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ÇEND GOTIN

Hê di destpêka salên 8o'ê de min dixwest ez bi nivîskarên kurd
re bipeyivim û hevpeyvînên bi wan re mîna pirtûkekê çap

bikim. Min di destpêka 1984'^ de ji Qanatê Kurdo re nameyek ni-
vîsand û pêşniyaza amadekirina pirtûkeke wilo jê re bir. Wî pêşni-

yaza min maqûl dît û bi xebateke wilo kêfxweşiya xwe anî ziman.
Lê ji ber zehmetiya şerdên Sovyetê, min îmkana peyivandina bi wî
re nedît, piştî demekê wî wefat kir û di dîroka rewşenbîriya kurdî
de cihekî mezin vala hişt. Hingî Cegerxwîn li Swêdê dijiya, dîsa di
84'an de ez li mala Cegerxwîn bûme mêvan û min bi niyeta naskiri-

na wî çend saetên dirêj pê re derbas kiribû. Min hingî pêşniyaza

xwe ji Cegerxwîn re jî biribû, wî jî pêşniyaza min di cih de dîtibû.
Hema di wê navê de Cegerxwîn jî wefet kir. Di wan salan de min jî
alîkariya kovara Enstîtuya kurdî ya Parîsê Hêvîdikir. Ji ber ku têki-
liyên min yên bi nameyan bi Nûredîn Zaza re hebû, me di civîna

redaksiyona Hêviyc, di sala 1986^ de, biryar girt ku ez bi Nûredîn
Zaza re li ser pêşgotina wî ya ku wî ji Memê Alan re nivîsandiye,

hevpeyvînekê çêbikim. Min pêşniyaza xwe bi nivîskî ji Nûredîn Za-
za re şand Swîsreyê. Piştî kurtedemekê bersiva wî hat û pêşniyaza

min bi kêfxweşî qebûl kiribû. Lê hê berî ku ez bigihîjim pirsên xwe

amadc bikim, wî jî ji nava me koç kir. Ji ber tirsa ku wê Rewşen

Bedir-Xan û Osman Sebrî jî ji nav me koç bikin, min hebekî lez da
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xwe û ji bo dîtinawan ez di sala i987'an de çûme Sûriyê. Min Rew-

şen Bedir-Xan li Baniasê û Osman Sebrî jî li Şamê dît. Herçiqas

hevpeyvînên bi wan re ne bi rêk û pêk bin jî, ji bo min dîtina wan
rûmeteke mezin e. Wan hêvî, bawerî û tecrubeyên jiyanê dane min.
Lê min ji wan re soz da ku ez ê dîsan herim seredana wan, seredana
duwemîn ji min re nebû qismet, ew jî li dû hev çûn. Di sala 1990'î

de, piştî deh salan, ez li bajarê xwe yê xortaniyê, li Nisêbînê vegeri-

yam û min Apê Mûsa (Mûsa Anter) dît. Min hevpeyvînek bi wî re

çêkir û di eynî salê de ew hevpeyvîn di Kurdistan Pressê de weşand.
Di 92'an de Apê Mûsa bû hedefa gulleyên hovan û şehîd ket.

Her yek ji van şexsiyetek bû, dîrokek bû, bi cildan pirtûk bûn.
Ev xezîneyên kurdan li dû hev çûn, bêî ku em tiştekî mezin ji
wan re bikin. Ev rastiyek e, ku kurdan zêde qîmet nedane şexsi-

yetên xwe. Celadet Bedir-Xan, Kamuran Bedir-Xan, Nûrî Dêrsi-
mî, îhsan Nûrî Paşa, Faîq Bûcak, Kemal Badilî û bi dehan nivîs-

kar û rewşenbîrên kurdan di nava bêdengî, tenêtî û belengaziyê

de ji nava me koç kirine. Ji ber ku tavilê şûna wan nehatiye da-
girtin, birîna civata me girantir bûye, bidestxistina mafê me bi
salan derengtir maye û çirûskên rewşenbîriya kurdî vemirîne.

Gava di sala 1992'an de min dest bi weşandina kovara Nûdenû
kir, min xwest ez hevpeyvînên bi hunermend û nivîskarên kur-
dan re bidomînim. Ev pirtûka di destê we de, ji nivîs û hevpeyvî-
nên deh-panzdeh salên dawî pêk hatiye, lê resimekî sedsalane yê
hunerî, kulturî û edebî radixe ber çavan.

Bê hêviya ku wê bi dilê we be.
Firat Cewerî

Gulan 1996
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SEDSALIYA CELADET ALI BEDIR-XAN

Di 26'ê nîsana 1893'an de, yanî berî niha bi sed salî mizgînî di-
gihîje Emîn Alî Bedir-Xan, ku jê re lawikek çêbûye. Emîn Alî

Beg bi vê mizgînî û nûçeya han kêfxweş û dilşa dibe, pêlên evîna
dilê wî ya li hemberî jina wî ya çerkez xurt û gur dibin û navê vî za-
rokê nûçêbûyî dike Celadet. Celadetê biçûk, zarok û neviyê Bedir-
Xaniyan, ji dinyayê bêhay, ji sirgun û zehmetiyên jiyanê bêxeber
mezin dibe; zarokekî esmer, xwînşêrîn, biaqil û qedirgir jê derdike-
ve. Rewşa vî zarokî malbatê kêfxweş dike, biaqilî û giraniya wî dilê
bavê wî Emîn Alî Beg fireh dike, hêvî û baweriyeke xurt dide mal-
bat û merivên wî. Bavê wî yê xwende û dinyadîtî, ji bo ku lawê wî
yê çeleng li Stenbolê di nava çerxa asîmîlasiyonê de asîmîle nebe, ji
kultur û zimanê xwe, ji stran û çîrokên xwe yên kurdî bi dûr nekeve
û mîna kurdekî xwenas bigihê, ew ji welatc xwe, ji kevnebajarê kul-
tur û medeniyerê, ji Cizîra Botan, dengbêj û stranbêjên kurd tine
Stenbolê û Celaderê biçûk û jîr bi stran û çîrokên kurdî, bi hest û
hîsên kurdî mezin dike. Cektdct car caran naveroka stran û çîrokên
xwe ji hevalcn xwe yên çerkez, ermen, yunan û tirk re dibêje, bi wî
temenê xwe yê biçûk kultura xwe bi wan dide naskirin, bal û meyla
wan dikişîne ser kultur û zimanê xwe.

Celadet di xortaniya xwe de hewesa xwe berdide ser eskeriyê,
dixwaze di dibisfaneke eskerî de bibe xwedî mtbc û nîşanan û di
ordiya Osmanî de têkeve cephcyan. Celadetê ku wê paşê xwe bi he-
mû hêza xwe ve biavêje mcydana kultur û ziman û bibe humanîste-
kî bêhempa, ji bo çi eskerî bala wî dikişîne û ji bo çi ew dixwaze tê-
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keve dibistana herbiyê, dê û bawî bi xwe jî pê nizanin. Heta tê go-
tin ku cv biryara wî bêî dilê dê û bavê wî bûye. Lê wî biryara xwe
dabû, wî ê bixwenda. Wî biryara xwe bi cih anî, kete dibistana her-
biyê, dibistana xwe bi serfirazî qedand û bû zabitekî jîr û jêhati.
Celadetê Zabit di dema şerê cîhanê ê yekemîn de, di ordiya Os-
manî de dikeve cephê û ji sînorên Tikiya îro bi dûr dikeve, dihere
Qefqasyayê û li Baku û Tebrîzê dimîne. Lê ordiya wan zêde li ber
rûsan xwe nagire û ew împeratoriya ku ji Qefqasyayê bigire heta
welatên Balkan bi sedsalan hukumdarî kiribû, hêdî hêdî ji hev de
dikeve, ordiyên wê cih bi cih dişikên û ew împaratoriya ku bi sed-
salan jiyana xwe domandibû, êdî dimire. Hem împeratoriya Osma-
niyan dimir, hem jî tu nemabû ku Tirkiyeya îro jî ji navê rabûya. Lê
di bin serokatiya Mustefa Kemal û bi alîkarî û piştgiriya kurdan, şe-
rê bi gotina tirkan "xelasiyê" tê dayin û welat ji bin destê bi gotina
tirkan "dagirkeran" derdikeve, pişti kongreyên Erzerom û Sîwasê
bingehê Cumhûriyeta îro tête avêtin û ew roj ev roj e îdeolojiya
avakirê cumhûriyetê Mustefa Kemal "Kemalîzm" dibe mîna vîruse-
kê û dikeve laş û mêjiyên bawermendên vê îdeolojiyê. Digel ku ev
heftê sal in di ser avakirina Cumhûriyerê re derbas bûye jî, hc jî ji vê
nexweşiya han re tu derman nehatiye dîtin, serê bijîjk û operatorên
ku xwestine vê vîrusê bikujin, an çareyekê ji vc nexweşiyê re bibî-
nin, hatiye jêkirin û ev heftê sai in ku gelê kurd ji derdê vê nexweşi-
ya han dinale.

Celadet Beg û beşek ji malbata xwe li dijî neheqiyên sîstemê der-
dikevin û dixwazin ji bo kurdan, ji bo nasnav û welatê wan têkoşînê
bidin. Cumhûriyeta dwan nikarîbû ev debar bikira, bi rê û meto-
dên nemirovane çûn ser vê malbata bermayên mîrekên Cizîra Bo-
tan û gelek ji wan êşandin, kuştin, ji welêt bi dûr xistin, sirgûnî we-
latên xerîbiyê kirin. Di nava yên sirgûnbûyî de Celadet Bedir-Xan û
malbata xwe jî hebûn. Stemkarî û sirgûna kambax ev malbata esil-
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zade û zexim ji hev de dixist, berê wan bi welatên xerîbiyê vedikir.
Bavê Celadet Emîn Alî Beg û birayê wî yê mezin Sureya Beg xwe
diavêjin welarê xwediyê medeniyerên kevnar Misrê, Celader û kekê
xwe Kamûran Beg jî berê xwe didine Almanyayê. Ev mirovên bi
disiplîn û xwedî berpirsiyar li Almanyayê nabin hêsîrên jiyana sirgû-
nê û têk naçin, lê bi jîrî dest bi xwendina unîversîteyê dikin, di
dersên xwe dc gelekî bi serketi dibin û zû xwe dixin çavên mamos-
teyên xwe û ji bo kurdan dibin mînakên çak û qenc. Celadet Beg ji
derveyî derscn xwe yên dibistanc jî gelek berhemên dhê cihê dixwî-
ne, li ser tevgcr, nêrîn û felsefeyên dhê dhê radiweste. Mîna gelek
ronakbîrên wê demê ew jî gelekî ji Nietzsche hez dike, cih bi dh di
bin tesîra felsefeya wî de dimîne û pirtûka wî ya bi navê "Zerdeşt
Wilo Kerem Kir" ji ber serê xwe hilnayne û bi xwe jî dibîne ku ev
filosofê Alman yê mezin bê çiqasî di bin tesîra felsefeya pêxember
Zerdeşt de dimîne. Pişti wê bi salên dirêj ew ê beşekî biçûk ji pirtû-
ka Nietzsche di Hawara xwe de biweşîne û bi wî awayî Nietzsche bi
bîr bîne.

