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KURTE 

Rexneya edebî piĢkeke ji edebnasîyê ye. Çendîn qonax û çax derbas kirine. Di her qonax û 

çaxekê de rexnegiran bi awayekî serederî digel têksta edebî kirîye. Roleke baĢ lîstine ji bo 

pêĢxistina têkstên edebî. Çendîn teorî derketine holê. Derketina her teorîyekê ji bo 

sererastkirina ĢaĢîyên teorîyên berî xwe bû û li ser ĢaĢîyên wan disekinî. Heta roja îro guhertin 

di rexneya edebî de didomin. 

Em ê di vê lêkolînê de dîroka rexneya edebî li BaĢûr, li gorî devera Soran û Badînan eĢkere 

bikin. Her weha em ê behsa destpêka rexneya edebî li BaĢûr bikin heta 2003an. Armanca vê 
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xebatê ew e ku di edebiyata kurdî de berhemên cihêreng dikarin bi awayekî rexneyî werin 

lêkolînkirin.  

 Helbet rexneya edebî li BaĢûr, li gorî parçeyên din bêhtir pêĢ ketîye. Çunkî kurdên li 

Iraqê bêhtir ji parçeyên din azadîya nivîsandinê bi zimanê kurdî heye. Rexneya edebî li BaĢûr, 

di nava soranan de reh û kokên wê ji bo edebîyata kilasîk a kurdî dizivire. Yekemîn 

helbestvanê qala rexneya edebî kiriye Nalî ye. Daneyên ku di vê lêkolînê de hatine bikaranîn 

bi lêgerîna modelî hatine berhev kirin û analîza van jî bi nîtelî hatine kirin. 

Peyvên Sereke: Rexne, Rexneya Edebî, edebîyata kurdî, Dîroka Rexneya Edebîyata Kurdî 

 پوخته

زةخنةيا ئةدةبي  بةضةكة ل ئةدةبناسييَي, ضةندين قوناخ و ضاخ دةزباشكسينة, ل هةز قوناخ 

و  و ضاخةكيَدا زخنةطسان ب ضيَوةيةكي   سةزةدةزى دطةل تيَكستا ئةدةبي كسية, زؤلةكَي 

ضةندين تيوزينَن زةخنةيا ئةدةبي  ثةيدابووينة, باش ذبؤ ثيَطكةفتنا  تيَستَين ئةدةبي هةبووية,  

دةزكةفتنا هةز تيوزيةكا  زةخنةيي  ذبؤ سةزاستكسنا ضاضييَن تيوزيَين ثَيص خو بوو, ل سةز 

 .ضاضييَن وان دزاوةستا, هةتا ئةظسو ذى طوهازتن د زةخنةيا ئةدةبيدا بةزدةوامن

دةظةزا سؤزان و بادينان  ئةم دظَي ليَكؤلينيدا ميَروويا زةخنةيا ئةدةبي  ل طؤزى 

ديازبكةين, بَيطؤمان زةخنةيا ئةدةبي ل باضؤز ثتس ذ ثازضيَن ديتس ثيَطكةظتية, ضونكو ل 

باضؤز ثتس ذ ثازضيَن ديتس ئاشاديا نظيساندني ب شمانَي كوزدى هةية,  ميَروويا زةخنةيا 

 ئةدةبي ل باضؤز زه و كوكيَن وَى  ذبؤ ئةدةبا كالسيك ظةدطةزيت.

سةزةكي: زةخنة, زةخنةيا ئةدةبي,  ئةدةبا كوزدى,  ميَروويا زةخنةيا ئةدةبا وضةييَن 

   كوزدى.
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Abstract 

Literary criticism is a branch of literature. Although several stages and times have been 

experienced, criticism at each stage and time is predominantly accompanied by literary text. A 

crucial role is indicated by the development of literary texts. It may be claimed that several 

theories have emerged for the development, and the output of each theory was to correct the 

errors of the previous theories and focus on their errors; hence, there has been a vivid change 

in the dominance of literary criticism since then. 

In this study, we attempt to reveal the history of literary criticism in the South according to 

the Soran and Badinan areas. We will also discuss the beginning of literary criticism in the 

South up to (2003). The aim of the current study is that various products in Kurdish literature 

can be critically studied. 

Literary criticism in the South is certainly more advanced than in the other parts since Kurds 

in Iraq have more freedom to write various papers in Kurdish than in other parts of the world. 

It may also be claimed that literary criticism in the South has its roots in Sorani Kurdish 

literature, and the first poet to write about literary criticism was Nali. 

Keywords: Criticism, Literary Criticism, Kurdish literature, History of Kurdish Literary 

Criticism 

Özet 

Edebi eleĢtiri, edebiyatın bir dalıdır. ÇeĢitli aĢamalar ve süreçlerin yaĢanmasına rağmen, her 

aĢamada ve zamanda eleĢtiriye ağırlıklı olarak edebi metin eĢlik eder. Edebi metinlerin 

geliĢimi önemli bir süreçtir. GeliĢim için çeĢitli teorilerin ortaya çıktığı ve her teorinin çıkıĢı 

önceki teorilerin hatalarını düzeltmek ve hatalarına odaklanmak olduğu iddia edilebilir; bu 

yüzden uzun süredir edebiyat eleĢtirisinin egemenliğinde canlı bir değiĢiklik olduğu 

düĢünülmektedir.  

Bu çalıĢmamızda Güney‟deki edebiyat eleĢtirisinin tarihini Soran ve Badinan bölgelerine göre 

ortaya koymaya çalıĢmaktayız. Ayrıca Güney'deki edebiyat eleĢtirisinin baĢlangıcını (2003 

yılına kadar) tartıĢacağız. Bu çalıĢmanın amacı, Kürt edebiyatındaki farklı ürünlerin eleĢtirel 

bir gözle incelenebilmesidir. 
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Irak'taki Kürtlerin, Kürtçe‟de çeĢitli makaleler yazma özgürlüğü dünyanın diğer bölgelerine 

göre daha fazla olduğu için, Güney'deki edebi eleĢtiri kesinlikle diğer bölgelere göre daha ileri 

düzeydedir. Güneydeki edebiyat eleĢtirisinin köklerinin Sorani Kürt edebiyatına dayandığı ve 

edebiyat eleĢtirisi üzerine yazan ilk Ģairin Nali olduğu da söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: EleĢtiri, Edebi EleĢtiri, Kürt edebiyatı, Kürt Edebiyat EleĢtirisi Tarihi 

