
 
 
 
 
 
 
 
 Occo Mahabad bernamenûs, wergêr, helbestvan û nivîskarekî kurd e. 
 Occo Mahabad di sala 1977′an de li Wan‘ê hatiye dinê. Piştî qedandina zanîngeha Stenbolê 
dest bi nivîsandinê dike.  
 Her weha di kovarên wekî Çîrûsk, Asiva, Pengav de nivîs û helbestên wî hatine weşandin, 
dîsa pir malperan de nivîskariyê dike û nivîsên wî hatine weşandin û belavkirin. 
Ji xêynî helbestan ji bo fîlmên biyanî binnivîsan amede dike. Pir fîlmên biyanî ji aliyê Occo 
Mahabad ve hatine kurdîkirin. 
 
Çend fîlmên ku ji aliyê wî ve hatine Kurdîkirin: 
*Malena 
*Rabbit Prof-Fence 
*The Road to Guantanamo 
  
Herwiha, Occo Mahabad bi xebatên xwe yên teknîkî ve jî tê nasîn. Heta niha gellek 
bernameyên kompîturê ji aliyê wî ve hatiye Kurdîkirin. Ji bo standartîzkirina zimanê teknîkî 
bi salan e xebatan çêdike. Ji bo fêmkirina jiyana teknîkî e-pirtûkek jî amade kiriye. Pirtûk bi 
navê Nivîsên Teknîkî li ser malperan tê belavkirin. 
 
Çend bernameyên kompîturê ku ji liyê wî ve hatine Kurdîkirin: 
*WinRAR 
*Ccleaner 
*Revo Uninstaller 
 
Occo Mahabad bi helbest, werger, nivîs û gotarên xwe yên cur bi cur jiyana me ya Kurdewarî 
bi xebatên xwe yên domdar ronî dike. 
 
Pirtûkên wî: 
Helbestên Dînik:Weşanên Ava,Adar-2012 
Êşên Qehbik:Weşanên Do-Gulan-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         HEVPEYVÎNÊN OCCO MAHABAD…. 
 
OCCO MAHABAD İLE YAPILAN RÖPORTAJLAR… 
 
 
 
                        HEVPEYVÎN-RÖPORTAJ-1 
 

          Occo Mahabad ve Êşên Qehbik…(Röportaj)… 

 
Muhabirimiz Seykan Bey’in Occo Mahabad’ın ikinci kitabı Êşên Qehbik üzerine yaptığı 
röportaj… 
 
Sayın Occo Mahabad kitabınızın isminden tutunda içeriğine kadar herşey çok aykırı bir 
dille ele alınmış şunu sormak isterim size, neden aykırılık? 
-Kitabımda her türlü acıyı sıradışı,aykırı bir dille ele alıp okuyucuya sundum.İsminden tutunda 
içeriğine kadar herşey edebiyat dünyamızın geleneksel değer yargıları, bakış açısı ve kurallarına 
karşıt bir dil,üslup ve yorumla yazılmıştır. 
Edebiyat dünyamızda,toplumumuzda ve yaşamımızın her alanında farklı olanı hemen ezme,yok 
etme,sindirme mantığı var maalesef. 
Demokrasi isteriz ama farklı fikirleri,eylemleri,seçimleri yada yaşam tarzlarını dıştalar ötekileştiririz 
ve bağırırız bu adamlar ötekidir diye.Kendimiz gibi düşünmeyen,yaşamayan herkesi ortaçağ 
engizisyon mahkemeleri gibi afaroz edip etkisizleştirmeye çalışırız.Bizden olanı yüceltip göklere 
çıkarır olmadık payeler veririz ama bizden olmayanı karalar,aşağılar,küçük düşürür ve 
dıştalarız.Maalesef demokrasi isteyen bir çok kesimin demokratik kültür ve algılayışları bu 
düzeyde.Bugün göklere çıkarılan biri yarın hain yada alçak olarak tanımlanabiliyor. 
Kitabım bu agılayış,kültür ve mantığa bir protestodur…Ve kitabım bu çevrelere bas bas şunu 
bağırıyor:ben ezilenim,ben ötekiyim,ben yokedilmeye çalışılanım ama ben benim ve hep ben 
olarak kalmak için mücadele edenim… 
Kitabımın aykırı bir dille yazılması bundandır çünkü ben ötekiyim,ben ezilenim ve öteki olmayı 
seviyorum,kitabım ezilenlerin,ötekilerin,dışlananların,yokedilenlerin acılarının edebi sesidir… 
Herkes gibi yazmak,düşünmek,davranmak,yaşamak bana göre değil.Beni ben yapan yanımı 
korumak zorundayım.Yani başkaları olamam.Eminim benim gibi kendini varederek yaşamak 
isteyen herkes bu kitabımı canı gönülden sahiplenip okuyacaktır. 
Bu kitap ezilen,sömürülen,ötekileştirilen ama direnen insanların duygu ve düşünce dünyalarının 
anlatım aracıdır… 
 
Okuyucularımıza biraz Êşên Qehbik adlı kitabınızın içeriğinden bahsedebilirmisiniz? 
Êşên Qehbik kitabı acılar senfonisidir.Kişisel,duygusal acılardan tutunda,toplumsal ve siyasal bir 
çok acı işlenmiştir.Bu kitapta aşkın,sevginin oluşturduğu ayrılık,hasret,yalnızlık 
acılarını,aldatma,ihanet,terkedilme gibi acılarıda bulabilirsiniz.Kitap acı olgusunu birçok 
boyutlarıyla ele alan,anlatan bir eserdir.Eminim okuyucular bu kitabımı çok beğeneceklerdir. 
 
