
Jidestpêkadîrok, şarezaûhebûnamirovahiyêheya rojame;gotin,dengû
awaz,diçandhunerûjiyanatemamîmirovahiyêdecîhekepirmezingirtiye.
Diolênsemawî,mîtolojiyarojhilatanavînûkevneşopiyaMezopotamyayêde
gelek mînakên zîndî ya hêza gotinê heye. Gotin bi qasî hebûna destpêka
şarezayamirovahiyêdikûrahiyadîrokêdebicihgirtiye.Anjîdestpêkaşareza-
yêbigotinêdestpêkiriye.Têkiliyamirovahiyêçawabixwezayêûhebûnaxwe
yaontolojîkvedestpêkiriye,gotinwekînirxekegirîng,beranberîrastiyame
yabiwatekirinahebûnaxwedibîrûxêvamedecihêxweyêbêdawîgirtiye.

Armancavênivîsê,didestpêkamirovahîûşarezayêheyarojaîroyîn,veguhe-
rinaçandakurdî,gotinênçîrokîûdevkîçawabipolîtikayêndewletaTirkve
deformebûyeûjibingehaxwebidûrketiye.Divênivîsêdeberiyahertiştîxe-
batênliserçandadengbêjiyêûdideşîfrasyonênkilamûstranêndengbêjande
evmijarçawapêkhatiyeûligorpêvajoyêçawabipêşketiyeûhatiyeasteke
din.WekîdindidîrokaKurdûKurdistanêdebêpergalbûnakuliyatanivîsê,
xwebiçiawayêbipêşxistiyeûçandûdîrokadewlemendûrengîn,çawabi
pêşketiye?DipêşveçûnanivîsêdetêkiliyaavabûnadewletaTirkyabixîmê
monîzmaçandûhuneranbiçiawayêliserçandaKurdîûbitaybetîjîdeng-
bêjiyêbandordike,paradoksêndewletêûtevgerênKurdanyêntêkiliyaçandê
biçiawayêderdikevepêş?ArmancadewletêyadeformekirinaçandaKurdan
dibingehaxwedeçiwateûpolîtikayanvedişêre?Dengbêjî,bitaybetîjîçanda
çîrokûgotinêkîjandemêberbipaşveçûnêveket?ŞerêPKKûdewletaTirk,
bixwereçidejenerasyonênçandananine?

Wekîdinavakirinadewlet-neteweyaTirkbixwerekîjanproblêmênliserzi-
manûwêjeyaKurdananiye?HebûnaKurdanbiçiawayêjibodewletaTirk
dibesedemênpirsgirêkan?AvakirinaparadîgmayanasnameyêyasîstemaTirk
biçiformanhatiyepê?Derbasbûnanetewe-dewletêbiçiawayêçêbûyêûban-
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doravêferasetêliserzimanûwêjeyaKurdîçiye?Niqaşênpir-çandûzimaniyê
bi çi awayê talûkeyê vedişêre û çend perspektîfên vê rexneyê. Rêvebirina
dewletaKemalîst,biçiamûrênerkêliserzimanûwêjeyaKurdandeformasy-
on û texrîbat çêkirine? Cûdatiya ziman ûwêjeya Kurdan ji bo argumanên
dewletaTirkbiçiawayêhatiyebikaranîn?Zimankujîûçandkujî,qedexekiri-
nanirxênçandûhuneraKurdanbiçibertekanhatiyepêşewazkirin?Çanda
dengbêjiyêdivalahiyavêyekêdeerkekeçawahildigrelisermilênxwe?Jibo
xebatênKurdistanûKurdewariyêqiymetawançiye?Evnivîsbivêawayêli
ser meseleyê disekine û perspektîfeke Kurdewariyê di sedsala 21. de dide
niqaşkirin.HeyarojaîroyînbêpergalbûnaKurdançipirsgirêkbixwereanîne?
Biteknîkûmetodoliyakulturolojiyêûderfetêncivakênzanistî,analîzkirina
çandûzimanêKurdî,dinaverokavênivîsêdebicihgirtiye.Ûevnivîsabitenê
perçeya Kurdistanê ya li Tirkiyeyê li ser meseleyê disekine û perçeyên
Kurdistanêyêndindinaverokavênivîsêdebicihnegirtine.

Beriyahertiştî,divêdiderbarêçandadengbêjiyêdeçendgotinwerinkirin.
Herçiqasnavêwanbimexerîbnebin jî,Kurddidîrokû jiyanaxwedebi
dengbêjanmezin bûn, runiştin, rabûn, coş û xiroş bûn, giriyan û qîriyan.
Dengbêj jî bi parametreya kulturolojiyê, bi metodolojiya zanîstên civakî û
rêgezên dîrokê, di hindurê xwe de gelek forman vedişêrin. Di navbera
kevneşopiyagotinêndevkîyaMezopotamyeyêdeekolaKurdantemsîldikin.
ÇawakudidîrokawêjeyadevkîyaTirkande“Hozan”û“Aşiq”anjîdidîroka
Fransiyande“Trabedour”hene,aşiqûtrabedourênKurdanjîdengbêjin.Lêji
bofêmkirinaçandadengbêjiyêdivêçendtiştênderbarêkulturêûdîrokadev-
kîwerekirin.

Kultur Netew û Problem.

Cultur di lîteratura sosyolojiyê de bi awayeke pirwate bi cih girtiye.Hem
antropolojî û hem jî di ferhenga sosyolojiyê de cultur cihewaziyamirovan
derdixepêş.Jiprîmatanheyanîçêbûnaxawênîûnirxênetîkê,culturseranserî
bimirovan ve têkildar bûye. Ji dawiya sedsala 19. şûnda jî, ji bo rêxistin û
pêşvebirinaneteweyannirxekepirgirîngbûye.BidûşoreşaFransiyan,cultur
ûuniteyêngirêdayîwêgelekhatiyenirxandin.Nivîsadîrokîyaneteweyanbi
girêdayîsenifandinaxebatênculturêhatiyepê.Jiwirberbirojamejîgirîngiya
vêfenomenêzêdetirdixebatandecihgirtiye.Herwihamiletûneteweyênku
yekbûnaxwepêkanînebisayaserêxebatûkarênçandûhunerûnirxêngelî
ev yek çêkirine. Her çi qas şarezaya Ewropayê bi dû sedsala 20. şûnda bi
avayeke rasyonelû teknîkekepozîtivîsthatiyeavakirin jî,dixîmûbingeha
çand û şarezaya Ewropayê de gotegotên dema Yewnanan yên Antîkê û
epopeyênGrekanbicihgirtine.Destanûefsaneyênsêhezarsalberê,nihadi
bingeha şarezaya Ewropayê de ne. Ew yek ji bilî Ewropayê, ji bo gelek
neteweyan jîwisaye. Jiberku,hebûnagelûneteweyekîdidîrokawande
veşartîne.Tiştêherîberêjî,jibogelan,efsane,çîrok,çîrokêngelin.Kurddivê
hêlêdegelekjîşansdarin.

“Eger şêr,heyaxwedîdîroknasênxwedibin, çîrokênnêçîrêherdemnêçîr-
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vananmezinûpîrozdikin”* Biservêrastiyê,mirovdikarebibêjekuhîstorîog-
raphya Kurdan jî di berhemên Kurdan, yên di nav gel de veşartî ne. Bi
mekanîzmeyênsazîûxebatênbivêawayêdijiyanaKurdandemirovberbi
çandaKurdanyadengbêjiyêdibe.Heyanihaxebatêndîrokûçandûzimanên
Kurdanbiderfetênmekanîzmeyekênehatinenirxandin,lêgerînûlêpirsîn.Ew
yekjîbûyesedemagelekaloziyanûkuliyatekecûrbicûr.

Didîrokadengbêjiyêdemirovdikarebibêjeku,çandadengbêjiyêdibingeha
xwedefenahînnirxênMezopotamyayêyêndestpêkadîrokê,hîndewandike.
WekîtêzanînçandaÇargayê** rastîûefsûniyaxwebiserdengbêjandirêjîro-
jamedikeûlibendaxebatênmeye.

