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EVDIRREHÎM REHMÎ HEKKARÎ Û BERHEMÊN WÎ YÊN JI
BO BIÇÛK, CIWAN Û JINAN 1
Ayhan TEK *
KURTE
Evdirrehîm Rehmî Hekkarî, wek nivîskar û rewşenbîrekî tesîreke mezin li
edebiyata Kurdî kiriye. Wî di gelek kovar û rojnameyên wek Jîn, Serbestî û Ehli
Sünnetê de nivîs belav kirine. Ligel wê hêbetek kitêb jî li paş xwe hêlane. Rehmî
Hekkarî zêdetir bi helbestên xwe yên Kurdî -yên ku di Jînê de belav bûne- û
nivîsên xwe yên Ehli Sünnetê de weşiyane dihête nasîn. Lê ji ber ku berhemên wî
hemû negeheştine ber destê xwendevanan gelek aliyên wî yên dî nehatîne zanîn. Ji
wan yek a girîng ku em jî dê di vê gotarê de behsê jê bikin, nivîskariya wî ya
derbarê zarok, ciwan û jinan de ye. Rehmî Hekkarî hem bi Kurdî hem jî bi Tirkî,
gelek berhem ji bo biçûkan nivîsîne ku di nav wan de yên rasterast bo zarokên xwe
nivîsîne gelek balkêş in. Lewra wî ji bo her çar zarokên xwe bi navê wan, çar
berhemên cuda nivîsîne. Ji bilî wan, du berhemên dî yên Tirkî hene ku dîsa ji bo
biçûkan nivîsîne. Dîsa hem di kovara Jînê de hem jî di Gaziya Welat-1ê de wî
bang li zarokan kiriye. Helbet tabloyên kêşana lêkerên Kurdî ku bi kovara Jînê ji
bo zarok û ciwanên Kurd hatine belavkirin jî di tarîxa edebiyata Kurdî de ciheke
girîng digirit. Bi vî şiklî ew aliyên taybet yên Evdirrehîm Rehmî Hekkarî zêde
nahên nasîn, em jî dê di vê gotarê de hewl bidin ku wan pêşkêş bikin da ew
nivîskar zêdetir bête nasîn. Lê ji ber ku naverok û mijarên wan berheman berfireh
in em dê di vê gotarê de tenê behsa berhemên Rehmî Hekkarî yên Kurdî bikin.
Peyvên Sereke: Evdirrehîm Rehmî Hekkarî, Rewşenbîrî, Edebiyata Zarokan,
Ciwan.
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ÖZET
Abdürrahim Rahmi Zapsu ve Kadın, Çocuk ve Gençler İçin Yazdığı Eserleri
Abdürrahim Rahmi Zapsu, bir yazar ve aydın olarak Kürt yazın ve düşün hayatına
önemli katkılar sunmuş bir isimdir. Zapsu’nun özellikle Osmanlı son dönemi Kürt
gazete ve dergilerindeki yazıları, söz konusu katkıları için iyi örnektir. Jîn, Serbestî
ve daha sonra Ehli Sünnet’teki yazıları ile tanınıp bilinen Zapsu’nun Türkçe
yazılarının çoğu günümüze ulaşmışken yayınlanmayan ya da ulaşılmayan pek çok
Kürtçe eseri söz konusudur. Biz de bu yazıda onun çok fazla bilinmeyen ve
çocuklar, gençler ve kadınlar için yazdığı eserlerini irdeleyeceğiz. Zapsu’nun
çocuk yazını konusunda ayırt edici özelliği, onun başkalarının çocuklarına
yazmaktan ziyade, doğrudan kendi çocukları için eser telif etmiş olmasıdır. Zapsu,
çocukları ile diyalog tekniğini kullanarak kaleme aldığı Türkçe eserlerinde din
meselelerini sorgulamıştır. Diğer taraftan Kürt genç ve çocukları için Jîn
gazetesi/dergisi ile hediye olarak tasarladığı Kürtçe fiil çekimi tabloları oldukça
ilginç ve önemlidir. Zapsu’nun özellikle gençlere yön vermek amacıyla kaleme
aldığı Gaziya Welat-1’deki şiirleri büyük ses getirmiştir. Bu bağlamda bu yazıda,
çocuklar ve kadınlara yönelik yazdığı şiirleri ile Zapsu’nun bir Kürt aydını olarak
Kürt edebiyata etkisini göstermeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Abdürrahim Rahmi Zapsu, Entelektüellik, Çocuk Edebiyatı,
Gençlik.
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Evdirrehim Rehmi Hekkari and His Works for Children, Youth and Women
Evdirrehim Rehmi Hekkari, as an author and intellectual, had a great influence on
Kurdish literature. He has published his writings in several magazines and
newspapers, such as Jin, Serbesti and Ehli Sunnet. He has also left a great number
of books behind. Rehmi Hekkari is mostly known for his Kurdish poems that are
published in Jin, and his writings in Ehli Sunnet. Due to the lack of information
regarding all his works, many of his features remain unknown by the readers. One
of the important ones, on which this research focuses, is his authorship about
children, youth and women. Rehmi Hekkari has conducted many works, both in
Kurdish and Turkish languages, for children and those which are written directly
for his own children have very interesting side. Therefore, he has done for works
for each of his four children. Apart from his own children, he also has two more
works written in Turkish language dedicated to children. Also, in both magazines,
Jin and Gaziya Welat, he has directly addressed to children. Indeed, the Kurdish
word conjugation tables that are offered to Kurdish children and youth in Jin
magazine have important place in the history of Kurdish literature. However, the
special sides of Evdirrehim remain unknown, and in this regard, this work is aimed
to introduce them so that this author gets more recognition. On the other hand, due
to the wideness of context and subjects of these works, this research focuses only
on Rehmi Hekari’s works that are written in Kurdish language.
Key Words: Evdirrehim Rehmi Hekkari, Intellectuality, Childen’s Literature,
Youth

Destpêk: Nêrînek li Edebiyata Zarokan ya Kurdî
Di edebiyata Kurdî de tarîxa berhemên ku ji bo zarok û ciwanan hatine nivîsîn
heta sedsala 17ê diçît. Lewra li gor lêkolînên li ser edebiyata zarokan, metnê
yekem yê edebiyata zarokan Nûbihara Biçûkan (1683) e. Bi vî şiklî, çawa ku li
ser Mem û Zînê mesnewiya Kurdî dest pê diket, edebiyata zarokan jî bi
berhemên Ehmedê Xanî (1651-1707) dest pê diket. Ji ber ku Nûbihara Biçûkan
yekemîn ferhenga ‘Erebî-Kurdî ye wek yekemîn berhema derbarê leksîkolojiya
Kurdî de jî dihête qebûlkirin (Tek, 2018a, 7). Herwisa di metnên piştî berhemên
Xanî hatine de, dîsa tesîra Xanî diyar dibit. Li ser wê jî mirov dişêt bibêjît ku her
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du berhemên Xanî, Nûbihara Biçûkan û ‘Eqîdeya Îmanê (1687), ji aliyekî ve
motîvasyonek çêkirine ku berhemên wisa di Kurdî de bihêne nivîsîn û ji aliyê dî
ve jî ew bi xwe bûne kanonek ku bandorê li ser berhemên piştî xwe bikin.
Hem li ser berhemên Xanî hem jî li ser berhemên piştî wan mirov nikarit bibêjît
ku di Kurdî de edebiyateke xurt ya zarokan heye. Lewra di edebiyata Kurdî de
metnên ku bi muxetabiya zarokan hatine nivîsîn hebin jî, di navbera van metnan
de salên dirêj derbas bûne û heta salên dawî bi Kurdî qadeke wisa ya xurt
çênebûye. Helbet sebebên gelek cuda hene ka çima bingeheke serketî pêk
nehatiye. Beriya her tiştî, Kurdan heta tarîxeke nêzîk saziyên girîng yên
perwerdehiyê û hunerî nebûne. Yên heyî jî zêde domdirêj nebûne. Ji ber wê jî
şair û rewşenbîrên civata Kurdan ji bo zarokên serdema xwe û nifşên piştî xwe bi taybet jî ji bo zarokan- kêm berhem nivîsine, yan yên li berdest in kêm in yan
jî ji wan kêm nimûne geheştine îro. Ji aliyê dî ve jî metnên ku hatine nivîsîn jî ji
edebiyata zarokan zêdetir ji bo perwerdeya zarokan in. Lewra tişta ji metnên
Kurdî derdikevîte der, perwerdekirina zarokan û berhem nivîsîna seba wî karî ji
bo şairên Kurdî bûye cihê xemxwariyê. Ji ber wê jî, têgehên edebiyata zarokan û
perwerdeya zarokan çiqas bi hev re têkildar e ewqas jî tevlihev dibit.
Gava mirov li metnên dî yên ji bo zarokan hatine nivîsîn dinêrît, tesîra Xanî di
hilbijartina metnan de jî xuya diket. Lewra çawa ku ji berhemên Xanî yek
ferhenga menzûm e ya din eqîdename ye, di berhemên piştî Xanî dihên de jî vê
nerîtê dewam kiriye. Ji wan metnan yek jî Gulzara Ismaîlê Bazîdî (1655-1710)
ye. Ev berhema Bazîdî jî ferhengeke menzûm e ku di wê de meneya kelîmeyan
bi Erebî, Farisî û Kurdî hatine dan. Bi vî şiklî ev berheme, ferhengeke sêzimanî
ye.
Şêx Me‘rûfê Nodeyî (1753-1837) bi navê Luxetnamey Ehmedî (1790)
ferhengeke menzûm nivîsiye. Di vê ferhengê de jî meneya kelîmeyan bi Kurdî
(Soranî) û Erebî cih digirin. Dîsa Mîrsadu’l-Etfala (1912) Şêx Mihemed
Kerbelayî jî ferhengeke menzûm e ku di wê de jî zimanên berhemê Farisî û
Kurdî ne (Tosun, 2018, 149-150). Herwisa di wê de jî tê gotin ku meqseda wê
ew e ku zarokên Kurdan bikaribin Farisî fêm bikin û meneya kelîmeyan bi wî
zimanî bizanibin (Işık, 2017, 75). Kerbelayî çawa ku li ser şopa Xanî berhema
xwe nivîsiye herwisa di berhema xwe de behsa girîngiya nivîsîna bi zimanê
Kurdî jî kiriye (Tek, 2018a, 83). Ew jî nîşan didet ku kanona ku Xanî diyar
kiriye piştî wî jî dewam kiriye.
Di edebiyata zarokan ya bi Kurdî de piştî ferhengên menzûm, eqîdenameyên
menzûm hatine nivîsîn. Ev nerîte jî dîsa piştî ‘Eqîdenameya Ehmedê Xanî bûye
‘adet û di medresyan de wek metnên mufredatê jî hatine dîtin. Li pey
‘Eqîdenameya Xanî, ‘eqîdenameyek jî ya Mewlewî (1806-1882) ye. Di vê
berhemê de jî dihête gotin ku ew ji bo zarokan hatiye nivîsîn (Ehmed, 2005, 8: ji
neqla Tosun, 2018, 149).

