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Weke Qadeke Medyaya Nû Bloggeriya Kurdî ango Kataloga Bloggerên Kurdî 

 
Mevlüt Oğuz, Ömer Faruk Baran 

 
 
 
Bloggerî qadeke nû ya medyayê ye.1 Weke hemû gelan kurd jî di vê qadê tecrube dikin û 

blogên cur bi cur vedikin. Blogên kurdî kurmancî zêdetir li ser edebiyat (çîrok, helbest) 

hevpeyvîn, berhevkirina berhemên folklorîk in. Lê cihê kêfxeşiyê ye ku blogên spesîfîk jî 

vedibin hêdî hêdî: Bloga gerê, gername, qerf, mîzah û henek, xwarin û hd jî vedibin. 

Di vê xebatê me hewil da kataloga bloggerên kurdî kurmancî derxin. Heta ji dest me hat me 

navê nivîskarê bloggeran, mottoyan, dîroka destpêkê û naverokê destnîşan kir. Dema ku me 

nivîskarê blogê tesbît nekir, me di kataloga xwe de weke ‘anonim/nayê zanin’ diyar kir. 

Piştî vê destpêkê ez hinekî behsa bloggerî û tecrubeya xwe bikim heçku dê baş be: Berî her 

tiştî ez dixwazim bibêjim ku ez ji xwendin û nivîsandinê hez dikim. Xwendin û nivîsandin li 

xweşiya min diçe. Ez xwe di nivîsê de dibînim, xwe bi nivîsê dibînim û bi qasî ku dixwînim û 

dinivîsim heme.  Ez bêjim ev hezkirina bêser û ber mîna eşq û bengîtiyekê ye dê ne şaş be. 

Em wekî ku Roland Barthes jî destnîşan kiriye bibêjin “Xweşiya ku metn dide: Klasîk, çand 

(çand çiqasî geş bibe, xweşî jî dê ew çend cûre cûre bibe). Fêhm, feraset, îronî, zarafet, 

sûdewerî, hostatî, bawerî/yeqînî: Hunera jiyanê. Kêfxweşiya ku metn (tekst) dide, mirov 

dikare vê ya wek û pratîkekê pênase bike (bêyî talûke û şayîşa çewisandinê)  metna ku tê 

nivîsandin divê teqez bike ku ew min dixwaze, ew min arezû dike. Îspata vê yekê [xwendin û] 

nivîs bixwe ye.”  Sala 2011an, wextê ku nivîsên min ên ewil çap bûn, min blogek vekir. Min 

niyet hebû ku -qet nebe kunyeya- xebatên xwe piştî ku hatine çapkirin di vir de biweşînim û 

bi awayekî nivîsên xwe yên belavbûyî berhev bikim, bîbliyografyaya xwe ya şexsî derxim. 

Her kesê/a ku blogek vekiriye û dinivîse kêm zêde eşq û bengîtiya em çêlî pê dikin heta 

astekê bi her bloggerê/a Kurd re heye ez bawerim. Hetta mirov dikare bêje ku ev blogger 

demekê di kovar, rojname û malperan de nivîsandin/dinivîsînin. Gelek saziyên weşanê hatine 

girtin. Kovar, rojname û malper yek bi yek têne girtin û mecra û qadên xweîfadekirinê kêm 

dibin. Tam di vê minvalê de blog gihaşt hewara me. Blogan deriyekî din vekir ji me re û ji 

Kurdiya me re. Ez naxwazim bi tenê retorîka ‘Kurdî zimanekî qedîm û dewlemend e.’ bilêv 
																																																													
1	Bu çalışma, İstanbul’da faklı etnik ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum aktörlerine yönelik 
olarak 1 Nisan 2017- 31 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde düzenlenen 
İstanbul’da Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme eğitim projesi kapsamında 
hazırlanmıştır.	
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bikim û rûnime cihê xwe, ez dixwazim bi bloga xwe di her qadê û di her mijarê de binivîsim û 

vê yekê pratîze bikim. 

Weke gelek qadên nivîsandinê bloggeriya Kurdî jî piranî bi mantiq û mantelîteya 

berhevkariyê têne bikaranîn, yanî di wan de piranî hevpeyvîn, nûçe û berhemên folklorîk têne 

belavkirin. Di mijarên spesîfîk de nivîs pir kêm in, hêvîdar im nav û naverok dewlementir 

bibe. Em di vê qadê de nû ne. Hê nû nû em vê qadê diceribînin. Lê wekî min go potansiyela 

me heye lewra her ku diçe hejmara bloggeran zêde dibe. Herî dawî Rêbîn Ozmen, Rêdur Dîjle 

û Mem Artemêt blogek vekirin û ketine qada bloggeriyê, bi xêrhatina hevalan dikim. Her 

wiha çend bloggerên jin ku bi baldarî wan dixwînim jî hene, bo nimûne: Esrakê, Jina ji filan 

hez dike û Gula Dînik. Bi giştî, ez blog û bloggerên heyî ji aliyê berhemdariyê ve qenc û xweş 

û serkeftî dibînim. Hêvîdar im hejmara wan zêdetir bibe.  
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Nav: Bêndera Çandê 
Nivîskar: Mevlut Oguz 
Motto: Kurmanc im û kohî û kenarî 
Mijar: Çand, huner û edebiyat 
Lînk: http://mevlutoguz.tumblr.com/ 
 
Blogeke bi Kurdî ye. Di sala 2011'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Kurmanc im û 
kohî û kenarî''ye. Nivîskarê wê Mevlüt Oğuz e. Oğuz di sala 2015'an de li ser blogê tiştek 
neweşandîye lê ji 2016'an vir ve aktîv bûye û bi navê bêndera çandê dest bi weşangeriyeke 
din kiriye. Serê pêşî her hefte, vê dawiyê mehê carekê dinivîse. “Min nîyet heye heftê carekê 
tiştên bala min dikşînin -û ez texmîn dikim dê bala we jî bikşînin- xal bi xal û bi kurtasî 
binivîsim. Xudanxêrekî gotiye tiştê ez dinivîsim hek ji hevokekê dirêjtir be ne rast e, min li 
hev aniye; nivîsandina wê jî zor e û xwendina wê jî, lewma xal bi xal û kurt(asî). Wekî hunê jî 
texmîn bikin piranî ezê di derbarê xwendin û nivisandinên xwe de binivîsim û hakeza ezê 
hewil bidim li ser van mijaran jî hin tiştan xêz bikim: ceribandin, kurterexne, danasîn, bîranîn, 
rojnivîsk, sahaf/iye, pêşangeh, sînema, şano, muzîk, anektod, gotegot, pasaj û jêgirtinên 
cûrbecûr ji pirtûkan. 
  
Beşek ji blogê 
 
rokê bo îmzeyê tevlî roja îmzeyê a nivîskarekî (nav ne lazim, em jêre bên a.) bûm, a. kitêba 
xwe a dawî bo min îmze kir. bo nivîskarekî din ji wê standê ber bi standeke din ve çûm, min 
dî eynî nivîskar li wê derê ye, wî  jî (em ji vî re jî bên b.) kitêb bo min îmze kir. balkêş e 
şêwaza herdû nivîskaran naşibe hev. ya jê balkêştir jî ew e ku nivîskar a. bi helbestê 
destpêkiriye, dûre çîrok û niha romana dinivîse. nivîskar b. jî helbestkar e, çiroknûse û herî 
dawî roman jî nivîsandin e û her dûyan jî xelatên girîng stendine. yanî bi kurt û kurmancî di 
giyanekî de du nivîskarên cûda hene. hînbûna vê yekê û naskirin û xwendina her dû 
nivîskaran cihê kêfxweşî û şanaziyê ye bo min. dûre me ji nêz ve hevdû nas kir, em bi hev re 
rûniştin, me vexwar. ez hê jî bawer nakim bê çawa tiştekî wisa dibe lê min bi çavê serê xwe 
dî, bo dîroka edebiyatê bûyereke enteresan û muzzam e ev yek. Ez we temîn dikim ku ev 
rastiyeke ne fîkşin e. “tu tişt bi qasî jiyanê mirov şaş û matel nake, nivîs harîç” 
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Nav: Perxudres 
Nivîskar: Omer Faruk Baran 
Motto: perwerî ye bi ro, bi şev xudreste! 
Mijar: Rojnivîsk, hevpeyvîn, pexşan 
Lînk: http://perxudres.blogspot.com.tr/ 
 
Blogeke bi Kurdî ye. Di sala 2011'an de dest bi weşanê kiriye Mottoya blogê ‘perwerî ye bi 
ro, bi şev xudreste!’ ye.’ Nivîskarê wê Omer Faruk Baran e. Baran blogger, rojnameger û 
helbestkar e. 2015an destpê kiriye. Van demên dawiyê gelekî çalak e. Baran derbarê jiyana 
rojane, rewşa siyasî, hevpeyvîn, rojnivîsk, şerha rojnivîskan, pexşan hwd. diweşîne. Yek ji 
blogên herî çalak û bi bandor e. Sala 2015an hema bê her meh, van sê mehên dawiyê hema bê 
her roj dinivîse. Pir cuzî be jî yekem blogger e ku reklam û telîf stendiye. 
  
