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Piştevaniya Mafan-Bernameya Piştevaniya Sazûmanî bo Mafên Mirovan di çarçoveya 
projeya hîbeyê ya bi navê “Bihêzkirin û Qayîmkirina Mafên Mirovan: Mekanîzmaya Piş-
tevaniya Mafên Mirovan li Tirkiyeyê” wekî tetbîqeke jêr-hîbe tête birevebirin. Ew proje-
ya hîbeyê ji aliyê Delegasyona Tirkîyeyê ya YEyê ve tête fînansekirin û ji aliyê Navenda 
Bîrê (Hafıza Merkezi) û Heinrich Böll Stiftung tête birevebirin. 

Bi alikariya aborî ya ji Bernameya Piştevaniya Mafan hatiye wergirtin di serî da hatiye 
armanckirin ku qewareya sazûmanî û rêvebirinê yên Weqfê bêne pêşvebirin. Çalakiyên 
perwerwerde û piştevaniyê, çalakiyên derbarê azadiya îfadeyê û parastina azadiyên 
akademîk û bicihanîna xebatên parastinê yên saziya me bi saya serê tevkariya vê berna-
meyê pêk hatine. Ji bo zêdekirina qewareya kordînasyon û rêvebirinê hinek kar û kiryar 
hatine pêkanîn da ku xebat û çalakiyên me bi awayekî profesyoneltir bêne birêvebirin.

Maweya Bernameya Piştevaniya Mafan salek e û dê di navbera 1ê Tîrmeha 2020an-
30 Hezîran 2021ê da pêk bê. Mîqdara piştevaniyê 40.200 Euro ye. Di çarçoveya wê 
piştevaniyê da heya niha Akademîya Biharê ya 2020an, Akademîya Payîzê ya 2020an, 
û rezesemîner hatine pêkanîn û malpera înternetê ya duzimanî ji bo kovara ‘Kürt Tarihi’ 
hatiye amadekirin.

PIŞTEVANIYÊN SAZÛMANÎ
BERNAMEYA PIŞTEVANIYA MAFAN
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Weqfa Îsmaîl Beşîkcî (WÎB) saziyeke sivîl a serbixwe û bêalî ye. Ew dike armanc ku li 
Tirkîyeyê û derveyî wê pêwendiyê dane bi sazî, akademîsyen û lêkolînerên ku di qewa-
reyeke berfireh da xebatên Kurdî bi rêve dibin. Weqif ber bi wê armancê ve xebatên 
xwe berdewam dike. 

Di avakirina weqfa me da motîvasyona sereke ev e: Li ser qebûla ku di navbera fikra 
azad ya zanistî û azadiyên demokratîk da pêwendîyeke nêzîk heye, ew çalakiyên xwe bi 
rêve dibe da ku akademî û çanda zanistî ya wisa bi cih bibe ku dûr e ji zordariyên siyasî 
û îdeolojîk. Di wê peywendê da roja îro weqif dike armanc ku bi panel, semîner, konfe-
rans, komên xwendinê, bernameyên akademîyan, weşan, proje, tevkarî û bi pirtûkxa-
neya xwe ya dewlemend ve bibe navendeke girîng ji bo lêkolîner û kesên pêwendîdar.

EM KÎ NE?
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Olof Palme Center (OPC) li nêzî 30 dewletan piştevaniya sendîka, partiyên sosyal 
demokrat û saziyên civaka sivîl dike û bi wan ra xebatan bi rêve dibe. Ew tevkariyê dike 
ji bo xebatên navneteweyî yên wan saziyan yên derbarê aştî, demokrasî, adaleta civakî 
û mafên mirovan. 

Weqfa Îsmaîl Beşîkcî yek ji wan saziyan e ku li Tirkîyeyê di qada demokrasiyê da ji 
aliyê Olof Palme Center tête piştavanîkirin. Di çarçoveya projeya xwe ya ku me daye 
Olof Palme Centerê me kire armanc ku em derbarê binpêkirinên mafên akademîk yên 
li Tirkîyeyê xebata çavdêrî û raporkirinê bikin. Bi wî awayî di çarçoveya azadiya îfadeyê 
ya giştî da me hewl da tevkariyê bikin di warê azadiya akademîk da. Olof Palme Center 
a ku piştevanîya sazûmanî da weqfa me, bi taybetî piştevanî da çalakiyên weqfê, rapora 
lêkolîna medyayê û dîjîtalkirina hemû jimarên kovara me Kürt Tarihi. Herwisa amadekiri-
na malpera internetê ya kovara Kürt Tarihi jî bi piştevaniya Olof Palme Center pêk hat. 
Di çarçoveya Projeya Navneteweyî ya Olof Palme Center da di navbera Weqfa Îsmaîl 
Beşîkcî û Socialdemocratic Women of Västerbotten hevkariya projeyê hate avakirin. Ew 
piştevaniya ku sala 2020ê dest pê kir dê sala 2024an biqede. Bûdçeya projeyê salane 
356.500 kronên Swêdî (SEK) ye.

NAVENDA OLOF PALME 
OLOF PALME CENTER 
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Dostên qedirbilind ên Weqfa Îsmaîl Beşîkcî (WÎB),
Em wek malbata WÎBê ji roja avabûna weqfê û heya niha bi daxwaz û kelecaneke 

zêde her li ser karê xwe ne.
Mîsyona bingehîn ya weqfa me ew e ku ji bo xebatên Kurdî qadekê veke, piştevani-

ya wan xebatan bike û kesên li vê qadê dixebitin bi dil bixe û wan teşwîq bike. Me di 
xebatên xwe da kire armanc ku li gor mîsyona xwe hedefan dîyar bikin û çalakiyên wisa 
pêk bînin ku li wan hedefan bên û piştgiriya hev bikin. Bi raya me berdewamiya xebatan 
û mezinbûna bi geşedan wisa mimkûn dibe. 

Xebatên berê destpêkirî li salên 2019 û 2020an hatine berdewam kirin û herwisa me 
gelek xebatên nû jî dane dest pê kirin. Bernameyên panel û semîneran berdewam bûn 
û ji aliyê din ve me bernameyên akademiyê jî pêk anîn ji bo bihêzkirina xebatên Kurdî. 
Me li salên 2019 û 2020an, bi beşdariya gelek akademîsyenên pisporê qada xwe û 
xwendekarên lîsansa bilind û doxtorayê yên ku bi taybetî li qada zanistên civakî xebatên 
xwe bi rêve dibin, Akademîya Biharê (bi Tirkî) û Akademîya Payîzê (bi Kurdî) pêk anîn. 
Em wisa plan dikin ku bernameyên akademîyan di salên bê jî da berdewam bikin.

Em xebatên xwe yên weqfê bi duzimanî, bi Kurdî (Kurmancî û Kirmanckî) û bi Tirkî 
pêk tînin. Bernameya Akademîya Payîzê, Koma Xwendinê ya Edebiyata Kurdî û konfer-
ansa me ya bi nave “Fikirîn, Nivîsîn û Weşandina Bi Kurdî: Azmûn, Pirsgirêk û Pêşniyar” 
bi temamî bi Kurdî bûn û qismekî girîng yên çalakiyên me yên li terasê jî bi Kurdî pêk 
hatin. Her çi xebatên Nûnertiya Amedê ne, piraniya wan bi Kurdî bûn. Herwisa malpera 
me û hisabên me yên medyaya civakî bi Kurdî (Kurmancî, Kirmanckî), Tirkî û Îngîlîzî, bi 
sê zimanan têne şopandin. Herwekî hûn di vê raporê da jî dibînin, raporên me hemû bi 
sê zimanan, anku bi Kurdî, Tirkî û Îngîlîzî bi raya giştî ra têne parvekirin. Di salên bê da 
em dixwazin zêdetir cih bidine Kirmanckî- em di serî dixwazin Akademîya Îsmaîl Beşîk-
cî-Kirmanckî pêk bînin.

Ji ber pandemîya ku bi awayekî nedihate texminkirin hemû cîhan xiste bin bandora 
xwe, sala 2020an zêdetir di nav lepên sînordarkirinan da bihûrî. Wekî weqif me hewil da 
bi lezgînî xwe li gor rewşa nû biguncînin. Li gel wê me giranî da bihêzkirina binesaziya 
sazûmanî û teknîkî ya weqfa xwe. Gelek çalakî û bernameyên ku berê li navenda Weqfa 
me û li Nûnertiya Amedê rû bi rû pêk dihatin, di şert û mercên pandemîyê da li ser xetê 

PÊŞGOTIN
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(online) pêk hatin. Sala 2020an hejmara weşanên me yên li ser tora medyaya civakî gel-
ekî zêde bûn. Wan xebatan rê da ku em qewareya xwe ya sazûmanî û şiyanên xwe yên 
guncandina şert û mercên guherbar biceribînin.

Ji 12 sazî û platforman 24 nûner -hinek ji wan ji odeyên xwe yên karantînayê- beşdarî 
Komxebata Diyalogê ya Aktorên Civaka Sivîl (ACS) bûn. Ew komxebat sala 2020an bi 
mazûvaniya me li ser xetê (online) pêk hat. Beşdarên wê Komxebata ku li atmosfereke ji 
dil derbas bû, biryar dan her sal bicivin. Em nirxdar dibînin ku aktorên xebatkarên civa-
ka sivîl ya Kurdî li hev kom bibin û tecrûbeyên xwe li hev parve bikin, lewma em dixwa-
zin berdewam alîkariyê bidinê ji bo berdewamî û mayîndebûna xebatên wan. Me ji sala 
2020an pê ve dest pe kir derbarê binpêkirina mafên mirovan yên li her qadê li hemberî 
Kurdan, li ser bingeha dane û analîzan di çarçoveya zanistî û akademîk da raporan bidin 
amadekirin. Rapora ewil bi serenavê “Li Zanîngehên Tirkîyeyê Îxlalên Mafên Akademîk 
yên di Qada Xebatên Kurdî de” hate amadekirin. Me ew rapor parve kir li gel şexs û 
saziyên navneteweyî -YN, YE, Meclisa Mezin a Gel a Tirkîyeyê, nûnerên partîyên siyasî 
hwd. Me derbarê akademiyê raporeke din jî bi serenavê “Rapora Lêgerîna Medyayê 
ji bo Binpêkirina Mafên Akademîk 2020” amade kir. Em dixwazin salên bê de jî di nav 
xebatên xwe da cih bidin raporên hemanrengî.

Ez dixwazim li ser navê lijneya rêveber spasiyên xwe pêşkêş bikim bo her kesê ku ji 
roja damezrandina me heya niha li gel me bûye, beşdarî xebatên me bûye û piştevaniya 
me kiriye. 

Di serî da, mamosteyê me yê rêzdar Îsmaîl Beşîkcî, bo me şanaziyek e ku navê cen-
abê te li ser Weqfa me ye. Nirxên ku tu bi xîret û sebir hildigirî, rastgoyîya te, dîsîplîna te 
ya xebatê û dilêriya te bûne rêberên me yên sereke. Şexsiyeta te ya derwîşane û dilnizm 
mînak e bo me. Em ji te hînbûn ku ya girîng ew e mirov karekî baş û rast pêk bîne, hin 
caran qîmetê wê neyê zanîn jî divê mirov dev ji ya xwe bernede. Em jî wisa bawer dikin 
ku civak bi saya serê wan kes û saziyan pêş ve diçe yên ku hem didin pey rêbaza zanistî, 
xwedî çandeke nîqaşê ya saxlem in û rêzdar in ji bo nirxên mirovî; hem jî vekirî ne bo 
nirxandinê. Lewma her ferdek ji malbata WÎBê di pêvajoya biryarwergirtinê û xebatên 
xwe da dide pey rêbaza rast, nezaket û dîyalogê.

Em yek bi yek spasiyên xwe pêşkêş dikin bo endamên heyeta mitewelî ya weqfê 
rêzdar İbrahim Gürbüz, Ruşen Arslan, Celâl Temel û İsak Tepe, ji ber ked û tevkariya 
wan bo avakirina weqfeke xwedî bingehên saxlem, demokratîk, zelal û hisabdêr. Weqif 
bi xêra xeyalên wan, xîreta wan, piştevaniya wan û dilêriya wan gehiştiye asta xwe ya 
îro. Di xebatên xwe da kengî pêwîstiya me pê hebe, wan mil da me û berdewam te-
crûbeyên xwe li gel me parve kirin û ked dane xebatên me. Em jê haydar in ku pêbawerî 
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û piştevaniya wan bo lijneya me ya rêveber pir binirx e. 
Em pir spasdar in bo hevalên ku salên borî di lijneya rêveber ya weqfê da bûnê û 

hevalên hê jî di rêveberiyê da ne. Em bisiûd in, ji ber ku me rêveberiyeke xwedî ruhekî 
kolektîf heye û ji dil û can xebatkar in. Em wekî lijneya rêveber xwedî nêrîneke rêveberi-
yê ya wisa ne ku bi rexne û nirxandinan ve em ê xebatên xwe yên pêşerojê baştir bikin. 
Her yek ji endamên lijneya rêveber, hin caran rêveberiya ji yekê zêdetir dan ber xwe, 
xebat pêş ve birin û bûne berpirsiyarê pêkanînê.  

Di pêkanîna biryarên lijneya rêveber da kedeke mezin ya xebatkarên weqfa me heye, 
di serî da ya kordînatora me. Wan bi nêrîn û pêşnîyazên xwe ve tevkariyên girîng kirin. 
Em ji dil spasiya hemûyan dikin. 

Bi vê minasebetê em spasiyên xwe pêşkêş dikin bo hemû bexşkar, dildar û dostên 
xwe yên şexsî û sazûmanî dikin ku piştevanî û alîkarî dane xebatên me yên weqfê. Bêyî 
piştevanîya aborî û çavkaniya mirovî ya pêwîst me nedikarî xebatên xwe bi rê ve bibin. 

Em Rapora Çalakiyan ya 2019-2020an ku tê da tevahiyê xebatên me hene, pêşkêşî 
we dikin û dîsa bo xwebexşên xwe, piştevanên xwe yên şexs û sazûmanî, tevkarên xwe 
û dostên xwe spasiyên xwe pêşkêş dikin. Bi hêviya ku  em gelek salan bi hev re derbas 
bikin.

Mükrime Tepe
Seroka Lijneya Rêveber ya WÎBê
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Malpera şexsî ya mamosteyê mê yê rêzdar Îsmaîl Beşîkcî hate nûkirin. Di wê malpera 
şexsî da ku bi hevkariya xwebexşên weqfê ve hatiye amedekirin digel bîyografîya nûjen 
ya Mamoste Beşîkcî, pirtûkên wî û nûçeyên derbarê wî de jî hene. Ew malper bi awayekî 
berdewam tête nûkirin.

Malpera şexsî ya Mamoste Beşîkcî: https://ismailbesikci.org
Bîyografiya nûjen ya Mamoste Beşîkcî: https://ismailbesikci.org/biyografi

ÎSMAÎL BEŞÎKCÎ KETE 80 SALIYA XWE!
Roja 7ê Rêbendan hem rojbûna Mamoste Îsmaîl Beşîkcî ye hem jî ya Weqfa me ye. 

Me sala 2019an ev roja taybet digel dost û hevalên xwe pîroz kir.

