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Kurte: 

Ev nivîsar, li xwe dike armanc ku awa û naverokên bêjara polîtîk ên di kilamên Şakiro 

da heyî destnîşan bike û digel dahûrandinê wan dayne rastê.  

Ji ber ku kilamên dengbêjîyê ên bi kurdî û bi taybetî kilamên Şakiro bi giştî ji peyvê 

pêk tên û di kilaman da tu amûrên muzîkê nayên bikaranîn, bêjara behsjêkirî, bi tevayî li ser 

şêwaz û awayê gotinê tê sazkirin. Û her wiha, ev awa û şêwaz, zêdetir û bi giranî, li ser 

(ve)gotina qewamên dîrokî tên rûniştandin û di kilamên Şakiro da, bêjara polîtîk, bi vî awayî 

dide der.  

Dengbêj Şakiro, bêjara xwe a polîtîk li ser (ve)gotina şer û pevçûnên ku di navbera 

eşîr û mîrtîya kurdan û desthilatdarên wê hingê da qewimîne ava dike. Çendî ku berveyî rojên 

borî û dîrokî be û ji bo siberojê tu ramaneke sazkirî daneyne jî, kûra dîrokê dikole, jê bîreke 

hevpar ava dike û vê bîrê jî bi bêjara xwe a polîtîk dadigire. 

Peyvên sereke: Bêjar, polîtîk, kilam, dengbêjî, dîrok, hişûbîr 

 

Destpêk 

Wekî jêderka lêgerîn û peydakirina zanavê (identity), çendî ku yek ji hêmanên sereke 

yên dîyarkera netewetîyê ye jî, bi bandora bizava romantîzmê, “Folklor, di sedsala 20an da 

bûye navgîn û alava îdeolojîk û polîtîk ya neteweparêzîya romantîk.” (Temur, 2010: 219) 

Digel vê jî, rengê vegotinên gotinkî, yên ku gerdîşî ne û bi rêbaza dubarekirinê ji nifşekê bo 

nifşa din tên veguhastin, di ger û çûna demê da, li ser helûmercên jîyanî, car caran guherîne. 

Di vê guherînê da, dengbêjî, wekî gerdîş û kevneşopîyeke ku dema destpêka wê xweşikî ne 

dîyar e, di folklora kurdî da, her tim bi rola ‘vegotinê-narrative’ rabûye û dengbêjan jî, 

qewamên li civaka kurdan rûdayî, bi vegotinên pirreng, yên ku tê da qaydeyên newayên cure 

cure yên muzîkî jî cî digirin, (ve)gotine û ji nifşekê bo nifşa din vaguhastine. Di vê çalakîya 

veguhastinê û di kilamên dengbêjîyê da, ji ber ku ‘peyv û gotin’ li pêş in û kartêka wan a 
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dîyarker her li dar e, (ve)gotina qewamên di civakê da û li civakê rûdayî, di heman demê da, 

bûye avakirin û qewîkirina bîra civakî ya hevpar; û kilama dengbêjîyê jî, ji ber ku hêmaneke 

çandî û folklorî ya neteweya kurd e, bi van (ve)gotinan taybetîya xwe ya ‘bêjarî’ çêbûye.  

Herçî bêjar e, ji ber jêderka wê ya sazbûnê, em tu carî nikarin wê ji derveyî raman û 

îdeolojîyê bihizirin. Û hemin ku folklor, yek ji nişane û hêmaneke dîyarker ya netewebûnê ye 

û dengbêjî jî, wekî piçkeyeke (component) folklorê her bi ramana neteweyetîyê va bestandî 

ye, em dikarin bêjin; tu (ve)gotineke gerdîşî û folklorî, ya ku nimandinê bi neteweyîbûn û 

cihêbûna ji neteweyên din dike, ji polîtîkbûnê ne dûr e. 

Dengbêjî, wekî formeke gerdîşî, li ser (ve)gotinên devkî ava ye. Digel vê yekê jî, 

kartêka ku dengbêjî dike ne tenê deng û newaya muzîkî ye. Dengbêjîya gerdîşî ya ji destpêkê 

va heya roja îroyîn hatî, xwe zêde nêzî amûr û enstrumanên muzîkê nekiriye û enstruman bi 

kar neanîye û jê bêtir, li ser (ve)gotinê maye. Ev yek, wekî tercîha gerdîş û nerîteke hunerî 

xuya dike ku wekî hêmaneke folklorîk di nav bêjara çandî, muzîkî, dîrokî, gerdîş û nerîtên 

zimanî û bêjara polîtîk da cî daye xwe. Û ya herî girîng; ji ber ku bi rola tomarkirina bîra 

dîrok û çanda neteweyî rabûye û ji ber ku hejmareke hêja ya ji kilamên dengbêjîyê li ser 

(ve)gotina rûdanên ku li kurdan qewimîne, hatine gotin; hemû kilamên dengbêjîyê, -yên li ser 

evînî, eşîrî û qewamên jîyana rojane jî-, bi awayekî tevdeyî; di her helmûmercê da, bes bi reng 

û şêweyê ku xwe (ve)dibêje jî; helwest û libersekinîneke wisa ye ku li ser stratejîya dijberîyê 

û li ser pratîka berxwedêrîyê ya takekesî û civakî ava ye. Û (ve)gotinên dengbêjî; yên ku li ser 

(ve)gotina rûdanên li gel qewimîne hatine danandin, bêjarên ku di ser wekhevbûn an jî 

jihevcihêbûnê ra amaje bi jêbûn û aîdîyetê dikin, bi kar anîne. Û loma ye, li ser hîma vê 

jihevcihêbûna neteweyî di kakil û bingeha xwe da polîtîk in. 

 

1. Wekî biwareke zimanî: Bêjar 

Bêjar (discourse) di çarçoveya bikaranînê da, bi awayekî giştî, wekî “hemû çalakîyên 

gotinkî û nivîskî” tê pênasekirin. (Güneş, 2013: 2) Heke em vê pênaseyê li xwe bikin bingeh, 

em ê karibin bêjin, bêjar serê pêşîn ‘gotinkî’ ye û bêjara nivîskî jî ew awayê gotinê ye ku bi 

peyvan dadirijin ser kaxiz û di çarçoveya bikaranîn û watedarkirina gotinê da dibin nivîs. Her 

wiha, hemin ku “Heta ku peyv hebin divê mirov wan bêje” (Foucault, 1987: 21), pirsa; ka 

bêjar li ser çi ava ye, bi kêrî çi tê û çawa tê bikaranîn? dimîne li rastê. Bersiva vê pirsê, bi 

wateya taybet û xweser ya bêjarê va bestandî ye ku di ser awayê taybet ya bikaranîna peyvan 

ra li bêjarê bar dibe. Loma jî, ev wate, li ser awayên peyvê yên bikaranîna di nav civakê da, bi 
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girîngîya xwe bi pêş da tê ku Cevher Güneş jî balê dibe serê û dibêje, “Bêjar wateyê ava dikin 

û bi rêya vê wateyê jî, civak di navbera sembol û wateyên heyî da peywendîyekê saz dikin.” 