Diserdejîwekîtêgotinnivîsînadîrokê(hîstorîographya),jibohernetewîû
monîzmaavakirinadewletûnetewangelekgirînge.Ûgelekcaranjînivîsîna
dîrokêjibomanîpulasyonênpolîtîkûîdeolojîkgelektênbikaranîn.Herdîrok
nivîsîligorrastiyêncivakan,yênsîyasî,polîtîkûdîrokî,carcaranjîzimanî,
gelekguherbarûcûdabicûdaye.DiavakirinadewletaTirk,yabiserxîmê
yekanehatiyeçêkirinjîhînrastiyênçandaKurdandihindurêxwedevedişêre.
HerwihadidawiyasazkirinadewletaTirk,hemûçandûhunerêncûdahatine
qedexekirinûtêkiliyawanbimêjûdîrokawanvehatiyebirîn.Navênbajarû
gundan,navçeûçiyayanhemûhatineqedexekirin.Sedemavêferasatêhelbet
bi avayeke îdeolojîk hatiye pê, lê divê bi avayeke rasyonel ev yek were
analîzkirin.JiberkuevqedexekirindikokaxwederastiyahebûnaKurdanû
têkiliyênwanyênbidîrokawanvequtkirinêvedîşere.Evrastiyênkuhetaro-
jamedirêjdibin,bişertûmercêndinyayê,yênpolîtîk,siyasî,ûrewşakonjonk-
turêgelekcûdatîaniye.Loma jî,mirovdikarebibêjeku,herçiqasdinyaû
mirovbiguhure,şertûmerccûdabicûdabin,mirovmecburbimîninkubi
çewtîûxeletiyênxweyêndîrokîverûbirûbimîninjî,dewletaTirkûpergala
Kemalîsthînbiqebûlên80salberê,yêndewletaAlmananûbûyesedemgelek
şeranûgelekmirovhatinekuştinvetêîdarekirin.Çandûhunerakurdan-
pêşketin,texrîbat-jîbivênêrîtandinêndewletatekanevegelekzirardîtiye.
Gavakumirovlipolîtikayandinihêreevtiştgelekberbiçavin.Dihindurê90
salîde temarêngelekî, yên jiyanêhatine xitimandin.Xebatêndengbêjiyê jî
gelekbivanpolîtikayanvegirêdayiye.

Tiştêkuçandûzimanêkurdîjibopergalêxistiyexetere,nebikurdanveele-
qedare.Jiboferasetekezordar,tekaneqedexeyanpîrozdikeçandûzimanên
cûdabixwetalûkeûbipirsgirêkin.Lêevyekjîbixwedirastiyaçandûhûn-
erandehene.GavakumirovjicûdatiyêbitirsehewcenînekuewkesKurdbin.
Bivêyekêregirêdayî,mirovdikarekutiştênkuçandanjibosîstemeketekane
dibexeteriwehabirêzbike:

- Civakî

- Dîrokî
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- Rakendî

- Fonksîyonelî

- Dinavtekiyêdepirî.

- Dînamîkîûguhêrbarî(Parıltı,2006:14-15).Evyekdînamizmaçandû
hunerane.Jibotunekirinanetewekîgelekpirsgirêkanderdixeholê.

NasnameyaTirkanyaetnîkliservacûmantiqayekaneavabû.Jibovêjîdivê
çand û hunerên gelêrî, yên cûda bihatiba qedexekirin an jî ji nîşandana
xwedan çandeke dîrokî û rengîn divê bihatiba guhertin. Wekî hatibû
plankirin,qedexekirinbiherawayêderketholê.Dinavşixulînaxwedegelek
jîencamda.GelûnetewênliTirkiyeyêdijînbiawayêjenosîtazimanûçand,
hatindeformekirinanjîdiqadekebiçûkdeman.Jibovêmantiqêpirsgirêka
herîmezinKurdbûn.KurdjiavakirinadewletaTirkheyaîrobiawayekeqere-
balixdengêxwebilindkirin,serêxwehildanûliberxwedan.Ûbûnbelayê
serêdewletaTirk(1925,1927-31,1930-32,1937-38).

PolîtikayênliserçandûzimanêKurdan,biarmancaguhertinakompozîsyona
Kurdanhatiyepê.HikumetaTirk,bokujivêarmancaxwesudwerbigredi
navberasala1920-1940andebisedhazaranînsanjiKurdistanêkoçîderûde-
verêndinkir. Ji dawiyaher serhildanê jî komkujiyênmezinkirûTirkên ji
Ewropayê,liKurdistanêbicihkirin(Hesenpur,1997:53).Heyademekêhebû-
naKurdanboîdeolojiyadevletaTirkpirsgirekekegelekmezinbû.Lêtiştêku
dibûpirsgîrêkhebûnaKurdanyabiyolojîknebû.Tiştêkupirsgirêkderdixistin
holêçand,huner,zimanûhebûnawanyadîrokîûkevneşopiyênwanbûn.
Yanênasnameyawanbisedemaçandawandibûpirsgirêk.Wextêkumirovli
têgiyanasnameyêdinihêreevrastîgelekberbiçavin.

Paradîgmaya Nasnameyê

Nasname,beriyahertiştînirxekemirovahiyêûşarezayêye.Heyarojaîrobi
gelekformanderketiyeholê.Nasnameheyasedsala18û19.dihernetewan
debiawayêncûrbicûrderketiyeholê.Gund,bajar,ol,komûhiyerarşiyên
civakî,dinaverokaxwedenasnameyanvedişêre.Nasnamebixweredutiş-
tan tîne pê. Yek ji van terîfkirinûnasîn e; yê din jî aîdîbûn e. Terîfkirina
mirovandinavberacivakêdebinavekêûbiawayekecivakînasînderdikeve
holêûhemtiştekeînsanîyeûhemjîbitenêtaybetmendiyekemirovane.Di
jiyanaajalandeterîfkirintenêbiawayekebiyolojîktêpê(Aydın,1998:12).Ji
bilîşoreşaFransiyan,bidûbelavbûnablokaSosyalîst,pêşveçûnanetewetiyê
diqadekedindebipêkhat.RamanaNasnameyanjîbialîkîgirêdayîvêyekê
ye.Nasnamehembiawayekehebûnîûhemjîbiawayekecivakîûhemjîbi
awayekepsîkolojiyacivakîderdikeveholê.Lê,aliyênasnameyêyacivakî,di
navvankategorîzasyonandexalaherîgirînge.Jibovêjînasname;avakirina
kesayetiyêyabicivakîye.Mirovdikarejivêyekerebibêjenasnameyakolek-
tîf.WekîWheelîs(Aydın1998)jîdibêje,nasname;hîsayekitîûhevgirtinêye.
Egerevyek,zirarênyekitîûhevgirtinêbînepê,talûkeûpirsgirêkêncivakî
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derdikevin holê. An jî mirov dikare bibêje ku, tiştên ku nasnameyê tîne
asteke“problem”nebitenêkategorîzasyonênwekîsal,zayendîûtiştêndin
in.Bixwesedemavanpirsgirêkan,taybetmendiyênşexsînînin;sedemapirs-
girêkênnasnameyê, aîdibûna şexsanyabikomekî veye.MeseleyaKurd jî
wekî tê binav kirin, binpêkirinamafên yekitî û hevgirtinaKurdan ya nas-
nameyakolektîfe.

Nasnamebipirsên“Ezkîme”û“Emkîne”vegirêdayiye.Jiberkutaybet-
mendiyên,kesanjikesêndinvevediqetîneliservêyekêhatiyeçêbûn.Yanê
diniqaşênnasnameyêdetiştêherîgirîngmensûbiyet(girêdan)e.