 



 
 
 
Peki ama neden acı? 
Çünkü her birey ve toplum acılarıyla vardır ve yaşar.Size şunu sormak isterim; acaba yeryüzünde 
biz Kürtler kadar acı çeken kaç halk vardır? Biz acılarla varolmaya çalışan bir halkız,bizim 
acılarımız bir çok halkın acılarından daha keskindir,daha hüzünlüdür. 
Yine size sormak isterim; içimizde acıyı tanımamış,yaşamamış,hissetmemiş biri var mıdır? 
Benim,sizin,herkesin acıları var. 
İstedimki acının kederini,sıkıntısını,hüznünü,sevgisini,nefretini yani acının her çeşit varoluşunu 
anlatayım ve okuyucuyu kendi gerçeğiyle başbaşa bırakayım.Acılarımızdan ve acının 
gerçeklğinden kaçamayacağımıza göre bu duyguları anlatmaya kendimi mecbur hissettim. 
Çünkü kendi acılarından kaçan,kendi acılarıyla yüzleşmeyen birey hiçbir zaman 
olgunlaşamayacak,kendi olamayacak ve kendini kandırarak yaşayacaktır. 
 
Kitabınızda en çok hangi şiirinizi sevdiniz ve neden bu şiir? 
Kitabımdaki bütün şiirlerimi seviyorum ama birini seçmem gerekseydi Gewrê şiirini seçerdim.Bu 
şiirde aşkın,sevginin yarattığı hasret,ayrılık ve yalnızlık acısı dramatiktir. 
Her şehirde seven erkeği, Gewrê’nin hayaleti kovalar.Erkek suçlanır,aşağılanır,dövülür,sövülür ve 
o erkek Gewrê’yi sevdiği için çok acı çeker. 
Bu acıyı şiirin ilk dizelerinde şöyle buluruz: 
Gewrêêêêêê…… ji min re nebêje êş çi ye êş tu yî tu… biçim kuderê êşên te hene tu heyî 
biçim kuderê êşên te êş didin min… 
 
Bu kitabınızın ilk kitabınız Helbestên Dînik’ten farkı nedir sizce? 
Helbestên Dînik farklı konulara el atan şiirlerden oluşmaktaydı.Bu kitabım ise sadece acıları 
işlemekte.Dil ve üslup iki kitaptada yerleşik değer yargıları ve kalıplara aykırı bir anlatım ve tarzla 
yazılmıştır.Sadece kitapların ana teması ve içerikleri farklı, Helbestên Dînik kitabını okuyanlar 
kolaylıkla bunu anlayacaklardır. 
 
Bu kitabınız Kürt Edebiyat dünyasına hayırlı olsun diyerek son sorumuzu 
soralım,okuyucularınıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? 
Benim okuyucum diline,kültürüne ve şairine sahip çıkan bir okuyucudur.Okuyucularıma her 
zaman olduğu gibi sevgi,saygı ve hürmetlerimi iletiyorum.Son sözümü ‘’Hep ezilenden yana,hep 
ezilenin yanında’’ diye bitirmek isterim. 
Bu güzel röportaj içinde sizlere teşekkürler.Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
Sevgiler,saygılar… 
http://www.gazetediyarbakir.com/haber-7383-Occo-Mahabad-ve-sn-QehbikRoportaj.html 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                       HEVPEYVÎN-RÖPORTAJ-2 
 

Muhabirimiz Kadir Keleş’in Kürt şair Occo Mahabad ile yaptığı röportajı 

sizlere sunuyoruz… 

 
1.Öncelikle kendizi tanıtırmısınız?Kimdir Occo Mahabad? 
Occo Mahabad ezilen,sömürülen,direnen halk kitlelerinin sesidir.Yeri gelir gösteride öldürülen 
çocuktur,yeri gelir tankların önünde namaz kılan annedir,yeri gelir çok kötü çalışma koşullarıyla 
20 saat çalışan işçidir,yeri gelir uluslararası tekellerin kıskacında sefalete sürüklenen 
köylüdür,yeri gelir linçlenen travestidir,yeri gelir dışlanan aşağılanan eşcinseldir,yeri gelir ucuz 
işgücü bile olamayan işsizdir,yeri gelir Brakuji-kardeş katlidir,yeri gelir dağda özgürlük mücadelesi 
veren gerilladır,yeri gelir işkence gören candır… 