Beşek ji blogê 
 
Du birayên min, yek bi tohmeta ''propagandaya rêxistina terorî'' yek jî bi ya ''endambûna 
rêxistina terorî'' hatin girtin. Mecbûrî, min Diyarbekir ya ku min çar sal lê temam kirin 
terikand hatim li Sirûcê bi cih bûm. Piştî neh salên ku ji malê dûr, li Stenbol û Diyarbekirê 
derbas bûn, tekrar Sirûc bi min çetin tê hinekî. Lê ez ê bielimimê: Çinku li kafeyan tiştekî 
otantîk bû sobeya êzingan, niha li mal im, çaya min li ser dikele. Dengî dînemoya avê tê, 
dengî azanê jî nêzîk e. Gava cemaat kom dibe, ji dil dibêjim ji rojnamevanîya xwe fedî dikim: 
Ji şerê nû yê Trump û Tehran'ê heta bi qulik û quncik hemû gendelîyên dewleta Tirkîyê 
herkes her tiştî zane çinku. Nizanim, jiber girtîyên min me û vê rewşa taybet, min wergera 
çîrokan tam bi seri nekir, romaneke ku jibo redaksîyonê li ber destê min e min  tam redakte 
nekir, dosyeyeke çîrokan di qutiya min a mailê de ye min hîn tam nexwendîye. Jixwe ji 
edebîyatê dûr ketibûm, êdî kanim bêjim tiyê min û edebîyatê nema. Ez ê ji xwe re li Sirûcê li 
dû çîrokên rojane kevim. Bi zorê entelektuelî nabe, li derên ku ji tirsan bi sedan kitêb, kovar û 
rojname di sobeyan de dişewitin jî hele, tew tew nabe. Lê çi'bkim wanî ye, min vê gavê qeder 
anîye li Sirûcê danîye.  
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Nav: Hindik-Rindik 
Nivîskar: Zinarê Xamo 
Motto: Ji 2007an û vir va 
Mijar: Jiyana rojane, rojeva siyasî, pexşan 
Lînk: http://zinarexamo.blogspot.com.tr/ 
 
Mottoya blogê ‘Hindik û Rindik e. Nivîskarê wê Zinarê Xamo ye. Xamo ji Rihayê ye û li 
Swêde dijî. Bloga Xamo yek ji blogên herî kevn û herî çalak e. Ji 2007an ve û hema bê her roj 
dinivîse. Mijarên nivîsên Zinarê Xamo cûr bi cûr in, rewşa siyasî ya kurdan, bûyerên rojane, 
bîranîn, çavdêrî, nirxandin, sohbetên bi xortan re, çîrok, herî dawî sohbeta xwe ya bidostekî 
xwe re, li ser kurdistanê û li ser Qudsê nivîsiye. 14.12.2017.22.50 
 
Beşek ji blogê 
 
Dibê baweriya me ya bi serketinê tu carî zeîf nebe 

Gotineke Nelson Mandela ya pir xweş heye, gotiye, ”Ez tu carî wenda nakim. Ya qezenc 
dikim ya jî fêr dibim.” Gerek em kurd jî li gorî vê felsefê li micadele û li wendakirinên xwe 
binêrin. 

Dibê em bibêjin me îcar wenda kir, lê belê emê carke din wenda nekin. Îcar nebû careka dinê, 
careka dinê, careka dinê, heta em digihîjin azadî û serxwebûna xwe. Heta em jî wek ereb, tirk 
û farisan dibin xwedî nasname û welat… Em mecbûr in qezenc bikin, dibê baweriya me bi 
serketinê tu carî zeîf nebe... 
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Nav: Inanolo 
Nivîskar: Înan Eroglu 
Motto:  Jehr tê de be 
Mijar:  Pexşan, hevpeyvîn bi ciwanan re, rexne, romana tefrîqa 
Lînk:  http://inanolo.blogspot.com.tr/ 
 
Blogeke bi Kurdî. Mottoya blogê ‘jehr tê de be’ Nivîskarê wê Înan Eroglu ye. Omer Faruk 
Baran wisa bi xêr hatina bloga Inanolo kiriye, “Înan Eroxlu, İnan Eroğlu, Înan Eroğlu- bi 
navekî pir jê hez dikim, inanolo, blogek vekir û dest bi weşandina sohbetan, hevpeyvînan kir. 
Ji bloga ku nîvperwerî û nîvxudreste ye sed silav li cenabê wî û bloga wî..”Eroglu herî dawî li 
ser helbesta Ahmed Arîf û Rênas Jiyana nivîsek nivîsandiye. Yek ji taybetmendiyên bloga 
Inanolo jî ew e kul i ser bloga xwe dest bi tefrîqaya romanen kir. Beş bi beş romanekê 
dinivîse. 05.12.2017 
 
 
Beşek ji blogê 
 
romana Tefrîqa: Çîroka Wenda, Qismê 1, beşa ewil 
 
Rizgo Zerdeşt pir ji temaşekirina ewran hez dike, tebîetê wî ye. A niha jî gava em di waporê 
de li hemberî wî derbas dibin, em ji dûranê ve dibînin ku wa ye çavê xwe kutaye esmanan, 
riprast dimeşe li sahîlê. “Li bir xwi binêri hiy diwirê Xwidê,” vegêreke navsere ji nav me 
diqîre û destê xwe ber bi wî ve gal dike, “Mi ti li mirîkên ci xwi digirî?” Qerqeşûnek di 
navbera me û vegêra navsere de dest pê dike, em dikin nakin huş nabe. “Huş be”, em dibêjin 
bi kerb û hêrsekê, “niha ne dora vegêrana te ye hey nizamçîk.” Bilebila wê ye, tiştinin 
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tewşomewşo li pey hev rêz dike ku meriv nizane çi dibêje, behsa çi dike. Her ku me li ber 
nivîskar da ku vê vegêra eletewş ji nav vegêranê derxe ku ne tê xwarin ne tê avêtin, em ji 
zimanê wê fam nakin tew xwendevan dê çawa fam bikin, lê bi ya me nekir nivîskar, me go 
wisa neke ezbenî, ev jinik dê li serê me bibe bela, dê navekî xirab bi pey me bixe lê go ez û 
nego tiştekî din nivîskar. 
 
 

 
 
 
Nav: Xewname 
Nivîskar: Aziz Tekin 
Motto: Jiyan ji xewnê şiyarbûn e 
Mijar: Nûçe û hevpeyvînên li ser muzîk, sînema, dîrok û edebiyatê ne 
Lînk: xewname.blogspot.com 
 
Blogeke bi Kurdî-Tirkî ye. Di sala 2013'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Jiyan, ji 

xewnê şiyarbûn e'' ye. Nivîskarê wê Aziz Tekin e. Di blogê de piranî nivîs û nûçeyên ku 

Tekin jibo malper û rojnameyan hazir kirine hene. Nivîs û nûçe li ser muzîk, sînema, dîrok û 

edebiyatê ne. Blog her çiqas di sala 2014 û 2015'an de tam sekinîye jî ji destpêka 2016'an vir 

ve dîsa aktîv bûye. Tekin herî dawî bi mûzisyen Dişkaya re hevpeyvînek kiriye, ew 

weşandiye 

 

Beşek ji blogê 

Her ku diçe li çar perçeyên Kurdistanê karên sînemayê pêş dikeve û di qadên navnetewî de 

derhênerên kurd xelatên giranbuha distînin. Ligel van pêşketinan di navbera sînamegerên 

kurd de astengiya hevnasîn û pêwendiyê heye. Ji ber ku sazîkî hemû sînemageran bigîhîne 

hev nîn e ev astengî berdewam e. Derhênerê Rojhelatê Kurdistanê Celal Saedpanah yek ji wan 
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derhênera ye ku fîlmên serkeftî kişandiye lê zêde nayê zanîn. Sadpanah herî dawî bi fîlma 

xwe ya Reş û Spî beşdarî Festîvala Fîlmên Stenbolê bû em jî bi wî re li ser sînemayê axivîn. 