Lê her hişê wî li ser welarê wî ye, her liv û tevgereke ku li welarê
wî çêdibe dilê wî şa dike, hêviya wî xurt û qewîn dike. Gava di sala

1925 'an de di bin serokatiya Şêx Seîd de li Kurdistanê serîhildan
çêdibe, hêviyên Celadet Beg xurt dibin, ji bo biserketina şoreşê tiştê
ji destê wî tê ew dike. Lê pir naçe, arrêşa tirk bi ser serîhildanê de
digire, serok û birêvebirên serîhildanê digirin, bi rê û metodên ne-
mirovane li nava kuçe û kolanên gund û bajarên Kurdistanê guleba-
ran dikin. Gund û bajaran jî wêran dikin û heta gorî ku carinan kal

û pîrên kurdan niha behs dikin, heçê navê wan bi tîpa "Ş" dest pê
dike, ew têne kuştin. Gava ordiya tirk ji Kurdistanê vedikişc, li dû
xwe gundên wêran, xaniyên xerabe û di nava şewat û dixanê de za-
rokên sêwî û stûxwar dihêle. Ev bûyera han tesîreke neyînî li Cela-
det Beg dike, hêviya wî dişikîne, demekê destê wî li kar û xebata si-
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yasîsistdike...
Serîhildana Şêx Seîd şikest, ew birayên ku bi tirkan re ji bo xelasi-

ya Tirkiyeyê şerê "xelasiyê" kiribûn, ji aliyê birayên xwe yên tirk û
musulman ve hatin gulebarankirin, gundên wan hatin wêrankirin,
daristanên wan hatin şewitandin. Ev hemû ji bîra Celadet Beg na-
çin. Ew bi wan bîranînan radizê, bi wan radibe. Gav û saet ew di bî-
ra wî de ne. Ew li riyekê digere. Ii riya xelasî û serbixwebûnê. Li ri-
ya felatê... Ew bi wî serê xwe yê tijî fikrên têvel berê xwe dide Lib-
nanê, diçe Bêrûdê. Li Bêrûdê kurd gihane hev. An jî rewşa kambax,
stemkarî, jiyana sirgûnê ew anîne ba hev. Wan di nava xwe de ko-
meleyek bi navê "Xoybûnê" ava kirine û ew dixwazin tola xwîna şe-
hîdên xwe wergirin, welatê xwe yê ji dest çûye bi paş de bistînin û ji
wê jiyana zehmet ya welatên xerîbiyê rizgar bibin, li ser axa welatê
xwe bi azadî û xweşî bijîn. Celadet Beg tavilê xwe digihîne vê ko-
meleyê û dibe yek ji endamên wê yê girîng. Hîn wilo sal dibe 1927

û di bin serokatiya Ihsan Nûrî Pasa de, li Agiriyê kurd radibin ser
xwe û dixwazin biyaniyan ji welatê xwe biqewirînin. Ev serîhildana
ku li çiyayê Agiriyê diqewime bi alîkarî û piştgiriya Xoybûnê dibe.
Komeleya Xoybûnê tavilê li hev dicivin; axa, serokeşîr, pêşengên ci-

vatê li hev dicivînin û dixwazin serîhildanê berfireh bikin. Ew xebe-
rê digihînin serokatiya serîhildanê û bi wan didin zanîn ku ew ê ji

milê Sûriyê de li tirkan bixin û bi wî awayî serîhildanê fireh bikin û
bikin berxwedaneke Kurdistanî. Lê tirk bi artêşeke xurt, bi tanq û
top û balafiran digirin ser Agiriyê û çi benderuh dikeve ber wan ew
dikujin. Serokê serîhildanê Ihsan Nûrî Paşa xwe dide alî, diçe Iranê
û piştî bi salan di nava tenêtî û bêdengiyê de, bi hesreta welêt çavên
xwe digirin û ji vê dinyayê koç dike.

Ev şikandina han jî dilê Celadet Beg bêhawe dişikîne, heta tê go-
tin ku piştî wê baweriya wî bi siyasetê sist dibe, ew xwe bi hemû hê-
za xwe davêje meydana kultur, ziman û edebiyata kurdî. Ew dibîne
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ku pişti şikestina serîhildan û liberxwedanên kurdan, kurd ji aliyê

moral vc jî dişikên û ji tirsa karbidestên Cumhûriyeta Tirkiyeyê ew
ji ziman û kultura xwe bi dûr dikevin, dibin biyaniyên xwe. Ew tê-
digihîje ku pişti nifşekî du nifşan dê gelek kurd asîmîle bibin, ji xwe
û ji nasnava xwc bi dûr bikevin û dc bi wî awayî navê kurd û Kur-
distanê ji ferheng û nexşeyên cîhanê bête maliştin. Ji bo ku ew pêşî
li vê yeka han bigire, ew tavilê dest diavêje alfabeya xwe, ya ku wî di
salên 1919'an de nîvcî hiştibû û wê li ser hîmê alfabeyên latînî du-
rust û têkûz dike. Ji bo ku ew bikaribe alfabeya xwe di nava kurdan
de belav bikc, zimanê kurdî yc nivîskî bi wan bide zanîn, ew biryara
derxistina kovarekê dide û navê kovara xwe dike HAWAR. Ew hej-
mara pêşî ya Hawarê di panzdehê gulana 1932' de derdixc. Di pêş-
gotina hejmara pêşî ya kovarê de, di derheqa armanca kovarê de
wilo dibcjc: uHawar dengê zanînêye. Zanîn xwe nasîn e. Xwe nasîn
ji me re rêyafelat û xweşiyê vedike. Her kesê ko xwe nas dike; dikare
xwe bide nas kirin. Hawara me berî her tisti heyîna zimanê me dê bi-
de nas kirin. Lewma ko ziman serta heyînê a pêsîn e."

Ew wî zimanê ku li ber mirinê ye jîndar dike, dixe warê nivîsandi-
nê û bi wê yekê şerta heyina kurdan a pêşî diyar dike.

Ji bo ku kovara wî di çarçoveyeke teng de nemîne, nebe malê
grûp, parti, an jî bi tenê îdeolojiyekê, lê belê ew bibe malê hemû
kurdan, dengê hemû kurdan, ew dîsan di pêşgotina hejmara pêşî ya
Hawarê de weha dibêje: "Hawarji niha û pê ve bi her tistê ko kur-
danî û kurdîtîpê bendewar e, dê mijûl bibe. Tinê siyasetjê dûr e, xtve

naêxe siyasetê. Hawarê siyasetji civatên welatî re histiye. Bi siyasetê

bila ew mijûl bibin. Emjî di warê ziman, hiner û Hnhetê de dê bixe-
bitin."

U ew li ser ya xwe dimînc. Ew mîna ronakbîrekî kurd, bi her tiştê
ku hemû kurdan eleqeder dike ve mijûl dibe, lê xwe tcnê bi nêrîne-
kê, an jî bi îdeolojiyekê ve girê nadc, heta dawiya jiyana xwe, ew
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Kurdîstanî dimîne. Lê ez bawer dikim gava ew dibêje ku ew ê bi si-

yasetê ve mijûl nebe, ne ku ew ji rastiya Kurdistanê direve, hebe tu-
ne be, ew naxwaze xwe bi rêxistinekê ve girê bide. Ger wî bi hemû
awayî destê xwe ji siyasetê bikişanda, wî ê hewcedariya ku ew name-
yeke dirêj ji Mustefa Kemal Ataturk re bişîne, nedîta. Erê, cw di sala
1933'an de, yanî pişti weşandina kovara xwe bi salekê û pişti avaki-
rina Cumhûriyeta Tirkiyê bi deh salan di bin navê uJi Reîsî Cumh4-
rê Tirkiyê Xazî Mustefa Kemal Paşa re Nameyeke Vekiri" nemeye-
ke dirêj dişîne. Ew wê nameya xwe bi munasebeta bîranîna dehsali-
ya Cumhûriyetê û efuya gişti, ku Cumhûriyetê soz dabû, dişîne.
Celadet Beg di vê nameya xwe ya dirêj de, ku paşê mîna pirtûkekê
çap dibe, bi ilmî rexneyan li Mustefa Kemal digire û wan ji bo soz-
dayina wan derewîn derdixîne. Herweha ew di nameya xwe de li ser
kurdan, li ser nasyonalîzma tirkan radiweste û bi metodên lîngiwîs-
tik mînakan ji zimanê kurdî dide. Ew di wir de dide xuya kirin, ku
kurd ne tirk in û ew xwediyên kultureke cihê, zimanekî cihê û mile-
tekî cihê ne.

Em vegerin ser Hawarê. Dema ku Celadet Beg dest bi weşandina
Hawarê û belavkirina alfabeya xwe dike, hejmara kurdên xwende
kêm e, çi bigire tune ye. Lê, çend xortên din ên serxeti, ku ew jî ji
ber gelek sedeman mecbûr mabûn, ku welatê xwe terk bikin û koçî
binxetê bikin, digihên Celadet Beg û bi alîkarî û teşwîqên Celadet
ew dibin xwediyên navên mîna Qedrîcan, Nûredîn Zaza, Osman
Sebrî, Cegerxwîn...

Gava min di hevpeyvîneke bi Osman Sebrî re, pirsa ku wî "kengî
dest bi nivîsandinê kiriye" kiribû, wî gotibû ku wî bi xêra Celadet
Beg dest bi nivîsandina kurdî kiribû û ku ne ji Celadet Beg bûya, wî
nizanîbû ku zimanê kurdî zimanê nivîsandinê ye an na. Herweha
Nûredînê xort jî deyndarê Celadet Bedir-Xan e. Tê gotin ku her
tim Celadet Beg Nûredînê xort dipesinand û ji bo teşwîqkirina nivî-
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sandinê ew beramberî Anton Çexov dikir.
Çexov bi xwe jî di dcma xwe de xort dipesinandin, ew teşwîqî ni-

vîsandinê dikirin û gclek caran bi wan dida zanîn ku ew ê bi nivî-
sandina berdewam bibin nivîskarên mezin û navdar. Mirov wê nefs-
biçûkahî û ruhiyeta teşwîqc di Celadet Bedir-Xan de jî xweş dibî-
ne. Ji bilî navên mîna Qedrîcan, Osman Sebrî, Nûredîn Zaza û Ce-
gerwxîn; ger zarokekî, şivanekî an jî xwendevanekî jc re nameyek
bişanda, wî tavilê ew name di Hawarê dc diweşand, pesnê wan di-
da û ew jî mîna nivîskarên Hawarê dinavandin.

