Şivan-ê gênç wê çêl û ga-(y)êt wi çêrîn-îtin 

NE-îz.n. reng. cîn.m.tew. NE gih. NE-îz.pirhejm. cîn.3y.tew. çêrîn:KDN-3y. 

                                                 
7 Kurteyên ji bo herem, emir bi vî awayî ne: Ş.: Şirnex, M:Mûş, S: Semsûr; C: Ciwan, N.S.: Navsere, K: hal. 
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Di (1)î de partîkela {-a}yê ya pey “jinik”ê hatî partîkela îzafeyê ya mê; {-ên}a pey 
“berxik”ê hatî partîkela îzafeyê ya pirjimar û {-yên}a rengdêra “sipî” bi navdêra eslî ya “berxik”ê 
ve girê dide jî ji bo rêkkeftina hejmarî ya partîkela îzafeyê bi navdêra eslî re mînak e. Di (2)yan de 
{-ê}ya li pey “beran”î tê jî partîkela îzafeyê ya nêr re mînak e. Di (3)yan de jî partîkela {-(y)êt}ê 
wek partîkela pirjimar ya îzafeyê hatîye bikaranîn. 

Navdêrên cotzayend ji hêla hemû axiveran ve wek nêr hatine bikaranîn. Lê cînavkên 
refereyê du zayendan dikin jî ji hêla axivera ciwan ya jin ve wek mê hatîye bikaranîn. 

Mînak: (Ş.C.Jin) 
Ez ew-a nisax di-bînît-im 

Cnv.1YJ.RST. Rng.Nîş.-îzf.Mê Rng. Pêş.d.n.-dîtin:k.d.n.-1YJ 

 

Her wekî ji vê mînakê jî dîyar e rengdêra nîşanî ya “ew” herçiqas refereyê du zayenda jî 
bike ji hêla vê axiverê ve wek mê hatîye kişandin.  

2.1.2. Partîkela Îzafeyê ya Nedîyar 

Di vê devokê de partîkela îzafeyê ya nedîyar kêm zêde wek kurmancîya standart e. Lê hin 
axiver hin caran ji hêla rêkkeftina zayendê ve navdêrên mê jî wek nêr kişandine. Dîsa wexta navdêr 
nedîyar û pirjimar tê kişandin paşgira pirjimarîyê hin caran di şûna ku bibe {-ên} yan dibe {-ê} yan 
jî dibe {-êd}. Eger em bi mînakan vê rewşê bidin wê wiha be: 

 
1. (Ş.NS.J) 

Ez bûk-ek-e xwe y delal i di-bîn-im 

cîn.1y.rast. NE-nedîy.-îz.nedîy.m. cîn. îz. Notr reng. îz.berf. pêş.DN-dîtinKDN-1y. 
2. (Ş.NS.M) 

Em beran-ek-î wî di-kir-in 

cîn.1p.rast. NE.nedîy.-îz.n. cîn.3y.n.tew. pêş.DN-kirîn:KDN-3p. 

3. (Ş.NS.J) 

Ew ê l ê-meyteb arqadaş-ek-î me ît-bîn-di 

cîn.3y.ras
t. 

îz.berf. pêş.daç. navd.-tew.m. NE.-Nedîy.-îz.n. cîn.1p.tew. pêş.DN-dîtin-
KDN-3y. 

4. (Ş.C.M.) 

Ez bûk-ek-î xwe ya delal di-bîn-im 

cîn.1y.rast. NE.-nedîy.-îz.n. cîn. îz.m. reng. pêş.DN-dîtin-KDN-1y. 
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5. (Ş.NS.M) 

Zilam dê hinde deyn-êd xwe det-in 

navd.rast. PDB reng.nedîy. NE.-îz.p. cîn. dayîn:KDN-3j. 

6. (Ş.C.J) 

Ez bûk-ak-a xwe ya delal di-bîn-im 

cîn.1y.rast. NE.-nedîy-îzf.m. cîn. îz.m. reng. Pêş.DN-dîtin:KDN-1y 

 

Di mînaka yekem de navdêra mê “bûk” paşgira nedîyarîyê {-ek-} û paşê jî paşgira nedîyar 
ya mê {-e}yê standîye. Di mînaka (2)yan de navdêra nêr “beran” paşgira nedîyarîyê {-ek-}ê û paşê 
jî paşgira nedîyar ya nêr {-î}î standîye. Di mînaka (5)an de jî navdêra “deyn” paşgira pirjimarîyê 
{-êd}ê standîye û ji bo wateya nedîyarîyê jî bêjeya “hinde”yê hatîye berîya navdêra eslî. Ji bilî 
guherîna paşgira pijimarîyê ji {-ên}ê bo {-êd}ê, ev her sê mînak wek kurmancîya standart e. 
Mînaka (3)yan ji bo navdêrên cotzayend mînak e. Navdêra “arqadaş” ku di kurmancî de “heval” e, 
navdêreke cotzayend e û wek nêr hatîye kişandin. Tişta balkêş di vê derê de ew e ku ev bikaranîna 
nêr ji hêla axiverê jin ve hatîye bikaranîn. Ev jî nîşan dide ku nêrtîya gelenper di vê devokê de wek 
gelek devokên kurmancî gelek berbelav e.  

Di mînaka (4)an de axiverê ciwan yê mêr navdêra mê “bûk”ê wek nêr kişandîye (-ekî nedîyar 
nêr e) lê wexta ravekera duyem (delal) li ravekê zêde kirîye dîsa vegerîye rêkkeftina mê (ya). 
Dikare bê gotin îzafeya nedîyar li gor îzafeya dîyar li hember rêkkeftinê qelstir e. Lewra guherîn 
di partîkela îzafeyê ya dîyar de na ya nedîyar de pêk hat.  

Wek dawî ji bo bikaranîna cuda ya mînaka (5)an ev dikare bê gotin ku ev axivera ciwan ya 
jin di şûna ku ji bo pagira nedîyar ya mê {-e}yê bi kar bîne {-a}yê bi kar anîye. Sebebê vê jî ew e 
ku dîya vê axiverê ji Cizîrê ye û Cizîrî vê formê bi kar tînin.  

2.1.3. Nîşander 

Di vê devêkê de rengdêra nîşander bi navdêra eslî ya ravekê re di nav rêkkeftina zayendî û 
hejmarî de ye. Navdêrên mê bi rengdêrên nîşander yên “vê / wê” ve, yên mê bi nîşanderên “vî /wî” 
yan jî “vi / wi” ve û yên pirjimar jî bi “wa” ve tê nîşandan. Mînak; 

1. (Ş.K.M) 

Tu vê mih-a mi doş-î 

cîn.2j.rast. cîn.nîş.m.Nêz.tew. NE.-îz.m. cîn.1y.tew. dotin:KDN-2y. 

2. (Ş.K.M) 

Ez ewi zava-yê Mistefa di-bînît-im 

cnv.1y.rast. cîn.nîşn.n.Dûr.tew. NE.îz.n. navd. Pêş.DN-dîtin:KDN-1y. 

3. (Ş.K.M) 
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Şivan-ê cihêl wa çêl û paz-a i çêrîn-it 

NE.îz.n. regd. cîn.nîş.pirhejm.tew. NE gih. NE.-îz.p îzf.berf. Çêrîn:KDN-3y. 

4. (Ş.C.M) 

Ez wî bûk-a xwe ya nû di-bîn-im 

cîn.1y.rast. cîn.nîş.Dûr.m.tew. NE.-îz.m. cîn. îz.m. reng. Pêş.DN-dîtin:KDN-1y. 

5. (Ş.C.M) 

Hun çîya-yê he yê bilind i di-bîn-in? 

cîn.2p.rast. NE.-îz.n. bêj.nîş. îz.n. reng. îz.berf. Pêş.DN-dîtin:KDN-p. 

 

Di mînaka (1)î de nîşandera mê “vê”yê bi navdêra mê “mih”ê re ketîye nava rêkkeftinê. Di 
mînaka (2)yan de nîşandera “ewi”yê bi navdêra nêr ya “zava”yî re ketîye nava rêkkeftina zayendî. 
Di mînaka (3)yan de nîşandera pirjimar ya “wa” yê hatîye bikaranîn û bi navdêrên “çêl û paz”an 
re rêkkeftina pirjimarî çê kirîye. Axiverê ciwan yê kur di mînaka (4)an de dijî rêkkeftinê 
tevgerîyaye û rengdêra nîşander ya “wî”yê ji bo navdêra mê “bûk”ê bi kar anîye, lê ev axiver nadêrê 
xwe wek mê kêşandîye. Ev jî nîşan dide ku eger jiholêrabûneke rêkkeftina zayendî pêk bê nîşander 
berîya partîkela îzafeyê wê ji holê rabe. Wek dawî di mînaka pêncan de xuya dibe ku hin caran 
cihê ku rengdêrên nîşander yên me behskirî ji bo nîşandanê werine bikaranîn di şûna wan de bêjeya 
“he” dikare bê bikaranîn.  

Eger em partîkela îzafeyê ya dîyar û nedîyar dîsa nîşanderên bi ravekan re tên bikaranîn ji bo 
vê devokê di nav tabloyekê de bidin wê wiha be: 

Tablo 3: Di Devoka Başûrê Rojhilatê de Bikaranîna Partîkela Îzafeyê û Nîşanderan 

 Partîkela Îzayfeyê ya Dîyar Partîkela Îzafeyê ya Nedîyar Nîşander 

Nêr {-ê} (ek){-î} vi / vî …. {-ê} 

Mê {-a} (ek) {-e} vê …. {-a} 

Pirjimar {-ê(n)} / {-ê(d)} hin/hinde … {-ê(n)}/{-ê(d)} va(n) …. {-ê(n)}/{-ê(d)} 

 

3.2. Devoka Bakur 

Ji bo vê devokê Bajarê Mûşê, gundê Zîyaretê hate hilbijartin. Pirsên avanîya îzafeyê dipîvin 
li axiveran hate tetbîqkirin. Niha wê partîkela îzafeyê ya dîyar û nedîyar û nîşanderên avanîya 
îzafeyê nîşan didin bi rêzê ji bo vê devokê bê dayîn. 

3.2.1. Partîkela Îzafeyê ya Dîyar 

Partîkela îzafeyê di vê devokê de herî aşîkar di rewşa dîyar de rêkkeftina zayendî pêk tîne. 
Rêkkeftina zayendî wek kurdîya standart e lê di rêkkeftina hejmarî de pirî caran paşgira {-ên}ê 
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dengê xwe yê dawîyê /n/yê winda dike û dibe {-ê(n)}. Dîsa wexta raveber ji ravekerekê zêdetir 
raveker bigire hin caran partîkela îzafeyê ya ravekerên duyem nîşan didin hesasîyeta xwe ya 
zayendê winda dikin û dibine “y”. Mînak;  
1. (Hemû axiver) 

Ez bûk-a xwe y teze di-bîn-im 

cîn.1y.rast. NE.-îz.m. cîn. îz.Notr reng. Pêş.DN-dîtin:KDN-1y. 

2. (M.K.M) 

Şivan-ê ciwan çêlek û conege-yê jinik-ê di-çêrîn-e 

NE.îzf.n. reng. NE gih. NE-îz.pirhejm. navd.-tew.m. pêş.DN-çêrandin:KDN-3y. 

3. (M.C.J) 

Ew-a ku nexweş e di-bîn-im 

cîn.nîş.-îz.m. Temaker reng. Kopula.yekhejm. Pêş.DN-dîtin:KDN-1y. 

 

Di mînaka (1)î de partîkela îzafeyê {-a}yê navdêra mê “bûk”ê nîşan daye û ravekera duyem 
bi partîkela notrbûyî “y”yê ve nîşan daye. Di (2)yan de partîkela îzafeyê ya nêr {-ê} ji bo navdêra 
nêr “şivan” hatîye bikaranîn. Dîsa navdêra pirjimar ya “conege”yê partîkela îzafeyê ya {-ê(n)}ê 
standîye. Di vê devokê de piranî dengê /n/yê ji partîkela pirjimarîyê dikeve. Di (3)yan de axivera 
ciwan ji bo cînavka ku refereyî du zayenda dike partîkela mê {-a}yê bi kar anîye ku ev jî nîşan dide 
zayenda axiveran li ser rêkkeftina zayenda rêzimanî bandora xwe heye.  

3.2.2. Partîkela Îzafeyê ya Nedîyar 

Di vê devokê de partîkela îzafeyê ya nedîyar ji bilî axiverê kal yê mêr ji hêla hemû axiveran 
ve rekkeftina zayendî winda kirîye. Navdêr wexta di nav avanîya îzafeyê de wek nedîyar têne 
kişandin, di vê devokê de axiver, yan partîkela nêr ya {-î}yê ji bo her du zayendan bi kar anîne yan 
jî tenê paşgira nedîyarîyê {-ek-}ê bi kar anîne. Navdêr wexta nedîyar pijimar hatine kişandin 
navdêra eslî paşgira {-ê(n)}ê hildaye û berîya ravekê jî bêjeya “hinek” hatîye bikaranîn. Mînak: 
1. (M.K.M) 

Ez bûk-ek-e xwe ya rind di-bîn-im 

cîn.1y..rast. NE.-nedîy.-îz.m. cîn. îz.m. reng. Pêş.DN-dîtin:KDN.-1y. 

2. Hemû Axiver 

Ew zav-ek-î ap-ê te di-bîn-e 

cîn.3y.rast. NE.-nedîy.-îz.n. NE.-îz.n. cîn.2y.tew. Pêş.DN-dîtin:KDN-3y. 

3. (M.K.J) 

Jinik telefon-ek xirabe di-kir-e 

navd.rast. NE.-nedîy. reng. PDN-kirîn:KDN-3y. 

4. (M.NS.J), (M.C.M), (M.C.J) 
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Jinik telefon-ek-î xirabe di-kir-e 

navd.rast. NE.-nedîy-îz.n. reng. PDN-kirîn:KDN-3y. 

5. Hemû Axiver 

Jinik hinek berx-ê me y qerqaş maç dike 

navd.rast. BêjNedîy. NE.-îz.Pirhejm. cîn.1p.tew. îz.Notr reng. Navd.(Lêk.) PDN-kirin:KDN-3y. 
6. (M.G.K.) 

Ew heval-ek-î we y li oqil-ê da di-bîn-e 

cîn.3y.rast. NE.-nedîy.-îz.n. cîn.2p.tew. îz.Notr Pêşdaç. navd.-tew.m Paşdaç. PDN-dîtin:KDN-3y. 

 

Di mînaka (1)î de navdêra mê “bûk” pêşîyê paşgira nedîyarîyê {-ek-}ê sitandîye paşê jî 
paşgira nedîyarîyê ya mê {-e}yê standîye ku ev wek kurdîya standart e. Ev bikaranîn ji hêla axiverê 
kal ve hatîye bikaranîn. Ji bilî wî tu kes vê formê bi kar neanîye. Di (2)yan de navdêra nêr “zava” 
partîkela nedîyarîyê {-î}yê satandîye ku ev jî wek kurdîya standart e. Yanê di navdêrên nêr de 
rêkkeftina zayendî di partîkela îzafeyê ya nedîyar de heye. Di (3) û (4)an de navdêra mê “telefon” 
bi partîkela nedîyarîyê ya mê ve nehatîye kişandin. Bileqs ya bêyî partîkela nedîyarîyê tenê bi 
paşgira nedîyarîyê {-ek-}ê ve hatîye kişandin (3); yan jî bi parîtkela nêr ya nedîyar {-î}yê ve hatîye 
kişandin. Ev jî nîşan dide ku partîkela îzafeyê ya nedîyar notralîze bûye. Mînaka (5)an ji bo 
nedîyarîya pijimar mînak e. Di wê derê de navdêra raveber paşgira {-ê(n)}ê standîye û berîya 
ravekê bêjeya nedîyarîyê “hinek” hatîye bikaranîn. Wek dawî di (6)an de navdêra cotzayend 
“heval” ji hêla axivera ciwan ve jî wek nêr hatîye bikaranîn ku ev jî nîşan dide di kêşana nedîyarîyê 
de notralîzasyoneke berfireh çêbûye.  

3.2.3. Nîşander 

Di vê devokê de wek partîkela îzafeyê ya nedîyar di nîşanderan de jî hesesîyeta zayendê ji 
holê rabûye. Tenê axiverê kal li hember zayendê hesas tevgerîyaye. Nîşander di nîşandera nêr 
“wî/vî” de standardîze bûye. Navdêrên cotzayend jî her wekî hemû navdêran nîşandera nêr ve 
hatine nîşandan. Mînak: 
1. Hemû Axiver 

Em wî beran-ê wî di-kir-in 

cîn.1p.rast. cîn.nîş.3y.Dûr.tew.n. NE-îz.n. cîn.3y.tew.n. PDN.-kirîn:KDN-pirhejm. 

2. (M.K.M) 

Tu vê mi-ya min di-doş-î 

cîn.2y.rast. cîn.nîş.3y.Nêz.tew.m. NE.îz.m. cîn.1y.tew. PDN-dotin:KDN-2y. 

3. Ji bilî (M.K.M) Hemû axiver 

Tu vî mi-ya mi di-doş-î 
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cîn.2y.rast. cîn.nîş.3y.Nêz.tew.n NE.-îz.m cîn.1y.tew. PDN-dotin:KDN-2y. 

4. Ji bilî (M.N.J) hemû axiver 

Ez wî nexweş-ê halsiz di-bîn-im 

cîn.1y.rast. cîn.nîş.3y.Dûr.tew.n. NE.-îz.n. reng. PDN-dîtin:KDN-2y. 

 

Di mînaka (1)î de navdêra nêr “beran” nîşandera nêr “wî”yê standîye. Di (2)yan de mînaka 
axiverê kal heye ku navdêra mê “mî” bi nîşandera mê ve hatîye nîşanan. Di (3)yan de ji bilî axiverê 
kal hemû axiverên din ji bo navdêra mê “mî”yê nîşandera nêr “vî”yê bi kar anîne. di çaran de jî 
rengdêra “nexweş” ku di fonksîyona navdêrê de hatîye bikaranîn bi nîşandera nêr “wî” ve hatîye 
nîşandan. 

Di devoka bakur de partîkelên îzafeyê yên dîyar û nedîyar û nîşander bi vî awayî ne. 

 
Tablo 4: Di Devoka Bakur de Bikaranîna Partîkela Îzafeyê û Nîşanderan 

 Partîkela Îzafeyê ya Dîyar Partîkela Îzafeyê ya Nedîyar Nîşander 

Nêr {-ê} {-ekî} vî ….{-ê} 

Mê {-a} {-ekî} vî …{-a} 

Pirjimar {-ê(n)} hinek …{-a(n)} van ….{-ê(n)} 

 

3.3. Devoka Başûrê Rojavayê 

Ji bo vê devokê ji navenda bajarê Semsûrê axiver hatin hilbijartin. Ji axiveran re pirsên berê 
hatî amadekirin hate pirsîn ku li jorê behs lê hatibû kirin.  

3.3.1. Partîkela Îzafeyê ya Dîyar 

Di vê devokê de ji bo partîkela îzafeyê ya dîyar sîstemeke cuda heye ku heta niha di lîteraturê 
de behsa wê nehatîye kirin. Her wekî di teza doktorayê ya Yonat (2019) de jî cara ewil behsa wê 
hatîye kirin di devokeke kurdîya kurmancî de ku li Qafqasyayê tê xeberdan, navdêrên pirjimar jî ji 
hêla senifa xwe ya zayendî ve li gor însanbûn û neînsanbûnê kategorîze dibin. Yanê bi gelennperî 
navdêrên însanan û yên neînsanan wexta di nav ravekê de bi awayekî pirjimar têne kişandin 
paşgirên cuda distînin. Rewşeke wek vê di vê devokê de di partîkela îzfafeyê ya yekjimar de heye. 
Di vê devokê de navdêr wexta partîkela îzafeyê ya dîyar dîstînin di navdêrên însanan de marûzê 
cudahîyekê nabin lê wexta navdêra raveberê neînsan be wê gavê li hember zayendê hesas dibin. 
Navdêrên însanan yên nêr û yên mê partîkela îzafeyê ya dîyar {-ê}yê distînin. Ji bo navdêrên ne 
însanan eger navdêr nêr be paşgira {-î}yê û eger navdêr mê be paşgira {-ê}yê distînin. Navdêrên 
pirjimar jî parîtîkela îzafeyê ya dîyar {-ê(n)}ê distînin lê pirî caran dengê /n/yê ya dawî dikeve. Bi 
vî awayî em dikarin mînakan pêşkeş bikin: 
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1. Ji bilî (A.C.J) hemû Axiver. 

Ez bûk-ê xwe y nû di-bîn-im 

cîn.1y.rast. NE.-îz.Notr cîn. îzfû.Notr reng. PDN-dîtin:KDN-1y. 

2. Hemû Axiver 

Ew î zava-yê mi di-wn-e 

cîn.3y.rast. îz.berf. NE.-îz.Notr cîn.1y.tew. PDN-dîtin:KDN-3y. 

3. Hemû Axiver 

Jink-ê rindik berxik-ê me y gewr paç di-k-e 

NE.-îz.Notr reng. NE.-îz.Notr cîn.1y.tew. îz.Notr reng. navd.(Lêk.) PDN-kirin:KDN-3y 

4. Hemû Axiver 

Em beran-î wî hil-di-gr-ine 

cîn.1p.rast. NE.-îz.n.(Neînsan) cîn.3y.n.tew. Pêşgir-PDN-girtin:KDN-pirhejm. 

5.Hemû Axiver 

Ez çîya-yî bilind di-wn-ime 

cîn.1y.rast. NE.-îz.n.(Neînsan) reng. PDN-dîtin:KDN-1y. 

6. Hemû Axiver 

Tî mîy-ê mi di-doş-î 

cîn.2y.rast..îz.berf. NE.-îz.Notr cîn.1y.tew. PDN-dotin:KDN-2y. 

Di (1)î de navdêra mê “bûk” di (2)yan de navdêra nêr “zava” partîkela îzafeyê ya dîyar {-
ê}yê standine ku ji bo navdêrên însanan tê bikaranîn. Di (3)yan de navdêra “berxik” wek pirjimar 
hatîye kişandin û paşgira pirjimarîyê ya {-ê(n)}ê hildaye ku dengê /n/yê ya dawîya vê paşgirê de 
ketîye. Di (4)an de navdêra nêr ya neînsan “beran” û di (5)an de jî ya “çîya” partîkela îzafeyê ya 
{-î}yê standîye ku ev di vê devokê de taybetîya herî balkêş e. Her wekî di şeşan de jî xuya dibe 
navdêra mê ya neînsan “mî” paşgira {-ê}yê standîye ku ev ji yên navdêrên neînsan yên nêr {-î}yê 
cudatir e. 

3.3.2. Partîkela Îzafeyê ya Nedîyar 

Partîkela îzafeyê ya nedîyar di vê devokê de {-î} ye û berîya vê partîlê jî paşgira {-(i/ê)k-} 
ya nedîyarîyê tê bikaranîn. Di navbera navdêrên nêr û mê de ferq tune. Wexta navdêr pirjimar tê 
kişandin jî paşgira nedîyarîyê ya {-in}ê tê bikaranîn. Bi vî awayî: 
1. Hemû Axiver 

Ew zava-k-î ap-ê te di-wn-e 

cîn.3y.rast. NE.-nedîy.-îz.Notr NE.-îz.Notr cîn.2y.tew. PDN-dîtin:KDN-3y. 
2. Hemû axiver 

Wun çîya-k-î bilind di-wn-ine mi? 

www.arsivakurdi.org

w
w
w
.a
rs
iv
ak
ur
di
.o
rg



 

Kovara Kurdinameyê ya Navnetewî        
Jimar: 3            Mijdar            2020        

 

International Journal of Kurdiname 
Issue: 3       November         2020 55 

cîn.2p.rast. NE.-nedîy.-îz.Notr reng. PDN-dîtin:KDN-pirhejm. Bêja pirsê ya ji Tirkî hatî standin 
3. Ji bîlî (A.K.J) Hemû Axiver 

Tî y mi-k-î min di-doş-e 

cîn.2y.rast. îz.berf. NE.-nedîy.-îz.Notr cîn.1y.tew. PDN-dotin:KDN-2y. 

4. Ji bilî (A.K.J) Hemû Axiver 

Tu mi-k min di-doş-e 

cîn.2y.rast. NE.-nedîy. cîn.1y.tew. PDN-dotin:KDN-2y. 

5. Hemû Axiver 

Jinik berxik-in me yê gewr paç di-k-e 

navd.rast. NE.-
nedîy.pirhejm. 

cîn.1p.tew. îzf.pir
hej. 

reng. navd.(lêk.) PDN-kirin:KDN-3p. 

 

Di (1) û (2)yan de navdêrên “zava” û “çîya” pêşîyê paşgira nedîyarîyê {-k-}yê standine û 
paşê jî parîtkela nedîyarîyê {-î}yê ve hatine kişandin. Sebeba ku çima du mînakên nêr hatî dayîn 
ew e ku ji van navdêran yek navdêrên înîsanan e û ya din navdêrên neînsanan e. Her wekî me li jor 
jî behs kir parîtkela îzafeyê ya dîyar li hember navdêrên nêr yên însan û nensanan hesas e. Lê 
partîkela îzafeyê ya nedîyar xwedîyê vê hesasîyetê nîne. Di (3) û (4)an de navdêra mê “mî” di ya 
ewil de hem paşgira nedîyarîyê hem jî partîkela îzafeyê ya nedîyar standîye. Lê di ya (4)an de tenê 
paşgira nedîyarîyê {-k} hatîye bikaranîn. Di (5)an de navdêra “berxik” bi awayeke pirjimar hatîye 
kişandin û tenê paşgira nedîyarîyê {-in}ê standîye. Di kurmancîya standart de partîkela îzafeyê ya 
nedîyarîyê {-e} jî li vê derê zêde dibe. Lê di vê devokê de ev tune.  

3.3.3. Nîşander 

Di nîşanderan de di vê devokê de bikaranîneke weka kurdîya standart heye. Ravekên navdêra 
wan ya eslî nêr e nîşanderên “vî/wî” yên mê nîşanderên “vê/wê” û yên pirjimar jî nîşanderên 
“va(n)/wa(n)” bi kar tînin. Mînak: 
1. Ji bilî (A.NS.M) Hemû Axiver 

Ez vê bûk-ê xwe y nî hez na-k-ime 

cîn.1y.rast. cîn.nîş.Nêz.m. NE-îz.Notr. cîn. îz.Notr reng. navd.(lêk.) PDNN.-kirin:KDN-1y. 
2. Hemû Axiver 

Tî y vê mih-ê min di-doş-î 

cîn.2y.rast. îz.berf. cîn.nîş.Nêz.m. NE.-îz.Notr cîn.1y.tew. PDN-dotin:KDN-2y. 
3. Hemû Axiver 

Em î wî beran-î te hil-di-gir-ine 

cîn.1p.RST îzf.berf. cîn.nîş.Dûr.n. NE.-îz.n.(Neîsnan) cîn.2y.tew. Pêşgir.-PDN-
giritin:KDN-pirhejm. 
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4. (A.K.J), (A.K.M) 

Ew jin-a wa berxik-ê me paç di-k-e 

cîn.nîş.rast. navd.-Clîtîka Nîş. cîn.nîş.Dûr.pirhej

. 
NE.-
îz.pirhejm. 

cîn.1p.tew. navd.(lêk.) PDN.-kirin:KDN-3y. 

 

Di (1) û (2)yan de navdêrên mê yên “bûk” û “mî” bi nîşandera mê “vê”yê ve hatine nîşandan. 
Di (3)yan de navdêra nêr ya “beran” bi nîşandera nêr ya “wî”yê ve hatîye nîşandan. Ev navdêra nêr 
her çiqas navdêreke neînsanan be jî tu guherîn di nîşanderê de çênebûye. Di çaran de jî navdêra 
“berxik” ya pirjimar hatî kişandin jî bi nîşandera pirjimar ya “wa” ve hatîye nîşandan.  

Eger partîkela îzafeyê ya dîyar û ya nedîyar dîsa nîşanderên vê devokê di nava tabloyekê de 
bê dayîn wê wiha be:  

Tablo 5: Di Devoka Bakur de Parîtkela Îzafeyê ya Dîyar û Nedîyar û Nîşander 
 Partîkela Îzafeyê ya Dîyar Partîkela 

Îzafeyê ya 
Nedîyar 

Nîşander 

 Navdêrên însanan Ne navdêrên Însanan Navdêrên Însanan Ne Navdêrên Însanan 

Nêr {-ê} {-î} {-(i/ê)k-}-{-î} vî … {-ê} vî … {-î} 

Mê {-ê} {-ê} {-(i/ê)k-}-{-î} vê … {-ê} vê … {-ê} 

Pirjimar {-ê(n)} {-in} va(n) … {-ê(n)} 

 

NIRXANDIN Û ENCAM 

Îzafe taybetîyeke bingehîn ya rêzimana kurdîya kurmancî ye ku li hember zayend û hejmarê 
hesas e. Kurdîya kurmancî wek hemû zimanan xwedîyê gelek devokan e. Bikaranîna îzafeyê li gor 
devokan pirî caran diguhere. Di vê xebatê de em li ser sê devokên kurdîya kurmancî sekinîn ku di 
van devokan de îzafe hem ji hêla fonolojîk ve hem jî ji hêla fonksîyonên xwe ve cudahîyan nîşan 
da. Ji hêla fonolojîk ve bi piranî paşgira îzafeyê ya pirjimar {-ên} dengê xwe yê dawî /n/yê pirî 
caran hunda kirîye. Di devoka başûrê rojhilat de ev deng bi dengê /t/ yan jî /d/yê ve guherîye. Ji 
hêla fonksîyonî ve jî di devoka başûrê rojavayê de em rastê bikaranîneke cuda tên ku heta niha kes 
behsa vê bikaranînê nekiribû. Ev bikaranîn bi vî awayî ye ku artîkela îzafeyê ya dîyar ne li gor nêrtî 
û mêtîyê lê li gor însanbûn û neînsanbûnê pêşî dikeve nava du beşan û navdêran însanan li hember 
zayendê hesas nînîn lê navdêrên ne însan li gor nêrtî û mêtîyê diguherin.  

Em dikarin bibêjin ku jiholêrabûna hesasîyeta zayendê di avanîya îzafeyê de jî di nav 
encamên vê xebatê de ye. Di devoka bakur de partîkela îzafeyê ya nedîyar û nîşanderên berîya 
îzafeyê tên di nêrtîyê de notr bûne. Dîsa, di devoka başûrê rojavayê de partîkela îzafeyê ya nedîyar 
hesasîyeta xwe ya li hember zayendê winda kirîye.  

Wek dawî em dikarin behsa guherîna bikaranîna partîkela îzafeyê ya di navbera nifşan de 
bikin. Nifşên nû lewra kurdîya kurmancî zêde bi kar nayînin û ji ber ku pirî endamên nifşên nû 
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duzimanî ne, loma jî li hember cudahîya zayendê hesasîyeta xwe roj bi roj winda dikin. Di her sê 
devokan de jî nifşên ciwan li gor nifşên mezin li hember zayenda navdêran kêmtir hesasîyet nîşan 
dane. Aşîkar e ku eger ev rewş bi vê awayî dewam bike wê bibe sebebê notralîzebûna zayendê, 
yanê jiholêrabûna hesasîyeta zayenda rêzimanî ya di zimanê kurdî de.  
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PEVEK 
Pêvek 1: Kurtenîşanên Gotarê 

1p.: Şexsê Yekem yê Pirjimar daç.: Daçek nav.: Navdêr 

1y.: Şexsê Yekem yê Yekjimar gih: Gîhanek pêş.DN: Pêşgira Dema Niha 

2p.: Şexsê Duyem yê Pirjimar îz.: Îzafe Pêş.daç.: Pêşdaçek 

2y.: Şexsê Duyem yê Yekjimar îzf.berf.: Îzafeya Berfirehbûyî pirhejm.: Pirjimar 

3p.: Şexsê Sêyem yê Pirjimar KDB: Koka Dema Borî partîkel.DB: Partîkela Dema Bê 

3y.: Şexsê Sêyem yê Yekjimar KDN: Koka Dema Niha reng.: Rengdêr 

îz.anaf.: Îzafeya Anaforîk NE: Navdêra Eslî rast.: Rasterast 

bej.nîş.: Bêjeya Nîşander Nedîy.: Paşgira Nedîyarîyê tew.: Tewandî 

cîn.: Cînavk nîş.: Nîşander yekhejm.: Yekjimar 

 
Pêvek 2: Amûra Pîvanê ya Avanîya Îzafeyê 

1. Partîkela Îzafeyê ya Dîyar 

Însan, Eqreba, Mê Ez bûka xwe ya nû dibînim Ben yeni gelinimi görüyorum. 

Jîndarê Neînsan, Mê Tu miha min didoşî Sen benim koyunumu sağıyorsun. 

Însan, Eqreba, Nêr Ew zavayê apê te dibîne O senin amcanın damadını görüyor. 

Jîndarê Neînsan, Nêr Em beranê wî dikirin Biz onun koçunu satın alıyoruz. 

Nejîndar, Nêr Hun çîyayê bilind dibînin? Siz yüksek dağı görüyor musunuz? 

Nejîndar, Mê Ew dara me ya di baxçê de dişkênin Onlar bizim bahçedeki ağacı 
kırıyorlar. 

Însan, Mê, Qerzkirî Mêrikê kal hemşîreya pordirêj a 
bejindirêj tîne. 

Yaşlı adam uzun saçlı uzun boylu 
hemşireyi getiriyor. 