 
 
 

 
 
 
 
Nav: Fethî Ronî 
Nivîskar: Fatih Aydin 
Motto: Di bin Siya Dara Biyê de, Li Kêleka Rê, Li ber Çemekî 
Mijar: Ferhenga elektronîk, teknolojî, folklor, werger û pexşan 
Lînk: fethironi.blogspot.com 
 
Blogeke bi Kurdî-Tirkî ye. Di sala 2005'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Di bin 

siya dara biyê de, li kêleka rê, li ber çemekî'' ye. Nivîskarê wê Fatîh Aydin e. Di blogê de li 

ser sepanên telefonan, gotinên pêşîyan, wergeran û hwd nivîs hene. Blog di destpêkê de her 

çiqas demeke dirêj bi Tirkî bûye jî vê dawîyê Aydin giranîya xwe daye ser Kurdî. 

  

Beşek ji blogê 

Dawiya hefteya çûyî, bêyî ku tu planên min ên çûnê hebin, rêya min bi ''Fûara Kîtaban a 

Edeneyê'' ket. Gava ez ber bi cihê fûarê ve diçûm çiyayên Torosê yên spî li pêş çavên min û 

hevalên min, mîna bendekê bilind dibûn û erd û ezman bi hev re dikir yek. Wê dîmenê, mîna 

her ku bi pêş çavên min dikeve, dîsa anî bîra min ku Çiyayên Torosê yek ji tiştên xurttirîn û 

mezintirîn ên ku bi bîranînên min ên zarokiyê, gundê min û welatê min tînin bîra min e. Li kû 
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dibe bila bibe, gava çiyayên Torosê bi pêş çavên min dikevin, ez derdikevim retro-yeka 

bîranînên xwe. Hele gava ku ew spî bin, hemû reşbîniya li pêş çavên min û ya di bîra min de 

belav dibe... Şukir ku ez qe nebe rojê carê dikarim berê xwe bidimê û lê binihêrim. 

 

 
 
 
 
 
 
Nav: Gula Dînik 
Nivîskar: Gulsume Demir  
Motto: Madam Flâneuse û kelevajiyên wê 
Mijar: kurteçîrok, werger, gername, çavdêrî 
Lînk: gulexan.blogspot.com 

 

Blogeke bi Kurdî-Tirkî ye. Di sala 2014'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Tu bi 

xerê hatî jiyan min'' e. Nivîskara wê Gulsuma Demir e. Di blogê de, bi piranî werger û çîrok 

hene. Gulsuma, wêneyên nivîsên ku li ser dîwarên Stenbolê dinivsîne jî li ser vê blogê berhev 

dike. Gulsume vê gavê ji Moskovayê çavdêriyên xwe, jiyana rojane bi kurdî radgihîne. Heta 

niha 9 nivîs nivîsîne. 

 

Beşek ji blogê 

Bawerim tişta herî dijwar, hînbûyîna kesekî/ê nû ye. Hiş pir dereng qebûl dike kesekî/ê ku qet 

nasnake. An jî jixwe tu naxwazî hîn bibe filan. Ji ber ku hînbûyîna kesekî/ê nû jibîrkirina 

kesên din jî bi xwe re tîne. Û ew hîs heye ku, ger tu hevalên xwe yê kevin ji bîr bike tu yê 
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îxanetê li dîroka xwe bike. Yanî dilê mirov qet rehet nabe. Her tim di nav ''dilemma''yeke 

mezin diçê û tê. Hîseke ecêb e bi kurtasî… 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
Nav: Bloga Zinar Ala 
Nivîskar: Zinar Ala 
Motto: … 
Mijar: Mûzîk û Sînema. 
Lînk: zinarala.wordpress.com 
 

Blogeke bi Kurdî ye. Di sala 2008an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Nûçeyên 

derbarê Kurd û Kurdistan, Mafê Mirova, Mûzîka Kurdî, Mûzîka Cîhanê, Sînama û 

Dokumenter, Helbest û Şano, Zarok, Medya, Kurdî, Magazîn û hwd'' ye. Nivîskarê wê Zinar 

Ala ye. Di blogê de pirtir nivîs û nûçeyên li ser muzik û sînemayê hene. Ala, li ser festîvalên 

Kurdan yên li Almanya û Îspanyayê jî dinivsîne. 

 

Beşek ji blogê 

Di meha nîsana borî de min berê xwe dabû welatê Baskê ji bo ez beşdarî hevdîtinek navntewî 

bi navê ''Europa bat-batean'' (Europa ji nişka ve) bibim, ev çalakî hunermendên jiKatalunuya, 
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Sardînya, welatê Baskê û Kurdistanê anîn ba hev, min nûnertiya Kurdistanê kir di van 

çalakiyan de bi giştî me heft konseran lidarxist li herdû perçeyên welatê Baskê li Spanya û 

Fransa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nav: Kewar 
Nivîskar: Dilşêr Bêwar 
Motto: Gotin edete jê nexwarin serbeste 
Mijar: edebiyat, rexne, dannasîn 
Lînk: dilserbewar.blogspot.com.tr 

 

Blogeke bi Kurdî ye. Di sala 2016an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Gotin edete jê 

nexwarin serbeste'' Gotine bav û kalan. Wezê hewil bidim li vir bi helbest, çîrok (kurteçîrok) 

rexne, nirxandin, pexşan û danasînan ''kewar''a xwe dabigrim.'' e. Nivîskarê wê Dilşêr Bêwar 

e. Di blogê de pirtir rexne û nirxandinên li ser kitêban û çîrok hene. Herî dawî nameyeke 

vekirî ji Kawa Nemir re nivîsandiye.  

 

Beşek ji blogê 
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Bawer im hewce nake behsa çîroknûsî û romanûsiya Helîm Yûsiv û çêja zimanê wî bikim. Lê 

piştî min ev roman qedand, serê xwe kir nava destên xwe û dest bi pirsîna pirsan kir, girêk di 

qirika min de rûnişt. Lewre wek xwînerekî kurmancî hêviya min ji qelema nivîskêr 

hebû/heye. Lê vê romanê hêviyên min basko kirin. Berî ji kêmasiyên ku rû dane çend heban 

destnîşan bikim, divê vê pirsê ji weşanxanê û edîtor bikim. Gelo kêmasiyên ku telafiya wan 

berî çapê mumkûn bûn, we çima bi nivîskar nedan serrastkirin? 

  
 

 
 
 
 
Nav: Selamî Esen  
Nivîskar: Selami Esen  
Motto: ... 
Mijar: Lêkolîn, Ceribîn, Hevpeyvîn, Xwendin. 
Lînk: selamiesen.blogspot.com.tr 

 

Blogeke bi Kurdî ye. Di sala 2012an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Lêkolîn, 

Ceribîn, Hevpeyvîn, Xwendin'' e. Nivîskarê wê helbestkar Selamî Esen e. Di blogê de pirtir 

lêkolîn hene. Blog piştî nivîseke sala 2012an, di 2017'an de ji nû ve aktîf bûye. Herî dawî li 

ser remildariyê û lîstikên zarokên nivîsaniye.  

 

Beşek ji blogê 
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Di roja me ya îro de piranîya zarokan ji ber ku di xanîyên dorgirtî de -û bi dûrî hevalên xwe 

yên zarok- dibin êdî ji lîstokên gelêrî û ji lîstokên zarokan ên berê bêpar dimînin. Lîstokên 

zarokan di çand û folklora neteweyan de ber bi têkçûne ve diçin, mînakine wê kêm bin jî 

carinan vediuherin û bi alav û amûrên nû xwe adapteyî roja me dikin. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
Nav: Kaniya hevpeyvîn û wêjeya kurdî 
Nivîskar: Dara Porxelek-Bandini 
Motto: … 
Mijar: hevpeyvîn, edebiyat 
Lînk: http://darabandini.blogspot.com.tr/ 
 

 

Blogeke bi Kurdî-Tirkî ye. Di sala 2012'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Kaniya 

hevpeyvîn û wêjeya Kurdî'' ye. Nivîskarê wê Dara Porxelek e. Di destpêkê de bi piranî 

helbestên bi Tirkî hatine weşandin, di sala 2014'an de yek yek nivîsên bi Kurdî jî hene. Blog 

piştî 3 salan, di 2017'an bi nivîsên ser muzik û wêjeya Kurdî jinûve aktîf bûye. 

Beşek ji blogê 
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Di van heyamên dawîn de çend kesayetên hêja li wêjeya Kurdî zêde bûne. Yek ji wan 

nivîskarên nû û ciwan jî Siyajîn Aramî ye. Siyajîn Aramî xortekî Batmanî ye û li Zaningeha 

Akdenîz a Antalyayê beşa hemşîretiyê (Perestar) qedandiye. Siyajin xebatên kovargerî û 

şêwira pirtûkên Kurdî dike. Di sala 2016an de di emrê xwe yê 25an de pirtûkeke çîrokên 

Kurdî bi navê Beranê Çargurçik nivîsand û çap kir.  