 

DESTPÊKT 

Têgeha Rexneya Edebî 

Rexneya edebî di nav edebîyata cîhanê de pir kevn e. Weke hinek zanistên din li 

Yewnanistanê dest pê kirîye. Di destpêkê de rexne, li Yewnanistanê bi awayekî sade dest pê 

kirîye. PaĢê hêdî hêdî guherîn û pêĢkeftin bi ser de hatine. Heta ku li ser destê feylesofê 

yewnanî “Erîsto” bi awayekî têorîk eĢkere û berçav bûye. Di wî çaxî de hinekan têgeha 

rexneyê weke Ģirovekirinek ji bo têksta edebî bi kar anîye. Her weha hinekên din têgeha 

rexneyê weke li gorî hinek pîverên civakî û rewiĢtî li rexneyê dinêrî. Bi vî awayî  xuya dike 

ku têgeha rexneya edebî ji wate û hizir û boçûnên sade dest pê kirîye. PaĢê wate û ramanên 

berfirehtir û ji hev cuda  û alîyên cudatir ji xwe re girtine. Di serdemên kevin de rexne weke 

dibistan û rê û rêbaz tune bû, belkî digel felsefeyê  bû yan beĢek bû ji felsefeyê re. Her ji çaxê 

Yewnanistanê ên kevin de rexne  girêdayîbû bi felsefeyê re, lê belê di çaxê nû de rexne bêhtir 

girêdayîbû ji  estetîkêê re, ku leqek bû ji leqên felsefeyê re. PaĢê rexne bi zanistên mirovî ve 

hat girêdan. Anku rexneyê sûd ji zanistên mirovî wergirt weke dîrok, psîkolojî û civakî û hwd. 

Îcar ji encamê vê yekê rexneya dîrokî, civakî û pisîkolojî û hwd derketin holê (Salih, 2010: 6-

7). 

Rexneya edebî ji çaxê kevnar vir de hebû. Anku piĢtî peydabûna berhemên edebî dikarin 

bibêjin rexneya edebî weke pêwîstîyekê hat holê. Lê belê bi awayekî akademîk tune bû. Ji 

destpêkê de rexneya edebî girêdayî hest û sozên mirovî bû, li hemberî bûyerên xweĢ û nexweĢ 

ên jiyanê de. Îcar ev yek bû eger ku mirov li gorî bîr û boçûnên xwe rexneyê bike (Ehmed, 

2009:6). Pir guhertin li ser rexneya edebî hatîn encamdan, lê belê bi awayekî akademîk dîroka 

rexneya edebî ji sê qonaxan re derbas bûye, her weke bi vî awayê jêrê: 

Qonaxa Yekê: Rexneya  Kilasîkî 

Ji rexneya çaxê Erîsto û Pilaton re dihê gotin rexneya kilasîkî (Cuqî, 2016: 25). Ev Qonax ji 

çaxê 18an de dest pê dike. Di vî çaxî de ji bo Ģirovekirina berhemên edebî ji bal rexnegiran ve 

bi awayekî sereke giringî bi nivîskarî dihê dan (Ebdulrehman, 2010:6). Anku bi awayekî din 
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civak, dîrok, psîkolojî û jiyannameya nivîskarî dikirin rêyek ji bo Ģirovekirina têksta edebî 

(Nihêllî, 2019: 73). Ev yek di teorîya dîrokî, civakî û psîkolojî de dihê dîtin (Qadir, 2009: 63). 

Rexneya Kilasîk wan teorîyên rexneyê ji xwe re digire, ên ku giringî bi alîyê derveyî têkstê 

didin. Weke van egeran dîrokî, civakî, siyasî, aborî, jîngeh û psîkolojî hwd. Li gorî rexneya 

kilasîk, rexnegir têksta edebî bi rengvedana van egerên navborî girê dide. Anku ew egerên 

bandor li nivîskarî kirine ku têkstê binivîsîne. Îcar di vir de pêwîst e rexne ravekirin be, bêyî 

ku biryarê bide. Erkê rexnegir li vir ew e ku lêkolînê  ji wan egeran bike, ên bandor li ser 

nivîskarî kirine ku berhemî binivîsîne. Her weha peywendîya nivîskarî bi têkstê û dewr û ber 

ve eĢkere bike. Ev ji bo wê yekê ye, ku alîyên veĢartî di têkstê de eĢkere bikin. Bi ewê watayê 

ku têksta edebî rengvedana jiyana nivîskarî ye û hin caran têkst encamê serboriya nivîskarî ye 

digel ya civakê (Cuqî, 2016: 25). Her weha hin rexnegir wisa difikirin ku heta mirov ji têksta 

nivîskarî fêm bike pêwîst e ji nivîskarî fêm bike. Anku bi awayekî din pêwîst e Ģarezahî li ser 

jiyannameya nivîskarî bi awayekî giĢtî hebe heta bikare ji têkstê fêm bike (Warîn û Wêlik, 

2008: 100). Li gorî Rexneya Kilasîk rexnegir ji têkstê dest pê dike û li ser naveroka têkstê 

disekine. Lê belê ji têkstê bi dawî nayê. Belkî ber bi alîyê derveyî têkstê diçûn û bi tinê 

berhem dikir xala destpêkê. Lê belê xala navend û dawî ji karê wan li dor nivîskarî yan jîngeh 

û rewĢa nivîskarî bû (Cuqî, 2016: 26). 

Qonaxa Duyê:  Rexneya Modern 

Ev qonax ji çaxê 20î de dest pê dike. Di vê qonaxê de guhertin di rexneya edebî de hatin kirin, 

ku mirina nivîskarî ji bal Rolan Barthes ve hat ragihandin (Warîn û Wêlik, 2008: 77) Wate li 

cihê ku lêkolîn li ser nivîskarî bihê kirin, baĢtir dibe ku lêkolîn li ser xeber û têksta nivîskarî 

bihê kirin. Bi wê yekê ku têkst bi xwe canekî xweser e û cuda ye ji canê nivîskar. Her weke di 

teorîya ġêwazgerî, Binyadgerî, Formalîzm û hwd. de xuya dibe (Qadir, 2009: 63). Rexneya 

modern têksta edebî weke sîstemekê xweser û dûr ji nivîskarî datîne. Lêkolînê li ser esasê 

ziman û ciwanîya wê dikin. Ji her egereke derveyî têkstê dûr diêxin û giringî bi sîstemê têkstê 

didin. Di rexneya modern de desthelata nivîskarî li ser têkstê namîne û mirina nivîskarî dihê 

ragihandin. Îcar peydabûna rexneya modern ji bo sererastkirina rexneya klasîkî bû. Li gorî 

rexneya modern têksta edebî dikare wateyeke tam bide. Bêyî ku giringî bi alîyê derveyî têkstê 

bidin. Rexnegirên modern ji berhemên edebî dest pê dikin û ji berhemên edebî bi dawî dihên. 