Pergalênkuxîmênasnameyêavadikin,bidûşoreşaFransiyançendnirxênhev-
par bikaranîne. Li gor van nirxan, avakirina netewekî, bi redkirina nirx û
têgiyên“din”vegirêdayiye.Bidawerûamûrênerkê,evyektênzexmkirin.
TiştêkudivêxalêdejibonasnameyaKurdandibepirsgirêk,xerîbbûnaKurdan
e.LêpergalaTirkdivêxalêde lisergelekparadoksanavabûye.Kurd jibo
monîzmavêsîstemêhemwekî“yêndin”hatiyekodkirinhemjîbimantiqawê
sîstemê “tûne” hatiye pejirandin. Ji bo rewatiya vê jî her dem dîrok hatiye
bikaranîn. Pîrozkirina dîrokekê, tunekirina dîrokeke din bi xwe re tîne.
Tunekirinadîrokekedin,dibesedemênaloziyêûrewşatevliheviyacivakî.Wekî
AbbasValîjîdibêje;karakteragotinamiletperweriyê,jibodezenformasyonên
gotinaneteweyîûbikaranînagotinênrewakirinêpêwîstiyekepirmezine.Jibo
vêyekêjîgotinaserdestiyê,pêdiviyatêgiyênîdeolojiyêye(Valî,2005:19).

Mirovwekenirxeke civakî ye.Nasname jî cil û bergênmirov yêndi nava
neteweyandeye.Nasnamehêzûqewetaxwebiçandakuaîdbûnêhildigre.
Divêxalêdeçandnasnameyêhemxwedîdike,hemjîbihêzdike.Ûmirov
dikarebibêjekuçandûnasnamehevbendin; jihevnebidûr in.Lêwextê
sînorêncivakiyêmezindibin,têgiyênnasnameyêjîdicûrin,diguherinûzêde
dibin.Mirovjîbivanguhertinan,jixwerenasnameyênemîkdibîninûgelek
nasnamederdikevinholê.RewşavannasnameyêjiboKurdandigelekxalan
debûyesedemapirsgirêkan.

Hînnasnamebidilûqebûlkirinênmirovan,hînjînebidestêwanin.Mirov
bivêkategorîzasyonanasnamenasînêdinavberaleqîniyacivakêdejixwere
cihekêdigereûrastiyahebûnaxwedipeytîne.Nasnameyabihewldanênfikrî,
bi awayekî têqebûlkirin, lênasnameyênwekîbi xwînûnîjadênebidilê
mirov û çêtirdîtinamirovan e. Ew yek bi gelek rêgezên zanîstên civakî tê
nirxandinlê,tiştêjibomeseleyakurdanpirsgirêkêtînepê,evtêgiyêngelek
têkel,jialiyêpergaladewletaKemalîstgelektêbikaranîn.Kurdtenêbiqe-
bûlkirinanasnameya“Tirk”tênpejirandinûbovêsîstemêbitalûkenayên
kodkirin. Ev yek li Tirkiyeyêweke polîtikayeke dewletê hatiye programa-
tizekirinûliservêyekêjîgelekdezenformasyontênkirin.

Avakirina Netewe-Dewleta Tirk û Rewşa Kurdan

Sala 1923andi dîrokaKurdûTirkandedupêvajoyên cûdaderdixîneholê.
CûdatiyavanrewşanjiboKurdan,rawestînajiyanûdîrokê,jiboTirkanjîîde-
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olojiyadewletaKemalîstûjiyanekenûpînûbixweretîne.Wekîhercarantê
gotin,dugelênxwedîdîrokûçand,divêdemêşûndadibinpirsgirêkapergala
dewleta Kemalîst. Bi dû kevneşopiya Jon Tirkan û feraseta Îtihat Terakî
mefhûmekeamadejiboafirînerêndewletêliberdestanbûn.Dewletekenû
avadibû,mîratadewletaOsmaniyanjiholêradibû.Evdewletakunûavadibû,
liserxîmêntekiyê,redkirinûqirqirinaçandûgelêncûdabingehaxweava
dikir.HîstorîographyaTirkjîbiawayekenîjadperestî,nebişîrovekirinamêjê,
bifîksiyonanetewekenûbipêvajoyekemîstîfîkasyonansazbûye.Dîroknivîsî
hem bi awayeke îdeolojîk hem jî bi awayeke folklorîk tê nivîsîn. Lêwextê
dîroknivîsîliserxîmênpolîtîkayêtêpevxistinwatedardibe.Bitaybetîjîdibe
sedemameşrukirinaprogramekepolîtîk.Egerdîroknîvîsîbivêçarçoveyêwere
damezirandin,divêgelektiştênrastiyêjiholêrakeûprogramaxwelişûnavê
yekêbicihbike.Jibovêxalêjîpirsgirêkaherîmezin,hebûnaKurdanbû.Kurd
diwandeman,wekînihanexwedan-mekanîzmaûpergalekêbûn.Lomajîev
ferasetadewletaKemalîst,bişertûmercênKurdanvelihevnekirûgelekser-
hildanûpirsgirêkderketinholê.Yanêavakirinapergalanû,cihnedidaKurdan
ûhebûnaKurdanbiherawayêjiholêrakirinkiribûarmancaxweyaneteweyî.
Lêduneteweyênxwediyêdîrok,çandûrastiya jiyanêdêçawa jihevduve-
qetiyansûdîrokêçawajiboherduneteweyanbipêşbiketiba.DewletaTirkbi
tenêmafêKurdanbinpênekir,wekîdindixwestkumîrataKurdanjîholêrake
û di vê qadê de valahî û deformasyonekî bîne pê. Ji bo vê jî her derfetên
dewletêgelekbûn.Hiquq,makezagon,siyasetûhêzabifizîkdidestdewletê
debû.

BisazkirinadewletaTirkyabibingehabinpêkirinûqedexekirinamafêkur-
dan, heya roja îroyîn nêzî 90 sal bihurî. Zimanê kurdan hate qedexekirin.
Kurdî beriya avakirina komarê dimedrese û avahiyên osmaniyan de dihat
bikaranîn,perwerdeyawêdihatdayîn.Ûmirovdikarebibêjeku,zimanêKurdî
heya avakirina komarê bi qasî ziman û wêjeyên netewên hawirdor bi pêş
ketibû.Mirovdivêliserbisekinekukapergalakemalîzmêbiçiawayêevyek
aniyepê.Tiştêherîgirîngjînerîtandinaqedexeyanliavahiyêndewletê,cihê
kugeltêdedijîûqadênjiyanarojane,lidaîreyênhikumetêgelekhêsanbûn.
Livanderanqedexekiringelekbaşdihatteqîpkirin.Lêtiştêherîzehmetûdi-
jwar ligundûwarênbidurîdeshilatdariyanavendêbû.Livanderanjîhin
kesênbialîdewletêhatibûnerkdarkirin,gundbigund,bajarbibajardigeriyan
û“cezayêaxaftinazimanêkurdî”liwandibirîn.WekîKendalNezangotibû,
cezayêserêpeyvênbikurdî5qurişbû.Didemacezayêaxaftinakurdî5quriş
bû,bixwemîhekjî50qurişbû.Evcezayabiherkesîdihatbirînûgundiyênku
ajalênxwedianînnavendabajêrûbikurdîdiaxifîncezalêdihatbirîn.