 

 
 
 
 
  
 
Nav: Esrakê 
Nivîskar: Esra Boga 
Motto: Torîland 
Mijar: qerf, qarîqator 
Lînk: esrake47.blogspot.com.tr 
 
Blogeke bi Kurdî ye. Di sala 2016an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''TORÎLAND'' 

e. Nivîskarê wê Esra Boga ye. Di blogê de bi devoka Torîyan nivîsên qerfî û xêz hene. Nivîs 

pirtir çavdêrî û rexneyên li ser jiyana sosyal ya kurdan in. Esrakê tevî nivîsan qarîqatoran jî 

parve dike. 

 

Beşek ji blogê 
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Wextê tu dikevî hundirê van cafeya, ji bohemtiya bajêr bêhna hiriya neşûştî dide nav çav, birh 

û bêhvilê meriv. Piştre tu fêhm dikî, ev bêhn ji balgihê ku ji bo dekorasyonê danîne ser 

tawanê an erdê tê. Ev cafe bi giştî di gîrîş qatî de ne û teqez li erdê ne. Jixwe xwediyê cafeyê 

wek wampîra ji reşê û hîn buna dîwara hez dikê. Ev cafe heta tu dikarî bêje bi bê zevkî hatiye 

xemilandin. Li mal kîjan pirtûk ketibin destê wan de bi dîwar û tawana ve hatiye dalaqandin. 

Ku hûn qenc bala xwe bidin wan hûn dikarin Nutuq ê filan jî bibînin.  

 
 

 
 
 
 
 
Nav: Kefmijke 
Nivîskar: Daskan Dibbo 
Motto: Bi kurdî bikene 
Mijar: Pexşan 
Lînk: kefmijke.blogspot.com.tr 
 

Blogeke bi Kurdî-Tirkî ye. Di sala 2017'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''bi Kurdî 

bikene...'' ye. Nivîskarê wê Daskkan Dibbo ye. Di blogê de nivîsên bi stîleke serbest û yên ser 

kesayetên ji wêjeya Kurdî hene. 

 

Beşek ji blogê 
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Tu ê niha bibêjî bê ma ez ê behsa çi bikim. Lê ma tu ji kû dizanî bê ez ê behsa ti tiştî nekim. 

Te bizaniya, belkî te nedixwend, û ko te qedand, belkî tu bibêjî bê ma min çima di sêrî de 

diyar nekiriye ku ev nivîs ne hêjayî xwendinê ye, lê bila li bîra te be ku ha va ye min di sêrî de 

diyar kiriye. Nebêje negotiye. 

 

Min gotibû min behsa tiştekî nekir, û îja jî ji ber vê kulê, tu ê niha bibêjî bê ma ez ê çawa 

binivîsim û behsa tiştekî nekim. Yanî ez ê çawa behsa behsnekirinê bikim? Te paradoksek dît 

newlo? Ha te serê vî dît! Ti paradoksî di vir de nîye, tune ye, mafîş, nîn e keko, bi serê 

zarokên min, nîn e. Hebûya, li ser çavên min, lê, nîn e. 

 

 
  
Nav: baûbajar 
Nivîskar: Rêbîn Ozmen 
Motto: Em ber bi bê ketibûn, li bajaran raselitîn 
Mijar: Edebiyat, pexşan 
Lînk: baubajar.blogspot.com.tr 
 
Blogeke bi Kurdî ye. Di sala 2017'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Em ber bi bê 
ketibûn, li bajaran raselitîn'' e. Nivîskarê wê Rêbîn Ozmen e. Di blogê de pirtir nivîsên 
ceribîner yên li ser bajar û bajarîbûnê hene. 
 

Beşek ji blogê 
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Van rojan birînên zaroktiya min, min diêşînin. Wekî pirzikên qemuşk negirtî, birînên ku di 

zaroktiyê de li canê min vebûne dixwerin ha dixwerin. Tiştekî sêyre, dema tu destê xwe di ser 

wan cihan re dibî û wekî ku tu qemûşka wan radikî wan dixwerînî. Lê ew wekî di zaroktiyê de 

êşeke fizîkî nadin lê di giyanê mirov de wekî kulîlkên heft ber vebin dijenin ha dijenin. 

Carinan bi êşa wan sermest dibim, di nîvê şevê de bi mahneya cixarê stendinê xwe li kolanên 

bajarekî mezin digerînim, lê di nava hişê xwe de li gundekî hişyar dibim. Xwe dixapînim, 

vedigerim çayeke germ û cixareyekê dikşînim, pê dihesim ku kezêbên min reş dibin, careke 

din destên xwe li birînan radipelikînim. Dîsa heman seyrî, heman xerîbî. Li xortaniya xwe 

dizivirim. Li derdên bê êş wekî evîn û mirinê. Evîn lê çawa evîn? Evîne ku neçûne serî, evînê 

ku tu tiştên wan wekî ku hatiye xeyal kirin bi cî nebûne. Birînên wan ku li dil kolayî man e û 

tu caran qemûşk negirtine. Dilê ku deestê mirovê nagihiyê. Dilê u mirov nikare miz bide. Dilê 

ku lêdide bi çargopalî di şevên qetranî de û ku ji zûdeye ne bi helbestekê ne bi straneke hew 

aşt dibe. Dizanim kes nizane bi birîna kesî û birîna herksî herî zêde wan diêşîne lê birînên 

xelkê yên ku min diêşînin çi ne? Belkî mikurhatinên çend dostên, heyfa li ber wan, çend 

hestirên ku min dîtî lê ji wan re nebûme detsmalk. An jî çend gotinên şevê ku dikevin qulên 

dîwaran.  

 
Nav: Cinorek 
Nivîskar: Cinorek 
Motto: Blogdan bir dunya bu (Ji blogan cîhanek) 
Mijar: Edebiyat, mûzik, sînema, gername 
Lînk: https://cinorek.wordpress.com/ 
 
Blogeke Kurdî û Tirkiye. Nivîskarê wê ne diyar e ango em nas nakin. Di sala 2011an de dest 

bi nivîsandinê kiriye. Di blogê de bêhtir nivîsên li ser gername, wêje, muzik û pirtûkan hene. 

Di blogê de nivîsên li ser welatên Îran, Tayland, Koreya Bakur û Tirkiyeyê balê dikşînin.  
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Beşek ji blogê  

 

çima blog. ji kê re dinivîsim? 

ew dilemmaya hemû bloggeran e; ez çima wextê xwe bi blogê xerç dikim? 

yan jî eke fêrîkê ûsiv digot; ji kê re dinivîsim? (tu vê meseleya fêrîkê ûsiv zanî? ger 

nizanibî;  bnr) ew bû 7 sal ku cinorek heye. min sifte tenê bi tirkî dinivisi paşê başlê kir car 

caran bi kurdî dinivîsim. nizanim gava ez bi kurdî dinivisim kesek dixwine ya na.  lê tahma 

kurdî xweşiktir e.  ger tenê ez bi xwe bixwinim jî dixwazim hêdî hêdî cinorekê bikim bi 

temamî kurdî. blog çêkirin….  

 
 

 
 
 
 
 
Nav: Çetoyê Zêdo 
Nivîskar: Çetoyê Zêdo 
Motto: … 
Mijar: Şano, Dramaturjî Hevpeyvîn, pexşan 
Lînk: https://cetoyezedo.blogspot.com.tr 
 
Blogeke kurdî-tirkî ye. Nivîkarê wê Çetoyê Zêdeo ye. D idi 2013an de dest bi weşanê kiriye. 

Zêdeo zêdetir li ser şano û metnên şanoyê, hevpeyvîn, gotar û pexşanan dinivîse. Di warê 

şano û hevpeyvînan de yek ji blogên sereke ye. 
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Beşek ji blogê 

Min xwest hşnekî li bahrê binêrim û di keştiyê de bigerim. Bi milên keştiyê ve daleqandî 

flîkayên ji bo rewşên xeterê amade bûn. Wextê min hinekî mêze kir noqîn kete bîra min û min 

bi xeyalekî keştiyên biyaniyan di okyanûsa welatê xwe de di bin avê de fetisand. 

Xewa min ji piştî nakokiya min û ajotvan herimî bû. Min xwest ku heta Wanê ranekevim 

bayekî sar her ku diçû zêde dibû û pê re hewa bêtir dicemidî, sterk jî sar bibûn û binav dibûn. 

Ez li saetê dinêrim wext ji ber destê sibehê re kêm maye! Direvim hêwanê û xew xwe li 

durûvê min dipêçe. Giregira keştiyê di guhê min de hêdî hedî vedimire. 