ÎSMAÎL BEŞÎKCÎ
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Pirtûkxaneya Lêkolîna ya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî bi koleksîyoneke berfireh hate avakirin. 
Pirtûkxane ji wan berheman pêk tê yên ku Dr. Îsmaîl Beşîkcî ji salên 1950yî pê ve berhev 
dike. Ew pirtûkxaneya daneheva 60 salî ji wan berheman pêk hat yên ku ji bajarên ji 
hev cuda piştî pêvajoyeke domdirêj ya barkirinê ve li Stenbolê li bin banê Pirtûkxaneya 
Lêkolînê ya Îsmaîl Beşîkcî hatine komkirin. Ew koleksîyon ji 20 hezarî zêdetir materyalan 
pêk tê û li Tirkîyeyê yek ji baştirîn pirtûkxaneyên qada xebatên Kurdî ye. 

Aynur Gurbuz û Îbrahîm Gurbuz milkiyeta Pirtûkxaneya Lêkolînê ya Îsmaîl Beşîkcî 
bexşandin. Mîmar Can Tepe hinek pirtûkên bijarte yên Îsmaîl Beşîkcî kirine kaxeza dîwa-
ran û wisa dekorasyona navmalê ya pirtûkxaneyê dîzayn kir. Ew pirtûkxaneya ku ji ko-
leksîyona Dr. Îsmaîl Beşîkcî pêk hatî û sala 2011an dest bi xizmetguzariyê kirî bi xebatên 
bi zimanên cuda yên çapkirî û dijîtal ên qada xebatên Kurdî ve her diçe berfirehtir dibe. 
Di pirtûkxaneyê da ji 20 hezarî zêdetir çavkanî li bin banê kategorîyên cûrbicûr hatine 
pênasekirin. Ew kategorî ji zanistên civakî, tarîx, erdnîgarî, edebiyat, dîn, felsefe, psîko-
lojî, ziman û zimannasî, zanistên xwezayî, matematîk, teknolojî, huner û dîyarîyan pêk 
tên û bi 12 zimanan çavkanî hene. Ew çavkanî bi zimanên Tirkî, Kurdî (Kurmancî, Zazakî), 
Îngilîzî, Fransî, Elmanî, Osmanî, Yûnanî, Farsî, Erebî û Ermenkî ne. Herwisa berhemên 
li pirtûkxaneyê bi serenavên mijarî yên bi Kurdî-Tirkî-Îngîlîzî hatine rêzkirin. Li pirtûkxa-
neyê bi taybetî berhemên bi zimanên cuda yên derbarê qada zanistên civakî û edebi-
yatê bi ber çavan dikevin.

Li pirtûkxaneyê pergala LIBRID Otomasyon tête bikaranîn û çavkanî li gor pergala 
Senifandina Dehane ya Dewey bi rêbaza refa vekirî ve tênê pêşkêşkirin bo xizmetgu-
zariya bikarhêneran. Pirtûkxane ji du qatan pêk tê, li qata jêr pirtûk û li qata jor jî we-
şanên perîyodîk hene. Ji bo xebata ziyaretkaran sê maseyên komî sê jî yên kesane hene. 
Herwisa ji bo serdêrên pirtûkxaneyê kompîtûrek jî heye ku dikarin di xebatên xwe da 
bi kar bînin û pê lêgerînê bikin li nav koleksîyona li ser malperê. Pergala endamtîyê tête 
amadekirin ji bo bikarhênerên pirtûkxaneyê.

Armanca Pirtûkxaneya Lêkolînê ya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî ew e ku navendeke xebat û 
lêkolînê temîn bike ji bo her kesê li qada zanistên civakî lêkolînê dike an jî dil heye lê-
kolînê bike. Dîsa armanca me ew e ku nûjeniyên li qada pirtûkxanegeriyê û teknolojiyên 
ragihandinê her bêne şopandin û wisa jî pirtûkxane her bête pêşvebirin. Yek ji girîngtirîn 
mînaka vê sala 2019an bi Pergala Otomasyona Pirtûkxaneyê pêk hat. Bi rêya perwer-

1. PIRTÛKXANEYA LÊKOLÎNÊ YA  
    WEQFA ÎSMAÎL BEŞÎKCÎ



21

   

deya wê, sîstema otomasyonê hate sazkirin û di çarçoveya wê otomasyonê da aplîkas-
yonên di rêzê da hatine bikaranîn: OPAC, katalogkirin, sîrkûlasyon, rêvebirin, raporkirin, 
temîr û hilanîna bingeha daneyan, kontrola otorîteyê, protokola Z39.50, modûla DKYM 
û derbaskirina daneyan. Bi rêya sazkirina sîstema otomasyonê xebata katalogkirinê pêk 
hat û wisa jî xwegehandina pirtûkxaneyê hêsantir bû. Bi saya serê wê belgeyên arşîvê 
hatine dijîtalkirin û amadekirin bo xwegihandina vekirî (open access). 

Bi xêra sîstema otomasyonê bikarhênerên pirtûkxaneyê şiyan ji dûr ve lêgerîna ko-
leksîyonan bikin û tevahiya çavkaniyên berdest li navnîşana https://www.ismailbesik- ci-
vakfi.org/kutuphane hatine amadekirin ji bo legerîna online. 

Pirtûkxaneya Lêkolînê ya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî li derveyî şert û mercên xerab ên pan-
demîyê, ji bilî betlaneyên fermî, Yekşemî û Duşemîyan, her roj di navbera saet 09:30-
18:00an da vekirî ye. 
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KOLEKSÎYONA PIRTÛKXANEYÊ

Cûreyên Materyalan

• 55 Bûlten
• 1822 Rojname
• 12474 Pirtûk
• 14 Tez
• 406 Referans
• 6806 Kovar
• Rojname  - Ji bilî Pirtûkan-Kovar-Name-Referans

• Ferheng-Tez-Pirtûk- Bûlten
r  12.474 pirtûk
r  800 kovarên ji hev cuda
r  Nêzî 3000 cîldên 92 rojnameyên ji hev cuda
r  Yavrumun Elifbası (1927 – Helal Matba’ası) 
r  Ayın Tarihi- Kovara Mehane 1339 - Jimar: 03
r  Ayın Tarihi- Kovara Mehane 1341 - Jimar: 14
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r  Ayın Tarihi- Kovara Mehane 1341 - Jimar: 15,
r  Lozan Konferansı 1922-1923 Konferansda tezekkür olunan senedât mecmua’sı Bi-
rinci Takım Cild: 1 1924- 1340
r  Lozan Konferansı 1922-1923 Konferansda tezekkür olunan senedât mecmua’sı Bi-
rinci Takım Cild: 2 1924- 1340
r  Lozan Konferansı 1922-1923 Konferansda tezekkür olunan senedât mecmua’sı Bi-
rinci Takım Cild: 3 1924- 1340
r  Lozan Konferansı 1922-1923 Konferansda tezekkür olunan senedât mecmua’sı Bi-
rinci Takım Cild: 4 1924- 1340
r  Menniskas Geograpi Försök till popular framstallning afden historiska geograp-
hien, efter Carl Ritters Method af Fr. De Rougemont Stockholm Zach’arias hæg-
geström / 1846
r  Kovara Fakulteya Zanistên Civakî
r  Kovara Fakulteya Îqtîsadê ya Zanîngeha Stenbolê
r  Kovara Fakulteya Hiqûqê ya Zanîngeha Enqerê
r  Kovara Fakulteya Hiqûqê ya Zanîngeha Stenbolê
r  Kovara Fakulteya Tarîx û Erdnîgariyê 
r  Kovara Fakulteya Îlahiyatê
r  Belleten, Saziya Tarîxa Tirkan
r  Salname, Saziya Tarîxa Tirkan
r  Weşanên Saziya Tarîxa Tirkan
r  Kovara Enstîtûya Tarîxê
r  Kovara Antropolojiyê 

Pirtûkxaneya Canîp Yildirim, pirtûkxaneya nûnertîya Amadê ya Pirtûkxaneya Lêkolînê 
ya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî ye. Nêzî 4 hezar pirtûk, kovar, parçeyên rojnameyan û hinek 
berhemên kêmpeyda hene di vê pirtûkxaneyê da. Kurê rehmetîyê Canîp Yildirim, Şa-
hap Yildirim ew berhem bexşandine weqfa me û pê wan Pirtûkxaneya Canîp Yildirim ya 
Amedê hate avakirin. Ew koleksîyon li Nûnertîya Amadê ya Weqfa me hatine amadeki-
rin û rêzkirin û 26ê Gulana 2018an bo xizmeta lêkolîneran hate pêşkêşkirin.

PIRTÛKXANEYA CANÎP YILDIRIM YA AMEDÊ
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Kovara Kürt Tarihi sala 2012an dest bi weşanê kir. Sala 2017an ji jimara 28an pê ve 
bi heman lijne û koma weşanê ve ji aliyê Weqfa Îsmaîl Beşîkcî ve tête weşandin. Kovara 
Kürt Tarihi ya ku sê mehan carekê diweşe salên 2019an û 2020an de jî bê navber weşana 
xwe berdewam kir. 

Jimarên 35., 36., 37. û 38em yên kovara Kürt Tarihi sala 2019an û jimarên 39., 40., 
41. û 42yem jî sala 2020an ketine destên xwendevanan. Weqfa me sala 2020an hemû 
jimarên kovarê dijîtal kirin û wekî e-kovar weşandin. 

Malpera Kovara Kürt Tarihi: https://kurttarihidergisi.com
Hemû jimarên Kovara Kürt Tarihi: https://kurttarihidergisi.com/tum-sayilarimiz
Îndeksa Kovara Kürt Tarihi: https://kurttarihidergisi.com/files/upload/files/KTD-IN-

DEKS.pdf

2. KOVARA KÜRT TARİHİ
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Di serdema pandemîyê da wextê derfet nebû ji bo civînên rû bi rû, “Rêzesemînerên 
Zindî yên Kürt Tarihi” bi bernameyeke taybet bo jimara 40em ya Kürt Tarihi dest bi 
weşanê kir. Weşana zindî ya ewil bi moderatoriya Ömer Faruk Yekdeş û beşdariya Ge-
rinendeyê Giştî yê Weşana Kürt Tarihi Mesut Yeğen bi serenavê “Di Derxistina Jimara 
Xwe ya 40em da Kovara Kürt Tarihi” 9ê Hezîrana 2020an pêk hat. 

Ew rêza weşanên zindî hem li ser hisabên tora civakî yên Weqfa Îsmaîl Beşîkcî hem 
jî yên kovara Kürt Tarihi bi weşana hevpar hatine weşandin. Di navbera 9ê Hezîran-13ê 
Cotmeh 2020an da 13 weşanên zindî pêk hatin. Qeydên hemû weşanên zindî li ser 
qenala YouTubeê ya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî li ber dest in. 

RÊZESEMÎNERÊN ZINDÎ YÊN KÜRT TARİHİ
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r  “Di Derxistina Jimara Xwe ya 40em da Kovara Kürt Tarihi” (9ê Hezîrana 2020an) 
(bi Tirkî)

Mêvan: Mesut Yeğen - Moderator: Ömer Faruk Yekdeş
r  “Tehrîfatên li ser Nasnameya Kurdî ya Bedîûzzeman” (16ê Hezîrana 2020an) (bi 

Tirkî)
Mêvan: Ekrem Malbat - Moderator: Bahadîn Akhan
r  “Serhildana Şex Ûbeydûllah” (30î Hezîrana 2020an) (bi Tirkî)
Mêvan: Sabri Ateş - Moderator: Alişan Akpınar
r  “Mevlanzâde Rifad û Serdema Wî” (7ê Tîrmeha 2020an) (bi Tirkî)
Mêvan: Murat Issı - Moderator: Tahir Baykuşak
r  “Modernîzm, Trawma û Etîk: Halê Sînemayê yê Amedî” (21 Tîrmeha 2020an) (bi 

Tirkî)
Mêvan: Ali Kemal Çınar - Moderator: Bahar Şimşek
r  “Rêbaz di Dîroknûsiya Kurdistanê da: Derfetên Nêrîna Tarîxa Civakî” (11 Te-

baxa 2020an) (bi Tirkî)
Mêvan: Nilay Özok Gündoğan - Moderator: Ümit Kurt
r  “Kurdistan di Nîva Yekem ya Sedsala 19an da û Avakirina Eyaleta Kurdistanê” 

BERNAME



28

(25ê Tebaxa 2020an) (bi Tirkî)
Mêvan: Alişan Akpınar - Moderator: Serhat Bozkurt
r  “Kurdên Anatolîya Navîn: Tarîx, Siyaset, Çand” (1î Îlona 2020an) (bi Tirkî)
Mêvan: Hacı Çevik - Moderator: Adem Özgür
r  “Rêxistineke Kurdan a ‘Emirkurt lê Xwedî Bandoreke Mezin - DDKO” (18 Îlona 

2020an) (bi Tirkî)
Mêvan: Ruşen Arslan - Moderator: Celâl Temel
r  “Serdema 1979 – 1991 di Dîroka Kurdistanê da” (22yê Îlona 2020an) (bi Tirkî)
Mêvan: Hamit Bozarslan - Moderator: Adnan Çelik
r  “Çêbûna Sînorê Osmanî – Îranê” (25ê Îlona 2020an) (bi Tirkî)
Mêvan: Sabri Ateş - Moderator: Alişan Akpınar
r  “Bidawîbûna Mîrektîyên Kurdan û Bandorên Hindê yên Demdirêj” (2yê Cotme-

ha 2020an) (bi Tirkî)
Mêvan: Sabri Ateş - Moderator: Alişan Akpınar
r  “Li Tirkiyeyê Tecrûbeya Kurdan ya ‘68an” (13ê Cotmeha 2020an) (bi Tirkî)
Mêvan: Azad Zana Gündoğan - Moderator: Tuncay Şur
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Li Akademîya Tirkîyeyê her diçe xebatên Kurdî kêm dibin, qada azadîya akademîsye-
nan teng dibe û gelek xebat têne astengkirin, lewma me wek Weqfa Îsmaîl Beşîkcî sala 
2019an dest bi “Bernameyên Akademîyê” kir da ku li qada xebatên Kurdî tevkariyeke 
dilnizm bikin. Bingeha wan akademîyan hate avakirin da ku qadeke guncav pêk bê ji 
bo akademîsyenên têkildarî qada xebatê, xwendevanên têkildar bêne teşwîqkirin bo 
xebatên qadê û akademîsyen û namzetên akademîsyenên qadê li hev bêne civandin. 

Bernameyên Akademîyê her sal wek Akademîya Biharê û Akademîya Payîzê du ser-
deman pêk tên. Taybetmendiya herî berbiçav ya ku van herdu akademîyan ji hev cuda 
dike zimanê wan e: Akademiya Biharê bi Tirkî, Akademîya Payîzê jî bi Kurdî (Kurmancî) 
pêk tê. Sala 2020an navên bernameyên akademîyan hatine guherandin û bangewaziya 
wan wekî “Akademîya Îsmaîl Beşîkcî ya Biharê” û “Akademîya Îsmaîl Beşîkcî ya Payîzê” 
hate kirin. Herwisa hemû bernameyên akademîyan bêpere hatine pêkanîn. Wekî weqif 
me dil heye ku vê polîtîkaya xwe berdewam bikin. 

Xwendekarên ku bi eleqeyeke mezin beşdarî Akademîya Biharê û Akademîya Payîzê 
bûne, beşdarî çalakiyên Weqfê dibin û berpirsîyariyên wekî moderatoriyê werdigirin 
ser milên xwe da ku berdewamiya xebatên akademîk pêk bê û têkîliyên îstîfadekeran 
berdewam bibin. Bi wî awayî em tora pêwendîyan ya berdewam û mayînde pêk tînin, 
jixwe ew di nîvenda armancên weqfa me ye. Ji bo berdewamiya wê pêwendîyê, em 
xwendekarên ku beşdarî bernameyên akademîyê bûne li ser koma maîlê ya “Beşikci 
Alumni (Derçûyên Beşîkcî)” zêde dikin da ku pêwendîyên wan li gel weqfê bêne paras-
tin û berdewamiya wan pêwendîyan hebe.