Em dibînin, ji roja ku Celadet biryara xwe dayc ku ew ê bi ziman
û kultura kurdî dakeve, ew pê dadikcve, bi xebat û fedekariyên xwe
yên şexsî ji me re bingchê zimanê me yê ku biyaniyc nivîsandinê
bû dihêle.

Wek me li jor jî qal kiribû, gava Celadet Beg dest bi weşandina
kovara xwe dike, hejmara kurdên xwcnde kêm e, ji xwe hejmara
kurdên ku bikaribin bi kurdî bixwîne tune ye. Lê ew yeka han wî
bêhêvî nake. Tunebûna xwendevanan wî dilşikesti nake û destê wî li

karê wî sist nake. Wî xwe bi xwe digot:" Ger xwendevanên kurdî
tunebin sedemên wê hene." Sedemên wê xuyabûn. Kurdistan Ser-
bixwe nebûbû, erdên Kurdistanê yên rizgarkirî tunebûn, zimanê
kurdî nebûbû zimanê nivîsandin û perwerdiyê. Rastiya welêt û ras-
tiya miletê wî ji wî ve xuya bû. Loma wî pir bi sebir, lê bi enerjiyeke
bêhawe dixwest ku zimanê kurdî têxe warê nivîsandinê û bi wc ye-
kê kurdan bike xwedî nasnav û şcxsiyetê.

Di sala 1987'an de gava ez li mala xanima wî Rewşen Bedir-Xan
bûbûm mêvan û min pirsa ku Celadet Beg çawan Hawar derdixisit,
jê kiribû, wê ev bersiva han dabû min: "Şev û roj li rehmcti tunc
bûn. Gav û saet kaxezin di dest de bûn, dixwend, rast dikir, diçi-
rand, dîsan ji nû ve dinivîsand. Hawara wî mîna zarokeke wî bû.
Her ku hejmareke nû ya kovarê derdiket, ew mîna zarokekî dilşa di-
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karê wî sist nake. Wî xwe bi xwe digot:" Ger xwendevanên kurdî
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bû. Lê hemû bar di stûyê wî de bû. Ew gelekî pê re diwestiya. Di
mehên destpêkê de ez nikarîbûm jê re bibûma alîkar, lê paşê gava
ez hînî rêzkirin û ambelajê bûm, min karê wî hebekî hêsan kir."

Ez baş bi tiraja Hawarê nizanim, lê tiştê ku Rewşen Xanimê ji
min re behs kir, wê rîraja wê ne ewçend bilind be, wê li dor çend
sed libî be. Piraniya wê li nava kurdên binxetê, yanî kurdên Sûriyê
dihate belav kirin, çend lib digihîştin Tirkiyeyê, çend lib digihîştin
Iraqê û ez ne şaş bim çend lib jî digihîştin Iranê. Lê ew çend libên
ku digihîştin wan welatan jî li hemû hezkirên zimanê kurdî belav
dibûn. Ji ber vê yekê ye ku em di kovarê de li gelek navên kurdên
başûr rast tên. Yanî kovar di nava kurdên her welatî de bûbû pireya
hevdunasînê. Di kovarê de mirov ji bilî kurmand li zaravayê soranî
jî, lê bi alfabeya latinî rast tê. Wilo xuya dibe ku di wê demê de bi
fermî destûra zimanê kurdî li wan welatan hatibûya dayin û hejmara
kovar û rojnameyên kurdî zêdetir bûya, em ê îro ji problema alfabe-
yên erebî û latinî xelas bûbûna û wê mîna ku di Hawarê de jî belav
bûbû, hem kurmandya jêr, hem jî kurmandya jor bi alfabeya lafînî
bihata nivîsandin û wê ferqiyeta hefdu zaravayên kurdî yên mezin
hêdî hêdî hindiktir bibûya. Wek tê zanîn, Hawar li welatekî ku alfa-
beya erebî dihate bikaranîn, bi alafabeya latinî derdiket. Em wê tesî-
ra Hawarê û xwediyê wê Mîr Celadet Alî Bedir-Xan îro jî dibînin.
îro di nava kurdên me yên Sûriyê de yên ku kurdî bi alfabeya erebî
dinivîsînin, çi bigire tune ye. Digel ku xwendina wan bi erebî ye, di-
gel ku ew di dibistanan de hînî alfabe û nivîsandina erebî dibin jî,
dîsan ew xwe hînî alfabeya zimanê xwe ya latiriî dikin û îro bi sedan
nivîskar, bi çendan kovar û pirtûkên kurdî ji aliyê kurdên me yên
Sûriyê ve têne derxistin. Ev yeka han bivê nevê ji tradisyona Celadet
Bedir-Xan û bi xêra kovara wî Hawarê dibe. U tiştê ku Celadet Be-
dir-Xan jê ditirsiya, bi serê kurdên Tirkiyeyê ve hatiye. Pişfî şikandi-
na serîhildan û berxwedanên kurdan, tirk bi metodin ji mirovatiyê
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dûr çûne ser kurdan, ew êşandin, girtin, bi dar ve kirin, zimanê wan
li wan qedexe kirin û dema ku Celadet Beg kovara xwe li Şamê der-
dixist, ji bo her gotineke kurdî li Tirkiycyê cezayê peran dihate da-
yin, ji cezayê peran wêdetir, pirê caran cezaycn bi salan heps dihate
dayin. Pişti nivşekî, kurd di ber çerxa polîfîkaya asîmîlasyonê ya tir-
kan de heliyan, ji zimanê xwe bi dûr ketin. Ger car caran di hin d-
han de çirûskin pêketibin jî, dewlet bi xurtî çûye scr wan, bi girtin,
lcdan û îşkencê dengê wan birîne. Em dibînin ku ew tesîra han ji
ruhiyeta kurdên Tirkiyeyê derneketiyc, şoreşger û têkoşerên kurd,
ku di ber Kurdistana pîroz de serê xwe didin, ji bo bidestxistina zi-
manê kurdî bi salan di zîndanan de radizên, lê ew bi xwe hewl na-
din ku bi zimanê xwe binivîsînin, bi zimanê xwe bixwînin, bi zima-
nê xwe bifikirin. Ez carinan ji xwe re difikirim, ku em kurd tenê
mehekê tirkî protesto bikin (di vir de mexseda min ne ew e ku divê
em li dijî tirkî bin, ez bawer im tirkên bi rasfî dilxwazên kurdan jî
wê li dijî biryareke wilo dernekevin) kovar û rojnameyên xwe bi
kurdî derxin, kovar û rojnameyên bi tirkî nekirin, li dikan û çayxa-

nên xwe bi kurdî bipeyivin, li mehkcmayan bi kurdî îfadeyên xwe
bidin, yanî bi kurrayî di her warê jiyanê de bi kurdî bipeyivin û bi
kurdî binivîsînin. Erê, tenê mehekê. Ez bawer im bi cihanîna birya-
reke wilo jî wê ne ewçend zehmet be. Hingî em ê bibînin ku wê ça-

wan cih li dewletê teng bibe, dinyaya ku pirsa me bi terorîzmê ve
girê dide, wê çawan li bin guhên hcv bikeve. Gava ez van çend rê-
zan dinivîsînim, ez di bin tesîra tevgera Mahatma Gandî de dinivîsî-
nim. Gandî ji xelkê Hindistanê daxwaz kir, ku ew kinccn îngilîzan
li xwc nckin, tiştên wan nekirin. Û xelkê wilo kir. Bi wê biryara hin-
diyan gelek fabrîkayên îngilîzan çûne îflasê, darbeyeke mezin ya
ekonomîk li îngilîzan ket û biryareke wilo bû sedema dawîharina
împaratoriya Birîtanya ya li Hindîstanê.

Lc îngilîzan zimanê hindiyan qedexe nekiribûn. Ger îngilîzan zi-
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man û nasnava hindiyan qedexe bikirana, mirov texmîn dike, ku dê
Gandî li hemberî bûyereke wilo, xelkê hindî vexwenda protestoki-
rina zimanê îngilîzî.

Bi a min biryareke wilo ji bo me çekeke mezin e. Bi biryareke wi-
lo hem em ê bikaribin hebûna xwe bidine îspatkirin, hem em ê bi-
karibin hebûna zimanê xwe bidine îsbatkirin, hem em ê mehkeme
û daîreyên resmî yên tirkan mecbûrî wergêran bikin, hem em ê ti-
raja kovar û rojnameyên tirkan li Kurdistanê û li Tirkiyeyê bixînin,
hem jî em ê dawîanîna polîtîkayeke ku heftê sal in li ser înkariya mi-
letê me hatiye avakirin, bînin.

Gava mirov li xebatên Celadet Bedir-Xan vedigere, mirov texmîn
dike, ku ew niha li jiyanê bûya wî ê pêşniyareke wilo bianiya. Ji ber
ku wî ziman, yek ji şertên heyinê yê pêşî didît. Ma qey ziman ne
yek ji şertên heyinî yê pêşî ye? Ma gelekî bê ziman, neteweyeke bê
ziman hatiye dîtin? Ger ziman yek ji şertên miletbûn û netewebûnê
be, çima em wesiyetnameya zanayê xwe Mîr Celadet Beg bi cih
naynin û li zimanê xwe hûr nabin? Çima em bi zanebûn an bi neza-
nî xwesteka dijminan bi dh tinin û ji fikra ku ew dibêjin zimanê
kurdî tune ye, miletek bi navê meltê kurd tune ye, re dibine alîkar?