Dengek tê min “şişt! Hey… elo…!” Dengê xebatkarê keştiya xerib bû. Bi vî dengî re 

veciniqîm. Pişt re nuh lê hay bûm ku ev du saet e keştî gihaştiye Wanê û ez di xew de ma me. 

Nehatibû bîra kesekî ku rêwiyekî vê keştiyê jî hebû. 

Dîsa bi çi halî be jî, ez gihaştibûm Wanê! 

 
 

 
 
Nav: elewîferd 
Nivîskar: Yehya Elewîferd 
Motto: Helbestvanê Zarokan û Nûciwanan 
Mijar: çîrok û helbestên zarokan 
Lînk: elewiferd.blogfa.com 

 

Blogeke bi Kurdî ye. Di sala 2012'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya Blogê ''Helbestvanê 

Zarokan û Nûciwanan'' e. Nivîskarê wê Yehya Elewîferd e. Di blogê de çîrok û helbestên 

zarokan hene. Elewîferd lînkên bernameyên ku beşdarê bûye jî li ser blogê belav dike. 
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Beşek ji blogê 

Kundirîk keçek birewş û gilor û çavmûrik bû. rojek Diya Kundirîkê got: Kundirîk cano tu 

nika jinek gir bûyî. gerek herrî (biçî) Dibistanê, ders bixwînî û sa xwe ra kesek bibî. xelk ji te 

istifade bikin. dilê Kundirîkê kelî û nizanîbû çi bike. bixwe ra digot: Xwedê cano çima ez gir 

bûme? nika ez çi bikim? fikirek şa min bik… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nav: Wahdet Uçar 
Nivîskar: Wahdet Uçar 
Motto: … 
Mijar:  Lêkolîn û nivîsên li ser perwerdehiyê 
Lînk: wahdet.blogspot.com.tr 

 

Blogeke bi Kurdî ye. Di sala 2016'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê tune. Nivîskarê 

wê Wahdet Uçar e. Di blogê de lêkolîneke ser di perwerdeyê de zimanê bîyanî heye. 
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Beşek ji blogê 

Perwerdekirina zimanê biyanî ji demên berê heta niha bi gelek metod û dirban hatiye danîn. 

Hin metod ji ber kêmasiyên metodên berê hin metod jî li dijî metodên kevin derketine holê. 

Lê her tim hatiye dîtin ku perwerdeya zimanekîtenê bi rêyekî û metodekî nayê dayîn, lewra 

kêm dimîne.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nav: Dilyar Amûdî 
Nivîskar: Dilyar Amûdî 
Motto: … 
Mijar: Dilyar Amûdî  
Lînk: dilyaramudi.blogspot.com 
 

Blogeke bi Kurdî ye. Di sala 2011'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Xwendevanê 

nojdariyê, helbestnivîs, wergêr, çîroknivîs, mamoste (kurdî, ingilizî, Erebî, Tirkî 1/10 latînî) 
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ye. Nivîskarê wê Dilyar Amûdî ye. Di blogê pirtir helbest û nivîsên li zer zimên hene. 

 

Beşek ji blogê 

Zimanê zikmakî, zimanê dayikê, zimanê dayikî, zimanê dê, zimanê makî û va îro min 

dêziman jî bihîst. Her yek ji me tiştekî dibêje û xwedê dizane ez ê jî di dawiya vê nivîsê de 

tiştekî lê zêde bikim. Şahîn Soreklî û Lezgîn Çalî (hinin din jî) dib3ejin ku zimanê zikmakî 

şaş e ji ber ku mirov zimanî piştî jidayikbûnê fêr dibe û di zikê maka xwe de anku dêya xwe 

de ji civak û derdorê fêrî zimanê xwe dibe, lê Şahîn Sorekî dibêje ''zimanê makî'' dê guncavtir 

be.  

  

 
 
 
 
 
 
 
Nav: Demsala Winda  
Nivîskar: Selaheddîn Bîyanî 
Motto: … 
Mijar:  Nivîs û helbest 
Lînk: demsalawinda.blogspot.com.tr 
 

 

Blogeke bi Kurdî-Tirkî ye. Di sala 2011'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê hîn tine. 
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Nivîskarê wê Selaheddîn Bîyanî ye. Blog di destpêkê de bi temamî bi Tirkî bûyê, vê dawîyê 

yek yek nivîs û helbestên Kurmancî jî di blogê de hatine weşandin. 

 

Beşek ji blogê 

Serê biharê xweza û şervan ji bin berfê û seqemê difilitin û ewilî ew xemla xwe berdidin ser 

çiyayên bêxilaf. Ji wê kulîlka ewilî biharê serê xwe derdixe ji bin keviyên berfê re Behdînî 

dibêjin Canemeger! Berî hemû kûlîlkan ew mergê xwe dikin qûrban; ji wê yekê her 

canemgergek dibe şervanek, her şervanek dibe Canemergek li welatê me... 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nav: gundêqazî 
Nivîskar: Nihat Oner 
Motto: Qazî, ne tenê gundek e 
Mijar: erf û edetên gund, navdarên gund, belge, dîroka gund 
Lînk: gundeqazi.blogspot.com.tr 

 

Blogeke bi Kurdî - Tirkî ye. Di sala 2015'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Qazî, 
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ne tenê gundek e'' ye. Nivîskarê wê Nihat Oner e. Di blogê de bi wêne û vîdeoyan, erf û 

edetên gund, navdarên gund, tevî hin belgeyên fermî dîroka gund tê nivîsîn. 

 

Beşek ji blogê 

Piştî ku daniyê diranan dihate çêkirin, hebûna xwîşkên zarokê, tinebûna diya wê/î danî dibir li 

malan belav dikir û digot: ''diranê gedê me (yan keçika me) derketine, ev daniyê diranê wê/î 

ne'' kesên ku danî hildana jî digotin ''diranê wî/ê xêr bin'' Piştî ku danî dihate belav kirin, 

kesekî tasa ku tê de danî hatine şandin vala nedişand: Hinekan pere dixiste tasê, hinekan hêk, 

şekleme, şekir, hinekan kinc an gore. Êdî kê çi qedand, weke diyarî ji wê zarokê re dişand. 

Vala şandina tasê him eyb bû û him jî bê hirmetî bû û weke çavnebarî dihate şîrovekiri 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nav: Pezkuviyê cûdî 
Nivîskar: Omer Faruk Kaya 
Motto: ''Go: Kerengo warê te? Go: Ba zane..'' 
Mijar: deşîfrasyona kilaman û wergera helbestan 
Lînk: pezkuviyecudi.blogspot.com 
 

Blogeke bi Kurdî - Tirkî ye. Di sala 2013'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Go: 
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Kerengo warê te? Go: Ba zane..'' ye. Nivîskarê wê Omer Faruk Kaya ye. Di blogê de bi piranî 

deşîfrasyona kilaman û wergera helbestan heye. Di sala 2016'an de di blogê de tiştek nehatîye 

weşandin. 

 

Beşek ji blogê 

We kîjan helbest bi kîjan zimanî divê ji min re binivîsin, eger min bi xwe re dît ez ê 

wergerînim û di blogê de biweşînim.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nav: Şaneşîn / Balkon 
Nivîskar: Erol Şaybak 
Motto: “Size bu hafta görmeniz lazım gelen rüyaların listesini veriyorum...” 
Mijar: Wêje û Wêne 
Lînk: sanesin.tumblr.com 
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Blogeke bi Kurdî - Tirkî ye. Di sala 2013'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Size bu 

hafta görmeniz lazım gelen rüyaların listesini veriyorum...'' e. Nivîskarê wê Erol Şaybak e. Di 

blogê de nivîsên wêjeyî û wêneyî hene. Blog di sala 2013, 2014, 2015'an de bi temamî 

sekiniye; ji 2017'an vir ve careke din aktîv bûye. 

 

Beşek ji blogê 

Lavakirin lêçûneke zor zêde ye ji bo min wekî di hemû lêgerînên evînê de gava maşûq 

dixwaze lênûska dildariya xwe bi lehiyeke rewan her û her bihêle li ser ruyê erdê -lê dilê'm, 

ne derwêşek e jî, diqêre ku ew dê nemîne hew bi qasî gotina mamikekê jî - heçko maweyeke 

pirr direj min û wê, me nevêt ji bo ku xwe mijûl bikin li vê dinyaya gewrik ku zilamên qenc û 

hogirên çak û delalîkên xoştiwî zêde lê nedanişînê, bar kirine zû bi zû, lewma jî nemiriya ku 

em li ser wê dimirin, dibejim ji wê re, ma ne giyayeke tehl e ku fenanî hemû giyanewerên 

hişayêtî û aqilberdayî tu jî (ey keybanûya şev û nîveşevên min) erê tu jî mîna straneke ji dera 

hanê carekê guhdarî dikî û hew; aha, dibêjim, ew e remza ramîna min û te ya li ser newayeke 

ku hevalbendê her kesî ye: ''HISTORIA DE UN AMOR'' 

 
 

 
 
Nav: Nivîsxane 
Nivîskar: Dawud Rêbiwar 
Motto: … 
Mijar: nivîs, hevpeyvîn 
Lînk: nivisxane.blogspot.com 



	
	

	
	

27	

 

Blogeke bi Kurdî-Tirkî ye. Di sala 2009'an de dest bi weşanê kirîye. Mottoya blogê hîn tine. 

