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Ev qederê du dehsalên dawî ne ku zimanê kurdî, li gel bihêzbûn û 
berçavbûna civak û siyaseta kurdî li Kurdistan û cîhanê, gelek pêşketin û 
geşedanên girîng bi xwe ve dibîne. Bikaranîna qismî û berteng a kurdiyê di 
warê medya, çapemenî û li medreseyan (bi taybetî li Kurdistana başûr), êdî 
cihê xwe vedihêle bo hizûr û çalakiyeke berfirehtir a di hemû warên jiyan, 
civak û zanist û ronakbîriyê de – herçend li bakurê Kurdistanê ji ber zext û 
tepeseriyên heyamên dawî ev geşedan piçek ji hêz û leza xwe kêm kiribe 
jî. Di demekê de ku ev guhartin û binecihbûna zaravayê soranî wek zimanê 
çapemenî, perwerde û zanistê (bi taybetî li Kurdistana başûr), bi rengekî 
tedrîcî, ev nêzîkî sedsalekê ye, çêdibe, kurmancî û zazakî bi tenê ev çend 
salên dawî ne digihine derfet û deretanan ku di warên çap û weşangerî, 
medya, perwerde û zanistê de qismen jî be bêne bikaranîn. 

Yek ji encamên van geşedanên van çend dehsalên dawî ew bû ku, ji bilî 
çendîn kovarên çandî û giştî, hejmareke kovarên lêkolînê yên bi kurdî jî 
derçûn. Hindek ji wan li dû usûlên kovargeriya zanistî hereket dikin û 
hindek jixwe weşanên zanîngehan in. Derwaze jî li dû vê rewta kovarên 
zanistî yên bi hekem tê; lê belê qet nebe ji du cîhetan ve dibe ji yên berî xwe 
cudatir be. Yek, Derwaze bi tenê nivîsarên bi kurdî belav dike, bi piranî bi 
kurmancî û soranî, ku bi vî rengî dixwaze danûstandinên hizrî û têgehî bi 
rengekî konsantre bi rê ve biçin û her hejmareke kovarê ji bilî pêşkêşkirina 
hejmareke nivîsarên bi wesfên zanistî herwiha bibe meydaneke çalak a 
bikaranîna şêwezarên kurdî di warên zanistî de. Du, Derwaze ji cûnên/
polên muxtelif nivîsaran belav dike, wek nivîsarên edîtoryal, gotarên 
lêkolînê, gotarên nirxandin û rexneyê, belge û têbîniyên lêkolînê, wergera 
metnên serekî yên kurdnasî û zanistên mirovî, û axirî nirxandinên kitêban. 
Derwaze herwiha bi hevkariya desteyên cuda yên edîtor, hekem, wergêr 
û edîtorên zimanî re derdiçe, ku ev taybetiya kolektîv divê hem di asta 
zanistî ya nivîsarên kovarê de û hem di derbirrîna wan a zimanî de xuya 
bibe. 

Wek kovareke zanistên civakî û mirovî hemû jêrbeşên van meydanan 
dikevine nav çepera weşana kovarê, lê bi taybetî nivîsarên ji warên wek 
tarîx, zimannasî, antropolojî, edebiyat, destnivîsarnasî, felsefe û huner 
dê xwedanê girîngiyeke taybet bin. Ji bo ku kelepor û aktûalîteya van 
warên lêkolînê bi kurdî jî berdest bin, kovar nivîskarên xwe han dide ku 
di nivîsarên xwe de hindî mumkîn be cih bidine behs û nîqaşên têorîk û 
têgehî yên li dor babetên xwe. 



7

Her wekî li jorê hate diyarkirin, Derwaze nivîsarên bi hemû zaravayên 
kurdî belav dike. Li gel vê, ji ber zehmetiyên teknîk, nivîsar dê bi tenê bi 
elifbêya kurdî-latînî bêne çapkirin û nusxeyên nivîsarên bi elifbêya kurdî-
erebî dê li ser malpera kovarê bêne berdestkirin. Ji bo guhastina metnên bi 
elifbêya kurdî-erebî bo ser elifbêya kurdî-latînî, em çendîn herfên zêdeyî 
bi kar tînin ku di elifbêya kurdî-latînî de nînin, wek ł - ṙ - ẋ - ḥ - ‘ ji bo 
herfên (ع - ح – غ - ڕ- ڵ), wek, bi rêzê, di van peyvên hanê de: zułm, şeṙ, Beẋda, 
ḥikûmet, ‘eṙebî.      

Ev hejmara pêşiyê ya Derwazeyê bi nivîsarên cihêreng derdiçe. Ser-
edîtorê kovarê Dr. Emîr Hesenpûr di “Pêşekî”ya xwe de derçûna Derwazeyê 
di nav çarçoveya cîhanî ya kovargeriya akademîk de û li ser paşxaneya 
pêşketina “Dirasatên Kurdî” (anku Lêkolînên Kurdî / Kurdish Studies) 
dinirxîne û xeta rewşenbîrî ya kovarê li dor rêbazeke rewşenbîrî û lêkolînî 
ya wisa datîne ku rêbazeke rexnegirane be beramber nerît û sunnetên cuda 
yên di Dirasatên Kurdî de, wek yên “înkarker”, yên pesndarên kurdîniyê 
ku di daîreya “nasnameyê” de asê mane, yên “rojhilatnas” û rexnegiriya 
wê rêbazê, û herwiha yên tarîxa kurdî bi Îslamiyetê ve dibendin. 