Gelek ji me li Ewrûpayê bi Celadet Bedir-Xan û xebatên wî hesi-
yan. Bi alîkariya ronakbîr û weşanxaneyên kurdan pişti şêst salî xe-
batên wî ji nû ve di nava kurdan de belav dibûn. Pêşî Mîrza Hem-
reş Reşo mizgînî gihande me û Hawara ku li ber windabûn û jibîr-
bûnê bû, ji hejmara 24'an ta hejmara 57'an mîna pirtûkeke qalind
weşand û belav kir. Pişti wê weşanxaneya Jîna Nû kovara Mîr Ce-
ladet Bedir-Xan ya bi navê Ronahî, hejmara 1-28 bi hev re we-
şand. Herî dawiyê jî Mihemed Bekir ji hejmara l'ê Hawarê hcta
hejmara 9'an bi çapeke bedew li Swêdê çap kir. Di vê navê de ji
hejmara 10'an hetanî 23'an neçapkirî maye. Em hêvîdar in ew ê jî
di nêzîk de bête çap kirin, ew kahniya ku kultur û edebiyata kurdî
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jê diherikî, ji nû ve der bibe.
Bi xêra van heval û weşanxanyên kurdan, xebatên Celadet Bedir-

Xan piştî bi pênd-şêst salî ji nû ve ji me ve xuya dibûn. Gava em
niha li zimanê wî, li nêrîn û felsefeya wî dinihêrin, cm dibînin ku ew
kurdekî întelektuel, pirhêl û dûrbîn bû. Mirov di nivîsên wî de za-
nebûneke kûr, nefsbiçûkiyeke ku ji zanebûna kûr diza û kurdayeti-
yeke pak û bedcw rast tê. Herweha ew karekter û sexsiycta pak û
bedew di nivîskarên din yên Hawar û Ronahiyê de digerin, ew jî
mîna Celadet Beg dibin xwediyê navên ncmir û avakerên fikir û ra-
manên kurdperwer û lîberalên çak.

Ew xebat û keftelefta Celadet Beg, ya ku îro ji gelekî xwediyê ni-
fuseke bi dehan milyon mirov re bûye mîna kitêbên pîroz û ji bo
ruhiyeta kurdayetiyeteke xurt bûye mîna aleke pîroz, bi hezar zeh-
mefî, serêşî û bêîmkanî hatiye pc. Wek me li jorê qal kiribû, ku ji
xela xwcndevan û nivîskaran pê ve, problema ekonomîk yck ji
problemên herî mezin bûn. Herçiqas li hin der û doran tête zanîn,
ku Fransizan alîkariya Celadet Beg û kovarên wî dikirin jî, li gorî
malûmarên ku xanima wî Emîre Rewşen Bedir-Xanc dane min,
Fransizan alîkariya Celadct Beg ya ekonomîk nekirine, lê bi destûra
Fransizan kovarên wî derketine. Di derxistina van kovar û pirtûkên
xwe de Celadet Beg ji bilî tab û keda xwe, ew di warê ekonomîk
de jî gelekî êşiyaye, pirê caran ew hewcedar bûye. Ji bo ku ew bika-
ribe kovara xwe berdewam bike, li gorî ku mirov ji hin nivîsên wî
yên di Hawarê de têdigihê, wî carinan kaxez zêde bi dest dixistin û
ew li Bêrûdê, li bazara rcş difirotin. Lc xuyaye vê yeka han zêde alî-

kariya wî nekiriye, loma ew carinan mecbûr maye ku navbirê bide
kovarê û wê rawestine. Herçiqas ji hin axayên herêma Cizîra binxe-
tê carinan alîkariya aborî bi Celadet Beg hatibe kirin jî, xuyaye wê jî
têr nckiriyc. Loma Ccladet Beg rojek ji rojan mecbûr maye, êdî ji
bo ku cw bikaribe malbata xwe û zarokên xwe xwedî bike û çend
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quruşên ku bi ser bikeve jî pê kovarê çap bike, li deriyê dostekî
xwe î xwedîerd dixe û jê tika dike ku erdê wî yê pembo bi nîvî biçî-
ne. Dostê wî wê pêşniyaza wî bi kêfxweşî qebûl dike û erdê xwe di-
diyê. Celadet Begê ku belkî di jiyana xwe de li karekî wilo nefikirî-
bû, tavilê xwe kar dike, ji bo ku dostê xwe fedîkar dernexe û ji bo
jin û zarokên xwe dilşa bike, herweha ji bo bikaribe karê xwe yê ça-
pemeniyê bidomîne, dixwaze bi metodên nûjen erdê dosrê xwe bi
kar bîne û berekî baş jê wergire. Ji bo ku ew bikaribe berekî baş jê
wcrgire, av lazim e. Ji bo avê kolandina bîrekê lazim e. Celadet Beg
tavilê bîrekê dide kolandin û ji nava wî erdê bi bereket aveke zelal
derdixe.

Lê pir tê re naçe, Celadet Beg di bîra xwe, ya ku wî navê "Bîra
Qederê" lê kiribû, wer dibe û bi hemû xeyal û xewnerojkên xwe,
digihîje kerwanê şehîdan.

Celadet Bedir-Xan bi navên cihê dhê
Celadet Bedir-Xan gelek navên cihê bi kar anîne. Wî ji bilî navê xwe
yê rastiri, Xwediyê Hawarê, Bavc Cemşîd, Herekol Ezîzan, Bişarê
Segman, Seydayê Gerok û çend navên din jî ku ez nikarim bi dest
bixim, bi kar aniye. Wî di bin van navan de gelek nivîsên dhêreng
nivîsîne. Li ser gramerê, li ser eşîrên kurdan, li ser devokên zimanê
kurdî, li ser klasîkên kurdan, nivîsên dvakî, yên dîrokî, helbest, çî-
rok, werger û hwd... Gava mirov bala xwe dide nivîsan, di kîjan
warî de dibe bila bibe, mirov hostetiyekê tê de dibîne û ji şoperiyên
nivîskarekî ecemî gelekî dûr e. Wek mînak, gramer û bingehê zi-
manê kurdî ku wî berî bi heftê salî avêtiye, em kurdên îro hê jî ne-
gihîştinê. Ya din, gava wî bingehê gramera kurdî avêtiye, ji bilî za-
ravên kurdî yên mezin û sereke, ew li devokên herêmî jî fikirî ye,
daye ber gelek zimanên Hindû Ewrûpayî û li gorî wê yekê bingehê
zimanê me avêtiye. Herweha nivîs û lêkolînên dvakî jî tu dibêjî qey
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ew îro ji aliyê nivîskarên me yên herî xurt vc hatine nivîsandin. Heçî
werger in, wî ji nivîskarên mîna H. C. Andcrson, Guy Dc Maupas-
sant ku li dinyayc navdar û nemir in wergcrandiye kurdî. Di warê
helbestnivîsandinê de jî ew dikarîbû bibûya yek ji şaîrên dcma xwe
yê herî navdar. Gava min helbesta wî ya bi navê "Bilûra Min" ku wî
di bin navê Seydayê Gerok de nivîsandibû, xwendibû, min gelekî jê
hez kiribû û heta mehekê jî kîjan hevalê ku hatibû mala min min jê
re xwendibû û heyraniya xwe ya helbcstê anîbû ziman. Vê helbesta
ku Celadct Beg di sala 1941 'ê de, di Hawarê de belavkiribû wilo
bû:

Bilûra min a şîrîn
tu di sariya sibehê

4 hing4ra êvarê de
hevaU bêhevalan,
destbirayê şivan 4 dUketiyan î.

Dengête
hêstirên diUn xemgîran,
silavaji hev-veqetiyan,
girin 4 zarîna ditketiyan
tîne Ura min.
Bil4ra min tu î,

xemrevîna terkeserên dinyayê!
Dengê Ul4ra min,
çiya 4 zozanên Ulind,
kaniyên bigul 4 rihan dorgirtî,
guhê sikeft 4 serê zinaran
guhdarên te ne!
Ûsura bayê xerU
te di navpeUn darê de digerîne.
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Bilûra min, were em ê
U wt çiyayê Ulind re
U hewa kevin,
û bibin cîranê bayên xurt
4 hevaUn kimtên wan
yên U mij 4 d4man,
4têde dengê xwe berdin,
4 zarîna dengê me
Ukeve nav kortal 4geliyan
4 bêcaniya erdênjêrîn
Uhejîne;
4pêUn ava heftreng
ên xemzebaz
nalîna me Ugehîne
desta Sir4ç 4 Diyarbekrê;
4 kalîna berxan
tev sehina hespan
li me vegerînin.

BiUXra min, Unêre 4 bibihîse!

Rojç4ava,
stêra êvarê b4geş,
kolosên çiyan êngewr
4 hewraniyên wan ên sor 4 zêrîn
b4ne ç4n;
4 pêUn ava şevê ên reş
ketine dest 4 newalan
heta rûyêgir 4 kepazan.
Di qeraca de
kevirpiyê sevgera dixapînin
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4 bêdengiya şevê de
pêjna lingên mêrxasan tên.

Bilûra min,
dengê xwe berde!
Dinya, mîna zarokekî bersir,
ket dergusa xwe;

Dengêxwe berde, UUXra min,
4 jê re Ulorîne,
xema wê Urevine!
Bilûra min tu î
xemrevîna terkeserên dinyayê;
4 li rohelatî
dema ko dinya hisyar dibe
ji xew radibe
ji me re
strana azahî 4 serbestiya

Kurdistanê
Unehwirine,
4 dengê wê stranê, Ula,
mîna ttrêjên rojê ên pak 4 zêrtn
Ukeve nav dil ûguhên me.

Bil4ra min,
Tu îxemrevîna dilketiyên weUt.

Nûdem, No: 8, 1993
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MUSA ANTER

Mûsa Anter di pêşgotina pirtûka bîranînên xwe de xwe wilo
dide naskirin: uKurdistan herêma Tirkiyeyêya herî Upaşmayi

ye; Mêrdinê bajarê Tirkiyeyêyê herî Upaşmayîye; NisêUnê qeza Mêr-
dînê ya herî bi derd e; StUîU nehiya Nisêbînê ya hert bekngaz e; Zi-
vingêgundê StiliUyê heri lipaşmayîye. Ligori nifusa min ez li şikef-
tajimar didoya vîgundî hatime dinyayf.

Erê, mîna ku Mûsa Anter jî dibêje, bi awira pêşî mirov dikare bi-
bêje; ma wê çi ji vî zarokê şikeftê derkeve? Lê belê ev zarokê ku li

şikeftê rê dinyayê û dibe xwediyê navekî nemir, ev çU pênd salên
dawiyê ji rojeva Tirkiyeyc derneket.

Mûsa Anter hê di zaroktiya xwe de bavê xwe wenda dike, li ber
destên diya xwe digihê. Diya wî, ya ku ew ê heta mirinê ji bîr neke
û di bin tesîra wê de bimîne; piştî mirina bavê wî, ew Mûsakê piçûk
bi tenê nahêle, hem jê re bavîtiyê, hem jî dayiktiyê dike. Ev dayika
şareza ya ku paşê di nava malbatê de bi zana û mêrxas rête navan-
din, dibe muxtarê gund û gelek caran ji peyan bêtir xwe dide pêş.
Tu gundî vê yeka han ji wê re kêmasî nabînin, bcrevajiya wê, gelek
ji jin û peyayên gundiyan dilê xwe dibijînin jiyana wc, xarir û qîme-
tekc bcpîvan didine vê jinebiyê. Lê belê her çawan be, Mûsakê pi-
çûk xwe di nava heval û hogirên xwe de stûxwar dibîne, ji ber tune-
bûna bavê her tim bi fikir û raman e. Lc carinan be jî ew xwe ji wan
fikir û ramanan bi dûr dixe, xwe serserî berdidc nava gund, bi zaro-
kên gundiyan rc li hev didve, ji xwe re bi veşartokê, xezalê, holî, qi-
jimkal, çirê û hwd dileyize. Di lîstikên xwe de fenan nake, lê mîna
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ku di lîstikekê de bi ser bikeve, ew ê xelatê bistirie, xwe bi hemû hê-
za xwc dide lîstikan, bi serfirazî rojên xwe dibe serî.