(Güneş, 2013: 3)  

Digel vê yekê jî, em dikarin bi çespandineke apiriori û pêşbînî bêjin, bêjar; di navbera 

kesê dibêje-dinivîse û kesê guhdarî dike-dixwîne da, li ser lişteka (menfiet) kesê ku bêjarê bi 

kar tîne, têkilîyeke taybet ava dike. Ev têkilî, ya ku di rengê desthilata kêmbandor (micro 

power) da ye, li ser ast û tewqên (layer) pirreng ava ye. Û her wekî ku Norman Fairclough jî 

bêjarê wekî “Pratîka ku ji alî hêman û avanîyên (structure) civakî va hatiye teşedarkirin” 

(Fairclough, 1989: 17) qebûl dike, rengê sereke û beloq ya tewqên ketî behsê, pêwendîyeke 

xweser di navbera ‘agahî-desthilat’ da saz dike ku bi mebesta takekesê bêjarê bi kar tîne va 

têkildar e û heqîqeta bêjarî jî; ji alîyê bêjargo va li ser vê mebestê tê sazkirin.1 Loma jî, 

Fairclough di pêdeçûna xwe da, bêjarê tenê li ser sîstema zimên nahêle û di pratîka bikaranînê 

da car din hûrgerîyê li ser dike û dibêje, “Bêjar, pratîkeke civakî ye ku têkoşînên hêz û 

desthilatê di xwe da dihewîne.” (Fairclough, 1989: 18)  

Li ser vê balpêdanê, pêwîst e em desthilatê, tenê li ser têgihên bingehîn yên pêwendîya 

desthilatê jî fam nekin û divê em bala xwe bibin ser çibûn û çawabûna wan hêmanên ku bêjar 

kartêkê li wan dike. Kartêka bêjarê ku li hêmanan dike, di encama xwe da bi me dide nîşan ka 

raman an jî takekesê ku bêjarê bi kar tîne amaje bi çi dike. Û di heman demê da jî, rengê 

beralîbûna ramanî-îdeolojîk ya kesê ku bêjarê bi kar tîne bi me dide nasîn ku ev reng; “Di ser 

sê sîstemên vederkirinê ra; parvekirina dînîtîyê, peyva hatî qedexekirin û daxwaza rastîbêjîyê 

(parhessia)” (Foucault, 1987: 30) aşkere dibin û li dar dikevin. Her wiha, di vê lidarketinê û di 

gava bikaranîna bêjarê de, li ser bingeha watedarkirina peyvê ya di nava heqîqetê da, ku bi 

tevayî li ser mebesta ramanî-îdeolojîk ya kesê ku bêjarê bi kar tîne ava ye, ziman bi roleke 

dîyarker radibe.  

Ziman, wekî rêzîleya peyv û gotinên watedar, hin wateyan refere dike û bingeha bêjarê 

ava dike û ji ber ku; her tiştê ku gotinkî û nivîskî ye, bi awayekî bingehîn û jêderkî têkilîya 

xwe bi zimên ra heye, loma jî “Bêjar ancax dikare digel zimên were fikirandin û bi tenê bi 

zimên ra mimkun e.” (Elliot, 1996: 6) Nexwe em hema di serî da dikarin bêjin; jêderka bêjarê 

ziman bi xwe ye. Lê belê, hêja ye ku em li ser jêderkîya zimên jî balê bibin serê û bêjin; bêjar 

di heman demê da, pêkhateyeke zimanî ye ku ji peyv û hevokê wêdetir e. Yanî, bêjar ji 

hevoka watedar wêdetir e û her “Rêzîleya peyvan (syntax), ji zimanîbûnê zêdetir, civakî û 

                                                           
1 Bêjargo: Kesê ku bêjarê (discourse) dibêje û wê ji bo raguhastin û danqebûlkirina ramana xwe bi kar tîne. 
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îdeolojîk e.” (Voloşinov, 2001: 164) Û her yek pêkhateya zimanî ku di zimên da rengê bêjarê 

dide xwe, taybetîya şanekîbûnê (signe) di xwe da dihewîne ku “Her şanekek di zimên da heyî; 

an rastîyeke maddî û berbiçav nîşan dide an jî wê averê dike. Bêyî şanek îdeolojî heyî nabe. 

Hevokîbûna zimên jî, bêyî wate û nirxên ku dor li zimên girtine, nikare were famkirin.” 

(Yugeollo, 1997: 37) 

Di vê qonaxê da, têkilîya ziman û ramanê xwe li me ferz dike ku “Mirov nikare ziman 

û ramanê ji hev biqetîne.” (Saussure, 2014, 48) Di vê destnîşankirinê da, awayê têkilîyeke 

bivênevê heye ku heke yek tunebe ya dî jî tune ye û hebûna yekê bi hebûna ya dî va girêdayî 

ye. Digel wê jî, çespandina li ser têkilîya di navbera ziman û ramanê da heyî ku dibêje, “Berî 

heyîbûna ziman, di ramanê da tu tişt ne xuyayî ye.” (Güneş, 2013: 4) bi me dide zanîn ku berî 

ramanê ziman heye û ziman; di vê ‘berîbûn-aprioribûn’ê da, wekî jêderka avabûna ramanê 

derdikeve pêşberî me. Û di vê jêderkîyê da, pêwendîya di navbera wan da heyî bêtir li ser 

hebûna jêderkî ya zimên e ku rengûawayê ramanê jî li ser “Awayê bikaranîna zimên” 

(Wittgenstein 2011: 15) dîyar dibe. Loma jî bêjar, di nav pêkhate û hêmanên zimanî da, cîyekî 

xwe yî taybetî xwe heye ku ne tenê li ser wateyên heyî tên derbirandin, lê belê ew bi xwe li 

ser ‘awayê bikaranîna zimên’ reng dide xwe û wateya xwe li ser “Sîstema dibetîyan ava dike 

ku keysê dide me da ku em karibin derbiranên rast an jî şaş hilberînin.” (Foucault: 

Raguhastin; Urhan, 2000: 19)  

 

1.1. Bêjara polîtîk 

Heke polîtîka ji alîyekî xwe va tevdehîyeke peyvên nivîskî û gotinên devkî û 

nimandina alîyan be; em dikarin bêjin, ji van peyv û gotinan bêjar ava dibin û polîtîka jî di 

çarçoveya destnîşankirinê da dibe “pêkhateyeke bêjaran.” (Eagleton, 1991: 194) Ji ber hindê 

jî polîtîka, berî avakirina ramanê, bi temamî xwe dispêre zimên û ziman li ser armanca 

polîtîkayê bi roleke taybet radibe û li ser awa û armanca polîtîk zimanekî polîtîk ava dibe; û 

zimanê polîtîk, di her warî da, li gorî armanca xwe û li ser rengûawayê (qualitîy) ramana 

polîtîk bêjaran saz dike.  

  Tevî ku polîtîka û bêjara polîtîk ya li ser ramanê hatiye avakirin, pratîkeke civakî ye 

û “Her çi qas dibe ku bêjar bibe alav û navgîna desthilatê jî, dibe ku ji bo qonaxeke stratejîya 

dijber û ji bo berxwedanê jî bibe cî û gava destpêkê.” (Mills, 2003: 128) Di vî barî da, 

kartêkên bêjara polîtîk bêtir li dar e û dîyarker e. Ji ber hindê ye; tevî ku bêjar pratîkeke civakî 

ye û “Çendî ku kartêkên maddî û berbiçav hildiberînin jî, bêjar; îdeolojîyan dihewînin û 
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îdeolojî jî; di nav komên bêjaran da, pêkhateyên taybet yên bêjarê ne.” (Eagleton, 1991: 194) 

Ev peyta Eagleton û têgiha wî ya ‘pêkhateyên taybet yên bêjarê’, car din bala me dibe ser 

rengûawayên kartêkên bêjarê. Kartêkên ketî behsê, di heman demê da, taybetîyeke 

polîtîkbûnê jî di xwe da dihewîne. Ev taybetî li ser pêwendîya ku di navbera têgihên 

“Desthilat, berberî (pevketin), zaltî û sehitîkirinê” (Wilson 2003: 131) da heye, tê pênasekirin. 