Însan, Nêr, Qerzkirî Gundîyên Mûşê cendirmeyê birçî 
têr dikin 

Muş’un köylüleri aç jandarmayı 
doyuruyorlar. 

Qerzkirî, Îcadbûyî Jinik telefona xirabe dikire Kadın bozuk telefonu satın alıyor. 

Qerzkirî yê di Kurdî de Maneya wê 
heyî. 

Mêrik ayaqabîyê teze yê biha dikire Adam yeni pahali ayakkabıyı satın 
alıyor 

Pirjimar, Jimarbar Jinika rind berxên me yên qerqaş 
maç dike 

Guzel kadın bizim beyaz 
kuzularımızı öpüyor 

Pirjimar, Nejimarbar Qehwecî çayên reş yên qaçax tijî 
dike 

Kahveci demli kaçak çayları 
dolduruyor 

Pirjimar+Pirjimar Şivanê ciwan çêlek û conegeyên wê 
diçêrîne. 

Genç çoban onun inek ve boğalarını 
otlatıyor 

Cotzayend Ew hevalê/a we dibîne O sizin arkadaşınızı görüyor 

Îzafeya Anaforîk Ez yê nexweş dibînim Hasta olanı görüyorum 
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2. Partîkela Îzafeyê ya Nedîyar 

Însan, Eqreba, Mê Ez bûkeke xwe ya rind dibînim Ben güzel bir gelinimi görüyorum. 

Jîndarê Neînsan, Mê Tu miheke min didoşî Sen benim bir koyunumu sağıyorsun. 

Însan, Eqreba, Nêr Ew zavayekî apê te dibîne O senin amcanın bir damadını 
görüyor. 

Jîndarê Neînsan, Nêr Em beranekî wî dikirin Biz onun bir koçunu satın alıyoruz. 

Nejîndar, Nêr Hun çîyayekî bilind dibînin? Siz yüksek bir dağ görüyor 
musunuz? 

Nejîndar, Mê Ew dareke me dişkênin Onlar bizim bir ağacımızı kırıyorlar. 

Însan, Mê, Qerzkirî Mêrikê kal hemşîreyeke pordirêj a 
bejindirêj tîne. 

Yaşlı adam uzun saçlı, uzun boylu bir 
hemşire getiriyor. 

Însan, Nêr, Qerzkirî Gundîyên Mûşê cendirmeyekî birçî 
têr dikin 

Muş’un köylüleri aç bir jandarmayı 
doyuruyorlar. 

Qerzkirî, Îcadbûyî Jinik telefoneke xirabe dikire Kadın bozuk bir telefon satın alıyor. 

Qerzkirî yê di Kurdî de Maneya wê 
heyî. 

Mêrik ayaqabîyekî xweşik dikire Adam güzel bir ayakkabı satın alıyor 

Pirjimar, Jimarbar Jinika rind hin berxên me yên 
qerqaş maç dike 

Guzel kadın bizim bazı beyaz 
kuzularımızı öpüyor 

Pirjimar, Nejimarbar Mêrik ê hin deynên xwe bide Adam borçlarının bir kısmını 
verecek 

Pirjimar+Pirjimar Şivanê ciwan hin çêlek û conegeyên 
wê diçêrîne. 

Genç çoban onun bazı inek ve 
boğalarını otlatıyor. 

Cotzayend Ew hevalekî/e we yê ji dibistanê 
dibîne 

O sizin okuldan bir arkadaşınızı 
görüyor 

Cotzayend Ez nexweşekî/ê ji Mûşê dibînim Ben Muşlu bir hasta görüyorum 

3. Nîşander 

Însan, Eqreba, Mê Ez wê bûka xwe ya nû hez dikim Ben şu yeni gelinimi seviyorum. 

Jîndarê Neînsan, Mê Tu vê miha min didoşî Sen benim bu koyunumu sağıyorsun. 

Însan, Eqreba, Nêr Ez wî zavayê birayê Mistefa 
dibînim 

Ben Mustafa’nın kardeşinin o 
damadını görüyorum. 

Jîndarê Neînsan, Nêr Em wî beranê wî dikirin Biz onun o koçunu satın alıyoruz. 

Nejîndar, Nêr Hun vî çîyayê bilind dibînin? Siz bu yüksek dağı görüyor 
musunuz? 

Nejîndar, Mê Ew wê dara me dişkênin Onlar bizim o ağacı kırıyorlar. 

Însan, Mê, Qerzkirî Mêrikê kal wê hemşîreya pordirêj a 
bejindirêj tîne. 

Yaşlı adam o uzun saçlı, uzun boylu 
hemşireyi getiriyor. 
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Însan, Nêr, Qerzkirî Gundîyên Mûşê wê cendirmeyê 
birçî têr dikin 

Muş’un köylüleri o aç jandarmayı 
doyuruyorlar. 

Qerzkirî, Îcadbûyî Jinik wê telefona xirabe dikire Kadın o bozuk telefonu satın alıyor. 

Qerzkirî yê yê di Kurdî de Maneya 
wê heyî. 

Mêrik vî yaxê motorê dixe erebê Adam arabaya bu motor yağını 
koyuyor 

Pirjimar, Jimarbar Jinika rind wan berxên me yên 
qerqaş maç dike 

Guzel kadın bizim o beyaz 
kuzularımızı öpüyor 

Pirjimar, Nejimarbar Mêrik ê wan deynên xwe yên ji par 
mayî bide 

Adam geçen yıldan kalan o borçlarını 
ödeyecek 

Pirjimar+Pirjimar Şivanê ciwan wan çêlek û 
conegeyên xurt diçêrîne. 

Genç çoban o tavlı inek ve boğalarını 
otlatıyor 

Cotzayend Ew wî/ê hevalê/a we yê/a ji dervayê 
welêt dibîne 

O sizin o yurtdışından olan 
arkadaşınızı görüyor 

Cotzayend Ez ewê/î nexweşê/a bêdurum 
dibînim 

Ben o durumsiz hasta olanı 
görüyorum 

 

www.arsivakurdi.org

w
w
w
.a
rs
iv
ak
ur
di
.o
rg



 

Kovara Kurdinameyê ya Navnetewî 
       Jimar: 3            Mijdar          2020    

 

International Journal of Kurdiname 
Issue: 3       November       2020 

https://dergipark.org.tr/en/pub/kurdiname                                                            E-ISSN-2687-5438  
 

ŞÊX QUTBEDDÎNÊ KORIKÎ: JIYAN, BERHEM Û KESAYETIYA WÎ YA EDEBÎ* 
SHEIKH QUTBEDDÎNÊ KORIKÎ: HIS LIFE, WORKS AND LITERARY PERSONALITY 

 
Numan YURT* 

Article Type: Research Article // Gotara Lêkolînî 
Received // Hatin: 06/06/2020              
Accepted // Pejirandin: 13/08/2020  
Published // Weşandin: 30.11.2020       
Pages // Rûpel: 76-98 

This work is licensed under the Creative Commons 
Attribution International License (CC BY 4.0). 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  

 
Citation/Atif: Yurt, Numan, Şêx Qutbeddînê Korikî: Jıyan, Berhem û Kesayetiya Wî ya Edebî, Kurdiname,  no. 3, p.76-
98 
Plagiarism/Întîhal: This article has been reviewed by at least two referees and scanned via ithenticate plagiarism website 
//Ev gotar herî kêm ji alîyê 2 hakeman va hatiye nirxandin û di malpera întîhalê ithenticate ra hatiye derbaskirin. 

 
          

Kurte  
Şêx Qutbeddînê Korikî (k.d. 1979) yek ji helbestvanê klasîk e ku mexlesa “Xakî” bi kar aniye. Korikî di 

dergahê Şêx Seydayê Cizîrî yê girêdayî şaxa Basretê de perwerde bûye û hem îcazeya xwe ya ilmî hem jî ya 
xelîfetiyê ji Şêx Seyda wergirtiye. Her çend di perwerdehiya takekesî ya Korîkî de para malbata wî çêbûbe jî di 

geşedana wî ya ilmî, tesewifî û edebî de Şêx Seyda û dergahê wî bandoreke xurt lê kiriye. Korikî digel xebatên 

xwe yên ilmî û tesewifî kesayetekî ku aliyê wî yê edebî jî heye û xwedî berhem e. Li gorî agahiyên li ber dest 

Xakî, bi Kurdiya Kurmancî ‘eqîdenameyeke menzûm, mewlûdeke nîvco, xezelek û du muxemmesan nivîsiye. 

Korikî bi ‘eqîdenameya xwe bûye şopînerê Ehmedê Xanî. Di ‘eqîdenameya wî de ji hela şêweyê ve bandora 
Melayê Bateyî û Mela Xelîlê Sêrtî jî eşkere ye. Korikî bi mewlûdnameya xwe jî Melayê Bateyî şopandiye. Xakî 

di xezela xwe ya musemmet de Melayê Cizîrî teklîd kiriye. Di muxemmeseka wî ya ku li ser Şêx Seydayê Cizîrî 

nivîsiye de ji aliyê şêweyê ve bandora Melayê Cizîrî, di ya din de jî bandora Şêx Ebdurehmanê Aqtepî tê dîtin. 
Ev xebat li ser jiyan, berhem û kesayetîya edebî ya Şêx Qutbeddînê Korikî hatiye kirin. 

Peyvên Sereke: Edebiyata Kurdî ya klasik, Şêx Qutbeddînê Korikî, ‘eqîdename, mewlûd, helbest 
 
 
Özet 
Şeyh Qutbeddinê Korikî (v.1979)” Xakî” mahlasını kullanan klasik şairlerinden biridir. Korikî Basret’e 

bağlı Şeyh Seydayê Cizîrî dergâhında eğitim görmüş, hem ilmî hem de halifelik icazetini Şeyh Seyda’dan 

almıştır. Şahsî eğitiminde her ne kadar ailesinin hissesi olmuşsa da ilmî, tasavvufî ve edebî gelişiminde Şeyh 

Seyda ve dergâhının güçlü bir etkisi olmuştur. Korikî, ilmî ve tasavvufî çalışmalarının yanısıra edebî yönü de 

olan eser sahibi bir kişiliktir. Xakî, eldeki verilere göre Kürtçe’nin Kurmancî diyalektiği ile manzum bir 

akidename, tamamlanmamış bir mevlid, bir gazel ve iki muhammes kaleme almıştır. Korikî akidenamesî ile 

Ehmedê Xanî’nin takipçisi olmuştur. Akidenamesinde üslûp açısından Melayê Bateyî û Mela Xelîlê Sêrtî’nin de 
tesiri belirgindir. Korikî mevlidnamesiyle de Melayê Bateyî takip etmiştir. Xakî musammat gazelinde Melayê 

Cizîrî’yi taklit etmiştir. Şeyh Seydayê Cizîrî için yazdığı bir muhammesinde üslûb yönünden Melayê Cizîrî’nin 

                                                           
* Hin beşên vê xebatê bi sernavê  “‘Eqîdenameyeke Menzûm: Hazîhî Hediyyetu’l-Îxwan fî ̒Eqîdetî’l-Îman a Şêx 

Qutbeddînê Korikî”, di sala 2019an de wek teza lîsansa bilind li Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya 

Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî hatiye pêşkeşkirin. Xebat bi piştî hin 

agahiyên nû û guherînan hatiye amadekirin. 
* MA in Kurdish Language and Culture/Derçûyê Lîsansa Bilind,   Email: abdexweda@gmail.com,       

https://orcid.org/0000-0002-8921-3939 
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etkisi, diğer muhammesinde de Şeyh Ebdurehmanê Aqtepî’nin etkisi görülmektedir. Bu çalışma Şeyh 

Qutbeddînê Korikî’nin hayatı, eserleri ve edebî kişiliği üzerine yapılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Klasik Kürt edebiyatı, Şêx Qutbeddînê Korikî, akidename, mevlid, şiir 
 
Abstract 
Sheikh Qutbeddînê Korikî (d.1979) is one of the classical poets who used the pseudonym "Xakî". Korikî 

was educated at Sheikh Seydayê Cizîrî’s dergah affiliated to Basret, and received both his scholarship and 
caliphate approval from Sheikh Seyda. Although his family had a share in his personal education, Sheikh Seyda 
and his dergah had a strong influence in his scholarship, sufistic and literary development. Korikî is a person 

who has a work with a literary aspect as well as Korikî scholarship and sufi studies. According to the available 
data, Xakî wrote a verse akidename, an incomplete mawlid, a gazel and two muhammes with the Kurmanji 

dialect of Kurdish. Korikî became a follower of Ehmedê Xanî through his akidename. In his akidename, the 
influence of Melayê Bateyî and Mela Xelilê Sêrtî in turn of expression is also evident. Korikî also followed 

Melayê Bateyî with his Mevlid. Xakî imitated Melayê Cizîrî in the ghazal of musammat. In one muhammas 

written for Sheikh Seydayê Cizîrî, the influence of Melayê Cizîrî in turn of expression, and in the other 

muhammas, the influence of Sheikh Ebdurehmanê Aqtepî is appeared. This study is about the life, works and 
literary personality of Sheikh Qutbeddînê Korikî. 

Keywords: Classical Kurdish literature, Sheikh Qutbeddînê Korikî, akidename, mawlid, poem 

Destpêk 

Danasîna kesayetên edebî, nirxandina berhem û aliyên wan ê edebî ji bo edebiyat û 

seyra wê ya tarîxî bêguman xebat û merheleyeke jêneger û girîng e. Xebatên bi vî rengî tenê 

ne aliyê tarîxî yê kesayetî û berhemên edebî herwiha perspektîfên dînî, çandî, sîyasî, civakî, 

felsefî û hwd. jî derdixe holê û radixe ber çavan. Dîsa bi van lêkolînan dîroka metnên edebî, 

kesayet, qonax û ekolên edebî jî dikare bê diyarkirin. Di edebiyata Kurdî ya klasik de gelek 

kes û berhemên wan hene ku yan kêm tên nasîn an jî qet nayên zanîn. Ev kêmasî jî dike ku 

tarîxa edebiyata Kurdî nîvco bimîne. Di tarîxa edebiyatê de geşedana kronolojiyê bi saya 

xebatên qadî, lêgerîna berhemên destxet û nirxandina wan dikare bê temamkirin. Di vê 

lêgerînê em jî rastî kesayetekî dînî-edebî û xwedî berhem hatin. Serpêhatiya vî xebatî berî sê 

salan bi dîtina fotoya destxetekî dest pê kir. Ev destxet a ‘eqîdenameya Şêx Qutbeddînê 

Korikî bû. Korikî her çend ji malbeteke navdar be jî heta ku me destxeta wî nedîtibû em ji 

kesayeta wî ya edebî û berhemên wî ne haydar bûn. Piştî ku em ketin pey şopa wî me 

‘eqîdenameyeke destxet, mewlûdeke destxet a nîvco û sê helbestên wî yên Kurmancî bi dest 

xistin. Em ji hebûna mewlûda wî jî bi agahdariya kurê Korikî, Seyîd Ebdullah haydar bûn û di 

pirtûkxaneya malbatê de me mewlûdê jî peyde kir. Mixabin em negihîştin destxetên resen ê 

helbestan lê me metnê îstînsaxkirî yê helbestan bi dest xist. 

Biqasî ku em dizanin ji xebata1 Zeynelabidîn Zinar a ku li ser ‘eqîdename û helbestên 

Korikî kirî û çend gotarên2 ku behsa Korikî û berhemên wî dikin pê ve tu xebateke akademîk 

an jî lêkolîneke bihûrgilî li ser Korikî û berhemên wî nehatiye kirin. Di vê xebatê de Korikî û 

berhemên wî hatiye danasîn û berfirehî jî kesayeta wî ya edebî hatiye nirxandin. Berhema 
sereke û birêkûpek a Korikî ‘eqîdenameya wî ye. Korikî bi ‘eqîdenameya xwe hewl daye ku 

                                                           
1Zeynelabidîn Zinar cara pêşî di sala 2011an de li Stockholmê li Weşanxaneya Pencînarê bi navê “Dîwançeya 

Xakî, Haza Hediyet’ul Îxwan fî ‘Eqîdet’il Îman” xebatekî çap kiriye lê heta niha belav nekiriye. Pişt re heman 

xebat bi navê “Hediyyet’ul-Îxwan fî ̒Eqîdet’il-Îman, Dîwançeya Xakî” di sala 2017an de Weşanên Nurefşanê de 

hatiye çapkirin. 
2 Bnr. (Adak, 2012: 465-485); (Adak, 2017: 59-64); (Adak, 2019: 264); (Karaman, 2019: 38-40). 
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berevaniya dînê Îslamê bike; Ehmedê Xanî ji xwe re kiriye mînak û bûye şopînerekî 

tradîsyona ‘eqîdenûsiyê. Çawa ku di sebebê te’lîfê de jî diyar kiriye wî jî wekî pêşengên xwe 

xwestiye ku gelê wî bi zimanê xwe ferî baweriya xwe bibe. Berhema xwe bi zimanekî zelal, 

sade û herikbar nivîsiye. Di mewlûdnameya xwe de jî daye pey şopa Melayê Bateyî lê 

neqedandiye. Di xezela ku nivîsiye de bandora Cizirî xuya ye. Du medhiyeyên ku ji aliyê 
edebî ve astbilind jî ji bo şêxê xwe Şêx Seydayê Cizîrî nivîsiye. Em hêvî dikin ku Xakî bi 

berhemên li ber dest û yên ku dê bên bidestxistin di tarîxa edebiyata Kurdî de piştî vê xebatê û 

xebatên ku di dahatuyê de dê li ser bên kirin cihê xwe bigire û qedrê wî bê zanîn.  

1. Jiyana Şêx Qutbeddînê Korikî 

Şêx Qutbeddînê Korikî ji aliyê pêşiyên xwe ve seyîd e û malbata wî bi navê “Bûbê Kal” 
tê naskirin. Ev malbat di nav Kurdan de navdar, qedirbilind û bibandor e. Navê bavê Şêx 

Qutbeddîn, Mele Brahîm; navê diya wî Dirê (Durre) ye. Dirê Xanim jî neseben digihîje şêxên 

Geylanî yên Girêsîrî. Mele Brahîm her çend xelîfetiya Neqşebendîtiyê standibe jî zêdetir bi 

meletiyê tê naskirin. Lewra temenê xwe bi meletî û dersdariyê borandiye. Mele Brahîm 

xwediyê çar kur û du keçan e. Kurên wî Mele ‘Ebdulkerîm, Mele Mihemmed Emîn, Mele 

Bawedîn (Bahaeddîn) û kurê herî biçûk Şêx Qutbeddîn e. Şêx Qutbeddîn (Yıldız) di sala 

1916an de li gundê Korikê ku vêga taxeke Batmanê ye çêbûye.  

Şêx Qutbeddîn berî ku Elmedîna di bin avê de bimîne li dibistana fermî xwendiye lê ne 

diyar e ku heta kîjan astê xwendiye.3 Li bal bavê xwe dest bi xwendina medreseyê kiriye û 

heta ew birine leşkeriyê jî xwendina xwe li bal bavê xwe domandiye. Dema Şêx Qutbeddîn li 

leşkeriye bûye, bavê wî Mele Brahîm wefat kiriye. Piştî vegerê di şûna bavê xwe de meletiya 

Korikê kiriye û ji bo xwendina ‘Erebî çûye gundê Tilmercê (girêdayî navçeya Bişêriyê ye) bal 

kekê xwe Mele ‘Ebdulkerîm. Li gundê Tilmizê (girêdayî navçeya Bişêriyê ye) jî li bal Mele 

Hesenê Tilmizî4 xwendina xwe domandiye. Piştî wefata Mele Hesenê Tilmizî jî vê carê berê 

xwe daye gundê Basorkê û li bal Mele Fexredînê Batmanî5 xwendina medreseyê domandiye. 
Seyîd Qutbeddîn û Mele Fexredînê Batmanî berê xwe dane Cizîra Botan bi zor û zehmetî xwe 

gihandine Şêx Seydayê Cizîrî, pê bawer kirine, li dergahê wî mane. Hem Seyîd Qutbeddînê 

Korikî hem jî Mele Fexredînê Batmanî îcazeya şêxîtiyê ji Şêx Seyda wergirtine (Ünalan, 

2009: 357). Bêguman Şêx Seydayê Cizîrî bandoreke mezin li jiyana Şêx Qutbeddîn kiriye û 

piştî ku bûye dildarekî dergahê Şêx Seyda heta ku îcazeya medreseyê standiye întîsabî wî 

kiriye. Destûrnameya medreseyê (Cezerî, 2015: 51) ya Şêx Qutbeddîn di sala hicrî ya 1375an 

(m.1955) de bi îmzeya Şêx Seydayê Cizîrî û Seyîd ‘Eliyê Findikî hatiye amadekirin û 

pesendkirin. Korikî îcazeya terîqeta Neqşebendîtiyê (Cezerî, 2015: 222) jî dîsa ji Şêx Seyda di 

                                                           
3 Ev agahî ji aliyê kurê biçûk ê Şex Qutbeddîn, Seyîd ‘Ebdullah hatiye dayin. 
4 Mele Hesenê Tilmizî li derdora Batmanê kesayetekî ku di warê ilmê de xwedî otorîte bû.  Li gundê Tilmizê 

meletî û muderisiyê kiriye. 
5 Mele Fexreddînê (Yıldız) ‘Ernasî an Batmanî. Ji ber ku jiyan û xizmetên xwe li Batmanê domandiye bêtir bi 

nîsbeta “Batmanî” tê nasîn. Di çardeh saliya xwe de ji bo xwendinê hatiye bal Mele Hesenê Tilmizî û îcazeya 

xwe ya ilmî jê standiye. Li mizgefta Ulu Camî ya Batmanê meletî-xetîbî kiriye. Ji Şex Seydayê Cizîrî di sala 

1955an de xelîfetî standiye. Xebatên xwe yên îrşadê li mizgefta Hecî Şîrîn a li Batmanê domandiye. Di warê 

ziman û edebiyata ‘Erebî de gelek berhemên wî hene. Di sala 1972yan de li Batmanê wefat kiriye. 
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sala hicrî ya 1378an (m.1959) de, destûrnameya Delaîlu’l-Xeyratê6 jî di sala 1383yan 

(m.1963) de wergirtiye. 

Şêx Qutbeddîn mirovekî hişyar, xwedî berpirsiyarî û ji derdora xwe haydar bûye. ‘Ilmê 

xwe di riya xizmeta gelê xwe de bi kar aniye û xwe ji gelê xwe dûr nekiriye. Korikî piştî 

wefata bavê xwe pêşî li gundê xwe pişt re jî li navenda Batmanê di Mizgefta Yıldızê -ya ku 
wî bixwe ava kiriye- de bi usûla medreseyê dersên xwe domandiye. Di serî de endamên 

malbatê, xizmên xwe û pişt re jî gelek feqî perwerde kirine û îcazeya ‘ilmî daye hin ji van 
kesan. Ji bilî feqiyên herêmê ji deverên din (Elezîz, Semsûr, Konya hwd.) jî bi mebesta 

xwendinê gelek kesan qesda Şêx Qutbeddîn kirine. Korikî ji bo îrşada dîn û terîqetê li herêmê 

geriyaye. Nemaze li bajarê Wanê navçeya Ozalpê û li gundên derdora navçeyê yên bi navê 

Mele Hesena Jorî, Mele Hesena Xwarî, Keşîşa Jêr û Keşîşa Jorî û hin gundên din îrşada 

terîqetê kiriye.  

Korikî Kurdî, ‘Erebî, hinek Farisî û pir kêm jî Tirkî zaniye. Xutbeyên xwe ji ber ku 
Kurdî qedexe bû nikariye bixwîne lê belê tu carî bi Tirkî jî nexwendiye. Zeynelabidîn Zinar di 

bîranîneke xwe de wiha behsa vê rewşê dike: “Rojekê Şêx Qutbedîn gote min: Birazî va ye 

diyanetê emir kiriye ku xutbeya roja inê bi zimanê tirkî were xwendin, ez jî bi tirkî nizanim û 

zarûkên min jî li xwendinê ne. Tu rojên înan were li mizgeftê xutbe bixwîne, yên mayî ez 

dikarim bimeşînim. Piştî wê gotina Şêxê gorbihişt, min demek dirêj di rojên înan de xutbe li 

mizgefta wî xwend heta kurê wî gorbihişt Seyid ‘Umer xwendina xwe kuta kir û hat Êlihê” 

(Korikî, 2017: 6). Korikî, wek mirovekî alim gelekî girîngiyê daye ilm û xwendinê. Nîşaneya 

vê ew e ku di mercên zehmet ên siyasî de dest ji dana dersê bernadeye, gelek feqî û mele 

perwerde kirine. A herî girîng jî ew e ku li kêleka perwerdeya medreseyê hemû zarokên xwe 

di xwendingehên fermî de jî daye xwendin. Korikî, digel aliyê xwe yê ilmî û tesewifî her 

weha kesayetekî xwedî berhem e jî. Korikî, her çend di demeke ku mercên wê ji aliyê siyasî 

ve rê li ber xebatên dînî û çandî girtibe jiya be jî, dîsa jî di nav tevgereke ilmî de bûye û bi 

berhemên ku bi zimanê gelê xwe nivîsiye hewl daye ku xizmeta civaka xwe bike. Di rewşeke 

wiha astengdar de hem xwendina xwe ya medreseyê domandiye heta ku qedandiye û 

destûrnameya ilmî û terîqetê bi dest xistiye hem jî vegeriyaye welatê xwe heta ku çûye 

dilovaniya Xwedê li gund û bajaran xizmet û teblîxa gelê xwe kiriye. 

Çar kur û du keçên Şêx Qutbeddîn Korikî hene. Navên kurên wî bi rêzê Fexredîn, 

‘Umer, ‘Elî û ‘Ebdullah e. Navên keçên wî Marya û Cemîle ne. Korikî di sala 1979an û 63 
saliya xwe de li Batmanê çûye ber dilovaniya Xwedê û li kêleka bavê xwe Mele Brahîm 

hatiye veşartin.  

2. Berhemên Şêx Qutbeddînê Korikî7 

Şêx Qutbeddînê Korikî li gorî lêkolîn û agahiyên ku li ber dest li pişt xwe bi Kurdî 

‘eqîdenameyeke menzûm, sê helbest û mewlûdnameyeke neqediyayî; bi Erebî jî hin qesîde û 

menqibeyeke (Cezerî, 2015: 100) der barê Şêx Seyda de hiştiye. Dîsa li gorî agahiyên li ber 

dest di pirtûkxaneya Korikî ya taybet de gelek pirtûkên destxet hebûne lê belê di dema 

                                                           
6 Mecmûaya selewatan a ku ji aliyê Şêx Muhemmed b. Silêman el-Cezûlî (w.870/1465) ve hatiye berhevkirin. 

Bnr. (Uludağ, 1994: 113-114).  
7 Ev beş digel agahiyên tezê bi hin agahiyên nû hatiye zêdekirin. 
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derbeya leşkerî de ji ber xetereya ku bên girtin ew pirtûk di bin axê de hatine veşartin û careke 

din nehatine dîtin.8 Di vê beşê tenê li ser berhemên Kurdî dê bê rawestan. 

2.1. ‘Eqîdename: Hazîhî Hediyyetu’l Îxwan fî ‘Eqîdetî’l Îman9 

Berhema bi navê Hazîhî Hediyyetu’l-Îxwan fî ̒Eqîdetî’l-Îmana Şêx Qutbeddînê Korikî 

mînakeke cureya ‘eqîdenameyê ye. Berhem bi destxeta Mele Celaleddîn10 hatiye îstînsaxkirin 

û vêga di pirtûkxaneya malbatê de ye. Bêguman berhema wî ya herî girîng ‘eqîdenameya wî 

ye û hêjayî lêkolînê ye. Şêx Qutbeddînê Korikî, armanca nivîsîna ‘eqîdenameya xwe di 

destpêka berhemê de diyar kiriye. Armanca wî ya sereke ew e ku gelê wî “riknên îman û 

Îslamê” bi awayekî baş bizanin û bi wan emel bikin. Vê mebesta xwe wiha diyar kiriye: 

Muḥeqqeq bizan dîn û îmanê wan   
Ku kamil dibîtin yeqîn bêguman  

Yeqîn rukn û îman û Îslam(i) me 
Li ser me temaman bizan lazim e (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 7) 

Armanca din jî ew e ku wekî ‘eqîdenûsê edebiyata Kurdî yê yekem Ehmedê Xanî 

berhema xwe bi mebesta fêrkirina dînê Îslamê bi Kurmancî ji bo zarokên gelê xwe nivîsiye. 

Ev armanc ji malikên jêrîn dikare bê fêmkirin:  

Ku neẓm kim ji bo van biçûkê ‘ezîz 
Reḥet be li ser wan ḥifiẓ kin temîz  
 
Xwe hîn kin rewa kin bi emrê Xuda 
Yeqîn wacib e her li ser bav û da  
 
Li dû wan welîy yû weṣî ey ‘ezîz  
Ku te‘lîma ẓarwan bikin ew temîz (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 7) 

Her çiqas mebesta sereke, fêrkirina zarokan be jî Korikî bala mezinan jî dikişîne ku sistî nekîn 

û bi van riknan emel bikin:  

Eger çi me gotî ji bo ẓaruwan 
Lê qeṣda me ‘am e ḥeta kamilan  

 
Çi mêr bin çi jin bin ‘emel pê bikin  
Ji vir pê de êdî ku sistî nekin (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 7) 

Her çiqas mijara sereke ya cureya ‘eqîdenameyan “riknên îmanê” bin jî di hin berheman 

de behsa şertên Îslamê û çendîn mijarên din jî tê kirin. Di menzûmeya Korikî de jî mijara 

sereke riknên îman û şertên Îslamê ne. Li kêleka van hin agahiyên din jî hene. Berhem ji beşa 

destpêkê, beşa sereke û encamê, bi beş û binbeşan tevahî ji pazdeh beşan pêk tê. Şêx 

                                                           
8 Ev agahî ji hêla kurê biçûk ê Şex Qutbeddîn, Seyîd ‘Ebdullah ve hatine dayîn. 
9 Ji bo agahiyên berfireh ên di heqê vê berhemê de li xebata mastirê dikare bê nihêrtin: (Numan Yurt, 

“‘Eqîdenameyeke Menzûm: Hazîhî Hediyyetu’l-Îxwan fî ̒Eqîdetî’l-Îman a Şêx Qutbeddînê Korikî”, (Teza 
Lîsansa Bilind, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê Şaxa Makezanista 

Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn 2019).  
10 Celal Yıldız. Biraziyê Şêx Qutbeddînê Korikî û kurê Mele Bawedîn e. 
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Qutbeddînê Korikî jî bûye şopînerê Ehmedê Xanî û ‘eqîdenameya xwe bi teşeya mesnewiyê 

bi behra muteqarib a “Fe‘ûlun, fe‘ûlun, fe‘ûlun, fe‘ûl” nivîsiye. Korikî ‘erûzê bi awayekî 

serkeftî bi kar aniye. Nimûneyek ji malikên ‘eqîdenameyê ji bo bikaranîna ‘erûzê: 

 Fe‘û lun    fe‘û lun     fe‘û lun   fe‘ûl  
Şukur bo / te ya Reb / Xudaê /  Kerîm 
Muşerref / te kir min / bi dînê / qewîm (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 1) 

2.2. Mewlûdname 

Korikî mewlûdnameyek bi destxeta xwe nivîsiye lê belê neqadandiye.11 Mewlûd, 

peyveke ‘Erebî ye û di ferhengê de tê wateya “cih û dema jidayikbûnê.” Mewlûdname ew 
metnên dînî-edebî ne ku bi Cenabê Pêxember re têkildar in. Di huner û edebiyata Îslamî de ji 

merasimên ku ji bo salvegera jidayikbûna Cenabê Pêxember tên kirin re tê gotin û navê wan 

berhemên hevpar e ku bi mebesta li van merasiman bên xwendin hatine nivîsîn (Özel, 2004).  

Mewlûdnûsî di edebiyatên gelên Misilman de bûye kevneşopiyek. Di tarîxa edebiyata 

Kurdî de bi qasî tê zanîn cara yekem Mela Huseynê Bateyî di vî warî de berhemek nivîsiye. 

Melayê Bateyî bi vê berhema xwe di edebiyata Kurdî de bûye pêşengê cureya 

mewlûdnameyê. Nivîskarên ku ji Bateyî vir de mewlûdnameyan nivîsîne dane pey şopa wî. 

Ev berhem di medreseyên Kurdîstanê de jî hatine xwendin û niha jî di nav civaka Kurdan de 

girîngî û rêzeke mezin ji xwendina mewlûdê re heye. Mela Mehmûdê Bayezîdî jî di berhema 

xwe ya ku li ser rewresmên Kurdan nivîsiye de amaje bi vê adetê dike û dibêje: Ew jî mewlûd 

didine xwendin (Bayezîdî, 2010: 66).  

Mewlûdnameya Korikî, ji 85 malikan pêk tê û bi teşeya mesnewiyê, bi qalibê ‘erûzê yê 

behra remel “Fa’ilatun Fa’ilatun Fa’ilun”ê hatiye honan. Malika destpêkê û ya dawî ya 

mewlûdê wiha ye: 

Ḥemd û şukur hem senaê bê ‘eded 
Roj û şeva daîm j’bo Rebbê Ṣemed (Korikî, Mewlûd, r. 1) 
 
Ref‘et û ṭa‘et hidayet bûn yeqîn 
Hem se‘adet hem şefa‘et în çunîn (Korikî, Mewlûd, r. 11) 

Heke di edebiyata Kurdî ya klasîk de wek pêşêngê cureya mewlûdnameyê berhema Mele 

Huseynê Bateyî esas bê girtin û digel nîvcomayina mewlûda Korikî berawirdiyek bê kirin 

encamên wiha dertên holê:  

Korikî jî wekî Bateyî mewlûdnameya xwe bi heman qalibê erûzê nivîsiye. 
Mewlûdnameya Bateyî ji nozdeh beşan pêk tê (Bateyî, 2012: 5). Korikî mewlûdnameya xwe 

dabeş nekiriye. Di şûna dabeşkirinê de mijar di nav malikan de honandine. Bateyî bi navê 

“Hemdê Xwedê” beşa destpêkê nivîsiye. Korikî di destpêkê de bê sernav di navbera malikên 

1-14an de “Hemd û sena”yê ji Xwedê re kiriye. Bateyî bi navê “Pesnê Pêxember” beşek 

terxan kiriye. Korikî di navbera malikên 15-28an de “Pesnê Resûlê Xwedê (s.x.l.)” daye. 

