
KURDIYA KURDÊN ME YÊN JI ANADOLIYA NAVÎN 

(Çir dikî, rind î?) 

Îro aso şînê bi parçe parçe tilpên ewran e. 

Li derve serma di bin sifirê de -10 derece ye. Ji derve de li ber paca min berf kom bûye. 

Daran ji sermayê kulîlkên berfê vekirine.  

Li serê rê cîranê min kurdê Anatoliya Navîn berfa li ser tirimbêla xwe paqij dike.  

Niha çi hat bîra min, hûn dizanin? Hijdeh salan li taxêke Stockholmê, li Fittjayê bi malbatî 

rûniştim. Sîh salan jî min li vê şaredariyê mamostetî kir. Di roja min a yekemîn a li Swêdê 

ez hatibûm vê taxê. Dostê min Mamoste Amed Tîgrîs û xanima wî Emîne Xanima rehmetî 

min kiribûn mêvanê xwe. Ew jî li vê taxê diman.  

Li Fittjayê gelek kurdên ji Anatoliya Navîn bi cih bûbûn. Hîn jî taxêke tije kurd e. Wek 

gundeke kurdî, li her derê mirov kurdî dibihîse. Di nava salan de têkilîyên min û wan gelek 

zêde bûn. Cîrantî, dostanî û dilpakiya wan gelek xweş e. 

Pir balkêş bû, dema ew dihatin cem min an jî ez diçûm cem wan, dest pê dikirin bi min re 

tirkî dipeyivîn. Lê li gel hev û di malên xwe de bi nik wan bi kurdî dipeyivîn. Ew hîna jî wisa 

nin. Jiyana wan li Swêdê jî bi çand û adetên kurdî dom dike. Ew bi mejî li gund, bi laş li 

Swêdê ne. 

Pir caran min bi meraq ji wan dipirsiya: 

- Çima hûn bi hev re bi kurdî û bi min re an jî bi kurdekî ku ne ji Anatoliya Navîn re bi tirkî 

dipeyîvin? Wan bersiva min didan û digotin: 

-„Mamoste kurdiya me ne baş e. Em ji we pir fam nakin! Kurdiya we xas û baş e lê ya me 

ne wisa ye.  

Kurdiya me baş e! Weke pedagog ew dem jî ez li dij vê dîtinê derdiketim. Lê ez jî 

şagirdekî zimanê kurdî bûm, diçûm qursên zimên. 

Piştî sîh salan rastiya vî tiştî zelaltir bû. Di destpêkê de kurdên ku ji Kurdistanê hatine 

bandoreke mezin li ser wan kirine. Wan jî bi hesreta sedsalan a kurd û kurdiya kurdên ji 

Kurdistanê di serê xwe de pir mezin kirine, payeyek mezin dane wan. Gelek ji van kesên 

”zanayên“ ku ji Kurdistanê hatine; "kurdiya we ne kurdî ye, hûn kurdiyeke nebaş 

dipeyîvin.“ ji wan re gotine. Ew ji kurdiya wan sar kirine.  

Ha di hêla din de jî alîkariyên mezin ji wan girtine. Hîna jî wisa nin. Ji ber vê sedemê di 

mijara ziman de piskolojiyek pir xirab û ne rast li ser wan çêbûbû.  

-Em we "anlamîş" nakin, encama vê bandorê "zimanzanên" kurd bi xwe bûn. Lê di dawî 

de ew bi min re, zarokên wan ji %95 li cem min di dersên Zimanê Kurdî de bi kurdiya xwe 

dest pê kirin peyîvîn û beşdarî dersê bûn.  

Piştî demekê min dît ku kurdiya wan jî wek zimanên din ji zimanên tirkî hin bêje deyn 

kiriye (197 peyv yên ku min berhev kir). Lê ev nayê wê wateyê ku kurdî nizanin an jî 

kurdiya wan ne baş e. Tewanbar kirin pir hêsa ye, lê bêhn li ber xistin zor e û pîroz e. Bi wê 

pozbilindiyê tirsek mezin xistibûn dilê kurdên Anatoliya Navîn ku li cem me ji zimanê xwe 

fedî dikirin ku bipeyivin.  

Çare çibûn?  

Xebata bi rêyên nerm û yên ku bawerî bide vê civatê, zimanê wan ne biçûkxistin bû. Ew 

dê deriyê serkeftina zimanê kurdî jî bi xwe re bianiyana. Li vê taxê jî wisa bû.  