Helbet aşkere ye ku ev têgih nimandinekê (temsîlîyetekê) jî pêk tînin û ev nimandin; hem li 

ser alîyên desthilat hem jî “Li ser daxwaza bindestan e û pê ra jî nimandinek e ku 

pêdanbawerkirinê li xwe dike armanc.” (Elbirlik û Karabulut, 2015: 37) Û dibe ku; hem 

alîyekî ji hêmanên civakê hem jî her du alî, di çarçoveya polîtîkbûnê da, li dijî hev û beranberî 

hev nêtxerab û dijraman-dijpolîtîk bên zanîn û qebûlkirin. Di her du dibetîyan da jî, her çar 

têgihên ku Wilson destnîşan kirine, di hemû awa û kartêkên bêjarê da li dar û li kar in. Ji ber 

hindê jî, “Bêjar, bi hemû qadên sosyal ra têkildar e; qadên wekî polîtîk, ekonomîk û çandî.” 

(Sözen, 1999: 34) Wisa be em dikarin bêjin, heke jîyan, wek tewqeke pirreng û pirralî, ji 

gelek qad û biwaran ava bûbe, yek ji wan biwaran jî qada polîtîk e ku duhêlî ye û hêleke wê 

rasterast bi zimên li kar e. Bêjara polîtîk jî, di avanîya sosyal (civakî) da, zêdetir ji bo 

bidestxistina hêz û îqtîdarê an jî ji bo qonaxeke dijber û ya berxwedanê bibe cî û gava 

destpêkê li kar e û li ser wê armancê tê bikaranîn. Loma jî, retorîk; wekî hêman û pêkhateya 

bêjara polîtîk; “…rêzik û şêweyên zimanekî qal nake; du peyvan bi hev va têkildar dike.” 

(Foucault, 2006: 84) Û retorîk, ji bo heyîbûna bêjara polîtîk, navgîna jênager e ku ne tenê di 

warê polîtîk da, di warê çand, ekonomî, dîrok û civakî da jî li kar e û pir bi dorfirehî tê 

bikaranîn.   

 

2. Biwareke bêjara polîtîk: Folklor 

Di hemû alîyên jîyanê da, ji bo derbirîna gelek tiştan, bêjar tên bikaranîn. Folklor yek 

ji wan qad û biwaran e ku ji destpêka xwe va rêyeke xwederbirînê û xweheyîkirinê ye. Û 

digel vê jî, wekî dîsîplîneke serbixwe, “Derketina foklorê ne ji derveyî têgiha neteweyî ye.” 

(Öztürkmen, 1998: 15-16) Herçî modernîzm e, bi destpêk û lidarketina xwe va, hem wekî 

dem bûye qonaxa jihevcihêbûna gelan hem wekî hêman û pêkhateyên xweser û jêderkî bûye 

eger û sedemên hayjixwebûnê. Li ser vê hayjixwebûnê, gel û desthilatan bêtir girîngî dane 

cihêtîya gerdîş û awayê cihê û cuda yê jîyana xwe ya ji gelên dîtir. Û pê ra jî cihêtîyên etnîkî 

li ser ramana neteweyîtî xurttir bûne û her wekî M. Öcal Oğuz jî balê dibe serê û dibêje, “Di 

navbera xebatên folklorê ên li Ewrûpayê û civatên ku di nav terîtoryaya împaratorîyekê da 
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dijîn têkilîyeke xurt û rasterast heye; ev têkilî bûye sedem ku hest û fikra gelan a neteweyetîyê 

bilindtir bibe.” (Oğuz, 2010: 37)  

Folkor, wekî qadeke taybet ku jihevcihêtîya gel û neteweyan beloqtir dike, di heman 

demê da bûye biwareke bêjarê jî. Û “Ji ber ku di nav çarçoveyeke dîrokî da teşe daye xwe, 

folklor ji alîyekî va jî îdeolojîk e.” (Ersoy, 2013: 59) Bêguman, bêjara ku bi hêmanên folklorê 

û li ser neteweyetîyê hatiye sazkirin, bêjareke polîtîk e ku ji aîdîyeta etnîkî heta bi gelbûn û 

netewebûnê, ji ax û terîtoryayê heta bi cografyayê û ji çandê heta bi desthilata navxweyî 

xwedî retorîkek e. Loma jî ev retorîk, di nav bêjara polîtîk da digihîje berginda xwe. 

Li ser teşedayîna folklorê û çarçoveya dîrokî, li Almanyayê, Herder, yek ji wan 

nûnerên fikra neteweyetîya çandî ye ku bi fikra, “Divê mirov kakil û jêderka gelekî di nav 

kilamên gel, çîrok û mîtosan da lê bigere” (Oğuz, 2010: 38) hatiye pêş û wî ev yek jî wekî 

‘ruhê gel’ bi nav kiriye. Tiştê ku Herder balê dibe serê ev e; çand û hunera gel, wekî hêmanên 

folklorê, ruhê neteweyekê ye ku di hundirê xwe da bêjareke jixwebûn û aîdbûnekê dihewîne. 

Û em dikarin bêjin, bêjara polîtîk a di warê çand û folklorê da, ji ber ku xwe dispêre çanda 

devkî, çîrok û mîtos û efsaneyên neteweyekê, rasterast referansê dişîne xwebûn û zanavê û 

aîdîyeteke polîtîk. Loma jî çi di çîrokên gelêrî û dastanan da çi jî di kilamên dengbêjîyê da, 

bêjarên ku hatine (û tên) bikaranîn, di darik û hebûna xwe da polîtîk in. 

Digel vê jî, me divê em amaje pê bikin û bêjin; tevî ku ‘ruhê gel’, wekî têgiheke 

jêbûnê (aîdbûnê), amaje bi hebûnîya jêderkî dike û tevî ku ‘jêbûn’; a ku di warê neteweyî, di 

warê ramana îdeolojîk û pê ra jî di warê polîtîk da, girîng û dîyarker e jî, ji bo kudbarîya 

(contiunity) wî ruhî pêwîstî bi bîreke hevpar heye. Efsane û qewamên ku di gera dem û dîrokê 

da rû dane, rê û şûngeha vê pêwîstîyê ne ku bi rêya rîtuel û vegotinên devkî, ji nifşekê bo 

nifşa din tên veguhastin. Bi vê çalakîya veguhastinê, mît, efsane û qewamên dîrokî, hem dibin 

cî û warê çêbûna rengê jêbûnê (aîdîyetê) hem jî dibin sedema zanava hevpar ku “Gava tê 

gotin ‘zanava hevpar’ û gava bal diçe ser zanava ‘em’ê; em jê, îmaj û hêmaya ku komekê 

afirandîye û endamên komê li ser bûne yek, fam dikin.” (Assman, 2018: 142) Yekbûna 

endamên gel û neteweyekê ya li ser îmaj û hêmayê, di ser “Herikoyîbûn û kartêkerîya bîrê” 

(Bergson, 2007: 93) ra ava ye. Herçî (ve)gotinên qewaman e, bi dubarekirin û şopliserhiştinê, 

bîrê bi rê û rêbazên çalakger û pêkhêner “Ji takekesbûnê dibe di şûngeha giştîbûnê da bî cî 

dike.” (Connerton, 1999: 72)  Û şûngeha giştîbûnê ya ketî behsê jî; bîra neteweyî ye ku li ser 

ramana îdeolojîk û li ser bêjara ‘em’ê ava dibe; û bêjara xwe ya polîtîk jî li ser vê vê ramanê 

ava dike.  
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3. Dengbêjî; yek ji pêkhateya girîng ya folklora Kurdan 

Dengê ku bi reng û cureyên xwe yên bêdawî li xwezayê heye, di gera dîrokê û di 

kudbarîya (continuity) gerdîş û nerîtê da, bi awayê kartêka li ser mirovan kirî, vediguhere ser 

semboleke hevpar. Ev hevparî; di civaka Kurdan da, dengbêjî ye.  