Jiboavakirinadewletatirkûrastiyênbiwêqewimêregirêdayiye,divêwere
gotinku,amûrêndewletêjiboqirkirinazimanûçandakurdîgelekbûn.Loma
zimanêKurdanjîwekîKurdanhatibûqedexekirin.Jibobingehavêqedexekir-
inêweretijekirinjîzimanêKurdanjiwanrewekezimanekehovaneûpaşve-
mayîhatekodkirin.Armancavêpolîtikayêjî,seranserîpêkanînaxerîbkirinû
“xwefedîkirina” çand û zimanê Kurdan bû.Wekî EmîrHasanpur jî dibêje,
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tundiyasembolîk,jiboaxaftinakurdanhatiyepê.Mantiqavêyekêjîmirovan
bixwe,çandaxwe,nas,dostûxizmênxweşermkirinêesasdigre.Evpolîtîka
bitaybetî jî liserKurdanhatenerîtandin.Navê“Kurd”û“Kurdistan”êhate
qedexekirin,ûbidewsavan“TirkênÇiyayî”ûRojhilat”hatebikaranîn.Biver-
siyonanûyadîrokaTirkan,Tirkwekîherîpêşketî,mêrxasûegîdûzadegan
hatinpîrozkirin,ûbigeleknivîsar,pirtûkûaxaftinandeKurdhatinînkarkirin.
Di sala 1935an de bi pejirandina “Teoriya Ziman ya Rojê” ve warê Tirkan,
AsyayaNavîn weke navenda çand û hunera cîhanê ûmerivahiyê hate qe-
bûlkirin,zimanêTirkanjîwekekokahemûzimananhatediyarkirin.Zimanê
Kurdan jî,diçiyayênbêhampadedibinbandoracîranênxweyênFarisde
maneûjikokaxwe–qaşoturan-bidûrketin.EwbixwewekeêlekeTirkan
hatinqebûlkirin.

Hebûnakurdan,biqedexekirinazimanêwanûtehrîfkirinadîrokawanvehate
pê.Divêxalêde,balyozêiraqê(1958-64)TalîpMuştaqdibîranînênxwede
qala îdiaya Tirkan ya tunehesibandina gramatîka kurdî dike. Li gor vê
polîtikayadewletaTirk,diKurdîdepeyvênbeyanî,Kurdîûtêkelnêzî8428
peyvandike.Ligorîwî;

TirkiyaBerê 3080
PeyvênErebîyêndiTirkîde 2000
ZimanêZend 1240
FarsiyaModern 1030
PehlewiyaBerê 370
PeyvênKurdî 300
ZimanêÊrmenan 200
ZimanêKaldeyan 108
Çerkezî 60
ZimanêGurciyan 20
Hejmarapeyvêndikurdîdetênaxaftin. 8428
(Hesenpur,1997:55)

Evpasajaliser,ferasetadewletaTirkyadiderbarêkurdande,beriyaasimîleki-
rinaKurdan,kevirêxîmêdewletêûsaziyênbiwêregirêdayîye.Evferasetji
navendadewletêhateprogramkirinûhêdîbihêdîdinavberasazîûavahiyên
dewletêdebelavbû. Jiberku tiştekeqaşowehacilên “akademî”yê lêhati-
bekirin,beriyahertiştîdinavberasazîûavahiyandesîrkuledibe.

Îndoktrînasyonûdezenformasyondiqadênbûrokratîk,dibistananûavahiyên
perwerdehiyêdebipêşket.Divêxalêde tiştêherîgirîngeweku,zimanê
KurdanûrastiyaKurdanyabiyolojîk,weke“hovane”, “qirêj”û“xerab”hate
dîtin.Kurdbixwejîdiderbarêxwedewehafikirîn.Zimanêxwewekîzimanê
qirêj dîtin. Derfetên pergalê yên wekî, perwerdehî, çapemenî, avahiyên
bûrokrasiyê ew yek dipeyitand. Di ferhenga The Oxford Turkish-English
Dictionary’êyadisala1986’an,çapasêyemînde,diderbarêKurdandeweha
dinivîse:“biawayekeetnîk,Kurd;(biçûkdîtî)kesênhovane”(1997:55).
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Kurddişixulandinavêmakîneyadewletêdeherdem,hembiawayekepolîtik
ûhemjîbiawayeke jîyanîbiçûkhatinditîn. Jibovê jîgelekderfethebûn.
Çapemenî, perwerdehî… Ev ji bo bi cihbûna mantiqa monîzma dewleta
Kemalîst pêwîst bû. Ew yek di dema destpêka avakirina dewletê heya roja
îroyînherdemdewamkir.AkademiyênTirkiyeyêdivêhêlêdejibo“hilberî-
naderewan”barekegiranwergirtinlisermilênxwe.Uniteyênhatibûnerk-
darkirin, binasiyê hebûna xwe, li ser tunekirin, “Tirkbûna Kurdan” kifş
kiribûn.MamosteÎsmaîlBeşîkçîjivêyekêredibêje“zanîstasîparîş.”Mirovga-
vakudidîrokanêzyaTirkiyeyêdinihêre,gelektiştênvêyekêdirastînehene.
Amûren dewletê ne bi zanîngeh bûn. Wekî tundiya sembolîk hatiye bi-
navkirin,KurdûtiştênbiKurdewariyêregirêdayînejibomeşrûiyetaxwe,bin-
pêkirinahiquqêjibixweanîn.Anjîmirovdikarebibêjekuhiquqjîbovêyekê
hatibû avakirin û ev tişt ji bo hiquqê tişteke gelek asayî bû. Rektoriya
ZanîngehaMersînê, di 21 sibatê de, bi sedema “Roja ZimanêKurdan” ji 35
xwendekarênkuçalakîkiribûnregelekcezabirîn.Diagahdarnameyacezaya
dîsîplînêkuhatibûbirînde,zimanêKurdanbiawayeke“qestîmestî”* hatibû
terîfkirin.YekjîdiagahdarnameyêdetîpayekemînyapeyvaKurdîûKurdan
bitipênhûrvehatibûnivîsîn.EvyekjialiyêrektorêZanîngehaMersînê,Suha
Aydınvehatibûnivîsandin.

Qedexekirina Zimanê Kurdî

Divanrojêndawîndewekîtêniqaşkirin,pirsgirêkameselayaKurdanyaesasî
tunekirinûpişavtinaçandûzimanêwanbû.Wextêmirovlibingehavêyekê
dinihêre,mirovberbidemaOsmaniyanvediçe.Carayekem,disala1910’ande
navêgundûwarênbiKurdîhatibûqedexirin.BidûrewşaOsmaniyanyaxerab
de, polîtikayên ku bo xelaskirina Osmaniyan cûr bi cûr derketin holê. Di
dawiyahilweşandinaOsmaniyande,biavakirinakomaraTirkiyeyêjînavêwar
ûgundanhateqedexirin.BiduserhildanaŞêxSeîd,disala1925,yaserhildana
Dêrsimê1936-38,40-49,ûwekîdinbidûderbeyaTirkiyeyêyaleşkerî,disala
1960anû1980andenavêKurd,warênnetirkîhatinqedexirin.

Bidûqedexirinanavêwarênkurdan,di sala 1916andeûwextêkudewleta
OsmaniyanjiholêradibeûkomaraTirkiyeyêavadibe. 10êBerfenbarê,sala
1920anevzagonakuqedexekirinanavênnebitirkî,dîsatînemeclîsêûdisala
1922andenavêgundbajar,çiyaûgeleknavçeyantêguhertin.

Disala1934anşûndaguhertinanavangelekzêdebûn.Salênkomarêyênpêşîn
biservîesasîhatibûavakirin.Divênavberêdeyanêdinavberasalên1934-
36ande837navdibajarênkurdandehatintirkîkirin.NavênErebî,Lazkî,zi-
manêGurcîûErmenanjîbidûre

hatinqedexirin.Disala1957’ande“KomîsyonaPisporîyaGuhertinaNavan”
hatiyeavakirin.
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Her çiqas dewlet bi wan saziyan pêk were jî, di vê komîsyonê de gelek
avahiyêndewletayekane,yaneheqiyadewletêhevparbikeûwanbiawayeke
zanistîbidexuyanûmeşrubikehebûn.Ewsazîevin:WezeretaKarênHindur,
Serfermandarî,WezerataPerwerdehiyaNeteweyî,FakulteyaZimanûDîrokû
ErdnîgariyêyaEnqereyêûSaziyaZimanêTirkî.Dihilbijartinandehikumet
parlementoherdemguherîûevavahîherdempeywiraxweanîncihûheya
sala1978’annêzî28hezarnavûwarguhertinûewkirinTirkî.Dinavvande
nêzî13hezarannavêgundanhebû,yêndinjîzêdetirînçiya,banî,çemûrobar
bûn.Bajarênkurdanderewşaguhertinanavêgundanwehaye:

Agirî374
Qers398
Çewlîk247
Bilîs236
Mûş297
Wan415
Diyarbekir555
Semsûr224
Riha389
Colemêrg128
Mêrdîn647
Erzerom653
Erzingan366
Sêwas406
Dêrsim273
Xerpêt383
Meletî217
Mereş105
Sêrt392
Dîlok279(Boran,2009)

Wekîliserhatiyenîşankirin,bidûxebatênvêkomîsyonakunavênwar,çem,
bajar, navçeû gundandiguhurtin, di demaderbeya leşkerî ya 1980an jî ev
guhertinzêdetirbûn.