Roj dcrbas dibin, çûyin û hatina esker û tehsîldaran ya gund zêde
dibin, diya wî ji ber nezaniya zimanê tirkî xwe lal hîs dike, li hembe-
rî esker û tehsîldaran devc wc dikeve hev; çiqas dipirse, digcre, yekî
tirkîzan nabînc, ji bcr vê yekê ew biryara xwc dide û Mûsakê piçûk
di sala 192Tm dc dişîne dibistana Kerccwsê. Gclek gundî li ber vê
yekê dikevin, dibêjin wê Mûsayê mulahîm û hurmetgir bi xwendinê
xerab bibe, li ser serê me bibe efendî û tade û zilmê li me bike. Pişrî
ku Mûsa salekê li Kcrcewsê dixwîne, paşê derbasî dibistana Mêrdînê
dibe. Dibistana Mêrdînê ji 90 xwendevanan pêk dihat. Zarokên eşîr
û serokeşîrên Omeriya, Surgûdyan, Kîkanan, Dêrika Çiyayê Mazî,
Tilermen, Mahsertê, Şermixê û hwd...bû. Ew yeka han, pişrî avaki-
rina Cumhûriyerê, metodeke asimilasiyonê bû. Dcwletc dixwest bi
asimilekirina axa û serokeşîran kurdan, kurdan asîmîle bikin û bi wê
yckê ji pirsa ku îro jî bcla scrê wan c, xelas bibin.

Mûsa bi jîrî dibistana xwe dixwîne, di demeke kurt de fêrî tirkî di-
be, êdî wergêra gundî û eskeran dike, diya xwe jî ji wê bêzariyê
azad dike. Diya xwe azad dike, lê hêdî hêdî bi zilm û stema leşke-
rên tirkan ya bêsedem dihese. Ji ber wê zilma wan ya nedîtî ji bêça-
rctiya xwe di hundurê xwc de dişewite. Eskcrên siwarî yên ku cari-
nan ji nişka vc digirin ser gundê wan, bêsedcm dewarên xelkê diku-
jin, mirîşk û heywanên navmalê didin ber singûyan, ger di ber bîs-
tanan re derbas bibin, bi sedan petêx û şebeşcn nûgihistî didin ber
singûyan, û bi wê yekê dixwazin gundiyan çavtirsandinî bikin, da
cw ji dcwlet û hcza dewlcrê bitirsin. Wê zilma ncdîtî û bêmane kir
ku Mûsa Antcr li sedemê wê bigire, lê bi salcn xwe yên biçûk, dikir
nedikir tiştek ji hev derncdixist.

Mûsa Antcr bchawe ji dibistanê hcz dikir. Ji xwcndinê hcz dikir.
Ji ber hezkirina xwe ya xwendin û dibistanê bû, ku ew bûbû yek ji
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şagirrên dibistanê yê herî jîr. Wî xwe zû dixist çavên mamostaycn
xwe, mamostayên wî jî ji ber jîrî û xwendinhcza wî zû mcyla xwc
berdidan ser wî, jê hez dikirin, destên xwe di ser serê wî re dibirin û
pê didan zanîn ku ew ê di pêşerojê dc bibe mirovekî zana, mezin û
bi qîmet. Vê zanebûn û şarezabûna wî ya dibisfanê bala diya wî jî
dikişand, loma wê jê dixwest ku ji ber pîrbûna xwe, êdî divê ew rê-
kevc şûna wê. Mûsa herçiqas neketibû şûna wê, yanî ncbûbû mux-
tarc gund jî, cw her tim li pêşiya eskeran radibû, bi tirkî bi wan re
dipeyivî, derd û kulên gundiyan bi wan didanc zanîn. Gundî bi tir-
kîpcyivandina Mûsa gelekî ecêbmayî diman, hinan jê tika û lava di-
kirin ku wî zimanî hînî wan jî bikc, da ew jî ji zimanê dewlerê fêhm
bikin. Vî zimanê dewletê ku armanca wê ji navêrakirina kurdan bû,
bi kêrî Mûsa Anter dihat, wî piştî dibistana destpêkê, rojekê mîna
lawê axayckî xwe girê dide, li hespê siwar dibe, xulamekî malbarê jî
bi qantirê dide kêleka xwe û ji bo xwe li dibistana navîn binivîsîne
berê xwe dide bajarê Mcrdînê. Ew li Mcrdînê dikeve îmtihana di-
bistana navîn û lîseyê û pişti bi du mehan ji rojnameyan dibihîze ku
wî lîseya Edenê qezenc kiriyc.

Ew êdî xort e, çardeh salî ye; diya wî doza zewacê lê dike, lê ew ji
ber hezkirin û evîndariya xwe ya xwendinê pêşniyaza diya xwe bi
xemgînî bi paş ve vedigerîne, biryara xwe ya xwendinê dide, dixwa-
ze bixwîne, zana bibe, da meriv û gundiyên xwe ji wê nezanî û ce-
haletê rizgar bike. Lê belê diya wî li hemberî wê biryara wî derdi-
keve û naxwaze lawê wê dev ji gund berde, wan bi tenê bihêle û
heta bajarê Edenê here.

Mûsa Anter gelekî li ber wê biryara diya xwe derdikeve, digirî, di-
fikire, li riyekê digere ku diya xwe serwext bike û here bajarê Edenê.
Gelo çi bike, çi neke, rojekê radihêjc rojnameya ku navê wî û yên
din ku dibistan qezenc kirine rê de ye û diçe ba midûrê Nchiyê. Bi
wê xortaniya xwe li wir jî hêsiran dirijînc, dilê midûr gelekî bi vî
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xortê çeleng û evîndarê xwendinê dişewite û jê re soz dide ku ew ê
wî bi awayekî ji bo xwcndinê bişînc bajarê Edenc. Midûr li ba xwc
scnaryoyekê çêdike, bangî diya wî dike, Mûsa bi diya xwe re dikevc
odcya midûr, midûr ji cihê xwe radibe, xêrhatinê dide diya wî, wê
dide rûniştandin, jê re dibêje ku hetanî niha wî ew li emberî dcwle-
tê parastine, lê ji niha pê vc, yanî gcr cw Mûsa neşînin dibistanê, cw
nema dikare wê û zaroyên wê li hemberî dewlctê biparcze; paşê mi-
dûr daqûl dibe, ji çavîka maseya xwe desteyek kaxez datine ser masê
û dibêj'e cv ewraqên han ji Ankarayê hatine, di ewraqan de dewlct
dide xuyakirin ku Mûsa neçe dibistanê, dê hemû malbat ji cih û wa-
rên xwe bêne surgûnkirin. Feslaya reben li ber midûr digere, bi
stûxwarî jê re dibêje, ma me çi xcrabî bi dewletê kiriye ku ew ê me
surgûn bike? Herçawan be midûr rola xwe baş dike, dixe serê xalti-
ya Feslayê û ji bo xwendinê berê Mûsa didine bajarê Edenê. Mûsa
ji kcfan difirc, di serê xwe de dinyayek xcyal û fenteziyan çêdikc.
Gava Mûsayê xort û meraqdar li stasyona Edenê ji tirênê dadikevc,
ji bcr rêwîtiya dirêj û cihê nexweş, gelekî westiyaye; lê ew dîsan ji
mîna cinan çavên xwe li der û dora xwe digerîne, ew bajarê Edenê
yê mezin, avahiyên bilind, tirimpêl û mirovên pir wî ecêbmayî dihê-
lin. Baholên wî di destên wî de ne û di nava bajarê Edenê de dime-
şe. Her tişt li vî bajarî bala wî dikişînin, ew nivîsên li ser lewheyên
dikanan yek bi yek dixwîne, di wê navê de gava çav li xortekî ku
şevqaM xwendcvanan li serî ye dikeve, hema bi lez nêzîkî wî dibe û
bi tirkiyekc devoka Mêrdînc jê pirsa: " Ma tu xwendevan î?" dike.
Lawikê xwcndevan ku ew jî ji Mêrdînê yc, li ser daxwaza wî, wî di-
gihîne dibistanê. Yek ji berpirsiyarên dibisfanê ji bo derengmayîna
Mûsa pê re dixeyidc, crza wî dişikîne û pê dide xuyakirin ku ew ê

nikaribe li wê dibistanê bixwîne. Mûsayê ku bi hêviyên mezin berê
xwe dabû wî bajarê dûr û mezin, ji ber gotin û tcwrên berpirsiyêr
gelekî li ber xwe dikeve, rûyê wî sor dibe, hêviya wî ya xurt û geş ji
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bo kurtedemekê be jî, dişikê. Lê pir tê re naçe, ji ber nûçeya ku mi-
dûr didiyê, kêfa wî difure û Mûsayê Zivingî li bajarc Edcnê dest bi
xwendina xwe dike.

Destpcka xwendina wî ya li Edcnê dibe destpêka jiyana wî ya si-
yasî jî. Ji ber ku ew ji gund hatiye û lixwekirina wî ne mîna ya baja-
riyan e, hin xortcn dibistanê zimandirêjiya dikin, qerfû henekc xwe
pê dikin, lê Mûsa bi jîrî û jêhatîbûna xwe, xwe zû dixe çavên ma-
mostayên xwe, wê nêrîn û tewra şaş ya xwendevanan ji ser xwe da-
vêje û dj demcke kurt de dibe yek ji bokê sinifê.

Rojên Mûsa Anter li Edenê xweş derbas dibin, dersên wî baş in,
kêfa wî li dh e. Di her nameya ku ew ji diya xwe re dişîne, ew behsa
başbûn û xweşbûna dersên xwe û bajarê Edenê dike. Diya wî ji ber
wî serbilind dibe, bi serê wî sond dixwe û êdî çavên wê li riya miro-
vekî xwendc û mezin e. Guhên Mûsa jî li bajarê Edenê her li ser
xwendinê ye. Ew ji bilî dersên xwc yên dibistanê dest bi xwendina
pirtûkcn felsefî jî dike. Ew hê di wê demê de Rousseau, Kant, Berg-
son, Feuerbach, Nietzsche û Shcohennaur dixwîne. Ew filosofên
Yunan yên mîna Sokrat, Eflatun, Aristo dixwîne. Victor Hugo û
Puşkîn dixwîne. Hema çi bigire hemû klasîkên rûs û fransizan dix-
wîne. Bi kurti ew gurekî xwendinê ye; tiştê dixwîne jî mîna Bedu-
îzeman Seîdê Kurdî di bîra wî de dimîne. Ew ji xwe bawer, piştî de-
mekê dikeve îmtihana beşa felsefeyê ya mamostetiya bilind ya
Stembolê. Li hemû Tirkiyeyê tenê sê kes vê dibistanê qezenc dikin
û ji van sê kesan jî yek jê Mûsa Anter e.