Occo Mahabad sömürülen,acılar çeken,direnen halkın şiir işçisidir… 

2.Şiir yazmaya ne zaman başladınız ve şiirlerinizi topluma yansıtma ihtiyacını neden 
duydunuz? 
Gençlik yıllarımdan  beri şiirle ilgilenen biriyimdir.Ama üniversiteden sonra yazmaya başladım.Her 
şair gibi bende yaşamın renklerini kalemime aktarma ihtiyacı duydum.Halkın 
acılarını,sevinçlerini,aşklarını,toplumsal-siyasal sorunlarını kalemime yansıttım.Direnen mücadele 
eden bir halkın bireyi olarak yaşananlara kayıtsız kalamadım ve yazdım.Her şair isterki yazdıkları 
bir kitap haline gelsin ve okuyucuya ulaşsın bu amaçla Helbesten Dinık kitabını oluşturduk ve 
okuyucuya sunduk. 

3.Şiir kitabınıza neden –Helbestên Dînik- ismini verdiniz? 
Helbesten Dinık kitabı delice,çatlak şiirlerden oluşmaktadır.Bugüne kadar en çok nefret edilen ve 
bir o kadarda en çok sevilen sahiplenilen kitaplardan biridir.Helbesten Dinık kitabı 
duvarları,sınırları,telleri.hücreleri,korkuları,kaygıları olmayan özgür bir aklın ortaya koyduğu özgür 
ve serbest bir dille yazılmış şiir kitaplarından biridir.Helbesten Dinık bugüne kadar cesaret 
edilemeyen birçok konuya el atan korkunç bir fikir hürriyetiyle yazılmış bir kitaptır.Bu yüzden adını 
Helbesten Dinık koymayı uygun gördüm. 

4.Kendinizi Kürt Edebiyatının neresinde görüyorsunuz? 
Bugün Kürt edebiyatında iki ana ekol oluşmuştur.Birisi halkın gündelik kullandığı dille,halkın 
dertlerini,sevinçlerini,sorunlarını anlatan Halk Şiiri akımıdır.Diğeri ise halkın anlamadığı bir 
dille,adına akademik denilen ama dünyanın heryerinde sadece üniversitelerde akademik 
faaliyetlerde kullanılan Aristokratik,halka yabancı bir dille,tarzla şiirler yazanların savunduğu 
akımdır.Ben bunlara şiirin Aristokratları demekteyim.Bunları Ortaçağ Saray şairlerine 
benzetiyorum.Onlar  halk şiirini şiirden görmez,sürekli halk şiirine hakaret eder,aşağılarlar.Halkı 
ve onun kullandığı dili ve şiirini sürekli küçümserler.Bu Aristokratik kesim sadece kendilerini şair 
görür,sadece kendi yazdıkları şiirleri şiir görür ve sadece dünya şiirlerinden kendilerinin 



anladıklarını iddia ederler.Çünkü onlara göre şiir işçinin,köylünün,emekçinin,ezilen sömürülen 
kitlelerin anlayacağı bir şey değildir.Bu Aristokratik kesim küçük burjuva değer,mantık ve 
zihniyetleriyle şiire yaklaşırlar.Kendini beğenmiş,ukala,her şeyden anladıklarını sanan Halkı ve 
Halk şiirini  her zaman aşağılayan,küçümseyen ve şiir bile görmeyen kesimlerdir yani hastalıklı bir 
bakış açıları vardır ve her şeyi bu küçük burjuva sınıfsal kafalarıyla değerlendirir yorumlarlar. 

Ben kendimi halkın günlük kullandığı dille Halk Şiiri yazan bir şair olarak görmekteyim.Kendimi 
Halk Şiiri akımının bir parçası olarak görmekteyim.Ve bana göre şiir Halk diliyle yazılmalı ve 
Halkın bütün yaşadığı sorunları yansıtmalıdır. 

5.Etkilendiğiniz Kürt şairler varmı, varsa şiir yazma tarzınızı etkiledimi? 
Her şair doğal olarak birçok şairden etkilenir.Bende her şair gibi hem Kürt klasik şiirinin hemde 
Kürt  modern şiirinin temsilci ve üstadlarından etkilendim.Ama bugünkü şiir yazma tarzımı 
etkileyen başlıca büyük üstadlardan biri Cegerxwin’dır.Cegerxwin modern zamanın halk şiiri 
ekolünün en büyük temsilcilerindendir.Sınıfsal,siyasal,toplumsal,ulusal mücadele veren 
ezilen,sömürülen halk kitlelerinde Kürt şiirinin direnen,savaşan sesi olmuştur kalemiyle.Bugün 
eğer Aristokrat Saray şairleri gibi halka ve halk diline yabancı olmadan şiirler yazabiliyorsam 
bunda büyük üstad Cegerxwinın payı çok büyüktür.Bu büyük üstadı sevgi,saygı ve minnetle 
anıyorum. 