Mehrdad R. Îzady, koka destpêka huner û kevneşopîya dengbêjîyê ya li Kurdistanê, 

digihîne “…hatina Arîyan ya li Kurdistanê.” (Îzady, 1996: 23) Her çi qas, (ve)gotina kurdî, 

wekî destpêk di dîrokê pir dûr da biçe jî, civaka kurd; li gorî civakên dîtir ên dinyayê, pir 

dereng di qonaxa berhemên nivîskî da cî girtiye. Çendî ku ji Baba Tahirê Ûryan û Elîyê Herîrî 

bi vir da ye, berhemên ji ş’ira klasîk hatine nivîsîn û çendî ku Feqîyê Teyran xwe ji kan û 

jêderka berhem û (ve)gotinên folklorîk nedaye alî û her çend Xanî jî, “xwe spartiye dastaneke 

kurdan Memê Alan û ew wek Mem û Zîn nivîsîye” jî, (Azîzan, 1998: 840) ji ber ku civaka 

kurd bi giştî ne xwendewar bûye, berhemên klasîk di nav civakê da têra xwe berbelav nebûye 

û nebûye sedem ku çanda nivîskî jî tê da rûnê. Loma jî, (ve)gotina kurdî heta salên destpêka 

sedsala bîstemîn wek devkî maye û qewamên civakî bi rêya çîrok û kilaman hatine gotin û 

vegotin. Vê yekê kiriye ku dengbêj, di nava civakê da bi roleke dîtir jî rabin; ev rol, rola 

vegotina dîroka devkî ye. Û çawa ku Paul Connerton jî balê dibe serê û dibêje, “Bîra hevpar, 

bi rêya duyemîn digihîje takekes û komên xelkê. Formên ji hev cuda yên borîrojê, bi rêya 

pêkanînên wekî devkî û nivîskî tomar dike û di kewarê da bi keys dike” (Connerton, 1999: 

123), gelek tişt û qewamên ku di civaka kurdan da qewimîne û pêk hatine, bi rêya (ve)gotina 

kilamên dengbêjîyê di bîra hevpar da bi cî bûne û di rengê xwe yî civakî û polîtîkî gihîştine 

roja îroyîn.  

 Ji alî rengê dengbêjî û rengûawayê vegotina kilamên dengbêjîyê ve, Bedran Hîkmet 

balê dibe serê û dibêje, “Berê dengbêj wekî peywirdarên olî bûn ku diyar diyar digeriyan û 

baweriyên wê demê belav dikirin. Dengbêjan di heman demê da rewresmên olî bi rê va 

dibirin. Bi vî rengî berê civakê bi awayekî manevî û derûnî didan ser şopa hin baweriyan.” 

(Hîkmet, 2012: 290) Çendî ku balpêdana Hîkmet di çarçoveyeke destpêkî û bîrûbawerîyê da 

ye jî, em ji destnîşankirina wî xweşikî hay jê dibin ku dengbêjî berê her tiştî roleke xwe ya 

civakî heye. Û herçî kartêkên dengbêjîyê ye, ji gelek alîyan va; ji alîyê dîrokê, ji alî 

bîrûbawerîyê, ji alîyê perwerdehîyê, ji alîyê têkilîyên civakî û ji alîyê avakirin û parastina bîra 

civakî ya hevpar va her li dar bûye û piralîbûna kartêka (ve)gotina dengbêjîyê kiriye ku bibe 

civakî û pê ra jî bi awayekî bivênevê bibe (ve)gotineke polîtîk ku ev (ve)gotin; bi tevî kartêka 

xwe heta roja îroyîn jî, her bi vê rolê rabûye. 
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Dengbêj, di vê rola xwe ya civakî da, her wekî hunermendên civakê û ‘wekî vebêjên 

qewamên civakî û neteweyî’ hatine qebûlkirin û çi qewama ku bi rêya kilaman gotine, -û 

vegotine-, bi awayekî hunerî ew estetîze kirine û di nav civakê da belav kirine. Herçî 

pênaseya kilamên dengbêjîyê ne, ji ber peyva ‘deng’ ku di bihîstina pêşî da amaje bi ‘newa’yê 

dike û ji ber bipêşdehatina hêman û kartêkên muzîkî, ji alî Mehmed Uzun va wekî, 

“…dengbêj ew kes e ku ruh dide dengî, dengî zindî dike. Ew hoste ye ku deng li xwe kiriye 

pîşe, mirovê ku mekanê wî bûye deng.” (Uzun, 2006: 11) hatiye pênasekirin û Erol Mutlu jî 

kilam û vegotinên dengbêjîyê wekî, “…çi tiştê ku qewimîye bi rêya muzîkê hatiye tomarkirin, 

bi vê rêyê di bîra hevpar ya civakê da hatiye bicîkirin.” (Mutlu, 1996: 55) pênase kiriye ku ev 

reng pênase; di darika xwe da hem kêm in hem jî hêmanên ‘pênaseya romantîk’ di xwe da 

dihewînin û ‘wekî vebêjên qewamên civakî û neteweyî’ dengbêjan û kilamên dengbêjîyê; tenê 

di ‘newa û kilamên muzîkî’ da bi cî dikin, çarçove û dorhêla wê teng dikin û rê li ber me 

digirin; û em xweşikî nikarin hay ji hêla ‘vebêjîya civakî ya polîtîk’ ya dengbêj û dengbêjîyê 

bibin.   

Ji ber hindê jî, bi me va pêwîst e em bi kurtasî behsa ‘peyvkî û gotinkîbûn’a (ve)gotina 

dengbêjîyê bikin. Serê pêşîn divê em balê bibin serê û bêjin; ji ber ku wekî zimanî jî, di 

kurmancî da, ‘kilam tên gotin’ û ‘çîrok û qewam tên (ve)gotin’, em dikarin bêjin; kilama 

dengbêjîyê berî her tiştî li ser ‘peyvê’ û li ser lêkera ‘gotinê’ ava bûye û ‘deng’; tenê wekî 

rêya (ve)gotina qewamê û wekî rêbaza gihandina dengê gotinê ya bo gelek kesan, hatiye 

bikaranîn.2 

Herçî kilamên dengbêjîyê ne, tevî ku bêtir li ser deng tên zanîn jî, wek kartêk û 

hêmana sereke ya (ve)gotinê, li ser peyv û gotinê ne ku bi şêwazeke nêzî axaftinê tên gotin. 

Digel ku di têkilîyên civakî yên gelê Kurd da kartêkeke hêjayî gotinê ye û serê pêşîn amaje bi 

deng dike jî, dengbêjî; ji hêlekê va û bi pareke zêde jî peyvbêjî ye. Ji ber ku avabûn û 

sazkarîya kilamên dengbêjîyê, bi rêjeye zêdetir, ya bi qasî 80 ji sedî (%80), li ser gotin û 

vegotinê (narrative) ye. Û kilamên dengbêjîyê, ji alîyê xwe yê newayî û muzîkî va, zêdetir 

dimîne li ser xweşikî, kalîte û kartêka rengedengê dengbêj û li ser behre û hunermendîya wî 

ya bikaranîna dengê xwe. Digel vê yekê jî, ji ber ku dengbêjî û kilamên dengbêjîyê gerdîşeke 

gotinkî ye, vegotina ku bi rêzîleya hevokîbûna peyvan pêk tê, heta tu bêjî bes divê xurt û kurt 

                                                           
2 Têbinî: Gava em bala xwe dibin ser peyva ‘kilam’ jî em dibînin ku peyv di jêderka xwe ya erebî da jî bi peyva 

‘kelim(e)’ tê wateya ‘peyv’ û ‘gotinê’ ku dengbêj jî jixwe ‘stranan nabêjîn an jî nastirin’ lê belê ‘kilaman dibêjin, 

yanî peyv-gotin dibêjin.  
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be da ku karibe di hiş û bîran da bimîne û karibe were dubarekirin û mebesta xwe ya 

‘raguhastinê’ bêkêmasî cî bi cî bîne. Di vegotina dengbêjîyê da, qewamên rûdayî tên (ve)gotin 

û ev yek ji bo kudbarîya (contiunity) wê bivênevê ye ji ber ku; “Gel dixwaze ji hozanan tiştên 

qewimî û tê zanîn bibihîse û ji nivîskaran jî tiştên neqewimî û nayê zanîn bixwîne.” 