Bateyî bi navê “Xêra Xwendina Mewlûdê” beşek nivîsiye. Korikî di navbera malikên 29-77an 
de behsa “Xêra xwendin û dana mewlûdê” kiriye. Bateyî bi navê “Afirandina Nûra 

                                                           
11 Vê agahiyê kurê Şêx Qutbeddîn, Seyîd ‘Elî daye me.  
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Pêxember” beşek nivîsiye. Korikî jî bê sernav di navbera malikên 78-85an de dest bi mijara 
“Afirandina Cenabê Pêxember” kiriye û berhem li vir bi dawî bûye. Bateyî di malika dawî ya 

her beşê de malika jêrîn dubare kiriye: 

Ger divêtin hûn ji narî bin necat 
Bi ‘eşq û şewqek hûn bibêjin: es-selat (Bateyî, Mewlûd, r. 40) 

Korikî her çiqas berhema xwe dabeş nekiribe jî di dawiya her beşê de dubareya li jêrîn 

nivîsiye: 

Ger dixwazin wan cennatê ‘aliyat 
Pur bixunin ser Muḥemmed eṣ-ṣelat (Korikî, Mewlûd, r. 3) 

2.3. Helbestên Wî 

Wekî ku me berê jî behs kiribû di pirtûkxaneya Şêx Qutbeddînê Korikî ya taybet de 

gelek pirtûkên destxet hebûne û em texmîn dikin ku di nav van de dê hin helbestên din ên 

Korikî hebin. Mixabin em gihîştin tenê sê helbestên Korikî yên Kurmancî. Em dixwazin li vir 
bi kurtî li ser şikl û cûreyên van helbestan rawestin û di vî warî de agahîyan bidin.   

2.3.1. Şikl û Cureyên Helbestan   

Helbesta Yekem: Ev helbest bi terzê xezela musemmetê hatiye nivîsîn û ji 12 malikan 
pêk tê. “Xezela musemmet cureyek ji xezelê ye û hemû taybetmendiyên xezelê di xwe de 

dehewîne. Lê di xezelên musemmet de beytên xezelê di nav xwe de jî bi serwa ne ku dema 

mirov wan serwayan li bin hev bên rêz bike murebbayek derdikeve meydanê” (Adak, 2014: 
416). Wezna xezelê “Mustef ‘ilun Mustef ‘ilun Mustef ‘ilun Mustef ‘ilun” (recez) e. Malika 
yekem û ya dawî ya xezela Korikî: 

Min dî bi xef weqta seḥer selwa şepal zêrînkemer  
Meşya di burcê hate der ker kir dilim ev rengciger  

Şehzadeya nazikqeba hatî bi lez teşbîhi ba 
Go: Xakîyim ṣed merḥeba qewlen feṣîḥen mu‘teber (Korikî, Mîn Kelamî’l, r. 1-4) 

Helbesta Duyem û Sêyem: Her du helbestên din li ser pesnê Şêx Muhemmed Se‘îdê 

Cizîrî ne û bi teşeya muxemmesa mutekerrîr hatine nivîsîn. Wateya eslî ya muxemmesê “tişta 

ku pêncîne, pênc koşeyî” ye. Wek têgeheke edebiyatê,  navê wê şiklê nezmê ye ku ji bendên 

pênc rist pêk tê. Ristên dawî yên bendan ku wekî hev bê dubarekirin ji vî cureyê 

muxemmesan re “muxemmesa mutekerrîr”, neyê dubarekirin “muxemmesa muzdewîc” tê 

gotin (Saraç, 2015: 123). “Di şêweya muxemmesa mutekerrîr de her pênc misrayên benda 

yekem hemserwa ne, yanî benda yekem muserre‘ e. Di bendên dî de her çar misrayên pêşî bi 

awayên cuda hemserwa ne, misrayên dawî jî dubareya misraya dawî ya benda yekem e. Ev 
şêwe dibe “muxemmesa mutekerrîra kit a asayî.”(Adak, 2019: 412-413). Korikî her du 

helbestan jî bi qalibê ‘erûzê (behra remel) yê “Fa‘ilatun Fa‘ilatun Fa‘ilatun Fa‘ilun”ê honaye. 
Benda yekem û ya dawî ya muxemmesa ku ji heft bendan pêk tê:   

̒ Îd e û newroz mubarek bit li te Şahê Se‘îd  
Ṣed tehiyyat û selamê Xaliqê ‘Erşê Mecîd 
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Mislê baranê bibarin kulle weqtin bi’ş-şedîd12 
Ḍa‘efe’l-lahû muḍa‘ef 13 ew li ser Seyda Se‘îd 
Murşidê min rehberê min el-eman Şahê Se‘îd (Korikî, Hazî Qesîdetu, r. 12) 

Ateşê û şewq û muḥebbet fî’ḍ-ḍemîrî14 bûn herîn 
Daġ û derdê dil ġedar in jê dizên her ab û xwîn 
Sail e her dem li dergah Quṭbuddînê pir muhîn15 
Mehderek bo wî bibexşe ‘înde fexri’l-murselîn16 
Seyyidê min rehberê min el eman Şahê Se‘îd (Korikî, Hazî Qesîdetu, r. 15) 

Benda yekem û ya dawî ya muxemmesa ku ji 11 bendan pêk tê:   

Min heye şahek ji şeyxan pur wefadar û kemal 
Aṣifê textê zeman e ew ji bo ehlê dila 
̒Alimê memlû’ ji ‘ilmê axiẕ e j’nûra Celal  
Menbe‘a ava ḥeyat e ew ji bona waṣila 
Înnehu durrun ferîdun amir e b’emrê Xuda17 (Korikî, Hazî Ma Qale, r. 5) 

Quṭbê dehra me ye Ṣeyda ew ‘ezîzê Miṣr û Şam 
Dîn û mecnûn mîn hewahû ṣaḥibê haẕe’s-suṭûr 
Bigre ewwel tu ji ewwel summe’s-sanî we’s-selam 
Edatu’t-te‘rîfî edxîl îsmê naẓim bû ẓuhûr 
Înnehû durrun ferîdun amir e b’emre Xuda (Korikî, Hazî Ma Qale, r. 11) 

3. Kesayetiya Wî ya Edebî18  

3.1. Şexsên ku Bandor li Şêx Qutbeddînê Korikî Kirine 

Piraniya helbestvanên klasîk çi ji aliyê edebî ve çi jî ji aliyê alema xwe ya derûnî ve be 

di nivîsîna berhemên xwe de hin kesayetiyên navdar ji xwe re kirine rêber û ew şopandine. 

Çawa ji aliyê şikl û naverokê ve berhem hatibin dubarekirin herwiha jî ji aliyê şêwazê ve jî 

hatine teqlîdkirin. Dibe ku sedema vê bandorê tenê ne ji aliyê edebî ve, ji têkiliyên şexsî be jî. 

Di jiyan û berhemên Şêx Qutbeddînê Korikî de em rastî bandora hin kesayetiyên girîng ên 

dînî yan jî dînî-edebî hatin. Nemaze di berhemên Korikî de bandor û şopên gelek helbestvan û 

berhemên wan ên sereke tên dîtin. Ciyawaziyeke Xakî ew e ku ji helbestvanên cihê û 

berhemên cihê parçeyan wergirtiye û bi awayekî têkel di helbesta xwe de honaye. Di vê beşê 

de li gorî kronolojiya tarîxî behsa bandora hin kesayetên girîng û berhemên wan li ser 
kesayetî û berhemên Korikî hatiye kirin.  

 

                                                           
12 Wekî baranê bibare “her dem wiha bişid”. 
13 Xwedê zêde bike. 
14 Di dilê min de. 
15 Parsek e her dem li dergah Qutbuddînê pir “kêm, biçûk, qels.” 
16 Li cem fexrê pêxemberan wate, Resûlullah. 
17 Ew durr e, yekî tenê ye, bi emrê Xweda emir dike.  
18 Di vê beşê de hin agahiyên nû li agahiyên tezê hatine zêdekirin. 
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3.1.1. Mela Ehmedê Cizîrî 

Edebiyata Kurdî ya klasîk di serdema mîrektiyan de di asta herî bilind de ye û gelekî 

berhemdar e. Melayê Cizîrî jî di vê atmosfera guncaw de jiyaye, bûye mamoste û pêşengê 

edebiyata Kurdî ya klasîk. Cizîrî li gelek helbestvan an peyrewên xwe bandor kiriye. Korikî jî 

di bin bandora wî de maye û nezîreyeke ku ji aliyê teşe, kêş û şêwazê ve dişibihe xezela 

Melayê Cizîrî (Cizîrî, 2013: 292-294) nivîsiye. Malika yekem û ya dawî ya xezela Cizîrî: 

Xelko li min kin şîretê ew dilbera zêrînkemer 
Min dî di halê xefletê hate der ji bircê wek qemer 

Zahir dibêjim pendîgir da dil nedî zulfa herîr 
Şubhê Melê dimînî esîr guhderê qewlê mu‘teber  

Malika yekem û ya dawî ya xezela Korikî jî wiha dest pê dike:  

Min dî bi xef weqta seḥer selwa şepal zêrînkemer  
Meşya di burcê hate der ker kir dilim ev rengciger  

Şehzadeya nazikqeba hatî bi lez teşbîhi ba 
Go: Xakîyim ṣed merḥeba qewlen feṣîḥen mu‘teber (Korikî, Mîn Kelamî, r. 1-4) 

Korikî jî wekî Cizîrî xezela xwe bi qalibê ‘erûzê yê behra recez bi “Mustef ‘ilun Mustef ‘ilun 

Mustef ‘ilun Mustef ‘ilun”ê honaye. Korikî dîsa xezela Melayê Cizîrî ya jêrîn ji xwe re 

mînak: 

‘Îd e û her kes ji dîdara te lê pîroz e ‘îd 
Ez tinê mehrûmê dîdar im bi sed menzil be’îd 

Dergehê lutfa te xanim ma li mehrûman vebî 
Inne kelben basiten dehren zira‘en bi’l-wesîd  

Er bi kuşti wer bi hiştin emr û fermana te bit 
Ahmed ‘ebdun reqîqun waqifun beyne’l-‘ebîd (Cizîrî, Dîwan, r. 282-284) 

Korikî di muxemmesa xwe ya jêrîn de hem hin komepeyv û ristan ji xezela Cizîrî wergirtiye û 

hem jî bi heman weznê wate, “Fa‘ilatun Fa‘ilatun Fa‘ilatun Fa‘ilun”ê nivîsiye: 

‘Îd e û her kes muferreḥ ez tenê bê çare bûm 
Karê ‘alem ‘îş û ‘işret karê min ḥuzn û humûm 
Rûreşê şerma gunah im lew ji ḥeḍret dûr(i) bûm 
Raciyê luṭfa te şahim ez di ẕenban ġerq(i) bûm 
Seyyidê min rehberê min el eman Şahê Se‘îd (Korikî, Hazî Qesîdetu, r. 12)  

Ya Se‘îden, Ya Se‘îden Ya Se‘îden Ya Se‘îd 
Înnî kelbun basiṭun dehren zira‘ey bi’l-wesîd 19  
Ente quṭbun ente ferdun ente şemsun ez ‘ebîd 20 
Înnenî ‘ebdun ẓaîfun waqifun beyne’l-‘ebîd 21 

                                                           
19 Îqtîbas ji ayeta Kehf/18.  Ez ew kûçik im ku piyê xwe li devê deriyê te dirêjkirî sekinî me. 
20 Tu qutb î, yekî tenê yî, roj î; ez bendeyê te me. 
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Murşidê min rehberê min el eman Şahê Se ̒îd (Korikî, Hazî Qesîdetu, r. 14) 

Bi giştî ji van helbestên ku hatine dayîn û ji gelek parçeyên biçûk ên ji wergirtinên dîwana 

Cizîrî jî diyar e ku Nîşanî çiqas bandoreke bihêz li Xakî kiriye. 

3.1.2. Ehmedê Xanî 

Ehmedê Xanî di tarîxa edebiyata Kurdî de kesayetiyekî gelekî girîng e ku bandoreke 

xurt li peyrewên xwe kiriye. Tenê ne ji aliyê ramanên xwe ve her wiha ji aliyê 

taybetmendiyên berhemnûsiya xwe ve jî bûye pêşeng û mînak. Bi qasî ku tê zanîn destpêkerê 

‘eqîdenûsiya Kurdî ye û yên din hemû li ser şopa wî ne. Dikare bê gotin ku ‘Eqîdeya Îmanê 
ya Xanî fihriste ye ji bo ‘eqîdenûsên peyrewên xwe. ‘Eqîdenameya Xanî bi sedsalan di 
medreseyên Kurdan de wek pirtûkeke dersê hatiye xwendin û jiberkirin (Çiçek, 2009: 47). 

‘Eqîdenûsên li pey wî ji berê heta bi roja me hem ji aliyê naverokê ve hem jî ji aliyê ziman, 

teşe û şêwazê ve Xanî şopandine. Şêx Qutbeddînê Korikî jî ji van şopîneran yek e. Di 

‘eqîdenameya Korikî de hem ji aliyê honana mijar û şêwazê ve hem jî ji aliyê teşeyê ve rêçên 

Xanî tên ditîn. Korikî wekî Xanî ‘eqîdenameya xwe bi heman teşe û qalibê ‘erûzê tefîleyên 

“Fe‘ulun fe‘ulun fe‘ulun fe‘ulun”ê nivîsiye. Ji bo mînak Xanî wiha nivîsiye: 

Li wî ra nebûrîne weqt û zeman 
Ne sal û ne meh û ne hîn û ne an (Xanî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 70) 

Korikî her du ristên li jêr jî bi şêwaza Xanî honaye: 

Di her sal û mah û we şehr û we an  
Di her ḥîn û leḥẓe zeman û mekan (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 4) 

Ehmedê Xanî di ‘Eqîdeya Îmanê de mijara sifetên subutî yên Xwedê wiha dide: 

Sifatê di seb‘e ji bo Zu’l-Celal 
Bizan heft in ey ‘arifê purkemal 

Xweşî, Şîn û Zanîn û Vîn û Kelam 
Bihîstin digel Dîtinê bûn temam (Xanî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 73) 

Korikî di ‘eqîdenameyê de bi malika jêrîn dest bi sifetên Xwedê yên subutî dike.  Bi şêwaza 

Xanî bi termînolojiyeke Kurdî van sifetan rêz dike: 

Ṣifatê kemalî hene j’bo Xuda 
Ji wan ḥeft qedîm in jê nabin cuda (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 9) 

Sifetên Xwedê yên subutî ku Xanî di‘Eqîdeya Îmanê de bi termînolojiya Kurdî nivîsiye û ya 
Korikî ku di ‘eqîdenameya xwe de rêz kiriye bi vî şiklî ye:  

Navlêkirina Xanî                    Navlêkirina Korikî 
1. Xweşî           Saxî 
2. Şîn                                    Quwwet 
3. Zanîn                      Zanîn 

4. Vîn            Vîn 

                                                                                                                                                                                     
21 Ez ‘ebdekî qels im li nav ‘ebdên din rawestiyayî. 

www.arsivakurdi.org

w
w
w
.a
rs
iv
ak
ur
di
.o
rg



 

Kovara Kurdinameyê ya Navnetewî       
 Jimar: 3          Mijdar          2020        

 

International Journal of Kurdiname 
Issue: 3       November         2020 78 

5. Kelam                                 Xeberdan 
6. Bihîstin                               Bihîstin 

7. Dîtin                                               Dîtin 

3.1.3. Mela Huseynê Bateyî 

Kesayetiyekî din ê girîng ku bandor li peyrewên xwe kiriye Mela Huseynê Bateyî ye. 

Bateyî nûnerekî dînî-edebî yê edebiyata Kurdî ye û bi berhema xwe ya cureya mewlûdnameyê 

bûye mînak ji bo peyrewên xwe. Wekî gelek mewlûdnûsên Kurd, Şêx Qutbeddînê Korikî jî 
Bateyî ji xwe re kiriye mînak û hem di ‘eqîdename û hem jî di mewlûda xwe de ji Mewlûda 
wî sûd wergirtiye. Ji bo nimûne Bateyî di Mewlûda xwe de di beşa Întiqala Nûra Pêxember de 
pêşiyên Muhemmed (s.x.l.) rêz dike:  

Jêrê ‘Ednan ta bi ‘Ebdullah guhist 
Bîst û yek bab in hemî rast û durist 

Silsila wî ta bi Adem da û bab 
Pêkve dê biçne beheştê bê hîsab (Bateyî, Mewlûd, r. 30-32) 

Korikî jî di ‘eqîdenameyê de di binbeşa Fî Mebḥesî Neslîhî We Be‘dî Ewṣafîhî de wekî Bateyî 

pêşiyên Cenabê Pêxember (s.x.l.) rêz dike: 

Ebî Me‘dî ‘Ednan temam tu bizan 
Biçin cennetê bê ḥîsab û mîzan  

Evan bîst û yek bavê min gotine 
Yeqîn ke muḥeqqeq xîlaf tê tune (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 13) 

Şêx Qutbeddînê Korikî di mewlûda xwe de jî Bateyî ji xwe re kiriye mînak. Ji bo nimûne 

Bateyî di beşa Hemdê Xwedê de wiha gotiye: 

Ew Xwedayê bênazîr û Zu’l-celal 
Bêmîsal û bêheval û bêzewal (Bateyî, Mewlûd, r. 10) 

Korikî malika jêrîn bi şêwaza Bateyî honaye: 

Ew Xudaê bêzewal û bêwezîr 
Bêneẓîr û bêmîsal û bê‘eşîr (Korikî, Mewlûd, r. 1) 

Bateyî di dawiya her beşê de malika jêrîn dubare kiriye: 

Ger divêtin hûn ji narî bin necat 
Bi ‘eşq û şewqek hûn bibêjin: es-selat (Bateyî, Mewlûd, r. 11)  

Malika dubareyê ya Korikî jî wiha ye: 

Ger dixwazin wan cennatê ‘aliyat 
Pur bixwunin ser Muḥemmed eṣ-ṣelat (Korikî, Mewlûd, r. 3) 

Malikên her du berheman jî bi qalibê ‘erûzê yê “Fa’ilatun Fa’ilatun Fa’ilun”ê hatine 

ristin. Gelek mînakên din dikare bê dayîn lê belê tenê ji van taybetmendiyên hevpar jî diyar e 
ku Korikî daye pey şopa Bateyî.  
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3.1.4. Mela Xelîlê Sêrtî 

Mela Xelîlê Sêrtî ku bi mexlesa “Şewqî” tê zanîn kesayatiyekî girîng û xwedî berhem ê 

edebiyata Kurdî ya klasik e. Berhema wî ya bi navê Nehcu’l-Enamê ku li ser ‘eqaîd û exlaqê 

hatiye nivîsîn nimûneyeke edebiyata dînî ye û di medreseyên Kurdan de ji bo perwerdehiya 
xwendekaran wek pirtûka dersê hatiye bikaranîn. Korîkî çawa ku ji Xanî sûd wergirtiye her 

wiha di ‘eqîdenameya wî de şopên Mela Xelîlê Sêrtî jî tên dîtin. Ji bo nimûne Mela Xelîlê 

Sêrtî di Nehcu’l-Enamê, Behsa Rîsaletê de wiha gotiye: 

Ji nesla Qureyş e ji tuxmê ‘Ereb  
Nubuwwet di sala çilî dayê Reb 

Ji Mekkê ku balî Medînê ve çû  
Li wê deh buwar in ji dinyayê çû (Sêrtî, Nehcu’l-Enam, r. 24-25) 

Korikî jî di beşa Fî Mebḥesî Neslîhî We Be‘dî Ewṣafîhî de wiha behsa wesfên Cenabê 

Pêxember (s.x.l.) kiriye: 

Ji nesla Qureyş e we Haşim ḥebîb 
Bi eṣlen ‘Ereb tu bizan ey lebîb  

Ji Mekkê bi balê Medînê ve çû 
Li wê der wefat kir ji dunyaê çû (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 10-11) 

Mela Xelîlê Sêrtî di Behsa Şemailê Muhemmed de wiha gotiye: 

Ne reş bû sipîsorekî esmerî  
Mudewwer bû wech û rihên enwerî 

Bi roj û bi şev hem li pêş û li pâş  
Wekî yek didî haşa inkâr û haş (Sêrtî, Nehcu’l-Enam, r. 25) 

Korikî jî dîsa di beşa Fî Mebḥesî Neslîhî We Be‘dî Ewṣafîhî de wiha behsa şemaila Cenabê 

Pêxember (s.x.l.) kiriye: 

Ne reşkî qemer bû Şehê Enwerî  
Ne kej bû sipîṣorekî esmerî (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 11) 

Ji pêş û ji paş ve muḥeqqeq yeqîn 
Weke hev didî wî Resûlê Emîn  

Bi roj û bi şev hem di ṭarî yû nûr 
Wekî yek didî wî Nebiyyê ṣebûr (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 10) 

Digel minakên ku me bi berawirdî dan gelekên din nîşaneya bandora Şewqî li ser Korikî ye. 

3.1.5. Şêx Ebdurehmanê Aqtepî 

Piştî serdema mîrektiyan wek mekan Aqtep ji bo edebiyata Kurdî ya klasîk bûye navend 

û nûnerên wî jî bûne danêrê ekoleke edebî. Bi giştî nûnerên ekola Aqtepîyan, nemaze jî Şêx 

Ebdurehmanê Aqtepî ku bi mexlesa “Rûhî” tê nasîn bandoreke bihêz li peyrewên xwe û 
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edebiyata Kurdî ya klasîk kiriye. “Di nav nûnerên ekola Aqtepiyan de nemaze Şêx 

Ebdurehmanê Aqtepî bi reseniya berhem û şêwazeya xwe ya edebî xwedî cihekî taybet e” 
(Adak, 2015). Du berhemên girîng ên Rûhî ku bi kurmancî nivîsiye hene: Rewdu’n-Neîm û 

Dîwan. Rûhî bi van her du berhemên xwe “wek helbestvanekî dahêner bandor li gelek 

helbestvanên pey xwe kiriye.” (Adak, 2017). Aqtepî jî piştî jiholêrabûna mîrektiyên Kurdan ji 

gelek edîbên Kurd re bûye mînak. Şêx Qutbeddînê Korikî di bin bandora Aqtepîyan de jî 

maye û di destpêka ‘eqîdenameya xwe de yan beşa ku “sebebê telîfê” aniye zimên de di 

ristekê de wiha dibêje: 

Wekî Şeyxê Aqtep me go çend kelam 
Teberruk bibin em bi wan wesselam (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 2) 

Di ‘eqîdenameyê de ne diyar e ku Korikî ji nûnerên ekola Aqtepiyan behsa kîjanî dike. 

Adak ji bo bandora Şêx Ebdurehmanê Aqtepî li ser Korikî wiha dibêje: “Şêx Qutbedîn ji aliyê 

edebî ve li pey şopa Şêx Ebdurehmanê Aqtepî çûye. Lewra di vê berhema wî de bi terzê “Wekî 

Şeyxê Aqtep me go çend kelam...” îfadeyên wî hene.” (Adak, 2012: 447). Zinar ji bo bandora 
Aqtepî li ser Korikî dibêje ku: Şêx Qutbedîn, Şêx Ebdurehmanê Axtepî bo xwe kiriye mînak û 

weha domandiye: Wekî Şeyxê Aqtep me go çend kelam... (Korikî, 2017: 3) Ji bilî 

‘eqîdenameyê dema li helbestên Korikî jî bê nihêrtin bi hêsanî dikare bê gotin ku di helbestên 

xwe de carinan ji hevok û peyvên helbestên curbicur ên Aqtepî sûd wergirtiye carinan ji hêla 

şêweyê ve Rûhî teqlîd kiriye. Korikî carinan jî ji xalên cuda yên helbestên Rûhî sûd 

wergirtiye di helbestekê de civandiye. Heke rista yekem a muxemmesa Korikî ya ku li ser 

pesnê Şêx Seyda nivîsiye li ber çav bê girtin dikare bê gotin ku ev Aqtepî, Şêx Ebdurehmanê 

Axtepî ye: 

Yan bi xwe Keşşaf û Sawî yan Rûhiyê Şemsuddîn22 
Şibhetê Tebrîz û Se‘dî ku li meydan bim beda 
Ne tenê ‘aciz ḍeîf e ev esîrê dilbirîn 
Bel hezar şubhê Ferezdeq ew li meydan bûn geda 
Înnehû durrun ferîdun amir e b’emre Xuda (Korikî, Hazî Ma Qale, r. 10) 

Aqtepî wek alim û şêxekî Neqşebendî di helbestên xwe de bi pêsindarî behsa 

damezirînerê Neqşebendîtiyê, Şêx Bahaeddîn kiriye (Aslanoğlu, 2019). Ji bo nimûne di vê 

muxemmesa jêrîn de Aqtepî pesnê Şahê Neqşebend23daye û hawariya xwe gihandiyê: 

Kelbê Şahê Neqşîbend im; ta li dunya, zende me 
Me‘dena cûd û sexa yî; ez, feqîr im, hewce me 
Der-sulûkê rahê heq; ez, murxekî per-beste me 
Bêhişê xemra gunah im, ‘asîyê şermende me 
El-eman şahê mezin! Yexsîrê zencîra te me! (Aqtepî, Dîwan, r. 142) 

Korikî jî bi heman şêweyê pesnê Şêx Seydayê Cizîrî daye. Muxemmesa Korikî ya ku bi 

rista “ Î̒de û newroz mubarek bit li te Şahê Se ̒îd” û muxemmesa din a ku bi rista “Min heye 
şahek ji şeyxan pur wefadar û kemal” dest pê dike ji aliyê mijar û şêweyê ve dişibihin 

                                                           
22 Nasnavê Şêx ‘Ebdurehmanê Aqtepî ye. 
23 Hace Muhemmed Bahauddîn el-Buxarî (j.718/1318- w.791/1389) Damezrînerê terîqeta Neqşebendîtiyê.  Bnr. 

(Tanrıkulu, 2016: 359)  
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muxemmesa Rûhî ya jorîn. Ji aliyê honana vegotinê ve jî bandora Rûhî li ser Korikî eşkere ye. 
Rûhî di helbestên xwe de girîngiyeke mezin daye aheng û melodiyê. Wî di vê çarçoveyê de di 

gelek helbestan de neqerat bi kar anîne û cih daye hunera tekrîrê (Adak, 2017). Du nimûne ji 

berhemên Rûhî di heqê tekrîrê de: 

Ya ‘Elîyya ya ‘Elîyya ya ‘Elîyya ya ‘Elî 
Şod zî tîxî abîdared rûyê ‘alem muncelî (Axtepî, Dîwan, r. 48)  

Huseyna Huseyna Huseyna Huseyn 
Kuca Fatîme Murteza ‘eyne ‘eyn (Aqtepî, Rewdu’n-Ne‘îm, r. 283)  

Korikî ji aliyê şêweyê jî di bin bandora Rûhî de maye. Bendek ji muxemmes û malikek jî ji 

‘eqîdenameya Korikî ku hunera tekrîrê bi şêweya Aqtepî bi kar aniye:  

Ya Se‘îden, ya Se‘îden ya Se‘îden ya Se‘îd 
Înnî kelbun basîṭun dehren zira‘ey bi’l-wesîd  
Ente quṭbun ente ferdun ente şemsun ez ‘ebîd  
Înnenî ‘ebdun ẓaîfun waqifun beyne’l-‘ebîd  
Murşidê min rehberê min el eman Şahê Se ̒îd (Korikî, Hazî Qesîdetu, r.14) 

Xudaya Xudaya Xudaya Xuda 
Bi wî Ferdê Emced di weqtê me da (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 31) 

Ji van mînakan jî diyar e ku Korikî, Rûhî teqlîd kiriye. Li gorî van agahiyan dikare bê gotin 

ku ev kes, Şêx Ebdurehmanê Aqtepî ye. 

3.1.6. Şêx Muhemmed Se‘îd Seyda Cizîrî 

Şêx Muhemmed Se‘îd Seyda yan Şêx Seyda ku bi leqeba “Emced” tê zanîn li devera 
Cizîrê kesayetiyekî girîng û xwedî dergah e. Dergahê Şêx Seyda ji aliyê sîlsileya tesewifî ve 

girêdayî dergahê Basretê ye û di sedsala XXan de li herêmê dergahekî zêde bibandor û 

berhemdar e. Dergahê Şêx Seyda li Cizîrê demeke dirêj bûye navendeke tesewifî û li dora wî 

dergahî muhîteke edebî ava bûye. Di dergahê Şêx Seyda de li kêleka edebiyata tekyayê, lê ji 

wê zêdetir edebiyata dîwanê ya klasîk jî hebû. Li wir ew kesên ku ilmê medreseyê xwendibûn 

bi edebiyatê re meyildar bûn eleqeyeke mezin bi berhemên edebî nîşan didan (Adak, 2012: 

465-485).  

Şêx Seyda hem seydayê Korikî yê ilmî ye hem jî şêxê wî yê terîqetê ye û xelîfetî jî daye 

Şêx Qutbeddîn. Dergahê Şêx Seyda ji Şêx Qutbeddîn re bûye cihê cazîbeyê. Bandora Şêx 

Seyda li ser Korîkî bi qenaeta me zêdetir ji aliyê me‘newî û ilmî ve ye. Korikî hem di çend 

cihên ‘eqîdenameyê de pesnê Şêx Seyda daye hem jî qesîdeyeke bi ‘Erebî (Cezerî, 2015: 100) 
û du medhiyeyên ku tên zanîn li ser nivîsiye. Ji bilî helbestên Korikî nameyên ku Şêx Seyda ji 

Korikî re şandine (Cezerî, 2015: 191) jî têkiliya Korikî û Şêx Seyda nîşan dide. Şêx 

Qutbeddîn ew ji xwe re wekî rêber, çavkaniya ilm û comerdiyê, xwediyê halên pir xerîb, ji 

dilê xwe re wekî tebîb, taca serê hemû alim, sofî û zahidan dibîne. Xuya ye ku Korikî hem ji 

aliyê alema xwe ya derûnî ve û hem jî ji aliyê atmosfera edebî ve zêde di bin bandora dergahê 

Şêx Seyda de maye. Der heqê bandora Şêx Seyda li ser Korikî de çend malik ji ‘eqîdenameyê: 
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Xudaya Xudaya Xudaya Xuda 
Bi wî ferdê Emced24 di weqtê me da  

Ewê tacê re’sê hemî ‘aliman 
Digel şeyx û ṣofî we hem zahidan (Korikî, ‘Eqîdeya Îmanê, r. 31) 

Di her du bendên muxemmesên jêrîn ên ku Korikî nivîsiye de jî bandora Şêx Seyda diyar e:  

‘Îde û newroz mubarek bit li te şahê Se‘îd  
Ṣed teḥiyyat û selamê Xaliqê ‘Erşê Mecîd 
Mislê baranê bibarin kulle weqtin bi’ş-şedîd  
Ḍa‘efe’l-lahû muḍa‘ef ew li ser Seyda Se‘îd 
Murşidê min rehberê min el eman şahê Se‘îd (Korikî, Hazî Qesîdetu, r.12) 

Ew şehê Seydayê enwer e me‘dena ṣidq û ṣefa 
Qaidê şer‘a muṭehher maḥiyê ẓulm û cefa 
Tu ji bo me afîtab î ey munewwer ba wefa 
Melhema derd û birînan meẓherê ma qed xefa 
Înnehû durrun ferîdun amir e b’emre Xuda (Korikî, Hazî Ma Qale, r. 6) 

3.2. Mexlesên Wî 

Mexles, bi kurtî navê edebî ye ku di edebiyata klasîk a Îslamî (edebiyatên ‘Erebî, Farisî, 

Tirkî, Kurdî û yên dî) de ji aliyê helbestvan û naziman ve di helbest û menzûmeyan de hatiye 

bikaranîn (Adak, 2018). Mexles, ji bo naskirina kesayetiyên edîb gelek caran hin argumanan 

dide mirovî, bi piranî li gorî qarektera helbestvan tê bijartin û rê li ber tevlîheviya helbestan 

digire (Pala, 2014: 294). 