Piştî du bernameyên serkeftî yên sala 2019an me xwest li Stenbol û Dîyarbekirê ber-
nameyê heman rengî pêk bînin, lê belê ji ber pandemîyê me bernameyên sala 2020an bi 
neçarî li ser xetê (online) pêk anîn. Piştî nirxandina pêvajoyê, me 3yê Cotmeha 2020an 
bi bernameya “Akademîya Îsmaîl Beşîkcî ya Biharê” li ser xetê dest bi perwerdeyê kir.

3. BERNAMEYÊN AKADEMÎYAN
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Bernameyên akademîyê ji sala 2019an pêve her sal dê bêne amadekirin, ya ewil bi 
navê  “Akademîya Biharê ya 2019an” bi piştevanîya Friedrich Ebert Stiftung di navbera 
14ê Adar –25 Nîsana 2019an da rojên şemîyan saet navbera 14.00-17.00an li avahiya 
Weqfê ya li Beyogluyê pêk hat. 

Di çarçoveya bernameya 7 heftane da pisporên ji gelek disîplînên cuda beşdar bûn. 
Bernameya xwedan gelek mijarên wekî tarîx, mîrata çandî, zimannasî, civaknasî, xe-
batên bajarî û femînîzmê, agahiyên bingehîn temîn kirin ji bo xwendekarên qada Kurdî 
an jî yên dixwazin li vê qadê bixebitin.

Ev bername bi zimanê Tirkî ye û ji bo beşdaran berdewamî mecbûrî ye. 112 xwen-
dekaran serî li vê bernameyê da ya ku tenê ji bo xwendekarên lîsansê û lîsansa bilind 
vekirî bû. Li ser hinek krîteran û rêjeyeke heterojen 30 xwendekar hatine qebûlkirin 
bo bernameyê. 10 ji wan kesan xwendekarên lîsansê, 14 jê yên lîsansa bilind û 6 kes jî 
xwendekarên doxtorayê bûn.

Ew bername bi beşdariyeke zêde û sûdewer derbas bû. Di dawiya bernameyê da li 
gel xwendekarên beşdar civîna nirxandinê pêk hat û di encama wê civîna nirxandinê da 
xwendekarên heqkirî “belgeyên beşdariyê” ji destên Îsmaîl Beşîkcî wergirtin.

Herwisa di nîva 2020an da pirtûka “Kürt Çalışmaları Bahar Akademisi – 1” wekî ber-
hema “Akademîya Biharê ya 2019an” li ser malpera Weqfê hate weşandin.

AKADEMÎYA BIHARÊ ya 2019an
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(14 ADAR 2019-24 NÎSAN 2019 / ŞEMÎ 14.00-17.00)

1. Kurd li Serê Sedsalê (16ê Adara 2019)
r Alişan Akpınar / Entelîjansîya Kurdan li Dewleta Osmanî da li Serê Sedsala Bîstan 

(1850-1908) (bi Tirkî)
r Rohat Alakom/ Cemîyeta Bilindkirina Jinên Kurd di Sedsaliya Xwe da (1919) (bi 

Tirkî)
2. Dengên Winda û Bîr (23yê Adara 2019)
r Zeyneb Yaş / Lêkolînên Muzîkê, Jin û Mekanên Bîrê di Mîrata Çandî da (bi Tirkî)
r Hanifi Bariş / Dewlet, Bîra Kolektîf û Sînor di Bîra Kolektîf da (bi Tirkî)
3. Mîrektî û Medrese (30ê Adar 2019)
r Yusuf Baluken / Eyûbîyên Hesenkeyfê: Mîrektîya Melîkan (1232-1462) (bi Tirkî)
r Kadri Yıldırım / Ji Her Alîyî ve Medreseyên Klasîk yên Mîrektîyan  (bi Tirkî)
4. Ji Duh Heya Îro Ziman ( 6ê Nîsana 2019an)
r Ergin Öpengin / Geşedana Dîrokî a Kurdî û Tesnîfa Zaravayan (bi Tirkî)
r Mehemed Malmîsanij / Kirmanckî (Zazakî) û Pirsgirêkên Wê (bi Tirkî)
5. Bajar, Çîn û Nasname (13ê Nîsana 2019an)
r Güllistan Yarkın / Li Stenbolê Xwedîtiya Kurdan ya Xanîyan wekî Pratîkeke Dij-Nî-

jadperestî (bi Tirkî)
r Polat S. Alpman / Nirxê Ekonomi-Polîtîk yê Nasnameyê û Bîra Sosyo-Polîtîk (bi 

Tirkî)
6. Fenîmîzm û Bawerî (20ê Nîsana 2019an)
r Fahriye Adsay / Parêzvaniya Femînîst ya Neteweperweriyê (bi Tirkî)
r Shahab Vali / Kurdên Yarsan: Dîrok û Mîtolojî (bi Tirkî)
7. Kêşeya Kurd an jî Gelo Xelasî jê Heye? (27ê Nîsana 2019an)
r Cuma Çîçek: Pevçûna Kurd û Lêgerînên Çareseriyê (bi Tirkî)
r Mesut Yeğen / Kurd di Gotara Dewletê da û Jê Xelasî (bi Tirkî)

BERNAMEYA AKADEMÎYA BIHARÊ ya  2019an
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Akademîya Payîzê ya ku bernameya duyem ya sala 2019an bû, 9ê Mijdara 2019an 
dest bi dersên xwe kir. Ji bo vê bernameyê ji Akademîya Biharê cudatir xwendewariya 
bi Kurdî wek şertê serlêdanê hate dîyarkirin ji bo xwendekarên lîsans û lisansa bilind. 
Hinek xwendekarên ku Akademîya Biharê bi serfirazî xelaskirî û rewan bûn di xwendin 
û nivîsandina Kurdî da jî beşdarî vê bernameyê bûn. 

Li gor zimanê bernameyê hevaheng dersên derbarê Kurdî zêdetir bûn. Ew berna-
meya ku bi giraniya li ser nasname û zimanê Kurdî hatiye amadekirin derfeteke wisa da 
xwendekarên beşdar ku dersan bi zimanê Kurdî li qadeke rexneyî bibînin. 

53 xwendekaran serlêdana xwe kirin ji bo vê bernameya ku tenê ji bo xwendekarên 
lisans û lisansa bilind vekirî bû, 30 ji wan xwendekaran hatine wergirtin bo bernameyê. 
Bername di navbera 9 Mijdar-28ê Berfanbara 2019an da, her hefte rojên Şemîyê saet 
14:00-17:00 da li avahiyê Weqfa me ya li Beyogluyê hate lidarxistin.

AKADEMÎYA PAYÎZÊ ya 2019an
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(9 MIJDAR-28 BERFANBARA 2019an / ŞEMÎ 14:00 – 17:00)

Standardîzasyon û Netewebûn (9 Mijdar 2019)
r Mikaîl Bilbil / “Standardîzasyon û Rewşa Zimanê Kurdî” 
Bawerî û Jinên Helbestvan (16 Mijdar 2019
r Sevda Orak Reşîtoglu / “Bawerîya Yarsanan û Jinên Helbestvanên Yarsanî”
Arşivên Farisî û Kurd (23 Mijdar 2019)
r Esmaîl Shams / “Sedsala 19an û Destpêka 20an: Arşîv û Çavkanîyên Farisî Li Ser 

Kurd û Kurdistanê” 
Helbest û Netewe (30 Mijdar 2019)
r Zûlkûf Ergûn / “Helbesta Kurdî û Neteweperwerî” 
Perwerdehî û Nasname (7 Berfanbar 2019)
r Nurettîn Beltekîn / “Bi Rêya Perwerdehîyê Înşakirina Neteweyê û Nasnameya Kurdî
Rola Rexneyê (14 Berfanbar 2019)
r Ramazan Alan / “Rexne, Wek Naverokeka Nûjenîyê”  
Netewesazîya Kurdan (21 Berfanbar 2019)
r Tahîr Baykuşak / “Di Destpêka  Sedsala  20an  de  Netewesazîya Kurdan” 
Sînema û Nasname (28 Berfanbar 2019)
r Yilmaz Ozdil / “Di Sinemaya Kurdî De Avakirina Nasnameyê”

BERNAMEYA AKADEMÎYA PAYÎZÊ ya 2019an
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Akademîya Biharê ya ku li gor planan diviya li Weqfa Îsmaîl Beşîkcî xeleka duyem 
bihata lidarxistin, ji ber pandemîya ku bandora xwe li hemû cihanê kir, bi neçarî deme-
ke dirêj hate paşxistin. Ew akademîya ku li gor planan diviya rûbirû bihata lidarxistin, li 
ser nirxandina şert û mercên heyî meha Îlonê wek bernameya ser xetê (online) derkete 
îlanê.

Encamên serlêdana akademîyê 26ê Îlona 2020an dîyar bûn û bername di navbera 3 
Cotmeh – 28 Mijdara 2020an da neh hefteyan rojên Şemîyê di navbera 14.00-17.00an 
da li ser platforma Zoomê wek online hate lidarxistin. 

Bernameya Piştevanîya Mafan piştevanîya akademîyê kir û Kübra Sağırê jî kordînato-
raya bernameyê kir. Ew bername hate amadekirin da ku şiyanên akademîk yên xwen-
dekarên lîsans, lîsansa bilind û doxtorayê yên ku paşerojê dixwazin li qada Xebatên 
Kurdî da perwerdeya xwe berdewam bikin pêşve bixe. Ji 227 serlêderan 66 xwendekar 
hatine qebûlkirin bo bernameyê. Ji bo ragihandina li gel xwendekarên qebûlkirî komên 
e-maîl û WhatsAppê hatine lidarxistin. Beriya destpêkirina dersan 1ê Cotmeha 2020an 
bi beşdariya akademîsyen, xwendekar, Heyeta Mitewelî ya WÎBê û Lijneya Rêveberiya 
WÎBê civîna hevnasînê pêk hat. 

Ew akademî wekî rezêders hate lidarxistin û li ser xwendekaran hate ferzkirin ku ji 
9 dersan herî kêm beşdarî 7 dersan bibin. Ji ber neberdewamiya bêhincet 12 xwende-
karan nekarî bernameyê xelas bikin, lewma 54 beşdaran bername bi serfirazî qedand.

Her hefte beriya dersan bîyografîya akademîsyênê pêşkêşvan û xebateke wî/wê ya 
akademîk ji aliyê kordînatora bernameyê ve li ser koma maîlê ji xwendekaran re hate 
şandin da ku xwendekar bi awayekî amadebûyî beşdarî dersan bibin. Wan dersa 3 sae-
tan berdewam dikir û bi giştî wisa hate plankirin nîva ewil bi pêşkêşiya akademîsyenan, 
nîva duyem jî bi pirsên xwendekaran yên li ser pêşkêşiyê derbas bibe. 

Di civîna nirxandinê ya 28ê Mijdara 2020an da xwendekarên beşdar bi taybetî anîn 
ser ziman ku ew naxwazin têkiliyên xwe li gel Weqfa Îsmaîl Beşîkcî qût bikin û dixwazin 
beşdarî bernameyên pêşerojê bibin. Wek weqif bi rêya wê civînê me careke din jî dît ku 
bername bi serfirazî pêk hatiye. 

AKADAMÎYA ÎSMAÎL BEŞÎKCÎ ya BIHARA 2020an
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(3 COTMEH 2020 – 28 MIJDAR 2020 / ŞEMÎ 14:00 – 17:00)

Kordînatora Bernameyê: Kübra Sağır

Hefteya 1em (3yê Cotmeha 2020an)
r Bülent Bilmez / “Di Lêkolînên Komkûjiya Dêrsîmê da Mijarên Gotar, Etîk, Meto-

do-lojî û Çavkanîyan li ser Mînaka Komjujiya Birdoyê”
2. Hafta (10 Ekim 2020) (bi Tirkî)
Hefteya 2yem (10ê Cotmeha 2020an)
r Erdem Yörük / “Li Tirkîyeyê Çîn, Polîtîkaya Civakî û Kêşeya Kurdî” (bi Tirkî)
Hefteya 3yem (17 Cotmeha 2020an)
r Ruken Şengül / “Avakirina Desthilata Zayendî ya Dewletê: Bedenê Dîtir li Sînorên 

Kurdan” (bi Tirkî)
Hefteya 4em (24ê Cotmeha 2020an)
r Pınar Dinç / “Dêrsîm 1938: Tertele, Bîr û Têkoşîn” (bi Tirkî)
Hefteya 5em (31ê Cotmeha 2020an)
r Seda Altuğ / “Bêmilkbûn û Kurdayetî li Sûriyê: Xak, Milkiyet û Dewlet” (bi Tirkî)
Hefteya 6em (7ê Mijdara 2020an)
r Bülent Küçük / “Hestîyarî, Îdeolojî û Têkoşîna Desthilatiyê: Nîqaşeke Têgehî” (bi 

Tirkî)
Hefteya 7em (14ê Mijdara 2020an)
r Uğur B. Bayraktar / “Ji Xweseriyê ber bi Taybetiyê: Li Diyarbekirê War-Ocaxî, Siya-

set û Milkiyet, 1830-1870” (bi Tirkî)
Hefteya 8em (21 Mijdara 2020an)
r Metin Atmaca / “Kurd û Kurdistan di Dîroka Cîhanê da” (bi Tirkî)
Hefteya 9em (28 Mijdara 2020an)
r Sabri Ateş / “Kurdistana Sedsala 19an di Navbera Osmanî û Îranê da” (bi Tirkî)

BERNAMEYA AKADEMÎYA ÎSMAÎL BEŞÎKCÎ 
ya BIHARA 2020an
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Bernameya akademîyan ya dawî ku hewl dide danheva tecrûbe û zanîna li qada xe-
batên Kurdî derbasî akademîsyen, lêkolîner û xwendekarên ciwan bike girêdayî Aka-
demîya Biharê bi navê Akademîya Îsmaîl Beşîkcî ya Payîza 2020an meha Mijdara 2020an 
derkete îlanê. Ji bo akademîyê heya 9ê Berfanbarê serlêdan hatine wergirtin û Aka-
demîyê 12ê Berfanbara 2020an bi dersa M. Şerif Derince dest bi perwerdeyê kir. 

Wekî saziyeke ku di qada xebatên Kurdî da daneyan hildiberîne û hewl dide wan 
daneyan li nav civateke berfireh belav bike, me ji bo berdewamiya perwerdeya bi Kurdî 
di navbera 12ê Berfanbara 2020an – 23yê Rêbendana 2021an Akademîya Payîzê ya Îs-
maîl Beşîkcî li ser xetê (online) pêk anî. Wek her carê, perwerde her hefte rojên Şemîyê 
di navbera saet 14:00-17:00an da pêk hatin û wê bernameyê heft hefteyan dewam kir. 
Bernameya Piştevanîya Mafan piştevanîya akademîyê kir û Cumhur Ölmez jî kordînato-
raya bernameyê kir. 115 xwendekaran serlêdan kir bo bernameyê û ji wan 55 kes hatine 
qebûlkirin. 50 xwendekarên ku berdewam kirine mafê wergirtina belgeya beşdariyê bi 
dest xistin.

Di maweya perwerdeyê da her hefte beriya dersan bîyografîya akademîsyenê pêş-
kêşvan û xebateke wî/wê ya akademîk ji aliyê kordînatorê bernameyê ve li ser koma 
maîlê ji xwendekaran re hate şandin da ku xwendekar bi awayekî amadebûyî beşdarî 
dersan bibin.