6.Kürt edebiyatına yeni başlayan genç Kürt şairlere neler önerebilirsiniz? 
Genç şairlere önerim Cegerxwinın halk şiiri ekolünden uzaklaşmayıp halkın diliyle halkın anladığı 
şiirler yazmalarıdır.Eğer bugün Cegerxwin yaşasaydı halk şiirini aşağılayan bu Aristokratik 
zihniyetle şiire yaklaşan kesimler hergün Cegerxwinın şiirlerini hor görüp şiirden bile 
görmezlerdi.Tek dileğim genç şairlerimizin halka ve onun şiirine sahip çıkmalarıdır. 

7.Sizce şu an Kürt edebiyatı Dünya edebiyatının neresinde yer alıyor? 
Maalesef Kürt edebiyatı Kürt yayınevlerinin kapitalist ve pragmatist zihniyetinden dolayı dünya 
edebiyatı içerisinde hak ettiği yeri bulamamıştır.Edebiyatla uğraşan çok yetenekli gençlerimiz 
maddi sıkıntılar yüzünden edebiyat dünyasında seslerini duyuramamaktadırlar.Kürt yayınevlerinin 
büyük çoğunluğu kitapları yazardan alınan paralarla bastırmakta,parası olmayan genç yetenekler 
kendilerini bu yüzden ifade edememektedirler.Eğer Kürt edebiyat dünyasında bir Balzac,bir 
Dostoyevski bir Emil Zola yoksa bunun en büyük sorumlusu Kürt yayınevleridir.Çünkü bu 
yayınevleri yeteneğinize değilde cebinizdeki paraya bakmaktalar.Maalesef bu konuda çok ciddi 
sıkntılar yaşanmakta. 

8.Şiir kitabınızda öyle bir şiir var ki Kürtlerin acılarını haykırıyor.Sanırım –ka guhdari bıke- 
şiirinden bahsettiğimi anladınız.Bu şiirin çıkış noktası hakkında bizleri 
aydunlatabilirmisiniz? 
Ka Guhdari Bıke şiiri üç ana temadan oluşur:Birincisinde Kürtlerin en büyük yarası olan Brakuji-
kardeş kavgasından bahseder.İkinci temada ulusal ve toplumsal özgürlük mücadelesinde verilen 
bedellerden bahseder.Üçüncü temada ise bir toplumun işkence tezgahlarından geçirilmesi 
vardır.Bu şiirim Kürt toplumunun yaşadığı sıkıntıları dile getirir. 



 
 
9.Edebiyat sizin için neyi ifade ediyor? 
Siz edebiyat sayesinde görülemeyeni görür,anlaşılamayanı anlar,duyulmayanı 
duyarsınız.Edebiyat size sonsuz ufuklar sağlar,sizi aydınlatır size yol gösterir.Eedbiyat sizi 
geliştirir ve nesnelere,olaylara bakış açınızı zenginleştirir..Edebiyat bir sihir gibidir bazen çok 
gerçekçidir canınızı acıtır bazende sizi sonsuz hayalgücünün dünyasında yolculuklara 
sürükler.Edebiyat binlerce pencereden yaşamı algılamanızı sağlayan müthiş bir araçtır… 

10.Helbestên Dînik kitabınızda yer alan birçok şiiri ücretsiz bir albüm haline 
getirdiniz.Bundaki amacınız neydi?  Neden ücretsiz? 
Evet belirttiğiniz gibi Helbesten Dinık adıyla tamamiyle ücretsiz olan bir şiir albümü oluşturduk.Bu 
şiir albümünü hazırlarken istedikki halkımız her şeyin alınıp satıldığı bir dönemde ücretsiz Kürtçe 
şiir dinleyebilsin ve Kürtçe şiirin tadına varabilsin.Albüm internet üzerinden ücretsiz 
dağıtılmaktadır.Bütün hakları tamamiyle halka ait olan bir albümdür.Buradan bu albümün 
şekillenmesinde sesi ve emeği ile katkı veren bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim. 

11.Son olarak okuyucularınıza bir şeyler söylemek istermisiniz? 
Bütün okuyucularıma sonsuz sevgi,saygı ve selamlarımı iletmek isterim.Dilerim her zaman halk 
şiirine ve bunun temsilcisi halk şairlerine sahip çıkarlar. 

Bu güzel röportaj için de sizlere teşekkür etmek istiyorum. 

Çalışmalarınızda başarılar…. 

KADIR KELEŞ 
RÖPORTAJ® WWW.DEREWIN.COM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       HEVPEYVÎN-RÖPORTAJ-3 
 
 

Sitemiz editörü Mehmet Beyin Kürt şair Occo Mahabad ile yaptığı röportajı 

sizlere sunuyoruz…. 

 

 
1-Occo Mahabad’ı biraz anlatırmısınız? 