Şêx Qutbeddîn di berhemên xwe de nasnavên “Xakî”, “Xakîyê Korikî”, “Qutbuddîn” bi 

kar aniye. Carinan bi şiklê “Xakî”, carinan jî wekî ravekekê “Xakiyê Korikî yan jî Xakîyê 

rûsiya” bi kar aniye. Xakî ji peyva “xak” û paşgira “î”yê pêk tê. Ji aliyê hevsengiya tef’îleya 

‘erûzê ve beramberî tef’îleya “fe‘lun”ê tê. “Korikî” jî nîspeta cihê jidayikbûnê ye. Ev 
nîşaneya peyrewiya kevnoşopiya helbesta klasîk e. Sê nimûne ji bo mexles û bikaranîna navê 

wî: 

Digel cumleê mu’min û ṣaliḥ e 
Ji bo Xakîyê Korikî’l-Fatiḥe (Korikî ‘Eqîdeya Îmanê, r. 40) 

Ḥeşir ke evî Quṭbuddînê ḥeqîr 
Di nav ehlê meḥşer meke wî esîr (Korikî ‘Eqîdeya Îmanê, r. 35) 

Şehzadeya nazikqeba hatî bi lez teşbîhi ba 
Go: Xakîyim ṣed merḥeba qewlen feṣîḥen mu‘teber (Korikî, Mîn Kelamî, r.4) 

Şêx Qutbeddîn di benda dawî ya muxemmesa jêrîn de jî bi hunerê û awayekî veşarî navê xwe 

                                                           
24 Leqeba Şêx Seyda Muhemmedê Cizîrî ye. 
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nivîsiye:25 

Quṭbê dehra me ye Seyda ew ‘ezîzê Miṣr û Şam 
Dîn û mecnûn mîn hewahû ṣaḥibê haẕe’s-siṭûr  
Bigre ewwel tu ji ewwel summe’s-sanî we’s-selam 
Edatu’t-te‘rîfê edxîl îsmê naẓim bû ẓuhûr 
Înnehû durrun ferîdun amir e b’emre Xuda (Korikî, Hazî Ma Qale, r. 11)  

Sedemê bikaranîna mexlesa “Xakî” çi ye em nizanin; lê belê dema li paşxaneya jiyana 

Korikî bê nihêrtin, dikare li ser sedemên vê şîrove bên kirin. Ji bilî wateyên sembol û 

mezmûnên ku di edebiyata klasîk de tên bikaranîn ên ku tên dîtin, wateyên wan ên dînî û 

tesewifî jî hene. Tevger û pêkhateyên tesewifî, bûne xaleke ku bandor li wateya mezmûnên 

veşarî ku di helbesta klasîk de hatine bikaranîn, kirine (Levend, 2005). Hin sedemên der barê 

raveyên ku li ser wateya mexlesê, naveroka wê, bijartina wê, mebesta bikaranîna wê hwd. 

hatine kirin jî mesleka helbestvan bixwe…wesf û rewşên derûnî; çalakî û girêdanên dînî-
tesewifî ne û pişt didin bûyereke sosret a girêdayî hal û rewşên hatine serê helbestvan (Tolasa, 

2002: 234). 

Şêx Qutbeddînê Korikî mirovekî hem ‘alim û muderis hem jî şêx û mutesewif bû. Ji ber 

vê, bandora çanda Îslamî û tesewifî li ser kesayetiya wî ya edebî eşkere ye. Mexlesa Korikî li 

gorî nêrîna me mîzaca wî nîşan dide û Korikî bi bikaranîna mexlesa “Xakî” îşaretî esl/havênê 

mirovî dike, li xwe tîne ku ji axê hatiye afirandin û dîsa dê vegere bin axê. Çawa ku mirov 

dixwaze xeta û qisûrên xwe bitemêre bin axê, xwe paqij bike; Korikî jî di gelek cihan de xwe 

gunehkar û bi qisûr dibîne, bi vê nîspetê gaziya xwe bal Xwedê ve dike: 

Xudaya tu Xakî mu‘eẕẕeb nekî 
Di tirbê bi min re bi reḥma xwe kî (Korikî ‘Eqîdeya Îmanê, r. 34) 

3.3. Zimanê Wî 

Tesbîtkirina daneyên zimên û şêweya kesayeteke edebî bi awayekî birêkûpêk girêdayî 

qewareya berhem an koma berheman e. Ev jî di edebiyata klasik de bi nirxandina dîwanekê 

yan helbestên ku bi teşeyên curbicur hatibin nivîsîn pêkan e.  

Şêx Qutbeddînê Korikî ne xwedî dîwan e. Ji bilî ‘eqîdenameyê mewlûdeke neqediyayî û 

tenê sê helbestên wî li ber dest hene. Ji bêr vê yekê nirxandina taybetmendiyên zimên û 

şêwaza Korikî dikare bi berfirehî pêşî li gorî berhema wî ya ‘eqîdenameyê pişt re jî li gorî 

mewlûdname û her sê helbestan bê kirin. Berhema Korikî ya nimûneya cureya ‘eqîdenameyê 

ji aliyê qewareyê ve berfireh e. Lê ji ber ku di ‘eqîdenameyan de mebest zanist e ev cure 
berhem ji aliyê estetîzma edebî ve lawaz in û di rengvedana taybetmendiyên zimên de zêde ne 

libar in. 

Korikî ji bilî xwendina xwe ya medrese û terbiyeya terîqetê piraniya temenê xwe li 

derdora Batmanê derbas kiriye. Batman ji ber ku cîwarekî nû ye û koçberên ji herêmên derdor 

li vir niştecih bûne devokeke xwerû peyda nebûye. Her çiqas pêşiyên Şêx Qutbeddînê Korikî 
ji herêma Torê bin jî ji ber ku ji bav û kalan ve li derdora Batmanê niştecih bûne devoka 

                                                           
25 Şêx Qutbeddîn di vir de bi peyva serê rista yekem û ya duyem îşaretî navê xwe kiriye. Dema bêjeyên “Qutbê” 

û “Dîn” ê li bin hev bên rêzkirin navê “Qutbuddîn” dertê holê. 
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malbatê guheriye û şopa devoka Torê ji holê rabûye. Her çend di nav hînterlanda Batmanê de 

ergatîvî -ji bilî herêma Torê- têk çûbe û Korikî li vir jiyabe jî dîsa jî di warê ergatîviyê de 

berhemên wî serkeftî ne. Korikî hevokên xwe li gorî rêzikên ergatîviyê bi kar anîne. Ji bo 

nimûne di malika jêrîn de forma “Te (ez) anîm” hatiye bikaranîn: 
Şukur bo te ya Reb Xudayê Wedûd 
Ji ewwel tune bûm te anîm wucûd (Korikî ‘Eqîdeya Îmanê, r. 1) 

Di malika jêrîn de ji ber ku hevok dema borî ye û lêker gerguhêz e, lêker li gor bireserê hatiye 

kişandin: 

Me tewbe ji van ẕenbê pîs ê muhîn 
‘Etîdî bi newbet nivîsî yeqîn (Korikî ‘Eqîdeya Îmanê, r.39) 

Korikî di berhemên xwe de taybetmendiyên devokekê bi eşkereyî bi kar neaniye. 
Zimanê wî têkel e. Di hin malikan de peyvên ku li derdora Batmanê û Xerzan tên bikaranîn 

tên dîtin. Ji bo mînak peyva “cih”ê bi şiklê “cî”yê, peyva “axaftin”ê bi şiklê “xeberdan”ê, 

peyva “sih”ê bi şiklê “sî”yê, peyva “din”ê bi şiklê “dî”yê bi kar aniye. Ji bo nimûne: 

Munezzeh ji cî yû mekan û we mal  
Li her cî bizan ḥażir e Ẕu’l-celal (Korikî ‘Eqîdeya Îmanê, r. 9) 

Kelam e bi me‘na Xeberdan exî 
Li ba te xelel tê nebe ey ṣefî (Korikî ‘Eqîdeya Îmanê, r. 9) 

Bandora devoka Cizîrê jî li ser zimanê Korikî çêbûye. Ji ber vê Korikî di berhemên xwe de ji 
devoka Botan û Behdînanê sûd wergirtiye: 

Bi ezmanê Eşhed dibêjim we hem  
Di qelb de muṣeddiq we îqrar e hem (Korikî ‘Eqîdeya Îmanê, r. 8) 

Serxweşê silka ṭerîq im ez bi cama Eḥmedî  
Badeya aba ḥeyatê ku bi kasa xalidî 
Bi te ṣubbet fi’d-dihanî hem bi destê Seyyidî 
Dê ṭereb bit qelb û balim muncelî bit ebedî 
Seyyidê min rehberê min el eman Şahê Se‘îd (Korikî, Hazî Qesîdetu, r. 14) 

Korikî ‘eqîdename û mewlûda xwe bi zimanekî sade û herikbar nivîsiye. ‘Eqîdename ji 
ber ku fêrkirina biçûk û mezinan kiriye armanc û mewlûd jî kevneşopiyeke gelî ye asta 
zimanê van jî li gorî têgihiştina gelî ye. Di her du berheman de Kurdî û ‘Erebî serdest in. Li 
gorî her du zimanan kêm be jî peyv an têgehên Farisî jî tên dîtin. Bi giştî dema li peyvên ku di 

her du berheman de hatine bikaranîn bê nihêrtin tê dîtin ku rêjeya bikaranîna peyvên Kurdî ji 

sedî nêzî 55-60, yên ‘Erebî li derdora ji sedî 35-40; ji sedî 5-10 peyv jî Farisî ne.  

Hin nimûne ji peyvên Kurdî yên resen ku Korikî di berhemên xwe de bi kar anîne: 
civîn, xeml, newroz, jar, hewar, xak, bîr, bêguman, guhdar, rûreş, dilbirîn, hûrehûr, xwestek, 

gêj, sistî, germî, kej, şepal, zarî, hevraz, neqencî, berjêr, piştxwar, jimar, mizgînî…  

Di qadeke ilmî de çêkirina peyvên resen bi zimanê Kurdî ne hêsan e. Digel vê Korikî 

hewl daye ku sifetên subutî yên Xwedê bi termînolojiyeke Kurdî saz bike û digel ‘Erebî 

Kurdîya wan jî daye. Berawerdkirina sifetên subutî yên Xwedê di berhema Xanî û Korikî de: 
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Sifetên Xwedê bi Erebî                       Navlêkirina Korikî 
1. Heyat              Saxî 
2. Qudret                                    Quwwet 
3. ‘Ilm                                                                   Zanîn 

4. Îrade            Vîn 

5. Kelam                                 Xeberdan 
6. Sem‘                                  Bihîstin 
7. Besar                                                Dîtin 

Korikî di beşa xatîmeyê ya ‘eqîdenameya xwe de ji Hz. Muhemmed dest pê kiriye û heta Şêx 

Muhemmed Se‘îd Seyda Cizîrî sîlsileya şaxa Basretê ya Neqşî-Xalidî biriye. Jêdera vê munacatê 

dîwana Mewlana Xalidê Şehrezorî ye û zimanê munacatê Farisî ye. Şehrezorî ji Cenabê 

Pêxember dest pê kiriye û heta Ebdullahê Dehlewî sîlsileya şêxên terîqeta Neqşebendîtiyê rêz 

kiriye. Hin kesayetên ku navên wan di vê sîlsileyê de derbas nabin lêbelê ji hela erbabên 

terîqetê ve rêz ji wan re tê girtin û girîngî bi wan tê dayîn (Bağdadî, 2013: 35) jî di munacatê 

de hene. Korikî tevlî çend guherînan vê munacatê wergerandiye Kurdî. Wî ev sîlsile li gorî 

şêweya xwe di duaya xwe de bi cih kiriye. 

3.3.1. Unsurên ‘Erebî, Farisî û Tirkî 

         Di edebiyata klasîk de ji bilî zimanê sereke ku berhem pê hatine nivîsîn ‘Erebî û Farisî 

serdest in û bandoreke mezin li zimanê helbestvanan kirine. Şêx Qutbeddînê Korikî jî di 
berhemên xwe de ji bilî Kurdî hakimê zimanê ‘Erebî ye. Hinek Farisî û di cihekî de jî 

peyveke bi Tirkî bi kar aniye.  
        Hin nimûne ji peyv û têgehên ‘Erebî ku Korikî di berhemên xwe di bi kar anîne: Îbtîda, 
Surûr, seqîm, ‘uqûd, ‘ewnet, xîtam, cînan, mewcûd, keîb, xebîs, ẓulmat,‘ereq, cûd, mudewwen, 
telamîz, fîraş, lacerem, raġimê enfê ‘enîd, hamilê wehyê, behra ‘emîm, yewmi’l-kemed, nez‘a 

helqûm, berqê xaṭif, sifru’l-yed hwd. Korikî di hin helbestên xwe de ristan bi tevahî bi 

hevokên ‘Erebî honaye. Ji bo nimûne: 
Ya Se‘îden, Ya Se‘îden Ya Se‘îden Ya Se‘îd 
Înnî kelbun basiṭun dehren zira‘ey bi’l-wesîd 26 
Ente quṭbun ente ferdun ente şemsun ez ‘ebîd 27 
Înnenî ‘ebdun ẓaîfun waqifun beyne’l-‘ebîd 28  
Murşidê min rehberê min el eman Şahê Se ̒îd (Korikî, Hazî Qesîdetu, r. 14) 

Korikî di berhemên xwe de kêm be jî cih daye peyv û têgehên Farisî jî. Ji bo nimûne: 

afîtab, geda, çunan, ba, çihar, rûsiya, şeh, şehzade, şahê merdan, mah, fîġan, pêşiwayê huda, 
ġar, dergevan, şehînşeh, gunah, nazidar, birader, girdîgar, serdefter, padîşahê huda, rehber, 
atêş, taremûr, dêm, lêb, cerg, hwd. Nimûneyek ji malikeke xezela wî ji bo peyvên Farisî: 

Hesîr kirim şêrînlebê ṣuhtim bi şewqa ġebġebê 
Tîr dane dil roj û şebê lew pare pare bû ciger (Korikî, Mîn Kelamî’l, r. 1) 

Korikî bi Tirkî bi qasê ku me tesbît kiriye tenê peyva “kalın”ê ya Tirkî bi şiklê “qalind”ê ku di 
Kurdî de jî tê dîtin bi kar aniye: 

                                                           
26 Ez ew kûçik im ku piyê xwe li devê deriyê te dirêjkirî sekinî me. 
27 Tu qutb î, yekî tenê yî, roj î; ez bendeyê te me. 
28 Ez ‘ebdekî qels im li nav ‘ebdên din rawestiya yî. 
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Nebû Fexrê ‘Alem dirêj û zirav 
Ne kin bû ne qalind bi kil bûn du çav 

3.3.2. Hunerên Edebî 

Ciwankarî di edebiyata klasîk de hêmanekî bingehîn e ku estetîzma berhemên edebî 

derdixe pêş. Mebesta berhemên Korikî yên menzûm -‘eqîdename û mewlûdname- ji ber ku ne 
huner e ji aliyê ciwankariyan ve qels in. Lê belê helbestên wî ji aliyê çêja edebî ve xurt in û bi 
hêman û mezmûnên edebiyata klasîk hatine ristin. Korikî hem di xezela musemmet de hem jî 

di her du muxemmesên xwe de gelek ciwankarî bi kar anîne. Korikî di xezela xwe de 

mezmûnên sereke yên helbesta klasîk wekî çeşm, dêm, xal, burh, leb, xebxeb, gerden, şepal, 
şeml, bisk, zulf hwd. bi kar aniye. Ji bo nimûne: 

Hat dilbera burhên hîlal çeşmê belek gerdenġezal 
Qeştin li dêman bûne hal wechê mudewwer wek qemer (Korikî, Mîn Kelamî’l, r. 1) 

Korikî helbestên xwe hem baş honaye hem jî hunerên edebî bi awayekî serkeftî bi kar 

aniye. Mirov ji helbestên wî wek mînak dikare çend heb ciwankarî nîşan bide. Xakî di benda 

dawî ya muxemmesa jêrîn de hunerên mu’emma û tewşîhê (akrostîş)29 bi awayekî serkeftî bi 

kar aniye:  

Quṭbê dehra me ye Seyda ew ‘ezîzê Miṣr û Şam 
Dîn û mecnûn mîn hewahû ṣaḥibê haẕe’s-siṭûr 30 
Bigre ewwel tu ji ewwel summe’s-sanî we’s-selam31 
Edatu’t-te‘rîfê edxîl32 îsmê naẓim bû ẓuhûr 
Înnehû durrun ferîdun amir e b’emre Xuda (Korikî, Hazî Ma Qale, r. 11) 

Bikaranîna çendîn huneran bi hev re hunera îbda’ê pêk tîne. Xakî li benda jêrîn bi rêzê di rista 
yekem de hunera tekrîrê, di ya duyem de îqtîbas û ya sêyem de teşbîhê bi kar aniye:  

Ya Se‘îden, Ya Se‘îden Ya Se‘îden Ya Se‘îd 
Înnî kelbun basiṭun dehren zira‘ey bi’l-wesîd 33  
Ente quṭbun ente ferdun ente şemsun ez ‘ebîd  
Înnenî ‘ebdun ẓaîfun waqifun beyne’l-‘ebîd  
Murşidê min rehberê min el eman Şahê Se ̒îd (Korikî, Hazî Qesîdetu, r. 14) 

Korikî di benda jêrîn de bi riya tenasûbê di navbera peyvên ciger, sedr û hinav; mesrur, dilgeş 
û wîsal; lale, nesrîn û nergiz de têkileyek daniye. 

Ciger û ṣedr û hinavim pare pare bî’t-teḥqîq 
Tu bike mesrûr û dilgeş bi wîṣalê ey şefîq 
Neẓer û feyḍê birêje carekî li qelbê ḥerîq  
Lale û nesrîn û nergiz fî fuadî bin berîq 

                                                           
29 Şêx Qutbeddîn ji bo navê helbestvan bê zanîn van huneran bi kar aniye û bi rista sêyem û çarem rê nîşanî 

xwendevanan kiriye. Her wiha bi peyvên serê rista yekem û duyem îşaretî navê xwe kiriye û dema ev her du 

bêje ji jor ber bi jêr ve bên xwendin navê “Qutbuddîn” dertê holê û hunera akrostîşê pêk tê. 
30 “Xwediyê van ristan ji kêfa” dîn û mecnûn e. 
31 Ji malika yekem û ya duyem bigre. 
32 Edata te‘rîfê jî bixe nav, hingê dê navê nazim eşkere bibe.  
33 Îqtîbas ji ayeta Kehf/18.  Ez ew kûçik im ku piyê xwe li devê deriyê te dirêjkirî sekinî me. 
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Murşidê min rehberê min el eman Şahê Se‘îd (Korikî, Hazî Qesîdetu, r. 15) 

Xwedê di ayeteke di Qur’ana Pîroz de behsa serboriyeke Mûsa (s.x.l.) dike. Li gorî vê 

bûyerê Mûsa (s.x.l.) li Çiyayê Tûrê agirekî dibîne û berê xwe dide wî agirê da ku xeberek an 

pêtek ji bo germkirina malbata xwe jê bîne (Qesas/29). Korikî di benda jêrîn de ji vê ayetê bi 

riya îqtîbasê sûd wergirtiye û agirê li Çiyayê Tûrê wekî Şêx Seyda rênîşandêr dîtiye, ew 
şibandiye wê xetîreyê û wiha gotiye: 

Hucceta ‘îda xwe girtin ehlê fuqhê min bi dûr 
Min esîrê ji hilalê ebrûwanê pir bi nûr 
Ah û efġanan dikêşim kulle ṣubḥîn we ‘uṣûr 
Da li min meş‘el xuya bit ew ji cibhet mislê Tûr 
Murşidê min rehberê min el eman Şahê Se ̒îd (Korikî, Hazî Qesîdetu, r. 13) 

Muxemmesa ku bi rista “Min heye şahek ji şeyxan pur wefadar û kemal” dest pê dike û 

pesnê Şêx Seydayê Cizîrî dide asoya Xakî ya fireh nîşan dide. Em ji vê medhiyeyê fêm dikin 

ku Xakî çawa bi awayekî siruştî ji kesayetî û pirtûkên ilmî yên wekî Molla Camî34, Haşiya 

‘Ussamî35, Şerha Şemsî36, Keşşaf37, Sawî38 haydar e herwiha ji kesayetiyên dîrokî wekî 

Yûsif39, Asaf40, Xusrew41û ji kesayetiyên edebî yên wekî Rûhîyê Şemsuddîn42, Se‘dî43, 
Fîrdewsê Tûsî44, Ferezdeq45 jî haydar û van agahîyan ji bo zanîn û pesnê şêxê xwe di helbesta 
xwe de bi kar aniye.  

 

Encam 

Şêx Qutbeddînê Korikî mirovekî seyîd, alim, mutesewif û edîb ê sedsala XXem e ku li 

derdora Batmanê jiyaye. Çawa ku ji berhemên wî jî tê fêmkirin mexlesa wî Xakî, terîqeta wî 

ya tesewifî jî şaxa Basretê ya Neqşiya Xalidî ye. Korikî hezkiriyekî zanîn û perwerdehiyê 

bûye. Lewra wî gelekî girîngî daye ilmê û xwestiye ku endamên malbata wî li kêleka 

xwendina medreseyê bi zanistên pozîtîf re jî eleqedar bin. Xwendina zarokên wî nîşaneya vê 

armanca wî ye. Li aliyekî din jî piraniya temenê xwe bi xwendin û bi perwerdekirina feqî û 

meleyan derbas kiriye. Seyda ji milê xwe yê ilmî û hîndariyê ve mirovekî çalak e. Korikî bi 
helbestvanîya xwe neyê naskirin jî li gorî berhemên wî yên li ber dest nûnerekî edebiyata 

klasîk e.  

                                                           
34 Ev pirtûkeke nehwê ye ku bi ‘Erebiyeke xwerû hatiye nivîsîn. Herwiha şerha pirtûka “Kafiye”yê ye. 

Nivîskarê wê Mewlana Camî ye.  
35 Mele ‘Ussam, feqîyê Mewlana Camî bû. “Haşiye” pirtûka ‘Ussam a ku li ser pirtûka Mewlana Camî ya bi 

nave “Camî” nivîsiye. 
36 Pirtûka Se‘dê Teftezanî ya ku naveroka wê mentiq e û xwerû bi zimanê ‘Erebî ye. 
37 Tefsîra Zemaxşerî ye. 
38 Şerha tefsîra Celaleyn e. 
39 Kurê Hz. Ye‘qûb û pêxemberekî Benî Îsraîlîyan ku bi bedewîtîya xwe navdar e. 
40 Wezîrê navdar ê Silêman pexêmber ku bi navê Asaf b. Berhiye tê zanîn. Di edebiyatên Rojhilatî de ev nav 

wek hemwateya “wezîr” tê bikaranîn.  
41 Lehengê çîroka Ferhad û Şîrîn e. Navê wî Xusrewê Perwîz e û nevîyê Nûşîrewan e. 
42 Mexlesa Şêx ‘Ebdurehmanê Aqtepî ye. 
43 Yek ji helbestvanên herî mezin ê edebiyata Farisî. 
44 Nivîskarê “Şehname”yê yê destana neteweyî ya Îranîyan. 
45 Yek ji sê helbestvanên mezin ê daşorînê yê di serdema Emewîyan de ku şêwaza kevin domandiye. 
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Bêguman di perwerdehiya wî de rola malbata wî heye lê belê di kemilîna ilmî û tesewifî 

de bandora Şêx Muhemmed Se‘îd Seydayê Cizîrî û dergahê wî gelek zêde ye. Ji ber ku 

dergahê Şêx Seyda hem dibistaneke ilmî-tesewifî hem jî edebî bû, ev dergah ji bo kemilîna 

aliyê wî yê ilmî, tesewifî û edebî bûye navgîn. Korikî piştî ku îcazeyên xwe yên ilmî û 

tesewifî standiye bûye xelîfeyê Şêx Seyda û wekî gelek alimên Kurdistanê berê xwe daye 

welatê xwe, ji bo xizmeta gelê xwe dest bi îrşadê kiriye û berhemên ku dê ji geşedana 

edebiyata Kurdî re bibin gavek, nivîsine. Korikî di nav dem û mercên dijwar de ku hem oldarî 

hem jî Kurdayetî di wê heyamê de ji bo sîstema fermî du diyardeyên xeternak dihatin dîtin, 

hem perwerdehiya dînî domandiye hem jî berhemên bi zimanê gelê xwe nivîsiye. Ev bijartin 

û helwesta wî bi zanayî ye. Ji ber vê yekê xwedî cihekî taybet e. Korikî her çiqas bi aliyê xwe 

yê dînî-ilmî derketibe pêş jî divê aliyê wî yê edebî jî neyê jibîrkirin. Korikî bi qasî ku em 

dizanin wek berhemên menzûm bi Kurmancî ‘eqîdenameyekê û mewlûdeke nîvco nivîsiye. Ji 

bilî van xezeleke muxemmes ku nezîreya xezela Mela Ehmedê Cizîrî ye û du medhiyeyan bi 

şiklê muxemmesê ji bo Şêx Muhemmed Se‘îd Seydayê Cizîrî nivîsiye.  

‘Eqîdenameya Korikî ji bo edebiyata Kurdî ya klasîk wek mînakeke ‘eqaîdnameya 

menzûm, girîng e. Korikî ‘eqîdenameya xwe li gorî pergala edebiyata klasîk nivîsiye û wekî 

‘eqîdenûsên din daye pey şopa Xanî. Bi vî şiklî kevneşopiya ‘eqîdenûsiyê domandiye û di 

‘eqîdenameya xwe de ji aliyê şêwazê ve Ehmedê Xanî, Mela Huseynê Bateyî û Mela Xelîlê 

Sêrtî teqlîd kiriye. Korikî di ‘eqîdenameya xwe de sifetên Xwedê yên subûtî wekî ustadê xwe 

Xanî, bi termînolojiyeke Kurdî nivîsiye. Di destpêka ‘eqîdenameya xwe de wek sebebê te’lîfa 

berhemê destnîşan dike ku nûnerê herî girîng ê ekola Aqtepiyan Şêx Ebdurrehmanê Aqtepî ji 

xwe re kiriye mînak. Her çend şêxên terîqetê, sîlsileya terîqeta xwe bi piranî bi Erebî nivîsîbin 

jî Korikî di ‘eqîdenameyê de nûnerên sîlsileya şaxa Basretê ya Neqşî-Xalidî bi Kurdî rêz 

kiriye. Korikî di mewlûdnameya xwe de ji aliyê şêwe û rêzkirina beşan ve di bin bandora 

Bateyî de maye lê mixabin berhema xwe neqedandiye. Ji sê helbestên wî yên li ber dest 

helbesta wî ya ku bi rista “Min dî bi xef wexta seher selwa şepal zêrînkemer” dest pê dike bi 

çêja xwe xezeleke Melayê Cizîrî bi bîr dixe. Her du medhiyeyên ku li ser Şêx Seyda nivîsiye 
jî kûrahiya wî ya edebî nîşan didin. Şêx Qutbeddînê Korikî dildarekî Îslam û tesewifê ye. Her 

wiha ehlê hemiyetê û hezkiriyekî Kurdî ye.  
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Kilmnus  

Na xebate de gramerê zazakî de mijaranê alozan ra yew, raweya fermanî ameya tedqîq kerdene. Derheqê 

raweya fermanî û antişê na rawe de cîya cîya şiroveyî ameyêkerdiş; nê mijarî ser o taye xebatî virazîyayê. 

Raweya fermanî seba şexsê dîyine û hîrêyine esta û seba şexsê yewinî formê raweya fermanî çin ê. Raweya 

fermanî hem kerdişî hem zî nêkerdişî îfade kena ke na rawe erebkî de sey emrî û nehyî di cure yê. Na xebate de 
mefhumê emrî yan fermanî ameyo îzahkerdiş, goreyê karan na rawe ameya antiş. Mîyanê raweyanê waştişî de 

raweya fermanî zaf zêde yena şuxulnayene û na rawe goreyê mintiqayanê zazakî cîya şeklan de vejîyêna 

meydan. Amancê na xebate zazakî de raweya fermanî îzahkerdiş, mabênê na rawe û raweyanê bînan yê waştişî 

de abirnayîş o. Na xebate de kitabanê gramerî ra û berhemanê zazakî ra îstîfade bîyo. Na xebate de raweya 
fermanî hem goreyê şexsê dîyin hem zî goreyê şexsê hîrêyinî do îzah bibo.  

 Kilîtçekuyî: Emîr, Rawe, Zazakî, Ziwannasî, Şexs 

 

Abstract 

In this study, the imperative mode, one of the complex topics of zazaki grammar, is analyzed. Various 
comments have ben made about the imperative and its inflection; Various studies have been done on this mode. 
The imperative is conjugated for the second and third person, there is no imperative for the first person. 
imperative refers to doing or not doing a job. This mode has two types in Arabic expressing command and 
prohibition. In this study, the concept of order is explained, and the conjugation of verbs according to this mode 
is shown. In the willing modes, the imperative mood is widely used and this mode is expressed in different ways 
in Zaza-speaking regions. The aim of this study is to explain the imperative mode in Zaza and to distinguish it 
from other subjunctive modes. In this study, grammar books and works written in zaz were used. In this study, 
the imperative mode is drawn according to both second and third person. 

Keywords: Imperative, Modal, Zazaki, Linguistics, Person 
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1. Destpêk 

  Ziwan, seba cuya însanî sey neynikêk o. Heme hetê cuya însanî sayeyê ziwanî de yenê 

neqlkerdiş û ziwan her çî gêno xo mîyan. Mîyanê ziwanî de zêdebîyayîşê çekuyan û formanê 

razber û şênberan reyde, ziwan sînoranê xo hîra keno. Eke nê formî û çekuyî ziwanî de kêmî 

bibê, sînorê ziwanî teng beno. Vurîyayîşê sînorê ziwanî, dinyaya fikrî ya însanan ser o zî 

tesîrêk keno. Rewşa siruştî de ziwanî bedilîyênê û ziwan teber ra mudaxeleyî qebul nêkeno. 

  Dinya de zaf ziwanî estê. Her ziwan goreyê xo wayîrê taybetmendîyan o. Nê 

taybetmendîyî mîyanê prosesê tarîxî de vurîyênê. Vurîyayîş xo ya pîya ziwanî de pergalêk 

awan keno (Bayraktar, 2014: 59).  Ewro, zazakî îstîhsalkerdişê termanê ziwannasîye de, 

sentaks, semantîk, morfolojî ûsn binbeşanê ziwannasîye de pirsgirêkê tesnîfkerdişî û 

tesbîtkerdişê terman esto. Nê pirsgirêkî banderkerdişê zazakî de û xebatanê akademîkan de xo 

nîşan danê. Tesbîtkerdişê termanê ziwannasîye, îstîhsalkerdişê mijaranê ziwannasîye, goreyê 

krîteranê ziwannasîye îzahkerdişê babetan ûsn mijarî seba zazakî zaf muhîm ê. Na xebate zî 

mehsûlê nê fikran a. 

  Raweya fermanî mîyanê raweyanê waştişî de ca gêna û ziwano rojane de zaf yena 

şuxulnayene. Taye ziwannasî, raweya fermanî û raweyanê waştişî qasê raweyanê xeberî îzah 

nêkenê. Raweya fermanî zazakî de çend şeklan reyde yena viraştene. Nînan ra yewê ci bi 

vergirî bi- reyde virazîyêno û bînê ci tena kokê karî ya yeno meydan. Nê di şeklan ra ewilê ci 

sey formel û dîyinê ci zî sey înformelî ya eşkeno name bibo. Çunke şeklê ewilî de, kokê karî 

tesbît beno û bi vergirî ya yeno şuxulnayene. Şeklê dîyinî de yew formêko standard çin o, her 

kar goreyê rewşa xo cîya şeklan de yeno antene. Seba şexsê ewilî yanî şexsê qalîkerdoxî 

ferman çin o. Goreyê taye ziwannasan seba şexsê ewilî zî raweya fermanî yena kar ardene. 

Yanî qalîkerdox eşkeno xo rê zî emir bikero. Erebkî de raweya fermanîya ke şexsanê dîyine 

reyde eleqedar a, sey emrî hazir yena name kerdene. Emrî hazir, seba muxataban (şexsê 

dîyinî) yeno dayene û formê na raweyî cîya yo. Erebkî de fermano ke seba şexsanê hîrêyinan 

yeno dayene sey emrî xaîb yeno name kerdene. Emrî xaîb, emrî hazirî ra cîya şeklan a yeno 

viraştene. Erebkî de zî seba şexsê yewinî raweya fermanî çin a.  

  Na xebate de zazakî de raweya fermanî amêya etud kerdene û goreyê şexsan na rawe 

îzah bîya. Seba na xebate hem kitabanê gramerî yê zazakî hem zî ziwananê bînan ra îstîfade 

bîyo. Xususen berhemanê kurmanckî, fariskî û sorankî ra îstîfadekerdiş tercîh bîyo. Nê 

dîyalekt û ziwanan de raweya fermanî nêzdîya dîyalekta zazakî ya. Xêncê berhemanê 

gramerî, xebate de kitabanê edebîyan ra zî îstîfade bîyo. Nê kitaban ra tayê nimûneyê raweya 

fermanî deyayê. Na xebate de karî, raweya fermanî de goreyê deman û şexsan bi tabloyan 
reyde ramojneyayê. Berhemanê gramerê zazakî de na mijar ameya îzah kerdene. Labelê na 
xebate de metodêko muqayeseyin do bêro taqîb kerdene. Raweya fermanî hem mîyanê 

mintiqayanê zazakî de hem zî ziwananê bînan reyde do bêra têvernayene. Xebate de raweya 
fermanî sey binbeşanê; raweya fermanî ya dîrekt û raweya fermanî ya îndîrekt ser ra bêro 

analîz kerdene.  
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2. Zazakî de Raweya Fermanî 

  Emir erebkî ra û ferman fariskî ra derbasê zazakî bîyê. Nê çekuyî talîmatî, fermanî, 

emrkerdişî ûsn îfade kenê (Akalın, 2011: 794). Emrkerdiş, talîmatdayîş û fermankerdiş xo de 
taye taybetmendîyan hewêneno (Taş, 2013: 198). Raweya fermanî, qet nêbo mabênê di 

merdiman de cereyan kena. Nînan ra yew fermandayox, emrkerdox û o bîn zî 

fermangirewtox, emirbîyaye yo. Emirbîyaye zaf kesan ra eşkeno pê bêro. Eke merdimêko bîn 

çin bo, fermankerdox nêeşkeno fermanan bido. Emirkerdiş û fermankerdiş zafane statuyê 

fermankerdoxî reyde eleqedar o. Eke fermankerdox hete statuyî ra fermanbîyayeyî ra berzêr 

nêbo, qalê ci sey fermanî ya nêyenê qebul kerdene. Heman şekil de raweya fermanî statuyê 

emirbîyayeyî rê zî îşaret kena. Mabênê nê her di statuyan de ganî ahengêk bibo. 