Lc hcr çawan be, Mûsa Anter kurd e, welatc wî li paş maye, mile-
tê wî nezan û belengaz e; her ku zanebûna Mûsa Anter zêdetir di-
be, ew bêtir bi rewşa gel û miletê xwe haydar dibe, bêtir têdigihê
ku kurd e, xwediyê zimanekî cihê, kultureke cihê, cografiyeke cihê
ye, Ew nêrîna han dike ku Mûsa Anter di pirsa kurdan de hessas bi-
be, li hemberî her celeb zulm û tadeyiya li ser kurdan derkeve, bix-

x6

bo kurtedemekê be jî, dişikê. Lê pir tê re naçe, ji ber nûçeya ku mi-
dûr didiyê, kêfa wî difure û Mûsayê Zivingî li bajarc Edcnê dest bi
xwendina xwe dike.

Destpcka xwendina wî ya li Edcnê dibe destpêka jiyana wî ya si-
yasî jî. Ji ber ku ew ji gund hatiye û lixwekirina wî ne mîna ya baja-
riyan e, hin xortcn dibistanê zimandirêjiya dikin, qerfû henekc xwe
pê dikin, lê Mûsa bi jîrî û jêhatîbûna xwe, xwe zû dixe çavên ma-
mostayên xwe, wê nêrîn û tewra şaş ya xwendevanan ji ser xwe da-
vêje û dj demcke kurt de dibe yek ji bokê sinifê.

Rojên Mûsa Anter li Edenê xweş derbas dibin, dersên wî baş in,
kêfa wî li dh e. Di her nameya ku ew ji diya xwe re dişîne, ew behsa
başbûn û xweşbûna dersên xwe û bajarê Edenê dike. Diya wî ji ber
wî serbilind dibe, bi serê wî sond dixwe û êdî çavên wê li riya miro-
vekî xwendc û mezin e. Guhên Mûsa jî li bajarê Edenê her li ser
xwendinê ye. Ew ji bilî dersên xwc yên dibistanê dest bi xwendina
pirtûkcn felsefî jî dike. Ew hê di wê demê de Rousseau, Kant, Berg-
son, Feuerbach, Nietzsche û Shcohennaur dixwîne. Ew filosofên
Yunan yên mîna Sokrat, Eflatun, Aristo dixwîne. Victor Hugo û
Puşkîn dixwîne. Hema çi bigire hemû klasîkên rûs û fransizan dix-
wîne. Bi kurti ew gurekî xwendinê ye; tiştê dixwîne jî mîna Bedu-
îzeman Seîdê Kurdî di bîra wî de dimîne. Ew ji xwe bawer, piştî de-
mekê dikeve îmtihana beşa felsefeyê ya mamostetiya bilind ya
Stembolê. Li hemû Tirkiyeyê tenê sê kes vê dibistanê qezenc dikin
û ji van sê kesan jî yek jê Mûsa Anter e.

Lc hcr çawan be, Mûsa Anter kurd e, welatc wî li paş maye, mile-
tê wî nezan û belengaz e; her ku zanebûna Mûsa Anter zêdetir di-
be, ew bêtir bi rewşa gel û miletê xwe haydar dibe, bêtir têdigihê
ku kurd e, xwediyê zimanekî cihê, kultureke cihê, cografiyeke cihê
ye, Ew nêrîna han dike ku Mûsa Anter di pirsa kurdan de hessas bi-
be, li hemberî her celeb zulm û tadeyiya li ser kurdan derkeve, bix-

x6



waze kurdan jî bike xwcdî maf û rûmet.
Mûsa Anter zarokê demekc wilo ye, ku her ji çend salan carekê

bûyereke mezin li der û dora wî qewimî ye. Cumhûriyet nû ava di-
be, scrîhildana Şêx Seîd dest pê dike, serîhildana Dêrsimc dest pê
dikc, lê ji bêhêzî û bêalîkariya kurdan, kurd dişikcn. Ev serîhildan û
liberxwedanên kurdan ji nivşê xwcnda û nûgihişti rc dibe şoperiyck
û armanccke pîroz. Mûsa jî dide ser wê riyê, ji bcr wê yekê bi hin
xwendcvanên dibistanê rc pevdiçe, tc girtin û di nava destên polî-
san de gelek heqaret lê tête kirin.

Sal dibc 1941. Mûsa Anter digel rojên xweş û nexwcş lîseya xwe
li Edenê bi dawî fîne. Ew êdî bûye narkomanê xwendinê, nikane
dev ji xwendinê berde û vegere gund, lê ji bo xwendina unîversîte-
yê bcrê xwe didc Stembolê. Çawan gava ew ji Nisêbînê çûbû Ede-
nê, Edenc jê re mezin û eccb hatibû, gava cw ji Edenê jî diçe Stem-
bolê, Stembol jê re bêhawc mezin û xweş tê. Ew li Stembolê dest
bi xwendina fakulteya edebiyatê dike. Kêfa wî gelekî ji xwendina fa-

kulteyê re rê. Pişrî ku ew li wir bi gelck xwendevancn kurd re dibe
dost, ew bêtir bi dibistanê ve rêtc girêdan. Yck ji hevalê wî yê pêşî
siyasetvan û şaîrê kurd Faîk Bûcak e. Herdu xwendevan û aktivîstên
kurd bi dîtina hev gelekî dilsa dibin, hema ku ji dersan firsendê di-
bînin, li ser rewşa kurdan bi giştî, li ser rewşa xwendevanên kurd li

Stembolc û li ser Kurdistanê gelek sohbet û gotûbêjan dikin.
Meh û sal derbas dibin, Mûsa Antcr ji jiyana gundîtiyê bi dûr di-

keve, her diçe bi jiyan, liv û tevgcra xwc dibe mîna Stemboliyekî.
Lc mîna Stcmboliyekî bi kultur... Ew kultura xwe ya nûjen li ser
kultura kevnarc ava dike. Ew hcm ji çîrok, stran û destanên kurdî
hez dike, hem jî ji muzîka tirkî ya hunerî. Ew hem berhemên Eh-
medê Xanî, Melayê Cizîrî û Feqiyê Teyran dixwîne, hem jî Balzak,
Hugo û Tolstoy... Rohilat û roava di wî de digihcn hcv, dibe yek.
Ev yeka han wî dike xwediyê zanebûneke kûr û perspektîveke fireh.

27

waze kurdan jî bike xwcdî maf û rûmet.
Mûsa Anter zarokê demekc wilo ye, ku her ji çend salan carekê

bûyereke mezin li der û dora wî qewimî ye. Cumhûriyet nû ava di-
be, scrîhildana Şêx Seîd dest pê dike, serîhildana Dêrsimc dest pê
dikc, lê ji bêhêzî û bêalîkariya kurdan, kurd dişikcn. Ev serîhildan û
liberxwedanên kurdan ji nivşê xwcnda û nûgihişti rc dibe şoperiyck
û armanccke pîroz. Mûsa jî dide ser wê riyê, ji bcr wê yekê bi hin
xwendcvanên dibistanê rc pevdiçe, tc girtin û di nava destên polî-
san de gelek heqaret lê tête kirin.

Sal dibc 1941. Mûsa Anter digel rojên xweş û nexwcş lîseya xwe
li Edenê bi dawî fîne. Ew êdî bûye narkomanê xwendinê, nikane
dev ji xwendinê berde û vegere gund, lê ji bo xwendina unîversîte-
yê bcrê xwe didc Stembolê. Çawan gava ew ji Nisêbînê çûbû Ede-
nê, Edenc jê re mezin û eccb hatibû, gava cw ji Edenê jî diçe Stem-
bolê, Stembol jê re bêhawc mezin û xweş tê. Ew li Stembolê dest
bi xwendina fakulteya edebiyatê dike. Kêfa wî gelekî ji xwendina fa-

kulteyê re rê. Pişrî ku ew li wir bi gelck xwendevancn kurd re dibe
dost, ew bêtir bi dibistanê ve rêtc girêdan. Yck ji hevalê wî yê pêşî
siyasetvan û şaîrê kurd Faîk Bûcak e. Herdu xwendevan û aktivîstên
kurd bi dîtina hev gelekî dilsa dibin, hema ku ji dersan firsendê di-
bînin, li ser rewşa kurdan bi giştî, li ser rewşa xwendevanên kurd li

Stembolc û li ser Kurdistanê gelek sohbet û gotûbêjan dikin.
Meh û sal derbas dibin, Mûsa Antcr ji jiyana gundîtiyê bi dûr di-

keve, her diçe bi jiyan, liv û tevgcra xwc dibe mîna Stemboliyekî.
Lc mîna Stcmboliyekî bi kultur... Ew kultura xwe ya nûjen li ser
kultura kevnarc ava dike. Ew hcm ji çîrok, stran û destanên kurdî
hez dike, hem jî ji muzîka tirkî ya hunerî. Ew hem berhemên Eh-
medê Xanî, Melayê Cizîrî û Feqiyê Teyran dixwîne, hem jî Balzak,
Hugo û Tolstoy... Rohilat û roava di wî de digihcn hcv, dibe yek.
Ev yeka han wî dike xwediyê zanebûneke kûr û perspektîveke fireh.