Li Swêdê bi xebateke piralî ya ji bo Zimanê Kurdî tenê li vê taxê geş bû. Gelek mirovan 

keda xwe xistin navê.  

Di destpêka sala 1987an de ji %99 zarokên kurdan diçûn tevli dersên zimanê zikmakî tirkî 

dibûn. Asîmîlasyonê, bişavtinê li vir jî dom dikir. Ji sala 2018an virde êdî ji %95ên şagirtên 

kurd tevli dersên Zimanê Kurdî dibin. 



Dengê têkoşîna azadîxwaziyê di vê demê de li ser wan bandoreke erênî kir. Di dawiyê de 

li vê taxê, li Dibistana Tallidê ji %95ên wan zarokên xwe birin beşdarî dersên Zimanê Kurdî 

kirin.  

Ma asteng tunebûn? Helbet gelek asteng hebûn. Bi wan re xebat bi astengiya xwe ve 

asîmîlasyona tirkî ya li ser wan ji holê rakiribû. Li taxên din, bi piranî, ew hîn jî zarokên xwe 

dişînin dersên tirkî. Lê gav bi gav ev tendesa zimanê tirkayetiyê kêm dibe.  

Di xebata zimên de alozî ne ev piskolojî tenê bû. Aloziya me ya fêrbûna Zimanê Kurdî 

alavên dersên kurdî û aloziya bernameyên perwerdeya kurdî pir dijwar derdiket pêşiya 

me. Lê ew û em bi demê re di nava pêvejoyê de diguheriyan. Van aloziyan ji bo 

amadekirina alavên dersên kurdî mamoste bi hin astengiyan re rû bi rû hîştin. Mamoste 

mecbûr man li hêlêkê jî alavên dersan afirandin. 

Dem derbas dibû. Hêdî hêdî bi rêya weşan, tv, û sosyal medyayê, bi rêya şîn û şahiyan, 

xebat û têkiliyan asoyê hevgirtinê, hevdu famkirin û hezkirina Zimanê Kurdî bi pêşve çû û 

diçe. Ne zimanê wan ji zimanê kurdên Kurdîstanê kêmtir e, ne jî adet, tore û 

şexsiyetgirtina wan ji hev cûda bûn. Weşanên wan, stran û nivîsên wan, şîn û şahiyên wan 

ji wan kurdên ew tawanbar dikirin zêdetirîn bi kurdî bûn/bûne.  

Û di dawiyê de êdî me bi hev re bi kurdî xeber didan. Carnan ku min ji wan re digot:  

„Çir dikî, rind î? Piraniya wan bi rûkenî li min dinêriyan û digotin: 

-Spas! Ez baş im. Tu çawa yî mamoste?  

Min dixwest di destpêkê de dakevim asta ew zimanê wan, gotinên ku ew bi kar tînin bi 

wan re bi kar bînim. Di taxê de bi kedeke mezin me bi hev re komeleyeka kurd vekir. Di 

xebatê komeletî û di têkilîyên malbatî de dostanî û têkilîyên me gelek bi pêşve çûn. Me 

baştir hev nas kir, ji hev fam kir. 

Ez ji wan gelek gotinên taybet fêr bûm. Û di destpêkirina dibistanê de min hewl da bi 

zarokên wan ên pênc, şeş û heft salî re bi gotinên ku bav û diya wan bi kar tînin peyîvim û 

peyîvîm. Di nava pêvejoya perwerdê de gav bi gav li gorî temenê wan û polên wan me 

cot-gotin bi kar anîn. Ne me devoka gundan înkar kir ne jî me asta perwerdeyê bi 

devokan ve bisînor kir. Gav bi gav kurdiya min û wan ji gund, dever, bajar û bajarokê xwe 

derketin û em bi kurdî bi hev re peyîvîn. Bi kurdiya ku jê hez bikin û şagirt bêjin: 

„Aha, ev kurdiya min ya ku bav û diya min dipeyîve bi xwe ye! 

¤ Hin jî ev kêmsiya ku kurd zarokên xwe dişînin dersên zimanê tirkî didome. Gelo em 

çawa bikin ku malbat têbigihîjin zarokên xwe bişînin dersên Zimanê Kurdî?  

(Di rojên pêş de ez dê hewl bidim hin serpêhatiyên xwe yên ji vê xebata serkeftî 

binivîsim.) 
 

Hakkı Balta 

(Mamostê Zimanê Kurdî) 