The Journal of

Mesopotamian Studies

Periodical Journal for Kurdish, Arabic and Syriac Studies
Vol. 4/1 Winter 2019

53

Ayhan TEK

Di edebiyata zarokan de rola kovaran jî pir girîng e ku di gelek kovarên Kurdî
de yan li ser mijarên edebiyata zarokan nivîs derketine yan jî kovaran hin rûpel
ji vê mijarê re terxan kirine. Lê rasterast kovarên ji bo zarokan hatine
damezirandin û bi vî şiklî belavbûyî jî hene. Yeki ji wan jî kovara Kepirê ye ku
bi salan li Dihokê bi piştevaniya dezgehê Spîrêzê derketiye. Kovara Kepirê hem
bi awayê rengîn û çapeke baş hem jî ji aliyê naverokê ve nêzîkê jiyana zarokan e
ku ew bi du zaravayan (Soranî-Kurmancî) hem bi tîpên Soranî hem jî yên Latînî
derdikevît. Dîsa her bi piştevaniya Spîrêzê kovara Ciwan jî divê mirov behsê jê
biket ku ew kovara werzişê ye ku ji bo jin, ciwan û nûciwanan derdikevît. 2
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Di tarîxa Kurdî de herçiqas hejmara wan zêde nebin jî kovarên ji bo zarokan
hatine derxistin têne dîtin. Yek ji wan kovaran jî Girr û Gallî Mindallanî Kurd e
ku ew ji aliyê rola wê û girîngiya tarîxî ve gelek balkêş e. Girr û Gallî
Mindallanî Kurd kovareke taybet ji bo zarokan e ku ew bi piştevaniya Komara
Mehabadê derketiye. Kenan Subaşı li ser vê kovarê lêkolînek kiriye û sê jimarên
wê ji Soranî bo Kurmancî wergerandine û metnên wan jimaran jî wek faksîmîle
di dawiya xebata xwe de dane (Subaşı, 2018, 137-183). Ew kovara zarokan ji
aliyê tarîxîbûna xwe zêdetir, girîngiya wê ya resmîbûnê ve girêdaye. Lewra
mirov dikarit ji wê xebatê bigehe encamekê ku ka di zihna Kurdan de
paradigmayeke çawa derbarê xebatên edebiyata zarokan de heye? Di vê kovarê
de navdarên wekî Mela Qadirê Muderrisî (1902-1992), Hêjar Mukriyanî (19201991) û Hêmin Mukriyanî (1920-1986) jî wek nivîskar têne dîtin û ji vî alî ve jî
rola wê kovarê muhim e û divêt di xebatên li ser edebiyata zarokan de cihê wê
bête diyarkirin.
Bêguman navê balkêş ku ji bo zarokan di serdema modern de berhem nivîsiye
M. Emin Bozarslan e. Bozarslan, herçiqas zêdetir bi xebatên xwe yên ilmî bihête
nasîn jî, rola wî di edebiyata zarokan ya bi Kurdî de gelek muhim e. Berhema wî
ya ewil ku ji bo zarokan derbarê alfabeya Kurdî de ye. Alfabe di sala 1968ê li
Stenbolê hatiye çapkirin û di sala 1980yê li Swêdê-Borasê ji nû ve hatiye
çapkirin (Bozarslan 1968; Ekinci, 2016, 16). Li gor agahiyên di dawiya Meyro
de dihêne dan, ev berhem bi mebesta fêrkirina alfabeya Latînî-Kurdî hatiye
nivîsîn ku li ser bergê berhemê jî du zarok (yek kur yek jî keç) bi alfabeya Latînî
herfan dinivîsin û rêzikan dixwûnin (Bozarslan, 1981a, 77). Dîsa di rûpelên
dawî yên Meyro de reklama du berhemên Bozarslan tê kirin ku ew “di nêz da
derdikev[in].” Ji wan yek Mir Zoro ye yek jî Gurê Bılûrvan e ku di binê
serenavê her du berheman de jî ev îbare heye: “(Pırtûka Zarûkan).” Di Mir Zoro
de 12 metelokên Kurdî digel wêneyên taybet yên ji bo wan berheman hatine
çêkirin cih digirin. Herwisa di Gurê Bılûrvan de jî 6 metelok bi vî awayî hene. Ji
bo van her du berheman jî tê gotin ku dê ew berhem xwendekarên xwe hem
bidene kenîn hem jî wan kur û dûr bifikirînin (Bozarslan, 1981a, 78-79;
Bozarslan, 2000).
2

Ji bo zêdetir agahiyên derbareyê kovarên Kepir û Ciwanê bnr. (www.spirez.net û www.spirez.org).
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Pirtûka Bozarslan ya balkêş Meyro jî di sala 1979ê de derdikevît û paşî jî di
1981ê de li Borasê dihête weşandin (Bozarslan, 1979; Bozarslan, 2000, 121). Di
vê berhemê de 10 kurteçîrok hene ku di wan de mekan, leheng û navên wan
Kurdewar in. Taybetiya di motivasyona Bozarslan de bala mirovî dikêşît û wî
hinekê nêzîkê Evdirrehîm Rehmî diket, pêşkêşkirina Meyroyê ye ku wî ew bo
kurê xwe nivîsiye. Ji ithafa Meyro mirov agahdar dibit ku kurê wî, Ganî
Bozarslan di tarîxa 10.05.1978ê dihête kuştin û ew jî 15.11.1978ê de Meyroyê ji
bo bîranîna kurê xwe temam diket (Bozarslan, 1981a, 5). Yanî M. Emin
Bozarslan di navbera 5-6 mehan de, Meyroyê bi zimanê Kurdî amade diket. Ji
ber wê motivasyonê û tesîra êşa kurê xwe bi zimanê xwe berhemekê bo zarokan
dinivîsît. Ew jî nîşan didet ku rewşenbîreke Kurd li ser birîna xwe ya bavbûnê ji
bo hemû zarokên Kurdan bi zimanê wan berheman dinivîsît. Li ser vê yekê
mirov dişêt bibêjît ku Meyro, di tarîxa edebiyata zarokan de xwedî cihekî girîng
e. Lewra Bozarslan piştî vê pirtûkê nêzîkê bîst berhemên cuda yên ji bo zarokan
nivîsîne, belav kirine. Divêt nehête jibîrkirin ku ev tesbîtên me li ser xwendina
metna wî ye. Ne ku rasterast nivîskarê wê berhemê derdibire ku wî ew ji ber
kuştina kurê xwe nivîsiye. Lê bi ya me, wê yekê tesîr li ser nivîskarî kiriye ku wî
berê xwe daye nivîsîna berhemeke wisa.
Berhemên ku M. Emin Bozarslan ji bo zarokan nivîsîne (li gor kronolojiya wan
ya çapa ewil) eve ne: Alfabe (1968), Meyro (1979), Mîr Zoro (1981b), Gurê
Bılûrvan (1982a), Kêz Xatûn (1982b), Serketına Mışkan (1984), Pepûk (1985),
Masiyên Beji (1987) 3, Jı Dinan Dintır (1988) 4, Ilmê Tûrık (1989), Bûka Gulsûn
(1990), Mela Kuli (1991), Guli Xatûn (1997), Kurê Mirê Masiyan (1998),
Keçıka Darin (1999a), Keçıka Qırşfıroş (1999b), Ditınhezar (2000), Gulê û Sino
(2002).
Bi vî awayî M. Emin Bozarslan ji Alfabe û Meyroyê heta Gulê û Sino di Kurdî
de bi istiqrareke serkeftî lîteraturek ava kiriye. Bi taybetî di navbera salên 19801990an de nivîsîn, çapkirin û belavkirina berhemên Kurdî zêde ne pêş de bû û
zarok li aliyekê, xwûnerên mezin jî peyda nedibûn. Lê di van salan de,
Bozarslan ji bo zarokan pirtûk nivîsîne û çap kirine. 5 Ji ber wan berhemên
Bozarslan, mirov dikarît edebiyata Kurdî ya piştî salên 1980yê ji bo edebiyata
zarokan wek dewreke bi bereket bi nav biket. 6
3