Fermankerdox û fermanbîyaye goreyê statuyê xo nê emrî rê rîayet bikero. Emir yan ferman 

seba fermanbîyayeyî mecburîyetî îfade keno. Ca nêardişî emrî mueyîdeyî îcab keno. 

Fermenkerdiş her tim têkilîyêka resmî îfade nêkeno. Ge-gane heskerdiş, rêzgirewtiş, cêr ra 

girewtiş ûsn hîsan zî îfade keno (Karademir, 2012: 2092-2093). 

  Raweya fermanî mîyanê raweyanê waştişî de ca gêna labelê waştişî ra tengêr 

manayêke îfade kena. Têkilîyanê rojane de kes eşkeno vajo Waştişêkê min esto labelê kes 

nêeşkeno vajo Emrêkê min esto. Hetê mana ra mabênê cumleyanê Mamosteyî wina waşt û 

Mamosteyî wina emir kerd de zaf ferq esto. Însan, waştişanê emirwarî ra zêdêr nazikeyan ra 
hes keno. Emrê ke bi şeklêko nazik ameyê îfadekerdiş zaf rey bêteredud yenê ca ardene. 
Raweya fermanî de elemanê asta suprasegmentalî eke bi şeklêko munasib îfade bibê, muxatab 

tewrê xo goreyê ney tayîn keno. Mîsale muxatabî ser o tesîrê cumleya Taye şo o het û tesîrê 

cumleya Ti eşkenê tayê şorê o het yewbînan ra cîya yê.  

  Seba raweya fermanî cîya pênasî ameyê dayene. Nînan ra taye pênaseyî; raweya 

fermanî caardişê karî rê îşaret keno (Dizdaroğlu, 1963: 18), raweya fermanî caardişê karî 

wazena û emir kena, raweya fermanî karî terzê waştişî/emrî de xeber dana (Boz, 2012: 67), 

raweya fermanî karî şeklê emrî de îfade kena (Karaağaç, 2012: 370). Goreyê nê pênaseyan 

raweya fermanî, bi şeklêko qetî û sertî ya fermanbîyayeyî ra waştişê fermankerdoxî îfade 

keno. Raweya fermanî de rewşa xîtabî bi şeklêko tam yena meydan û seke ameyo îfadekerdiş 

ferman bi statuyê fermankerdoxî ya zî eleqedar o. 

  Zazakî de û ziwananê bînan de raweya fermanî zafane seba şexsanê dîyine û hîrêyinî 

(yewhûmare û zafhûmare) yena şuxulnayene. Seba şexsê yewinî raweya fermanî esta yan çin 

a ney ser o munaqeşe esto. Goreyê Banguoğluyî însan seba xo zafane raweya hewcetîye kar 

ano (2011: 473). Însan xo bi xo rê nêeşkeno emir bikero, o semed ra şexsê yewinî de 

(yewhûmare û zafhûmare) raweya fermanî nêyena kar ardene (Dizdaroğlu, 1963: 19). Çunke 

na rawe de seba şexsê yewinî peygirê karan çin ê. Goreyê taye ziwannasan raweya fermanî 

seba şexsê yewin zî yena kar ardene. Seba şexsê yewinî raweya fermanî û raweya waştişî sey 

yewbînî yê, o semed ra nameyê na rawe ganî sey fermanî/waştişî ganî bêro îfadekerdene 
(Boz, 2012: 67). Raweya waştişî ancax bi vurîyayîşê mana, eşkena manaya raweya fermanî 

îfade bikera (Karaağaç, 2012: 370). Seba zazakî zî heman çî kes eşkeno îfade bikero. Seba 

şexsê yewinî formê raweya fermanî çin ê.  

  Zazakî de raweya fermanî di beşan ra pê yena. Nê beşan ra ewilê ci raweya fermanî ya 
rasteraste (dîrekt), beşê dîyinî raweya fermanî ya nerasteraste (îndîrekt) a. Raweya fermanî ya 
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rasteraste, şexsê dîyine reyde eleqedar a. Raweya fermanî ya nerasteraste (îndîrect), bi şexsê 

hîrêyinî reyde eleqedar a.  

  Kurmanckî de karê ke vergiranê ve, çê-, ra-, rû-, da-, hil-, wer-, der- gênê gireyê raweya 

fermanî nêgênê. Mîsale; veke (ake), rake (werze), derkeve, dakin, dadin ûsn (Ocek, 2014: 

232-233). Zazakî de zî taye karî estê ke xêncê vergirê bi- zî manaya raweya fermanî îfade 

kenê. Nê karan rê; şîyayene-şo, akerdene-ake, wekerdene-weke, rakerdene-rake, devistene-
devîne, dekerdene-deke, vatene-vaje, hewadayene-hewade, vazdayene-vazde, kaşkerdiş-kaşke, 

aşanayene-aşane, avistene-avîne, boykerdiş-boyke, pirodayene-pirode, pirokerdene-piroke, 
weriştene-werze, roniştene-ronişe, ravistene-rafîne, ronayene-rone, rovitene-rovêje, 

weçinîtene-weçîne ûsn eşkenê sey nimûne bideye (Grûba Xebate ya Vateyî, 2019; Arslan, 

2019). Seke karanê corênan ra yeno fehmkerdiş, zazakî de karê ke vergiranê sey we-, a-, ro-, 
piro-, hew-, de-, vaz- ûsn gênê, seba îfadekerdişê manaya raweya fermanî êdî vergirê bi- yî 

nêgênê. Xêncê vergiran karê sey şîyayene-şo, vatene-vaje, berdene-bere ûsn de yew qaydeyêk 

nêameyo tesbît kerdene. Formê raweya fermanî ya nê karan de vergirêk çin o û nê karî vergirê 

raweya fermanî bi- zî nêgînê. Nê karê ke cor ra ameyê dayene seba formê erênîye na rewşe de 

yê. Gama ke nê karî formê neyênî de yenê îfadekerdiş, vergirê neyini me- û nê- vernîya nê 

karan de yeno. 

  Zazakî û kurmanckî de formê neyînî me- û nê-/ne- reyde yeno viraştene (Tan, 2011: 

278-279; Malmîsanij, 2015: 242-244). Kurmanckî de formê me- yî kêmî bîyo. Qaso ke Yildiz 
îfade keno, kurmanckî de metnanê folklorîkan û metnanê klasîkan de seba formê neyînî ya 

raweya fermanî bi vergirê me- yî reyde yeno viraştene. Yildiz seba nê formî nê nimûneyan 

dano (Yildiz, 2018: 169): 
“Memir memir Memo lo mamo 
Memir memir Memo lo pismamo 
Memir li beriya Nazê lo mamo 
Rûnê li benda babê heyrano 
Rûnê li benda babê pismamo” (Yildiz&Taşkin, 2018: 122). 
 
“Ger te divêtin bibî mîr û  ser û mu’teber 
Kizb û xilafê mebêj ger te dikin ker bi ker” (Xanî, 1971: 22). 
 
Seke nê nimûneyanê corênan ra fehm beno, seba formê neyînî vergirê me- yî zî yeno 

şuxulnayene. Labelê formê bînî zî estê û nê zî bi şeklêko aktîf yenê kar ardene. Beyntarê nê 

forman de vergirê me- bi şeklêko qetî nêkerdişî îfade keno. Yanî gama ke meke vajîya, no 
nêkerdişêko qetî îfade keno. Seke Çem îfade keno, zafhûmarîye de peynîya karî de -ne yeno, 
no peygir û kar nusîyênê (Çem, 2003: 204). 

Fariskî de raweya fermanî, sereyê karî de bi îlawekerdişê vergirê ب reyde yeno 
viraştene. Sey kurdkî, fariskî de zî raweya fermanî kokê de demê nikayî ra yeno viraştene. 

Seba erênî vergirê ب yeno, seba neyînî zî vergirê ن vernîya karan de zêde beno (Aslanoğlu, 

2013: 189-194; Xanlerî, 1368: 31-32). Sorankî de zî raweya fermanî sey zazakî ya yeno 

meydan. Sorankî de seba raweya fermanî ya rasterastî  ب yeno, seba neyînî zî vergirê ن 
vernîya karan de zêde beno (Xoşnaw, 2015: 65). 
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2.1. Raweya Fermanî ya Rasteraste 

  Raweya fermanî ya rasteraste, fermano ke terefê fermankerdoxî ra seba şexsê dîyinî 
(yewhûmare û zafhûmare) yeno dayene îfade kena. Raweya fermanî ya rasteraste de ferman 
seba kes yan kesê ke hember de yê yeno dayene. Yanî fermankerdox û fermanbîyaye hemberê 

pê de yê. Kurmanckî de û zazakî de raweya fermanî ya rasteraste de kokê demê nikayinî bi 

vergirê bi- reyde yena viraştene (Baran, 2012: 150). Na rawe de, seba şexsê dîyinî yê 

yewhûmarî girêk nêyeno, labelê seba şexsê dîyinî yê zafhûmarî peygirê -în, -ê, -ên yenê. 

Goreyê mintiqayan taye varyantê nê peygiran estê. Halî hazir de formê zafhûmarîye de 
peygirê -ê û -î, peygiranê bînan ra zêdêr yenê şuxulnayene. Seke fehm beno mîyanê prosesî de 

no peygir asîmîle bîyo û vengê /n/yî peynî ra kewto. Taye fekanê zazakî de peygirî vîndî benê 

(Malmîsanij, 2015: 236-237). Xususen fekê Çewlîgî de kes eşkeno nê kewtişan tesbît bikero. 
Cêr ra taybetmendîyê raweya fermanî ya rasteraste tablo de ameyê ramojnayene. 

Tablo 1: Zazakî de Formê Raweya Fermanî ya Rasteraste  

RAWEYA FERMANÎ YA RASTERASTE 

Ş
ex

sê
 D

îy
in

î 
y
ê 

Y
ew

h
û

m
a
re

 

Ti
 

ewnîyayene biewnî 

kerdene bike 

nuştene/nusnayene binuse 

bîyene bibi 

dayene bidi 

Ş
ex

sê
 D

îy
in

î 
y
ê 

Z
a
fh

û
m

a
re

 

Ş
im

a
 

wendene şima biwanê 

xebitîyayene şima bixebitîyê 

şimitene şima bişimê 

beriqîyayene şima biberiqîyê 

akerdene şima biakê-akerê 

   Tabloyê corî de raweya fermanî ya rasteraste de formê erênî ameyo dayene. Na rawe 

de karî, kokê demê nikayinî de yenê antene û vernîya karan de bi- yeno zêde kerdene. peynîya 

karan de zî goreyê zafhûmarîye û yewhûmarîye peygirê şexsan zêde benê. Taye karan de 

formê bi- nêyeno.   

Cêr ra kitabanê zazakî ra seba formê erênî yê raweya fermanî ya rasteraste çend hebî 
nimûneyî deyayê: 

“-Seba Heqî îna ra juye de mi bizewecne!” (Ballikaya, 2010: 87). 

“-Top bidê, penaltî yo.” (Canşad, 2007: 43). 

“Ti erkan û şertê nimajî bizan 

We ferz o bizanî hemînî ‘eyan.” (Zîlan, 2017: 164).  

“-Cirê xiznaya altunan bîyarê, rokerê.” (Adabeyi, 2005: 59). 
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“Endi a derg meke, derd kenê zerrey insani. To bırra xı bırnawa ke radê, bıgeyrê. De 
şo!” (Saint-Exupéry, 2017: 36). 

 

2.1.1.  Raweya Fermanî ya Rasteraste de Neyînî    

Raweya fermanî ya rasteraste de formê neyînî (negatîf) bi vergirê me- yan ne- reyde 
yeno viraştene. Seba formê neyînî vergirê raweya fermanî bi- serê karî ra yeno eştene. Zazakî 

de formê negatîfî me- û nê- yî reyde yeno viraştene. Labelê kurmanckî de tena vergirê ne- yî 

mendo. Formê neyînî de zî peygirê ke seba şexsê dîyinî yewhûmarî û zafhûmarî ameyê yenê 

seveknayene (Malmîsanij, 2015: 242-244). Cêr ra goreyê formê neyînî raweya fermanî ya 

rasterasteî deyayê.  

 Tablo 2: Zazakî de Formê Raweya Fermanî ya Rasteraste de Neyînî 

RAWEYA FERMANÎ YA RASTERASTE 

Ş
ex

sê
 D

îy
in

î 
y
ê 

Y
ew

h
û

m
a
re

 

Ti
 

ewnîyayene mewnî 

kerdene meke 

nuştene/nusnayene menuse 

bîyene mebe 

dayene mede 

Ş
ex

sê
 D

îy
in

î 
y
ê 

Z
a
fh

û
m

a
re

 

Ş
im

a
 

wendene şima mewanê 

xebitîyayene şima mexebitîyê 

şimitene şima meşimê 

beriqîyayene şima meberiqîyê 

akerdene şima meakê-meakerê 

    Tabloyê corî de raweya fermanî ya rasteraste de formê neyînî ameyo dayene. Na rawe 

de karî, kokê demê nikayinî de yenê antene û vernîya karan de me- yan nê- yeno zêde 

kerdene. Peynîya karan de zî goreyê zafhûmarîye û yewhûmarîye peygirê şexsan zêde benê. 

Cor ra îfade bîbî ke taye karan de vergirê bi- nêyeno labelê formê neyînî de vergirê negatîfîye 

her tim yenê. 

Cêr ra kitabanê zazakî ra seba formê neyînî yê raweya fermanî ya rasteraste taye 
nimûneyî deyayê: 

“Qısurdê mı mewni, mı va qey tiye xorê wazenê.” (Berz, 2001: 178). 

  “De bê memiri, de bê me teqi.” (Ayyıldız, 2019: 113). 

  “Ti mi xwi vîr a bikse, Wiso 

  O hec tu qebul nêbo, Wiso” (Karasu, 2012: 64). 

  “Ez keynaya ayê Bexdadî nêgîna!” (Adabeyi, 2005: 122). 

  “Zîyade pers meke.” (Çem, 2007: 210). 
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2.2. Raweya Fermanî ya Nerasteraste  
  Raweya fermanî ya nerasteraste, fermano ke terefê fermankerdoxî ra seba şexsê hîrêyinî 

(yewhûmare û zafhûmare) yeno dayene îfade kena. Raweya fermanî ya nerasteraste de ferman 
seba kes yan kesê ke hember de nîyê yeno dayene. Yanî fermankerdox û fermanbîyaye 

hemberê pê de nîyê. Zazakî de raweya fermanî ya nerasteraste de kokê demê nikayinî bi gire û 

vergirê wa bi- reyde yena viraştene. Na rawe de, seba şexsê hîrêyinî yê yewhûmarî xêncê wa 

bi- girêk nêyeno labelê seba şexsê hîrêyinî yê zafhûmarî peygirê wa bi- rê dima -în, -ê, -ên 

yenê. Goreyê mintiqayan taye varyantê nê peygiran yenê meydan. Nika zafhûmare de peygirê  
-ê û -î peygiranê bînan ra zêdêr yenê şuxulnayene (Malmîsanij, 2015: 241-242). Seke fehm 
beno ke mîyanê prosesî de no peygir asîmîle bîyo û vengê /n/yî peynî ra kewto. Cêr ra 

taybetmendîyê raweya fermanî ya nerasteraste tablo de ameyê ramojnayene. 

Tablo 3: Zazakî de Formê Raweya Fermanî ya Nerasteraste 

RAWEYA FERMANÎ YA NERASTERASTE 

Ş
ex

sê
 H

îr
êy

in
î 

y
ê 

Y
ew

h
û

m
a
re

 

O
, A

 

ewnîyayene wa o biewnîyo 

kerdene wa a bikero 

nuştene/nusnayene wa o binuso 

bîyene wa a bibo 

dayene wa o bido 

Ş
ex

sê
 H

îr
êy

in
î 

y
ê 

Z
a
fh

û
m

a
re

 

Ê
 

wendene wa ê biwanê 

xebitîyayene wa ê bixebitîyê 

şimitene wa ê bişimê 

beriqîyayene wa ê biberiqîyê 

akerdene wa ê akerê 

  Tabloyê corî de raweya fermanî ya nerasteraste de formê erênî ameyo dayene. Na rawe 
de karî, kokê demê nikayinî de yenê antene û vernîya karan de wa+kerdox+bi- yeno zêde 

kerdene. Peynîya karan de zî goreyê zafhûmarîye û yewhûmarîye peygirê şexsan zêde benê.  

Cêr ra kitabanê zazakî ra seba formê erênî yê raweya fermanî ya nerasteraste taye 
nimûneyî deyayê: 

“Sırrê nê torzini zi, çend qalın dar beno, wa bıbo, kes torzini rê vazo, “nê dari bıbırrn, 

ew letanê cı zi 'hendê pê bıbırrn, no torzin zey kesiya bırrneno.” (Hayig, 2007: 11). 

“-Axwe ju çilke axwe raya Heq de biresnê mi tek wa se beno wa bibone.” (Çiçek, 2012: 

20). 

“-Nê çinayê ma, dewi di kam feqîr o wa bişuwo.” (Seçilmek, 2019: 98). 
 

2.2.2.  Raweya Fermanî ya Nerasteraste de Neyînî               
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  Raweya fermanî ya nerasteraste de formê neyînî (negatîf) bi vergirê me- yan ne- reyde 
yeno viraştene. Seba formê neyînî vergirê raweya fermanî bi- serê karî ra yeno eştene. Zazakî 

de formê negatîfî me- û nê- yî reyde yeno viraştene. Formê neyînî de zî peygirê ke seba şexsê 

dîyinî yewhûmarî û zafhûmarî ameyê yenê seveknayene (Malmîsanij, 2015: 242-244). Cêr ra 

goreyê formê neyînî raweya fermanî ya rasterastî deyayê 

Tablo 4: Zazakî de Formê Raweya Fermanî ya Nerasteraste de Neyinî 
RAWEYA FERMANÎ YA NERASTERASTE 

Ş
ex

sê
 H

îr
êy

in
î 

y
ê 

Y
ew

h
û

m
a
re

 

O
, A

 
ewnîyayene wa o nêewnîyo 

kerdene wa a nêkero 

nuştene/nusnayene wa o nênuso 

bîyene wa a nêbo 

dayene wa o nêdo 

Ş
ex

sê
 H

îr
êy

in
î 

y
ê 

Z
a
fh

û
m

a
re

 

Ê
 

wendene wa ê nêwanê 

xebitîyayene wa ê nêxebitîyê 

şimitene wa ê nêşimê 

beriqîyayene wa ê nêberiqîyê 

akerdene wa ê nêakerê 

  Tabloyê corî de raweya fermanî ya nerasteraste de formê neyînî ameyo dayene. Na rawe 

de karî, kokê demê nikayinî de yenê antene û vernîya karan de wa+kerdox+nê- yeno zêde 

kerdene. Peynîya karan de zî goreyê zafhûmarîye û yewhûmarîye peygirê şexsan zêde benê. 

Taye karan de vergirê bi- nêyeno labelê formê neyînî de vergirê negatîfîye her tim yenê. 

Cêr ra seba nê formî taye cumleyî ameyê saz kerdene. Seba formê neyînî yê raweya 

fermanî ya nerasterasteî kitaban ra ma cumleyî peyda nêkerdî, o semed ra ma taye cumleyî 

nuştî: 

“Yusufî rê vaje wa berî nêakero.” 

“Eke sey verê ney hewteyî bo, aye rê vaje wa werd amade nêkero.” 

“Wezîfeyê xo nêkero, wa êdî kar nêro.” 

 

  Encam  
Na xebate de zazakî de raweya fermanî ameya analîz kerdene. Na rawe statuyêk îfade 

kena û tewr kêmî mabênê di kesan de cereyan kena. Nê kesan ra yew fermankerdox, o bîn 

fermanbîyaye yo. Fermankerdox, goreyê statuyê xo fermanbîyayeyî rê emir keno, kerdiş yan 

nêkerdişê karî wazeno. Yanî raweya fermanî hem kerdişî hem zî nêkerdişî xo de hewênena. 

Qaso ke kerdişê karî mîyanê sînoranê raweya fermanî der o, heman şekil de nêkerdişê karî zî 

mîyanê sînorê na rawe de ca gêno. 
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Raweya fermanî û tedeyîyê na rawe ser o munaqeşeyî estê. Mîyanê xebate de nê 

munaqeşeyî bi şeklêko xulasa ameyê îzah kerdene. Raweya fermanî seba şexsê dîyinî û 

hîrêyinî yena kar ardene. Labelê mîyanê ziwannasan de, seba şexsê ewilî zî raweya fermanî 

ameya şuxulnayene. No hîna zêde, xo bi xo rê emirkerdişî îfade keno. Ma gore seba şexsê 

ewilî raweya fermanî çin a. Kirarêko no tewir zafane waştişî îfade keno.  
Îfadekerdişê raweya fermanî û derbê fermankerdoxî, fermanbîyayeyî ser o tesîrêk 

virazeno. Mabênê nê her di kesan de statuyo sosyal yan resmî çiqas zêde bibo, rengê rawe 

hende vurîyêno. Seke xebate de zî îfade bîyo, psîkolojîyê însanî emirgiretişî ra yan zî bi 

şeklêko sert a emirgirewtişî ra hes nêkeno.  
Zazakî de raweya fermanî di beşan ra pê yena. Raweya fermanî ya rasteraste, şexsê 

dîyinî ya eleqedar a. Raweya fermanî ya nerasteraste zî şexsê hîrêyînî reyde têkildar a. Na 

xebate îzahkerdişê formê erênî de vergirê bi- deyayo labelê zazakî de taye karî xêncê bi- 
girewtişî zî eşkenê manaya raweya fermanî îfade bikerê. Reya verên na xebate de vergirê ke 

karanê zazakî reyde yenê û raweya fermanî de hewceyê vergirê bi- yî nêkenê ameyê tesbît 

kerdene. Seba na xebate taye termê ziwannasîye sey pêşnîyar ameyê şuxulnayene. Termê ke 

na xebate de kar ameyê, seba xebatanê vernî, ma hêvî kenê ke sey bingeyêk wezîfe bivînê. 

Çunke zazakî de nê warî de xebatî newe newe yenê kerdene. 
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Kurte 
Ev xebat li ser rengê sor di şi’ra klasîk a kurdî radiweste. Ango em di vê lêkolînê de ketine pey bersiva 

pirsên wek; di şi’ra klasîk a kurdî de rengê sor çi wateyên xwe hene, mebest ji bikaranîna vî rengî çi ye? 

Kompozizyona reng û bandora wê ya psikolojikî çi ye? Dîsa dema ku şairekî klasîk rengê sor di şi’ra xwe de bi 

kar tîne, li pey çi mebestan e? Herwiha ji ber ku xebatên bi vî rengî di kurdî de pir kêm in, bi hurgulî li ser 

rengan û bi taybet li ser rengê sor li helbestên kurdî de hatiye sekinin. Me ji bo lêkolîna xwe rêbaza wesfî û 

analîzkirinê bi kar anî. Lêkolîna me bi mînakên ji edebiyata klasîk a kurdî teşe girtîye. Bi vê xebatê em destnîşan 

dikin ku rengê sor çi tedaî dike û çi bibîr dixe. Di encamê de daneyên ku bi dest ketine, bi hurgulî hatine 

nirxandin û mebesta şairan a bikaranîna rengê sor hatiye destnîşankirin. 
  Peyvên Sereke: Reng, rengê sor, psîkolojiya rengan, reng di helbest û edebiyata kurdî ya klasîk da 
 

Abstract 
The title of this study is (The red color in Kurdish classic poems). This study shows the meanings associated to 
red color in Kurdish classic poems. The study resorts to both descriptive and explanatory methods.This study is 
an effort to serve the literature and the readers.Therefore , this study discusses colors , how they are made , 
psychology of colors and the use of colors by the poets.In addition, both colors and and place of colors in 
Kurdish poetry are important. The study particularly puts a great emphasis on the use and meanings of red color 
in Kurdish poetry. Finally. The results of this work shown in points. 
  Key words: colors, meanings of colors, psychology of colors, colors in Kurdish poetry. 

 ملخص
 الكوردي الشعر في االحمر اللون دالالت ظهري ،( الكوردي الكالسيكي الشعر في االحمر اللون)  عنوان تحت البحث هذا

لم بدرس في األدبالكوردي اال قليال، يهدف هذا البحث الى  الموضوع هذا والن ، الكالسيكي الوصفي المنهج ا علىعتمدم الكالسيكي،
 عن تكلمي المحتوى في لذلك.  والقاريء االدب خدمة و المجال هذا في فراغ ملء الى تعريف دقيق لللون خاصة اللون األحمر كما يهدف

 وجود و اهمية مع الشعرية النصوص عرض طريق عن الشعراء قبل من استخدامه وكيفية اللون سايكولوجية و تكوينه كيفية و اللون

                                                           
 :MA in Kurdish Language and Literature, robineven98@gmail.com, Orcid/ماستەر لە ئەدەبی کوردی*
http://orcid.org/0000-0001-5495-7623 

www.arsivakurdi.org

w
w
w
.a
rs
iv
ak
ur
di
.o
rg



 

Koser Omar AHMAD 
 

International Journal of Kurdiname 
Issue: 3       November         2020 111 

 على النتائج توضيح تم الختام وفي االحمر، اللون األهداف المستفادة من و االحمر باللون االهتمام باالخص و ، الكوردي االدب في اللون
 . استخدامها تم التي العلمية المصادر مع نقاط شكل

 .واالدب الشعر في اللون ، اللون سايكولوجية االحمر، اللون دالالت ، الوان :ةيمفتاح كلمات  

 پوخته
 .شيعرى كالسيكيى كوردييدا( نگى سوور لهناونيشانى: )ڕه ؛ بهيهوهم توێژينهئه

ڕێبازى  پشتى به كهوههنشيعرى كالسيكيى كوريدا، توێژي ڕوو له خاتهنگى سوور دهكانى ڕهتهاللهده وهنمونه ؛ بهكهيهوهتوێژينه
جى ئامان ، بۆيهند كراوهمهوڵهباس ده بهمتر كه شيعريى كوردييدا،بياتى دهئه له تهم بابهئه وهر ئهبهو له ستووهسفى شيكاريى بهوه

: كهوهبارى وى؛ توێژينه، زێدهوهتيشكى توێژيه خاتهينگى سوور(بت )ڕهايبهتنگ و بهى ڕهجوادييانه ؛ ناساندنى ورد وكهوهتوێژينه
نگ و سايكۆلۆجى ڕه ڕۆكدا باسى لهناوه له ربكات. بۆيهب و خوێنهدهئه ت بهو خزمه وهلێنێك پڕبكاتهكه وڵ و ئارمانجێكههه
بى دهئه نگ لهڵ گرنگيى و بوونى ڕهگه. لهوهقى شيعرييهڕووى دهخستنه بهالى شاعيران  كارهێنانيان كراوهكان و شێوازى بهنگهڕه

ى ڕێگهله  ى كهجياجيانه خواستراوه ستهبهو مهنگى سوور(و ئهتى )ڕهاللهست و دهبهمه به گرنگييداوهوردتر و شيعرى كورديى 
 رچاوهى سهڵ دانانى زانستييانهگهڕوو و له تهكان خراونهنجامهڵ ئهخا كۆتاييشدا به ڕوو. له تهخراونه وهنگى سوورهڕه
 .كانكارهاتووهبه
 بدادهشيعر و ئه نگ لهنگ، ڕهنگى سوور، سايكۆلۆجى ڕهكانى ڕهاللهكان، دهنگهڕه: كانكليلييه وشه  

 

 ىكپێشه
 له كاننگهڕه جياوازى چاوه رهه كات،پێده ستىهه چاو و ڕووناكييه يىجواڵوه پۆلێكىشه نگ, كهڕه

 هێماى چاو؛ ستپێكردنىهه پێى به نگيشڕه كات،ستپێدههه كاننگهره تێژى ىڕاده و تسيفه و بڕ ؛تۆڕ ىڕێگه
 ،سووره مهئه: بڕيتده رده وهناوێكه به و كهريههه دواتر ،وهپێكهاتنييه ڕووى له دانراوه رسهله جياجيايان

ست و بهمه رسه، كار لهكهوهرچاوگرتنى ناونيشانى توێژينهبهله به... شڕه و وزسه دى وىئه و سپييه وهئه
 ندين جار ئاماژهدا؛ چهبياتهدهم ئهرى كالسيكيى كورديدا، لهشيع كات لهنگى سوور دهنگ و رهكاتى ڕهتهاللهده
اڵم بينن، بهنگى ئاسايى دهڕهر بهڵك سوور ههرچى خه، گهنگى سوور كراوهت ڕهتايبهبهكان و نگهڕه به

ست و بهلێك مهتى نامۆ و )سوور(يان بۆ گهاللهبۆ واتا و ده يان گۆڕێوهييهم واتا بنچينهشاعيرانى كالسيك ئه
رمى، شايى، ، گوڵ، لێو، گهنهنگ، خههويستيى، جيى، خۆشهڕ، توڕهك )فرمێسك، خوێن، شهخواستنى ترى وه

ى شيعرى كالسيكيى ڵ نمونهگهله جيايانه ستهبهم مهڕۆكدا، ئههناو له ، بۆيهكارهێناوه...( بهوهختكردنهجه
 لهڕوو  تهى سايكلۆلۆجى تاك)شاعير(دا خراونهچوارچێوه نگيى لهتى ڕهاللهند دهو چه مانهڕوو، ئهته خراونه
 .كهوهتوێژينه

 

  كهوهتوێژينه گرنگيى و ڵبژاردنهه هۆى
، ر وتراوهسهكانى شيعرى كالسيكيى، زۆريان لهوهسف و شيكردنهبياتى شيعرى و وهدهئه

 وهر نوسرابێ، ئهسهندى لهك سوور، چهنگى وهك ڕهتى يههتايبكان و بهنگهاڵم باسكردنى ڕهبه
ر سهكراون له يشى كهو باسانهى ئهوهر ئهبهها لههرور باس، ههبه تهخراوهم ر كههه كه پێمانوايه

 كانى تردا باسى لێوهنگهڵ ڕهگهگشتيى و لهنگى سووردا ڕۆشتوون، يان بهالى ڕهيى بهساده نگ، بهڕه
نگى كانى ڕهتهاللهده ت و وردتر باس لهبهى تايشێوه به كه يهوهئه كهوهئامانجى توێژينه ، بۆيهكراوه
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بكات كه  جياجيايانه ستهبهو مهڵ ئهگهشيعرى كالسيكييدا له له هنگم ڕهڕووى ئه سوور و خستنه
 كارهاتوون.به نگى سووربرى ڕهله 

 كهوهتوێژينه ئامانجى
و واتاكانى ست بهت، مهاللهى سوور، دهنگكارهێنانى ڕهخواستى به تى، كههئامانجي كهوهتوێژينه

بينراو، يان نێكى نهتى؛ اليهگشتيى ئامانجييهڕوو، به ى كالسيكيى كوردييدا بخاتهشيعر نگى سوور لهڕه
 لينێك لهكه وڵ و خواستێكهرباس و ههبه نگى سوور بخاتهنگ و ڕهر ڕهسهيى لهوهمبينراوى توێژينهكه
 .وهب پڕبكاتهدهئه

 
 
 كهوهى توێژينهسنور و ميتۆدو سته رهكه

 ، بۆيهر نوسراوهسهو زۆرى له بى شيعرى، فراوانهدهب وئهدهر ئهسهو باسكردن له پێناسه
ى دابنرێت، كهسنورێك بۆ باسه ، پێويستهوهر تيشكى توێژينهبه وێتهكهده بهدهم ئهشێكى ئهكاتێك به

نێو شيعرى كوردى  نگى سوور و لهڕه وردى باس له نها بهكاندا تهنگهنێو ڕه ، لهكهوهتوێژينه له بۆيه
سفى ى ڕێبازێكى وهچوارچيوه يش لهمانهئه رگيراون. كهكانى شيعرى كالسيكيى كوردى وهنها نمونهته

ا ت وه)نالى(يه ى كالسيكيى، لهنگى سوور، شيعرى شاعيرانڕه له رباس و جگهبه تهشيكاريى خراونه
 له رچىگه .كهوهى توێژينهستهرهكه كانيان كراون بهشيعره قهم، دهى بيستهدهمى سهكهى يهنيوه

 اڵمبه ،وهكانهنگهڕه ىبارهله يههه جياجيا تىاللهده لێكگه ،نوێوه و كۆن به كوردى شيعرى
 ڵبژاردووههه كۆن)كالسيك(ى شيعرى نهاته كهوههنبێت، توێژينه فراوان زۆر كهڕۆكهناوه ىوهرئهبهله
 انڕگه به چونكه ،رگرتووهوه شاعيرێكى ندچه قىده كان،كالسيكييه قهده نێو له واته يشدا،ندهنێوه له و
 ندچه مئه الىله كه ىتانهاللهده و ستبهمه وئه كه وتووهركهده كهوهبۆ توێژينه وهئه وهوردبوونه و