Çunkî li gorî boçûna wan, berhem bi xwe dikare nûneratîya xwe bike û xwe bi dest 

xwendinên hemereng û cuda cuda berde dûr ji nivîskarî û rewĢa bergehê edebî tê de peyda bû 

yan ew jîngeha nivîskar tê de jiyayî (Cuqî, 2016: 27). Rexneya modern li bin bandora teorîya 

zimanvanîya nû peyda bû. Penayê dibe ber zimanî bi ewê watayê, ku ziman sîstemeke serekî 



 

33 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

ya têksta edebî ye. Lewre alîyên zimanî kirin esas ji bo lêkolînên xwe û peyv bi peyv 

vedikolin û giringî bi dubare xwendinê didin. Li gorî rexneya modern dupatkirin yan tîpek bo 

çend caran dibe wateyeke taybet bigihînê û alîyên veĢartî eĢkere bikin (Gerdî, 1974: 50). 

Rexnegir li ser esasê sîstema têkstê kar dike, lêkolîna xwe dike. Ev hemû hewldan ji bo wesif 

û Ģirovekirina têkstê ye. Ew tiĢtê girîng bawerî jê re heye xwe dûr kirine ji biryardanê. Çunkî 

biryardan xwendevan ji dubarexwendina têkstê dûr dike û hêza vedîtinê lawaz dike û dibe ew 

biryardana rexnegirî li ser têkstê ĢaĢ be. Rexnegir li gorî rexneya modern li bersiva van pirsan 

digere weke berhemî tu mijar heye? Çima ev mijar heye? Çima mijareka din tune ye? Bi çi 

awayî qala mijara xwe kirîye? Çima bi awayekêî din qala mijara xwe nekirîye? û hwd. Ev ji 

wê yekê, ku têkst nûneratîya xwe dike û pêwîstî bi egerên dewrûber tune ye. Têkst senter e. Ji 

ewan teorîyên rexneyê yên lêkolîna xwe li ser têkstê bi xwe dikin. Ew jî: “ Formalîstên Rûs, 

Rexneya Nû, Binyadgerî, Simyolojî û hwd (Cuqî, 2016: 29). 

Qonaxa Sêyê: Rexneya Postmodern 

             Di vê qonaxê de bêhtir guhertin di rexneya edebî de hatin holê. Çunkî nivîskar û têkst 

her du bi hev re hatin piĢgohavêtin. Li cihê wan giringî bi xwendevanî hate dayîn. Wate 

xwendevan çawan têkstê dibîne wisa dixwîne û Ģirove dike (Ebdulrehman, 2014: 7). Ev yeke 

di Teorîya HelweĢangerayî, Hêrmonotîk, Teorîya Wergirtinê û hwd eĢkere dibe. Li gorî van 

teorîyên rexneyê têksta edebî her dema gihiĢte destê xwendevanî, wî çaxî nivîskarî tu mafek ji 

têkstê re tune ye (Cuqî, 2016: 63). Di rexneya postmodern de wergir senter e. Çunkî di karê 

rexneyê de eger kesek tune be têkstê bixwîne û Ģirove bike, wî çaxî têkstê tu giringî tune be. 

Giringî didin mewdayê bandora têkstê li ser wergirî û eĢkerekirina peywendîya di nava 

wergirî û têkstê de dûr ji nivîskarê têkstê. Her weke ew dibêjin: “Xwendevan azad e bi çi 

awayî jê fêm bike û şirove bike.” Bi vî awayî têksta edebî xwendineka zatî ye û têkst û wergir 

wateyê eĢkere dikin. Çunkî wate bi tenê di nava hizir û bîrên xwendevanî de tune ye. Belkî di 

nava xwendevan û têkstê de jî heye. Îcar li gorî çax û astê fêmkirin û paĢxana xwendevanî, 

xwendevanî wateyên ji hev cuda ji têkstê re eĢkere dike. Giringiya wê yekê eĢkere bikin, ku 

cureyeke din a rexneyê heye, nakeve bin van her sê qonaxan de. Ew jî Rexneya RewĢenbîrî 

(Cultural Criticisim) ye. Li gorî vê cure rexneyê wateya berhemê edebî eĢkere nabe dûr ji 

civak û dîrokê. Çunku edeb ji civak, dîrok û rewĢenbîrîyê nahê cudakirin. 

Dîroka Rexneya Edebî Li Başûr 

Dîroka rexneya edebî li BaĢûr em ê li gorî devera Soran û Badînan eĢkere bikin. Çunkî kurdên 

li Iraqê bêhtir ji parçeyên din azadîya nivîsandinê bi zimanê kurdî heye.  
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Dîroka Rexneya Edebî li Devera Soranan de

  

Rexneya edebî li BaĢûr di nava soranan de reh û kokên wê ji bo edebîyata Kilasîk a kurdî 

dizivire. Yekemîn helbestvanê qala rexneya edebî kiriye Nalî ye. Îcar em ê çendekê qala vê 

yekê bikin: 

Nalî 

Nalî helbestvanekî kurd ê soran e. Ku di sedsala 19an de jiyaye. Di helbestên xwe de qala hin 

îĢaretên rexneya edebî kirî ye. Weke helbest çi ye? Çavkanîya helbestê çi ye? Helbesta baĢ 

divê çawa be? Di hin malikên helbestê de pesnê xwe dide. Her weke bi vî awayî eĢkere dibe 

Nalî di malikeka helbestê de eĢkere dike ku dîwana xwe bi sê zimanan nivîsî ye. Helbet di 

edebiyata kilasîk de wesa bû, ku her helbestvanî di dîwana xwe de çend zimanan bi kar bîne. 