Di jenerîka çapa duyem ya Masiyên Beji de ji bo çapa ewil tarîxa 1985an nivîsiye. Lê di biyografiya M.
Emin Bozarslan de (di heman pirtûkê de jî) 1987 nivîsiye (Bozarslan 2007, 184). Loma me jî tarîxa
çapa ewil ya wê berhemê wek 1987 nivîsî.
4
Dîsa di jenerîka çapa duyem ya Jı Dinan Dintir de ji bo çapa ewil tarîxa 1987an nivîsiye. Lê di
biyografiya M. Emin Bozarslan de (di heman pirtûkê de jî) 1988 nivîsiye (Bozarslan 2009, 160). Loma
me jî tarîxa çapa ewil ya wê berhemê wek 1988 nivîsî.
5
Ji bo zêdetir agahiyên li ser naveroka hin berhemên M. Emin Bozarslan yên ji bo zarokan nivîsîne bnr.
(Ekinci 2016)
6
Helbet di Kurdî de mirov dikarît behsa wergerên ji pirtûkên nivîskarên navdar yên di warê edebiyata
zarokan de û heta wergera helbest û çîrokan jî biket. Lê di çarçoveya edebiyata zarokan de bi Kurdî çi
hatiye kirin, lêpirsîna vê nivîsê nîne. Lewra mijara sereke ya vê nivîsê tenê berhemên Evdirrehîm
Rehmî Hekkarî ne. Loma, berhemên beriya Rehmî Hekarî ên di vê qadê de û ihtimala tesîra wan ya li
ser berhemên Hekkarî, ji bo vê gotarê ciheke girîng digirît. Lê berhemên piştî wî hatine nivîsîn ji niyeta
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Wek me li jor jî gotî, di derbarê edebiyata zarokan de berhema sereke Nûbihara
Biçûkan a Ehmedê Xanî tê qebûlkirin. Ji ber wê jî tesîra Xanî di edebiyata Kurdî
de her tim dewam kiriye. Çawa ku Ehmedê Xanî ew berhem nivîsîne, çend
Kurdên piştî serdama Xanî hatî, li ser heman xetê berhem dane. Ji wan jî yek
Evdirrehîm Rehmî Hekkarî (1890-1958) ye ku wî hem ji bo zarokan hem ji bo
ciwanan hem jî ji bo jinan/dayikan berhem nivîsîne. Lê ferqa Evdirrehîm Rehmî
Hekkarî ev e ku wî ne tenê bi Kurdî nivîsîne. Wekî dî, wî ew berhem ji şairekî
zêdetir wek îdeologekî nivîsîne. Ji ber wê yekê, divêt ew pirsên li jorê hem ji bo
metnên Xanî hem jî ji bo yên Rehmî Hekkarî bêne pirsîn ku ka ew berhem aîdê
edebiyata zarokan in yan ne? Lê çawa di serdema Xanî de muxatebên ferhengên
pirzimanî zarok bûn û ew berhem ji bo zarokan dihatine nivîsîn, di serdema
Rehmî Hekkarî de jî her wekî xebatên Xanî dihatine nivîsîn. Loma divêt
berhemên wî li gor serdema wî û modaya wê serdemê bêne dîtin û analîzkirin. 7

56

Rehmî Hekkarî ji ber ku di serdemeke wisa de jiyabû ku îdeolojî, ji edebiyat û
hunerê pêşdatir bû. Herwisa karê nivîskariyê jî enstrumanek bû ji bo îdeolojiyan.
Ji ber hindê wî bi xwe jî qelemê xwe di xizmeta dîndarî û Kurdewariyê de bi kar
diîna. Di encama vê yekê de jî helbest û hunera Rehmî Hekkarî ji aliyekî ve
şêwazeke nû li edebiyata Kurdî zêde kiriye. Lê ji aliyê dî ve jî bûye sebeb ku
hunera wî hin caran ji mebest û hêzeka estetîk dûr bikevît. Feqet her çawa be, di
encama xebatên Rehmî Hekkarî de hêbetek berhem mane ku Kurd bişên li ser
wan xebatên nû înşa bikin. Bo nimûne, Rehmî Hekkarî cara ewil metnê
piyesa/tiyatroya Kurdî nivîsiye ku tarîxa wê mijarê bi xwe daye destpêkirin. Ji
ber wê, Rehmî Hekkarî ne tenê di şanoyê de, herwisa di gelek babetên dî de jî
bûye rewşenbîrekî pêşeng. Di nav van babetan de jî ya herî muhim ev e ku wî
pûtahiyeke mezin daye perwerde û exlaqê ciwanan û ji bo wan berhem telîf
kirine.
Rehmî Hekkarî wekî rewşenbîrên dî yên serdema xwe, ji bo xilasiya Kurdan
“Kurdewariyeke dîndarane” yan jî “dîndariyeke Kurdewar” hizir kiriye. Loma
mirov dişêt bibêjit ku ew yek ji ewiltirîn (belkî jî yekemîn) dîndar /Îslamciyê
Kurd e ku wî di serdema ewil de (beriya Cumhuriyetê) behra pitir bi Kurdî
nivîsiye û Kurdewariya wî pêşdatir e. Lê piştî avabûna Cumhuriyetê jî
Kurdewariya xwe paşve kêşaye û dîndariya xwe pêşve biriye.
Ji aliyekî ve ji bo têgeheştina hizr û motîvasyona nivîskarî û ji aliyê dî ve ji bo
têgeheştina tesîra wî li ser edebiyata Kurdî (herwisa tesîra serdemê li ser wî) ew
berhemên Rehmî Hekkarî girîng in. Lewra wî li Stenbola sedsala borî ji