AKADEMÎYA ÎSMAÎL BEŞÎKCÎ ya PAYÎZA 2020an
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(12ê BERFANBARA 2020an – 23yê RÊBENDANA 2021an / ŞEMÎ 
14:00 – 17:00)

Kordînatorê Bernameyê: Cumhur Ölmez

Hefteya 1em (12ê Berfanbara 2020an)
r M. Şerif Derince / Modelên Perwerdehiya Pirzimanî û Rewşa li Tirkiyeyê ji bo Kurdî
Hefteya 2yem (19ê Berfanbara 2020an)
r Selda Araz / Analîza Dersên Hilbijartî: Hin Tecrûbe û Peşnîyar ji bo Perwerdeyîya 

Zimanê Kurdî 
Hefteya 3yem (26ê Berfanbara 2020an)
r Şehmus Kurt / Tecrûbeya Enstîtuyên Zimanên Zindî Li Tirkiyeyê: Mînaka  Zanînge-

ha Mardîn Artukluyê 
Hefteya 4em (2yê Rêbendana 2021an)
r Hewa Salam Khalid / Tecrûbeya Perwerdehiya Kurdî li Başûr 
Hefteya 5em (9ê Rêbendana 2021an)
r Nurettin Beltekin / Ji Alîyê Felsefeya Perwerdehî ve Perwerdehîya Kurdî 
Hefteya 6em (16ê Rêbendana 2021an)
r Ronya Bewran / Analîza Pirtûkên Dersan ên bi Kirmanckî/Zazakî 
Hefteya 7em (23yê Rêbendana 2021an)
r Ronayî Onen / Hînkirina Zimên wekî Perçeyeke Aktîvîzma Zimên; Tecrûbeya TZP- 

Kurdî û Pirtûka Hînkerê 

BERNAMEYA AKADEMÎYA ÎSMAÎL BEŞÎKCÎ ya 
PAYÎZA 2020an
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Weşanên Weqfa Îsmaîl Beşîkcî (WÎB) sala 2013an bi weşandina 16 pirtûkên Îsmaîl 
Beşîkcî yên çapa wan xilasbûyî ve dest bi weşanê kir. Bi wî awayî berhemên Îsmaîl Beşîk-
cî yên xilasbûyî gehiştin ber destên girseyeke mezin. Herwisa di gel Weşanxaneya Rû-
pelê xebateke hevpar tête meşandin ji bo ku berrhemên Beşîkcî bi zimanên Elmanî, 
Fransî, Ingîlîzî, Kurmancî, Kirmanckî û Soranî bigehin ber destên zêdetir xwîneran. 

Weşanên Weqfa Îsmaîl Beşîkcî (WÎB) zêdetir di çar koman da weşanê dike. Li koma 
ewil hemû berhemên Îsmaîl Beşîkcî hene, li komên din jî berhemên bi Kurdî û Tirkî yên 
qada xebatên Kurdî û gotarên konferansan hene.

Di navbera salên 2019-2020an da çar berhemên din ji aliyê Weşanên Weqfa Îsmaîl 
Beşîkcî (WÎB) li ser cîhana weşanê hatine zêdekirin. Herwisa çapa duyem ya berhemekê 
jî hate kirin. Ew weşan bi dora tarîxa weşanê wisa têne rêzkirin:

r Dünya Savaşı Yıllarında 1916 Kürt Tehciri: Ve İttihat Terakki’nin İskân ve Nüfus Po-
litikaları – Celal Temel / Îlon 2019

r Kürt Çalışmaları Bahar Akademisi 1 – Kolektif / Hezîran 2020
r DDKO: Ömrü Kısa Etkisi Büyük Kürt Örgütlenmesi: Devrimci Doğu Kültür Ocakları
– Ruşen Arslan / Îlon 2020
r 1984’ten Önceki 25 Yılda Türkiye’de Kürdlerin Silahsız Mücadelesi – Celal Temel / 

Cotmeh 2020 (Çapa 2yan)
r Agirî: Erdnîgarîya Kurdistanê I (Ciltli) – Abdurrahman Önen / Mijdar 2020

Weşanên Weqfa Îsmaîl Beşîkcî (WÎB) dil heye di sala 2021an da bi berhemên nû û yên 
ji nû ve çapkirina berhemên qediyayî ve xebatên xwe yên weşangeriyê berdewam bike. 

4. WEŞANÊN WEQFA ÎSMAÎL BEŞÎKCÎ (WÎB)
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I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA 1916 KÜRT TEHCİRİ VE İTTİHAT-TERAKKİ’NİN İS-
KÂN VE NÜFUS  POLİTİKALARI (1913-1918) / CELAL TEMEL  [Di Salên Yekemîn 
Şerê Cîhanê da Tehcîra Kurdan ya 1916an û Polîtîkayên Îskân û Nifûsê yên Îttîhat-Te-

rakkîyê (1913-1918)]
“Di wextê Yekemîn Şerê Cîhanê da li wîla-

yetên Erzerûm, Bedlîs û Wanê ku bi awayê îdarî 
yê îro ve 13 bajaran digire, piraniya wan Kurd 
nêzî mîlyonek gelên Misilman ji ber dagirkeriya 
Rûsan koç kirin û bûne miltecî. Hikûmeta Îtti-
hat-Terakkî ya wê heyamê ew koç kire koçeke 
mecbûrî/tehcîr û bi polîtîkayeke veşartî ve bi 
armanca asîmîlasyonê berê qefîleyên koçê dane 
Anatolîyê. Di wê rêwîtiya mirinê da ku dramên 
mezin qewimîne ji ber şert û mercên koçê, bir-
çîtî û nexweşiyan li gor daneyên fermi ji nîviyê 
zêdetirê wan koçberan mirine, qismekî wan li 
nav Anatolîyayê winda bûne û qismekî biçûk 
piştî şerî vegerîyane ser warên xwe. Ew tehcîra 
di navbera salên 1915-1917an da bi piranî sala 
1916an da pêk hatî, herçend trajedîyeke mezin 
jî be baş nayê zanîn. Ji ber ku Kurd ji aliyê siyasî 

ve bêhêz bûn, bê bingeha sazûmanî bûn, ji piştevanîya navxweyî û ya derveyî bêpar 
bûn, xwedî dînekî cuda bûn ji dagirkerên Rojavayî û ketibûne nav Tehcîra Ermenî ya sa-
lek berê, bûne sedem ku Kurd bi tena serê xwe bimînin û ew tehcîr baş neyê zanîn. Di 
vê pirtûkê da bandorên Yekemîn Şerê Cîhanê li ser Kurdan, Tehcîra Mezina a Kurdan a 
1916an ku ji aliyê polîtîkayên endazyariya îskan û nifûsê ya hikûmetên Îttîhat Terakkîyê 
yên wê heyamê ve pêk hatine; bi lêgerîneke berfireh ya arşîvê ve hatine vekolîn û ew bi 
hinek vegotinên dîroka devkî ve hatine piştrastkirin û nirxandin.”

 

 

DANASÎNA PIRTÛKÊN WEŞANÊN WÎBÊ (2019-2020)
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KÜRT ÇALIŞMALARI BAHAR AKADEMİSİ – 1
(Akademîya Biharê ya Xebatên Kurdî -1)

 “Li Weqfa Îsmaîl Beşîkcî (WÎB) di 
navbera mehên Adar û Nîsana 2019an 
bernameya Akademîya Biharê bi 
maweya 7 hefteyan û bi zimanê Tirkî 
pêk hat. 14 akademîsyen/lêkolînerên 
qada Xebatên Kurdî û 30 xwendekarên 
lîsans, lîsansa bilind û doxtorayê yên 
dixwazin paşerojê li vê qadê xebatan bi 
rêve bibin bi saya wê Akademîyê li hev 
civîyan. Li ser wê bingehê akademîs-
yen/lêkolînerên ku li qada Xebatên 
Kurdî li ser ziman, tarîx, edebiyat, dîn 
û siyasetê xebat pêk anîne, di çarçove-
ya Akademîya Biharê da li gel xwende-
karan civîyan û hem tecrûbeyên xwe 
derbasî wan kirin hem jî xebatên xwe 
bi wan ra parve kirin û derfeta nîqaşê 
peyda kirin. Pêşkeşiyên li Akademîyê 
li dor van temayên pêk hatin:  “Kurd li 
Serê Sedsalê”, “Dengên Winda û Bîr”, 
“Mîrektî û Medrese”, “Ji Duh Heya Îro Ziman”, “Bajar, Çîn û Nasname”, “Femînîzm 
û Bawerî”, “Kêşeya Kurd an jî Gelo Xelasî jê heye?” Ev pirtûka li ber destên we wek 
berhema wê akademîyê hate amadekirin. Gotarên di pirtûkê da ji qismekî xebatên li 
Akademîya Biharê pêşkêşkirî pêk tên.”

Em hêvîdar in ev pirtûk bibe çavkanî ji bo kesên eleqedarên Xebatên Kurdî û kesên 
dixwazin li wê qadê xebatan bi rêve bibin. Herwisa ew bibe wesîleya pirsên nû derbarê 
qadê da û têgihiştina nêrînên ji hev cuda.” (Nivîsa pişt bergî)
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ÖMRÜ KISA ETKİSİ BÜYÜK KÜRT ÖRGÜTLEMMESİ / DEVRİMCİ DOĞU KÜLTÜR 
OCAKLARI / RUŞEN ARSLAN (Rêxistineke Kurdan a ‘Emirkurt lê Xwedî Bandoreke 
Mezin – DDKO)

“Ev pirtûk derbarê şiyana avakirin û der-
fetên aborî yên pratîkekê da agahiyên ronîker 
dide ku di nav mecraya çepgir ya salên 1960î 
û 1970yî da pêk hat û mecreya xwe ya çepgir 
berfireh kir û di demeke zû da hewl da xwe bi-
gehîne derdor û aktorên cuda yên Kurdan. Ru-
şen Arslan di vê xebatê da avakarên DDKOyê, 
pêvajoyên wan li gel çepa Tirkan û herwisa 
endamên derdorên Kurdan ku di jiyana roja-
ne da di nav pêwendîyê da bûn û şêwra hev 
dikirin, vedibêje, bêyî ku wan bike “lehengên 
siyasî”. Materyalên lêkolînê yên pirtûkê ji bel-
ge, çîrokên jiyanê û hevpeyvînên li gel şahidên 
zindî pêk tên. Di pirtûkê da vegotin û metnên 
gelek girîng hene. Pirtûk di çarçoveya mijara 
xwe da înşaya polîtîk a Kurdayetiyê û lêgerînên 
wan bi awayekî serkeftî xuyabar bêyî ku bike-
ve nav aciziyên “vegotinên mezin.”

Prof. Dr. Besime Şen

Bi ya min gelek watedar e ku DDKO di nav peywenda xwe ya dîrokî da hatiye vekolîn 
û bi taybetî di navbera Cemîyata Biratî û Pêşveçûna Kurdan (Kürd Teavün ve Terakki 
Cemiyeti) û DDKO’yê da pêwendî hatiye avakirin. Nîqaşên serdema avakirina DDKO’yê 
yên dîrokî ne. Li ba min biqîmet e ku nîqaşên li tu cihan peyda nabin, di vê pirtûkê 
da hene. Herwisa ji ber ku piraniya daneyên pirtûkê li ser belgeyan ava dibin, qîmetê 
pirtûkê zêdetir dikin. 

Ez ji vê pirtûkê hîn bûm ku Behîce Boranê hest û nêrînên li Mîtîngên Rojhilatê hatine 
vegotin wekî welatperweriya bûrjûva nirxandine û xwestiye piştgîriyê nede mîtîngan û 
ez bi wê zanînê hêvîşkestî bûm.

Dr. İsmail Beşikci
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Ez pir spasdar im ku we ev pirtûka girîng a ku we li ser DDKOyê amade kiriye, pêş-
kêşî min kir. Ez dixwazim bi taybetî bînim ser ziman ku min pirtûka we bi eleqeyeke me-
zin xwend. Jixwe ne hewce ye bêjim ku ne tenê derbarê dîroka nêz a Kurdan, herwisa 
bi giştî derbarê dîroka Kurdan da min gelek tişt ji pirtûkê wergirtin. Ew pirtûk bi baldarî 
hatiye amade kirin, tê da hemû hûrgilî hene û ew tijî dersên sade, fêhmbar û qîmetdar 
e. Siheta we xweş, dest xweş.

Prof. Dr. Şükrü Aslan

Link bo E- pirtûka DDKOyê:  https://play.google.com/store/books/details/Ru%-
C5%9Fen_Ars- lan_%C3%96MR%C3%9C_KISA_ETK%C4%B0S%C4%B0_B%C3%-
9CY%C3%9CK_K%- C3%9CRT_%C3%96RG%C3%9CTLENM?id=YckQEAAAQBAJ

1984’TEN ÖNCEKİ 25 YILDA TÜRKİ YE’DE 
KÜRDLERİN SİLAHSIZ MÜCADELESİ

CELÂL TEMEL ( Di 25 Salên Beriya 1984an 
da Têkoşîna Kurdan a Bêçekdarî)

“Celal Temel bi pirtûka xwe ya bi navê Di 25 
Salên Beriya 1984an da Têkoşîna Kurda a Bê-
çekdarî berê xwe dide têkoşîna li Bakurê Kur-
distanê ya 25 sal beriya 1984ê ku wê salê ve-
guherîye û bûye têkoşîna çekdariyê. Ew gelek 
bûyerên ku di nav tarîtiya dîrokê da winda bûne 
an jî girîngiya wan nehatiye zanîn bi baldariya 
zêringirekî ve dîsa derdixe ser sehneya dîrokê. 
Ji aliyê berdewamiya dîrokê ve gava dor têtê, 
ew xwe digehîne dîroka pêş û paş jî. Ew bi mijar 
û çavkaniyên xwe ve pirtûkek girîng a destpêkê 
ye ji bo kesên ku dixwazin dîroka nêz bi kûrahî 
bizanin.”

Ruşen Arslan (Ji çapa yekem)
Gelek tespît hene derheqê vê pirtûka ku bi kedeke mezin hatiye amadekirin. Kekê 

min ê xweştivî Celâl Temel nirxandinekê dike li ser pêvajoya em tê da û gava ew helwes-
ta her car ya Dewleta Tirk a li hember Kêşeya Kurd dinivîse, vê tesbîta girîng dike: ew 
neçareseriyê wekî çareserî pêşkêş dike. 

Abdurrahman Demir
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Nivîskar bi kronolojîya dawiya ve pirtûka xwe dewlemendtir dike, herwisa derheqê 
kevenşopiya nivîsevaniya Kurdî çavkaniyeke berfireh dide. Ev xebat çavkanîyeke girîng 
e hem bo fêhmkirina aliyê bêçekdarî yê Tevgera Siyasî ya Kurd hem jî bo kesên ku 
dixwazin di vî warî da lêkolînan bikin.

Prof. Dr. Ahmet Özer

Nivîskarê me ev pirtûka xwe ya girîng diyarî Gelê Kurd kiriye. Ew bo ji nû ve avakirina 
bîrekê girîng e û qasî girîng e ew qas jî biqîmet e … Divê ev pirtûk di mala her Kurdekî 
de hebe.