Bu soruya nasıl cevap verebileceğimi bilemiyorum.Her zaman düşünmüşümdür bir insanı ne 
tanıtabilir;okuduğu okullarmı,ekonomik durumumu,yaşadığı,acıları,aşkları,sevinçlerimi… 

Size şu kadarını söyleyebilrim;1977 senesinde Wan’da dünyaya geldim,İstanbul Üniversitesini 
bitirdikten sonra yazmaya başladım.Kendimi size kısa ve öz bir şiir işçisi olarak 
tanımlayabilirim…. 

2-Sizce şiir nedir? 

Bence şiir yaşamın kendisidir,yaşamın her alanının kalemime yansımasıdır.Aç,yoksul,sefil 
insanlar görürüsünüz şiirini yazarsınız,biri gösteride öldürülür şiirini yazarsınız,aşka düşersiniz 
şiirini yazarsınız,yani yaşamda yaşanan ne varsa sizi etkiler şiirini yazarsınız.Bence şiirin tek bir 
konusu olamaz…Hiçbir şair yaşadığı toplumdan kopuk değildir,toplumsal yaşam onu etkiler.Onun 
için diyebilirimki benim için şiir yaşamın kendisidir,ben yaşamı yazıyorum… 

3-Görüyorumda insanlar sizin şiirlerinizi çok seviyor,bunun nedeni sizce nedir? 

İnanın bende bunun sebebini tam olarak bilmiyorum ama galiba özgür bir akıl ve ruhla yazdığım 
için sevildiğini düşünüyorum,tabi mutlaka başka etkenlerde vardır ama öncelikli olarak bunu 
görüyorum… 

Çünkü ben bilsemki yüz yıl hapis yatacağım yine o şiiri yazarım,bilsem toplumun bir kesiminin 
nefretini kazanacağım,dışlanacağım yine yazarım,bilsem dünyanın küfürü,hakareti,baskısı 
yapılacak yine yazarım.Ben bir şiiri yazarken her zaman bedelini ödemeye hazır 
yazıyorum.Çünkü bedel ödemekten kaçınan şairler iyi şiirler yazamazlar… 

Birde işin şu yönü var herkes şiirlerinizi sevemez sevenler kadar sevmeyenlerde vardır.Ben 
bunuda çok normal görüyorum…Herkes sevmek zorunda değildir zaten bunun olmasıda 
imkansız… 

 



4-Şiir dışında birçok bilgisayar programınıda Kürtçeye çevirdiniz biraz bu 
çalışmalarınızdan bahsedermisiniz? 

Evet uzun yıllardır bu alanda yaptığım çalışmalar var.İstedimki insanlarımız yabancı dillerden 
değilde kendi anadillerinde bilgisayar programları kulllansınlar bu amaçla bir çok bilgisayar 
programını Kürtçeleştirdim.Halkımız ben ve arkadaşlarımın açtığı –bernamegeh.net-adlı siteden 
bu Kürtçeleştirilmiş bilgisayar programlarına ulaşabilirler… 

5-Geçenlerde sizin Kürtçeye çevirdiğiniz Malena adlı bir filmi izledim.Filmleri altyazılı 
olarak Kürtçeye çevirme fikri nereden geldi? 

Bu alanda büyük bir boşluk olduğunu farkedince kendi gücümce bazılarını Kürtçeye 
çevirdim.İnanın Kürtlerin yabancı dillerde filmler izlemeleri yüreğimi acıtıyor,biraz olsun bu acıyı 
dindirebilmek için filmleri Kürtçeleştirdim.Halkımız Kürtçeleştirilmiş bir çok altyazılı filmi şahsi 
sitemden izleyebilirler… 

6-Neden hiç resminiz yok eminim okuyucalırınız sizi merak ediyorlardır? 

Ben özel yaşamın mahremiyetine önem veren insanlardanım,kişisel özgürlüğümün kısıtlanacağı 
düşüncesiyle resim paylaşmıyorum… 

7-Sayın Mahabad sizi takip eden okuyucularınıza son bir şey söylemek istermisiniz? 

Sizin aracılığınızla bütün okuyucularıma canı gönülden sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.Her 
zaman dillerine,kültürlerine,değerlerine sahip çıkmaları gerektiği tek temennim. 

Bu güzel röportaj içinde sizlere teşekkürler. 

Sağlıcakla kalın.. 

OCCO MAHABAD 

http://www.rojnet.com/occo-mahabad-ile-roportajimiz.html 
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Seykan Bey’in Kürt şair Occo Mahabad ile yaptığı röportaj… 
 
Yaptığı Kürtçe çalışmalarla adını sık sık Kürt camiasında duyuran Occo Mahabad bilişimci 
kimliğinin yanında şair yönüyle de herkesin beğenisini kazandı. Çıkardığı ilk şiir kitabı ve etkileyici 
şiirleriyle de hepimizin gönlünü fethetti. 