7

tesbîta tesîrê zêdetir, ji bo nîşandana rewşa edebiyata zarokan ya Kurdî, di vê edebiyatê de cihê Rehmî
Hekarî û berhemê wî ye.
Niyeta vê gotarê, bertengkirin yan jî berfirehkirina têgeha “edebiyata zarokan” nîne. Yanî terîfek ji bo
wê têgehê nahête kirin. Tenê berhemên Rehmî Hekkarî ên pedagojik dihêne nasandin ku profîla wî ya
nivîskarî û rewşenbîriyê bihête îşaretkirin. Loma berhemên Xanî yan jî yên Hekkarî yên pedagojîk
çiqas dikevine nava wê edebiyatê, mijara xebatên berfirehtir in.
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nivîskarekî zêdetir wek aktîvîstekî hem li ser mafên Bisirmanan hem jî li ser yên
Kurdan gelek tişt nivîsîne. Ji ber wê jî têgeheştina profîla Rehmî Hekkarî dê
têgeheştina serdema wî jî ligel xwe bîne û di nav edebiyata Kurdî de jî cihê wî û
berhemên wî yên ji bo zarokan kifş biket.
Rehmî Hekkarî berhemên xwe yên Kurdî exleb di navbera salên 1919-1922ê de
nivîsîne. Yanî piştî ku komara Tirkiyê ava bûye wî êdî berhemên Kurdî
neweşandine. Helbet ji berhemên wî dihête dîtin ku wî piştî van salan jî bi Kurdî
nivîsiye. Lê wî nekariye wan biweşînit. Loma berhemên xwe yên Kurdî penive
nivîsîne û zêdetir mesaiya xwe daye meseleyên dînî û kovara Ehli Sünnetê. Di
nav berhemên Rehmî Hekkarî yên Kurdî de ji bilî nivîs û helbestên di kovara
Jînê de belav bûne eve derdikevine pêş: Memê Alan, çar heb Gaziya Welat,
Eqîda Kurdan û Dersa Dîn. Lê em dê di vê gotarê de tenê li ser berhemên wî
yên ji bo zarok, ciwan û jinan hatine nivîsîn rawestin. Bi vî şiklî dê kifş bibe ka
Rehmî Hekkarî di vê babetê de çi berhem li dûv xwe hêlane. Herwisa wî bi
motîvasyoneke çawa nivîsiye û vegotina berhemên wî çawa bûye û wan çi li
edebiyata Kurdî zêde kiriye.
I. I. Pirtûk
Evdirrehîm Rehmî Hekkarî, ji bo zarokan heft pirtûk bi Tirkî û sê pirtûk jî bi
Kurdî nivîsîne. Ji yên Tirkî jî çar pirtûk rasterast ji bo zarokên xwe nivîsîne.
Dîsa ji bo zarokên Kurdan jî sê berhemên serbixwe nivîsîne. Herwisa gelek
helbest û xebatên perakende ji bo zarokan, jin û ciwanan di kovar û rojnameyan
de belav kirine.
Di nav wan berhemên Tirkî hatine nivîsîn de bi taybet pirtûkên ji bo zarokên
xwe nivîsîne gelek muhim in. Lewra ji bo têgeheştina nêrîna Rehmî ya derbarê
zarokan û gihandina wan de ew xebat girîng in. Herwisa li ser wan berheman
mirov hem dikarît îdeolojiya serdest ya wê serdemê hem jî networka îdeolojîk
ya Rehmî Hekkarî fêm biket.
Berhemên ku Rehmî Hekkarî bi Tirkî ji bo zarokan nivîsîne ev in: Garib
Çocuklara Ahlak Aşısı (1919), Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler (1334/1915),
İslam Yavrusunun Kitabı (1956). Berhemên ku wî ji bo zarokên xwe nivîsîne jî
eve ne: Metin’in Din Soruları (1956), Hâle’nin Din Soruları (1956), Pertev’in
Din Soruları (1956), Jâle’nin İman Kitabı. Ev kitêbên ku ji bo zarokên xwe
nivîsîne, pêşiyê yek bi yek çap dibin û paşî jî hemû bi navê İslam Yavrusunun
Kitabıyê de wek yek berhem çap dibin. 8
Pirtûkên ku Rehmî Hekkarî, ji bo zarokan bi Kurdî nivîsîne eve ne: Dersa Dîn
(1921), Kilîla (Mifteya) Xwendinê: Elifbêya Kurdî û ‘Eqîda Îmanê/‘Eqîda
Kurdan. Ji ber ku derbarê Rehmî Hekkarî de xebatên me temam nebûne û hinek
8

Berhemên Rehmî Hekkarî yên Tirkî ku mirov dişêt wan di nav edebiyata zarokan de bi cih biket,
nasnameya wî ya “nivîskarê îdeolog” xweştir nîşan didin. Lê ew berhemên wî di vê gotarê de nebûne
mijara sereke. Ji ber wê me tenê yên Kurdî nirxandine.
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berhemên wî negeheştine ber destê lêkolîneran, agahiyên derheqê berhemên wî
yên ji bo zarokan nivîsîne de jî li gor zanînên niha ne. Loma tesbîtên îro dibit ku
di pêşerojê de li gor agahiyên nû biguherin. Lê berhemên ku Rehmî Hekkarî telîf
kirine û berdest, ew in yên ku me behsa wan kirî.
i. Dersa Dîn (Kürtçe Din Dersleri) -Li ser Mezhebê Îmam Şafi‘îEv kitêb di sala 1921ê de li Stenbolê hatiye çapkirin ku sernavê wê wisa ye:
“Kürtçe Din Dersleri: Dersa Dîn, Li Ser Mezhebê Îmam Şafi‘î.” Navê nivîskar
jî wisa hatiye nivîsîn: “Ji mala Hekkariyan Neviyê Hacî Teyar Begê, Evdirrehîm
Rehmî Ibn-i Pertew (Ebdurrehîm Rehmî Ibn-i Pertew, 1921, 1-2; Tek 2018b,
847-8).” Di dawiya kitêbê de lîsteyeke mufredata kitêbên Kurdî heye ku ev kitêb
di rêza sêyê de ye û tê de dihête nivîsîn ku eve ji bo sinifa duyan hatiye
hazirkirin. Di kitêbê de ruknên Islamê hatine vegotin û ji şahdekelîmê heta
destnivêj û ruknêd nivêjan û sureyên Qur’anê yên kurt û çend dua cih digirin.
Kitêb ji 17 peran pêk dihêt û wekî eqîdename û ilmihalekê -di nav kitêbên
‘ulumuddîniyye de- hatiye amadekirin. Di dawiya kitêba Gaziya Welat-1ê de ev
berheme di nav “Mekteb Külliyatından” hatiye tesnîfkirin û wek “kitêba dê bête
çapkirin” (“Derdest-i Tab’ Olan Asarı”) dihête rêzkirin (Ebdurrehîm Rehmî
Hekkarî 1919a: 25). Kitêb li ber dest e û ew ji aliyê Ayhan Tek ve digel analîza
naveroka wê hatiye weşandin (bnr. Tek, 2018b).
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Dersa Dîn, ji gelek aliyan ve berhemeke balkêş e ku hem ji bo fêmkirina hizra
rewşenbîrên sedsala borî hem jî ji bo tehlîla wê serdemê metneke enteresan e. Ji
ber ku di xebata navborî de ew metn hatiye tehlîlkirin û weşandin, em di vê
nivîsê de zêde li ser wê narawestin.
ii. Kilîla (Mifteya) Xwendinê: Elifbêya Kurdî
Rehmî Hekkarî di dawiya berhema xwe Dersa Dîn de behsa vê kitêba xwe diket
ku wî ev berheme bi niyeta fêrkirina alfabeya Kurdî nivîsiye û di nava lîsteya
kitêban de wek “kitêbêt hatî çapkirin” hatiye nasandin. Lê ev berheme heta nehe
negeheştiye ber destê me (Geverî 2017: 148-149; Ebdurrehîm Rehmî Ibn-i
Pertew, 1921: 17). Herwisa di rûpela dûmahîkê ya Gaziya Welat-1ê de jî behsa
vê berhemê dihête kirin ku navê wê jî bi şiklê Mifta Xwendî (“Mekteb
Külliyatından” Kürtçe Elifba Kitabı) derbas dibit. Lê di Gaziya Welat-1ê de ew
kitêb wek “kitêba hêj nehatî” çapkirin dihête nasandin. (Ebdurrehîm Rehmî
Hekkarî, 1919a: 25). Vêca yan ew berhem hatiye amadekirin lê nehatiye
çapkirin, yan jî hatiye çapkirin lê negeheştiye ber destê me. Her çawa be, ji bo
têgeheştina fikr û karê Rehmî Hekkarî yê di vî warî de, fikirîna wî ya li ser
behemeke wisa gelek girîng e. Lewra wekî ji danasîna wê jî diyar dibit, Rehmî
Hekkarî xwestiye ji alfabeyê heta meseleyên dînî, ji tarîxê heta tecwîd û
cografyayê zarokên Kurdan perwerde biket û ji bo tedrîsa wan, mufredatekê
amade biket. Ew niyet bi serê xwe xaleka gelek girîng e ku heta ev yeke nehête
fêmkirin, Rehmî Hekkarî jî baş nahête nasîn.
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iii. ‘Eqîda Îmanê/ ‘Eqîda Kurdan (Kürtçe Din Dersleri) -Li ser Mezhebê
Îmam Şafi‘îEv kitêbe di Dersa Dîn de wek berhemeke çapkirî dihête nasandin. Ji bo sala
duyan ya tedrîsatê hatiye amadekirin (Ebdurrehîm Rehmî Ibn-i Pertew 1921: 17;
Tek 2018b, 856). Halê wê yê çapkirî negeheştiye ber destê me, lê ew di arşîva
me de wek destxet heye ku ew di nav kulliyata Rehmî Hekkarî de ji bo çapê
hatiye amadekirin. Di dawiya kitêba Gaziya Welat-1ê de di bin îbareya “Sahib-i
Eserin Neşrolunan Asarı” de wek kitêba çapkirî dihête zikrkirin (Ebdurrehîm
Rehmî Hekkarî 1919a: 25). Ji ber wê, ihtimaleke mezin ev kitêb hatiye çapkirin
lê îro li ber destê me nîne. Kitêb wekî ‘Eqîda Ehmedê Xanî bi wezna ‘erûzê bi
helbestkî hatiye nivîsîn. Di serê kitêbê de îbareya “Kürdçe Manzum İlmihâl”
heye. Navê nivîskar jî bi vî şiklî hatiye nivîsîn: “Nazimê wê: Ji mala Hekkariyan
neviyê Hacî Teyyar Begî Ebdurrehîm Rehmî.” Tarîxa çapê jî 1334 e. Lê di
dawiya kitêbê de tarîxa xilaskirina kitêbê 1331 e. Herwisa di dawiyê de beyteke
zêde ya tarîxê heye ku tê de bi hisaba ebcedê tarîx (1331) hatiye vegotin: “Ewel
û axir ku yek e sanî yû salis ku sê / Qenc tefekkur ke bizane bûye tarîxa ewê
(Evdirrehîm Hekkarî, 1918 [1334],16).”
Derheqê vê berhemê de tişta balkêş ew e ku di destxetê de navê kitêbê li şûna
‘Eqîda Îmanê wekî ‘Eqîda Kurdan hatiye. Çêdibe du kitêbên cuda bin û yan
heman kitêb be ku pêşiyê wekî di destxetê de hatî bi şiklê “Eqîda Kurdan” be ku
wextê ku hatiye çapkirin bibe “Eqîda Îmanê.” Ji ber ku halê çapkirî li ber destê
me nîne, ev mesele jî wisa nediyar maye. Lê ji destxeta wê dihête dîtin ku di
kitêbê de dînê Islamê hatiye vegotin ku li gor şertên îmanê mirovekî Bisirman
lazim e îmanê bi çi tiştan biînît. Di dawiya kitêbê de piştî xilaskirina şertên
îmanê qismek jî li ser Muhemmed Pêxember hatiye vegotin û wisa berhem
temam bûye.
Di destxetê de nehatiye gotin ku ka ew berhem ji bo çi hatiye nivîsîn. Lê di
dawiya Dersa Dîn û Gaziya Welat-1ê de dihête gotin ku ev ji bo zarokan û
perwerdeya wan (ji bo sinifa ewil) hatiye nivîsîn. (Ebdurrehîm Rehmî Ibn-i
Pertew 1921: 17; Tek 2018b: 856).
I. II. Tabloyên Lêkeran
i- Tabloyên Kêşana Lêkerên Kurdî ji bo Zarok û Ciwanên Kurd:
Evdirrehîm Rehmî di kovara/rojnameya Jînê de ji aliyê weşandina metnên
edebiyata Kurdî, xwedanê çalaktirîn imzayê ye. Lewra di vê kovar û rojnameyê
de wî gelek nivîs û helbestên balkêş û metna ewil ya piyesa Kurdî “Memê Alan”
belav kiriye. Herwisa wî sê tabloyên lêkerên Kurdî çêkirine û wî ew tablo digel
rojnameya Jînê belav kirine ku ew ji bo zarok û ciwanên Kurdan diyarî ne:
Ebdurrehîm Rehmî Hekarî bi sê hejmarên rojnameya Jînê ve
(navbera tarîxên 1 tîrmeh – 15 tebax – 20 çiriya paşî 1920) sê
tabloyan wek diyarî belav diket ku di her tabloyekê de hem
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muxetabên d�yar�yê cuda ne hem jî m�jarên ku d� wan de hat�ne
behsk�r�n cuda ne. Tabloya yekem (1ê tîrmeha 1920ê) b� ser
navê “D�yar�yek j� bo zaroyê Kurdan”-“Kürd gençler�ne b�r
hediye” hatiye çêkirin û li aliyê çêpê-jorî “hejmar: 1” û li aliyê
dî (rast-jorî) jî “cedwel: 1” hatiye nivîsîn. Di binê van îbareyan
êdî tabloya lêkerên kurdî digel wergera wan ya bi tirkiya
osmanî hatiye dan. (Geverî 2017: 150)