Ferhat Sağnıç

Ev pirtûkek bêkêmasî ya arşîvê ye, tê da agahiyên kêmpeyda hene. Ne tenê aga-
hiyên îro, lê agahiyên hemû deman tê da hene…

Şirin Akçay

ERDNÎGARIYA KURDISTANÊ - 1 AGIRÎ / ABDURRAHMAN ÖNEN
“Erdnîgariya Kurdistanê ya xwe-

dan dewlemendiyên piralî heta niha 
têra xwe nebûye mijara xebatên 
zanistî. Bi taybetî jî xebatên erdnî-
garîyê bi zimanê Kurdî hema bêje 
qet pêk nehatine. Lewma jî navê bi 
Kurdî yê gelek navçe, gund, çem, 
çîya, rûbar, gir û zozanan hêdî hêdî 
têne jibîrkirin. 

Nivîskar Onen bi xebatên xwe 
yên ji çarêk sedsalê zêdetir aga-
hiyên binirx ên derbarê erdnîgari-
ya Kurdan berhev dike. Demeke 
dirêj e li herêm, bajar, navçe, gund 
û mezrayan digere û derbarê wan 
deran da agahiyên bihûrgilî vediko-
le û wan tomar dike. 
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Onen heya niha derbarê erdnîgariya gelek bajarên Kurdan têra xwe agahî berhev 
kirine. Wî ne tenê navên cihan berhev kirine, lê li gel hindê nexşeya hemû bajar, navçe û 
herêmên girîng amade kirine. Tiştê ku xebata Onenî binirxtir dike jî jixwe ew nexşe ne. 
Ev xebat pirtûka ewil a rêzepirtûkên Erdnîgariya Kurdistanê ye.

Bajarê Agirîyê ji aliyê dewlemendiya erdnîgarî ve gelek berfireh û têrûtijî ye. Çiyayê 
Agirîyê, Tendûrek, Sîpan, Eladax, Kosedax, Çemê Miradê û hêj gelek cihên dîtir…

Di vê xebatê da ev agahî hene:
r Navên bi Kurdî û Tirkî yên gund, mezra û navçeyên bajarê Agirîyê.
r Çem, çiya, deşt û zozanên Agirîyê.
r Nexşeyên fîzîkî yên erdnîgariya Agirîyê.
r Serjimara nifûsa gund, mezre û navçeyên Agirîyê li gor salan.
r Wêneyên gelek herêm û qadên erdnîgariyê.” 
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Weqfa Îsmaîl Beşîkcî, Weşanên WÎBê û Kovara Kürt Tarihi li gel hev her sal beşdarî 
fûarên girîng ên li Tirkîyeyê dibin. Ji sala 2013an pê ve Weqif li gor derfetên xwe beşdarî 
fûarên li hinek bajarên wekî Stenbol, Amed, Îzmîr û Çûkûrovayê dibe da ku weşan û 
kovaran rasterast bigehîne xwîneran û danasînan pêk bîne. Fûar gelek girîng in ji bo 
hevdîtîna rasterast ya li gel xwîneran û dîyaloga xwîneran li gel Mamoste Beşîkcî û nivîs-
karan. Li fûaran, li kêleka firotina pirtûkan gelek rojên îmzeyê jî têne lidarxistin.

r Fûara Pirtûkan a Çûkûrovayê (5-13 Rêbendan 2019)
r 24em Fûara Pirtûkan a Îzmîrê ( 6-14 Nîsan 2019)
r Fûara Pirtûkan a Amadê  ya TUYAPê ( 28 Îlon-6 Cotmeh 2019)

FÛARÊN EM BEŞDAR BÛNÊ (2019)
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5. BÛRSÊN PERWERDEYÊ

Bûrsa Perwerdeyê ya Îsmet Şerîf Wanlî

Komeleya Îsmet Şerîf Wanlî (AFKIV) ya ku navenda wê li bajarê Lozana Swîsreyê ye, 
bexşek kir bo weqfa me da ku wekî bûrs bête belavkirin. Sala 2020an di çarçoveya ber-
nameya piştevanîya xwendekarên dibistana navîn û yên lîseyê lijneyeke nirxandinê hate 
ava kirin. Di lijneyê da du kes ji heyeta mitewelî ya AFKIVê û kesek jî ji ya WÎBê bûn. 
Wê jûriyê hemû serlêdan bi baldarî nirxandin û xwendekarên di lîsteya esil û ya cîgir da 
digel pêwendiya referansên ji welî û mamosteyan dîyar kirin. 

Bursa Perwerdeyê ya Îsmet Şerîf Wanlî wekî bûrseke perwerdeyê wisa hate sêwiran-
din ku bigehe xwendekarên 12-18 salî yên ku çar salên perwerdeya mecbûrî qedandine 
û derbasî dibistana navîn an jî lîseyê bûne. Di wê çarçoveyê da li gor hewsengiye rewşa 
aborî, zayend û rêjeya erdnîgarî 6 xwendekarên bûrswergir hatine dîyarkirin. Bûrs ji bo 
12 mehan, mehane 340 TL hate dîyarkirin û li gor serfiraziya xwendekaran ya li qada 
perwerdeyê heta pola dawîn a lîseyê dê bête dayîn.

Bûrsa Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

Bi rêya piştevanên me yên ku xwestin tevkariya bernameyên bûrsan bikin, du xwen-
dekarên din ên ku di encama serlêdanên bo Bursa Perwerdeyê ya Îsmet Şerîf Wanlî da 
ketine lîsteya cîgir jî li ser heman şertan wekî bûrswergir hatine dîyarkirin. Em hêvî dikin 
bi tevkariya piştevanên xwe di paşerojê da hejmara xwendekarên xwe yên bûrswergir 
her zêdetir bikin.
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Bûrsa Doxtorayê ya Perihan-Tarık Ziya Ekinci
Weqfa Îsmaîl Beşîkcî sala 2020an bi bangewaziya “Bûrsa Doxtorayê ya Perihan – Tarık 

Ziya Ekinci” biryar da ku bûrsê bide xwendekarekî ku di warê xebatên Kurdî da di qada 
zanistên civakî û mirovî da xebatan bi rêve dibe.  Jûrîyeke heft kesane hate lidarxistin 
ku ji akademîsyenên pispor ên qadên zanista siyasetê, tarîx, xebatên jinan, antropolojî 
û zimannasiyê pêk dihat. Herwisa ji aliyê Weqfê ve rêziknameyek hate amadekirin da ku 
lijneya hilbijêr bide ber xwe. 

Bi rêya wê bûrsê ve hate armanckirin ku tevkariyek li xebatên Kurdî bête kirin û pişte-
vaniya lêkolînerên ciwan bête kirin. Bangewaziya bûrsê du salan carekê dê bête nûkirin 
da ku xwe bigehîne zêdetir xwendekaran. Di çarçoveya bûrsê da xwendekarê bûrswer-
gir dê 18 mehên maweya teznivîsandinê da mehane 2.500 TLyan wergire. 

Hûn dikarin li ser malpera me xwe bigehînin şertên serlêdanê:
https://www.ismailbesikcivakfi.org/etkinlikler/bizden-haberler/haberler/perihan-e-

kin-ci-tarik-ziya-ekinci-doktora-bursu
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Rapora Komxebata Online ya Diyaloga 
Civaka Sivîl ya 2020an
Di navbera 19-20 Îlona 2020an da bi pêşengiya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî “Komxebata 

Diyalogê ya Aktorên Civaka Sivîl” hate lidarxistin ku rêzesemînereke durojane bû. Ak-
torên Civaka Sivîl (ACS) yên ku li Stenbol, Amed û derveyî welatî xebatên xwe bi rêve 
dibin û di ware ziman, çand, dîrok, huner û edebiyata Kurdî da xebatan dikin, hatine 
vexwendin bo vê komxebata ku li ser xetê (online) pêk hatî. Armanca wê komxebatê 
bihêzkirina têkilî û dîyaloga aktorên civaka sivîl e yên ku di qada xebatên Kurdî da dixe-
bitin. Herwisa geşekirina derfetên hînbûna sazûmanî û avakirina hevkarî û şirîkatiyên 
saziyî jî armanca wê komxebatê bû. Li ser wan armancan çar hedef hatine dîyarkirin ji 
bo komxebatê:

• Bihêzkirina dîyalog û hevkariyê di navbera aktorên civaka sivîl yên li Stenbol, Amed 
û derveyî welatî; bihêzkirina hevkarî û tevkariya sazûmanî.

• Agahdarkirina saziyên beşdar derheqê xebatên saziyên din û avakirina sînerjîyê di 

6. RAPORÊN HATINE AMADEKIRIN
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navbera xebatên pêkhatî û projeyên têne birêvebirin.
• Avakirina tevkariyên dualî an jî piralî di navbera saziyan da, temînkirina derfeta 

projeyên hevpar.
• Bihêzkirina şiyana hînbûna saziyî, avakirina binesaziyeke wisa ku her dem derfeta 

hînbûnê dide aktorên civaka sivîl. 
Her çi “Rapora Komxebata Online ya Diyaloga Civaka Sivîl ya 2020an” e, ew ji xwe ra 

dike armanc ku di pêvajoya rêza komxebatan da dîyalogên navbera saziyan, tevkariyên 
wan, nêrîn û pêşniyazan bi awayekî nivîskî tomar bike û daneyên vê qadê li raya giştî 
belav bike da ku zêdekariyê bike li ser wan hedefên dîyarkirî.

Ew rapora ku bi piştevaniya Nûnertîya Tirkîyeyê ya Friedrich Ebert Stiftung ve hatiye 
amadekirin li bin van serenavan encamên komxebatê pêşkêş dike: Qada Civaka Sivîl a 
Kurdan: Pirsgirêk û Pêşnîyaz; Dîyaloga Civaka Sivîl: Aliyên Bihêz û Lawaz; Xuyabarkirina 
Saziyên Civaka Sivîl; Zêdetir Xwegihandina Çavkaniyên Fonkirinê; Pêşnîyazên Tematîk ji 
bo Diyaloga Civaka Sivîl û Pêşniyazên Projeyan ji bo Sala 2020an.

Chalak Events, Navenda Lêkolînên Civakî ya Dîcleyê (DITAM), Enstîtûya Lêkolînên 
Siyasî û Civakî ya Diyarbekirê (DISA), Weqfa Îsmaîl Beşîkcî (WÎB), Komeleya Danasîna 
Mîrata Îsmet Şerîf Wanlî û Perwerdeyê, Çand û Pêşvebirina Mafên Mirovan, Koma Ve-
kolînên Çandên Tirkîyeyê ya Zanînga Stenbol Bîlgîyê, Kargeh-Çareseriyên Çandî û Hu-
nerî, Weqfa Mezopotamyayê, Şermola Performans, Weqfa Mafên Mirovan ya Tahîr Elçî, 
Komxebata Vateyê û Weşanên Vateyê beşdarî komxebatê bûn. Hûn dikarin li ser lînka 
jêr xwe bigehînin temamê rapora ku bi Tirkî û Kurdî hatiye amadekirin û behsa encamên 
komxebatê, danasîna kurt ya saziyan û çalakiyên wan dike:

https://www.ismailbesikcivakfi.org/uploads/files/Sivil_Toplum_Raporu.pdf
http://xn--rapora%20komxebata%20online%20ya%20diyaloga%20civaka%20

sivl%20ya%202020an-iyg/
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Rapora Li Zanîngehên Tirkîyeyê Îxlalên Mafên Akademîk 
yên di Qada Xebatên Kurdî de 

“Rapora Li Zanîngehên Tirkîyeyê Îxlalên Mafên Akademîk yên di Qada Xebatên Kurdî 
de” ya ku ji aliyê Weqfa Îsmaîl Beşîkcî ve hatiye amadekirin 30ê Berfanbara 2020an hate 
weşandin. Ew rapora ku bi piştevanîya Bernameya YE-Bandora We hatiye amadekirin li 
ser tecrûbeya perwerdeya Beşa Ziman û Edebiyata Kurdî ya li Zanîngeha Mardîn Artûk-
luyê û beşên pêwendîdar yên li zaningehên din disekine ku ji bo raya giştî wekî pênga-
veke girîng hatine pêşkêşkirin û li medyayê jî cihekî berfireh dadigirtin. Di wê çarçoveyê 
da helwestên rektorên zanîngehan yên li hemberî xebatên Kurdî hatine nirxandin li ber 
roniya agahiyên ji hevdîtinan pêk hatine û ji lêgerîna medyayê bi dest keftine. 

Di çarçoveya vê xebatê da li ser bibpêkirina mafên akademîsyenan hatiye sekinandin 
yên ku bi taybetî ji sala 2016an pê ve rû dane. Di çarçoveya lêkolînê da li gel 20 aka-
demîsyenan hevdîtin pêk hatine. Ji wan 10 akademîsyen li beşên Ziman û Çand/Edebi-
yata Kurdî û Ziman û Edebiyata Zazakî dixebitin/xebitîne û yên din jî akademîsyenên ji 
beşên zanista siyasetê, sosyolojî, tarîx, mîmarî, antropolojî, têkiliyên navneteweyî ne û 
ew in ên ku xebatên xwe bi piranî bi zimanên Tirkî û Ingilîzî bi rê ve dibin. 

Herwisa di çarçoveya lêkolînê da li gel 58 kesên ku li akademîyê dixebitin anketek 
jî hatiye tetbîqkirin û di wê anketê wekî hevdîtinan li ser herêmeke dîyarkirî nehatiye 
sekinandin. Hûn dikarin tevahiya raporê li vir bibînin: 

https://ismailbesikcivakfi.org/uploads/files/IBV_ Rapor_Turkce.pdf
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4. KONFERANSÊN PÊKHATÎ

Di Sedsaliya Xwe da Cemîyeta Bilindkirina Jinên Kurd

Konferansa bi serenavê “Di Sedsaliya Xwe da Cemîyeta Bilindkirina Jinên Kurd” 15ê 
Adara 2019an li Kampûsa Santralİstanbul ya Zanîngeha Stenbol Bîlgîyê pêk hat. Ew 
konferansa ku bi hevkariya Weşanên Avesta, Weqfa Îsmaîl Beşîkcî û Zanîngeha Stenbol 
Bîlgîyê hatiye organîzekirin, li ser pirtûka bi navê “100. Yılında Kürd Kadınları Teali Ce-
miyeti” (Di Sedsaliya Xwe da Cemîyeta Bilindkirina Jinên Kurd) a nivîskar Rohat Alakom 
bi nîqaşên teorîk û dîrokî yên axaftvanan û bi beşdariyeke zêde pêk hat.

Axaftvan:
Doç. Dr. Gülhan Balsoy (Endama Perwerdekariyê li Beşa Dîrokê ya Zanîngeha Sten-

bol Bîlgîyê)
Prof. Dr. Bülent Bilmez (Endamê Perwerdekariyê li Beşa Dîrokê ya Zanîngeha Stenbol 

Bîlgîyê)
Rohat Alakom (Lêkolîner/Nivîskar) 
Zehra Ayman (Xwendekara Doxtorayê li Zanîngeha Bogaziçiyê)

Fêhmkirina Cudakariya 

Bi rêveberiya Psîkolog Selçuk Çelik xebateke kargeha ya demdirêj bi navê “Fêhmkiri-
na Cudakariyê” hate lidarxistin. Atolyeya ewil 21ê Cotmeha 2018an pêkhat û bi temamî 
25 hefteyan kêşa. Ji nava serlêderên xebatê li gor pîvanên temen, zayend û pîşeyî 25 
beşdar hatine hilbijartin. kargeh hefteyê carekê rojên Yekşemê li terasa Weqfê pêk di-
hat.