 بۆيه ن،يهوشێوهبه رهه تريش وانىئه الى گشتيىكاريهێناون( بهبه كهوهتوێژينه )كهيههه شاعيره
 ئامانجى ان،ككالسيكييه شيعره پێش چونكه ،كردووهنه ديارى بۆيان ىخشته و مردهسه و ندىڕيزبه

 و نشاعيرا ىژماره له كوه كانداقهده نێو له نگهڕه هاىبه و تاللهده رخستنىده كهوهتوێژينه
 .كانيانشيعره
 كهوهى توێژينهپێكهاته 

كيى پێشه له شيعرى كالسيكيى كوردييدا(، جگه نگى سوور لهناونيشانى )ڕه به ، كهكهوهتوێژينه
كانى تهاللهمك و دهچه ڕۆكدا؛ باس لهناوه ، لهكهوهبۆ توێژينه ستپێكهرتا و دهك سهوه باس، كه

ر سه تهشدا، تيشكى خستووهوهڵ ئهگه، لهكان و شێوازى دروستبوون و گرنگييان كراوهنگهڕه
بياتى دهئه له نگ كردووهگرنگى ڕه ك باسيشى لهروهر شاعيران و ههسهكان لهنگهسايكۆلۆجى ڕه

كانى تهاللهست و دهبهمه وردى باسى له ، بهكهوهرچاوگرتنى ناونيشانى توێژينهبهله شيعرى كوريدا، به
 نگهم ڕهچۆن ئه شيعرى كالسيكيى كورييدا، كه له كردووه نگهم ڕهئه كارهێنانىنگى سوور و بهڕه
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 قهنێو ده كارهاتوون له)سوور(خۆى بهكهجى وشهنبواتاى  ستێكى شيعريى جيا لهبهو بۆ مه رجارههه
 كاندا.كالسيكييه

 

 مگ و پێناسه، چهگنتى ڕهاللهست و دهبهمه
 درێژی و ونكهردهده جياواز و درێژ پۆلێكىشه ندچه بهبێت؛ دروسته وهتيشكى سپييه له كه: ڕەنگ"

: 2931 منصور، و سهيال) "ببینین جیاواز ڕەنگ بتوانین کە دەکەن ئێمە لە وا جیاوازەکان شەپۆلە
 گنى ڕهوترێت، وشهپێده(ى colorزمانى ئيگليزيدا ) بيدا) اللون( و لهرهزمانى عه له :نگڕه،(211

 تيىتايبه پێکهاتەیەکى وەک و گەردونييه ديارى توخمێکی ڕەنگ"، كارهاتووهبه وهناسانهسروشت نهاليله
" بێتده دروست دادونيايه مله وهڕووناكييه هۆى به يههه رچاوىبه و ديار ڕۆڵى ژیانماندا لە جوانی لە
پۆلێكى شه :مكهم چهواتاى ئه، ويان پێداوهندا و برهرمههونه به شتووهتا گه، ( 2 :1123الهاللي،)

بڕ و  ؛ۆڕى تڕێگه كان لهنگهجياوازى ڕه ر چاوهكات، ههى پێدهتسو چاو هه يى ڕووناكييهجواڵوه
ێماى جياجيايان ه ؛ستپێكردنى چاوپێى هه نگيش بهكات، ڕهپێدهستن ههكانگهى تێژى رهت و ڕادهسيفه

 وه، ئهسووره مهت: ئهێبڕر دهده وهناوێكه و به كهريهدواتر هه ،وهڕووى پێكهاتنييه له ر دانراوهسهله
ك نرێ، وهكانى زمان دائهواتاييه بواره كێ لههي به"نگ:ڕه بۆيه ش...وز و ڕهوى دى سهو ئه سپييه

ژيان خۆى "ن: يا (221 :1122بارى، )جه "وێتكهر ئهكانيان دهواتاييه ندييهيوه، پهگروپێكى وشه
 "نكهخشين دهوێناكردنيشيان ژيان نه ن، بهكها دهنكان ژيان وێنگهڕه وهر ئهبهنگ، لهبۆ ڕه تهاللهده
يانداوين، رهوى دهوانهئه ، كهيى زمانيهستهرهمين كهكهيه "نگنيش: ڕهيا (229 :1123،محمدو  عزيز)

م به، (152 :1122ئووف، )ڕه "پێويستمانن ڕۆژانه كه وهبينێتهده وكارانهيش خۆى لهمهدوێين، ئهپێيده
خۆ ى، ڕاستهكهفيزيكييه ڕوانكه له نگ: جگهى، ڕهوهين بهگه، دهوهرهى سهم پيناسانهى ئهوهخويندنه

، چۆن يههه وهكانييهژيانييه وهكانى ناخى مرۆڤ و كاردانهچاوى مرۆڤ و چاالكييه ندى بهيوهپه
وايش ن، ئهكهوز...(دهش، شين، سهكانى )سور، سپى، ڕهنگهڕه ت لهاللهده وهسپيتييه كان لهتيشكه

م و ئازار، جوانيى و ناشرينى، دروويى و نزيكى اخۆشى، خه: )خۆشيى و نكانى مرۆڤ، لهكاروكرده
 .كانگهت و واتاى جودان بۆ ڕهاللهى جودا و دهنگهرى ڕهشقى ئيالهى... دروستكهياران، عه

 
 واو، سيفات و تێژى و پلهنگێكى تهڕه بنهنها ڕووناكيين و تا دهى تهوهو كاتهله دا؛سروشت كان، لهنگهڕه

 :رسهينهخهتيشكيان ده وهم بوعدهكورتيى لهبه وهخواره، لهيهييان هههو ڕاد
 و و ناو وهكاتهكێتى تر جيادهيهنگ لهر رههه ى كهندييهتمهو تايبهئه :انكنگهتى ڕهسيفه -2

سوور و  گىنڕه ؛ك، وهوى دى جياوازهله گهنم ڕهكات بڵيين ئهواده ، كهيهتى خۆى ههڕواڵه
نجامى رئهده وهبينى، ئهقاڵى دهنگى پرتهڕه كه وانى و... بۆ نمونهرخهقاڵى و شين و ئهپرته
 و به تى خۆياننن سيفهشن خاوهكان هاوچهنگهڕه ، بۆيهردهزه ڵكردنى ماترياڵى سوور وتێكه
 .وهناسرێنهده وهييهوهران و سووربوونهڵگهوز ههردويى و سهزه تهسيفه
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 كهنگهى ڕهڕاده مه، ئهيان تۆخه كاڵ يان تاريكه نگهم ڕهڵين ئه: كاتێك دهكانهگنتيژى ڕه -1
، ش بيين و سپێتييهم ڕه، ئهرهدووه نزيك و وهشييهسپێتى و ڕه له ندهچه خات، واتهردهده

 ويلهكان مهنگهتا دووربين ڕهات، ههكدياريده وهكانهنگهڕه ى دوورى و نزيكيمان لهڕاده
 كات نزيكتربين ڕوونتر.ڵ دهكان تێكهنگهن و چاوى دياريكردنى ڕهبينيتاريكتر ده

كات، دياريده نگ،ڕهو پاكى  نگيى ڕهى چڕى و ڕوونڕاده كه يهندييهتمهو تايبهئه: نگى ڕهپله -9
جامى ن، ئهندييهبه م پلهئه ڵ،نديكى تريان تاريك و تێكهندێكيان پاك و ڕوون و ههكان ههنگهڕه

كاڵى  ون بهربكهكان دهنگهى ڕهكات پلهواده نگ، كهر رهسهله ريى ڕووناكييهلێدان و كاريگه
 .ێكنگهر ڕيان تۆخى بۆ هه

موو جۆر و هه گ بهنڕه" و بۆيه ى سروشتهيى ڕووناكامى جوواڵنى ڕادهنجرئهده مانهموو ئههه
ينى مرۆڤدا خۆى نو بي ديده له ميشهتى، ههكانييهرچاوهى سروشت و سهكهرچاوهسه ، كهوهسيماكانييه

زمانى مرۆڤ و ى وتهو لێكه ر كارو كردهسه چێتهدوا جار ده كه، (221 :1122بارى(، )جه "نوێنێتده
 بۆيهدات، تى جياجياى واتايى دهاللهى و دهييامێكى زمانى و واتاپه تهبێده نگڕه وهيشهو ڕووهله

بۆ  كهها هۆيهروهان، ههكنێوان مرۆڤه يام لهدنى پهنياكانى گههۆيه له كێكهنگ؛ يهبڵێين: ره گونجاوه
 و عزيز) "كتريداڵ يهگهژيان له وهى پێكهمايه بێتهكترى و دهيهكان ى تاكهوهبوون و نزيكبوونهئاشنا
 .(222 :1123، محمد

كاندا، ڵگهكۆمه ناخدا، له يان لهكهريهكات ههچاو دياريده ى كهيهو شێوهله سروشتدا، جگه كان لهنگهڕه
)سوور،  بريتين له كان كهكييهرهنگه سهڕهكاندا، نگهله ڕه كى جياوازن،ست واتايهبهيام و مهڵگرى پههه
ڵگرى واتا و كان، ههڵگهپێى بۆچوون لێڕوانينى كۆمه يان بهكهريهى ههوهله وز، شين( جگهسه
 :بۆنمونهن، كهنگى نوێ دروست دهكترى، ڕهيهبوونيان بهێكهپها لێك نزيكبوون و روهمێكن، ههياپه

 بێت.يي لێ دروستدهمهنگى پهنگى شين و سوور: ڕهڕه -
 بێت.ردى لێ دروستدهنگى زهوز: ڕهنگى سوور و سهڕه -
 بێت.گى ئاسمانى لێ دروستدهوز و شين: ڕهگى سهڕه -

 :وهتهيشدا ڕوونكراوهوهى خوارهكهدوو وێنه ك لهروههه
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نگيان رميى ڕهيان دوو جۆرى سارد و گهگرووپ، دوو دا، زانايان انهدروستبوو نگهم ڕهنێو ئه له
 :دياريكردووه

 به نگهم ڕهئه گەرم، ڕەنگی دەگوترێت پێیان بۆیە خشن،بهده گەرم هەستێکی": رمنگى گهڕه -2
 لەخۆ( سوور -پرتەقاڵی -زەرد: )گەرمی ڕەنگی ىڵهكۆمه نگى دياركراون، كهكى ڕهيهڵهكۆمه

 ڕەنگەکانی یادی و مرۆڤ ىيادگه رسهنهكهكارده رونييانده ريىكاريگه بە هەروەها ، دەگرێت،
 مانهئه ، كه(22 :1111ايمان،" )زئاوه ربه دێننه گەرمی سەرچاوەی خوێن و خۆر و ئاگر
ست ن بۆ چاالكيى و ههگشتيى ئاماژهبه ئاگر و... اڵتن ونگى پايز و خۆرئاوابوون و خۆرههڕه

نگى ؛ ڕهم دووانهنجامى ماترياڵى ئهئه ين و لهيكرهرد، سهنگى سوور و زهڕه كه ،و سۆز
دا نگانهم ڕهالى ئهكانى ڕۆژ بهرمهگه رزى هاوين و كاتهزياتر وه ، كهبوون قاڵى دێتهپرته

 .وهشكێنهده
 كانسارده نگهڕه به هبۆي مرۆڤ زىئاوه ربه خشنهبهده سارديى قوڵى ستێكىهه: نگى ساردڕه -1

 یان وشينىيلهمه یان - وزسه –شین) ك:وه نگىڕه ڵيككۆمه ساردەکانيش، ڕەنگە" دنناوزه
 ئاودا و ئاسمان ڕەنگی لەگەڵ نگانهڕه مئه گرێت،ده خۆ له ،(وەنەوشەیی ويلهمه و وەنەوشەیی
 (22 :1111ايمان،" )مرۆڤ شعورى و ئاوه ربه دێننه سارديى و دەگونجێن

ى سروشتى شاخ و گژوگيا و ئاسمانى شين... شێوه؛ نزيكن وهم گرووپهى لهنگانهو ڕهو ئه
كارى  وێت. لهكهردهواندا زياتر دههارا و زستان و شهرزى بهوه له نگهم ڕهئه نوێنن،ده

رد و سور و نگى زهڕه (، كهwhite balanceيى )نگى وێنههاوسه بنهده نگانهم ڕهگرييشدا ئهوێنه
نگى كانى، دۆخ و ڕهوز و هاوشێوهنگى شين و سهرم و ڕهنگى گهڕه بنهكانيان، دههاوشێوه

 :يهوهى خوارهوێنه ى زياتر لهوهكانن. ڕوونكردنهساردى ناو وێنه
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 كاننگهواتاى ڕه 
تن، واتاى جياواز و يام و واتاى تايبهڵگرى پههه، نى مرۆڤدايهز يشتن لهپێى لێ تێگهو بهكهر يهكان، ههنگهڕه
ك كاتدا واتاى يهنگێ، لهندێكجار ڕهوروژێنن، ههستى مرۆڤ دهك ههيهشێوهكيان بهر يهندێكجار هاومانان، كههه

م خۆشى و ههواتاى نه رد بهنگى سوور، يان زهك ڕهدات، وهيى دهشى و توڕهباش و خراپ، يان واتاى گه
 لەگەڵ شيعری تێکەڵبوونی مۆدێرندا سەردەمی لە مەعریفی؛ رێكىژێده كوه ڕەنگ"دێت...ن واتاى پايزى جوا

 وێنەکێشاندا هونەری هاوچەرخی مۆرفۆلۆژییەکانی قوتابخانە لە کە زیادکردووە مەعریفی توخمێکی ڕەنگەکان،
 و چەمکەکان و بنەما کە تر تەکنیکییەکانی قوتابخانە و زانستخوازان نهێنی، و واقیع وەک دەکرێت، نوێنەرایەتی

 ئەزموونە و فەلسەفە بنەمای لەسەر ،خبووهبايه جێ و دامەزراندوە سەردەمە لەم خۆیان مەنهەجەکانی
و  مهبناى ئهرمه. به(91 :1112،محمد" )کراون تێکەڵ کارەکانیاندا فەلسەفەی لە کەڵەکەبووەکان، مەعریفییە

 كانى:باوه نگهنێو ڕه مان، لهكهر ناونيشان و سنورى باسهبهلهاڵم كانى سروشت زۆرن، بهگهنى ڕهوهر ئهبهله
 رباس:به ينهخهنگى )سوور( دهنها ڕه، تهرد، شين(قاڵى، زهش، پرتهوز سوور، سپى، ڕه)سه
هيد رخودان و شهواتاى شۆڕ و به تاندا بهى ميللهنێو زۆربه له"،ر وتراوهسه: سوور، زۆرى لهنگى سوورڕه

و  يهتيكردنى ههركردايه، تواناى سهست و سۆزهنگى هێز و ههڕه (222: 1122، بارى)جه "ناسرێتبوون ئه
و رهدات و كاتێك بهده كاڵى، واتاى وروژاندن و وزه خشێت، بهبهده و تواناو وزه كانهرمهگه نگهر تۆپى ڕهسه

 ى شادييه)چين(دا، نيشانه لتورى واڵتێكى وهككه له خشێت.بههێز دهرمى بهستێكى گهچێت ههقاوايى بوون ده
واتاى  ژاپۆن به اڵم له، بهى مردنهفريقيا يشانهئه اڵم لهوتن، بهركهى سهڵگهك بهكاردێت وهكاندا بهنگهئاهه و له
 تایبەتمەندیی کە سەرنجڕاکێشە ڕەنگێکی بۆیە ، گەرمە ڕەنگێکی:  سوور ، ڕەنگیترسى دێتيى و مهتوڕه

 خوێن و ئاگر لە گوزارشت نگێكهڕه توندوتیژی، بە بەستراوەتەوە تاللهده كوه هاروههه" ،هەیه جنسيى
 هۆی دەبێتە پزيشكيدا زانستى له يههه فیسیۆلۆژی کاریگەری(. 221: 1112 امين،" )كاتده توندوتیژى
 لە گوزارشت شانۆییەکاندا؛ دیمەنە لە تنانهته توڕەبوون بۆ يهنيشانه و ریارمەتیده وە ،(التهاب)هەڵئاوسان

 ناسیویەتی، سارشتدا لە مرۆڤ کە ڕەنگە یەکەم سوور:،(222(: 1)جابر،الجزء")دەکات کوشتن و ڕق و توڕەیی
 خۆر، دروشانەوەیی و تیشک: وەک دەکەن، سوور ڕەنگی لە اللەت دە سروشتدا، لە تر ڕەنگی چەند هەروەها
 ..دەناسرێن سوور ڕەنگی گەرمی شەپۆلی و ڕووناکی بە ئەمانە.. گەرمی ئاگر، تیشکی

 ر سايكۆلۆژى شاعيرسهرييان لهكان و كاريگهنگهڕه
 ئاگادار مێشك كانىخانه و جەستەوە ناو دەچێتە کە ناسراوە سوک بەوزەیەکی" كه ريىك كاريگهنگ وهڕه

 بەرهەم فیسیۆلۆژییەکان پرۆسە لە کۆمەڵێک کە هۆرمۆن، هەندێک ردانىده هۆی دەبێتە ويشئه دەکاتەوە،
" دەکەن هەڵسوکەوتماندا و میزاج و بیرکردنەوە بەسەر کۆنتڕۆڵی ڕاستەوخۆ شێوەیە بەم و دەهێنن

 ەوەخۆشييه و نەخۆشیى تۆڕی بەهۆی کە فیسیۆلۆجیانەیە کاریگەرییە ئەو ئەمە(. 29 :،1111ايمان)
مرۆڤ، بێ  رەنگ، بۆيه ڕەنگاو ڕووناکی تیشکی یان بێت رەنگەوە ڕەنگاو ڕەنگی بەهۆی چ جا ، دروستدەبێت

تى تيژى تيابهو بهنهنگام ڕهبێت، ئهده ىرسهله نريياكان كاريگهنگهى ديارىكردبێت، ڕهوهويستى خۆى، بێ ئه
ندێكى ترى داخراو، بێت و هه ندێكى دڵكراوهون بۆ ههكهن، ڕێكدهكهدهرونييدا كارلێكڵ دهگه؛ لهنگى سوورڕه
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ك زۆر كاتدا وه له كان؛نگهڕهنگێگى تر الى مرۆڤ، ر ڕهسهنگێك زاڵتر بێت بهكان ڕهيش وادهمهئه رهه
 به كانبهرهعه ،نائومێدييه و حوزن و مخه نگىڕهش: نگى ڕهڕه "؛بۆ نمونه دێن،كارنى بهروورى دهسهچاره

 ستدانىدهله هۆىبه و سپييه نگىڕه ىوانهپێچه روا،هه كورديش الى ،داناوه ڕوتييان و شڕه و ترس نگىڕه
 و محه بۆ نگهڕه مئه كانداتهحاله و بۆچوون ىزۆربه له, بێتدروسته وهتره نگىڕه ڵمژينىهه يا ڕووناكى

بير و هزرى  له ،(222-221 :1122 سليمان،) "ستچووندهله و تاوان بۆ هێمايه كروههه رگيراوهوه شبينىڕه
گرژى و سپى بۆ ئارامى و ئاشتيى بۆ  يشردزهنگى ك ڕهروهههت و فهم و خهخه بهن ئاماژه رشاعيرانيش هه

ر سهبۆ چاره نگييهڕه ستهم ههئه و يهتێكى بۆ تێروانين ههاللهو ده كهر يهكانى تر ههنگهو ڕه مانهئهروونى،ده
 .كرێتنگكردندا وێنا دهڕهكێشان و وێنه له

كانى، زروف و بارودۆخى: سياسيى، دا و الى تاكهڵگهكۆمه لهنگى سوور(، )ڕه رييهم كاريگهزۆرجار ئه
ژێر  درێژايى مێژوو، له ى بهوهر ئهبهو تاكى كورد، له وهتهبوون، الى نه يهێنێتهرى... دهتيى، هونهاڵيهكۆمه
نگ، شۆڕش، واتاى: جه ى، بهكهييهواتا بنچيه له و جگه نگى سوور زاڵهڕه ، بۆيهمنان بووهدرى دوژم و غهسته

 رييهم كاريگهكرێت ئه، ئهوهرم... هاتوى پشكوتن، شايى و شهك نيشانهو گوڵ وه هيدى، خونچهرخودان، شهبه
رد( ك )سور و زهكانى وهرمهگه نگهشاديى، زياتر ڕهنجى و نى گهمهى تهماوه نيش بگۆڕدێت، واتهمهپێى ته هب

وز و شين( )سهك كانى وهسارده نگهو پيرى، ڕهرهو بوون و به ورهنى گهمهكاردێت الى تاك و تهزياتر به
بوون و  دێته ى تاكهنروور دهسهريى لهك كاريگهيش وهكههنخدادواجار بابه خن، كهزياتر جێى بايه

ى كهروونييهر تاكێك بارى دهنگێك الى ههر ڕهكارهێانى ههبه"كاتواده دات، كهده سهژيانى كه ك بهييهنگاڵههڕ
 رى بخات.ژيت، دهى تێدا دهيهگهو ژينو ئه
تاكێك  رو دۆخى ههبێت هه وهروونى شاعيرانهبارى ده وى بهكى پتهندييهيوهپه نگى سووريشكرێت ڕهده بۆيه

ديبان و شاعيران يشدا، ئهڵگهناو كۆمه له، (222: 1123، محمد  و عزيز) "وهكاتهجياجياكان ڕوون ده باره له
نينى شاعيران بۆ ژيان، جودا اوكان، ڕنگهروونى ڕهريى بارى دهكاريگه ربه ونهكهوخۆ دهمانيش ڕاستهئهن، هه
 نێك بهموو ديمهن و ههست و دڵناسكى وشههه لێكى بهمان مرۆڤ گه، ئهڵگهكۆمهر تاكێكى ترى نێو هه له تره
، م چاالكييهكات، ئهكانى ژيان زووتر كارييان تێدهبينن و كاروچاالكى و كردهياڵيكى دهربڕيى خهڵى دهتێكه

 .زر كاغهسه ڕژێتهدهى شيعرى وێنه به وهنجهى پهڕێگه كات ناخ و لهده وهى مێشكهڕيگهبه
، الى شاعيرانى ى وێنهشيوه لێك لهت گهنگى سووريش، بابهرييان، ڕهكان و كاريگهنگهنێو ڕه كرێت لهده بۆيه

 كانقهنێو ده تى جياجيا لهاللهت و دهندين بابهيش چهگهنم ڕهكالسيكيى، بوروژێن، ئه ىتتايبه كورد به
شتى  وهكانهى وشهڕێگه ، لهشيعردا( )لهى شاعيرو ژينگه نكانگى سوور، چۆن كاروكرده، ڕهخشێت. چونكهببه

مان كار يش، ههرنگى سووكانى ڕهتهالله، دهوهى وشهڕيگه بۆ شتى ناباو ونائاسيى له ێتگۆڕباو و ئاسايى ده
 ن.كهى شيعريى شاعيراندا دهوێنه له
  

 بى شيعرييدادهئه له نگڕه
 دیمەنی پێکهاتنی ديارى ڕەگەزێکی ئەوەى لەبەر ،يهكهشيعره چیرۆکى زيندووى توخمێكى يشههه نگڕه"

 كئااڵيه به كاتده يشكهنوسينه زمانى و كاتده ستهرجهبه كهڕۆحييه وێنه وهيكييهفيز بوونێكى به شيعرییە
 کە يهبوونييه يهوێنه ئەو تایبەتمەندیی هەڵگری نیشانەی نگڕه شێوەیە بەم( 99 :1112محمد،" )وتنركهبۆسه

: ڕەنگ كه ىوهبه نيتيهمانگهده دواجار كه لکێندراوە، پێوەی دلولدامه و دال پێکهاتەی لە مانادار شێوەیەکی بە
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 بەکارهێنانی و وێنەکێشان و وێنە" ، بۆيهشیعرییدا دیمەنی تێکەڵکردنی لە دەکات بەشداری جوڵە و دەنگ بە
 بووە، نەناسراو و باو هونەرێکی پێشتریشدا و نۆزدەیەم لەسەردەی بەتایبەتی کورد، شاعیرانی الی ڕەنگ

، (15 :1122كاكى، عمر" )نوسیویانە شیعر بە ئەوا هەبووبێت، بارەیەوە لەو زانیای هەندێک ئەگەر يشوكاتهئه
 .كارهێنانهو درك پێكردن و بهئه ميش نييهرچى كهگه بووهبۆى ههزيان ئاوه ر هێندههه چونكه

مز ك ڕهنگيان وهكانيان، ڕهشيعرييهده قهده زۆرێك له ، شاعيران؛ لهبييهدهكى ئهك ئايكۆن و هێمايهنگ؛ وهڕه
ك (يان وهنه؛ )خه، بۆ نمونهێناوهكاريانهوخۆ بهندێكجارى تر نا ڕاستهوخۆ و ههندێك جار ڕاسته، ههكارهێناوهبه
يى مزێكى تووڕهك ڕهييان وهوهندێكجارى تر؛ سووربوونهكارهێناوه، ههنگى سوور بهواتاى ڕه مزێك بهڕه
 ئايكۆنێكى هێما و نگڕهك پيربوون... مزێك بۆ پرچى يار و سپى وهك ڕهش وه، ياخود ڕهكارهێناوهبه

 و ڕەمزیی زمانی لە واتە ڕاستەوخۆییە، و ڕوونی نەبوونی و ناڕوونی و هێمایی دیاری سیمایەکی ،ئەدەبییه
 .ڕواڵەتە دەرەوەی لە چەمکێکە بەڵکو نییە، وشەدا ڕووی و ڕواڵەت و مەبەست و مانا

 ،وهدەکاته جیای کۆن شێعری لە کە نوێ شيعری ناوازەکانی سیما لە یەکێک"بدا؛دهئه له كۆد و هێما
 و کارا ئامادەبوونی کاليه له شاعيران بۆيه هاوچەرخدا، شاعیرانی شيعری لە ئەفسانەیە، و ياڵخه بەکارهێنانی
 فراوانبوونی و دایکبوونیان لە فرەجۆری دیکەش الیەکەی لە و دەبینین کۆد و مزڕه وەک ڕەنگەکان کاریگەری

 و بكات هێزبه بيرى شاعير له كاتده وا كه ،(21 :2935 بهار( 92)شماره چيتگر، و سياوشى)" هونەره و وێنە
 ىوهگواستنه كانىرهفاكته له كێكهيه دا،بهدهئه له نگڕه هاروههه. مبهێنێترههبه ناوازه ياڵىخه يىنگاڵهڕه ىوێنه
 ، چونكهوهگرێتهكدهيهقى كۆن )كالسيكيى(يش ڵ دهگه، لهربڕينهم دهئه ز، كهكاغه ربۆسه شاعير بيرى

نگى كۆن و نوێدا، ڕه ؛ له، بۆ نمونههاتووهردا نهسه كۆن و نوێدا، گۆڕانگاريى واتاييان به نگ لهكانى ڕهتهاللهده
، كردنهڵهم مامه، ئهستى وروژاندن و... هاتووهنگى خوێن و ههويستى و ڕهواتاى هێزو و خۆشه ر بهسوور، هه

 ندى بهيوهڕۆكدا پهى فۆرم و ناوهچوارچێوه ى لهوهك لهنى سايكۆلۆجى شاعير، وهى اليهوهكاردانه تهسيوهپه
 بۆ وەسیلەیەک وەک وێنە خۆیدا لە خۆی جوانییەک؛ وەک": شيعريشدا لێره بێت.مى كۆن و نوێ ههردهسه

 دەربڕینی بۆ رهنهيهگه هێڵێكى و ڕەنگ بە بەندە وێنەیەش ئەم ورو،ده داهێنانەکانی و چاالكيى بە پەیوەندیکردن
 کاریگەری ڕەنگەکان بۆیە("1: 1123الهاللي،... )و بێدەنگی ، گرژی ، سەرما ، شادی ، خەم ، ڕق ، خۆشەویستی

 كارهێنانىبه ىڕاده و بڕ تر کەسێكى بۆ کەسێکەوە لە رهسه كاركردنه مئه ڕۆحەکان، لەسەر هەیە گەورەیان
 خواست بەپێی هەیە، خۆی بە تایبەت ڕەنگەکانی لەسەر کاریگەری و تاكه رهه و تاك الى بەهەمان و جياوازه

 .كاتده ژيانيشى كانىكاروكرده له كار دەروونییەکانى کاریگەرییە و ڕەنگ بەرامبەر يان خۆى سۆزى یان

 نگڕه به يانكهتهڕهبنه نوسراويشدا؛ و كىزاره بىدهئه له ،يههه بدادهئه ڵگهله دێرينى تێكىڕهبنه نگڕه
 نگيانره و كردده وێنايان تارهسه ،بويستيايه شتێكيان رگهئه كۆن، لىگه مرۆڤ ،بۆنمونه ،وهتهڕوونكراوه

 .خۆشحاڵبوون پێى داوكاتهله كاننگهڕه ربڕينىده بۆ كتايهرهسه كوه كه ،وێناكردنه وئه بۆ هێناكاردهبه

 ،(جياوازن شاعيرانيش)جیاواز کەسانی بۆ هەیە جیاوازیان مانای مێژوو درێژایی بە ڕەنگەکان ئەوەی لەبەر
 هێمای بۆ ڕەگەزيشبن گرنگترین و شاعير رونىده وروژاندنى الیەنەکانی گرنگترین لە یەکێک ببنە دەکرێت بۆیە

 کردنەوەی دووبارە و مرۆییەکان ئەزموونە تەواوکەری هاتووە ئەوەی وەک هێما، و ڕەنگ چونکە مرۆڤ،
 سەردەم شیعری تایبەتمەندی ڕەمزییەکانی و ڕەمزی مانا بە ڕەنگەکان بەکارهێنانی بۆیە خەڵکە، بیرکردنەوەی
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 و ئێرانی هاوچەرخی كۆن و شيعری دیارەکانی سیما لە یەکێکە کۆدەکان، و هێما بەکارهێنانی و و كۆن
 و ندەكه وێنا چەوساوە خەڵکی بارودۆخی کۆدەوە و هێما ڕێگای لە شاعيران؛ بۆيه رهه كورديش، و عەرەبی

 پێ شيعرى ىوێنه و وشه به كهده كانيانبيره نگڕه به(ريىهونه و تيىاڵيهكۆمه و سياسيى) كىيهچوارشێوه له
 و دەکەن نوێگەری وێنەو لە ڕوو جار هەندێک شاعیرەکان هەیە، جیاوازی پۆلێنی کارەکاندا لە ڕەنگ".كێشنده

 قوتابخانەی توخمی گرنگترین ڕەنگ دەردەبڕن، ڕەنگ مەجازی بەرجەستەبوونی ئەنجامی جاریش هەندێک
 خەیاڵ و وێنە چەمکەکانی لە گوزارشت ڕاستەوخۆ ئەوەی جیاتی لە ،يهقوتابخانه ئەو شاعیرانی ،وێنەيه ئەدەبی
 و سهيال) "كاتده ستهرجهبه ىكهخواستراوه وێنه و بىدهئه مزێكىڕه نكهده كاننگهڕه و دێن بکەن،

 و شيعری وێنەی له دواتر و وشە دروستکردنی بۆ بەکاردێنن ڕەنگ شاعیرەکان؛ (215: 2931منصور،
 پێشکەشى دەوروبەریان جیهانی له شاعیران کە وێنەیەی ئەو جوانەکان، و ڕوون چەمکە لە گوزارشتکردن

. دەکات ئاشکرا بینینیان و خەیاڵ سروشت، جیاوازەکانی ييهنگاڵهڕه نهديمه و ساڵ وەرزەکانی وەسفی دەکەن،
 و تتايبه كىجوانييه وەرزەکان، ڕەنگی بە ساڵ وەرزەکانی وەسفی ڕۆژ، و شەو نوێی وێنەی پێشکەشکردنی

 دەبەخشێت. شيعر بياتىدهئه بە يااڵوىخه

 به نگهڕه كاردێنن،به الواز ىشێوه ميشهه و هێزبه ىشێوهبه نگڕه نشاعيرا كوردييدا، شيعرى بىدهئه له
 شيعر به رييهكاريگه مئه و يههه رونيانده رسهله ىريكاريگه زياتر و چڕ ىشيوه به كه ننگانهڕه وئه كانهێزه

 ىوهپڕكردنه بۆ زۆرجار و دێن پێويستى پێى به الوازن و توانا بێ كانيشكييهالوه ز،كاغه رسه وهڕيتهپهده
 .شيعردا له ييه هێزيان به و ڕوون ستىبهمه و واتا و شيعرن ستىبهمه
 یا هارمۆنی ئەم خۆیان، دژبەیەکی یان هارمۆنی بە دەگۆڕن زیندووييمان ژینگەی ڕەنگەکان،"دا بدهئه له

 تەواوی ئاوێنەی ئەدەب چونکە فراوانە، زۆر کارپێکراوى كۆن و نوێدا ئەدەبی لە ڕەنگەکان کۆنتراستەی
 چۆن وەک ،(215: 2932، )فاتحى و قهرمانى "دەکات ستهرجهبه بیرکردنەوەی و کۆمەڵگایەک هەموو ڕوانینی

 ڕەنگی چۆن هەروەک دەردەکەوێت، ئەدەبدا لە وێنەیان ڕەمزیی شێوەیەکی بە و هەن کۆمەڵگادا لە ڕەنگەکان
مان هه وانى تريشرده و ئهسوور و زه ،ژیانپەروەرانەيه و پیرۆز سەوز؛ هەیە، تاریکیی و بێهیوایی مانای ڕەش