Herwekî ku Ayhan Geverî jî di nivîsa xwe de îşaret kirî, baş diyar dibit ku di her
du cedwelên dî de jî muxetabên Rehmî Hekkarî ciwanên Kurd in: “D� serê
tabloyê de, îbareyên “D�yar�ya duyê j� bo xortê Kurdan”-“Kürd genclerine ikinci
hediye” hene” (152) û “Li ser tabloy[a sêyê] dîsa bi du zimanan ev îbare
nivîsîne: “Diyariya sêyê ji bo biçûkêt Kurdan” - “Kürd gencler�ne üçüncü
hediye” (153).
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Rehmî Hekkarî herçiqas di van tabloyan de îbareyên “ji bo zarê Kurdan”, “ji bo
xortê Kurdan” û “ji bo biçûkêt Kurdan” gotibe jî li beramberê van hemî îfadeyan
gotiye “Kürd genclerine.” Yanî di Kurdiya wan de sê muxetabên cuda yên salcuda hebin jî di Tirkiya wan de hemî jî bûne xort (genc). Lê her çawa be jî,
aşkera ye ku Rehmî Hekkarî dixwazît biçûk û xortên Kurdan perwerde û terbiye
biket da ku ew haydarê ziman û gramera xwe bibin. Ev yek piştî Nûbihara
Biçûkana Ehmedê Xanî nimûneyeke dî ya balkêş e ku rewşenbîrek ji bo zarok û
ciwanan berheman binivîsit. 9 Bi vî şiklî hem dewamdariya îdeolojîk hem jî
dewamdariya îdol û îdeologbûnê bi awayê “babînî” bi vê rêze-berheman ve
mumkin dibû. Ji ber wê, ji bo kesên ku dixwazin meseleyên sosyo-polîtîk bi
awayekî bingehîn biêxine bin-hêşê civakekê rêya herî baş nivîsîna ji bo zarok û
ciwanan e. Lewra potansiyela herî musaid ew sinif û ew temen e.
I. III. Helbestên ji bo Jin û Zarokan
i. Helbesta “Ji bo Civata Dayikan”
Rehmî Hekkarî, gelek caran ji nivîskarekî rêzê wêdatir wek rojnamevanekî
nivîskarî kiriye. Ji ber ku wî li ser mijarên aktuel dinivîsî, gelek nivîs û
berhemên wî yên wisa îro li ber destê me hene. Divêt em ji wan çend mînakan
bidin: piştî bihîstina xeberê kuştina Hemzeyê Miksî (ku xeberekî ne rast bû)
Rehmî Hekkarî ji bo wî bi navê “Şehîdê Kurdistanê: Hemze” helbestek
(Ebdurrehîm Rehmî Hekkarî, 1920 [1336], 2) nivîsiye. Dîsa piştî ku Şerîf Paşa ji
bo peymanbestinê çûye Parîsê li ser wî helbesta bi navê “Ji bo Şerîf Paşa”
nivîsiye û ew di Jînê de belav kiriye (Bozarslan 1988: 907). Herwisa piştî ku li
Stenbolê komeleyeke jinan dihête damezirandin, wî helbestek bi navê “Ji bo
Civata Dayikan” nivîsiye û xwastiye wê ligel wergera wê ya Tirkî di rojnameya
Serbestîyê de (di nusxeya 28ê Nîsana 1919ê) çap biket. Lê Idareya Sansûra wê
demê ev helbeste sansûr kiriye û tenê wergera wê ya bi Tirkî weşandiye. Rehmî
9

Ehmedê Xanî jî bi awayekî wek şair, “bab”ekî xurt e. Ji bo zêdetir agahiyên derheq “bab”bûna Xanî û di
edebiyata Kurdî de wek “babek edebî” tesîra wî li vê xebatê binêrin: (Tek 2018a).
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jî li ser wê yekê nivîseke Tirkî bi navê “Kürdçe Yazılar”ê di nusxa roja paştir de
belav diket ku tê de behsa vê sansûrê kiriye (Abdurrahim Rahmi, 1919: 1). Lê
helbesta xwe ya Kurdî jî di Jînê de belav diket (Ebdurrehîm Rehmî 1919b: 16;
Bozarslan 1988: 942). Bi vî awayî dihête dîtin ku Rehmî Hekkarî ne tenê di
mijara zarok û ciwanan de, di meseleyên wekî civatên jinan de jî hişyar bû. Ji
ber wê jî mirov rasterast nikare wî di qalibekî de bi cih biket. Lewra ew
kesayetiyeke pir-layî bû û li ser meselan dişiya lez û bez helbest û nivîsan
binivîsit.
Ji Bo Civata Dayikan
Pirsî ji esrê dewran: “Fenn û tereqqiya te
Dewletserê çî ye? Got:
“dewletserê jinan e”
Lewra qe nahewin ew, şev û roj ewan xebat e
Ca zariyekî mezin kin; jîna welat bi wan e
Insan bi eslê fitret ne qenc e, ne xirab e
Qenc û xirabiya me bi rakirina diyan e
Emrê Resûl e: “Cennet bin piyê ummehatan”
Lewra deha, zekawet bi terbiya ewan e
‘Ilm, fezîleta wan hindî biket tereqqî,
Techîz bibin mukemmel bi exlaqê maderane
Em dê bilind bîn hind, heta bigihîne ewcan
Wextê felahbûnê, zeman jî ev zeman e
Gotin, vekirine dayan civatekê bilindî
Ya Reb tu pêkve bîne, tewfîqekê de wane
Rehmî nedît ku laiq teqdîm biket hediyye
Hediyye ger qebûl bit wî daye cism û cane (Ebdurrehîm Rehmî
1919b: 16).