(Assmann, 2001: 93-99) Loma jî dengbêjî wekî gerdîşeke vegotina gotinkî (devkî), her tim 

behsa tiştên qewimî dike û peyvên kilamên dengbêjîyê, yên ku di nava deng da cî didin xwe û 

di rêzîleya hevokîbûna zimên da wateyan ava dikin jî, bi hin sembolên hevpar, vegotinê 

digihîjînin asta civakî û bi hostetîya zimanî û bi gelek şêweyên (ve)gotinê amaje bi mebest, 

boçûn û nêrîneke civakî û polîtîk dikin. 

 

3.1. Dengbêj Şakiro 

Li ser jîyan û jêbûn û aîdîyeta wî ya eşîrkî û herêmkî Ahmet Aras van agahîyan dide 

me. “Şakiroyê kurê Bedîh ji eşîra Zîlan e. Di sala 1936an da li Eleşgirta Agirîyê hatiye 

dinyayê. Lê ji ber ku malbata wî gelek caran cih û warê xwe guherandiye piranîya dem û 

dewrana wî bi koçberîyê derbas bûye. Malbata Şakiro ji Eleşgirtê diçe gundê Cemalverdî yê 

Dûtaxê bi cih dibe û zaroktîya Şakiro li vî gundî derbas dibe. Di wan deman da li gundê 

Cemalverdîyê bi navê Bedîhê Kor (Bedîhê Hemîd) dengbêjekî bi nav û deng hebûye. Bedîh 

him şagirtê Evdalê Zeynikê, him jî dengbêjê Evdilmecît Begê (bavê Xalis Ozturk ê ku di 

serhildana Agirîyê da cih girtîye û serokê eşîra Sipkîya ye) bûye. Şakiro jî di temenekî biçûk 

da dibe şagirtê Bedîh û ji wî dengbêjîyê hîn dibe.” (Aras, 1998: 8) 

Dengbêj Şakiro, her çi qas wekî dengbêjekî Serhedê navdar bûbe jî, di civaka kurdan 

da gelek hatiye hezkirin û rastî eleqeyeke mezin hatiye. Serdar Öztürk jî, der barê kilamên ku 

wî afirandine û gotine û wekî kasetan tomar kirine, van agahîyan radigihîne me. 

“Kilamên ku Şakiro gotine, wekî kaset hatine tomarkirin. Ji alîyê “Çağdaş Muzîkê” ve 

24 bandên Şakiro weki rêze-arşiv hatine çapkirin. Navê berhemên Şakiro ku wek kaset hatine 

tomarkirin, ev in: 

Şêst û şeş Avaz im; ji 10 kilaman pêk tê  

Gulê Dêran; ji 12 kilaman pêk tê  

Murat Heft Reng e; ji 13 kilaman pêk tê  

Yar Yar Yar; ji 12 kilaman pêk tê  
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Ax Lo Delîl; ji 9 kilaman pêk tê (digel tembûrê dibêje û kilameke bi rîtim jî 

gotiye)  

Kewa Gozel; ji 12 kilaman pêk tê  

Narîn; ji 11 kilaman pêk tê 

Etegê Sîpanê; ji 13 kilaman pêk tê  

Mîrê Zirav; ji 10 kilaman pêk tê  

Şalûl û Bilbil; ji 13 kilaman pêk tê  

Berîvanê; ji 12 kilaman pêk tê  

Lê Lê Qazê; ji 11 kilaman pêk tê  

Xezala Nêçîrvan; ji 7 kilaman pêk tê  

Ez Guneme; ji 10 kilaman pêk tê  

Havar Delal; ji 12 pêk tê  

Kubar Canê; ji 11 kilaman pêk tê  

Şêxê Kubar; ji 10 kilaman pêk tê  

Kewê; ji 13 kilaman pêk tê  

Tayê Rihanê; ji 12 kilaman pêk tê  

Reben im; ji 12 kilaman pêk tê” 

“Öztürk, 2014: 72” 

 

3.2. Bêjara polîtîk di kilamên Şakiro de 

Şakiro qewam û trajedîyên ji rojên bihurî ji kilamên xwe ra kirine mijar û bi mebesta 

ku ew neyên jibîrkirin, (ve)gotine. Helbet, gava mirov li ser gotin û behsjêkirinê bisekine, 

mirov dikare bêje ev yek ji alî tomarkirin û geş û zindîhiştina bîr û hişê sîyasî û ji alî 

dîrokîbûnê va rûdaneke baş e. Heke em bêjarê di warê qewamên dîrokî û sîyasî ku qewimîne 

da bifikirin, em ê karibin di hin kilamên Şakiro da, mînakên bêjara polîtîk peyda bikin. 

Kilama Çemê Bişêrîyê: 

………………………………………………………… 

Ez ê tu cara sor boza xwedî nakim 

ca dêl bijî reş boza li rasta Bişêrîyê li xîmê binê berîyê timi tim cara henî nakim 

li ser bavê Cemîl kekê Felemez va li dewrana dinyalikê navê tu mêra qebûl nakim 
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………………………………………………………. 

rojê oxulmê giran gidîno xwedîyê xwu xilas nakin yabo 

axao nemînim ji axê ra 

………………………………………………………. 

ji mêr û mêrxasê binê lengerê di erdê ra 

ji tuntêla zêra ji bavê dozde eşîrê deşta Sirûcê ra 

nemînim vê sivingê ji Bişarê Çeto Cemîlê axê ra nemînim. 

………………………………………………………. 

   “Deşîfreya gotinan Konservatuara Aram Tîgran; arşîv, 2014” 

 

Em di vê kilamê da qalkirineke ji qewameke dîrokî dibînin ku bi navê Bişarê Çeto 

Axa tê zanîn. Di vê bûyera dîrokî da, tê zanîn ku Bişarê Çeto, ew axa û giregirê civakê ye ku 

bi serhildêrîya xwe va hatiye nasîn û serdestîya Osmanî û dewletên derdorê qebûl nekiriye û 

wekî kesekî ku têkbirina wî ne mimkun e hatiye zanîn. 

Şakiro bi rista, ‘li ser bavê Cemîl kekê Felemez va li dewrana dinyalikê navê tu mêra 

qebûl nakim’ serê pêşîn, di ser vê qewam û serhatiyê ra û di egîdî û mêrxasîyê da behs û 

vegotina cîyawazîyeke taybet dike ku ew jî girêdayî kurdbûn û serektîya wî ya civakî wî ye. 

Yanî Şakiro vê gotinê, egîdî û mêrxasîyê, di qadeke neteweyî û di cîyekî taybet da bi cî dike 

ku wekî bicîkirina di şûngeheke dijber de, bêjareke polîtîk e. Her wiha rista ku di pey ra tê, 

‘nemînim vê sivingê ji Bişarê Çeto Cemîlê axê ra nemînim’ jî berdewamîyeke piştgirîya vê 

bêjarê ye ku bi lêkera nemînim digel mirina Bişarê Çeto axa, mirina xwe jî dide pêş û xwe jî 

dike hevqederê Cemîlê Çeto. Û çendî ku Anderson neteweyê wekî “xeyalkirineke modern û 

dahênandî” pênase dike û mîna ku aqil pê ra negihîjîne ji xwe dipirse û dibêje “…gelo çima 

mirov didin dû vê xeyalê û xwîna xwe dirijînin?” (Anderson, 1995: 19) jî, Şakiro, ziman dike 

kartêker û dîyarkerê bêjara xwe û bi wateya çandî ya peyva ‘nemînim’, vê xeyalê di bîra 

civakî da wek xeyaleke hevpar cî bi cî dike û pê ra jî di çarçoveya giştîbûna neteweyî de 

bêjareke polîtîk saz dike.   
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Kilama Fermana Kurda: 

Ya alê, le heyla digo da lê lê xanimê, 

Lê dayê rebenê, sive bû dilê min porkura xwedê pira serê heft newala dozde rîya, 

Minê xwu berdavû kordîna Qerebulaxê mifreda taxilkê ez ê rûniştim li serê têl û 

têlgirafo, 

Li derê qişlê qawûşê cendirman û zeftîya min ê bala xwe berdayê hermeteke bûk ji wê 

da polozekî spî liser desta, 

Li destê xwe vê sivingê li çokê xwe dixist, 

………………………………………………………. 