LiserqedexekirinazimanêKurdî,mirovdikarebibêjeku,pergalaKemalîst,bi
vannêrîtandinênşideta(tundiya)sembolîk,armanckiriyekutêkiliyaKurdan
ûdîrokûmêjuyawanbidequtkirin.Evnêrîtandinên sembolîk, bi amûrên
dewletê û derfetên pergalê, herdemhatine destekkirin, hiquqê jî ev pratîk
gelekpiştraskirine.

Divanrojêndawîndeligorrojênberêûdemaavakirinakomarê,normaliza-
syonazimanêKurdîhêdîbihêdîpêktê.Lêjiboherzimanekîpêşveçûnûstan-
dardizasyonçawabe,divêbozimanêKurdîjîwisabe.Qirêjûgemariyaqedex-
eyêndewletê,helbetgelekdeformasyonûpirsgirêkênmezinderxistinholê.Lê
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piştîmeseleyaKurdan û pirsgirêka zimên, divê standardizasyona zimanekî
çawatêpêûcudatiyênzimênçawajiholêradibin,niqaşênwanwerinkirin.

DiPlanaÎslehatêyaŞerqêdebingehaqedexekirinazimanêkurdî,rêûrêgezên
wîhatinetespîtkirin.DivêîslehetêdeasimîlekirinaKurdanûgelêndinha-
tinearmanckirinûliserçandûhuneranwanîpotekhatiyedanîn.Îsmetpaşa
bixweliservêpêvajoyêdisekineûrastbirastliserasîmilekirinaKurdandis-
ekine.MistefaKemaldiderbarêwîû rapora ÎsmetPaşa, raporakuhebûna
Kurdanqedexedike,çandûhunerawanjiholêradikedewehadibêje:“em
rasterastmilletperwerinûnîjadperestênTirkanin,mesnatakomarameTirk
in.Efradênvêcivatê,çiqasbiçandaTirkanwerinmeşbûkirin,ewciwatjîew
qasbihêzûquwetdibin”(Bayrak,2002:19).

Pêşketinûpêşveçûnazimanekîrasterastbimekanîzmeyekîvegirêdayiye.Ev
mekanîzmajixwexebatênliserzimêndike,cûdatiyanjiholêradikeûzimên
diqadadadî, îdarî, tenduristî,civakîdixezimanêsereke, jiyanê,dinamîkên
guhertinêûdinyayêbiwêawayêwerdigerînewîzimanî.Evmekanîzma,di
şertûmercênsedsala20andetêwateyadewletê.Encaxbiderfetêndewletekî,
biamûrênpergaladewletekîzimanekbipêşdikeve.Çimkuzimannebitenê
bûyerekeaxaftinê,anjîmeseleyekekomunîkasyonêye.Zimanhewcedibîne
kuxwe,diqadawêjeyê,civakênzanistî,teknolojiyêhunerêûgelekqadande
sîstemaxweçêbike,jargonaxwepêkbîne.Jibozimanekeyekgirtî,zimaneke
pêşketî û divê riyên li ber zimên werin rakirin. Ziman encax bi derfetên
dewletekîxwebipêşdixîne.Çimkuzimanbixwe,ligorferasetûmantiqaxwe
tiştekesîstematîke.Gelûnetewekeçawacûdaûveqetandîbe,zimanjîwêşik-
lîhildigre.Encakîmkanêndewletekî,zimanûçandawîmiletîsîstematîkdike.

Disala1950andegefûzordestiyênliserzimênhinektênsivikkirin.Diwê
demêpirtûk,kovarûhînweşanênKurdîbiawayekenîvserbesttêçapkirin.Lê
mixabinewyekhetaderbeyaleşkerîya1980andewamdikeûpiştîderbeyê
dîsa ziman tê qedexekirin. Sala 1991an de çend kovarên bi Kurdî hatin
weşandin,lêewyekdinavhemanKurdandedengveneda,ûbidûvênerî-
tandinêjîzimandîsahateqedexekirin.“LiRojhilataNavîngelêkuhemûmil
ûbeşênwîjiperwerdehiyêmehrûmin,bitenêKurdin.Sedem,nestandarbû-
nazimanêwane,zêdetirînjîgefûzordariyênliserzimênin.JialîKurdûyên
neKurdinvegelekpeyanhatinkirinûewdîsabêencamma.JixweliTirkiyeyê
sedemadestpêka şerûpeşveçûnanbi vannêrîtandinên şîdeta sembolîk ve
hatiyepêûşerjîewyekneguherand(Izady,2004:315).

Bandorên Zimankujî û Çandkujiyê

BandorênqedexekirinaçandûzimanêKurdan,dijiyanakurdandeveşartiye.
Perçebûna Kurdan, qedexekirina zimanê wan ve mimkun e. Ji bo vê jî di
dîroke90salîdegelekpirsgirêkênmezinderketinholê.Kurdjiwarêbavû
kalênxwehatinveqetandin,gelêndindewsawanhatinbicihkirin.Kurdhatin
asimîlekirinûgelektexrîbatênçandawanderketinholê.Dewletêbimudaxi-
leyêntund,Kurdçavtirsîkirin.Kurdanlomanasnameyaxweveşart.Kurdên
xwendîanjî“elît”bizimanêndindinyafêmkir,ûgelekkesanjîxebatênliser
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Kurdanbizimanêndinkirin.

NihajîdidestmededixebataEmîrHesenpûr(1997)delêkolînekediderbarê
vêmijarêheye.Divêbeşêdemirovdikareliserwêbisekine.Evlêkolîn,bi
qedexekirinazimanêKurdîvepêşveçûnaaxaftinazimançawahatiyepêûdi
derbarêwêdemêdehinramanûfikrandidemirovan.LiKurdistanênihahin
cihzêdetirûzûtirjiçandûzimanêKurdîbidûrketine.Hinkesdêûbavên
wanbiKurdîqisedikinlêewbiKurdînizanin.Diwênivîsêde;

HejmaraveguhertinakesênkubiKurdîdipeyvin(biawayekehezarkesî):

KesênkuKurdîDipeyivin: 1945 1955 1960 1965

ZimanêZikmakî: 1.477 1.680 1.848 1.430

ZimanêDuyemîn: ? 681 712 940

Komînek(yekom) 1477 2.361 2.560 2370

Disala1965andedaketinekegelekmezinçêdibe.Nêzî%23yaneev.Lêwex-
têkumirovdifikire,jibovêyekêdivênifşekenûwere,lêtiştekewisatuneû
ewbiherawayêbihêzapişavtinêvegirêdayîye.Wekedinmirovdikarebibê-
jekuevyekbizordestîûbigefêndewletêvetêkildare. Jisala1955anheta
1960annêzî%10kesênkubizimanêneteweyîdipeyivinzêdedibin.Evyekjî
bikêmasiyagefûzordestiyêndewletêregirêdayîye.Dihejmarakesênkubi
KurdîdipeyivinbiawayekeZimanêDuyemîndipeyivin,herdemzêdedibin(?
681,712,940).Evyekserketinapişavtinêûtirkkirinênîşandide.ÇimkuTirk
zimanêKurdanhînnebûnûewyek,têwateyakesênkuhînKurdîtiyaxwe
wendanekirineûKurdênkubûneTirk,didediyarkirin.