Di vê helbesta Rehmî Hekkarî de jî xuya diket ku ew ji aliyekî ve kesekî dîndar
e ku referansên wî exleb dînî ne. Ji aliyê dî ve jî wek rewşenbîrekî modern ku di
serdema xwe de pêşketina civakê bi serkeftina jinan têkildar diket. Bi vî awayî
piştgiriya wî ji bo vekirina komeleya jinan ya wê serdemê, fikra Rehmî Hekkarî
jî nîşan didet.
ii. Helbesta “Nalîna Sêwîkî”
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Helbesta Rehmî Hekkarî ya bi navê “Nalîna Sêwîkî”, helbesta dawî ya Gaziya
Welat-1ê ye. Helbest ji bilî Gaziya Welat-1ê de (Ebdurrehîm Rehmî Hekkarî
1919a: 24), di Jînê de jî hatiye weşandin (Ebdurrehîm Rehmî Hekkarî 1919c:
11-12; Bozarslan 1986: 12). Di helbestê de gazindeyên zarokekî hene ku babê
wî ji aliyê “kafiran” ve hatiye kuştin û mala wî hatiye xirabkirin. Wekî ku ji
helbestê tê famkirin, ew kesê ku di helbestê de diaxivît kesekî sêwî ye û xaniyê
wî hatiye sotin û ew li ser dewlemendî û xanedaniya xwe ya berê nemaye.
Herwisa ew bûye mihacir û muhtacê kereke nanî. Ji helbestê diyar dibit ku
leheng û vebêjerê helbestê, ji ber ku dayik û babê wî hatiye kuştin, bûye sêwî.
Lê em nizanin ka ew temenbiçûk yanî zarokekî sava ye yan ne. Feqet ji ber ku
vebêjer refereya rojên ewil yên şadman û xanedanbûna malbata xwe diket,
mirov dişêt wê yekê bo nîşana temendirêjbûna wî werbigirit. Lê dîsa jî ji ber ku
mirov dikarît di navbera “bêçarebûn” û “zarokbûnê” de têkiliyekê saz biket.
Herwisa ev helbesta Rehmî Hekkarî jî di nav helbestên derbarê zarok û jinan de
nimûneyeke balkêş e:
Nalîna Sêwîkî
Ez mame sêwî bê da û bab im
Xaniyê min sotin, ez malxirab im
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Babê min kuştin bêdîn kufaran
Muhtac im îro destê neyaran
Gurgêt du-pê hatin, ketne keriyan
Muhacir im ez wê ketime deriyan
Nanek dixwazim ji bo vejînê
Rehmê me nakin ji xeyrê kînê
Insaf bikin ey ewladê Adem!
Ez jî mirof im, qet xwe bi we nadem
Wextê zeman da ez xanedan bûm
Cihê xwe da ez sahibqiran bûm
Rojê du sed mêr min bûne mêhvan
Daîm tijî bûn min dergeh dîwan
Ji goşt-birincan sifre dirêxist
Memnûn, mureffeh min rê-diêxist
Îro min ‘ar e ez behs ji wê bikim...
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Dinya we borand, îroke çi bikim..? (Ebdurrehîm Rehmî
Hekkarî 1919a: 24)

Ji ber ku ev helbeste ji aliyekê ve dramaya zarokeke sêwî be jî ji aliyê din ve jî
nîşaneya derbirîna şairî ye ku mirov dişêt portreya wî zarokî wek temsîla nifşa
Rehmî Hekkarî (rewşenbîr û arîstokratên Kurd) jî bibînît û wisa şîrove biket.
Lewra di serdema wan de halê Kurdan rasterast wek yê wî zarokê sêwî nebît jî,
nêrîn/romantîzmeke wisa li hember tarîxê/rojên berê heye. Ji ber vê yekê jî, dibit
ku ev helbestên Rehmî Hekkarî wek derbirîna hişmendiya serdemekê jî bêne
xwendin. Lewra ji bo analîzên bi vî şiklî, helbestên Rehmî Hekkarî nimûyên
balkêş in.
iii. Helbesta “Ji bo Nesla Têt”
Yêk ji balkêştirîn helbestên Rehmî Hekkarî jî helbesta bi navê “Ji bo Nesla Têt”
e. Lewra ev helbeste hem nîşandera aliyê Rehmî Hekkarî yê îdeolojîk e hem jî
yek ji wan helbestan e ku ji bilî zarokên xwe bo ferdekî dî yê malbata xwe
nivîsiye. Helbest li ser dariştina fikrên neteweyî û sosyopolîtîka Kurdan hatiye
nivîsîn. Lê ya em dixwazin balê bikêşine ser, ew yek e ku wî ev helbest ji bo
zarokekî bi navê “Se‘do” nivîsiye. Helbet di vir de îfadeya “ji bo” hinekê şêlû
ye. Lewra şairî xwestiye rasterast vê helbestê ji bo derbirîna Se’do binivîsît, yan
Se‘do tenê lehengekî îdeal e ji bo fikra şairî? Lê her çawa bît û rasterast wek
metneke edebiyata zarokan xuya neket jî, gava mirov vê helbestê digel
berhemên Rehmî Hekkarî yên din difikirit, cihê helbestê jî diyar dibît. Lewra
Rehmî Hekkarî, xitaba zarokan (çi zarokên wî bin, çi zarokên eqrebayên wî bin
û çi jî zarokên din bin) ji bo avakirina nifşeke nû pêwîst dibin û loma divêt em
vê helbestê jî wisa digel îdealizekirina şairî bifikirin.
Rehmî Hekkarî helbesta “Ji bo Nesla Têt” hem di Gaziya Welat-1ê de
(Ebdurrehîm Rehmî Hekkarî 1919a: 14-15) hem jî di Jînê de (Ebdurrehîm
Rehmî Hekkarî 1919d, 15-16; Bozarslan 1985: 408-10) belav diket û di her du
cihan de jî ji bo “Se‘do” di jêrenotan de agahiyê didet ku ew xwarzayê wî ye. 10
Balkêş e ku di berhemên wî yên Tirkî de muxetab zarokên wî bi xwe ne. Bi ya
me du sebebê wê hene. Yek, wextê ku wî bi Kurdî dinivîsî ew bi xwe jî xort bû
û zêdetir li ser meseleya Kurdîniyê ve mijûl bû. Ya duyê jî, wextê zarokên
Rehmî Hekkarî mezin bibûn wî êdî pirtir bi Tirkî dinivîsî û nedikarî berhemên bi
Kurdî bidete çapê. Ji ber hindê piştî salên ku êdî Cumhuriyet ava bibû wî jî berê
xwe daye Tirkînivîsînê. Ji ber wê jî em di berhemên wî yên Kurdî de rasterast
zarokên wî nabînin. Lê ji nav helbestên wî yên Kurdî de em ji malbata wî,
zarokekî sava yê bi navê Se‘do dibînin.
Ji serê helbestê em têdigehin ku Se‘doyê ku şair jê behs diket zarokekî biçûk e.
Lewra ew “şîrmij”, “biçûk” û “natuwan” e. Yanî zarokekî sava û berşîr e:
10