Saed şeşê di şevê da ji baxu da derxistî fermana serê di kurda, 

Ji taşxana Bazîda şewitî dibjêrin egîtan arfîtan û cindîya, 

Di hewşa lawê Şewêş efendî da cinyazê van xweşmêra di xwînê da di xemilîne bi 

sungîya, 

Herçî mayî berê wan didin Sînopê Zongildaxê vê sivingê weyla li min korê li min 

nemayê ji xwura nav girtîya, 

………………………………………………………. 

Eskerê binê sîlehane milletê li xûrbetîyan e cimaeta hazir weke dergahê xêran e, 

Ez ê li binya bazîda şewitî hewşa lawê Şewêş efendî diketim xwunê li zengilê di hespan 

e 

    “Deşîfreya gotinan Konservatuara Aram Tîgran; arşîv, 2014” 

 

Em ji kilama Fermana Kurda fam dikin ku behsa fermana sirgûnkirina kurdan dike. Bi 

dibetîyeke mezin dema vê sirgûnkirinê, piştî rabûna fermana serhildana Agirîyê ye ku gava 

em bala xwe didin kilamê, di kilamê da tê gotin,  “Ez ê li binya Bazîda şewitî hewşa lawê 

Şewêş efendî diketim xwunê li zengilê di hespan e.” Bêjareke bi vî rengî, rasterast berê me 

dide polîtîkaya sirgûnkirina kurdan a bi girseyî ku di dema dewleta Osmanîyan da dest pê 

kiriye û heta salên hezar û neh sed û şêstî jî car bi car bi gireseyî domandiye. Gotin û 
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derbirana, “… diketim xwunê li zengilê di hespan e” di ser xwîna hespan ra balê dibe ser 

xwîna ku berî sirgûnkirinê hatiye rijandin. Û di behskirina vê xwînê da, hesp wekî sembola 

alîkar ya mêrxasîyê hatiye bikaranîn û di ser hespê ra jî kuştina mêrxas û mirovên kurdan tê 

qalkirin û nîşankirin û sembolîzekirin. Her wiha rista, “Di hewşa lawê Şewêş efendî da 

cinyazê van xweşmêra di xwînê da di xemilîne bi sungîya” me pê dihisîne ku gelek xweşmêr 

di têkoşîn û pevçûneke di asta şer da hatine kuştin.  

Digel vê yekê jî, rista “Saed şeşê di şevê da ji baxu da derxistî fermana serê di kurda, 

Ji taşxana Bazîda şewitî dibijêrin egîtan arfîtan û cindîya” balê dikişîne ser polîtîkaya 

sirgûnkirinê ku di hundirê xwe da taybetîyekê dihewîne ku jinên ku mêrên wan di şer û 

têkoşînê da hatine kuştin, wekî xenîmeta şer û carîye ji bo mêr û leşkerên alîyekî hatine birin. 

Ev awa gotin, her çend wekî qalkirina dîrokê xuya bike jî, polîtîkaya heyî ku hatiye meşandin 

radixe ber çavan û di ser wê ra jî, bi awayekî berevajî bêjareke polîtîk ava dike ku bi mesaja 

wê çaxê, ‘jin namûsa me ye, va ye xweşmêrên me kuştin û namûsa me jî ji xwe ra dibin’, bi 

me dide hisandin û zanîn. Rist û awayê (ve)gotinên bi vî rengî, car din bêjareke polîtîk ava 

dike ku ji ber cihêbûna du gelan û mafxwestin û serîhildana gelekî, gelê din di asta 

xwînrijandinê da zilmê li alîyê din dike.  

Bi bêjara ‘xwunê li zengilê di hespan’ em fam dikin ku xwîn sembola alîkar e ku 

bêjara polîtîk saz dike. Ji ber ku risteke wiha di kilamê da derbas dibe û dibêje, “Li derê qişlê 

qawûşê cendirman û zeftîya minê bala xwe berdayê hermeteke bûk ji wê da polozekî spî li ser 

desta”; em ji peyva ‘cendirman’ fam dikin ku xwînrijandin ne ji ber şer û pevçûna di navbera 

eşîran da ye. Lê di navbera du alî û neteweyên cihê da ye ku alîyekî zilmê li alîyekî dike û pê 

ra jî pêrabûneke berxwedêrîyê li dar e. Bi qalkirina qewama dîrokî û şerê kurdan ya li ser 

mafxwestinê, kilam; di ser behskirina encam û dongîya şer re ku ew jî sirgûn e, bêjara xwe ya 

sereke saz dike û ew bêjar jî di palder û binyata xwe da polîtîk e. Û pê ra jî, em ji gotinên 

‘berê wan didin Sînopê Zongildaxê’ fam dikin ku alîyekî bêjarê, hêza dewletî ye û alîyê din jî, 

alîyê dijber û berxwedêr e. Û navê bajaran jî rengekî dîtir dide bêjara kilamê; ew reng, rengê 

terîtoryaya neteweyî ye ku bi bilêvkirina navê bajarên ‘Sînop û Zongildax’ê, di jênebûna 

(aîdnebûn) ax û terîtoryaya ku kurd lê dijîn de, wekî bêjara dijber, digihîje armanca xwe.  

 

Kilama Keremê Elî: 

xelkê pilûrê pilûrbangê xelkînê çelebî baxê yekmalê Erdîşê ji xwu ra li min mêze kir, 
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Dewrêş begê Şewketê anî nava çarşîya Erdîşê berjêr meş kir, 

li derê qişle qawîşê eskeryê cendirma sekinî şêwre mi şêwre kir, 

………………………………………………………. 

minê kiriye sewal û pirsa keremê elî kekê Fadîmê bavê Silhê qeytanek ji qeytanê dorê 

di şewqîya, 

min dî xwedanekî xêra ravû li ser darî pîya go xwenga min xwe berde hewşa Îdrîsê 

Cewer efendî nava cinyazan û kuştîya, 

minê xwe berdavû hewşa Îdrîsê Cewer efendî nava cinyaza û kuştîya, 

ezê ketme nava cinyazan û kuştîya gerîyame minê bi destê Keremê Elî kekê Fadîmê, 

………………………………………………………. 

ezê ketme nava cinyazan û kuştîya gerîyame minê bi destê keremê Elî kekê Fadîmê, 

bavê Silhê girtiye ji kedera dilê xwe yê bi kule bi mereq ra rakirî ser darê pîya ê, 

………………………………………………………. 

herçî kesê ku navê wî misilman be dîn û îman ji bonê hebe heya dinya xweş ava be, 

ewê ez malxiravo ji bîr nake kesîretîya Gelîyê Zîla dayê rebenê çolix û çocuxê serê van 

sungîya, 

………………………………………………………. 