Anku bi awayekî din her helbestvanî helbestên xwe bi çend zimanan binivîse. Eve wê yekê 

eĢkere dike ku ew helbestvan kesekî zîrek û xwedî Ģîyan û qehreman e. Helbet ev yek ji bal 

Nalî eĢkere dibe, ku helbestên xwe bi sê zimanan nivîsandîne, ji bo vê yekê Nalî bi xwe 

dibêje: 

Faris û kurd û Ereb her sêm be defter girtume 

Nalî emro hakimî sê mulke, dîwanî heye  

(Mideris û Kerîm, 1986: 67) 

Anku di helbesta kilasîk de her helbestvanê peyvên erebî û farsî û turkî di helbestên xwe de 

kar bîne, ew helbestvanekî zîrek û baĢ e. Îcar divê malka jorîn de Nalî pesnê xwe dide ku 

karîye di dîwana xwe de sê zimanan bi kar bîne. Îcar di wî çaxî de pesinkirin yek ji karên 

rexneya edebî bû. Her weha di malikeka din a helbestê de Nalî dixwaze ku helbesteka pirî 

wate û hîkmet bibêje, lê belê ev yek di Ģiyan û taqeta wî de tune ye, belkî ev yek bi tenê di 

taqeta Xwedayê mezin de ye. Anku çavkanîya helbestê ji bal Xwedayê mezin de ye. 

 

Nalî, niyetî sîhrî beyan, hîkmetî şî‟re 

Emma niyetî quwetî dil, qudretî înşa 

(Mideris û Kerîm, 1986: 22) 

  

Anku Nalî di vê malika jorîn de çavkanîya helbestê eĢkere kirîye. Îcar ev  dibe yek ji karên 

rexneya edebî. Her weha Nalî di hin malikên din yên hellbestê de qala hin îĢaretên rexneya 

edebî kirîye. Weke helbest çi ye? Helbesta baĢ di vê çawa be? Dema dibêje: 

                                                           
 Devera Soranan ji parêzgeha “ Hevlêr, Silêmanî, Kerkûk û Helepçe “ ya BaĢûrê Iraqê  bi xwe ve digire. 
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Nalî „eceb be quwetî hîkmet eda deka 

Me‟nay zor gewre be lefzî kem û biçûk  

 

 

Di vê malka jorîn de hin îĢaretên rexneya edebî yên giring eĢkere dibin: 

 Helbesta baĢ li bal Nalî ew e ku ya kurt be û xwedî wateyeke mezin be. Anku 

daxwaza karînana rewanbêjîyê di helbestê de kirîye. 

Her weha Nalî bi awayekî baĢ giringî bi zimanê kurdî daye û eĢkere kirîye ku zimanê kurdî ji 

zimanê „erebî û farisî kêmtir nîne. Çunkî di wî çaxî de nivîsîn bi zimanê kurdî Ģerm û kêmasî 

bû û rexne jê re dihat girtin û li bal rexnegirên wî çaxî pêwîst e helbest bi zimanê „erebî yan 

farsî bihê nivîsîn. Çunkî li bal wan rexnegiran helbesta bi zimanê kurdî wê xwedî naverokek 

baĢ nebe. Her weke di van malikên helbestê de eĢkere dibe: 

 Teb‟î şekkerbarî min kurdî eger înşa deka 

 Îmtîhanî xoye meqsûdî le „emda wa deka 

 Kes be elfasim nelê xo kurdî ye xo kirdî ye 

Her kesê nadan nebê xoy talîbî me‟na deka 

(Mideris û Kerîm, 1986: 60) 

 

Anku di wî çaxî de rexnegiran bi awayekî din li zimanê kurdî dinêrî ku qaĢo ji zimanê „erebî û 

farsî kêmtir e. Lê belê Nalî pesnê zimanê kurdî daye û eĢkere kirîye ku zimanê kurdî ji zimanê 

farisî û „erebî kêmtir nîne û helbesta bi zimanê kurdî jî weke zimanê farsî û „erebî xwedî 

wateyeke mezin û zengîn û hûnerî dihê nivîsîn. Anku bi awayekî din Nalî zimanê hevberî 

zimanê „erebî û farsî ye. Her di malika jorîn de qala wê yekê dike rexneyê ji me re negirin ku 

berhem bi zmanê kurdî nivîsîye. Belkî bi awayekî baĢ li berhemê min  binêrin. PaĢê biryarê 

bidin. Bi kurtî bi van malikan  eĢkere dibin: 

 Rexneya xirab li berhemê min negirin, ku min helbest bi zimanê kurdî nivîsîye. 

Çunkî ez kurd im û helbest bi zimanê kurdî xwedî wateyeke mezin û fireh û pir 

hunerî digihîne. Îcar nabe hûn rexneyê ji me re bigirin ku min helbest bi zimanê 

kurdî nivîsîye. Belkî bi awayekî baĢ û kûr berhemê min bixwînin. PaĢê biryarê 

bidin. Wate Ģirovekirin û biryardan kakila rexneya edebî ne. 

 Her weha giringî bi senterekê rexneya edebî de ye.  Ew jî xwendevan e.   

Her weha ji bilî van helbestvanên jorîn binemayên rexneya edebî di helbestên Salîm, Kurdî û 

hwd. de. Lê belê da ku sînorê lêkolîna me berfireh nebe û ji sînorê lêkolîna xwe dernekeve em 
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qala van helbestvanan nakin. Rexneya edebî ya kurdî di çarçoveyê helbestê de dom dikir 

heta dawî ya çaxê 19an û destpêka çaxê 20î rexneya edebî ya kurdî di helbestê de hate 

veguhastin ji bo pexĢanê. Anku bi awayekêî din weĢanxane û rojname û kovar di nava kurdan 

de derketin holê, rexneya edebî pêĢkevtin ji xwe re anî û qonaxa nûjen di rexneya edebî de 

çêbû (Nihêllî, 2019: 65). 