Biz de sizleri Occo Mahabad ile buluşturmaya ve merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulmaya 
çalıştık. Sitemiz editörlerinden Seykan’ın değerli yazarımız Occo Mahabad ile yaptığı bu keyifli 
röportajı sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Seykan: Occo Mahabad kimdir? 

Occo Mahabad: Occo Mahabad herkes gibi acıları dertleri sorunları sevinçleri olan ama tek derdi 
üretmek olan biri,evet sadece üretmek…. 

Seykan: İlk şiir kitabınız ‘Helbestên Dînik’, şiirinizde önemli bir imge. Bu şiir kitabını 
oluştururken ne hissetti Occo Mahabad? 

Occo Mahabad:  Biliyorsunuz şiir tamamiyle duygudur,bir roman yada öykü kitabı gibi üzerinde 
saatlerce düşünülen tasarlanılan bir alan değil,mutlaka şiir yazarken sizi yönlendiren ele geçiren 
duygular olmalı,Helbestên Dînik kitabı duygu ve düşüncelerimin örgütlenmiş, yazıya dökülmüş 
halidir…Şiir öyle bir şeydir ki sizi sarar sarmalar sizi kendine yazmaya esir eder bir hastalık gibidir 
ne yapsanızda vazgeçemezsiniz yazmaktan.Bende yazmaktan vazgeçemedim ve bu kitap ortaya 
çıktı… 

Seykan: Peki, kendinizi bir şair olarak nitelendiriyorsunuz. Bir şair olarak sizce büyük şiir 
denilen olgunun kriterleri nelerdir? 

Occo Mahabad:  Eğer insanlar ,kitleler şiirinizde sizde birşeyler buluyorsa o zaman siz birşeyleri 
başarmışsınız demektir.Her şair ve şiir türü kitlesini yaratır ve ona hitap eder.Okuyucunuz artık ne 
aradığını ve istediğini bilir.Ben hiçbir zaman aristokratik bir mantıkla şiire bakamıyacağımızı 
düşünenlerdenim.Şiir hitap eden için anlamlıdır güzeldir.Gerisi sadece laf yığını olmaktan öteye 
gitmez.Şiiri varedende toplumsal ,yaşamsal ihtiyaçlar.Kimi okuyucu için sizin şiirinizin hiçbir 
anlamı yoktur ama kımisi içinde siz çok önemlisinizdir.Büyük şiir yada şair bu eksende sadece 
anlamlı olabilmekte…. 

Seykan: Yıllardır Kürtçe şiirler yazdığınızı sizi yakından takip eden Kürtçe şiirseverler çok 
iyi biliyor. Kürtçe iyi şiir ve iyi şair konusunda bilimsel anlamda kişide oturması gereken 
değerler neler olmalı? 



Occo Mahabad: Şiir yukarıdada belirttiğim gibi duyguların düşüncelerin örgütlenmiş hali bir 
matematik,kimya,fizik yada diğer bilimsel alanlar gibi degil.Şiiri aşırı karmaşık ve teorik bir algı ile 
anlamamak gerek…Her şair bir ihtiyacın toplumsal alanda izdüşümü.Sonuçta şair yaşamın her 
alanı ve sorunlarıyla ilgili yazabilir.Şairin şiir yazabilmesi için onda oturması gereken bilimsel 
degerler olması gerekmez…Yaşamın pratigini,sorunlarını,renklerini yazabilmesi yeter… 

Seykan: Türkiye’de Kürtçe üzerine yapılan son çalışmalar sizi zihinsel manada ve 
duygusal manada tatmin ediyor mu? 

Occo Mahabad:  Biliyormusunuz eskiye nazaran bugün geldiğimiz nokta daha iyi.Birçok 
eser,üretim,çalışma var ve okuyucusunu bulabiliyor.Ama yeterli değil:Bunun temel sebeplerinden 
biri Kürt Yayıncılığının pragmatist zihniyetinden kaynaklanmakta.Şimdi nasıl diye bir soru 
soracaksınız,bakın size anlatayım.Bugün yazılan bir kitabı yayınevlerinın büyük çoğunluğu 
yazardan alınan parayla bastırmakta,yani paranız yoksa Kürtçe kitap basamazsınız,sizin 
yetenekli olmanızın hiçbir anlamı yok. 

Kürt yayınevlerinde vahşi kapitalist uygulamalar var:Kitabı basan yazar,satıştan pay almayan yine 
yazar.Kürt yayınevleri yazarlarının telif haklarınıda korumamakta,korkunç bir emek sömürüsü var. 