Nivîskarê wê Dawud Rêbiwar e. Di blogê de nivîs û hevpeyvînên li ser ziman û wêjeya Kurdî 

hene. Hevpeyvîna dawî di sala 2013'an de hatîye weşandin, jê şûnde blog sekiniye. 

 

Beşek ji blogê 

Wekî hemû herêmên kurdan, herêma Mereş û Meletiyê jî xwedî folkloreke dewlemend e. Lê 

ji ber ku ji destpêka damezirandina komarê heya niha, dewletê li vê herêmê polîtîkayeke 

taybet meşandiye, folklora vê herêmê her roj ber bi windabûnê ve diçe. Sedema asîmîlasyona 

vê herêmê ne tenê polîtîkaya dewletê ye, ligel dewletê, çepgirên tirk û dedeyên elewiyan jî di 

asîmîlekirina kurdan de roleke girîng lîstiye. Ji ber vê yekê jî mirov dikare bibêje dewlet li vê 

herêmê hinekî gihîştiye armanca xwe. Ligel hemû polîtîkayan, xebatên ku di vê serdemê de, li 

ser folklora herêmê hatine kirin, nîşan didin ku rewş ne ew qas jî kambax e. Ango, heke ku 

kurd hewl bidin, dikarin rê li ber vê asîmîlasyonê bigirin. Li ser folklora herêmê nivîskar Alî 

Alxasî, li Almanyayê xebateke berhevkirinê kiriye û gelek kilam û stranên ji herêmê berhev 

kirine. Xebata Alxasî wekî pirtûk, bi navê ''Ji Mereşê Xeberek Hat'' di nava weşanên Perî de 

derket. Me li ser berhem û armanca xebarta Alxasî, polîtîkayên asîmîlasyonê û rewşa herêmê, 

bi wî re hevpeyvînek pêk anî.  

  

  
 
Nav: Ali Duran Topuz 
Nivîskar: Ali Duran Topuz 
Motto: Eşarım sevmemek ayb olmaz 
Mijar: rojeva siyasî, helbestên kurdî 
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Lînk: utay-alidurantopuz.blogspot.com.tr 
 

Blogeke bi Kurdî-Tirkî ye. Di sala 2010'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Eşarım 

sevmemek ayb olmaz'' e. Nivîskarê wê Ali Duran Topuz e. Di blogê de helbest û nivîsên ser 

rojeva siyasî hene. Vê dawîyê nivîsên bi Kurmancîya ku têde nîşanên devoka hêla Sêwazê 

hene hatine weşandin. 

 

Beşek ji blogê 

Me ne tirsên dilê te zanî edê, ne jî şabunên dilê te. Edê. Yadê. Ez îro dizanim kû, em nezanê 

êşên te ne, êşên dilê te. Bin rûyê te yê biken min wer zanî kû va dinê her tim me ra dikenî; 

wek gava bin rûyên te yê biken ez diketim xewên kûr û dirêj. Edê! Yadê! Ev çitan êş e kû 

çextê em dipirsin wê vextê wenda dibî tere? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nav: Zimannas 
Nivîskar: Husein Muhammed 
Motto: ''Kurdî ziman, zarava rêziman zimannasî ferheng deng peyv pirtik hevok etîmolojî 
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Mijar:  
Lînk: Zimannas.wordpress.com 
 

Blogeke bi Kurdî ye. Di sala 2015'an de dest bi weşanê kiriye. Mottoya blogê ''Kurdî ziman 

zarava rêziman zimannasî ferheng deng peyv pirtik hevok etîmolojî'' ye. Nivîskarê wê Husein 

Muhammed e. Di blogê de ferheng, pexşan û lêkolînên li ser zimanê Kurdî hene. Hemû 

hejmarên kovara zimannasîyê Kanîzar jî li ser vê blogê tên weşandin. 

 

Beşek ji blogê 

''Êvar e, cîhan sar e, werin em biçin malê.'' Ev gotin ji filmkartonekê ne ku bo zarokan hatiye 

amadekirin. Mirov peyva ''dinya'' di kurdî de bi gelek maneyan bi kar tîne. Yek ji wan jî 

wateya ''hewa'' dide: ''Dinya sar e = hewa sar e''. Lê ji ber ku peyva ''dinya'' bi eslê xwe ji erebî 

ye û di tirkî de jî wek ''dünya'' tê bi kar anîn, gelek kurdan ew li xwe heram kiriye. Ew rabûne 

bi pey peyva ''cîhan'' ketine ku dapîr û bapîrên kurdan ti caran bi kar nedianî. Çend nîşanên 

wê yekê hene ku ''cîhan'' ne peyveke kurdî ye lê vê dawîyê ew ji farisî hatiye wergirtin…  

 
 

 
 
 
 
 
Nav: jina ji fîlan hez diket 
Nivîskar: Kulîlk Alikakê 
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Motto: Bloga Herî dawî 
Mijar: Pexşan, rojnivîsk, bîranîn 
Lînk: http://jinajifilanhezdiket.blogspot.com.tr/ 
 

Blogeke Kurdî ye. Nivîskara wê Kulîlk Elîkakê ye. Ji 2016'an û vir ve dinivîse û aktîv e. Ji 

xelkê colemêrgê ye, bi devaoka bahdinî dinivîse û ev şêweya nivîsê gelekî xweş e. li ser 

mijarê cur bi cur dinivîse lê mirov dikare bibêje bêhtir pexşanan dinivîse. 

 

Beşek ji blogê 

Sedemêd nebûna zimanê kurdî gelek tiştên. Lê divêt em zêdetir li ser çêbûna tirkiya 

li Kurdistanê rawestin, li ser tirkiya kurdewarî. Ev hemi caran bo min zêdetir  xeternak hatiye. 

Ya ez dibêjim eve ku: ji bo çi tirkiya Wanê ya Bîngolê ya Diyarbekirê heye lê ya Colemêrgê, 

Mêrdînê, Şirnexê nîn e? Mezinbûna bajaran, kozmopolîtîkbûn, politîkayêd bi zanetî li bajaran 

tê kirin hinek sedemên ji bo yî tirkî sempatîk nîşan biden. Li navçeya bajarên hêj ji axê 

neveqetîne ew sempatîkî hinekî zortir çêbûye.  Hûn ê nehe bibêjin li wan deran jî -Colemêrg, 

Mêrdîn, Şirnex- piranî zimanê Tirkî hakim bûye. Belê rast e li van deran jî di malan de tirkî tê 

axaftin lê hêj li van deran tirkiyeke kurdewarî çênebûye. Wek: " gidağ, hele söyle, yaparsın?" 

Belkî heta wextekê tê li her derê Kurdistanê tirkiyeke kurdewarî bibe hakim. Hingî ji nehe 

zêdetir tê zimanê tirkî bo me sempatîk bê, em ê hingî zêdetir bibêjin "ev e zimanê me ye, ma 

çi ferq heye?!" 
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Nav: Xewşeriqî 
Nivîskar: Rênas Xendekî  
Motto: Ne ervazî, ne nişûvî; li deşteka rast li binya ciyayekî, em qewmekê xewşeriqî 
Mijar: Helbest, çîrok, folklor 
Lînk: http://xewseriqi.blogspot.com.tr/ 
 
Blogeke kurdî ye. Nivîskarê wê Rênas Xendekî ye. Mottoya Blogê "Ne ervazî, ne nişûvî; li 
deşteka rast li binya ciyayekî, em qewmekê xewşeriqî."Nivîsên di blogê de zêdetir li ser 
helbest, çîrok û folklorê ne.  
 
Beşek ji bloge 
 
dolmîş sekinî, min ji yekî pirsa cihê ez herim kir, yekî tehrîf kir yekê din peya bû û bi min re 
hat heta wê derê. carek dî min bi çavên xwe dît, li kurdistanê bajarê herî mêhvanperwer şirnex 
e. 
 
min karê xwe qedand, derketim derve; berf e, ba û bablîsok e. min niyet hebû herim çend 
ciha, lê ji ber ba û berfê û cemindandina min, hema min xwe berda jêr û dîsa hatim 
rawestgehê, min xwe avêt ereba cizîrê û vegeram. 
 
ji hundirê erebê; wek sehneyek ji fîlmên rojhilat 
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Nav: Kurmancî  
Nivîskar: Erdal Ronahî  
Motto: Bloga yekemîn a kurmancî 
Mijar: Ziman, standardizasyon, internet, yazilim 
Lînk: http://kurmanci.blogspot.com.tr/ 
 
Blogeke bi Kurmancî ye. Nivîskarê wê Erdal Ronahî ye. 04.10.2004an dest bi weşanê kiriye. 