Tirkkirin wextê bi zorê tê kirin ew bi xwe re berxwedanê tîne. Li gor hin
çavkaniyêndewletê,tirkkirinbiawayekehêdîhatiyepê,ûgilîûgazinhatine
zimên.Jibovêmînakekdidestêmedeye.DirojnameyaCumhuriyetê,sala
1966anûmehaTîrmehêdemebûsekeTirkwehadibêje;“LiMêrdînêxelkji
%91bipeyvekîjîTirkîqisenakin.LibajarênKurdanyêndindejîrewşweha
ye:Sêrt%87,Colemêrg%81Diyarbekir%67Çewlîk%68ûBilîs%66in.

ZimanêKurdanliTirkiyeyêhinnehatiyetunekirin.Lêkesêndesthilatdarhin
bi tunekirinazimênbawer in.Tunebûnazimanekîbi awayeke fîlolojîkpêk
nayê.Liheralîcihanêevyekqetwisanehatiyepê.DinavpolîtikayênTirkiyeyê
de îmhakirina gelekî bi tune kirin û qedexekirina ziman û çanda wan ve
mimkune.RejîmaCumhuriyetê,gelheyaKurdançiqaszêdebejîherdembi
dûvêyekêketiye.HerçiqasTurgutOzaldisala1991andeqedexeyaaxaftina
bizimanêKurdîrakejî,dipolîtikayêndewletêdetuferqeçênebûne.Evpolîti-
ka, ji xwepolîtikayeke taktîk e.PergalaKemalîstbi krîza ekonomîk, siyasî,
çandî û îdeolojîk ve tarûmar bibe jî ji van polîtikayan dest nekêşandiye
(Hesenpur,1997:60).

Qedexekirinazimênbandoraxweherîzêdeliserstandarbûnazimanêkurdî
dihêle.Zimanek,jibilîdinavgelûjiyanarojane,diherqadênjiyanêdedivê
wereaxaftin.WextêkuKurdîjînehataxaftin,cûdatiyênzimênzêdetirder-
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ketinholê.Zimanekdibeşêndadî,tenduristî,îdarîûcivakîdeneyêaxaftin,ew
zimandiqadekebiçûkdedimîne.Pêşveçûnawîzimanênebitenêgirêdayîax-
aftinêye.Divêzimanbibezimanêjiyanê.Huner,wêje,civakênzanistîdivêbi
wîzimanêwerinkirin.Divêzimandisazîavahiyênmekanîzmeyekîdewere
axaftin.Divêzanîngehênwîzimanîhebin,ewzimandiwanzanîngehandedi
makîneyê re derbas bibe û beşên zimên werin çêkirin. Dîroka komara
Tirkiyeyê,bipêşîgirtinavêyekê,biqedexekirinazimanan,kujeriyaçandanû
talankirina dewlemendiyê ve tije ye. Qedexekirina zimanekî bi tenê pirs-
girêkênragihandinêdernaxepêş.Kesênkudinavdunîv-zimanandexitimîne
û gelek pirsgirêkên civakî û psîkolojîk derdixîne holê. Di sûc, pirsgirêkên
civakî,problemênşexsî,xerîbbûn,cînayetûgelektiştbivêrastiyêveeleqed-
erin.

Gavakumirovdîrokêdinihêre, encamênpolîtîkayêndewletaTirkbi gelek
amûranpergalêencamdideûpergaldigelekqadandedigihêjemirazêdilê
xwe.Diserîdeplanûprogramahertiştîhatiyekirin,rêûrêgezênhertiştîjî
hatiyekifşkirin.DiPlanaÎslehetêyaŞerqêdebendên9û12diderbarêhertiştê
degelekfikirandidemirov.Jiboçandekexwerû,hemûnirxênmiletan,huner
ûçandagelanhatetexrîbkirin.Berhemêngelanyênbihezaransalandigelek
demakurtdehateveguhertin.Jibovêjîderfetadewletêûsaziyênwêgelek
bûn.Dewletêevpolîtikayênxwediberiyahertiştî,lizanîngehanqaşoweke
zanistîdanîşankirin,bingehawêbi“hilberînaderewan”çêkir.Asîmilasyonli
dibistan, enstîtu, zanîngeh, avahiyên bûrokrasiyê, nexweşxane, girtîxane û
gelekcihênmirovmecbûrinkutêkildarbibinûkarûbarêxwekutabikinde
çêbû.Evtunekirinaorganîzasyoneldirojamedejîhinjialiyêdewletêûçape-
meniyênayênniqaşkirin.BivanpolîtîkayêndewletêKurdgelekmexdurbûn.
Hinkesjineçariyêkoçîderîwelêtbûn,hinkesjîbisalandizindanandeman.
Kurdhemjizimanêxweyêzikmakîmerhumman,hemjîdivêbizimaneke
xerîbdinyafêmbikirana.Kurdanbizimanêbiyanî,zimanêxweyêzikmakî
pişavt.LêdivêmirovjibofêmkirinavêyekêlibendaPlanaÎslehetêyaŞerqê
binihêre.Benda9.wehadibêje:“bopardayînûpayedayînatirkbûnêûTirkiyê,
bitenêsafbûnatirkbûnûTirkiyêûrûmetdarbûnênîne.Ewjialiyêdaringîve
jînîşandidekuewnetewedikarêdeye.”Benda12:“divêneyêjibîrkirinku,
cil û berg, kilam û stran, lîstik û govend, dawet û dîlan, edet, tore û
kevneşopiyênmiletekî,herdemhîs,hişûaqilêwêmiletîhişyardihêle.Ewtiş-
tan,wêneteweyêbipêşerojawêmiletêvegirêdideûbîrûbaweriyawanher-
dembihêzdike.Herweha,divêjibilîzaraveyan,vakevneşopîûedetênnete-
wanyêndijraberdivêbizirarûûxerabwerenîşandan.Yanêdivêzimanûede-
tênwanweretirkûtirkîkirin.Evyekpeywiraherîmezinûgirînge.”

Wekî li jor jî tê gotin bandora qedexe û zordestiyandi her aliyê jiyanê de
hatiye pê. Ji bo civaka homojen, divê tekaneya çandan, yekaneya zimên
çêbibe.Bandoravêyekêzêdetirînxweliserxîmênirxênzimênûçandêderx-
istiye.DewletaTirktiştêkukaribûyepişavtîneçêkiriye,yêndinjîbimedyayê,
biwezeretaperwerdehiyaneteweyîûhiquqêdeformekiriye.Tiştêkuquweta
wênegihiştiyejîbi“xweûçandaxweşermkirinê”çêkiriyaûwisagihiştiyêmi-
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razadilêxwe.

Tiştekedinjî,yabinerîtandin,polîtikaûdaxwazênpergalaKemalîstvegirê-
dayiyeguhertinû texrîbkirinaçandaKurdane.Wextêkumirov limuzîka
Tirkîdinihêregelektişttêndîtin.Bidûavakirinakomarê,hertiştîhêdîbihêdî
xwenîşan kir, hemûkevneşopiyênKurdanû gelên din, bi amûr û saziyên
dewletêveşiklûsûretênxweguherandin.KlamûstranênKurdan,biawahiya
TRTûqedexebûnazimên,xwewergerandeTirkî.EwjîwekîRaporaPlanaÎsle-
hatêyaŞerqêpêkhat.Dinavvanveguherinandeyangotinêklamûstranan,
yan jîmelodiyênwanbiawayektexrîbderxetepêş. “Wextêklamûstranên
Kurdîtêntirkîkirin,bitaybetîgotinênwantênguhertin.Carcaranîstîsnayên
vanjîhene.Mînak,hunermendêWanîAtakanÇelîk,strana‘Gulêrabesibeye’
wekîsadiqêrastiyastranêdimîneûbiawayekeGulêuyansabahtır”dibêje”
(Korkmaz,2002:43).DîsadinivîsaMehmetBayrakdewehatêgotin:“İbrahim
Tatlıses,jiboguhertinagotinênklamûstranênKurdandibêjeku‘lihevnekiri-
nazimên.”MînakAyaxindaKundura…lihevnake.Çima?Jiberkudiklamû
stranandeberfirehbûnûnavberheye.PeyvênKurdîheyaastekîhiltên,wex-
têkumirovwanwerdigerîneTirkî,nehevdengêwannejîpîvanawanlihev
dikin.Yanîmirovjineçariyêwerdigerîne.YanêegerwergerabiTirkîlêbike,
hunermendêjîwisabikarbîne.Lêlihevnake”(2002:44).