Biliyormusunuz Dostoyevski yaşadığı 1800’lü dönemlerde bile telif hakkıyla geçinmiştir,o dönemin 
yayınevleri Dostoyevskinin kitaplarını ücretsiz basmışlardır,her satılan kitaptan pay 
vermişlerdir;Maalesef 2012 yılında Kürt yayınevleri ve yayıncılığının durumu bu kadar trajik ve 
geri.İşin ilginç tarafı bu herkesçe bilinir ama kimse tarafındanda dile 
getirilmez,sorgulanmaz.Eleştiri ve özeleştirinin gelişmediği,aşırı pragmatist,kendini beğenmiş bir 
yapı maalesef…Yani ne kadar yetenekli olursanız olun paranız yada dost ahbaplarınız yoksa 
sizin üretim dünyasına katılmanız mümkün degil… 

Seykan : Occo Mahabad’ın şiiri belli dönemlerde yaşananlara dair bir izdüşüm oldu gibi. 
Böyle de devam edecek sanırım. Bu konuda bir şeyler söylemek istermisiniz? 

Occo Mahabad: Occo Mahabad’ın şiiri yaşamın kendisi gibidir,her soruna her konuya el atan bir 
şiir.Ana teması yaşamın kendisidir.Yeri gelir şiirim ağlar yeri gelir sevinir yeri gelir sevişir yada 
politik toplumsal sorunlara değinir…Yani yaşamda ne varsa bence şiirde o da olmalı.Şiir sonuçta 
yaşamın,yaşadıklarımızın bir yansıması,ete kemiğe bürünmesi değilmidir? 

Seykan: Kürtçe şiir okuyucularına ne söylemek istersiniz? 

Occo Mahabad: Bence her şairi ve şiiri okumalılar.Her şairde ve şiirde mutlaka farklı birşeyler 
bulacaklardır.Bence en kötüsü önyargılardır,önyargılardan uzak her şairi ve şiiri okumalılar.Bu 
onların şiire bakış açısını geliştirecektir, zenginleştirecektir. 

 



Seykan: Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

Occo Mahabad:  Öncelikle bu röportaj için sizlere teşekkür etmek istiyorum. 

Bence şiir daha yalın,basit,halktan,ezilenlerden yana bir duruş,kimlik ve tavır içinde olmalı.Yani 
şiir aşırı soyut,anlaşılmaz,sadece kürtçe sözlüklerle okunan karmaşık söz yığınları olmaktan 
çıkarılmalı.Kürt şiiri maalesef uzun zamandır aristokratik ve çok aşırı soyut kitabi bir dile teslim 
olmuştur.Bu aristokratik dil şiirin derbeylerini,kontlarını,düklerini,baronlarını yaratmıştır.Farklı 
sıradan basit Halk diliyle yazılmış şiirler şiir olarak bile görülmemekte bu çevrelerde,sürekli 
aşağilanmakta. Benim şiirim, şiiri tekellerine alan,halka geldikleri yerlere yabancılaşmış bu 
çevrelere bir başkaldırıdır. 

Buradan bütün okuyucularıma sizin aracılığınızla sevgi,selam ve saygılarımı göndermek 
istiyorum. 

Çalışmalarınızda başarılar dilerim kolay gelsin arkadaşlar………… 

http://www.gazetediyarbakir.com/haber-4052-Helbestn-Dnik-ve-Occo-Mahabad.html 
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Em di serî de ji bo vê hevpeyvînê ji Occo re spas dikin û serkeftinê jê re dixwazin. Jixwe ne 
hewce ye em li vir qala Occo Mahabad û helbestên wî bikin, helbestên wî ew nîşan didin. Em 
hêvîdar in dê ev hevpeyvîn bala we bikşîne û hûn ê bi kêfxweşî bixwîn 

Gernas Nenas 
1-) Di serî de em dixwazin te binasin. Occo Mahabad kî ye, çawa jiyan dike? 

Occo Mahabad 
Bi rastî bersiva vê pirsê hem hinekî zor e hem jî hêsan e.Lê ez dixwazim bersivekê hêsantir 
bidim.Occo Mahabad jî wekî herkesî jiyana xwe bi derd, kulan an  jî bextewariyan dewam 
dike.Carinan wekî zarokekî sêwî ye,carinan êşan dijmêre carinan bextewar dibe.Lê cudatiya 
Occo Mahabad ew e ku di aliyê huner û afirandinê de dîwarek,têlek,hûcreyek,tirsek an jî 
astengiyek nas nake ji ber ku li gorî min huner divê bi hiş,hîs û dilekî azad were çêkirin.Bi tirsan 
em nikarin hunerekê baş deynin holê. 



Gernas Nenas 
2-) ‘Helbestên Dînik’ pirtûka te ya yekemîn e. Qet projeyên te yên nû nînin? Pirtûka nû 
kingê ye? 

Occo Mahabad 
Piştî pirtûka Helbestên Dînik ez li van rojan pirtûkeke nû amade dikim lê nizanim wê kengê,çawa 
were çapkirin û weşandin.Bi tenê dikarim bibêjim ku ji bo edebiyata Kurdî ser xêrê be… 

Gernas Nenas 
3-) Tu ji Helbestvanên Kurd ên navdar (wek; Cegerxwîn, Melayê Cizîrî h.w.d) cudatir 
dinivîsî, ango hestên xwe bi şêweyeke cuda tînî zimên. Ev yek bandoreke çawa li helbesta 
kurdî dike? Helbesta kurdî dikare vî barî hilgire? 