. Bo nûmûne di sala 1920î de Emîn Feyzî Beg pirtûkek bi navê “Encumenî Edîban” nivîsî û li 

Stenbolê weĢandibû( Hemn Karim M Salih, 2016:98)  . Di vê pirtûkê de qala jiyan û 

berhemên hin helbestvanan hatîye kirin, digel hin têbînîyên rexneya edebî. Lê belê tiĢtê eĢkere 

di vê pirtûkê de ew bû ku dîroka edebî digel rexneya edebî hatîye tevlihevkirin. Her weha her 

di salên 20î de, di çaxê 20î de ġêx Nurî ġêx Salîh 25 gotaran bi nav û nîĢan (Edebîyatî Kurdî) 

bi navê (M. Nurî) di rojnameya Jiyan(Jiyanewe) de parve kirin, hinek bîr û boçûnên xwe yên 

rexneyê li ser hin berheman kirine. Her weha her di rojnameya Jiyan (Jiyanewe) de. Lê belê 

sala 1932an de gotareka bi du beĢan, bi nav û nîĢan “Edebiyatî Kurdî û Şa‟rekanman” li bin 

navê “Siyapuş” hate parvekirin. Di van gotaran de nivîskarî hin bîr û boçûnên xwe yên 

rexneyê li ser berheman derbirrîne. Her weha di nava salên 1939-1949an de bo maweyê 10 

salan kovara Gelawêj derket holê, ku hin nivîskaran gotarên rexneyî di nava rûpelên wê 

kovarê de parve kirin weke: “Faîq Bêkes, Cemîl Rojbeyanî, Refîq Hilmî û hwd ”. Her weha Elî 

Kemal Bapîr Axa di sala 1939an de pirtûkeke bi navê “Guldestey Şu‟eray hawe„srim” parve 

kirîye. Nivîskarî di vê pirtûkê de qala jiyan û berhemên helbestvanan kirîye. Anku ev pirtûk 

bêhtir girêdayî alîyê dîroka rexneya edebî ye. Her weha di sala 1941ê de bergê yekê ji pirtûka 

“Şî‟r û Edebiyatî kurdî” ya Refîq Hîlmî belav bû. Nivîskarî di vê pirtûkê de qala jiyana 

helbestvan Ehmed Muxtar Caf, Pîremêrd, Hacî Qadirî Koyî û hwd dike. Ev pirtûk bêhtir diçe 

di qalibê dîroka edebî de. Lê belê hin bîr û boçûnên rexneyên xwe li ser helbestên wan 

derbirîne. Her weha di nava salên 1943-1947an an de bo maweyê 4 salan kovara Dengî Gêtî 

Taze derket hole. Hin nivîskaran mijarên rexneyê di nava rûpelên kovarê de parve kirin weke: 

“Tewfiq Wehbî, Cemîl Bendî Rojbeyanî, Faêq Tewfîq û hwd.”. Her weke Tewfîq Wehbî 

gotarek li bin navê “Tenqîd ” parve kirîye û dibêje: 

“Tenqîd kirdeweyekî zor pêwîste bo dozînewey rastî û berizkirdinewey zanist û 

xwênewarî....le naw netewe berzekan kirdeweyek tenqîdî bo enusrê. Amancî tenqîd her 

dozînewey rastîye bo sûdî giştî û rakêşanî lê wirdbûnewey mirove li ser kirdewekan ta çaktir 

lê bikulinewe û pitir şarezayî têde peya bikin”. 

                                                           

 Ji bo mifa wegirtin ji binemayyên rexneya  edebî di helbestên Salim, Kurdî hwd, bizivre pertûka “  peydabûnî 

rexneyî edebî le şî‟rî kilasîkî kurdî  ta cengî gêtî cîhan  “  ya nivîskar Ebdulla Yasîn Amêdî 
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(Sabîr, 2006: 72) 

Her weha di navbera salên 1950-1959an de rexneya edebî ya kurdî geĢe kir û pêĢkeftin ji xwe 

re anî. Ji ber van egerên jêrîn: 

 Hin kovar û rojname derketin holê weke: “Bilêse, Hetaw, Hîwa, Şefeq, Pêşkewtin, 

Jîn” ku di nava rûpelên van kovar û rojnameyan de hin gotarên rexneya edebî parve 

bûn. Lê belê ew rexneya sade bû, ne ku akademîk bû. Nivîskarî bîr û boçûnên xwe 

li ser berhemên edebî înan ziman. 

 Her weha hin pirtûk li ser edeba kurdî derketin holê, ku di nava rûpelên wan 

pirtûkan de hin bîr û boçûnên xwe li ser berheman anîn ziman weke: “Mêjûy Edebî 

Kurdî ya Elaedîn Sicadî, bergê duduyan ji pertûka Şî‟r û Edebiyatî Kurdî ya Refîq 

Hîlmî .” 

 Vebûna beĢa ziman û edebîyata kurdî li zanîngeha Bexdayê, piĢtî ĢoreĢa 14ê 

tîrmehê 1958an guhertin li tevayîya dewleta Iraqê çêbû. Îcar ji encamê van 

guhertinan hin rojname û kovar bi zimanê kurdî derketin holê û beĢa ziman û 

edebîyata kurdî li zanîngeha Bexdayê vebû. Îcar rexneya edebî li bal helbestvan 

Goran weke programê xwendinê dihat gotin. 

 

Her weha di nava salên 1960-1969an de hin Ģagirdên kurd li derve doktora dikirin û 

Ģehadetnameyên dokotorayê di edebîyata kurdî de bi dest anîn. Îcar eve bû eger ku dergehek 

nû ji bo rexneya edebî vebe weke: 

(Rîyalîzim di Edeba Kurdî da) ya Dr. Îzedîn Mistefa Resul, (Kurtemêjûy Hawçerxî Edebiyatî 

kurdî) ya Dr. Maruf Xeznedar, (Hacî Qadirî Koyî- Jiyan û Berhem) ya Dr. Îhsan Fuad 

(Nihêllî, 2019: 67). 