Rehmî Hekkarî ji bo “Se‘do” du îbareyên cuda bi kar tîne. Çunku di Gaziya Welat-1ê de dibêjit “Se‘do
xwarzayê me” (Ebdurrehîm Rehmî Hekkarî 1919a: 14) lê di Jînê de jî dibejit “Se‘do, xwarzayê min e”
(Bozarslan 1985: 408).
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Se‘do!
Gerçi tu biçûk î, natuwan î
Lakîn sibehî tu qehreman î
Îroke tu şîrmij î, biçûk î
Paş panzdeyî canfeda peyik î
Ez dê bimirim, biçim ji dinya
Lazim wetenî bikî tu îhya (Ebdurrehîm Rehmî Hekkarî 1919a:
14).
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Di edebiyata Kurdî de ji Nûbihara Biçûkan hêreve berhemên ji bo zarokan
hatine nivîsîn dihêne dîtin. Lê nimûneyên pêşîn yên helbestên ku ji bo zarokên
mu‘eyyen û ji xwîna şairê helbestê hatine nivîsîn, di helbesta Rehmî Hekkarî de
derdikevine pêş. Ev yek ji bo têkiliya şair û îdeala wî ya digel ferdekî aşkera yê
ku muxetab û lehengê helbestê gelek girîng e. Lewra di edebiyata Kurdî de
zêdetir ji bo zarokên ne-me‘lûm berhem hatîne nivîsîn. Lê di yên Rehmî
Hekkarî de li beramberê vê ferhenga mewcûd, ferhengeke nû hatiye danan ku wî
ji bo zarokên li derdora xwe nivîsîne. “Ji bo Nesla Têt” ji wan helbestan e ku
Se‘do hem lehengê helbestê ye hem jî rasterast qehremanê şairî bi xwe ye.
Kêmasî û xeyalên şairî Se‘do temam diket. Lewra ew temamkerê xeyalên şairî û
paşeroja wî ye. Ji ber wê herçend biçûk bit jî “sibehî” qehreman e. Bi vî şiklî
diyar dibit ku Rehmî Hekkarî hem xeyalên xwe û îdeala (herwisa îdeolojiya)
xwe dariştiye van helbestan, hem jî ew zarokên ne-kamil dê kêmasiyên şairî û
nifşa wî temam bikin û wan jî bikemilînin. Lewra ew zarok “sibeh”a şairî ne. Ji
ber wê gava şair dibêjît “ez dê bimirim, biçim ji dinya” yên wekî Se‘do dê
“wetenî bik[in] ihya.” Herwisa şair, di vê helbestê de, mîrasa xwe ya şexsî û ya
sosyopolîtîk li ser îdealîzekirina “zarok”ekî li Se‘do bar diket. Lewra ji aliyekî
ve guhdarê şairî ye ku ew dengê xwe (“derd û eleman”) digehînîte wî. Ji aliyê dî
ve jî ew zarokê berşîr hêviya şairî ye û pêşeroja milletê wî ye: “Hêvîya min tu yî
ku ez dibêjim / Derd û eleman hemî dirêjim” (Ebdurrehîm Rehmî Hekkarî
1919a: 14).
Herwekî ku ji navê wê jî dîhar e, ev helbest ji bo pêşerojê yanî “ji bo nesla têt”
hatiye nivîsîn. Ji ber wê çendê, gava şairî di serê helbestê de wek muxetab xitabê
Se‘do kiribe jî muxetabê eslî nesla têt, yanî zarok û ciwan in. Jixwe şair wê yekê
di helbestê de aşkera nîşan didet. Çunku di serê helbestê de gazî û gazinde ji bo
Se‘do bin jî, piştî çend rêzan êdî şair wî jibîr diket û rasterast êşên xwe yên şexsî
û civakî derdibirît û rewşa Kurdan ya sosyopolîtîk bi nêrîneke rexneyî vedibêjit.
Lê gava mirov helbestê bi dawî diînît êdî mirov rasterast Se‘do jibîr diket û tenê
êşên Kurdan û taybetiyên wan yên xirab di bîra mirov de dimînin:
Em milletekî cesûr û şûc‘an
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Sahibşefqet muhibbê insan
‘Eslî û necîb, hem zekî ne
Lakin dinê, me heq çunîne
Lewra: me ‘ulûm, fen, sin‘et
Hêlane di nav kûra cehalet
Fikra me ‘ilm ku serf û nehw in
Bil wane funûn sefîl, mehw in
Xêzan, feqîr, bêticaret
Gûya ku feqîrî bo me rif’et
Bêdewletî fexrek e ji bo me
Hê ya me be musrifî nedome
Kîskê me vekirî ye bo zeya‘at
Bo menfe‘eta ‘umûm heyhat!!
Girtî ye, bi sed benan şidandî
Bêhimmetî ye ku em zebandî
Sed zêr bi sifrekê ziyafet
Israf dikin ji bo sefahet
Sed pare ji medresê, qebahet!!
Xasma ji bo mekteba se‘adet!!
Destê me vekirî ye, pir sexî ne
Bo menfe‘eta ‘umûmî nîne
Tunê ji bo navekî mucerred
Bo menfe‘eta xesîs û hem bed (Ebdurrehîm Rehmî Hekkarî
1919a: 14-15).

Bi vî awayî Rehmî Hekkarî, derbirîna xwe bi şertê ku bo zarokeke dîhar ku ew
guhdariya şairî diket re vedibêjît û helbesta xwe dirêsît. Herwekî ku babek û
bapîrek êdî hêviya wî ji jiyanê nemabît û hemû mîrasa xwe (hem ya şexsî hem jî
wek rewşenbîrekî ya civakî) bo rêya vegotin û derbirînê bo nesla bê neql biket,
şair ji bo Se‘doyê xwarzayê xwe dinyaya xwe vediguhêzît.
iv. Helbesta “Mirovînî”
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Helbesta duyê ya ku Rehmî Hekkarî ji bo Se‘doyê xwarzayê xwe nivîsiye
helbesta bi navê “Mirovînî” ye. Ev helbeste hem di Jînê de belav bûye hem jî di
nav Gaziya Welat-1ê de heye (Ebdurrehîm Rehmî 1919a: 21-22; Bozarslan
1987: 792-3). Di vê helbestê de li ser wê çîroka ku di navbera bab û kurî de ya
ku li ser “mirovbûnê” ve meşhûr e hatiye rawestan. Şair wê çîroka li nav milleti
dihête vegotin dîsa bo Se‘do vedibêjit. Yanî herwekî di helbesta “Ji bo Nesla
Têt” de jî dihête dîtin, şair xwarzayê xwe hem wekî xwedanê mîrasa xwe ya
fikrî dibînît hem jî wî wekî zarokekî ku divêt ji aliyê mezinan ve bihête
terbiyekirin hizir diket. Bi vî şiklî jî bo şairî motîvasyonek çêdibit ku ew ji
aliyekî ve wekî rewşenbîrekî bikaribît fikrên xwe li ser Se‘do bigehînîte xelkî.
Şair wisa zemînê vegotina meseleyê û înşaya bingehê îdeolojîk bi rêya xitaba bi
Se‘do ve pêk dihêtin. Ji aliyê dî ve jî wek rewşenbîr problemên civakî û rexneya
xwe ya derbarê civakê de bi vî şiklî der diket. Lê roleke dî ya rewşenbîr û şairên
wekî Rehmî Hekkarî heye ku ew rexneyeke rasterast nakin. Digel rexneya xwe
herwisa ew di rola “bab”ê civakê de ne ku dixwazin “civaka ji rê derketî” û di
nav cehaletê de xerqbûyî derxine saxî û silametiyê. Ji bo wê jî gelek caran civak
peyama rewşenbîrî tênagehin û li şûna bikevine ser rêyeke rast, li ser nezaniya
xwe ya berê dimînin. Ji bo van tesbîtan ev helbesta “Mirovînî” nimûneyeke baş
e. Lewra ew çîroka navdar bi kurtî wisa ye: kurê ji aliyê babê xwe ve sexer lê
dihête birin, di dawiya dawî de li hember gotina babê xwe ya “kurê min tu nabî
insan” diçît, dixwûnît û dibîte walî. Lê ji ber ku babê xwe bi emr û fermanan
diînîte miqam û piyê xwe, babê wî gotina xwe dubare diket: “belkî tu bûyî walî,
lê nebûyî mirov.”
Vêca Rehmî Hekkarî bi vî awayî wê çîroka di navbera “kur-bab” de bi kar diînit
ku ew yek, yanî bikaranîna vê çîrokê, yekser têkilî bi hizirîneke Freudyen û
psîkanalît ve heye. Lewra kur hemî gava di bin tesîr û hêza babê xwe de ye û
hemî gava ew reqabeta xesandina aliyê zeîf di vê têkiliyê de derdixîte der. Ji ber
wê yekê Rehmî Hekkarî gava wekî babekî îdeolojîk tevdigerît û vê helbestê
dinivîsît, ew bi refleksa babîniyê hereket diket. Loma li ser ne-kamilbûna kurê
xwe yê ku bi temsîla walîtiyê ve bê-hêz diket, mirov dikarît di çarçoveya
kompleksa Oedipusê de binirxînît. Lewra ew kurê kêm-îz‘an herçiqas di
meqamek ku temsîla hêzê diket de bît jî ew kêm-iqtidar e. Lewra ew nikarît ji
bin siya babê xwe derkevît. Herçiqas ew ji bin wê siyê derbikevît û bikevîte bin
siya babeke dî yê temsîlî (dewlet) yê hêzdar jî, ew neşêt xwe ji bandora babê
biyolojîk xilas biket. Ji ber wê ev diyalog di navbera kur û bab de derbas dibît:
- Babo..! Be te got “tu nabî insan”
Walî me, di milki da hukumran
- Haşa... Min negot “tu nabî walî
Belku ji miroviyê tu xalî” (Ebdurrehîm Rehmî, 1919a: 22).
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Ji aliyê kurî ve “insanbûn” û “temambûn” girêdayê hêza iqtidar û desthilatdariya
milk û hukumraniyê ye. Lew dibêjît: “Walî me, di milki da hukumran [im].”
Yanî kur bi vî şiklî li hember hesta xesandin û givaştina bi destê babê biyolojîk,
dixwazît hebûna xwe isbat biket û serxwebûna xwe ya şexsî pêk biîne. Bi taybetî
jî pişta xwe bi hêza dewletê ve xurt diket û li hember babê xwe yê biyolojîk hêza
“dewlet-baba” bi kar tîne. Lê ji ber ku ew neşê ji girêya babê xwe yê biyolojîk
derkeve, ew hêzdarbûn û walîtî jî kar naket ku babê wî jê re hê di serê çîrokê de
dibêjit ku “kurê min tu nabî insan.” Helbet ev gotine ya wî babî ye yê ku di
çîrokê de leheng e. Lê beriya wê jî gava şair dest bi çîrokê diket wisa dibêjît:
“go heb[û] kurek kêm-îz‘an.” Yanî di vê neqle-gotinê de Rehmî Hekkarî jî di
rola babê vebêjer de ye ku li gor wî, ew kur “kêm-îz‘an” e ku wî xwe temam
nekiriye. Bi vî şiklî bi vê analîzê mirov dişêt vê “kêm”asiyê bi analîza Nurdan
Gürbelikê ve girêbidet. Çawa Gürbilek behsa “babên kêm-çêbûyî” (azgelişmiş
babalar) diket, mirov dişêt lêre vê te‘bîrê ji wê neql biket û termînolojiyeke wek
“kurên kêmas” (“azgelişmiş oğullar”) danêjît. Lewra di tesbîta Gürbilekê de
qesta ji “kêm”bûnê çi bît di helbesta Rehmî Hekkarî de jî ew “kêm”bûn heman
tişt e. Çinku bi walîbûnê kur nagehîte “temambûnê” û ew digel hinde hêza
hukumî jî neşêt bibîte xwedan hukm û iqtidar. Ne ku “nabît”, “neşêt bibît.”
Wêca ji ber wê çendê, ev diyaloga li jorî pêk dihêt û li hember isbatkirina hêza
xwe (walîbûn-emrdayîna bi qumandanan) û xesandina bi destê babê xwe
(havêtina zindanê), babê wî dibêjîte wî: “Min negot tu nabî walî / Belku ji
mirovahiyê xalî.” Ji mirovahiyê xalî, yanî kesê kêm-mirov û kêm-kur: 11
Mirovînî
Se‘do, go hebî kurek kêm-îz‘an
Gotî “kurê min, tu nabî însan”
Ew gotine lê qewî giran hat
Rabû enirî, înad bi ‘eyan hat
Derket ji welatî, wî sefer kir
Lewra; xeberi di wî eser kir
‘Ehd kir, biçitin bibit qumandan
Yan walîyekî biheşmet û şan
Ew çû xebitî, di mekteban xwend
Ca paş ve nemînit ‘ehd û peywend
Lewra nedixwezt bibîte ‘alim
Nîyet hebû ew bibîte zalim
Çend mektebekan wegirt wesîqe
11