 گەورەی ئیمتیازاتی کە بکرێت یاد لە ئەوەش نابێت هاتوون، بەکار واتاى خۆيان ئەدەبدا و بۆ لە تناللهده
 تەنانەت و باوەڕ و ڕۆح پێی بە کەسێک هەموو و دا هەڵبژاردنی لە مرۆڤە بەرژەوەندی و چێژ و تام ڕەنگەکان
واى  يهويستيهم خۆشهئه روان،بدا ههدهئه دەوێت، شاعيران له خۆش ڕەنگێکی خۆی، شەخسی ئەزموونی

 ڕووی لە بەکارهێنانە بەرزترین خاوەنی وهوتنهركهده بەرزترین بە کارەکانیدا لە ڕەش دات كهنيشانده
شكى سوورى ردوام ڕشتنى ئهنگى و بهشق و جهعه ست بوونى بههۆى مهشاعيرێكى تر، بهچەمکەوە، الى 

 .وهبييهدهرزترين ئاستى ئهبه وێتهنگى سوور بكهشێ ڕه، ئهچاووه
چونکە كارى  دەکات، ر)شاعير(دنيا بينى نوسه و بیرکردنەوە شێوازی نوێنەرایەتی ئەدەبی کارێکی هەر" بۆیە

 هەروەها ،(112: 2922، قاسم زاده)نيكوبخت و  "دامەزراوە شاعیر سۆزی و هەست قوواڵیی لەسەر بىدهئه
 دەتوانێت ڕەنگ ىوهئه ينهگهدا، دهمكهم چهڵ ئهگهدەبێت، له ئەو دەروونی ڕۆحی و کەسایەتيی ڕەنگدانەوەی

 رزيى(پرۆفیشناڵییەتی)ئاست به و بیرکردنەوە و ڕۆح و سۆز و هەست ناسینەوەی بۆ ئامرازبێت باشترین
قى ده له"ها روههه كانيدا.شيعره كان لهنگهكارهێانى ڕهڕێى به له خۆی بينيى دنیای دیاریکردنی و شاعیر

نى قى شيعرى و اليهمرى دهتى و نهر زيندوويهسههێزيان لهكى بهيهوهنگدانهكان؛ ڕهنگهبدا، ڕهدهئه شيعرى و له
ق و داهێنان م واتاى دهردهبه كى نوێ لهى ئاسۆيهوهبۆ كردنه يش هۆكارێكههم، ئهيهتى شيعرى ههكييهيستاتيئ
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 وهنگدانهو ڕه، ئهوهقى شيعرييهى دهڕێگهبدا و لهدهئه تا لهخسێنێت ههڕهت دهرفهده كه "قو جوانكارى ده
 .يهى شاعيراندا ههكهاوهنگكرڕه وێنه له ببينرێت كه رونييهده
 داكورديي كالسيكيى شيعرى له سور نگىڕه كانىتهاللهده
 زمانى لە( Ruh-Ira) بە کە دەناسرێت،" خوێن و ژیان" وشەی بە مێژووییەوە و دەروونی ڕووی لە سوور"

 ئەم دەبرێن، ناو (ژیان و خوێن) مانای بە زماندا؛ ردووهه له و هاتووه( Rot: )التینی بە و سانسکریتی
 وزەبەخش و گەرم ڕەنگی ى؛چوارچێوه له تەواوی بە کاتدا هەمان لە و زیندووە( سوور نگىڕه)ڕەنگە

 ئەم... يىبنچينه نگىڕه ژیان، هێمای خوێن، و دەسەاڵت: ماناکانی هەموو له نزيكه هاروههه كرێت،دياريده
 و شەڕ و شەهوەت و ئاگر هێمای: )سوور ڕەنگی كانداهێماييه وێنە لە ،سەرکەوتنه و هەستان هۆکاری ڕەنگە؛

 .(299: 2931 منصور، و سهيال) "بووه(خۆشەویستیی
 اڵم له، بهستيشانكراوهستێك دهبهو بۆ واتا و مه كهريهكانيان، ههتهاللهكان و دهنگهڕهالى شاعيرانى كورديش 

ست نگى ههنگى وروژاندن و ڕههێزترين ڕهبه كهرم؛ نگێكى گهك ڕهنگى سوور( وه، )ڕهوهڕووى سايكۆلۆجييه
موو هه سوور؛ له چونكهتر...، كانى نگهڕه له ياوازهو ج يهنديى خۆى ههتمهجياوازى تايبه نگهم ڕه، ئهو سۆزه

ها روهى ههم كارييهله رانى كورد، جگهالى شاعي وهييهرانى سۆزداليه ستيى بهيوهتر پهكانى تر زيانگهڕه
بۆ  كات و هۆكارهزياد ده ستهزى جهكانى ئاوهرييهوهستههه خانه وهڕووى زاستييشه له"سوور 

ك دا وهم كردارهسوور له بۆيهدات، يى پێشاندهك فۆرمێكى توڕهت وهستانى خوێن، ڕوومهى پهوهرزكردنهبه
نگى سوور: بۆ ، زانايان ڕهمهستن بهپشت به به نرێن،كان دادهئاگرينه وهرچاسهبوو و ى هێز و تووڕهئاماژه

و  نگى هێزهڕه"نگى سوور: ڕه .كاردێننو مێشك و بۆ زيادكردنى سووڕى خوێن به ستهوروژاندنى جه
ك وه نگهم ڕهستێنێت، ئهمانوهنگى سوور دهترافيك الييت، ڕه يهگهكاتێك ده كه يهمهر ئهبهر له، ههرمانكردنهفه
: 2932 ،)ميرعلى "يهريان ههسهكى زۆرى لهرييهكاريگه كرێت كهژماردهك بۆ هێزى پياوان ههنگى هێمايههڕ

گ رونييان، وهزى بير و دهئاوه به ستهيوهپه كانى شاعيرانى كورد، كهربڕينهڵ دهگهله بۆيه، (22
 به ك كهيهرچهو ده القهده تهسوور بووه كه كانى ژيانيان،كاتى خۆشى و ناخۆشييهكردارێكن لهرچهپه
 نن.يهكانيان بگهشيعرييه وێنه تى جوداوهاللهست و دهبهمه
ش و ڵ بونياتى لهگهله كه نگهم ڕهئه"ڕوو:  ينهيش بخهمهكرێت ئهى زياتر دهوهبۆ ڕوونكردنه وهكى ديكهاليهله

و ك بۆ ون بوونى ئهاليهكردار، لهرچهندى بۆ پهتمهتايبه بێتهده ڤ(، كه)مرۆنى بايۆلۆجى شاعيرهاليه
)كاوس و  "داتكانى شاعير نيشاندهكرداره ك لهشيمانييهپه ؛ شێوهوهكى تريشهاليهى شاعير، لهبايۆلۆحييه

 .(32: 2921 ،مصطفى
ندێ بارى هه نگى سوور، لهڕه ين، كهگهده وهبهڕووى  ، بهوهى خوارهشيعرييانه و نمونهرنجدان بهسه به
ويستى تێدابێت، خۆشه خوازێت كهر شتێكى تر دهويستيى و ههواتاى خۆشه مهر ئهبه، له، هێزى ژيانهرونييداده

 ، ئيرادهجوله واتهسوور؛ " رمان،روبهكانى دهخواستراوه شته ر بهرانبههێز دێت بهكى بهزوييهواتاى ئاره به"يان
 نگهم ڕهئه. (22: 2935، و چيتگر سياوشى) "كاندرهت و قهشوره خاوه موو شتهكان و ههر پيرۆزييهرانبهبهله

ها روه، ههكارهاتووهى جوانى شيعرى بهربڕين و دروستكردنى وێنهست بۆ جوان دهبهك مهالى شاعيران، وه
نگى سوور ى ڕهوههۆى سايكۆلۆجى و كاردانه شێكى بهبه ر تاكێكك ههكوردييش، وهى كالسيكيى نشاعيرا

سروشتى ژيانى  له گهنم ڕهئه ،كانيان داگيركردووهشيعره ى لهرهوهكى گهروونيان، پانتاييهر دهسهله
 ڕەنگیهەیە و" ىئارەزوو شێوەکانی هەموو و ئارەزوو مانای ئەوە لەبەر گرنگە، هێزێکی شاعيراندا؛
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 عەرەبە الی"، (25: 2931، و خيرانديش )امينى الرى "جوانییە و رخودانىبه و شادی هێماى و ڕەسەنایەتی
 سەردەمی و کۆن خواستی و باس ئەگەر هەروەها بووە، کوشتن و مەرگ نیشانەی ڕەنگە، ئەم جاهلییەکانیش،

 بۆنیان جۆری خوشترین سوور، نیبۆ هەروەها سوور(، )ساڵی دەیانوت: بکردایە، خۆیان باوباپێرانی و پێشو
بياتى فارس دهريى ئههۆى كاريگه به . الى شاعيرانى كورد:(92: 2931،هاشمى و ناعمى و شال پيرانى) "بووە

 .يهوانهتهو نهمك و واتاى ئهمان چهڵگرى هههه نگهم ڕهب، ئهرهو تورك و عه
 
 لە کە ئەوەیە بەرچاوە، نەزەریەکان توخمه هەرە لە یەکێک وەک ڕەنگ كورديدا، كالسيكيى بىدهئه له

 .يههه ديارى ڕۆڵی خەیاڵیەکاندا ڕیوایەتە لەدەربڕینی و خەیاڵییەکان شێوە دروستبوونی و مانا دروستبوونی
 ند نمونهچه وهخواره له ، بۆيهنگى سووركانى ڕهتهاللهده به مان دياريكراوهكهوهى سنورى لێكۆڵينهوهر ئهبهله
يى و بۆ وتاى بچينه له جگه نگهم ڕهكارهێنانى ئهنگى سوور و بهيى و خواستراوى ڕهستى بنچيهبهواتا و مه له

 ڕوو: ينهخهشيعرى كالسيكيى كوردييدا ده ست و خواستێكى تر، لهبهند مهچه
بۆ كۆچى  ونى(يدا، كهى )عهم شيعره، له(يى داخ ڕشتنتووڕهجنێو و برى)كارهێنانى سور، لهبه -

 ستى بنجيىبهمه و دوور له ستێكى تربهنگى سوورى بۆ واتاو مهدوايى)ئيدريس بارزانى(وتووه، ڕه
 ، تانهوهواڵى مردنى )ئيدريس بارزانى(ههۆى بيستى ههكات و بهڕۆژگار ده يى لهگلله ، كهكارهێناوهبه
 :رگوێىبه بێته واڵێكى خۆش، ئاوازێكى خۆشو ههئه ڕۆژێك نييه دات كهڕۆژگارده له

 ڕەش ڕوویی بێ بەشت هەروا نەبێ، سوور ڕووت ڕۆژگار"
 (223: 2332زا، )شاره "نەخۆش و ئازار بە هەر بی، پەست و دڵگیر و ڕەش ڕوو

 
م هك ل, وهر خواست و داواسهلهك سووربوون و پێداگيريكردن نگى سوور؛ وهكارهێنانى ڕهبه -

يارى  ڵيت:ده وهشيعرێ ئه ات و بهكيارى ده ى )سوور(دا، سكااڵ لهوهپاتكردنه ى )صابرى( لهشيعره
 كات:دهكات و حاشاى لێيارى پێداگيرى دهيشدا وهڵ ئهگهو له وينى زامداركردووهدڵى ئه

 هەزار ڕۆژێ دەکا بۆچ گوناهان بێ خوێنی قەسدی"
 (19: 2323)صابري،  "دەکا حاشا سوور بە سوور و خوێنە غەرقی خەنجەر و دەست
 كاردێنێت:هێنان بهوازنه و دڵنيابوون و وهختكردنهك جهشيعرى )ڕقى پيرۆز(دا )سوور( وه هێمن( لهيان )

 ترم ئەستوور ڕق لەگرتووخانە ئەمما دەمگرێ،"
 (222: 1119، شتىدهد و حمه)ئه" ترم سوور ڕەواکەم داوا لەسەر ئەمما دەدا، لێم
 

دى حمهى )ئهم شيعرهك ئه، وهيى دنيانگاڵهك بۆ ڕهيهك پێناسهنگى سوور؛ وهكارهێنانى ڕهبه -
 دى كۆر(:حمهئه

 شینی و زەرد و سوور و کەسک دەبینی، تۆ دنیا نەقشی"
 (122: 2922ندى، )داشبه" نەبێ سوور خشتی خانە اليقيني، حق نییە هیچ
كێ بێ گۆ: ئه دێته سفى سروشت كهوه ، )بێخود( لهشاعيرانى تر كراوه ، الى زۆرێك لهسروشتييه م پێناسهئه

رد شين نگ و سوور و زهنگاو ڕهى ڕهحرا و شاخ دۆاڵنهو سهكێش(ئاسايى، ئهرى وێنهيامبهبێت مانى )په
 :وكردوه
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 داخ و شاخ و سەحرا کە مانیێکە چ ئاخۆ "
 (11: 2932ريم، كهال مه) "ئەکا  شین و سەوز و سپی و سوور و زەرد و ژەنگار

 
شارى  بێت لهڵێك دهميوانى مه ، )سالم( كهرمىگه-رمكردنگه-رمك گهنگى سوور؛ وهكارهێنانى ڕهبه -

، كۆڵنجى كردووهكات شيشێكى سوور بێنن بۆى گيانى ميوان دۆستى! داواده نديى له( دواى گازه)حلله
 مێنێت:رى دابێت و ئازارى كۆڵنجى نهگه و شيشهتا به

 شیشی سوور بێنن وەرن خاڵیگەمان داخ کەن بە جووت"
 (12: 1125، ريمال كهمهو  فاتيح ريس و)موده "چوونکە ژانمانە من و ئەسپم لەبەر سەردیی هەوا

 
دنيا، باسى  وورانىپێچ و ده ۆالى)سالم(، له ب :ك واتاى شايى و خۆشىنگى سوور؛ وهكارهێنانى ڕهبه -

نزم و بێبار دروستكرد، ديوێكى خۆشى و شايى و  رتاخوار بهخودا؛ دنياى سه كات كهده وهئه
 ڵێت:ده كاردێنێ كهك واتاى شايى بهنگى سوور، وهتێدا ڕه م، كهديوێكى شين و ماته

 کرد سەراپا دوونییەت بە دونیای چادری خوداوەند"
 (21: 1125، ريمال كهريس و فاتيح و مهموده) "پەیدا عەزا ڕەنگی دەروون ئایینە، و سوور سوو بروون
تێك بۆ شايى و خۆشى اللهك دهنگى سوورى وهى )سالم(, ڕهمانشێوههه يد تاهير هاشمى(، بهسهيان )

 :كارهێناوهبه
 مارییە و گەنج شبهی هەر ڕاحەتی و دنیا ڕەنجی"

 (1123)هاشمی، " خارییە وەک و گوڵ وەک ماتەم و سوور غەم، و شادی
 واتاى خۆشى و ك: )شادى، سوور( بهيهشيوه، بهوهك واتا دێنهردوو يهم، ههم، سوور و ماتهشادى و غه
 يى خۆيان.ى بنچيهاواتر بهم(يش ههم، ماتهشادى و )غه

 
 وقى(يدا، بهفا شهى )مستهوهى خوارهيتهم بهله ، كهنگى خوێنڕهك نگى سوور؛ وهكارهێنانى ڕهبه -

 اڵتى ساباڵخ كهڕۆژهه كات لهكى كێوى )قوڵقواڵغی(دهكانييه به ؛ ئاماژهبۆ كوردان(ى نوسيوه ناوى )له
 چۆڕيت:برى ئاو خوێنى لێدهله

 سووراوە و سوور قوڵقواڵغی کانی کە تەماشاکە"
 (91: 2921ريفى، )شه "کوژرابوو لێرە چون کاکتە گەرمەبرینی ئەوە

، وهتهشيعرى كالسيكيى كوردييدا، گرتووه كى زۆرى لهبرى خوێن، پانتاييهنگى سوور، لهكارهێانى ڕهبه
و، شقى ئهعه ى گرفتاريى بهكهياره كردن له ندهشيعرێكيدا، دواى گازه يتهبه د موختار جاف(يش، لهحمه)ئه

 كات:سف دهددار و خوێن ڕێژى عاشقان وهغه دواتر به
 ئەمڕۆ وا، کە دڵدارێ عیشقی دەردی بە گرفتارم" 

 (212: 1122سول، )ڕه" ڕەنگینە و سوور پێی بەری دایم عاشقان خوێنی بە
 :وهته)خوێن( هێناوهواتاى  دا )سوورى(ى بهيتهم بهو له وهتهنگى داوهونى(يش، ڕهالى )عه واتاييه م چواندنهئه
 !بەزین مەیدانی بێتە و بدات تاو با خۆی ئەسپی"

 (112: 2332زا، )شاره" نەکا سوور خۆی سپی بەرگی زامەوە خوێنی بە تا
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ى بڵێت وهبرى ئهيدا، لهقهم ده، )كوردى( لهفرمێسكى چاو ت بۆك سيفهوهنگى سوور؛ كارهێنانى ڕهبه -

 :كارهێناوه)سرشكى سوور(ى به چۆڕێت،چاوانم ده خوێن له
 قوربان تۆیە عیشقی الفی گەواهی"

 (91: 2922كريانى، )مو" ئەمڕۆ زەردم ڕەنگی و سوور سرشکی
و  كاردێنێ و چاوى يار و كاتى گريهشكى سوور( بهكى چاو )ئهبرى فرمێسيتێكدا، لهبه مدى(ێش، له)حه

 لێهاتوويى: ك خوێنيشى وهكهفرمێسكهچوێنێ و رياى سوور دهده ى، بههكزاييه
 گریەوە و جۆش دێتە عالەم حاڵی بۆ دەم بە دەم"

 (91: 1129ولوود، )مه "ئەرز عوممانە و ئەحمەر بەحری سوێری و سوور ئەشکی
 تى بهچواندوويه فرمێسكى چاوى، كه وه، ئهيهدهو كاتێك زامزه خۆيدا چواندووهى لهم سرشكه)ديالن(ێش ئه

 شوا:ست و چاوى دهشكى سوور( ده)ئه
 سەما و ڕەقس ئەکا گوڵ دەوری لە و بولبول زامدارە"

 (53: 1129)ئاگرين،  "ئەشۆم چاو و دەست ئەسەف و سوور ئەشکی کەیلی بە
 

 :خۆل(دا هاتووهى )ئهيتهم بهك له: وهيى خۆىماناى بنچينهنگى سوور؛ بهكارهێنانى ڕهبه -
 بەهارێکە شیرین عەجەب یاران هاتەوە بەهارم"

 (21: 2929ردى;، )عزيز , گه" عوزارێکە سیمین گوڵ بە سەحرا بووە سوور خونچە بە
نگى گوڵى، ڕه ميش بهيى و ههخونچه م بههه ، كهيهسوره ى گواڵڵهخونچه ستى لهبهى سوور، مهخونچه
 كات.نگ سوورى ده، ڕهحرا(ناوى بردووه)سه به لێره شاعير ر، كهست و دههاران دهت بهتايبهو به سووره

 نوێنێت بۆ سوور:نگى دهستى ڕهبهمان مهمدى( خهمان )حهيا هه
 نوورە مەنابیعی چەشمە سوورە، و سەوز هەموو سەحرا"

 (52: 1129ولوود، )مه" سەمتوورە نەسیمی نەغمەی توورە، کێوی کلی وەک گڵ
نگى جاف( ڕه شى كوڵمى يار، )مينهيى و گهمهيى و سوور و پهشاوهگۆناى يار و گهسفى ى وهشێوه يان له

 ئێژێ: ، كهكارهێناوهيى بهنگى بنچيهى ڕهشێوه سوورى به
 خومار پڕ و مەست چاوی و پەشێو ئەگریجەی مەدحی"

 (21: 2331ريمان، )نه" ئاودار لێوی لەعلی و شین خاڵی و سوور کوڵمی
 

خوێنى  ستى ياريان بهى دههنشاعيران، خه شێك له، بهنگى سووربرى ڕه =حنا( لهنهكارهێنانى )خهبه -
تووشى  وهمى ياريانهستى و خهربههۆى بێ دهبه ، كهدڵ و فرمێسكى چاوى خۆيان چواندووه

 ڵێت، كهكات، )نالى( پێمان دهدهسوور  نهخه ى بهنجهست و په( دهبيبهتا كاتێك )حهوههاتوون، ئه
يشى ست سوور كردنهو دهيى بێت، ئهنهك خه، نهو سوور كردووهخوێنى دڵى ئه ى بهنجهست و پهده

 (م:بيبهو)حهستى ئهى دهمن )نالى( كوشته شاهێدييه
 زارم دڵی خوێناوی بە پەنجەی کردووە حەنایی"

 (122: 2322و فاتح،  ريسمورده) "دڵدارم ستیدە کوشتەی کە بێ شەهادەت ڕەنگە ئەمە
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 وهئه كه ، پێى وايهنگ كردووهرى پێ ڕهست و سهى، دهكهياره ى كهيهنهو خهدا، ئهوهارهى خويتهم بهيان له
 مى ڕازى داستانهخه رتا و لهسهبه و داوته ى خۆتهستهنگى سوورى خوێنى جهڵكو ڕه، بهنييه نهخه

 :بووهڵيان ههگه ڕازت له كه و شين ڕۆڕۆته كانتهدڵدارييه
 کردووە حەنایی دەستت و سەر پێی سیرفە خوێنی"

 (532: 2322و فاتح، ريس مورده) "دەستانییە سەری ڕەنگی نییە، سەر و دەست ڕەنگی
ڕ شه بێتهياندا دهبه رهڵ بهگه، لهناجاتێكى عاشقانهمو وێتهكهسروشت و دڵى خۆى ده هيان )سالم( كاتێك ل

ى سكفرمێ ى بهكهسپهسمى ئه وهئهبرى رێ! لهريش دێت لێى گهدات و گهشقى لێ تێك نهكات ژوانى عهداواده
 كات:نگ سوور دهچاوى)سالم( ڕه

 سەحەر گەر بۆ شکارم دێیە سەحرا با مورەخخەس بم"
 (222: 1125، و فاتح ريسمورده) "دیدە سممی مەرکەبت ئەمشەو حەنایی کەم بە ئەشکی

 
ى ژيرى و ك نيشانهميش وهك ياسا و ههبوو، وهعى ههممهشيعرى كالسيكيى كوردى، فۆرمێكى موله

بى( شيعر بنوسێت، ره)كوردى و فارسى و عه ڵ لهزمانێكى تێكه بتوانێت به ستڕۆيشتوويى شاعير بوو، كهده
ى )قرمز(ى فارسى ڵكو وشهى )سوور(، بهبرى وشهقى شيعرى كالسيكيى كوردييدا، لهندين دهچه له بۆيه

ر بۆ واتاى: فرمێسكى چاو، هه ، واتهكهمانا خواستراوه بوو له كهكوردييه مانشێوههه به ، كهكارهاتووهبه
ى واى خوێنى سوورنجهواتاى په )قرمز(ى به )نارى(, ، بۆ نمونهكار هاتووهخوێنى دڵ، لێوى سوور... به

 :كارهێناوهبه
 موژەی قولالبی بە هێنام لەبن جەرگی ڕیشەیی"

 (221: 2929لالح، )فه "خوێنینەوە و قرمز پەنجەی بە حاشا دەکا بۆ
ى اوات )قرمز(يان بهى ونى(، وشهبانى( و )عهى تاڵهزا)شێخ ڕه ك لهر يهدا، ههوهى خوارهيتهم دوو بهيان له

 :كارهێناوهنگى سوورى لێو بهڕه
 جافە هورمزە پسەری خوسرەو وەکوو شیرین"

 (52: 1113سووڵ، )ڕه "جافە ئیمانسزە، قرمزە، لێو مامزە، چاو
 
 قرمزییە لێو گوڵە، ڕووی قەدە، سەرو من یاری"

 (12: 2332زا، )شاره "مامزییە ڕەوی و ڕەوت کەوە، لەنجە باز، چاوی
 
 
 نجامئه
 كىهايهبه كاننگهڕه ،گێڕاوه ماناكان و كانمكهچه ڵوێستىهه له يىوهرهكالكهيه ڕۆڵى, نگڕه -2

 كه كان،نگهڕه مىدووه واتاى كارهێنانىبه هۆىبه كانيان،قهده ناو له شاعير شيعر، به داوه رييانهونه
 .كردووهستهرجهبه خۆيان فكرى تێڕامانى و نهێنى سوور، نگىڕه بۆ ڕۆچووه زياتر كهوهتوێژينه

 وێتكهردهده كان،شيعرييه وێنه ڕووىخستنه وامىردهبه بۆ كهێمايه كوه كان،نگهڕه كارهێنانىبه -1
: شره شێكيان؛به الى بۆنمونه كان،نگهڕه بۆ يههه خۆى تيىتايبه و شهاوبه مكىچه و هێما وشاعيره رهه
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 تر ندێكىهه الى و خۆشىنه بۆ رد،زه نگىڕه زايى،ناڕه بۆ سيمبولێكه تر ندێكىهه الى و حوزن و مخه واتاىبه
 بۆ هێمايشه و دينييه و پيرۆز مزێكىره كروههه وزيشسه كان،هاتووهدينهبه ئامانجه و دابڕان بۆ هێمايشه

 وێتكهردهده زياتر تر كانىنگهڕه گشت له جودا واتاى ندينچه به شاعيران قىده له يش،رسوو و قامگيرىسه
 كالسيكيى شيعرى له سوور نگىڕه ،كارهاتووهبه خۆى ىكهبنجييه واتا له دوور كىواتايهبه و رجارههه و

 چاو، فرمێسكى رى،تهخه و ئاگاداربوون ىنيشانه يار، لێوى يى،توڕه خوێن، شين، و شايى: واتاى به كوردييدا،
 كانىجۆراوجۆره چاالكييه و ژيان و سايكۆلۆجيى تىرايهنوێنه واتايانه مئه هاتووه،.... و پێداگيرى و رمشه

 .كاتده كورد شاعيرانى هزرى
 ڕىپهردهزه و سوورهگواڵڵه و شين ئاسمانى و وزسه شتىده كوردستان، نگينىنگاوڕهڕه سروشتى -9
 كىتابلۆيه وهڕووه مله شاعيران كوردى، شيعرى له نگڕه و ماترياڵ به بوون خۆرئاوابوون، مىده
 .وشه به خشاندووهنه وهسروشته له ڕۆحييان يىوشاوهدره ياڵىخه نگىنگاوڕهڕه
 ڕوانينى و بينى دنيا ىئاماژه كان،بييهدهئه قهده له نگڕه ماناى و نگڕه كانىجياوازه همكچه -1

 بۆ يهزمانييه فۆرمه مئه كارهێنانىبه له شاعيره تواناى هاروههه و نگ،ره بۆ شاعيره ىجوداخوازييانه
 .خۆى ستىبهمه
 خۆوهله و زانىنه به نگڕه كات هيچ كارهاتوون،به ىنمونانه وئه و كانكالسيكييه شيعره له -5
 قهده وئه تىرايهنوێنه و شيعريين ىپێكهاته ماناو تر، كانىوشه ڵگهله هاوشان ؛(سوور) ىوشه ،هاتووهكارنهبه

 زۆر شاعيران كه ،شاعيران ىوێنه ىرچاوهسه به بوون وهيهكهييهخوازه واتا و خۆىبه كه ن،كهده كالسيكييه
 سوور، نگىڕه وخۆىڕاسته ناوهێنانى رىبهله( چاو شكىئه) سوور نگىڕه رىبهله ،وهستهبهمه و وردى به
 بۆ دواجار كه ،كارهێناوهبه... و يىتوڕه و رمشه سوور، نگىڕه رىبهله ،كارهێناوهبه سوريان نگڕه ى(نهخه)

 .بووه ستيانبهمه كه ،بووه يانرييههونه يهوێنه وئه دروستكردنى
 ژيانى ىوبارودۆخهئه شاعيرن، ژيانى ىوتهلێكه كاننگهڕه يشدا،ڵگهكۆمه و تاك سايكۆلۆجى له -2

 نىاليه هۆى به هاوكات ،وهداتهده نگڕه كانيداشيعره ڕۆكىناوه له كچۆنوه بێت،ده رتێپه پێدا شاعيرانى
 ،بۆنمونه گۆڕيت،ده وهنگهڕه به كردنڵهمامه وڕاده تر، كێكىيه بۆ وهكێكهيه له ،وهشاعيره روونيىده
 له كوه ،ردايهده و شتده شينى و سوور و وزسه پێشاندانى له زياتر( جافمينه) الى دنيا، بينينى نگنگاورهڕه
 و ميرى ژيانێكى له جاف،مينه چونكه ،...(شايي خوێن، چاو، سرشكى)كوه ترى ستىبهمه لێكگه بۆ كه( سالم)

 .پێدواه مىخه و گۆڕكێ شوێن لێكگه مانزه ورانىده كه سالم له كوه بووه خۆشخوانييدا
 له شاعيران گێڕن،ده شيعرييدا بىدهئه له كانمكهچه ياندنىگه و وێناكردن له گرنگ ڕۆڵى كاننگهڕه -2

 و ياڵىخه ستىبهمه و جياواز تىاللهده تاهه خۆشكرد، خۆيان بۆ يانڕيگه ،وهكانهنگهڕه كارهێنانىبه ىڕيگه
 .كانيانداشيعرييه قهده له نبكه ستهرجهبه نگنگاوڕهڕه ىوێنه
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مهاباد:  .وقى قازى زادهفا شهكانى دوكتور مستهمهرههبه شێك لهبه(. 2921ريفى. )دى شهحمهئه .2
 م(.كههاباد )چاپى يهمهيزێر ى لهچاپخانه

ولێر: هه مى شيعرى هێمن.رجهسه-ى يارانبارگه(. 1119شتى;. )د; عوسمان, دهحمهدران , ئهبه .1
 م(.كه)چاپى يهردهروهتى پهزارهى وهچاپخانه

)مسته كانىشيعرييه قهده نگ لهكانى ڕهتهالله(. ده1123ژوان , عبدالسالم عزيز; يوسف, على محمد;. ) .9
 .291-221، رميانكانى زانكۆى گهتييهمرۆڤايه گۆڤارى زانستهگى كوردي(دا. فا به

واى ى شارهركوك: چاپخانهكه ديوانى صابري.(. 2323شيخ عبدالرحمن شێخ نجم الدرين )صابري(. ) .1
 م(.كهركوك )چاپى يهكه
 يرانشهر: انتشارات سامرند.پ رى كێشى شيعرى كالسيكى كوردى.ڕابه(. 2929ردى;. )عزيز , گه .5
ولێر )چاپى پێنجهاڵتى ههى ڕۆژههولێر: چاپخانههه مدى.ديوانى حه(. 1129ولوود. )بدوڵاڵ خدر مهعه .2

 م(.
ى چوارچرا )چاپى ولێر: چاپخانههه ساڵح ديالن. مهدديوانى شيعر محه(. 1129بدوڵاڵ ئاگرين. )عه .2

 دووه
 دى كۆرى موكريانى.حمهرحى حاڵى شێخ ئهديوان و شه(. 2922ندى(. )دپور )داشبهمهزيز محهعه .2

 م(. كهيام )چاپى يهى پهتاران: چاپخانه

 .رهنجهپه-ى تارانتاران: چاپخانه د موختار جاف.حمهديوانى ئه(. 1122سول. )فا ڕهدين مستهعزه .3

 م(.كهسنندج: انتشارات كردستان )چاپى يه ديوانى نارى.(. 2929لالح. )ى فهكاكه .21
 م(.كه)چاپى يه ردهروهى پهولێر: چاپخانههه ونى.ديواى عه(. 2332زا. )ريم شارهكه .22
 م.كهچاپى يه گى ساحێبقڕان(.فا بهديوانى كوردى )مسته(. 2922كريانى. )گيوى مو .21
. نمونه نگدان بهسدا: ديوانى ڕهشيعرى شێركۆ بێكه نگ له(. سيمۆلۆژياى ڕه1122ئووف. )لوقمان ڕه .29

 .121-159، مجلة جامعة التنمية البشرية
 (.ژنهى )تهچاپخانه ق.شيكارى ده(. 1122بارى(. )ساس جهعيد )كهد سهحمهد ئهمهمحه .21
 م(.: انتشارات كردستان )چاپى دووهسنه ديوانى بێخود.(. 2932ريم. )ال كهى مهمهمحه .25
. تم االسترداد (٩١١٩-٩١٩١سەید محەمەد تاهیری هاشمی )(. 1123, 2 92محەمەد تەقی هاشمی. ) .22

 https://knwe.org/?p=12529من كوردستانى نوێ: 
 غداد.به نالى. (. ديوانى2322ال عبدالكريم، و عبدالكريم فاتح. )مدرس مه .22
 لجاحظ.غداد: مطبعة ابه جاف. ديوانى مينه(. 2331ريمان. )مصطفى نه .22
. حويدامه شيعرى له نگڕه و رگبه(. 1122نيسانى( 51)ژماره;. )كاكى عمر نورى, مهحه -92 .23

 .91-29 تييهكان،مرڤايه زانسته(B) شىبه/ سلێمانى زانكۆى گۆڤارى
گى بدوڕڕحمان بهديواى سالم،عه(. 1125. )فاتح عبدالكريم و عبدالكريم، المه مدرس .11 .11

 م(.كهرگى يهى ژين)بهسلێمانى: بكه صاحێبقڕان.
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 بىرهعه
 في الداللته و اللون توظيف في دراسة اللونية العالمة(. 1112لسنة( 1)العدد. )محمد االسدي غالب طالب .2

 .22-91 البصرة، اداب مجلة. الواب مظفر شعر في الشعري المشهد تشكيل
 مجلة. للطفل لمسرح الفنتازییة العروض في اللون سیمیاء(. 2222لسنة( 59) العدد. )ایمان هللا عطا عبدالستار .2

 .68-17 األكادیمي،

(. نقد اللون االحمر و 2931/1129( شتاء 21على, پيرانى شال; زهرة, ناعمى; خديجة هاشمى;. )العدد) .9
 .51-99، اضاءات نقدية)فصيلة محكمة(االخضر و دراستها في اشعار ازك المالئكة. 