Di vê hejmarê de du gotarên lêkolînî hene. Di gotara xwe de ya bi 
navê “Serhildana Zanyariyên Serkutkirî: Bîra “Fermana Filehan” li 
Diyarbekirê”, Adnan Çelik piştî dehên salên înkarê jî hebûn û zindîbûna 
bîra jenosîda ermeniyan li nav kurdên Diyarbekirê bi têgeha “zanyariyên 
serkutkirî” ya Michel Foucault nîqaş dike. Metin Atmaca jî di gotara xwe 
de, “Tesewura Kurdistanê ji Aliyê Tarîxî ve: Muqayeseya Çavkaniyên 
Osmanî û Ewropayî”, çavkaniyên şerqî û xerbî yên sedsalên borî dide ber 
hev û dixwaze têbigihe ka osmanî û ewropayiyan çi ji têrma “Kurdistan”ê 
fam dikir. Johanna Bocheńska di gotara xwe ya rexneyî de, ya bi navê 
Fahmkirina Guherînên Exlaqî di Çanda Kurdî de”, ji kitêbeke nû derçûyî 
bi rê dikeve, hindek haletên veguherîna fehma “şeref”ê li nav çand û 
herêmên cuda yên cîhanê radixe ber çavan û, bi rêya xwendineke nêzîk 
a fîlmekî kurdî, nimûneyeke seyr a veguherîneke wisa di çanda kurdî de 
dide pêş me. Di bin “Metnên Bingehî” de gotara zimannasê mezin David 
N. MacKenzie li ser tarîx û tesnîfa zaravayên kurdî heye, bi wergera nayab 
a Newzad Hirorî. Di bin pola “Belge&Têbîniyên Lêkolînê” de şeş nivîsar 
hene: Emîr Hesenpûr di nivîsara xwe ya dirêj de, ku çarçoveya projeyeke 
wî ya berdewam e, li ser serhildaneke rêncberên herêma Mukriyana 
rojhilatê Kurdistanê radiweste; Mustefa Dehqan du destnivîsarên têkilî 
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tarîxa ziman û rewşenbîriya kurdî radixe mexderê; Mesûd Serfiraz profîla 
şair û dîplomatekî kurd ê Îranî li Stenbola demên dawî yên dewleta Osmanî 
derdixe; Ayhan Geverî Tek hindek belgeyên Ebdurrehîm Rehmî Hekarî yê 
rewşenbîrê kurd dide nasîn; Luqman Guldivê nimûneyek ji edebiyata devkî 
ya bi naverok û bi zimanê xwe ve gelek balkêş bi rêbazeke muqayeseyî 
amade kiriye. Di bin pola “Cerebeyên Rexneyî” de Metin Yüksel û Ergin 
Öpengin bi çavekî rexneyî her yek ji kitêbên Bajar-Edebiyat û Cizîra Botan 
ya Zülküf Ergün û Rêbera Rastnivîsînê ya Mistefa Aydogan dinirxînin. 
Axirî, di pola “Rexneyên Kitêban” de her yek ji nivîskaran Ferengîs 
Qadirî, Tahir Baykuşak û Ömer Faruk Yekdeş bi nirxandin û nasandina 
kitêbên heyamên dawî yên bi soranî û kurmancî beşdar bûn. 

Berî bideqînin, me divêt lêborînê ji hemû nivîskar, hevkar û xwînerên 
xwe bixwazin ku derçûna kovarê ji ber sebebên derveyî me edîtoran qederê 
salekê bi derengî ket. Lê xweşbextane derçûna hejmara pêşiyê ya kovarê li 
bihara salê rast dikeve, ku ev yek periyoda derçûna kovarê, ji bo hejmarên 
tên, li dor Newrozê diyar dike. Herwiha spas bo hemû endamên desteyên 
me yên zanistî, zimanî, wergêran, grafîker û hemû hevkarên din. 

Axirî, rêya Derwaze dide ber xwe, wekî hemû hewlên mîna wê, yeka 
asê ye, lê em bi hêvî ne ku ew dê rola xwe ya serkêş bigêre di şênbûn 
û avadanbûna meydana zanistî ya bi kurdî de. Ji bo vê yekê jî, helwêsta 
edîtoryal ya kovarê dê ew be ku di nivîsaran de beramber objeya vekolînê 
mesafeyeke tendurist hatibe parastin, û ajandayên zanista belave û yên 
derveyî rêbaz û rêkarên zanistî nekevine nav perên kovarê. Giyanê kolektîv 
ê vê hewlê, helwêsta rexnegirane ku em li pişt radiwestin û hevkariya ku 
em li hêviyê ne ji nifşê nû yê lêkolerên kurdînivîs wergirin palpişt û kilîlên 
Derwazeyê ne.   

Edîtorên Derwazeyê
 