 

Her weha hin rojname û kovarên di vî çaxî de derketin holê weke: Kovara Ronahî, 

Rojnameya Birayî û hwd. (Sabîr, 2006: 74)
 

Di nava salên 1920-1969an de pirtûk û gotarên rexneya edebî li bal van nivîskarên parve kirin 

weke:  

“Emîn Feyzî Beg, Elî Kemal Bapîr, Refîq Hîlmî, Marif Xeznedar, Îzedîn Mistefa Resol, Şêx 

Nurî Şêx Salih, Cemîl Bendî Rojbeyanî, Siyapuş, Newroz, Hisên „Arif, Elaedîn Sicadî, Tewfîq 

Wehbî, Kamil Hesen Besîr, Dr. Îhsan Fuad, Marif Berzincî, Mihirim Mihemed Emîn, 
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Mihemed Mela Kirîm, Şêx Mihemed Xal, Goran, Pîremêrd, Faêq Bêkes, Îsma‟îl Resul, 

Ebdilrezaq Bîmar, Nesrîn Fexrî û hwd
 

Di nava salên 1970-1980î de guhertineke mezin di nava kurdan de ji  alîyê sîyasî, aborî, 

rewĢenbîrî û hwd çêbû. Îcar evê guhartinê alîyê rexneya edebî jî  ji xwe re girt û pêĢkeftin ji 

xwe re anî û dergehekê nû li pêĢîya rexneya edebî vebû. Ji ber van egerên jêrîn:  

 Rêkeftinameya di 11 adarê 1970î de, di navbera BaĢûr û Dewleta Iraqê de bû. Ku di 

vê rêkeftinê de mafê gelê kurd hate dayîn ji bal dewleta Îraqê ve; ku gelê kurd azad 

bû û zimanê kurdî bû zimanekî fermî li dem û dezgehên dewletê. Îcar qonaxeke nû 

li Iraqê û BaĢûrê Iraqê dest pê kir û guhartin di hemû warên rewĢenbîrî de çêbû û 

nivîskarê kurd azadî û bêsansor berhem û gotar dinivîsîn. Her weha her ji encamê 

vê rekeftinameyê de hin kovar û rojname derketin holê, ku em dikarin bibêjin cuda 

bû digel salên pêĢîn, ku di salên pêĢîn de kêm kovar û rojname derketibûn. Lê belê 

di sala 1970î de û vir ve ev kovar û rojname derketin holê weke kovara:  

“Nûserî Kurd, Ruşenbîrî Niwê, Rojî Iraq, Hewlêr, Asoy Zanko, Kolêcî Edebiyat, Beyan, 

Sirwe, Defterî Kurdewarî, Kurî Zanyarî Kurd, Nûserî Niwê, û hwd.  

Her weha rojama weke: Hawkarî, Bîrî Niwê, Birayetî, û hwd.  

Îcar di nava rûpelên van kovar û rojnameyan de pir gotarên rexneya edebî hatine nivîsandin. 

Anku bêhtir rexneya edebî geşe kir û pêşkeftin ji xwe re anî ”. (Resul, 1981)
 

 Her weha derketina hin pirtûkên edebîyata kurdî, ku di nava wan pirtûkan de qala 

rexneya edebî hatîye kirin, ew jî ev in:  

“Karwanî şî‟rî niwêy kurdî ya Kakey Fellah, Şî‟rî kun û niwê ya A. B. Hewrî, Çend 

meseleyekî şî‟rî ya Şêrzad Ebdulrehman, Nerix Şinasî ya Elaedîn Sicadî, Her weha di dawîya 

1970î de Heme Seîd Hesen du pirtûk bi navê Şî‟r Helwîste û Wişekan degerênewe medarî 

xoyan, Edeb û rexne ya Ezîz Gerdî, Pîremêrdî Şa‟îr ya Mihemed Resul Hawar, Çend sirincêk 

le Pîremêrdî şa‟îr ya Fireydun Elî Emîn û hwd.  (Resul, 1981) 

Îcar derketina van pirtûkan bû eger ku rexneya edebî ya kurdî ber bi pêĢ ve biçe û bizava 

rexneya edebî ji qonaxên pêĢî xwe xurttir bû. 

 Damezirandina Giropê Riwange
1 

di sala 1970î de bû eger ku hin gotarên rexneyê ji 

bal nivîskaran bihên nivîsîn. Îcar hin nivîskaran pesin û piĢtevanîya Giropê 

Riwange dikir. Hin nivîskaran dijî Giropê Riwange gotar dinivîsîn. Heta nivîskarên 

vê giropê digel hin nivîskarên din têksta edebî dikir rêyek ku bersiva hevdu didan. 

                                                           

 Giropê Riwange di sala 1970î de li bajêrê Hewlêr hate damezirandin. Nûjenkirin di roxsar û Naveroka helbestê 

armanca sereke ya  Giropê Riwangeyan bû. 
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Îcar her çawa be giring e bihê gotin ku damezirandina Giropê Riwange bû eger ku 

rexneya edebî pêĢkeftin ji xwe re anî.  

 Her weha weĢanxane di nava kurdan de bi awayekî baĢ li Silêmanî û Hewlêrê 

derketin holê. 

Lê belê rêkeftinameya xiyanetkara Cezayîrê ya 1975an di nava dewleta Iraqê û Îranê de çêbû. 

Di vê rêkeftinameyê de hemû mafê gelê kurd jê hat sitandin, ku di beyannameya 11 adarê ya 

1970î de dabû gelê kurd. Her weha piĢtî 1975an Enfalê bi serê gelê kurd de anî. Armanca wan 

ji Enfalê ew bû ku gelê kurd nehêlin û ji nav bibin. Îcar ji vê rewĢa xirab a BaĢûrê Iraqê 

bandora xwe li ser rexneya edebî ya kurdî kir, ku edebîyat bi awayekî giĢtî û rexneya edebî 

weke beĢek ji edebnasî yê ber bi lawazî û paĢve diçû. Lê belê di dawîya salên 1970î de hin 

gotar û berhemên kêm yên rexneya edebî derketin holê(Hemn Karim M Salih M salih, 

2016:55). Taybetmendîyên rexneya edebî ji vî çaxî ev in:   

 Nivîskaran li gorî bîr û boçûnên xwe têksta edebî Ģirove dikirin. 

 Rexnegirên taybetmend û pispor tune bûn. 

 Di berhem û gotarên wî çaxî de hêriĢkirin û xeberdan digel hev bû. 

 Hewildaneka kêm hatkirin ji bal rexnegiran ku ĢaĢîyên têkstan sererast bikin. 

 Bi awayekî baĢ ji têgeha rexneyê fêm nekiribûn. 

Nivîskarê di nava salên 1970-1980î de pirtûk û gotarên rexneya edebî belav kirin. Hin ji wan 

nivîskaran yên Qonaxa PêĢîn bûn, anku salên borî bûn û karê xwe didomand. Hin ji 

nivîskaran destpêk bû di meydana rexneya edeba kurdî de ku gotar û berhem belav dikirin. 