 االسالمية الكلية مجلة. اآلطفال رياض في اللون دالالت((. 1)الجزء( 51)العدد. )جابر ئيالطا محمد كاظم .1
 .222-212 الجامعة،

 الخطية المنجزات في اللون دالالت(. 1112 والسبعون الخامس العدد;. )امين جرجيس نجم, لؤي .5
 .291-212 ديالى، مجلة. والزخرفية

 االبيض اللون_البالغة نهج فس اللون داللة(. 1122 والعشرون الخامس العدد. )سليمان عبدالسيد محمد .2
 .231-253 تربية، كلية مجلة. أنموذجا واالسود

 عبرالحائط)مجموعة قي ودالالته اللون(. 1123 العدد،: عشر الثانى المجلد;. )الهاللي منشد محمد, وسام .2
 .21-2 االنسانية، للعلوم القادسيهة مجلة. جعفر الشيخ لحسب(المراة في
 

 فارسى
هاى سهراب  ه(. تحليل رنگ در سرود2921( بهار 29)حسن لى كاوس، و صديقي مصطفى. )شماره .2

 .32، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انسانىپژوهشى(. -سپهرى)علمى
(. نقد زيبايى شناختى رنگ در شعر 2931( بهار21) سهيال, حسينى; احمد, منصور رضى;. )شماره .1

 .219-211، فصلنامه زبان و ادبيات فارسىاعر رنگ. خجندى ش فرزانه
صر رنگ در مثنوى مولوى. ن(. كاركرد ع2932( بهار 95)شبنم, فاتحى; على, قهرمانى;. )شماره .9

 .222-212، ء بهارستانفصلنامه
(. جايگاه نمادين رنگ در ادبيات 2935( يهار 92), سياوشى; محمد, خسروى چيتگر;. )شمارهصابره .1

 .22، مطالعات ادبيات تطبيقىپايدارى در اشعار قيصر امين پور و محمود درويش. 
عنصر رنگ در اشعار  (. نقد روانكاوانه2932(، تابستان 5) ميرعلى. )شماره عبداللة حسن زاده .5

 .22، رخسار زبانفريدون مشيرى. 
(. سمبوليسم نور و رنگ 2922( پايز و زمستان 2) ;. )شمارهعلى, قاسم زادهناصر, نيكوبخت; سيد  .2

 .125-225، مطالعات عرفانىاسالمى.  -در عرفان
هاى نمادين رنگ (. جلوه2931( پايز و زمستان 3) ليال, امينى الرى; سيد , مهدى خيرانديش;. )شماره .2

 .11-2، ى دانشگاه الزهراپژوهشى ادبيات عرفان-علمى دوفصلنامهدر ادب عرفانى. 
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Ev berhem di eslê xwe de têza doktorayê ye, bi zimanê Rûsî ji layê Enwer Qadir 

Mihemed ve li zanîngeha Rojhelatnasî ya Lenîngrad hatiye amadekirin. Şêwirmendiya vê 

berhemê zana û rojhelatnasa berniyas a Sovyetê, Nikolayevna Verejekina kiriye. Wek tez ev 
xebat di salên heştê de hatiye gengeşekirin û pişt re weke pirtûk bi Kurdiya Soranî di sala 1990an 
li Swêd û di sala 2007an de li Silêmaniyê hatiye çapkirin. 

Mela 'Ebdurehîmê Mewlewî (1806-1882) yek ji helbestvanên herî berniyas, pirrberhemê 
edebiyata Goran e. Ew wek Seyîd 'Ebdurrehîmê Tawgozî hatiye nasîn û di nav xelkê de jî 

“Mewlewî” bûye. Wî bi xwe mexlasa “Me'dûm” bi kar aniye. Her wekî aşkera ye ku zimanê 

Mewlewî bi xwe Soranî bûye, lê wî helbestên xwe bi Goranî û Hewramî nivîsandine. Diyalekta 
Goranî jî ji sedsala çardehan ta sedsala nozdehan zimanê resmî yê mîrektiya Erdelan bûye û li 

hinek navçeyên Kurdistana Jêrîn jî wek zimanê edebiyatê belav bûye. Mixabin berawird bi 

lehceyên din ên kurdî, hêj bi başî dîroka edebiyata Goran nehatiye nivîsandin, hemû destxet û 

metnên wan nehatine lêkolîn û çapkirin. 

Di warê helbest, 'eqîde û zanistên olî de gelek berhemên Mewlewî hene. Ji bo yekem car 

helbestvan Keyfî; bêyî ku navê Mewlewî bîne, di rojnameya “Tercumana Heqîqet” de 
helbestekî Mewlewî diweşîne û ji bo zimanê Tirkî jî werdigerîne. Pişt re di sala 1920ê de mîladî, 
Emîn Feyzî Beg di pirtûka xwe ya bi navê “Encumenî Edîbanî Kurd” de bal dikşîne ser 

Mewlewî, hinek helbestên wî diweşîne û behsa teknîka serwaya helbestên wî dike û weke 

diyarîdeka hunerî ya helbesta Ewrupayî behs dike ku haya Mewlewî jê nebûye û ew qafîye bi kar 
anîye. 
                                                           
* Mamoste li zankoya Soran-Hewlêr û mamosteyê mêvan li zankoya Çewlîkê Beşa ziman û wêjeya kurdî. 
hemin.ahmad@soran.edu.iq, http://orcid.org/0000-0003-1985-9512 
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Nivîser di destpêka têza xwe de dibêje: “Ji bo vê xebatê hewl hatiye dayîn ku tenê bi 

çavekî temaşa berhemê Mewlewî neyête kirin û Mewlewî ji rewşa civakî û kultûrî ya serdemê 

xwe neyête cudakirin. Çunke; Eger em serdem û qonaxê wê çaxê fêm nekin û bi giştî li kultûra 

wê mêze nekin, em nikarin hîç berhemekê bi şikleke babetî û objektîf binirxînin.” 

Derbarê jêder û çavkaniyên têzê de jî, xencî çapên cûr bi cûr ên Dîwana Mewlewî, 
nivîser îşaret bi wê daye ku gelek jêderên bi mifayên kurdî, gelek çavkaniyên teoriya edebê û 

êstetîk û çewanîya mîtodê lêkolînê bi zimanê rûsî hatine bi kar anîn û mifa jê sitandiye. 

Ev xebat ji çar beşan pêk tê; di beşa yekem de, di bin sernavê “Goran, Ziman û 

Edebiyata Wan” de behsa dîroka nivîsîna bi lehceya Goran dike û amaje bi wê çendê dide, ku 
yekem jêderê dîrokî ku navê Goran anîbe “Şerefnameya Şerefxanê Bitlîsî” (1543-1603) ye ku 
dibêje: Kurd bi diyalekt, adab, nerît û exlaq dibin çar beş. Ew jî: Kurmancî, Lorî, Kelhûr û Goran 
in. Herwiha behsa nêrînên rojhelatnasên mîna Minorsky jî dike ku di gotarên xwe de bi navê 

Goran û F.Miller û D. Morgan jî ji aliyê zimannasî ve lêkolîn derbarê lehceya Goran de kirine. 
Herwiha Jeneral Rosoy konsolosa Firensayê di sala 1807an de geştek bi Kurdistanê de dike û di 
xatîratê xwe de behsa Hewramîyan wek 'eşîreke kurdan dike. Digel wê jî E. B. Soane gotarek bi 
navê “Entologiyayeke Kurd” ya helbestên Goran weşandiye. 

Nivîser di destpêka vê beşê de behsa nêrînên gelek rojhelatnas û nivîserên biyanî û 

nivîserên kurd derbarê ziman û cîh û cografyaya Goran de dike û pişt re nêrînên wan dinirxîne. 

Her wiha behsa nêrînên wan rojhelatnas û lêkolîneran jî dike ku Goran û Zaza ji zimanê kurdî 

vediqetînin û bi zimanê Îranî dihesibînin, ew jî; D. N. Mackenzie û Oscar Mann in. Li gel wê 

çendê jî ew nêrînên Meckenzie ji aliyê lêkolînerên kurdên Sovyetê mîna “Kurdoyev, A. i. 
Smirnova, M.Xemo û Zerê Osp” û zanayên kurd ên mîna “Tofîq Wehbî, Cemal Nebez, 
Mihemed Emîn Hewramanî û Kerîmî Eyyûbî ve hatine redkirin. Nivîser bi awayekî zanistî di 
çend rûpelan de nêrîna Soane lêkolîn dike û rexne li wê digire ku Soane di pirtûka Rêzimana 

Kurdî de Zaza bi Kurd dihesibîne û di gotarê de jî nêrîneke dijberî wê dinivîse. Ew di encamê de 

gihiştiye wê nêrînê ku teoriya veqetandina Goran û Zaza ji zimanê Kurdî bo destpêka sedsala 

bîstan vedigerîne ku armanca desthilata siyasî ya dewletên mezin ên rojavayê bûye, bi taybetî jî 

keseke wekî Soane di destpêkê de bi nihênî hatiye nav kurdan û pişt re bûye karbidesteke mezin 
a îngilîzan li Kurdistana Başûr.  

Goran di demeke zû de bûye cihê girîngîdanê ji aliyê rojhelatnasan ve, bo nimûne: V. 
Jukovsikî ku lêkolînerekî di warê zimanên îranî de bûye, di salên heştê yê sedsala borî de 
gotiye: Kurdên Goran ji ber du tiştan hêjayî behskirinê ne. Yekem; ji ber ku bi wê lehceyê gelek 

destxet û berhemên edebî li muzeya Îngiltereyê hatine parastin, hêja ye ku behsa wan bê kirin. 
Ya duwem ew e ku; gelek ji Goranan girêdayî olekê ne, ku jê re dibêjin: “Ehlê Heq.” 

Pişt re behsa nêrînên Peter Lerch, E.B. Chirikov, Xurşîd Efendî yên di derheqê Goranan 
dike û amaje bi wê çendê dide, ku şa'îrekî wekî Se'diyê Şîrazî di bedayi'ê xwe de nîv malik bi 
Goranî nivîsandiye. 
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Nivîser behsa sebebê ze'îfbûna edebiyata Goran dike di destpêka sedsala nozdehan de. 

Piştî ku di mîrektîya Baban de edebiyata Soran geş bû, edebîyata Goran jî bi vê sebebê li hember 

edebîyata Baban lawaz bû. 

Her di dawiya vê beşê de, behsa du berhemên din ên Goran hatiye kirin. Ew jî; pirtûka 
Marîfet û Pîr Şalyarê Zerdeştî ne ku goya Pîr Şalyar yek ji Muxên Zerdeştî ye. Herwisa pirtûka 
Serencam ku pirtûka dînî ya Ehlê Heq e û di Kurdistana Îran de zêdetir bi sirûdên dînî yên 
yarsanan meşhûr e. Nivîserê vê pirtûkê bi navê Sultan Sehak tê hesibandin. Pişt re behsa 
nakokiya di navbera her du terîqetên dînî yên serdest li Kurdistanê ku terîqeta Qadirî û 

Neqişbendî ne hatine kirin. Her di dawiya vê beşê de behsa helbesta Goran û hinek helbestvanên 
wan hatine kirin. Di cûreyên helbestan de bi hurgulî behsa çîrokên şi'rên evîndarî yên wekî 
Baram û Gulendam, Leyla û Mecnûn yên Mela Weledxan, Şîrîn û Xusrew ya Xanayê Qubadî, 

çîroke şî'rê qehremanî yên wek Heft Xwanî Rostem, Rostem û Zorab û du çîrokên Mîrza Şefî'î 

Camerêzî (Ew çîrok; Cîhangîr û Rostem, Nadir û Topal in) hatiye kirin. Di vê xebatê de behsa 

helbesta lîrîk jî bi nimûneya Bêsaranî, Seyidê Hewramî, Ehmed Begê Komasî (1793-1876) û 

Xanayê Qubadî (1700-1759) û Mîrza Şefî'î Camerêzî (1785-1835) û gelekî din ji helbestvanê 

Goran hatiye kirin. Dîsa di vê têzê de helbestên dînî yên wekî Perîşannameya Mela Perîşan û 

Selawatnameya Xanayê Qubadî hatine gengeşe kirin. 

Beşa dûyem a pirtûkê jî di bin sernavê “Jiyan Û Berhema Edebî Û Zanistî Ya 
Mewlewî” de ye. Di vê beşê de bi hûrgulî behsa xwendin û jiyana wî, behsa peywendiyên wî bi 

şêxên Neqişbendî ve hatiye kirin ku di dîwana wî de 18 helbest tenê ji bo şêxan hatine 
nivîsandin. Herwiha peywendiya Mewlewî bi şêxên rêbaza Qadirî ve jî hebûye ku helbesteke wî 

ji bo Şêx 'Ebdurehmanê Xalisê Talebanî heye. Di gel wê çendê jî dostaniya helbestvanî bi 

padişahên Caf, 'eşîretên din û kesayetên kurd re hebûye. Piştî jiyana wî, nivîser tê ser berhemên 

wî û bi vê şiklî pênc berhemên wî tesbît dike, ew jî ev in: 

1-Elfezîle: Ev pirtûk bi zimanê 'Erebî û bi nezim hatiye nivîsandin û ji 2031 beytan pêk tê. 
Mewlewî ev pirtûk di 1868ê miladî de temam kiriye. Ev pirtûka Mewlewî di warê usulê dînî de 
ye û ji teref Mela 'Ebdulkerîmê Muderîs ve digel şîroveya wê hatiye çapkirin. 

2-'Eqîdey Merzîye: Ev pirtûk wek helbest bi zimanê Kurdî ye, ji 2452 beytan pêk hatiye û di 
derbarê 'Eqîdeya Eş'erîyan de ye. 

3-Elfewah: Ev pirtûk wek helbest bi zimanê Farisî ye û zêdetir ji hezar beytî ye û di derbarê 

sîfatên Xwuda de hatiye nivîsandin. Di sala 1932 yê mîladî de bi 'Eqîdey Merzîye ra li Qahîreyê 

hatiye çapkirin. 

4-'Eqîdeya Mewlewî: Ev pirtûk ji 110 beytan pêk tê, zêdetir ji bo xwendevanên nû hatiye 
nivîsandin û sala di 1977 de hatiye çapkirin. 

5-Nameyên Mewlewî: Ta niha 38 nameyên Mewlewî peyda bûne, piranî Mela 'Ebdulkerîmê 

Muderîs di pirtûka Yadî Merdan de çap kirine. 
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Beşa sêyem a pirtûkê bi sernavê “Dîwana Mewlewî, Janira, Mijara Lîrîkî û Aliyên Hunerî û 

Êstetîkyên Wî” ye. Di vê beşê de nivîser behsa cûreyên helbestên Mewlewî dike mîna helbestên 

ferd/ tak beyt. Li gorî tesbîta nivîsêr di Dîwana Mewlewî da 31 ferd hene, 18 ji wan ferdan di 
mijara felsefe û jiyanê de ne, 10 heb di mijara evînê de 3 heb jî di mijara resimkişandina sirûştê 
de ne. 

Janira ew dubeyte ku; çarîneke naveroka wê lîrîk, evîn, felsefe û dîn di xwe da bihewîne, 

ev jî di helbestên kurdî de ne gelek in. Di çarînên Baba Tahîr û Melayê Cizîrî de 'eynî mijar tê 

dîtin. Wezna dubeytiyên Mewlewî 10 kîteyî ye û serwayên wan jî aaba û abab ne, bi piranî jî 
aabb ne. 

Mijareke din di nav helbestên lîrîkiyê Mewlewî de heye, ew jî xezel e. Xezel di helbesta 
kurdî de mîna xezel û qesîdeyê farsî ne û bi wezn, qafiye, redîf, texellus, tercî'-i bend, terkîb-i 
bend û mustezad hatiye nav edebiyata Kurdî. Lê ev xezela edebiyata Goran ji Farisî nehatiye 
wergirtin, belkî jêdera wê folklora Kurdî ye. Ji bilî 'erûz bi kêşa xwemalî ango 10 kîteyî û bi 

qafiya mesnewî jî hatine nivîsandin. Di dîwana Mewlewî de 213 xezel hene, ev xezel piranî ji 5 
ta 11 beytan pêk tên û herwiha xezelên 3 beytî û 30 beytî jî hene. Piranî nameyên bi helbest in, 
mijarên wan ev in: 

1-Wesfa lîrîk: 24 xezel 

2-Mersîye: 28 xezel 

3-Lîrîkay kesî : 36 xezel 

4-Helbesta munasebat: 31 xezel 

5-Helbestên dînî: 5 xezel 

6-Behsa mey: 1 xezel 

Mijara wesfa xwezayî û dîmenên sirûştî nêzîk ji %88 ê helbestên Mewlewî di xwe de dihewîne. 

Nivîser yek bi yek behsa wan 6 cureyên helbestên lîrîk bi mînakan dike. 

Di dawîya vê beşê de nivîsêr behsa hinek taybetiyên teknîkî yên helbestên lîrîk a Mewlewî dike, 
mîna teknîkên kêş/ wezn, serwa û teknîkên cûr bi cûr . 

Beşa çarem di bin sernavê “Çavkaniyên Helbesta Mewlewî Û Kartêkirina Lîrîkaya Wî Di 

Helbesta Kurdî Da” ye. Nivîser di vê beşê de hewl daye ku nîşan bide bê ka Mewlewî ketiye 
bin tesîra kîjan helbestvanê Goran. Li gorî tesbîta nivîsêr Mewlewî bêtir ketiye bin tesîra şa‘irên 

wek Bêsaranî, Ehmed Begê Komasî û Xanay Qubadî ne ku navê hinek ji wan jî di helbestên xwe 

da aniye. Lê nivîsêr tesbît dike ku Mewlewî zêdetir ji helbestên Bêsaranî hez kiriye. Ev jî bi 

motîf û îmaj û teknîka herdû şa'îran nîşan dide. 
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Herwiha nivîser her di vê beşê de di bin sernavê “Mewlewî û Helbesta Klasîka Farisî” de hewl 
daye tesîra helbestvanên Faris li ser Mewlewî nîşan bide, ew jî li gor motîf û teknîk û naveroka 
helbestan, bi taybet tesîra Hafizê Şîrazî bi mînaka helbestan tesbît dike li ser Mewlewî. 

Her di vê beşê de di bin sernavê “Mewlewî û Sofîzim” de nivîser hewl daye ku bi nêrîneke 

tesewufî helbestên Mewlewî şirove bike, xêncî behskirina binemayên tesewufê li ba Mewlewî, bi 
pratîkî têgehên tesewufê di Dîwana Mewlewî de destnîşan dike. Herwiha mesela evîna Xweda, 
pêxember û murşîd gengeşe dike. Digel wê jî mesela yekîtiya hebûn/ Wehdet ul-Wucudê li ba 
Mewlewî şirove dike. 

Her di vê beşê de; di bin sernavê “Mewlewî û Helbestvanên Lehceya Kurmanciya Jêrî” de behsa 
tesîra Mewlewî li ser Pîremêrd û Goran dike û berawirda şêwaz û motîvên wan dike. Heta 
Mewlewî tesîr li helbestvanên nû yên Soranî salên heftî yên sedsala borî jî kiriye û di nav 
helbestên wan de Mewlewî û 'Enber Xatûna xanima wî bûne du sembolên mezin bo edebiyata 
Kurdî. Ev du kes bûne sembol bo edebiyateke mezin a nîştmanî, azadî û xweşikiyê. 

Nivîser di dawiyê de li çend rûpelan encama tezê nivîsandiye û pişt re lîsteya çavkaniyan amade 
kiriye. Di nav 186 çavkaniyan de zêdetir ji 50 çavkanî bi zimanê Rûsî û yên din jî bi zimanên 
Îngilîsî, Farsî, 'Erebî û kurdî hene.  
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Nivîs, bi alîkarîya hin herf, teşe û şeklan, di çarçoveya hin rêzikên dîyarkirî da, 

bilêvkirin û qeydkirina fikir, raman, gotin û peyvan e. Nivîs, yek ji rêyên herî giring e ji bo 

parastina forma zimanî. Bi giştî ji bo rê û rêbaz, rêzik û qayîdeyên ku ji bo nivîsînê hatine 

dîyarkirin ra “rêzikên nivîsînê” tê gotin. Ji bo berhemên ku hem rêzikên nivîsînê û hem jî yên 

rastnivîsînê dihewîne ra jî îfadeya “rêbara rastnivîsînê” hatiye emilandin. Ev rêber, ji bo yekitî 

û standardkirina zimanî navgîna herî bihêz e. Ji ber ehemîyeta vê mijarê, li gelek dewletan, ev 

kar ji alîyê dezgehên fermî ve tên kirin û ji bo van karan, ji zimannas, wêjenas û 

perwerdekaran gelek pispor, mitexesis û rewşenbîr tên tayînkirin. Sazîyên fermî, vî zimanî bi 

kar tînin. Zanyar û rewşenbîr, bi vî zimanî dinivîsin, perwerde bi vî zimanî tê kirin. 

Ji bo zimanan, devokên curbicur hene. Armanca rêberên rastnivîsînê ew e ku 

konsensuseka yekser di navbera van axaftinan da bi cih bike. Li vir du ziman derdikevin holê. 

Yek zimanê axaftinê (ku ne yekpare ye) û ya din jî zimanê nivîsînê. Zimanê nivîsînê dixwaze 

ku têgihihîştineka hevpar di nav varyantên axaftinê da pêk bîne. Ji bo vê armancê berhemeka 

giring ya bi navê “Rêbera Rastnivîsînê” bi destê “Komxebata Kurmancîyê” hatîye amadekirin 

ku ev kom bi înîsîyatîfa Weqfa Mezopotamyayê hatîye avakirin.  

Rêbera Rastnivîsînê, ji 229 rûpelan pêk tê. Navê wê li ser bergê “Rêbera Rastnivîsînê 

Komxebata Kurmancîyê” hatîye nivîsîn. Çapa yekem, Kanûna Paşîn ya sala 2019an li 

Stenbolê û çapa duyem jî dîsa li Stenbolê Gulana heman salê pêk hatîye. Berhem, ji alîyê 

Bahoz Baran, Mîkaîl Bilbil û Mistefa Aydoganî ve hatîye redaktekirin. Piştî rûpelên 

jenerîkê pirtûk bi rêzê van sernavan dihewîne: “Naverok”, “Komxebata Kurmancîyê”, “Ji 

bo rastnivîsîneka standart”.  

Di bin serenava “Komxebata Kurmancîyê” da hatiye gotin ku ev grup bi înîsîyatîfa 

Weqfa Mezopotamyayê ava bûye. Kom ji her çar parçeyên axa kurdan ji hin zimannas û 

                                                           
* Prof. Dr., Zanîngeha Mêrdîn Artukluyê, Beşa Ziman û Edebîyata Kurdî, e-mail: tahirhan@hotmail.com; Orcid: 

0000-0002-2586-2956 
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lêkolîneran pêk tê. Di lîsteya lijneyê da ev her çar parçe bi “Başûr, Bakur, Rojhilat û 

Rojava”yê hatine binavkirin. Endamên lijneyê  ev in: Bahîz Omer Ehmed (Başûr) Bahoz 

Baran (Bakur), Behrûz Şucaî (Rojhilat), Deham Evdilfetah (Rojava), Dilawer Zeraq 

(Bakur), Dilbirîn Evdila (Başûr) Evdilwehab Xalid Mûsa (Başûr), M. Malmisanij (Bakur), 

Mahmûd Lewendî (Bakur), Mehdî Caferzade (Rojhilat), Mihemed Teqewî (Rojhilat), 

Mistefa Aydogan (Bakur), Mîkaîl Bilbil (Bakur), Newzad Hîrorî (Başûr), Samî Tan 

(Bakur), Şoreşvan Adil (Başûr), Zana Farqînî (Bakur), Zulkuf Ergun (Bakur). Wekî tê dîtin 

hejmara endamên nûneran ne wek hev in. Ji Bakur 9, ji Başûr 5, ji Rojhilat 3 û ji Rojava 1 

kes. Navên beşdarên komxebatê li gel pisporî, herêm û hejmara wan ya beşdarîya civînan 

hatine dayîn. Em hêvî dikin ku ev xebatên bi vî rengî, ji alîyê temsîlîyetê ve hinek xurttir 

bibin. Lê mirov dikare bibêje ne mimkun e ku xebatên weha, ji alîyê kesekî bên çêkirin û 

dîsa ne mimkun e ku fikr û nêrînên kesekî bi temamî bên qebûlkirin.  

Ev berhem, encama heft civînên ku di 14.03.2015an da dest pê kiriye û di  

12.07.2017an da jî qedîyaye, derketîye holê. Em dibînin ku Komxebata Kurmancîyê 

berhema endamekî komê, Mistefa Aydogan, ji bo xwe wekî bingeh qebûl kiriye: “Bingehê 

minaqeşeyên her heft civînan kitêba Mistefa Aydoganî (Rêbera rastnivîsînê) bû. Loma 

rojeva her heft civînan jî bi awayekî giştî xwe spartiye xalên naveroka vê kitêba navbirî.”   

Rêbera Rastnivîsînê ji 31 sernivîsên sereke pêk tê. Sernivîsên sereke ev in: 1.Alfabe, 

2.Alfabeya tîpgotinê, 3.Kîtekirin, 4.Navên bajarû bajarokên Kurdistanê, 5.Navên welat, 

paytext û yekeyên pereyan, 6.Navên gel/netewe û zimanan, 7.Navên hêlan, 8.Navên rojan, 

9.Navên demsalan, 10.Navên mehan, 11.Tîpa ducare û awarte, 12.Nivîsîna bêjeyên ku bi “-

stan”ê dihên çêkirin, 13.Pirsa bêjeyên ku bi [i]yê dest pê dikin û bi [i]yê diqedin, 14.Nivîsîna 

hin bêjeyên bîyanî yên yekkîteyî ku di kurmancîyê da dibin dukîteyî, 15.Nivîsîna [î]ya berî 

[y]yê, 16.Nivîsîna [ê]ya berî [y]yê, 17.Peyvên dunavdêrî, 18.Nivîsîna navdêrên taybetî yên 

bîyanî yên kes, bajar û deveran, 19.Nivîsîna hin bêjeyên bîyanî û îranî, 20.Girdek û hûrdek, 

21.Kurtkirin, 22.Tewang, 23.Îzafe, 24.Parastina awayê leksemî di navdêran da, 25.Nivîsîna 

cihnavan, 26.Nivîsîna rengdêran, 27.Nivîsîna lêkeran, 28.Nivîsîna daçekan, 29.Nivîsîna 

hejmarnavan, 30.Nivîsîna tarîxê, 31.Xalbendî. Di dawîya Rêberê da “Ferhengok”ek heye û tê 

da têgehên rêzimanê bi kurmancî, îngilîzî, tirkî, farisî û erebî hatine pêşkêşkirin.  

Amadekarên Rêberê di destpêkê da li ser ”lihevkirin”ê disekinin û weha dibêjin: “Ji bo 

nivîsîneka baş, birêkûpêk, fêmbar û herweha ji bo berlêgirtina tevlihevî û sergêjîyan 

qayîdeyên zelal -çi yên ku xwe bispêrin rêzimanê, çi jî yên ku xwe bispêrin hevfikirî û 

lihevkirinê- şert in. Lewra gava ku qayîdeyên rastnivîsînê yên li ser bingehên navbirî hebin, 

xwendin hêsantir û zelaltir dibe. Rê li ber têgihîştinên şaş venabe. Her weha naveroka zimanê 

nivîskî jî bi mebesta xwe ra guncayî dihê ragihandin.” Di vê çarçoveyê da Weqfa 

Mezopotamyayê berî ku berhemê çap bike halê dawî ji gelek dezgehên eleqedar û kesayetên 

pispor ra dişîne û ji wan nirxandin û rexneyan dixwaze. Gelek ji wan bersiv didin û rexne,  

nirxandin û pêşnîyazên xwe dişînin. Endamên lijneya Komxebata Kurmancîyê dicivin û hin 

biryarên xwe li gorî van nêrînan diguherînin. Lêbelê dîsa jî piştî çapkirina pirtûkê, ji alîyê 

gelek kesan ve nivîsên rexneyî hatine amadekirin.  
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Bêguman ji bo xebatên ziman xala dawî tune ye. Lewra ziman bixwe diyardeyeka zindî 

ye. Divê mirov van rexneyan di vê çarçoveyê da binirxîne. Hin nirxandin û rexneyên derbarê 

Rêbera Rastnivîsînê da ev in:  

 Nevzat Emînoglu, “Xebateke Girîng û Dîrokî: Rêbera Rastnivîsînê”, Nûbihar, 147, 

Bihar 2019, rr. 40-43. 

 Amed Tîgrîs, “Çend başî û şaşiyên Rêbera Rastnivîsînê Komxebata Kurmancîyê”, 

http://www.rojnameyakurdistan.com, (02.04.2019) 

 Deham Ebdulfettah, “Daxuyanîyek Di Derbarê Rêbera Rastnivîsîne Da”, 

http://portal.netewe.com/daxuyaniyek-di-derbare-rebera-rastnivisine-da/, (30 

Temmuz 2019) 

 Maruf Yilmaz, “Hizrek li ser pirtûka "Rêbera Rastnivîsînê" ya "Komxebata 

"Kurmancîyê", http://www.rupelanu.com/hizrek-li-ser-pirtuka-rebera-rastnivisine-

ya-komxebata-kurmanciye-4974h.htm (16 Gulan 2019) 

 Qasim Xelîl, “6 rexne li “Rêbera Rastnivîsînê, 

https://www.bernamegeh.org/2020/02/12/6-rexne-li-rebera-rastnivisine/ 

 Husein Muhammed “Rêbera Rastnivîsînê” ya WM û derdê giran yê hîperkorektiyê û 

xweferzkirinê (1)”, (Jan. 29, 2020) 

 Remzî Kerîm, “Rêbera Rastnivîsînê: munaqeşe yan pêşbirke?”, 

https://remzikerim.wordpress.com/2020/02/16/__trashed/ (Feb. 16. 2020) 

 Sazîya Zimanê Kurdî, “Ji bo Weqfa Mezopotamyayê\Komxebata Kurmancîyê: 

Encamnameya nîqaşên li ser Rêbera Rastnivîsînê” (22.12.2019) 

 Halil Aktuğ, Gotara Rastnivîsa Kurdî (Kurmancî).  

 Yaşar Eroglu, “Rêbera Rastnivîsînê çi rast nivîsiye?”, Nûbihar, 149, Payîz 2019, rr. 

42-49. 

Teqez ji bilî van rexne, nirxandin û nûçeyan gelek nivîsên din jî hene. Endamekî 

komxebatê Bahoz Baran, li se van, bersiveka giştî nivîsî (bnr. Bahoz Baran, “Weqfa 

Mezopotamyayê, Xebatên Zimanî û Komxebata Kurmancîyê”, 

https://bahozbaran.wordpress.com/2020/02/13/weqfa-mezopotamyaye-xebaten-zimani-u-

komxebata-kurmanciye/?). 

Bêguman berhemeka kamil tune. Her berhem heq dike ku bê famkirin, nirxandin û 

rexnekirin. Berhem bi vî rengî dikemilin. Yekem car e ku berhemeka bi vî rengî ji alîyê 

komeka berfireh ve tê amadekirin. Ev kom hem ji alîyê pisporî û hejmarê ve û hem jî ji alîyê 

temsîlîyeta kurdan ve heta astekê serkeftî ye. Ji bo zimanekî ku nêzî 50 milyon însanan temsîl 

dike xebatên bi vî rengî pir kêm in. Hema bêje tune ne. Em dibînin ku Başûr ev çendîn sal in 

xwedî pergaleka taybet e û xwedîyê gelek sazgeh û derfetan e û li ber destê me xebateka wan 

a bi vî rengî tune ye. Gava ku em li Başûr, Rojava, Rojhilat û sazîyên li dîyasporayê û yên li 

Bakur dinêrin em dibînin ku ev Rêbera Rastnivîsînê pir dereng maye. Ji ber vê yekê jî ev 

Rêber ji îro pê ve dê bibe mîhwer û navenda nîqaş û pêşveçûnan.  

Teqez rast e ku vê komê midaxeleyî hin ezberan kiriye û gelek tiştan jî pesend kirîye. 

Xwezaya ziman, guherandin û midexeleyên berfireh qebûl nake. Normal e ku li ser xebatên 

ziman her gav nirxandin û rexneyên hûr û kûr bên kirin. Dema ku zimanê rexneyê zimanekî 
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akademîk be ev rexne çêker e bikêrhatî ye. Lê mixabin hin rexne ji çarçoveya rexneya 

akademîk derketine û gihîştine asta heqaretê. Bêguman ev bêsiûdîyek e ji bo vê kedê.  

Em qala zimanekî ku bi sedsalan e neketîye ser kaxezî û pergalê dikin. Di vê sedsalê da, 

ne mimkun e ku mirov di warê zimanî da belawela be, belkî ev karê sed sal berê bû. Lê îro 

derkete holê. Mirov dikare vê xebatê wekî avahîyekê bifikire. Lê dikî û paşê wextê bi kar tînî, 

hinek tiştan diguherînî. Derdixî, lê zêde dikî. Hebûna rêberekê, muhîm e. Ji ber vê ev gav 

gaveka giring û heyatî ye. Ji bo tekamulê diviyabû li ber destê xwîner û nivîskarên kurdî 

mînakeka şênber hebûya û ev berhem ji bo vê guzergeh û pêvajoyê destpêkek e. 
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