27



Ew dibc demokratekî bêhempa û humanîstekî zarşîrîn. Rewşa wî ya
taybeti hem wî bi heval û dosrên wî şîrîn dike, hem jî gelckî bala ke-
çikên Stcmbolê dikişîne. Heya wê demê jî, herçiqas ew bi gelck ke-
çikan re rabûye û rûniştiye, dîsan ji bilî Ayşeya Edeneyî wî ji kesî
hez nekiriye. Lê keçên Stembolê ku ji neteweyên cuda pêkdihatin,
xweşik bûn. Bejnên wan zirav, laşên wan li hev bûn. Ev keçên be-
dew li dora Mûsayê çelcng diçin û tên; ji bo bi wî re bibin dost û
heval can davêjin. Lê Mûsa xwe ji wan diparêze, ew her dixwaze bi
keçeke esil kurd re bizewice, zarokên wî ji jincke kurd bin. Ew ça-
vên xwe digerînc û dawiyê bi keça Abdurrehîm Rehmiyê Hekariyê,
bi Stiya Haleyê re dizewice. Niha ji Hale Xanê sê zarokên wî yên
mezin Anter, Dîde û Reşê hene. Hem her sê zarok, hem jî Xanima
Hale li Swêdê dijîn. Çawan destpêka jiyana Mûsa Anter ya Edenê
destpêka hişyarbûna wî bû, destpêka jiyana Mûsa ya Stembolê jî, di-
be destpêka jiyana wî ya rewşenbîrî. Piştî ku ew li Stembolê bi dh
dibe, hem di xwendina xwe de, hem jî di nava komele û sazgehên
xwendevanên kurdan de aktîv dixebite. Ji ber xebata xwe ya akrîv,
ew her tim derdikeve pêş, di nava heval û hogirên xwe de dibe xwe-
dî xatir û qîmet. Li Stembolê ew wextê xwe qet vala nabuhurîne,
dixwîne, dinivîsîne, dixebite. Saetên xewa xwe kêm dike. Bi xwen-
devanên kurd re civat û civînan li dar dixe. Kurdan li mala xwe ya
mezin û xweş ya li Stembolê, ku bi keda xwe bi dest xistibû, didvî-
ne, ji wan re behsa rewşa Kurdistanê, girîngiya ziman û kultura kur-
dî, hişyarî û yekîtiyê dike. Kes ji Mûsa Anter adz nabin. Zimanê wî
yê xweş, qerf û henekên wî, rûyê wî yê bi ken, nazikî û kubariya wî,
hemû guhdaran dike heyrana xwe.

Mûsa Anter mezin dibe, ew loma bi mezinên kurdan re radibe û
rûdine. Ew bi gelek navdarên mîna Abdurrahîm Zapsû, Şûkrii Ba-
ban, Şêx Şefîk Arvasî, Mehmet Mihrî Hilav, Doktor Mehmet Şukrii
Sekban, Beduîzeman Seîdê Kurdî, Bedirxan, Raşîm Mûrat Beg, Şêx
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Selahetîn înan, Şêx Alî Riza, Şêx Abdulbarî Kufrewî, Şêx Maşûk
Efendî, Tevfîk Demiroglu, Mûftû Salih Efcndî, Şcx Seyda, Nûrî
Dersimî, Kamran Bedir-Xan, Edîp Karahan, Nad Kutlay, Canip Yil-

dirim, Tarik Ziya Ekind, Yaşar Kaya, Abdurrahman Qasemlû û bi
sedan kesên din.

Ji xwe Abdurrahman Qasemlû, ji Kurdistana îranê tê Stembolê û
li ba Musa Anter û birayê xwe yê mezin bi cih dibe. Piştî ku deme-
kê li wir dixwîne, dixwaze biçe Parîsê. Gelckî kcfa Mûsa Antcr jê rc
rê, bi Kamiran Bedir-Xan, ku wê dcmê li Parîsê bû, dikcve danûs-
tandinê û bi alîkariya Kamiran Beg Qasemlû diçe Parîsê.

Mûsa Anter ne tenê alîkariya Abdurrahman Qasemlû kiriye, wî
alîkariya her kurdên bi rûmct dikir. Wî pariyê devê xwe dida wan,
dilê wî her bi wan re bû. Heta berî şehîdbûna wî bi demeke kurt,
gava mirov jê dipirsî û digot " Apê Mûsa çi bigire tu di hemû kovar
û rojnameyên kurdan de heyî", wî digot: "Lawo, ez weqfa kurdî
me".

Ew bi rasfî jî mîna weqfeke kurdî bû. Wî hemû hebûna xwc, malê
xwe, canê xwc di riya kurdîtiyê de dida. Hcrçiqas cw bi çepîti hati-
bû naskirin jî, di eslc xwc de wî ji bilî kurdîti û standina mafê kur-
dan li tu ferqeke îdeolojîk nedinihêrî. Çepîtiya wî û danûstandinên
wî yên bi komunîstan re jî, bi gotina wî, ji ber ku rasrên Tirkiyeyê
pirsa kurdan qebûl nedikirin, kurd înkar dikirin û pirê caran nêrînên
wan nczîkî yên faşîstan bûn. Lê baweriya Mûsa Anter bi çep û ko-
munîstên tirkan jî nedihat. Wî digot: "Ez dizanim ew di mesela
kurdî de ne ji dil û semimî ne, lê bclê çawan be ew behsa kurdan
dikin, ev ycka han jî min têr dike".

Mûsa Anter ne şerxwaz bû, ew di her warc jiyana xwe de aşfîx-

waz bû. Wî dixwest mafê gelê kurd bi riyên aştî, bêî ku dilopck
xwîn birijc, bcte dayin. Ew pir caran li ser navên hcrdu gelan dipe-
yivî, behsa bihcvrebûn û biratiya wan dikir. Lê belê behsa kurdan
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kirin, bi kurdî peyivîn bi serê xwe sûc bû, carinan jî sûcekî mezin
bû. Ji ber vê yekê jî Mûsa Anter li ber çavên dewlerê û karbidesrên
wê sûcdarek bû, diviya bû bihata cezckirin. Loma dcwletc pêxîla wî
bernedida, ew hcr dem digirt, diavêt pişt deriycn hesinî, zîndanên
kûr, hucreyên teng. Lê Mûsa Anter li ber xwe dida, di mehkeme-
yan de bi zanûbûn doza xwe diparast, carinan wî henekê xwe bi ha-
kim û sawdyan dikir, carinan jî bi gotinên xwe yên mîzahî ew dike-
nandin.

Baweriya Mûsa Anter bi felsefeya belengaziyê nedihat. Wî feqîrî
nametek nedidît. Wî dixwest rewşa her kurdî baş bibe, kurd ji hu-
malî, perîşanî û belengaziyê rizgar bibin; bbcwînin, bixebitin, dew-
lemend bibin. Loma wî bi xwe di pratîkc de dikir. Ma gava ew ji
Nisêbînê çû Edenê çiyê wî hebû? An jî gava ew ji Edenê çû Stem-
bolê ma ji bilî du baholên pirtûkan çiyê wî hebû? Tiştekî wî tune
bû... Lê wî ji malên xwendevanan bigire, heta xwarinxane û resto-
rantên mezin û luks vêkirin. Ew di hemû karên xwe de jî bi ser di-
ket. Li Stembolê perên wî pir bûbû, mala wî mezin û xweş bû, jiya-
na wî dewlemend bû; ew têra xwc navdar bû. Ger wî bixwesta, ew
dikarîbû di nava sosyeteya Stembolê de bibûya xwediyê dhekî xu-
yayî.

Lê gava pişfî demeke dirêj ew seriyekî diçe welêt, rewşa welêt ya

kambax dibîne, feqîrî, şerpezetî, xela û bêçaretiya welêt dibîne, agir
bi dilê wî dikeve; bi hêrs û bi girr berê xwe dide Stcmbolê û li xebat
û keftelefta ji bo kurdan kar dibe. Ew hê bêtir bi doza welêt ve tête
girêdan, dilê wî ji bo welat û welatiyên wî hê bêtir lê dide. îcar ne
tenê bi gotin, dvîn û semîneran, lê ew bi pênûsa xwe, di kovar û
rojnameyan de êrîşî polîtîkaya dewletê dike, ji bo çêkirina rê, avaki-
rina kargehan, bi destxistina mafên mirovî û demokratîk yên kur-
dan, bala karbidestên dewletê dikişîne ser pirsa, bi zimanê wê demê
"şerqê". Ji xwe rewş bi tevayî gelekî xerab e. Hemû berxwedan û
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serîhildanên kurdan ji aliyê dewlerê ve bi erdê ve bûne yek. Hemû
berpirsiyar û birêvebirên serîhildan û liberxwcdanan bi rê û meto-
dên cihê hatine kuştin, zilm û stcmkariyeke bêhcmpa li ser kurdên
herêmên serîhildanan bûye, ev zilm û stemkariya nedîtî dipijiqe he-
mû deverên Kurdistanê, esker bêsedem digirin ser gundan, li gun-
diyan dixin, bi şeref û namûsa wan dileyizin, gund û malên wan xe-
rab dikin. Ev hemû ji Mûsa Antcr vc xuya ne, ew tavilê bi hevalin
xwe re li hev rûdinên, bi hev re komîteyeke parastina mafê kurdan
ava dikin. Ji bo ku komîteya wan ji aliyê çep û komunîsrên tirkan ve
şaş neyê fêhm kirin, ew di destûra xwc de didin xuyanî kirin ku ar-
manca komîteya wan tenê parastina mafê kurdan c û ne dijminatiya
gelên tirk, ereb û faris in.

Ji bo ku ew bikaribin dengê komîteya xwe bi raya gisti ve bigihî-
ne, ew bi hevalên xwe Hûseyin Dikidyê Diyarbckirî, Talat Saygin û
Velî Doluyê Bidlîsî re hevdu dibînin, dûr û dirêj dipeyivin û bi hev
rc digihên biryara derxsitina rojnameyekê. Ew navê rojnameya xwe
jî dikin "Dide Kaynagi" yanî "Çavkaniya Dîdeyc".

Ji bcr ku hevalên wî bêperc ne, Mûsa Anter hemû mesrefên roj-
nameyê digire scr xwe û dibe sernivîskarê rojnameyc. Ew di nivîsa
xwe ya pêşî de bi firehî li ser rewşa Kurdistanê dinivîsîne û resimekî
realîst yê Kurdistanê radixe. Herwisa ew bi rêzê li ser serîhildan û
tevgcrên Şêx Seîd, Agirî, Sason, Dêrsim, Pira Reş, bûyera Sî û Sisi-

yan, ku paşc dibe çavkaniya helbesta Ahmed Arif ya bi navc "Sî û
Sc Gulle" dinivîsîne.