Nivîsa ewil di 27ê Adara 2005an parvekiriye.  Bi qasî ku me tesbît kiriye. Yekemîn bloga bi 

Kurmancî ye. Bernameyên Linux û Firefox wergeranine Kurmancî. 

 

Beşek ji blogê 

 

Me gelek car bihîst, lê niha bi rastî tê. Di guhertoya 5.10 (2005 meha 10) ya Ubuntu Linux de 

paketeke kurdî dê hebe. Guhertoya beta ya çaremîn amade ye, lê firsenda min tunebû ez 

daxim û saz bikim. 

Ubuntu Linux 5.10 bi navê kodê "Breezy Badger" dê di meha 10'an de derbikeve. 

Niha çend sed parçeyên Ubuntu Linux hatin wergerandin, ez hêvîdar im hûn alîkarî bikin. 
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Nav: Nanoziko 
Nivîskar: Anonim/Nayê zanîn 
Motto: yeka li ser zikê xwe mirî xwarin, vexwarin yanî heyat bi xwe. 
Mijar: xwarin  
Lînk: http://nanoziko.blogspot.com/ 
 
Blogeke Kurdî ye. Di dawiya sala 2017an de dest bi weşanê kiriye. Nivîskarê wê nayê zanîn. 

Blogeke bi tenê li ser xwarinê ye. Yek ji spesîfîktirîn û taybettirîn bloga kurdî kurmancî ye. 

Herî dawî 11ê Berfanbarê terîfa Folmeyên Hişkkirî daye. 

 
Beşek ji blogê 
 
Îro ez ê behsa fêkiyên(sebzeyên) hişkkirî û dolmeyên (Li cem me ji dolmeyan re dibêjin 

Kortik an Kodik) me yên navdar bikim. Li herêma me ji qittî bigrin heya şelengoyan, bacan, 

îsot, pîvaz, dolme (kundir); tiştên ku hundirê wan vedibin giş tên dagirtin. 

 

Le îja fêkiyê hişkkirî çi ye? Ew ji ku derket? Çima fêkî tên hişkkirin? Zemanên berê fêkiyên 

havînê, ji bo ku zivistanê jî bên xwarin an jî bikaranîn dihatin hişkkirin. Ew tava deşte ya tûj, 

hişkkirinê hêsan dikir, hê jî dike. Fêkî ji bo tirşikê dihatin hûr kirin, li ser sîniyan radixistin û 

li ber tavê ew hişk dikirin. An jî ji bo dolmeyan dihatin vekirin, bi benikan dihatin dardekirin 

û dîsa li ber tavê dihat hişk kirin. 
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Nav: Gergerok 
Nivîskar: Bilal Ata Aktaş 
Motto: Were dinê bi kurdî 
Mijar: gername 
Lînk: http://gergerok.blogspot.com.tr 
 
Blogeke bi kurdî û ingilîzî ye. Nivîskarê wê Bilal Ata Aktaş e. Mottoya wê “Were dinê bi 

kurdî.. bimeşe, bifire, biqîre” Blog derbarê ger û geştê de ye. Ji bilî ger û geştê di blogê de 

malper û sepanên ku bi kêrî gerê tên jî têne nasandin. Herî dawî ger û geşta xwe ya Iranê 

nivîsî ye.  

 

Beşek ji blogê 

Wey Îran zalim Îran. Îro roja min a yekem bû li welatê benzîn û nepeniyan. Lê divê 

paşxaneya gotinê jê bête qalkirin. 

Em ji mala xwişka xwe ya li Artemêtê, saet di 7ê sibehê de bi rê ketin da ku îş mîşên xwe yên 

mabeynê li navendê biqedînin û bigihîjin dolmîşa Tebrîze. Heqê rê serê merifê 60 milyon bû. 

Min kir nekir mêrik danexist ser pênciyê. Me go temam û pal da ji bo taştêyê. Bi 25 milyonê 

darika selfieyê û kabloya şarjê, bi 60 milyonê powerbankek û bi 20 milyonê jî traşbûn dawî li 

meseleya me ya Wanê neanî. Çimkî kêşeyeke hêvîkirî derket holê. Saet di 10.00'an de em li 

yazxaneyê amade bûn. Lê texmîn bikin çi bû. Erebe 20 deqe dereng ket, 40 deqe jî li nav bajêr 

tur avêt da ku rewiyan bide ser hev... Hege li Rojhilata Navîn qeder we bîne ser neçariyê, qet 

xeman nexwin. Pişta xwe bidin tavê û li nexşeya xwe binêrin, yan jî ji Whatsappê ji xwe re 

qonim biavêjin da ku ji bîra we neçe hûn li kû ne.   
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Nav: Şerif Keya 
Nivîskar: Şerif Keya 
Motto: … 
Mijar: Honaka Zanistî, hûrçîrok, minîmalîzm 
Lînk: http://serifkeya.tumblr.com 
 
Blogeke bi Kurdî ye. Nivîskarê wê Şerîf Keya ye. Di 2017an de dest bi weşanê kiriye. 

Mottoya blogê tune ye. Di blogê de bêhtir nivîs û çîrokên fantastîk û minimalîst hene. 

 

Beşek ji blogê 

 

Di cîhanê de çîroka honaka zanistî ya ewilîn li Kurdistanê ji aliyê Lucianê Semîsadî ve hatiye 

nivîsîn. Di berhema xwe ya bi navê “Çîrokeke Rast (Ica Romenippe)” de behsa rêwîtiya hîvê 

û şerê gerstêrkan kiriye. 

 

Di salên 120î de, li Samosatê ku girêdayî Qraltiya Komagenê bû, ji dayik bûye. Bajarê 

Samosatê îro navçeya Semsûrê ya Semîsad e, di suryankî de wateya wê roj e. Lucian yekî 

gerok bû, li Xetay, Îyonya, Atîna, Îtalya, Galya, Roma û Misirê geriyabû. Gelek kesan nas 

kiribû, ji ber ku tim û tim rexne li ser ol û felsefeyê dibir, dijminên wî ji hevalên wî zêdetir 

bûn. Û di salên 180yî de wek kesekî xizan mir.  
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Nav: Mistefaa 
Nivîskar: Mustafa Dogan 
Motto: Emrê te hê çend û şeş e 
Mijar: nivîs, pexşan, rojnivîsk 
Lînk: mistefaa.blogspot.com.tr 
 
 
Blogeke kurdî-tirkî ye. Nivîskarê wê Mistefa Dogan e. Mottoya blogê risteke Arjen Arî ye 
ango ‘emrê te hê çend û şeş e’ Di sala 2017an dest bi weşana kiriye. Dogan pexşan û 
rojnivîskan dinivîse. 
 
Beşek ji blogê 
 
BIN-HIŞNAME 
 
 * Zalimê Omer Farûq Baran di 11 saliya xwe de rojnivîsk nivîsîne. Yaziya wî jî gelek xweş 
bûye, min di wî yaşî de nizanibû bi qelemê bigirta. Kurik şareza ye. 
 
 * Xweştirîn Kurmancî li nexweşxaneyan tê axaftin. Ew roj yekê digot "Damar yoliya wî 
tiqanmîş bûye."  
 
* Keçikên ku li bin fotografên Kerem Sevinç şîroveyan dikin têra êlekê dikin. Hemî jî bedew 
in Allah war.  
 
* Eger Dinya hemî gul bit; videoyeke Fırat Cewerî ya Instagramê besê min e . 
 



	
	

	
	

37	

 

 
 
 
 
 
Nav: Bafirok 
Nivîskar: Tofan Sunbul 
Motto: Hin tiştên jibermayî 
Mijar: pexşan, bîranîn, hevpeyvîn, gername 
Lînk: https://birfirok.blogspot.com.tr 
 
Blogeke kurdî ye. Nivîskarê wê Tofan Sunbul e. Mottoya blogê ‘Hin tiştên jibermayî’ ye. Di 

2017an de vebûye. Sunbul zêdetir nivîsên gerê dinivîse.  

 

Beşek ji blogê 

 

Roja îda heciyan bû. Me ji xwe re li ser taştê digot; "Em nekin dereng, me Orumiye dît jixwe, 

em xwe hê zû bigihinin Mehebadê. Îdê li wir bi Qazî Mihemed û Mehabadiyan re pîroz bikin. 