Ew jî ev nivîskar in : 

“Dr. Îzedîn Mistefa Resul, Dr. Marif Xeznedar, Ehmed Herdî, Kakey Fellah, Dr. Mihemed 

Nurî Arif, Dr. Amîn Elî Mutabçî, Refîq Sabîr, Selah Şiwan, Erselan Baîz, Mehmod Zamdar, 

Hesîb Qeredaxî, Şêrko Bêkes, Dilşad Ebdilla, Dilşad Merîwanî, Sabîr Reşîd,  Ezîz Gerdî, 

Mihemed Salih Dîlan, Muherem Mihemed Emîn, Mihemed Mewlud(Mem), Iraq Mukiryanî 

(Sabîr, 2006: 60-100) 
 

Kemal Xembar di pirtûka “Berew cîhanî şî‟rî çend şa‟rêk” de ji bo rexneya edebî di 1970î de 

dibêje: 

“Zorbey rexnekan xalî nebûn le kartêkirdinê aydiyolojîya ziyatir bayexyan be nawero de da le 

wey bayex bayex be layenî hûnerî bidin. Meger car û bar lemewla  hendê rexnegir tiwaniyan 

le meseley teknîkî şî’r û çîrok nizîk bibinewe.” 
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Ewaney ke rexneyan denûsî jimareyekî kem bûn hindêkiyan gorepanekeyan çolkirdewe, 

hindêkîşyan berdewamin, belam dûrin le edeb û rexney niwê. Le ber ewe neyantiwanîwe 

xoyan pê bigeyenin û şitî niwê pêşkeş bikin”  

(Xembar, 2008: 390-391).
 

Her weha di nava salên 1980-199î0 de bi awayekî giĢtî rewĢa BaĢûrê Iraqê xirab bû. Îcar 

rexneya edebî paĢ ve çû û lawaz bû.  Ji ber van egerên jêrîn: 

Enfala gelê kurd ji bal dewleta Iraqê ve her didomand. Ku gelê kurd dikuĢtin û mal û xanîyên 

kurdan xirab dikirin. Ya duyan despêka sala 1980î de Ģêrê di nava Iraq û Îranê de dest pê kir û 

vî 8 salan dom kir. Anku di 1988an de dawî li Ģer hat. PaĢê her di sala 1988an de Kîmyabaran 

bi Helepçe de kir. Ku 5000 kesên sivîl kuĢtin.  Ji ber van du egerên li jorîn rewĢa BaĢur 

nexweĢ û xirab bû. Îcar vê rewĢa xirab bandora xwe li ser rexneya edebî kir ku ber bi paĢ ve 

biçe û lawaz be. Lê belê ev rewĢa ne bû, eger ku hîç gotar û berhemên rexneya edebî derkevin 

holê, Belkî gotarên rexneya edebî di kovar û rojnameyan de ji bal nivîskaran ve her dom kir 

(Zebari & Babayiğit, 2021a) 

 Hebûna kêm kovar û rojnameyan di nav salên1970î de kêm bû. Îcar di nava wan 

kovar û rojnameyan de qala mijarên rexneya edebî dihat kirin weke kovar û 

rojnameyên : “Rewşenbîrî Niwê, Rojî Iraq, Nusrsî Kurd, Rojî Iraq, Karwan, Beyan, 

Kurî Zanyarî,”. Her weha rojnameyên : “Hawkarî, Paşkoy Îraq, Bizav, Aso” ku di 

nava van rojname û kovaran de qala mijarên rexneya edebî dihat kirin (Hîtu, 2012: 

131).
 

 Damezirandina Gropa Telî‟yekan(PêĢrewekan)
. 
di despêka 1980î de. Hin nivîskaran 

ji bo vê giropê gotarên rexneya edebî nivîsîn. Îcar hin nivîskar dijî vê giropê gotar 

dinivîsîn û hin nivîskaran piĢtevanîya vê giropê dikir. Îcar Eve bû eger ku rewĢa 

rexneya edeba kurdî ber bi pêĢ ve biçe. 

 Her weha derketina hin pirtûkên edebî ku di nava wan pirtûkan de qala rexneya 

edebî dihat kirin weke:  

“Pertûka Çend basêk derbarey edeb û rexney edebî ya Îsma‟îl Resuî (Resul, 1981) û
 
Çend 

witarêk derbarey edeb û rexney kurdî ya Kemal Memend Mîrawdelî ( Mîradelî, 1981). Pertûka 

Naley Derûn ya Şêx Mehemed Xal û hwd.” 

 

Taybetmendîyên rexneya edebî wî çaxî: 

 Rexneya wî çaxî rexneyeka hevalînî bû. Anku pesnê berhemên nivîskarî dikir ji ber 

hevalînîyê. 
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 Têksta edebî dikir rêyek ji bo bersivdana hevdu. Anku rexne di xizmeta têkstê de 

kar înanîye. 

 Li gorî bîr û boçûnên xwe têksta edebî Ģîrove dikir. 

 Li gorî teorîyên rexneyê têksta edebî Ģîrove edikir. 

 Teorîyên rexneya edebî ketin di nava edeba kurdî de weke Dr. Kamil Hesen Bresîr 

behis dike. 

Evan nivîskarên jêrîn pirtûk û gotarên xwe di nava salên 1980-1990î de parve kirîne: “Kemal 

Xembar, Îsma‟îl Rojbeyanî, Azad Ebdulwahid, Fireydûn Ebdull, Dr.Nafih Akreyî, Dr. Îhsan 

Fuad, Dr. Îzedîn Mistefa Resull, Selah Şiwan, Mewlûd Îbrahîm Hesen, Mehmud Zamdar, Edil 

Germîyanî û hwd. ” (Zebari & Babayiğit, 2021b) 

Her weha di nava salên 1991-2000î de çaxê zêrîn di nava kurdan de dihê hesibandin, ji ber ku 

BaĢûr azad bû. Îcar ev yek bû eger ku rexneya edebî ber bi pêĢ ve biçe, ji ber van egerên jêrîn: 

 Serhildana li BaĢûrê Iraqê çêbû. Îcar gelê kurd azad bû û ji bin zilm û sitemê 

derketin. Ev bû eger ku her kes azad xeber bide û binivîse. 

 Vebûna zanîngehan li BaĢûrê Iraqê ku di nava wan zanîngehan de beĢa ziman û 

edeba kurdî vebûn û rexneya edebî weke ders di nava progirayê xwendinê de di hat 

xwendin. 

 WeĢanxane derketin holê, ku di nava wan weĢanxaneyan de pirtûkên rexneya edebî 

û kovar û rojname derketin holê. 