“Deşîfreya gotinan Konservatuara Aram Tîgran; arşîv, 2014” 

 

Di vê kilama bi navê Keremê Elî da, bêjara polîtîk, rengekî din digire. Di rista “minê 

xwe berdavû hewşa Îdrîsê Cewer efendî nava cinyaza û kuştîya” da, dîsan em fam dikin ku 

kuştinek qewimîye. Lê kuştin ne tenê bi yekkesî ye ku em bi gotina, “ezê ketme nava cinyazan 

û kuştîya gerîyame” tê digihîjin ku hejmara kuştîyan zêde ye. Her wiha di nava van kuştinan 

da yekî bi navê Keremê Elî heye ku di şexsîyeta xwe da alîyekî civakê ya desthilatdarî û 

polîtîk dinimîne (temsîl dike). Bi berdewama ristê ra em bi gotina, “minê bi destê Keremê Elî 

kekê Fadîmê, (…) bavê silhê girtîye” fam dikin ku Keremê Elî kekê fadîme yek ji wan 

kuştîyan e. Û ev yek bi me dide nîşan û me pê dihisîne ku kuştineke girseyî rû daye ku her 
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kuştina girseyî di hundirê xwe da naverokek, sedemeke polîtîk dihewîne. Loma jî, êdî em 

dizanin çi gotin û bêjar di warê vê kuştinê da bê gotin, dê bibe bêjareke polîtîk ya dijber. 

Şakiro, di vê kilamê da, sedem û bingeha kuştinê bi rista, “herçî kesê ku navê wî 

misilman be dîn û îman ji bonê hebe heya dinya xweş ava be” kuştinên ku qewimîne bi nav 

dike ku ne ji rêzê ne û komkujî û qetlîamek e. Û em ji rist û gotinên wekî, “xelkê pilûrê 

pilûrbangê xelkînê çelebî baxê yekmalê Erdîşê ji xwu ra li min mêze kir, Dewrêş begê Şewketê 

anî nava çarşîya Erdîşê berjêr meş kir, li derê qişle qawîşê eskeryê cendirma sekinî şêwre mi 

şêwre kir,” ji şexsîyet û cihnişînê fam dikin ku bûyer li Erdîşê qewimîye, Dewrêş Beg yek ji 

giregirên civakê ye û pevçûn di navbera qawişê eskerîye cendirma û berxwedêr û serhildêran 

da qewimîye. Ev peyv, rasterast referansê bi serîhildan û komkujîya Gelîyê Zîlan dikin ku bi 

gotinên “herçî kesê ku navê wî misilman be dîn û îman ji bonê hebe” bi me dide hisandin ku 

kuştin bi awayekî nemirovane pêk hatine; û ev gotin, wekî şanek (sign) û metaforên ji 

berevajîyê va, referansê bi mirovbûnê dikin, ne ku li ser cihêtîya dîn û mezhebên civakî behsê 

dikin. Loma jî, di vê kilamê da, ji bo sazbûna bêjara polîtîk, referansên dîn, wekî şanek û 

sembolên alîkar tên bikaranîn. Û ev referans, ji berevajîyê va kartêkê dike; yanî bi behskirina 

hêmanên hevpar yên bîrûbawerîya dînî, amaje bi hêman û pêkhateyên jihevcihê yên neteweyî 

dike û balê dibe ser qewamên kuştinên qetlîamî ku ji ber mafxwestinê ji alî serwerîyekê li dar 

ketiye.  

 

 Kilama Axao (Ferzende Beg): 

 ………………………………………………………. 

Go Besrayê agirê kulê li qapîyê te ketê, ezê bi cote gulê tometîka wî zalimî birîndar im 

Eva ne şerê Hesena ne ne şerê Heydera ne ne şerê ci birane ne şerê dozde bavê eşîran 

e 

hewşa kafirê mirtûma yê eceme bê şînî mesebe bê dîn û bê îman e, 

………………………………………………………. 

Ê da lêxin bavê bavê mino da lê xin, 

sustema ji sitîyê xweda bînin qundaxê martelya û çapil ya li erdê xin, 
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em hene ji berê da paşta qaçaxê romê ne fîrarê dewletê ne berxê mala Emerê biçûk û 

mezinê me rabûne ranebûne, mirîd û canfîdayê mala şêx in bego. 

bê axao hey li min li min li min, 

………………………………………………………. 

“Deşîfreya gotinan Konservatuara Aram Tîgran; arşîv, 2014” 

 

Di vê kilamê da Şakiro dîsa trajedîya şerekî ku qewimîye dibêje ku tê da Ferzende Beg 

heye ku wekî serekeşîr û giregirê civatê û yek ji serkêşê serîhildana Agirîyê tê zanîn. Em ji 

rista, “Eva ne şerê Hesena ne ne şerê Heydera ne ne şerê ci birane ne şerê dozde bavê eşîra 

ne,” fam dikin ku şer ne di navbera eşîran da ye, lê belê her çi be şerekî mezin û berfireh e 

diqewime. Rista bi dû da, “hewşa kafirê mirtûma yê eceme bê şînî mesebe bê dîn û bê îmane” 

bi me dide zanîn ku şer di navbera eşîrên kurdan û dewleta serwer da ye û şerekî giran e. Li vê 

derê, peyva Ecem, referansê bi zanavê (identity) dike ku bilêvkirina bi vî rengî jî, wekî dijberî 

yekser dibe sedema avabûn û sazkirina bêjareke polîtîk. Û Ferzende Beg; yê ku di (ve)gotina 

kilamê da, wekî qîmet û nirxekî hevpar û wekî serkêşê civakî û neteweyî referanskirî ye; 

amaje bi ‘heqîqetên civakî’ dike ku ev amajepêkirin di hemû sedem û palderên hebûna 

Ferzende Begî da nîşana bêjara polîtîk e. 

Her wiha, rista, “em hene ji berê da paşta qaçaxê romê ne fîrarê dewletê ne berxê 

mala emer biçûk û mezinê me rabûne” sembolên bêjarê saz dikin ku di gotinên “em hene… 

qaçaxê romê ne… firarê dewletê ne... berxê mala Emerê biçûk û mezin…” da xwe didin der. 

Û pê ra jî, ev gotin, sembola hevparîyê saz dikin ku eger û sedemên hebûna vê hevparîyê 

netewe ye ku dijberîyeke bêjarî jî li hember serdestîyê saz dikin. Di vî barî da, ji ber ku 

“Sembolên kollektîf ew faktor in ku takekesan bi tevdehîyekê va dibestînin, di navbera wan 

da piştevanîyê saz dikin” (Aygül, 2008: 30) em dikarin bêjin, cînavka ‘em’ê ya di gotina ‘em 

hene…’ da, ne tenê digelhevîya gelek kesan e; lê belê bêjareke taybet ya kollektîf e ku 

takekes di navê da xwe ava û heyî dikin. Û digel wê jî, gotinên “berxê mala emerê biçûk û 

mezin…” dîsa referansê dişîne heman malbata mezin, -yanî netewe-, ku her takekesek 

endamek wê ye. Ev gotinên ku referansê bi tevdehîya kollektîf dikin, bi awayê ku tên 

bikaranîn û bi şûngeha ku tê de tên bicîkirin jî dibin nîşaneya bêjara polîtîk.   
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 Kilama Kekê Xiyasedîn: 

……………………………………………………… 

Bi destê, kekê Xiyasedîn digirtin kelemça dikirin dane pêşya cotê cendirmê singolîya 

lo, 

Berê wî dane Enqerê horgofê nava hezar û pêsid mêrê di girtîya, 

……………………………………………………… 

tu nizanî li piştî kekê Xiyasedîn dersê mede van feqîya, 

tu nizanî piştî kekê Xiyasedîn qanûna me bû qanûna nîgal û diwalê ejnebya lê, 

……………………………………………………… 

Heyla halê weylê, weylê weylê weylê weylê, 

le bira, şewqa Kela Xinûsê çîya li çîya nexînê, 

……………………………………………………… 

“Deşîfreya gotinan Konservatuara Aram Tîgran; arşîv, 2014” 

 

Di vê kilamê da jî, dîsa em bi rista “Bi destê, kekê Xiyasedîn digirtin kelemça dikirin 

dane pêşya cotê cendirmê singolîya lo,” fam dikin ku şerek an jî pevçûnek heye di navbera 

kurdan û serdestê wan de ku li ser pêwendîya serdest(î)-bindest(î)yê li dar e. Peyva ‘kelemça’ 

ya di ristê da, referansê bi du tiştan dike; an girtîbûneke polîtîk an jî girtîbûneke qaçaxî ye. 