Kurdî, Pirçandî, Pirzimanî û Çend Perspektîf

Mijarênsiyasetêûrewşazimanûçand,bihevregirêdayiyeûencamênwan
cûda bi cûda pêvajoyan derdixîne holê. Di van pêvajoyan de tiştê ku bi
awayekerastiyamijarênayêniqaşkirin,dibesedemêndezenformasyonanû
gelekçewtiyênmezinderdixîneholê.LiTirkiyeyêjialiyêmeseleyaKurdde,
pirsgirêka zimên, di nav niqaşan de meseleye herî domînant e. Ji ber ku
siyaset, daxwazên polîtîk, îdeolojî li gor dem û dewranan digihurin.
Konjonkturherdemligorrastiyaxweûdemê,rewşûrûyêpirsgirêkancûda
bicûdadike.Lê;zimanherdemrastiyaxweûya jiyanêvedişêreûdestûrê
nadetusiyasetûpolîtikayênguhêrbar.PirsgirêkazimanêKurdîgelekcaranli
sermeseleyasiyasetaKurde.Herwiha,wekgelekkesjîtîninzimên,rastiya
meseleyaKurdî,herkudiçezêdetirdibe.HerçiqaszimanêKurdîherkudiçe
jialiyêstandartîzasyonê,anjîqedexeûtundiyênwekîberêtunebejî,gavên
mezindiavêje.Zimanwekîberêqedexenîne,lêewyekbitenêtêrabipêşxisti-
nazimênnake.SiyasetadewletaTirkherdemxwestiyekuzimanêKurdtune
bikeûbovêjîewqedexekiriye.Wextêkuzimanqedexebûûjigelekderfe-
tanbêparma,wêdinaverokazimêndejîbandoraxwenîşanda.Diderbarê
qedexekirinazimanûçandakurdande, lisergelektişthatingotin.Heyanî
avakirinadewletaTirk,zimanêKurdîdimedreseyanûnavgeldedihataxaftin.
Vêyekêzimanbiawayekezindîdiparastûnaverokazimanûçand jîgelek
berfirehbû.JibopêkaninêmonîzmapergalaKemalist,divêyanKurd,yanjî
zimanêwanbihatatunekirin.

Meseleya zimanê Kurd, gelek caran pêşveçûn û rewşa siyasetê dixitimîne.
Neteweyek zêdetirîn bi zimanê xwe dikare bibe perçekî çand û kultura
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gerdûnî.Evyekditevgerûhereketakurddejîdivandemêndawîndegelek
têferqkirin.Biavakirinakomarêvezimandisaziyande,diavahiyêndewletê,
yêndadî,bûrokrasî,tenduristîûcivakîdenehatiyeaxaftin.Wekîdinzimanê
Kurdîtucarannebûyezimanêperwerdehiyê.Diwarêragihandinê,çapkirinû
weşanêdejîdîrokawêzêdebidûrnîne.Kurdanherdembiderfetênxweyên
biçûk,gefxwerin,zindan,cezaûgelekcaranjîjiyanaxwexistinexetereyêûbi
bêîmkaniyaxwexwedîzimanêxwederketine.LêmeseleyazimanêKurdîdîsa
jîjiholêranabe.DitamvêhalêdezaraveyaSoranî,jibofêmkirinarewşazi-
man,mînakekegirînge.HerçiqasderfetênzaraveyêSoranîseranserîbesnebe
jî,dîsaSoranîdinavzaraveyandeherîzêdepêşketiye.Sedemavêyekêhel-
bet,encamênhereqetabaşûre.Lêdivêmirovbiawayekezelalbînezimênku,
serbestiyazimênpêşketinazimêntînepê.Serbestiyazimên,serbestiyanetewî
ye.Zimanekencaxdidestpêkêdebiperwerdehiyazimanêzikmakîtêparastin.
Lêjibozimanekîbitenêparastinnehewceye.Zimanekpêdivîdibîneku,di
kategoriyênjiyanêdebipêşbikeve.Zimanêhevotinê,bitêrapêşketinênake.
Divêdiavahîûsaziyan,çapemenîûzanîngehandezimanwerebikaranîn,bi
zimannivîsîn û xwendinwere teşvîkkirin.Divê zimanbibe zimanêwêje û
hunerê.Divêraçavkirinadinyayê,teqîpkirinapêşketinênteknolojiyêbizimên
werinkirin.Divêherîzêdejîbazarazimênhebe,zimanbibezimanêmeaşê.

Bidûsalên90îpêve,liTirkiyeyêniqaşênpirçandîûpirzimanîherçiqaskêm
bejîtênkirin.MeseleyazimanêKurdîjî,dinavvanniqaşandezêdetirîntê
kirin.LêdivêdivêpêvajoyêdebiawayekebaldarîrewşazimanêKurdûkore-
lasyonapirzimanîwerekirin.Pirzimanîbiderfetêndewletaraser,zimanêndin
dixe di bin bandora xwe. Weke tê zanîn jî, Kurdistan, Anatoliya û
Mezopotamyadidestpêkadîrokêheyanîîro,bûyeçavkaniyazimanûçandên
cûda.Diherzimanêhîndijîndejîdewsûrêçaçandûzimanênwendayîveşar-
tine.ZimanekerewşaKurdî,divênebicîgirêzimanêserekeyaTirkîbe.Divê
zimanxweserîxweûbi îmkanêndewletekîwereparastin.Binêrînênpirzi-
maniyêwekeparastinanirxekedîrokînebe.DivêmeseleyazimanêKurdîdi
nav van niqaşan de gelek cih bigire û divê çareseriya pirsgirêka ziman bi
awayeke “parastinê” jî na, “bi pêşxistinê” were kirin. Ji ber ku Kurdan bi
îmkanênxwezimanêxweperestiye.Tiştênkuîroşûnvewerekirinpêşxistina
zimên e. Pirçandî û pirzimanî ji bo neteweyên pêşketî tê niqaşkirin. Ji bo
ElmanyayêparastinazimanêTirkîûperwerdehiyawîzimanî fenarewşazi-
manê Kurdî nîne. Yek jî rastiyên civaka Tirkiyeyê û Kurdan fena netewên
Ewropîjînîne.

Polîtîkayên Çand û Ziman û Çend Nirxên Li Ser Dengbêjiyê

Didestpêkavênivîsêheyanîdawiyê,liserpolîtikayêndewletaTirkhaterawes-
tan,biavakirinakomaraTirkiyeyêheyanîrojaîropolîtîkayêndewletêyênçand,
zimanûnasnameyêhatenirxandin.Dinavpolîtikayandejenosîtaziman,çand
ûnirxênmiletan,bitaybetîjîKurdanhatenirxandin.Divêbeşadawîndejî,
têgiyakujiboziman,çand,edetûfolkloraKurdangelekgirîngeûgelekbarên
dîrokêdayelisermilênxwedêwereniqaşkirin.Dengbêjîdinavvanniqaşan
de,jialiyêrewşenbîrênKurdûTirk,heyarojaîroyînqetnehatiyeaxaftin.
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Klamûstranêngelekîmêjîûhişêwîgelîye.Ewklam,stranûçîrokêngel,ele-
qeyawîgelîûdîrokêçêdikeûherdemwîgelîliserpiyandihêle.Dengbêjîdi
vêmijarêdepeywirekeherîgiranûmezindayalisermilêxwe.Biavakirina
dewletaTirkyanetewî,beriyahertiştîzirardidaberhemûdinyayaKurdan,
yanivîskî.Kurdherçiqas,jiîmkanênnivisêmehrumbibanajî,çandawanya
devkîgelekzindîbû.Dipêvajoyêdepolîtîkayêndewletêtundtirbûnûçanda
dengbêjiyê jî hêdî bi hêdî ber bi paşveçûnê ve çû. Sedemên vê yekê hem
polîtîkayên dewletê ne, hem jî derketin, belavbûn û pertbûna televîzyonê,
radyoyê ye. Yan jî mirov dikare bibêje ku ev çîrokbêj, hunermend û per-
birsyarêndîrokêyênpîrozbipêşketinadîtbariyêerkaxwetemamkirin.Her
çiqasvêgavêdengbêjbiawayeke“erkaxwetemamkirin”werinkodkirinjî,bi
tevdîrûpolîtîkayênparastinê,belkîjîdikaribûnbihatibanamihafezekirin.