Piştî bidawîbûna xebatên kargehan li Weqfa Îsmaîl Beşîkcî ji aliyê beşdarên kargehê 
ve konferanseke du rojane bi serenavê “Tezahûrên Cudakariyê” hate lidarxistin. Konfe-
ransa ku 25-26ê Gulana 2019an pêk hatî, piştî veguhastina çarçoveyên têgehî yên cuda-
kariyê,  bû warê pêşkêşiyên berfireh li gel pisporên qadên nîjadperestî, cûretî û ekolojî, 
ziman, zayend, temen, astengdarî û baweriyê. 
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Fikîrîn, Nivîsîn û Weşandina Bi Kurdî

Konferansa bi navê “Fikîrîn, Nivîsîn û Weşandina bi Kurdî” bi hevkariya Weqfa Îs-
maîl Beşîkcî, Koma Vekolînên Çandên Tirkîyeyê ya Zanînga Stenbol Bîlgîyê û Weşanên 
Peywendê 8ê Sibata 2020an di navbera saetên 14:00-18:00 li Kampûsa Santralİstanbul 
ya Zanîngeha Stenbol Bîlgîyê hate lidarxistin.

Konferansa ku bi Kurmancî, Tirkî û Zazakî pêk hat li ser bingeha Kurdî bû warê nîqaşên 
binirx ên derbarê ziman, bikaranîna zimanî û weşangeriyê.

BERNAME

14:00 - 14:30 Destpêk
r Bülent Bilmez (Zanîngeha Stenbol Bîlgîyê)
r İbrahim Gürbüz (Weqfa Îsmaîl Beşîkcî)
r Davut Özalp (Weşanên Peywend)

14:30 - 16:00 I. Rûniştin
r Teorî bi Kurdî Xweş e / Moderator: Ferzan Şêr
r Remezan Alan (Nivîskar-Rexnegirê Edebiyatê) 
r “Tehliya di Xweşiyê de” / (bi Kurmancî) 
r Zülküf Ergün (Zanîngeha Mardîn Artûkluyê ) 
r “Raborî û Rêbaza Çêkirina Têgeh û Termên Teorîk û Zanistî di Kurdiyê de” (bi 

Tirkî)
Fahriye Adsay (Lêkolîner-Nivîskar)
r “Wergera Deqên Zanistên Civakî di Kurdî de” / (bi Kurmancî)

16:30 - 18:00 II. Rûniştin
r Hawara Weşangeriya Kurdî / Moderator: Kübra Sağır
r Ronayî Önen (Xwendekara Doxtorayê li Zanîngeha Mîmar Sînan ya Hunerên 

Ciwan)
r “Kovara Hawarê di Peywenda Netewesazî û Çapemeniyê de” / (bi Kurmancî)

Mutlu Can (Nivîskar)
r “Weşangerîya Kirmanckî/Zazakî ya Tirkîya” / (bi Kirmanckî/Zazakî)
r Ömer Faruk Yekdeş (Xwendekarê Doxtorayê li Zanîngeha Bogazîçîyê
r “Meseleyên Editoryal di Weşandina Deqên Teorîk de” (bi Tirkî)



63

   



64

   

“Rêzesemînerên Weqfa Îsmaîl Beşîkcî” ew rêzesemîner in ku ji avakirina Weqfê pê 
ve li navenda me ya li Beyogluyê pêk tên, serdem bo serdemê têne plankirin û mehane 
têne lidarxistin.

Bi wan semînerên ku pisporên qadên tarîx, siyaset, sosyolojî û hiqûqê beşdar dibin, 
hem bûyerên tarîxî hem jî nîqaşên siyasî û civakî yên serdema wan têne rojevê û wisa 
jî mijarên gelek berfireh têne pêşkêşkirin. Di çarçoveya Rêzesemînerên Weqfa Îsmaîl 
Beşîkcî da, di navber salên 2019-2020an da 12 pisporan li ser mijarên wekî mafên mi-
rovî, makezagon, demokrasî û bi taybetî jî siyaseta Kurdan semîner pêşkêş kirin. Guh-
daran jî eleqeyeke mezin nîşanî wan rêzesemîneran dan û wan kir ku hejmara mêvanên 
Weqfê zêde bibin.

8. RÊZESEMÎNERÊN WEQFA ÎSMAÎL BEŞÎKCÎ
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Rêzesemînerên Weqfa Îsmaîl Beşîkcî

r “Mafê Aştîyê wek Mafekê Mirovî (Bir İnsan Hakkı Olarak Barış Hakkı)” (12ê Rêben-
dana 2019an) (bi Tirkî)

Axaftvan: Dr. Kıvılcım Turanlı / Moderator: Evra Çetin
r “Çima Makezagontîya Serdemên Avakirinê Girîng e? (Kuruluş Dönemi Anayasacı-

lığı Neden Önemli?)” (9ê Sibata 2019an) (bi Tirkî)
Axaftvan: Doç. Dr. Murat Sevinç / Moderator: Dr. Berke Özenç
r “Rewşa Awarte ya ku piştî 20 Salan dê li DAMMê dê bête dîtin: Tirkîye 2016-2018 

(AİHM’in Takviminde 20 Yıl Sonra Görülecek OHAL: Türkiye 2016-2018)” (19ê Adara 
2019an) (bi Tirkî)

Axaftvan: Doç. Dr. Kerem Altıparmak / Moderator: Av. Fırat Aydınkaya
r “Siyaseta Kurdan û Hilbijartinên 31ê Adarê (Kürt Siyaseti ve 31 Mart Seçimleri)” 

(27ê Nîsana 2019an) (bi Tirkî)
Axaftvan: Dr. Cuma Çiçek / Moderator: Mükrime Avci
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r “Katalonya Mafê Tayînkirina Qedera Xwe û Demokrasî (Katalonya Kendi Kaderini 
Tayin Hakkı ve Demokrasi)” (25ê Gulana 2019an) (bi Tirkî)

Axaftvan: Dr. Elçin Aktoprak / Moderator: Güllistan Yarkın
r “Têgehkirina Cudahiya Çandî: Rolê Çanda Serdest (Conceptualising Cultural Di-

versity: The Role of The Dominant Culture)” (29ê Hezîrana 2019an) (bi Îngilîzî)
Axaftvan: Dr. Prakash Shah / Moderator: Dr. Derya Bayır
r “Wek Gefekê Avakirina Komên Etnîk û Polîtîk li ser Gotara Dînî: Venêrîna Ser-

demên Awarte 1978-2002) Etnik  ve  Politik  Grupların  Dinsel  Söylem  Üzerinden  Teh-
dit   Olarak  İnşası: 1978- 2002 Olağanüstü Dönemler İncelemesi)” (14ê Îlona 2019an) 
(bi Tirkî)

Axaftvan: Dr. Taha Baran / Moderator: Melahat GÖKTAŞ
r “Pêvajoyên Çareserkirina Pevçûnan û Tecrûbeya Tirkîyeyê (Çatışma Çözüm Süreç-

leri ve Türkiye Deneyimi)” (13ê Cotmeha 2019an) (bi Tirkî)
Axaftvan: Doç. Dr. Vahap Coşkun / Moderator: Berfin Coşkun
r “50 Rengên Sansûrê: Saziya Teknolojiyên Ragihandinê û Hakimên Sulh Cizayê li 

Hemberî Înternetê (Sansürün 50 Tonu: BTK ve Sulh Ceza Hakimleri İnternet’e Karşı)” 
(16ê Mijdara  2019an) (bi Tirkî)

Axaftvan: Yaman Akdeniz / Moderator: Ruşen Arslan
r “Ji Berxwedanê Ber bi Îtaatê di Dîroka Siyasî ya Kurdan da Dîn û Siyaset (Direniş-

ten İtaate Kürt Siyasal Tarihinde Din ve Siyaset” (23yê Mijdara 2019an) (bi Tirkî)
Axaftvan: Mehmet Kurt / Moderator: Ömer Faruk Yekdeş
r “Şoreşa Cotmeha 1917an û Kurd (1917 Ekim Devrimi ve Kürtler)” (14ê Berfanbara 

2019an) 
Axaftvan: Dr. İsmet Konak / Moderator: Av. Iyaz  Çimen
r “Têkoşîna Siyasî ya Kurdan li Ewrûpayê (Avrupa’da Kürt Siyasi Mücadelesi)” (11ê  

Rêbendana  2020an) (bi Tirkî)
 Axaftvan: Dr. Adnan Çelik / Moderator: Kübra Sağır
r “Zanîn ji bo Rêvebirinê: Li Ber Roniya Belgeyên Nû Raporên Serdema Yek Partiyê, 

CHP û Kurd (Yönetmek  için  Bilmek: Yeni  Belgeler  Işığında  Tek  Parti  Raporları,  CHP  
ve  Kürtler)” (9ê Sibata 2020an) (bi Tirkî)

Axaftvan: Ercan Çağlayan / Moderator: Ömer Faruk Yekdeş
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Rêzesemînerên Hunerê yên Payîz/Zivistana 2020-2021an bi hevkariya Weqfa Îsmaîl 
Beşîkcî û KARGEHê, 9ê Cotmeha 2020an çalakiya xwe ya ewil bi navê “Xebatên Hu-
nerî li Qada Kurdî û Nêrîna Dekolonyal” li dar xist. Organîzatorên çalakiyê pirsa “Çima 
hewceyî heye bi rêzesemînerên bi vî serenavî?” wisa dibersivînin: “Li rewşeke ku hunera 
neteweyekî bêdewlet tune tête hesibandin, hewldana rêzesemînerên bi vî serenavî, di 
peywenda nêrîna dekolonyal da têxebitîna pirseke siyasî-çandî ye.” Hunermend, aka-
demîsyen û aktorên beşdarên semîneran bi pêşkêşiyên karên xwe, tecrûbeyên xwe û 
xwendinên teorîk hewl didin ku nêrînên cuda yên qadên hunerê bînin ba hev.

Bi rêya van rêzesemîneran tête armanckirin ku li ser xebatên gelek hunermendên 
ku li qada xebata hunera Kurdî hilberînê dikin, bi şîroveya berhem û fîlman analîzên 
bihêz bêne pêşkêşkirin. Mirov dikare Rêzesemînerên Hunerê yên Payîz/Zivistana 2020-
2021an li ser hisabên medyaya civakî yên Weqfa Îsmaîl Beşîkcî û kovara Kürt Tarihi te-
maşe bikin û bişopînin. 

Bernameya Rêzesemînerên Hunerê yên Payîz/Zivistana 2020-2021an
r“Xebatên Hunerî li Qada Kurdî û Estetîka Dekolonyal (Kürt Alanında Sanat Çalışma-

ları ve Dekolonyal Estetik) ” (9ê Cotmeha 2020an) (bi Tirkî)
Axaftvan: Engin Sustam / Moderator: Bilal Ata Aktaş
r“Hunermendên Kurd yên Roja Me: Qad û Tenêtî (Günümüzde Kürt Sanatçılar: Issız-

lık ve Alan)” (23yê Cotmeha 2020an) (bi Tirkî)
Axaftvan: Mahmut Celayir û Deniz Aktaş / Moderator: Şener Özmen
r“Zehmetî û Nêrînên Hunermendên Kurd ên li Qada Hunera Kurdî (Günümüzde  

Kürt  Sanat  Alanında  Kürt  Sanatçıların  Karşılaştıkları  Zorluklar  ve Perspektifler)” (13ê 
Mijdara 2020an) (bi Tirkî)

Axaftvan: Hêlîn û Mehmet Ali Boran / Moderator: Selman Akıl
r“Şanoya Kurdi” (Kürt Tiyatrosu)” (20ê Mijdara 2020an) 
Axaftvan: Berfin Zenderlioğlu û Aram Taştekin / Moderator: Nesibe Güneyli

9. XEBATÊN HUNERÎ LI QADA KURDÎ Û 
      NÊRÎNA DEKOLONYAL-SEMÎNERÊN WÎB Û    
      KARGEHÊ
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“Sohbetên Dîrokê” yên ku bi hevkariya Mala Çandê (Kültürhane) ya li Mersînê û 
Weqfa Îsmaîl Beşîkcî têne lidarxistin ji aliyê Endamê Heyeta Mitewelî ya Weqfa Îsmaîl 
Beşîkcî Celal Temel û Hüdai Morsümbül wekî rêzebernameyekê hate sêwirandin ku pê-
vajoya 40 salî ya di navbera 1878-1918an bigire nava xwe.

Beşa ewil ya bernameya “Sohbetên Dîrokê” 6ê Adara 2020an dest pê kir û bi sere-
navê “Têkîliyên Ermenî-Kurd û Osmanîyan li ber Roniya Hevpeymana Berlînê ya 1878an 
(1878 Berlin Antlaşması Işığında Ermeni – Kürt ve Osmanlı İlişkileri)” pêk hat. Ew berna-
meya ku Mala Çandê ya Mersînê dest pê kirî, ji ber pandemîyê piştî demeke kurt wek 
online dest bi weşanê kir. 28ê Nîsana 2020an weşana ewil ya online bi serenavê “Ûbey-
dullah Nehrî, Serhildana Ewil ya Neteweyî ya Kurdan (Ubeydullah Nehri, İlk Ulusal Kürt 
Direnişi)” bi awayekî zindî pêk hat.

Weşana zindî ya dawî 17ê Mijdara 2020an bi serenavê “Tehcîra Kurdan ya 1916an 
(1916 Kürt Tehciri)” pêk hat. Ew rêzebername temamê çalakiyê li gor herikîneke dîyar-
kirî ya dîrokê wekî sohbetên yek saetî pêk hat. Mirov dikare tevahiya bernameyan li ser 
malpera YouTubeê ya Mersin Kültürhaneyê temaşe bike. 

10. SOHBETÊN DÎROKÊ
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BERNAMEYA SOHBETÊN DÎROKÊ
1. Têkîliyên Ermenî-Kurd û Osmanîyan li ber Roniya Hevpeymana Berlînê ya 1878an 

(1878 Berlin Antlaşması Işığında Ermeni – Kürt ve Osmanlı İlişkileri) (6ê Adara 2020an) 
(bi Tirkî)

2. Ûbeydullah Nehrî, Serhildana Ewil ya Neteweyî ya Kurdan (Ubeydullah Nehri, İlk 
Ulusal Kürt Direnişi) (28ê Nîsana 2020an) (bi Tirkî)

3. Rêxistinên Modern ên Ermenîyan (Modern Ermeni Örgütleri) (5ê Gulana 2020an) 
(bi Tirkî)

4. Alayên Hemîdî û Mekteba Eşîretê (Hamidiye Alayları ve Aşiret Mektebi) (12ê Gu-
lana 2020an) (bi Tirkî)

5. Cemîyeta Îttîhat û Terakkîyê (İttihat ve Terakki Cemiyeti) (19ê Gulana 2020an) (bi 
Tirkî)

6. Meşrûtîyeta II’yem: “Azadî”, “Edalet”, “Wekhevî”, “Biratî”  (II. Meşrutiyet: “Hürri-
yet”, “Adalet”, “Musavvat”, “Uhuvvet”)  (8ê Îlona 2020an) (bi Tirkî)

7. Serhildana Kurdan ya Bedlîsê ya 1914an (1914 Bitlis Kürt Ayaklanması) (22yê Îlona 
2020an) (bi Tirkî)

8. Îttîhat -Terakkî û Kurd di Yekemîn Şerê Cîhanê da (Birinci Dünya Savaşı’nda İttihat 
– Terakki ve Kürtler) (6ê Cotmeha 2020an) (bi Tirkî)

9. Têkçûna Sariqamişê (Sarıkamış Bozgunu) (20ê Cotmeha 2020an) (bi Tirkî)
10. Tehcîra Ermenîyan ya 1915an  (1915 Ermeni Tehciri) (3yê Mijdara 2020an) (bi Tirkî)
11. Tehcîra Kurdan ya 1916an (1916 Kürt Tehciri) (17ê Mijdara 2020an) (bi Tirkî)
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Alim û Medreseyên Kurdî (Kürt Medreseleri ve Âlimleri)
Konferans bi hevkariya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî û Weşanên Avestayê li Salona Terasê ya 

Weqfa Îsmaîl Beşîkcî hate lidarxistin û hejmareke zêde ya nivîskar, hunermend, xwende-
kar û endamên çapemeniyê beşdar bûnê. Edîtorê Weşanên Avestayê Abdullah Keskîn 
moderatorî kir. 