Occo Mahabad 
Bi rastî ew hostayên nemir û mezin herdem rêya me ronî kirine.Li gorî min di dil û mêjiyê her 
helbestavan/ê de dijîn.Divê em ji bîr nekin ku em hinek jî ew in ji ber ku em şopînerên wan in,em 
bi helbestên wan mezin bûne.Lê helbet cudatî û taybetiyên me jî hene.Wek mînak ez bi 
şêweyeke azad dinivîsim,gellek helbestên min li gorî civata me nîne.Ev helbestên cuda carinan bi 
rexneyên tund tên şermezarkirin.Mesela piştî nivîsandina helbesta –Dendika min-gellek kes ji min 
re peyamên kufrî û dijûnî şandin.Lê kesên ku kufran dikin nizanin ku dengbêj û şairên me yên 
mezin jî behsa wan tiştan kirine.Kî dikare bêje ku Şakiro di stranên xwe de behsa cotmemikan 
nekiriye.An jî kî dikare bêje ku hostayên me yên nemir yên wekî Cegerxwîn an jî Ehmedê Xanî 
behsa devşêrînan an jî lêvên têrgoştan nekirine.Mixabin ciwanên me edebiyata klasîk nas nakin û 
haya wan jî ji stranên dengbêjî tune.Lewma ez jî di vî warî de zêde nayêm fêmkirin. 
We jî got şêwe û terza min ji bo jiyana Helbesta Kurdî hinekî cuda û giran tê.Lê ez bawer im ku 
gellek kes jî wekî min ew helbestên cuda pir normal dibînin û wekî min difikirin.Ji ber ku di nava 
jiyana me de pevşabûn jî heye.Gelo kesekî neketiye rûbara pevşabûnê heye?Her însan vê mijarê 
nas dike û dijî.Min bi tenê îfade kir û nivîsand.Lê divê em ji bîr nekin ku helbestvanên me yên 
mezin jî dest avêtinê vê mijarê û nivîsandine . 

Gernas Nenas 
4-) Çima ‘êş’ destê helbestvanên kurd û helbestên wan bernade? Ma qet helbestvanên me 
dilşa nabin? Tim dilşewat in? 

Occo Mahabad 
Ger li welatekî şer,pevçûn,xizanî,birçîtî hwd. hebin helbet êş jî çêdibin.Mixabin em di vî alî de 
civatekê pir êşdar in.Herkes êş dikşîne lê helbestvan ji herkesî zêdetir êş dikşîne ji ber ku barê 
wî/wê giran e.Ew mecbûr e ku êşên civatê deyne ser kaxizan û bibe dengê mirovan…Ew jî her 
tim me dilşewat dike… 

 



Gernas Nenas 
5-) Li gor tecribe û hosteyiya xwe, ji bo helbestvanên nû çi pêşniyar dikî? Divê di rêyeke 
çawa de bimeşin? 

Occo Mahabad 
We behsa hostetî û tecrûbeyê kir lê ez xwe wek hoste an jî bitecrûbe nabînim.Lê pêşniyara min 
ew e ku bila rêz û hurmet nîşanî hev bidin.Bila her helbestvanî/ê nas bikin û helbestên wan bêyî 
qurretiyê bixwînin. 
Ji bo min her helbestvan û her helbest pir biqîmet in.Ez bi wan re bextewar im ku hin tiştan 
diafirînin û ji bo Gellê xwe xizmeteke mezin didin. 

Gernas Nenas 
6-) Tiştên ku min qal nekirine û tu dixwazî bibêjî hene? Ji xwendevanên helbesta kurdî û 
şopînerên te re gotinên te hene? 

Occo Mahabad 
Ez her roportajê de behsa zihniyeta weşangeriya Kurdî dikim.Mixabin weşangerên me nakevin 
pey qabiliyetên nû û pirtûkên wan naweşînin.Ger perê te tunebe tu nikarî pirtûkekê biweşînî û têxî 
jiyana Kurdewarî.Ez dibînim ku gellek ciwanên me ji ber sedemên ekonomîk nikarin pirtûkên xwe 
çap bikin,biweşînin û xwe îfade bikin di cîhana edebiyata Kurdî de..Ew mijar dilê min diêşîne. 

Mixabin û sed mixabin pirsgirêka herî mezin hişmendiya WEŞANGERIYÊ ye.Ji ber vê 
hişmendiyê edebiyata Kurdî pêş nakeve û xwe nikare dewlemend bike. 

Gotina min a dawî ji bo şopînerên min ew e ku bila li ziman û çanda xwe xwedî derkevin. 

Ez hemûyan bi dilekî germ silav dikim. 

Bo vê roportaja xweşik jî ji we re spas dikim. 

Bila kar û barê we bi serkeftî derbas be….Ez heyrana we…. 

http://nucexane.com/occo-mahabad-wesangeren-me-nakevin-pey-qabiliyeten-nu.html 