“Nivîs”biawayekesîstematîkseranserîbipergalamekanîzmeyekîvegirêdayî
ye.Dewletekencaxnîzamanivîsêpêktîne.Dengbêjîdivêxalêdeêşûjana
bêpergalbûnê,tengasiyênsîstemekîdederdikevepêş.Didemaarkaîkheyanî
îrojiyanaKurdan,dewlemendiyaçandê,renginiyazimên,estetîkaKurdanbi
xwerekaşkiriyeûheyanîîroaniye.ŞerûpevçûnênKurdan,yênbihevreû
dewletên serdest, têkiliya gel û di hiyerarşiya civakê de axa û şêxannîşanî
mirov dike. Di serhildanên Kurdan de têkiliya mîran û gel çêkiriya û di
navberawandewekîpirekîerkdarbûne.Eleqeyagelûyahêzênserdestbi
gotinûvegotinênwanveçêbûye.Evyektêwateyaku,dengbêjbitenê“deng”
anjî“bêj”nîne.Biawayekesosyolojîk,ditebeqeyêncivakêdegelekrastiyan
vedişêrin.Gundbigund,bajarbibajardigerinûhêzagotinêbelavîheraliyê
cihanêdikin.Wekîtêzanînbişertûmercêndîrokîûsiyasî,dijiyanaKurdan
de“nivîs”zêdebicihnagire.Tiştênkupêdiviyanivîsêdibîne,domandinaxwe
biserdengbêjandebicihaniye.

WekîWalterBenjamînjîtînezimên,“didemaşerdehemûdengbêj,çîrokbêj,
aşiqûhozanjimehderêradibinûtukesdiortêdenayêxuyan.Jiberkueger
licihekîşerhebe,dengtuneye.”Belêherçiqas“deng”carcaranşerûcengan
ji holê radike jî, di dîroka Tirkiyeyê de tiştên dijî vê yekê hatiye pê.Wekî
Benjamîntînezimên,cihêcengûpevçûnçêdibe,mafêaxaftinênamîne.Tiştên
kudiaxifinbitenêçekin.DemakumirovjiavakirinadewletaTirkheyanîîro
dinihêreherdemnêrîtandinênqedexekirinazimanêKurdî,talankirinaçandû
huneragelêncûdaliberçavanin.Hembinêritandinênsiyasî,polîtîkûhuquqî
hemjîbiçekûsîlahêndewletêjenosîtavêçandêjîwisaçêbûye.Dinavvan
polîtikayande,bandoraherîzêdeliserdengbêjanbûye.DijiyanaKurdanya
pastoralde,têkiliyagelûxwezayêûjiyanaçoltêriyêbialiyêdengbêjanestetîze
bûyeûheyaîrohatiye.Wextêkugundhatinvalakirin,dijiyanaKurdandejî
gelektiştguhurîn.Wekîtêzanîndengbêjhunerênxweligundan,didîvanx-
aneyên de îcra dikin. Berê gund hebûn û bi dû şewitandina gundan, şiklê
jiyanacivakîguhurîûbandoravêyekêliserdengbêjanjîçebûn.

ŞerêkudinavberaPKKûdewletaTirkqewimîdegelekzirarênmezinliser
dengbêjançêdibe.Jibilîpolîtikayadewletêyabiavakirinakomarê,salên90îjî
dijiyanaçandûhuneraKurdandepirsgirêkênmezinderdikevinholê.Wextê
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kubinêzî5hezargund–hejmaravêguhêrbare-tênvalakirinûşewitandin,
dezgehênhuneradengbêjanjîjiholêradibe.Hemşewitandinagundanhemjî
qedexekirinaziman,dengbêjdiqadekemîkrodemaûberbipaşveçûnêveçû.
Bipêşketinadîtbariyê jîdengbêjanderbeyekamezinhilda.Dengbêjbi şerê
PKKûdewletaTirkvenikaribûndebaraxwejîbikinûdinavfeqîrîûxizaniyê
deji jiyanaxwedestdan.Wextêberê,dengbêj licemşêxûmelayan,axaû
mîranbûn.DengbêjêhereşîrûmîrênKurdanhebûn.Wanabiberdêlagoti-
nanbexşîşênmezinhildigirtinûhalêkêfênwanpirdicihdebû.Wextêkuko-
maravadibekargeriyaherêmîûyanavendîdeparadoksûhandîkapênmezin
derdikevin holê. Hêzeke dengbêjan biparêze namîne, û ew bi pirsgirêkên
mezinrerûbirûdimînin.

Di dawiyê de, li ser çanda dengbêjiyê û pirsgirêka jenosîta ziman, çand û
hunerê seranserî bi polîtîkayên dewletê yên avakirina komarê û netewe-
dewletêvegirêdayiye.Deformebûnaçandadengbêjiyê,biqewimîneşerveber
bipaşveçûnêveçû.Naverokawanjîzêdenebûdinavvanşertûmercande.
Herkuçûnhatinpişavtin,herkuçûxêwagelekîhatetexrîbkirin.Jiîropêve
belkî vegerînên nemimkun hene lê, ji bo fêmkirina qirkirina dewletê ya
Kurdan,serhildanênKurdanûnaverokawan,têkiliyagelêKurdûaxaûmîran
dihindurêwandeveşartîye. JibodîroknivîsînaKurdangencîneyêngelek
mezinin.Biavakirinamekanîzmeyekî,jiboçandûhunerûzimanêKurdan
çavkaniyêngelekkêrhatîne.Bixebatênakademîkvejibofêmkirinadîroka
Kurdjîgelekgirîngin.WekîdinjibokesênkudixwazinliserzimanêKurdî
bixebitin jî çavkaniyên pir muhim in. Û herî zêde jî wekî ’Trabedour”ên
Fransiyanjî,boderbasbûnawêjeyanivîskîgelektiştêngirîngvedişêrin.

Encam

Kurdbihezaransalin,liwelatêxwedijîn.Heyanîsedsala20an,wekîgelêndin
çand,huner,wêjeûzimanêwandewlemendbû.Bidûsedsala20an,bişerê
parvekirinaemperyalîsthemûnirxênwanêndîrokî,çandîzimanîderbeyên
gelekmezinxwarin.DivênivîsêdejîpolîtîkadewletaTirkiyeyêyaliserzi-
man, çand, huner, wêje, nasname û mafên mirovan hate sekinîn. Tiştên
qewimîneûtexrîbatênwan,jibofêmkirinapêşerojêpirgirîngin.Wekîdinjî
mirovdikarebibêjeku,bîrûxêwaKurdan,biwanpolîtikayanhatetunekirin.
Lê êdî demûpêvajo ji boKurdanbi awayekedindişuxile.Kurdher çiqas
derengmaninjî,êdîxwedanceribandinênmezinin.Tiştênkudidîrokêde
qewiminenîşanavêyekêye.Bisîstemekexweser,bimekanîzmeyekeserbest,
wekgelênrojhilatanavînanjînetewêndin,jiboKurdangelekpêşketinêndê
derbikevinpêş.
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