Hema bi rista bi dû ra em têdigihîjin ku ev girtîbûn ne qaçaxî ye lê polîtîk e. Ji ber ku rist, bi 

awayê “Berê wî dane Enqerê horgofê nava hezar û pêsid mêrê di girtîya” didome ku em pê 

dizanin; Enqere serbajarê Komara Tirkîyeyê ye û heke girtî ne kesekî polîtîk û girîng be tu 

carî berê wî nadin Enqereyê. Her wiha, rista, “tu nizanî li piştî kekê Xiyasedîn dersê mede van 

feqîya, tu nizanî piştî kekê Xiyasedîn qanûna me bû qanûna nîgal û  diwalê ejnebya lê” bi me 

dide zanîn ku kekê Xiyasedîn serkêş û zana û giregirekî civakî ye. Û ev yek berê me dide 

rewşenbîrî û entelijensîyaya kurdan ya ku ji derveyî sîstema perwerdehîya Tirkan rabûne û 

heta salên 1950’yî jî bi awayekî aktîf nimînerîya (temsîlkarîya) kurdan kirine û kartêk li ser 

civakê hiştine. Û rista, “le bira, şewqa Kela xinûsê çîya li çîya nexînê” jî bi me dide zanîn ku 

cî û şûngeha vê girtinê Xinis e. 
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Di kilama Kekê Xiyasedîn da, ji bilî girtina ji ber sedemeke polîtîk û kurdbûnê, tiştekî 

dîtir jî bala me dibe ser xwe ku bêjara polîtîk li ser wê jî ava dibe. Hevoka, “…piştî kekê 

Xiyasedîn qanûna me bû qanûna nîgal û diwalê ejnebya lê” me pê dihisîne ku di dema Kekê 

Xiyasedîn da qanûneke dîtir ya jîyanê hebûye û piştî jiholêrakirina wî ‘qanûna nîgal û diwalê 

ecnebîya’ saz bûye. Îcar ev sazbûna hanê, di ser hebûna du qanûnên jîyanî û rêvebirinê ra, 

referansê bi jîyana civakî ya hiqûqî û polîtîk dike ku di vê kilamê da xalbenda herî girîng û li 

ber çavan e; û Şakiro jî di kilama xwe da, bêjara xwe ya polîtîk, di ser wê xalbendê ra ava 

dike. 

 

Encam: 

Ji ber ku kurd, hinekî dereng bûne nasyarê ramana neteweyetîyê, di kilamên kurdî ên 

dengbêjî da bêjara polîtîk, wekî armanceke polîtîk û nîşankirina netewebûn û cudatîya kurdan 

a ji neteweyên dîtir, pir zêde nehatiye bikaranîn. Ji ber hindê jî, bêjarên polîtîk yên hatine 

bikaranîn, rasterast bi ramaneke polîtîk û îdeolojîyeke ne danandî ne; û pê ra jî, ne ji bo 

sazkirina hiş û hişmendîyeke polîtîk a neteweyî ne. Ji ber ku mebest bi tevayî (ve)gotina 

qewamê û tiştên rûdayî ye, bêjara polîtîk; ji armanca sazkirina hiş û hişmendîyeke polîtîk 

zêdetir, li ser zemîn û rûxareke (ve)gotinê ava ye ku dîsa, ji vê hêlê va jî, di şûn û warê 

avakirina bîra civakî ya kollektîf da bi cî dibe û rengekî polîtîk pê re çêdibe.  

Bêjarên polîtîk ên di kilamên dengbêjî ên kurdî da hene û hatine bikaranîn, bêtir ji bo 

agahdarî û perwerdekirina hiş û bîra mirovên kurd hatine bikaranîn ku ev yek jî bi me dide 

zanîn; hewla di vî warî da hatî dayîn, li ser zindîhiştina bîra dîrokî û danîna hişmendîyeke 

dîrokî ava ye. Loma jî hemû bêjarên polîtîk ku Şakiro di kilamên xwe da saz kirine û bi kar 

anîne, ji qewamên dîrokî û bi taybetî û bi giştî ji şer û pevçûnan in ku behsa trajedîyan dikin.  

Û wekî çawa “Netewe bi trajedîyên hevpar ava dibin” (Gellner, 1992: 75) trajedîyên kurdan 

ên bi şer û komkujîyê li wan qewimî jî di kilaman da hatine (ve)gotin. Û di kilamên 

dengbêjîyê da, çîroka rûdan û trajedîyên li kurdan qewimî, ne bi kitekit û detayeke berfireh, lê 

li ser mebesta hayjêkirin û agahdarkirinê, bi hevokên kurt û bi qasî ku hewce ye hatine 

behskirin û (ve)gotin. Ev behsjêkirin û (ve)gotin, çendî ku di biwara bêjara polîtîk da bi cî 

dibin jî, ji bo ku karibin hişmendîyeke neteweyî ava bikin, bi tena serê xwe têrê nakin. Ji ber 

ku bêjara polîtîk ya di kilamên Şakiro da, -û bi giştî di kilamên dengbêjîyê da-, her tim berê 

xwe dide rojên bihurî û di ser bûyerên şer û pevçûn û trajedîyên dîrokê re tê sazkirin.  
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Û ji ber ku bêjar di pênaseya xwe da; li ser dema niha û dema borî saz dibe û armanca 

wê her û her ber bi dema niha û dema bê va sazkirî ye û di wan deman da li kar dikeve, em 

dikarin bêjn; heke bêjara polîtîk ên di kilamên Şakiro da amaje bi roja îroyîn û rojên bê bikira, 

me yê bi hêsanî karibûya bigota; ev bêjar wekî armanca sereke li ser hiş û hişmendîyeke 

siberojê tên sazkirin û ew ê bi tena serê xwe bibin sedema avakirina gewdeyeke bi navê 

netewe.  

Digel vê yeke; bêjara polîtîk ya di kilamên Şakiro da heyî; li ser “…bindestbûn, 

xizanbûn û heramoyîbûnê, sedemên dîyarker yên entellektuelbûnê ne” (Foucault, 2005: 32) 

ku di ser van sedeman ra ava dibe û di heman demê da pratîkeke civakî ye ku bi rêya peyv û 

gotinên ku di vegotinên devkî da hene, tê watedarkirin. Û ji hêleke din va jî, bêjara di wan 

kilaman da heyî, li dijî herifandin û averêkirina dîroka kurdan û qewamên rûdayî, helwesta 

dijber ya polîtîk e ku xwe li ser daxwaza (ve)gotina rastî û heqîqetê saz dike; şûngeha xwe ya 

tîrûşdarî û berxwedanê dîyar dike û pê ra jî hovîtîya desthilata li ser civakê hatî sazkirin, 

beloqtir dike.  

Bêjarên polîtîk ên di kilamên Şakiro û bi giştî di kilamên dengbêjîyê de; ji ber ku bi 

tenê behsa qewam û trajedîyên kurdan ên dîrokî dikin, bûne rê û rêbaza zindîhiştina bîra 

kollektîf ku bi rêya bihîstin û hînbûnê, bi karê perwerdehîya giştî jî radibe. Û digel vê jî; her 

çi qas ji hêla hişberî û ramanwerîya polîtîk va ne bipergalkirî ne jî, ji ber ku li ser qewamên 

doza gelparêzî û mafên neteweyî hatine gotin, bi giştî kilamên dengbêjîyê û bi taybetî jî 

kilamên Şakiro ên di vî warî da; hem ji alî mijar, tema, naverok û bêjara hatî bikaranîn va 

rengekî xwe yî polîtîk hene û hem jî beşeke mezin ya kewara hişûbîra polîtîk di xwe da 

dihewînin.   
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