Qedrî Yildirim di pêşkêşiya xwe da anî ser ziman ku Medreseyên Kurdan roleke girîng 
heye di Çanda Kurdan û nivîsevaniya dîroka wan da û ew malên manewî yên Kurdan 

in. Yildirim got ku 
li Medreseyên Kur-
dan digel îlmên dînî, 
perwerdeyên zanistî 
jî dihatine dayîn.

Herwisa Yildirim 
anî ser ziman ku 
Elî Teremaxîyê ku 
pirtûka rêzimanê 
Kurdî nivîsandîye, 
Mela Xelîlê Sêrtî yê 
nivîskarê Nechu’l 
Enamê, şairên wekî 
Mela Ehmedê Nal-
bend yên ku bi ter-
zeke cuda helbest 
nivîsandine û gelek 
nivîskar û şexsiyetên 
din ji Medreseyên 
Kurdan derketine. 

11. RÊZEPANELÊN WEQFA ÎSMAÎL BEŞÎKCÎ Û   
      WEŞANXANEYAN
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Grûba Xebate ya Vateyî û Destpêkerdiş 
Ra Heta Ewro Derheqê Edebîyatê Kirman-
ckî 

Bi hevkariya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî û We-
şanên Vateyê û bi moderatoriya Şadê Agon 
paneleke bi Kirmanckî pêk hat. Nivîskar û 
zimannas Mihemed Malmîsanij û nivîskar 
Denîz Gunduz axaftvanên panelê bûn. Di pa-
nelê da Malmîsanij derbarê “Grûba  Xebate 
ya Vateyî” da pêşkêşiyek kir. Denîz Gunduz 
jî li ser edebiyata Kirmanckî axivî. 

Birqên Direxşan (Illuminations)
Ergîn Sertem pirtûka Arthur Rimbaud ya 

bi navê “Illumunations” bi serenavê “Birqên 
Direxşan” wergerande ser Kurdî û ew pirtû-
ka wergerê ji aliyê Weşanxaneya Avestayê 
ve hate weşandin. Gotûbêja li ser pirtûkê û 
roja îmzeyê 7ê Nîsana 2019an li Weqfa Îs-
maîl Beşîkcî hate lidarxistin. 

Ronayî Önen, Di Kovara Hawarê de Zi-
man û Netewesazî 

Bi beşdariya nivîskar û akademîsyen Ro-
nayî Onen û bi moderatoriya Serdar Şengül 
gotûbêjeke bi serenavê “Di Kovara Hawarê 
de Ziman û Netewesazî” hate lidarxistin. 
Onenê piştî gotûbêjê pirtûka xwe ya bi sere-
navê Di Kovara Hawarê de Ziman û Netewe-
sazî ji bo xwînerên xwe îmze kir.
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Fetheke Neqediyayî: Pêvajoya Destguhertina Mezopotamyaya Jorîn 
Bi serenavê “Fetheke Neqediyayî: Pêvajoya Destguhertina Mezopotamyaya Jorîn 

(Cizîrê)” panelek hate lidarxistin ku di heman demê da navê pirtûka nivîskarê lêkolîner 
Ahmet Yükselen e ya ku ji Weşanxaneya Aryenê derketiye. Di panelê li gor çavkaniyên 
serdema ewil yên bi Erebî, li ser dîroka siyasî-dînî ya berî Îslamê û zeftkirina Mezopo-
tamyaya Jorîn ji aliyê şervanên Misilman yên serdema Xelîfe Omer hate sekinandin. 
Panel 6ê Tîrmeha 2019an li Salona Terasê ya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî bi moderatoriya Dilek 
Yavaş pêk hat. 

Shahîn Bekir Soreklî: Gotûbêj – 
Hevdîtin – Îmze

Bi hevkariya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî û 
Chalak Eventsê 7ê Îlona 2019an ji bo 
nivîskar û şairê Kurd Shahîn Bekir So-
reklî çalakiya gotûbêj û îmzeyê hate 
lidarxistin. Di gotûbêjê da nivîskar û 
şair Shahîn Bekir Soreklî bi moderato-
riya Salih Kevirbirî tecrûbeya xwe ya 
jiyanê vegot û hinek şiîrên xwe xwen-
din. Di dawiya gotûbêjê da Soreklî her-
dû pirtûkên xwe yên nû ji bo xwîneran 
îmze kirin, çalakî bi Kurdî pêk hat. 
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Amedspor: Kaos û Berxwedan (Amedspor: Kaos ve 
Direniş)

Ji bo pirtûka Alî Fîkrî Işık ya bi navê Amedspor: Kaos 
û Berxwedan (Amedspor: Kaos ve Direniş) ku ji aliyê We-
şanên Avestayê hatiye weşandin, çalakiya gotûbêj û îm-
zeyê 21ê Îlona 2019an hate lidarxistin. Ew çalakî bi mo-
deratoriya Hamid Omerî li Salona Terasê ya Weqfa Îsmaîl 
Beşîkcî pêk hat. 

Bedlîs û Niştecîhên Wê bi Vegotinên Gerokan
Di panela bi serenavê “Bedlîs û Niştecihên Wê bi Vego-

tinên Gerokan” da li ser nivîsên Baran Zeydanlıoğlu hate 
sekinandin yên ku derbarê bajarê Bedlîsê û desthilatdarên 
wê da nivîsandine. Panel 2yê Mijdara 2019an li Salona Te-
rasê ya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî hate lidarxistin û di panelê da 
li ser van pirsan hate sekinandin: “Gerokên ku hezar salên 
dawiyê li Bedlîs û derdorê derbas bûne li ser herêmê çi 
nivîsandine û notên çawa qeyd kirine?”, “Wan çavdêriya 
çi kiriye û çi vegotine?” Herwisa li ser demografî, bawerî, 
mîmarî û sosyolojiya Bedlîs û derdora wê hate sekinandin 
li ser gelek bûyerên din hate axaftin ku bi saya serê pirtûka 
“Bi Vegêrana Gerokan Bedlîs û Niştecihên Wê (Seyyahların 
Anlatımlarıyla Bitlis ve Ahalisi)” derketine meydanê.

Bajarekî Winda Bîra Xwe Bi Dest Dixe: Dîroka Heskîfê 
ya 600 Sal Berê Hatiye Nivîsandin

9ê Mijdara 2019an li Salona Terasê ya Weqfa Îsmaîl 
Beşîkcî bi beşdariya lêkolîner/nivîskar Yusuf Baluken û 
moderatoriya Süleyman Çevîk panelek bi navê “Bajarekî 
Winda Bîra Xwe Bi Dest Dixe: Dîroka Heskîfê ya 600 Sal 
Berê Hatiye Nivîsandin” hate lidarxistin. Akademîsyenê 
serbixwe Yusuf Baluken ê ku doxtoraya xwe li ser Eyûbiyên 
Heskîfê kiriye, berhema bi Erebî ya bi navê Nûzhetu’n-Nâ-
zır we Râhetu’l-Hâtır bi awayê edîsyon-krîtîk amade kiriye 
ku tekanê nûsxeya wê li Pirtûkxaneya Qraliyetê ya Wîenê 
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ye û derbarê dîroka nêzî du sed salan ya ba-
jarê Heskîfê ye ku di demeke nêz de dê li bin 
ava Sedê Ilisûyê bikeve. Hêvî ew e, berhema 
ku ji aliyê Weşanên Nûbiharê hatiye weşandin 
û Baluken jî gelek belgeyên derheqê dîroka 
Heskîfê li ser zêde kirine, derheqê bajarî da 
bibe çavkanîyeke ansîklopedîk. 

Şoreşgerekî Kurd: Nîyazî Hosta
Nivîskar Ruşen Arslan, Nîyazî Hostayê Ter-

zî yê ku nifşê sêyem e di nav têkiliya çar nifşî 
ya hosta, qelfa û berdestî da, di pirtûka xwe 
ya bi navê “Şoreşgerekî Kurd: Nîyazî Hosta” 
da vegêraye.  Gotûbêj û roja îmzeyan ya li ser 
Nîyazî Hostayê ku siyasetmedar û nivîskarên 
Kurd di axaftinên xwe da hez dikin amaje bi 
gotinên wî bikin, 7ê Berfanbara 2019an bi mo-
deratoriya Sırrı Özbek ve li Salona Terasê ya 
Weqfa Îsmaîl Beşîkcî hate lidarxistin. 

Xeyaletê di Keştiyê da: Sazkirina Kurdîtî û 
Tirkîtîyê di Sînemaya Tirkî da

Pirtûka “Xeyaletê di Keştiyê da: Sazkirina 
Kurdîtî û Tirkîtîyê di Sînemaya Tirkî da (Ge-
mideki Hayalet: Türk Sinemasında Kürtlüğün 
ve Türklüğün Kuruluşu)” ya ku sala 2019an ji 
aliyê Weşanxaneya Metisê ve hatiye çapkirin. 
Nivîskarê pirtûkê Sebahattin Şen, di çarçoveya 
çalakiya gotûbêj û roja îmzeyê 4ê Rêbendana 
2020an bû mêvanê Weqfa Îsmaîl Beşîkcî. Di 
gotûbêja ku bi moderatoriya Güllistan Yarkın 
ve bi rêve çû, Şen derfet dît ku pêvajoya ama-
dekirina pirtûka xwe jî bi beşdaran ra parve bike. Şen ji bo pirtûka xwe ji loda lîteratûra 
Rojhilatnasî û Kolonyalîzmê sûd wergirtiye û derheqê îmaja Kurdan ya di sînemaya Tirkî 
da li gor pêvajoya dîrokî hem guherînên qismî hem jî klîşeyên sabît pêşkêş kirine. 

   

12. KOMÊN XWENDINÊ 2019
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Edebiyata Kurdî ya Berawirdî –
Koma Xwendinê ya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî ya 2019an

Ew koma xwendinê wisa hatiye 
plankirin ku edebiyata Kurdî ya mo-
dern di navendê da be û wê bi mode-
ratoriya Suat Baran kiriye armanc ku 
berhemên bi Kurdî bi perspektîfeke 
berfireh û bi awayekî înteraktîf veko-
le. Armanca sereke ya koma xwen-
dinê ew e ku bi rêya lîsteya xwendinê 
ya ku ji romanê bigire heta çîrokê, ji 
çîrokê bigire heta helbestê, ji helbestê 
bigire heta gotarên teorîk bi qeware-
yeke berfireh hatiye amadekirin, li ser 
berhemên Kurdî digel têkîlî, wekhevî 
û cudahiya wan ên bi edebiyatên zi-
manên din ve xwendineke berawirdî 
pêk bîne. 

Berhemên xwendinê li ser van tema 
û têgehên teorîk hatine hilbijartin; ale-
goriya neteweyî, bêdengî, dîn/bawerî, 
hebûnparêzî, dîyaspora, femînîzm, 
postkolonyalîzm, vegêranên vegera 
malê, self-oryantalîzm, rastiya efsûnî û psîkanalîz. Bernameya xwendinê ji bo şeş mehan 
û li gor qewareya berheman bi navbereke du yan sê heftane hatiye plankirin. Koma 
xwendinê 14ê Îlona 2019an li Weqfa Îsmaîl Beşîkcî dest pê kiriye û heya serdema Bihara 
2020an berdewam kiriye. Ji bo beşdariya çalak û navenda guncav ya nîqaşê kontenjana 
koma xwendinê bi 15 kesan ve hatiye sînordarkirin. Zimanê koma xwendinê Kurmancî 
ye û zimanê xwendina berheman jî Kurmancî û Tirkî ye.

12. KOMÊN XWENDINÊ 2019
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Edebiyata Kurdî ya Be-
rawirdî –

Koma Xwendinê ya Weqfa 
Îsmaîl Beşîkcî ya 2020an

Ew koma xwendinê jî wisa 
hatiye plankirin ku edebiyata 
Kurdî ya modern di naven-
dê da be û wê dîsa wekî sala 
2019an bi moderatoriya Suat 
Baran kiriye armanc ku ber-
hemên bi Kurdî bi perspektî-
feke berfireh û bi awayekî în-
teraktîf vekole.

Berhemên xwendinê li ser 
van tema û têgehên teorîk 
hatine hilbijartin; alegoriya ne-
teweyî, bêdengî, dîn/bawerî, 
hebûnparêzî, dîyaspora, 
femînîzm, postkolonyalîzm, 
vegêranên vegera malê, sel-
f-oryantalîzm, rastiya efsûnî û 
psîkanalîz. Bernameya xwen-
dinê di navbera 7ê Adarê-16ê 
Gulana 2020an ji bo deh hefteyan rojên Şemîyan hatiye plankirin. Ji bo beşdariya çalak 
û navenda guncav ya nîqaşê kontenjana koma xwendinê bi 15 kesan ve hatiye sînordar-
kirin. Zimanê koma xwendinê Kurmancî ye û zimanê xwendina berheman jî Kurmancî û 
Tirkî ye. Lê belê bername ji ber pandemîyê hatiye betalkirin.
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Tora Venêrîn, Belgekirin û Raporkirina Mafên Zimanî (TVBRMZ)
Em wekî Weqfa Îsmaîl Beşîkcî ji serê ewil bûne endamê Tora Venêrîn, Belgekirin û 

Raporkirina Mafên Zimanî (TVBRMZ) ya ku li mehên dawî yên 2019ê kom bû. Pîrozki-
rina 21 Sibatê Roja Zimanê Dayikê 
bû yekemîn çalakiya me ya hevpar 
digel TVBRMZê.

Ji bo ferqdariya derbarê rewşa 
zimanên li Tirkîyeyê metnek hate 
amadekirin ku ji 40î zêdetir sa-
ziyên civaka sivîl anîn ba hev. Di 
wê peywendê da çalakî bi metnekî 
bi zimanê Ubihî hate vekirin ku li 
Tirkîyeyê kes nikare pê biaxive. 
Ew deklarasyona ku ji bo 22 zima-
nan hate wergerandin ewil bi Tirkî 
hate xwendin, dûvre bi ziman û za-
ravayên wekî Ebazayî (Ebhazî -za-
ravayê Apsûayî, Adixeyî (Rojava), 
Adixeyî (Rojhilat), Erebî, Ernawûdî, 
Ermenkîya Rojavayê, Gûrcîyî, Hem-
şînî, Kurmancî, Lazî, Rûmî, Kirman-
ckî jî hevokek jê hate bilêvkirin.

Çalakiyeke din a balkêş ku 
bi hevkariya TVBRMZê pêk hatî 
komxebata “Piraniya Zimanan û 
Mafên Zimanî” bû ku di navbera 
18 – 19 û 25 – 26 Tîrmeha 2020an 
pêk hat. Wê komxebatê akademîsyen û lêkolînerên pispor ên qada piranîya zimanan û 
mafên zimanî anîn ba hev û wisa jî bû warê nîqaşên berhemdar. Mirov dikare qeydên wê 
komxebatê li ser malpera YouTubê ya “Çandên Tirkîyeyê” temaşe bike.