Ji bo zêdetir agahdariya derheqê vê mijarê de bnr. (Gürbilek 2016: 52-65).
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Tali’ kire walî bêselîqe
Berkiriye ji zêr cilêd muzeyyen
Ew hakim û walî ye mueyyen
Gava zivirî, geheşte bajêr
Ew cahil û ehmeqê ku bêxêr
Emrek ji xwe daye bo qumandan
Babê xwe heman havête zindan
Roja dîtir aniye huzûrê
Ew tehle-xeber înande bîrê:
- Babo..! Be te got “tu nabî însan”
Walî me, di milki da hukumran
- Haşa... Min negot “tu nabî walî
Belku ji miroviyê tu xalî” (Ebdurrehîm Rehmî, 1919a: 21-22).

68

Bi vî şiklî Rehmî Hekkarî çîrokeke ku di nav gel de dihate gotin ji bo
veguhastina mesaja xwe û qahîmkirina rola xwe bi kar înaye. Çalakbûna
îdeologbûna Rehmî Hekkarî girîng e ku wê yekê motîvasyona wî xurt kiriye. Lê
ji aliyê dî ve jî ev yeke nîşan didet ku şairî gotinên di nav xelkê de dihatine
gotin, baş bikar înaye û guhê wî rasterast li gelê wî bûye.
Encam
Ji metnên Kurdî yên ji bo zarokan hatine nivîsîn xuya diket ku pedagojî û
edebiyat du mijarên têkildar in. Lewra şair û rewşenbîrên Kurd xwestine ji
aliyekê ve zarokên Kurd perwerde bikin. Lê ji aliyê dî ve jî ew berhemên xwe di
nav çarçoveyeke edebî û kanonîk de binivîsin. Ji ber van sedeman jî rola
perwerdeyê bi wan metnên edebî ve pêk dihat û li ser wê bingeha pedagojîk û
kanonîk edebiyateke (derbareyê) zarokan ava bûye.
Di Kurdî de metnên nav têgeha “edebiyata zarokan” hatine nivîsîn, zêdetir ya
ferhengên pirzimanî yan jî berhemên li ser alfabeyê ne. Yanî berhemên dîdaktîk
yên li ser leksîkolojiyê û gramerê pêşdetir in. Ji ber wê jî gava xîmê edebiyata
zarokan dihête avêtin, digel wê, xîmê edebiyata mezinan jî saxlemtir dibit.
Çunku zimanê Kurdî muhtacê saziyên perwerdeyê bû û erka wan saziyan jî li ser
milên şair û rewşenbirên nivîsende bû. Yan jî kesên wisa di nav nivîsê de bûn
xwe berpirsyar hîs dikirin ku di wî warî de berheman binivîsin. Yek ji wan
rewşenbîran jî Evdirrehîm Rehmî Hekkarî bû ku wî jî li hember zarok û ciwanan
xwe bargiran hîs kiriye ku li ser wê berhem nivîsiye. Helbet gava di wî warî de
jî dinivîsît du tişt hevûdu temam dikin. Yek ew mesûliyeta me behs jê kirî, ya
din jî motivasyona nivîskarî ya îdeolojîk. Lewra kesên wekî Rehmî Hekkarî
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herçiqas bixwazin zarok û ciwanan perwerde bikin jî armanceke dî jî ew yek e
ku li ser wê perwerdeyê nifşeke nû bigehînin.
Evdirrehîm Rehmî Hekkarî di van berhemên xwe yên ku me behs jê kirî de
profîleke wisa nîşan didet ku berhemên wî li aliyekê, bi nêrîn û uslûba xwe ve
ew bi xwe jî şayanê lêkolîneke berfireh e. Herwisa xebatên wî jî musaid in ku li
ser wan bi nêrînên nû ve xebat bêne kirin. Lewra ew di xebatên xwe de tenê
naverokekê neql nake. Digel vê, wek rewşenbîrekî wek nivîskarekî Kurdê dîndar
nimûneyên ramana serdema xwe jî nîşanê me didet ku em dişên li ser wan
nêrînên wî serdema wî û edebiyata Kurdî şîrove bikin. Ji ber wê jî ew berhemên
wî yên ku ji bo zarokan ji bo gencan û ji bo jinan hatine nivîsîn girîngiya xwe
diparêzin. Lewra xebatên teorîk li ser wan berheman nehatîne kirin.
Wekî rewşenbîrên li vê cografyayê, Evdirrehîm Rehmî jî xwe ne tenê wek
nivîskar û rewşenbîr dîtiye. Rasterast wî ev yêke negotibît jî ji nivîsên wî kifş
dibît ku wî jî civak wek cimaeteke pêdivî bi terbiye û telîmê dîtiye. Di vê derê
rola wî jî derdikevît der ku ew, xwe jî li hember civateke wisa wek
otorîte/babekî dibînît ku divêt ew civat xeberê wî biket û di bin çavdêriya wî de
pêş bikeve.
Rehmî Hekkarî di vê çarçoveyê de gava rêyekê nîşan civakê didet, du hêmanên
bingehîn li hember civaka xwe mecbûr diket. Yek Kurdewarî ye ya dî jî
Islambûn yanî dîndarî ye. Bi vî şiklî wî wek şairekî dîndar û Kurdperwer
berhemên edebî nivîsîne ku li gor serdema wî ew xebat gelek orîjînal xuya dikin
ku divê li ser wan xebatên berfireh bêne kirin.
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