 Damezirandina hin giropên nûxwazî ku bûne eger ku rexneya edebî ber pêĢ ve biçe. 

 

Dîroka Rexneya Edebî li Devera Badînan   

Serhildana edebî li hêrêma Badînan heta salên 1930î dizivire. Ku nivîskarên devera Badînan 

berhemên xwe di kovar û rojnameyên ġamê û soranan de parve dikirin. Çunkî her ji salên 

1930-1969an de hîç kovar û rojnameyek li devera Badînan tune bû. Îcar ji ber tunebûna 

rojname û kovaran li devera Badînan nivîskarên devera Badînan berhem û gotarên xwe di 

kovar û rojnameyên ġamê û soranan de parve dikirin. Îcar ji ber vê yekê rewĢenbîran agahî ji 

berhemên wan tune bû û rexne lê nedihat girtin. Ji ber vê yekê asta rexneyê bi awayekî baĢ 

lawaz bû. Anku em dikarin bibêjîn heta salên 1969an rexne li devera Badînan tune bû (Xalîd, 

2004: 13). 

Le belê di salên 1970-1990î de qonaxeka nû li herêma Badînan derket holê. Çunkî YNK-D 

hat damezirandin û hin rojname û kovar derketin holê weke: “Hîvî 1970-1974an de ku 7 
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hejmar jê re derketin. Rewşen 1973an de tenê yek hejmar. Peyv di 1980î de tenê yek jimare. 

Dengê Me 1980- 1984an de. Çiya du jimare derketin holê.” (Nihêlî, 2013: 5-8). Îcar ji ber vê 

yekê rewĢa edebî û rexneya edebî li devera Badînan ya xirab bû heta berî serhildana BaĢûrê 

Iraqê.  Her weke Ehmed Ebdulla Zero dibêje: 

“ Rexneya edebî ya ekadimîk tune bû. Belkû bi tinê têbînî û alîyên şaşî di têkstê de dihatin 

eşkerekirin. Anku rexneya edebî di Qonaxa destpêkî da bû.” 

(Zero, 2017).
 

  

Her weha Dr. Nafi „Akreyî ji bo rewĢa rexneya edebî li devera Badînan dibêje: 

“Rexneya edebî li Devera Badînan bi taybetî û li herêmekanî zor qurbeser û sawaye û li ser 

hîç binaxekê ekadimîk û hûnerî tune ye. Belku bo teşhîr û xeberdan û hevaletî û pesnkirinê ye. 

Anku ew yek eşkere ye ku bi awayekê baş rexneya edebî peyda nebûye. Mirov şermizar dibe 

eger qala rexneya edebî bike.” 

(Akreyî, 1981: 55) 

             Ji van xeberan re eĢkere dibe ku rexneya edebî bi awayekî giĢtî li BaĢûrê Iraqê û 

devera Badînan bi taybetî heta berî serhildana 1991ê de ya lawaz û akademîk tune bû. Çunkî 

rexneya wî çaxî de caran bersivdan û hêriĢkirana hevdu bû. 

Evan nivîskaran berhem belav dikirin weke: “Sadiq Bihaedîn Amêdî, Feysel Mistefa, Xelîl 

Dihokî, Ebdulrehman Mizîrî, Îdrîs Mihemed Elî, Mehemed Emîn Doskî, Dr. Nafi‟ Akreyî, 

Ehmed Ebdulla Zero û hwd .” (Nihêllî, 2019: 68). 

Lê belê piĢtî 1991ê li baĢûr serhildan çêbû. Îcar ji ber vê yekê Bakûrê Iraqê bi awayekî giĢtî 

guhertin çêbû di sîyaset, dîrok, edebî û hwd. Anku qonaxeke nû li baĢûr çêbû. Îcar vê yekê 

bandora xwe li ser edebiyatê tevahî hebû û rexneya edebî jî weke beĢek ji edebê kete 

qonaxeka nû, ji ber van egerên jêrîn: 

 Serhildan çebû û gel azad bû hemû kesan bi azadî dinivîsî. 

 Zanîngeha Duhokê 1992an de ava bû. Di nava zanîngehê de beĢa ziman û edeba 

kurdî vebû, rexneya edebî weke progiramê xwendinê hat xwendin û hin tezên 

lîsansa bilind û doktorayê li ser rexneya edebî hatine nivîsandin. Îcar eve hemû 

dibin eger ku rexneya edebî ber bi pêĢ ve biçe. 

 Avabûna giropên edebî weke “Giropê nûkirin her û her û Gropa Akrê” bûn eger ku 

rexneya edebî ber bi pêĢ ve biçe. Çunkî avabûna van her du girûban rexne jê re 

dihat girtin. Hin kesan dijî giropî sekinîn û hin kesên din piĢtevanîya giropî dikir.  



 

43 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

 Her weha rola rojname û kovaran pêĢveçûn ji xwe re anî. Çunkî berî 1991ê asta 

rojname û kovaran li devera Badînan lawaz bû. Lê belê piĢtî serhildana 1991ê hin 

rojname û kovar derketin holê weke “Nûxaz, Metîn, Pîrs, Nûbûn, Serheldan û hwd 

.” Îcar ev bû eger ku rexneya edebî peĢ ve biçe. 

 

 ENCAM 

Reh û kokên dîroka rexneya edebî li BaĢûr, ji bo helbesta kilasîk a kurdî dizivire. Çunkî 

îĢaretên rexneya edebî di helbestên klasîk de dihên dîtin. Reh û kokên rexneya edebî di nava 

edebê kurdî de ji bo çaxê 19an helbestvan NALÎ dizivire. Çunku îĢaretên rexneya edebî di 

helbestên NALÎ de dihên dîtin Weke helbest çi ye? Çavkanîya helbestê çi ye? Helbesta baĢ 

divê çawa be? 

Devera Badînan li qonaxa piĢtî Serhildana BaĢûr pêĢkeftin ji xwe re anî. Lê belê di asta pêdivî 

de tune bû. Anku rexneya wan li gorî rê û rêbazên rexneyê lawaz bû. Nemaze rê û rêbazên 

rexneyê tune bûn. Lê belê piĢtî çaxê 2003an bêhtir geĢekirin ji xwe re anî û rê û rêbazên 

rexneya nû hatin dîtin. Lê belê bi awayekî teorî qala wan hatîye kirin. Di warê piraktîkî de di 

asta pêdivî de tune ye. 
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