13. HEVKARÎ Û TORÊN HATINE SAZKIRIN
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Konseya Bajarî ya Beyogluyê
“Navenda Yekîtiya Hêzên Sivîl ên Herêmî ya Beyogluyê” înîsîyatîfek e ku Tîrmeha 

2004an hatiye destpêkirin ji bo tevgeriyana saziyên sivîl û rêveberiyên herêmî yên li Be-
yogluyê. Xala destpêkê ya înîsîyatîfê ew e ku saziyên sivîl bi hev bide nasîn û derfetên 
tevgeriyanê bide wan û rê veke ku rêveberîyên herêmî û saziyên sivîl piştevanîya hev 
bikin û çalakiyan pêk bînin. Weqfa Îsmaîl Beşîkcî ji sala 2019an pê ve endamê Konseya 
Bajarî ya Beyogluyê ye.
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14. NÛNERTIYA AMEDÊ YA WEQFA 
     ÎSMAÎL BEŞÎKCÎ

Nûnertiya Amadê ya Weqfa Îsmaîl Beşîkcî sala 2014an li Amadê hatiye vekirin. Ew 
nûnertî hatiye avakirin da ku li Amadê li gor mîsyona me xebatan pêk bîne. Nûnertî li 
Amedê, li mekana ku milkiyeta wê aîdî weqfa me ye, çalakiyên xwe berdewam dike. Li 
nûnertiyê kesek tê îstîhdamkirin û çalakiyên wê bi piştevanîya komeke xwebexşan pêk 
tên.

Li bin bane Nûnertiyê Pirtûkxaneya Canîp Yildirim ya Amadê heye ku ji pirtûkên 
Canîp Yildirim bi xwe pêk tê. Nûnertiya me ya Amadê sala 2019an bi hinek konferans 
û panelan ve çalakiyên xwe berdewam kirine. Sala 2020an xebatên nûnertiyê û yên na-
venda li Stenbolê li hev hatine barkirin û bernameyên online pêk hatin. 

Sala 2020an depoyeke mezin hate kirêkirin bo weşanên me. Weşanên WÎBê li Sten-
bolê tên çapkirin û Nûnertiya Amadê jî di tora belavkirinê da roleke gelek girîng dibîne. 

Konferansên Nûnertiya Amadê

r Di Salvegera 73an de Komara Kurdistan li Mahabadê (73. Yıldönümünde Mahabad 
Kürdistan Cumhuriyeti) (20ê Rêbendana 2019) (bi Tirkî)

Axaftvan:
M. Emin Aslan 
Fuad Önen 
Mesud Tek 
Hanifi Turan
Moderator: Seîd Veroj
r Di Salvegera 121. a Rojnameya Kurdistanê de Rewşa Medya û Çapemenîya Kurd 

(27ê Nîsana 2019an)  
Beşdar:
Dr. Megded Sapan (Zankoya Selahedîn) 
Dr. Fuad Elî (Zankoya Silêmanî)
Dr. Ekrem Onen
Ednan Yusif (Zankoya   Duhokê)
Ubeyd Suphî
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Rewan Nihêlî
Moderator: Seîd Veroj
r Di 30emîn Salvegere Şehîdkirina Dr. Qasimlo da, Kesayetîya wî Tevgera Azadîxwa-

za Kurdistana Rojhilat (9ê Hezîrana 2019an)
Axaftvan:
İsmail Beşikci
M. Saleh Qadirî - Mesud Tek 
İbrahîm Guçlu
Moderator: Seîd Veroj

Panelên Nûnertiya Amedê

r Neteweperwerî çi ye û ne çi ye? (13ê Rêbendana 2019an) 
Axaftavan: Mustafa Zengin
r Öncesi ve Sonrasıyla 1925 Hareketi (Pêşî û Paşiya Tevgera 1925an) (10ê Sibata 

2019an) (bi Tirkî)
Axaftvan: Ruşen Arslan
r Vatiş û Eşnawitiş – Kitaba Vîr û Warê Ma Sero (3yê Adara 2019an) Axaftvan: Seîd 

Veroj
r Aktorên Modernbûna Fikrî û Edebî ya Kurdan (24ê Adara 2019an) Axaftvan: Re-

mezan Alan
r Îslam û Sîyasetname (7ê Nîsana 2019an) 
Axaftvan: Abdurahman Can
r Çocuk Psikolojisi ve Anadil (Psîkolojiya Zarokan û Zimanê Dayikê) (18 Mayıs 2019) 

(bi Tirkî)
Axaftvan: Eser Karayel
r Rojnameya Serbestî û Mewlanzade Rifat (29ê Îlona 2019an) 
Axaftvan: Seîd Veroj
r Birinci Dünya Savaşı Yıllarında 1916 Kürt Tehciri (Tehcîra Kurdan di Salên Yekemîn 

Şerê Cîhanê da) (3yê Cotmeha 2019an)
Axaftvan: Celal Temel
r Medya Neteweyî û Gotara Medya Kurd (26ê Cotmeha 2019an) 
Axaftvan: M. Salih Bedirxan
r Tarîx û Nasnameyê Zazayan Sero Muneqeşeyî û Bingeyê Înan (2yê Mijdara 2019an) 
Axaftvan: Dr. Yusuf Baluken
r Piştî 100 Salan Nirxandinek Li Ser Kovara Jînê (9ê Mijdara 2019an) Axaftvan: Seîd 
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Veroj
r Ji Perspektîfa Bizavên Edebî yên Îranî ve Xwendinek li Ser Edebîyata Kurdî ya 

Klasîk (Hetê Perspektîfa Bizavanê Edebî yê Îranî ra Wendinêke Edebîyatê Kurdî yê 
Klasîkî Sero) (7ê Berfanbara 2019an)

Axaftvan: Prof. Dr. Abdurrahman Adak
r Ezmûna Neteweperwerîya Kurd ligel Femînîzmê (22yê Berfanbara 2019an)
Axaftvan: Mustafa Zengin

Gotûbêjên Nûnertiya Amadê

r Bir Kürt Güncel Sanatı Var Mı?  (Gelo Hunereke Hevçerx ya Kurdî heye?) (5ê Rê-
bendana 2019an) (bi Tirkî)

Axaftvan: Şener Özmen
r Hukukçuluğumdan Utanıyorum (Ez ji Hiqûqnasiya Xwe Şerm Dikim) (9ê Sibata 

2019an) (bi Tirkî)
Axaftvan: Şerafettin Kaya & Ruşen Arslan (Nîşandan belgefîlmê)
r 1925 Hareketi ve Nişancı Romanı (Tevgera 1925an û Romana Nişancı) (17ê Sibata 

2019an)
Axaftvan: Metin Aktaş
r Şeyh Said Kâtibi Fehmiyê Bîlal (Katibê Şêx Seîd Fehmiyê Bîlal) (5ê Gulana 2019an) 

(bi Tirkî)
Axaftvan: Amed Tîgrîs

Rojên Îmzeyê li Nûnertiya Amedê

Îsmaîl Beşîkcî (4-5-6 Cotmeha 2019an)
Ruşen Arslan (2 Cotmeha  2019an)
Celal Temel (5-6 Cotmeha  2019an)
Nezir Cibo (29ê Îlona 2019an)
Seîd Veroj (2yê Cotmeha 2019an)
Gencettin Öner (28ê Cotmeha 2019an)
Bahoz Şavata (5ê Cotmeha 2019an)
Müslüm Üzülmez (28ê Îlona 2019an)
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Bingehên Derbarê Rêvebirina Çavkaniyên Mirovî
Weqfa Îsmaîl Beşîkcî polîtîkayeke xebatkaran ya wisa dide ber xwe ku rêzdar e bo 

mafên mirovan, mafê xebatkaran diparêze û nahêle mafên wan bê binpêkirin. Di ama-
dekirina belgeya polîtîkayên xebatkaran li ser rêzikên demokratîk û beşdarîyê serî li 
nêrîn û pêşnîyazên xebatkaran jî dide. Li ser wê bingehê belgeya polîtîkayên xebatka-
ran bi beşdariya xebatkaran jî hatiye amadekirin û ew belge li gor pêdivîyên saziyê, li 
ber roniya zayenda civakî, li hemberî her cure cudakariyê polîtîkaya çavkaniyên mirovî 
dide ber xwe. 

Weqfa Îsmaîl Beşîkcî hewl dide vê nêrînê berfireh bike û dixwaze bibe tetbîqkereke 
mînak di vî warî da. 

1. Rêzikên Giştî
1.1. Ew Polîtîkaya Mafên Xebatkaran ya wisa dide ber xwe ku rêzdar e ji bo Stan-

dartên Navneteweyî yên Xebatê.
1.2.  Ew li hemberî her cure cudakariyê ye. Di wergirtina kar û hevdîtinên bo kar da 

ziman û nêrînên cudakar qedexe dike. Li hemberî her cure cudakariyê her cure tevdîrê 
werdigire. Rê dide xebatkarên xwe ku ew jî li ser vê rêyê tevbigerin.

1.3. Ew tevdîran werdigire li hemberî miameleyên xerab yên fîzîkî, derûnî û hestî li 
nava saziyê. Li hemberî her cure mobbîngê tewdîran werdigire û di wergirtin kar da jî li 
hember mobbîngê ye.  Li hemberî îhtimala mobbîngê organa rêveberiyê alîgirê xebat-
karan e.

1.4.  Weqfa Îsmaîl Beşîkcî piştevaniya geşedana şexsî û ya meslekî ya xebatkaran 
wekî rêzikeke bingehîn dibîne. Li gel xebatkaran her hefte civînan li dar dixe. Raporan 
bi awayekî berdewam radestî Lijneya Rêveber dike. Ji xebatkaran daxwaz, şikayet û 
pêşnîyaz têne wergirtin.

1.5.  Weqfa Îsmaîl Beşîkcî di pênasekirina xebatkaran û amadekirina polîtîkaya me-
aşan da rêyeke zelal û beşdarî dide ber xwe û karê her xebatkarî û meaşê wan ji aliyê 
rêveberiya weqfê û xebatkaran ve tête zanîn.

2. Wergirtina Kar û Ji Kar Derxistin
2.1.  Weqif di hemû mafên xebatkaran da adîlane tevdigere, rê dide ber xebatkaran 
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ku beşdarî bernameyên perwerde û xwepêşvebirinê bibin ji bo bilindkirina zanîn, şiyan 
û şarezatiya xwe.

2.2.  Weqif ji bo şexsan di şertên wekhev da derfetên wekhev pêşkêş dike. Di rewşên 
lihevsiwarbûna berjewendiyan da rê nade hindê û ji bergirîya pevçûnên berjewendiyan 
tevdîran werdigire. Di rewşên pevçûnên berjewendiyan da şexsên pêwendîdar derdixe 
derveyî pêvajoyê.

2.3.  Hemû wergirtinên kar li gor pêdivîyan têne kirin ku piştî pêvajoyeke baş û rast 
ya plankirinê hatine dîyarkirin.

2.4. Li gor çawaniya pozîsyonên vekirî Weqfa Îsmaîl Beşîkcî îlana vekirî ya kar dide.
2.5. Hemû peymanên karan li gor standart û mewzûatên neteweyî û navneteweyî 

yên xebatê têne amadekirin.
2.6. Gava xebatkar bixwazin bi rizaya xwe ji kar derkevin, hinge mûlaqata cudabûnê 

ji aliyê kordînatorê giştî tête bicihanîn û rewş ji bo organa rêveberiyê tête raporkirin. 
2.7. Jikarderxistina xebatkaran ji bo Weqfa Îsmaîl Beşîkcî her dem bijarteya dawî ye. 

Di wê çarçoveyê da tenê ji bo jikarderxistinê ji ber sedemên aborî Serokê Lijneya Rêve-
ber, jimaryar, kordînatorê giştî û nûnerekî ji nava xebatkaran hinek rêzikan dîyar dikin û 
jikarderxistin li gor wan rêzikan pêk tê.

2.8.  Divê hemû xebatkaran peymaneke derbasdar hebe.
2.9. Ji bo hemû pozîsyonên xebatê divê pênaseyên kar yên bi hûrgilî bêne kirin. 

Divê ew di av wan pênaseyan da naveroka kar, pîleya berpirsiyariyê û berpirsiyariya 
biryarwergirtinê hebin da ku xebatkar bikarin karên xwe çêtir pêk bînin.

2.10. Dîvê plana destpêkirina kar li gor kesên derbasî mewkîyekî nû dibin, terfî dibin 
an jî ji destûreke demdirêj (wekî destûra ducanîbûnê an jî ya lêkolîn û gerê) vedigerin jî 
bête amadekirin.

2.11. Pîvanên wergirtina kar bi awayekî nivîskî têne dîyarkirin û ew pîvan têne şopan-
din. Pêvajoyên wergirtina ser kar bi prosedûran ve hatine pênasekirin.

2.12. De rewşên terfîyê da li gor taybetmendiyê xebatkaran û performansên wan 
biryar tê wergirtin. 

3. Polîtîkaya Ûcretê
3.1.  Weqfa Îsmaîl Beşîkcî bêyî ku mafên Mûktesebatê bin pê bike li gorî şert û mer-

cên aborî di rewşên hewce da meaşê xebatkaran her meh ji nû ve vesaz dike. 
3.2. Li gor derfeta bûdçeyê bi biryar lijneya rêveber di serdemên guncav de maeş 

têne zêdekirin. Piştî salek temam bû meaşê xebatkaran yên zamkirî wekî “zama normal 
a mehane” meaşê destpêkê yê berî salek temam bibe li ser hev tê komkirin û “zama 
têkuz ya salane” tête hisabkirin. 
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3.3. Weqif hewl dide rêzika ûcreta wekhev bo karê wekhev bide ber xwe. 
3.4.  Weqfa Îsmaîl Beşîkcî prîmên SGKyê yên hemû xebatkarên xwe û bacan bi têkuz 

dide. Meaşê xebatkarên tamrojî (full-time) di nava pênc rojên ewil ên mehê da dide.
3.5.  Li Weqfa Îsmaîl Beşîkcî meaş tu caran nakeve bin kêmtirîn standartên jiyanê. 

Gava zehmetiyên muhtemel yên rewşa aborî ya saziyê çêdibin û ji ber hindê jî kêm-
kirinên awarte li zamên meaşan rû didin, hingê wekheviya xebatkaran û rewşa kesên 
xwedan kêmtirîn ûcretên bi baldarî tête şopandin. 

3.6.  Zamên li meaşan bi pêşniyaza Kordînatoriya Giştî ya Sazkirina Çavkanîyan û bi 
pejirandina xebatkaran ve ji bo Lijneya Rêveber têne pêşkêşkirin. Lijneya Rêveber jî wan 
pesend dike. 

3.7.  Weqif guhê xwe dide destûra salane û destûra ducanîyê ya xebatkaran. Di bet-
laneyên fermî da prosedûra giştî tête şopandin. 

3.8.  Ji dîroka destpêkirina kar pê ve ji bo xebatkaran 2 mehên ceribandinê hene. 
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HESABÊN ME YÊN BANKAYÊ:
 
ZİRAAT BANKASI (TL):
TR58 0001 0004 5658 8098 7650 01
 
ZİRAAT BANKASI (EUR):
TR73 0001 0004 5658 8098 7650 22
Swift Kodu: TCZBTR2A
 
ZİRAAT BANKASI (USD):
TR31 0001 0004 5658 8098 7650 02
Swift Kodu: TCZBTR2A
 
ZİRAAT BANKASI (GBP):
456 - 58809876 – 5008
TR63 0001 0004 5658 8098 7650 08
 
ZİRAAT BANKASI (SEK):
456 - 58809876 - 5013
TR25 0001 0004 5658 8098 7650 13
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