Û em bibin mêvanê malbateke Kord" 

 

Piştî taştê em ketin rê. Di ber Gola Orumiyehê re em diçûn lê me av nedît, ax bû, wek çolê bû. 

Mixabin gol gelekî ziwa bûbû. Xemgînî û zîwabûn. 

Li ser golê me çend wêne girtin û me berdewam kir. 
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Nav: Hejîro 
Nivîskar: Anonim/Nayê zanîn 
Motto: … 
Mijar: hevpeyînên çand, huner û edebiyatê 
Lînk: http://hejiro.blogspot.com.tr/ 
 

Blogeke kurdî ye. Di sala 2016an de vebûye, yekem nivîs di sala 2017an de weşandiye. 

Nivîskarê wê nayê zanîn ango me tesbît nekir. Blog bêhtir li ser hevpeyvînan e ango 

hevpeyvînên çand, huner û edebiyatê yên ku di PlitikArtê de weşiya ne, piştî demekê li ser vê 

blogê têne parvekirin. 

Beşek ji blogê 

‘Ma pêkan e helbest ji wan mehrûm bimînin!’ 

Zindan cihê qedexeyan e, ax, hezkirin, bawerî, berxwedan, kew qedexe ne. Lê çiqasî dîwarên 

hov û xurt ava bikin jî nikarin zora xwezayê bibin. Xwezayê ji me hez dikir, me çi dixwest bi 

bê re ji me re dişand; bêhn, toz û tubar, perik û dengê teyran her roj li me dibûn mêvan. 
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Herçî helbesta Kurmanciyê ye, di salên dawî de bi afirîneriya ciwanan, gelek berhamên bi 

ceribandinên nû li milkê Kurdî zêde dibin. Nexasim, ciwanên li dora kovara Çirûskê keys lê 

anîn ku destegulên xwe biweşînin. 

Hişyar Aydinê bi xwendina helbestan li ser medyayên civakî li nav Kurdan hat nasîn, Tebaxa 

2017’an ji nav weşanên Belkiyê yekemîn pirtûka xwe ya helbestan bi navê ‘Mehtok’ weşand. 

Gava mirov dide nav xwendina helbestên Mehtokê, li wê yekê rast tê ku Hişyar ji bo 

bibîranîna gelek hevalên xwe yên cangorî, gih li pişt çar dîwaran, gih li bajarekî Tirkiyeyê gih 

jî li Kurdistanê, hestên xwe li peyvê alandine. 

 

 
Nav: Pişoka ser duçerxiyê 
Nivîskar: Yusuf Hemed 
Motto: … 
Mijar: Gername, bpisqelêt 
Lînk: https://pishokaserducherxe.blogspot.com.tr/ 
 
 
Blogek bi kurdî ye. Nivîskarê wê Yusuf Hemed e. Mottoyeek blogê hîn tune ye. Di dawiya 

sala 2017an de vebûye. Nivîsên di blogê de zêdetir li ser ger û geryan û pisqelêtê ne. 

 

Beşek ji blogê 

 

Sibehê li saet şeşan rabûme û mi berê xwe daye Andermattê. Xweş-kelecanek dikeve dilê min 

her cara ku dirim cîyekî nû. Li Swîsreyê gundekî çiyayî ye di nav kantona Uriyê de ku xelkê 

wê exleben bi Almanî diştexilin ji xilav Îtalyayî û Portekîzî (Portekîzî çi eleqe lan? Nizam 

abê). Lê dema ku dibêjim ‘gund’, ji kerama xwe gundê Xerebreşkê neynin bîra xwe(Omerî 
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zanin vî gundî). Ji bajarê ku ez lê dimam, Altdorf, 37 km dûr e. 1437 metre di ser behrê re ye 

û di navenda rêzeçiyayê Saint-Gotthard Massifê ye ku ev rêzeçiya şaxeke çiyayê Alpê ye. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nav: Qanqol 
Nivîskar: Omer Tekin 
Motto: Ger ku kesê herî pir digrî herî xemgîn be, kesê herî xemgîn kesê herî pir digrî ye :) 
Mijar: çîrok, pexşan, 
Lînk: qanqol.blogspot.com 
 
Blogeke bi Kurdî ye. Nivîskarê wê Omer Tekin e. Mottoya blogê ‘Ger ku kesê herî pir digrî 

herî xemgîn be, kesê herî xemgîn kesê herî pir digrî ye :)’ Di 2017an dest bi weşanê kiriye. 

Tekin kurteçîrokan û pexşanan dinivîse. 

 

Beşek ji blogê 

 

Hewaya germ meriv gelek dibetilîne û îroj jî ji wan rojan bû. Xwêdanek tirş li ser laşê min 

peyda dibe û ji bo xwe biparêzim di cihên talde de bi lez dimeşim ber bi trênê ve. Bi laşên 
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xwêdan dikevim rawestgeha trênê. Hênkahiya derva hemû li vir kom bibû û min bêhnek dirêj 

kişand nav hinavên xwe. Ooox hewaya vir wek ya payîzê ye. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nav: Bloga Kurdi 
Nivîskar: Kadri Siprani 
Motto: …  
Mijar: Pexşan, helbest 
Lînk: http://kurdishschool1.blogspot.com.tr 
 
Blogeke bi kurdî ye. Nivîskarê blogê Kadri Sipranî ye. Di dawiya 2017an de dest biweşanê 

kiriye. Mottoyeke blogê hîn tune ye. Blog bi giranî li ser pexşan û helbestan e. 

 

Beşek ji blogê 

 

NAMEYEKE ZERFRIZITÎ   

Li welatekî bi serêşê ketiye de Li weletekî nepenî û nediyar û navqedexekirî de Di odeyeke 

xikûxalî de Li ser maseyeke vikûvalî de Di hundirê zerfeke sayî de Nameyeke zerfrizitî 

me  (Lê netirse ne biyanî me ji vir im  Wer bernixûn wer bi tenê ) Bi:"Sernameyê name namê 
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Ellah" dest pê kirî  Ger dixwazî : Min keşifkî  Min binasî  Min bixwînî  Min nekujî Fermo li 

vir im ! Kilît li ser derî ye  

 
 
 
 
 
 
Nav: Ez ne xelef im 
Nivîskar: Xelefê Serhedî  
Motto: Evîna min welatê min e 
Mijar: Pexşan, 
Lînk: eznexelefim.blogspot.com 
 
Blogeke kurdî. Nivîskarê wê Xelefê Serhedî ye. Di dawiya 2017an de vebûye. Bi giranî 

pexşnana dinivîse. 

 

Beşek ji blogê 

 

Vê deme hostayên me gazî min kir, ez çûm û wî jî got: ‘’Şef ev profîl 2 cm xwar e, ez çawa 

bikim?’’ Min jî profîlê nêrî, avahiya nêrî, piştre nûçe hat bîra min û min ji xwe re got: ‘’Tu çi 

dikî ez heyran, tu avahiyan çê dikî, karkerên me nikarin bistînin. Tu xwe diqelişînî ji bo piçkî 

erzantir be, ev jî diçin pênc qet zêde pere distînin. Mirov jî diçin distînin, nikarin pere wî 

bidin. Xwe dikujin!’’ Ji xwe kapîtalîzm wisa nîn e? Ti tişt di destê me de nîn e, wan çi bêjin 

em jî gotinên wan dikin. Lê êdî bes e! Û çûm şîrketê, min îstîfa kir… 
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Îro bû salek, qet jî ne poşman im. Carna beriya karê xwe dikim, lê min soz da ji xwe re! Ez ê 

rojek biçim welatê xwe û karê xwe li vir bêperê bikim. Ji min re penir, mast û nan binîn bes e! 

 
 
 
 
 
Nav:  Zeki Ozmen 
Nivîskar:  Zeki Ozmen 
Motto: … 
Mijar:  Mijarên cûr bi cur 
Lînk: http://zekiozmen.blogspot.com.tr/ 
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Nav: Halezamaleza 
Nivîskar: Mesut Kaya 
Motto: …  
Mijar: Pexşan, çîrok 
Lînk: http://halezamaleza.blogspot.com.tr/ 
 

 
 
 
Nav: Dirokkurd 
Nivîskar: Anonim/Nayê zanîn 
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Motto: Dîroka kurd û kurdistanê 
Mijar: dîrok, efsane, mitolojî 
Lînk: dirokurd.blogspot.com.tr 
 

 
Nav: Welatozerin 
Nivîskar:  Anonim/Nayê zanîn 
Motto: bê hêwn, veyşan û teyşan 
Mijar: pexşan, zazakî 
Lînk: welatozerin.blogspot.com  
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