Êdî li Tirkiycyê dem dihate guhertin. Tirkiye ji yckpartitiyê der-
basî pirparrîtiyê dibû. Yanî êdî xwedêgiravî dawiya dîktatoriya
CHP'yê dihat, partiyekc din bi navê Partiya Demokrat (DP) ava di-
bû. Mûsa Anter jî bi niyeta ku cdî Dide Kaynagi dema xwe dagirti-
ye, ew rojnameyê digire, lê pişrî demeke kurt di Şûna wê dc rojna-
mcyeke mchanc bi navê Şark Mecmuasi derdixc. Tcnê du hejma-
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rên Şark Mecmuasiyê derketin, paşê ew jî hate rawestandin. Mîna
Didc Kaynagiyc, giraniya nivîsên Şark Mecmuasiyê jî li scr rewşa
kurdan û welarê wan Kurdistanê bû. Mûsa Anter êdî bchawe di-
weste. Çi bigire berpirsiyariya pirsa kurdî ji zaroktiya wî û hcta salcn
pênd mîna siwariyan li dû wî bû. Ji girtinê, ji taqîbên polîsan, ji ka-
rên pir mîna yên rcstoran û malên xwendevanan, ji stres û leza baja-
rê Stembolê adz bûbû. Wî dixwest bi niyeta ku bêtir bi kêrî gelê
xwe were, vegere welatê xwe û qet nebe çend salan jiyaneke bê-
deng û bêstres bijî. Wî çapxaneya xwe û gelek tiştên xwe yên din fi-

rotin û berê xwe da gundê zaroktiya xwe, Zivingê. Mûsa Anterê,
mîna ku me li jor jî qal kiribû, narkomanê xwendin xebatê bû, nika-
ne hema li gund xwe li ser piştê dirêj bike, tu karî neke û bi teralî
bijî. Ew traktoreke nû dikire û li gundê xwe dest bi çandiniyê dikc.
Jiyana gund jê re basîd, bêmane, lê heta cihekî hêsan tê. Ew çend
salekî wisan dibuhurîne. Lê rojekê ji kevnedostên wî yên li Diyarbe-
kirê pişniyaz rê û dixwazin ji bo avakirin û xebitandina hotêlekê
Mûsa Anter dest ji gund berde û here Diyarbekirê. Mûsa Anter
pêşniyaza dostên xwe Yusuf Azizogluyê parlementerê DP'ê û Ab-
dullah Ekind dipejirîne û li ser daxwaza wan dîsan gundê xwe dihê-
le û berê xwe dide Diyarbekirê. Li Diyarbekirê bi fikir û ramanên
Mûsa Anter hotêlek tête avakirin. Mûsa Anter dibe midûrê hotêlê.
Dekor, servîs û bi rêk û pêkbûna wê hotêlê dibe mîna yên Stembo-
lê yên herî luks û mîna yên Ewrûpayê. Dibêjin wê demê li Diyarbe-
kirê darên çaman tune bûne. Lê Mûsa Anter çil-pêncî daran ji der
ve dide anîn û li der û dora horêlê dide çandin. Bi xêra Mûsa Anter
e ku îro bajarê Diyarbekirê tije darên çaman e.

Ew horêla ku Mûsa Anter lê midûrtiyê dike, di demeke kurt de,
nav û dcng dide, êdî pişrî demekê, ji parlementer, walî, kaymakam,
Emerîkî û Ewrûpiyan pê ve, ji nebûna cih, hew kesî digirin hundur.
Wê ji ber wê bi rêk û pêkbûnê be ku Stevensonê Emerîkî, ku bi fer-
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qeke hindik serokatiya Emerîkayê wenda kiribû, pişti seredaneke
horêla Mûsa Anter, di deftera hotêlê de ev çend rêzên han nivîsan-
dibûn: uEz U rojhUat U bendî tisteH din b4m, U min li Diyarbekirê
xwe li New Torkê hîs kir. Em çiqast di derheqa rohilat de sasfikirî ne.
Ez di şexsiyeta Musa Anter de, hemû rohilatê 4 rohUatiyan pîroz di-
Hm.n

Di salên 54'an dc reîsê cumhûr Celal Bayar jî li Mûsa Anter dibe
mêvan û gclek gotinên pesintijî ji bo wî dibêje.

Lê armanca Mûsa Antcr nc ew bû ku bi wê horêlê kêfa siyasctvan
û scrokan bîne. Armanca wî bi wê hotêlê ew bû ku gaveke nûjen
biavêje û berê welatiycn xwc bcr bi jiyancke nûjentir bike.

Pişti hilbijartinan û biserketina Partiya Demokrat DP'ê, êdî hotê-
la Mûsa Antcr dibe cihê hcvdîtina siyasetvanên kurdan. Ii wê hotê-
lê gclek kombûn çêdibin, bingeh û planên gelek tiştan têne avêtin
û herweha di navbera siyasetvancn kurdan de gelck şer û pevçûn jî
derdikcvin.

Erê dawiya dîktatoriya CHP'yê hatiye, lê rejîma DP jî ne ewçend
ji CHP'yê çêtir e. Ger hin guhertinên biçûk çêbûbin jî, ji bo kurdan
tu guhertinên ber bi çav çênabin. Welatê kurdan dîsan tune ye, he-
bûna kurdan dîsan tête înkarkirin, zimanê kurdî dîsan qedexe ye.
Herweha zilm û neheqiya li ser kurdan jî her berdewam e. Ev ji ber
çavên Mûsa Anter narevin, hemû jê ve xuya ne. Loma ew dîsan
dcst davêje pênûsa xwe û bi hevalin xwe re rojnameyeke bi navê
Şark Postasi (Postcya Şerqc) derdixc. Di Şark Posfasiyê de quncikek
bi navc Gedkcn Posta (Posteya derengmayî) ji Mûsa Anter rc têtc
veqetandin. Mûsa Anter her roj di wê quncika xwe de bêtirs li ser
rewşa Kurdistanê dinivîsîne û bi zimanekî tûj dewlet û berpirsiyaran
rexne dikc. Ji ber nivîscn Mûsa Antcr tîraja rojnameyê ewçend bi-
lind dibc ku tcnê li Diyarbekirê hezar lib têne firotin. Gava rojna-
meya Hurriyerê pênd lib jî nedihat firotin, firotina hezar libên Şark

33

qeke hindik serokatiya Emerîkayê wenda kiribû, pişti seredaneke
horêla Mûsa Anter, di deftera hotêlê de ev çend rêzên han nivîsan-
dibûn: uEz U rojhUat U bendî tisteH din b4m, U min li Diyarbekirê
xwe li New Torkê hîs kir. Em çiqast di derheqa rohilat de sasfikirî ne.
Ez di şexsiyeta Musa Anter de, hemû rohilatê 4 rohUatiyan pîroz di-
Hm.n

Di salên 54'an dc reîsê cumhûr Celal Bayar jî li Mûsa Anter dibe
mêvan û gclek gotinên pesintijî ji bo wî dibêje.

Lê armanca Mûsa Antcr nc ew bû ku bi wê horêlê kêfa siyasctvan
û scrokan bîne. Armanca wî bi wê hotêlê ew bû ku gaveke nûjen
biavêje û berê welatiycn xwc bcr bi jiyancke nûjentir bike.

Pişti hilbijartinan û biserketina Partiya Demokrat DP'ê, êdî hotê-
la Mûsa Antcr dibe cihê hcvdîtina siyasetvanên kurdan. Ii wê hotê-
lê gclek kombûn çêdibin, bingeh û planên gelek tiştan têne avêtin
û herweha di navbera siyasetvancn kurdan de gelck şer û pevçûn jî
derdikcvin.

Erê dawiya dîktatoriya CHP'yê hatiye, lê rejîma DP jî ne ewçend
ji CHP'yê çêtir e. Ger hin guhertinên biçûk çêbûbin jî, ji bo kurdan
tu guhertinên ber bi çav çênabin. Welatê kurdan dîsan tune ye, he-
bûna kurdan dîsan tête înkarkirin, zimanê kurdî dîsan qedexe ye.
Herweha zilm û neheqiya li ser kurdan jî her berdewam e. Ev ji ber
çavên Mûsa Anter narevin, hemû jê ve xuya ne. Loma ew dîsan
dcst davêje pênûsa xwe û bi hevalin xwe re rojnameyeke bi navê
Şark Postasi (Postcya Şerqc) derdixc. Di Şark Posfasiyê de quncikek
bi navc Gedkcn Posta (Posteya derengmayî) ji Mûsa Anter rc têtc
veqetandin. Mûsa Anter her roj di wê quncika xwe de bêtirs li ser
rewşa Kurdistanê dinivîsîne û bi zimanekî tûj dewlet û berpirsiyaran
rexne dikc. Ji ber nivîscn Mûsa Antcr tîraja rojnameyê ewçend bi-
lind dibc ku tcnê li Diyarbekirê hezar lib têne firotin. Gava rojna-
meya Hurriyerê pênd lib jî nedihat firotin, firotina hezar libên Şark

33



Postasiyê hejmareke pir bû.
Gava ew piştî rawestandina Şark Postasiyê bi çend salan bi Canip

Yildinm re rojnameya Diyarbekirê Ileri Yurtê ji nû ve vedijînin, ew
jî eynî mîna rojnameyên din deng dide û di demeke kurt de bi he-
zaran tête firotin. Ji ber ku tu rojnamyên din rastiya kurdan nedini-
vîsandin. Tenê rojnameyên ku Mûsa Anter derdixistin dibûne dcn-
gê kurdan, hêvî û bawerî dida wan. Piraniya caran jî tenê ji bo ku
Mûsa Anter dinivîsand ew rojname ewqasî dihatin firotin û ewqasî
zû cihê xwe di nava kurdan de digirtin.

Di rojnameya îlerî Yurtê (1958) de êdî Mûsa Anter dest pê dike
û gotinên kurdî di nava nivîsên xwe de bi kar tîne. Gelek caran jî
ew semivîsên xwe bi kurdî datîne. Di wê demê de jî bi kurdînivîsan-
din, xwe bi saxî avêtina nava êgir bû. Loma êdî her nivîseke wî dibe
mijara gelek munaqeşeyan, çi bigire ji bo her nivîseke xwe mecbûr
dimîne berê xwe dide dadgehên Tirkiyeyê. Her ku ew bi ser Mûsa
Anter de diçin, Mûsa Anter ewçend lê gurr dibe. Carekê ew hê bê-
tir stûyê xwe dide ber kêrê û di rojnameya xwe de helbesteke kurdî
bi navê "Qimil" dinivîsîne. Ew helbesta wî hemû Tirkiyeyê li nava
hevdu dixîne. Di gelek kovar û rojnameyan de li ser Mûsa Anter û
helbesta wî ya bi kurdî tête nivîsandin. Hin dibêjin, ma tiştê wilo
dibe, çawan dikare bi kurdî bête nivîsandin, hin dibêjin, armanca wî
perçekirina Tirkiyeyê ye, hin jî gelekî bi pêş de diçin û dibêjin, divê
serê wî bête jêkirin. Tek tûk kes jî dibêjin, bavo çi bû ye, helbestek
e û hatiye nivîsandin.

Lê ew helbesta wî hem çapemeniya Tirkiyeyê demekê mijûl dike,
hem jî dike ku Mûsa Anter li ber deriyên dadgehan bête kişkişan-
din. Di her dadgehan de jî ji bo parastina wî bêhejmar avûkatên
welathez beşdar dibin, ji bo piştgiriya wî jî ji her derê kurdên welat-
hez berê xwe didin mehkemeyên Mûsa Anter. Edî ew ji bo xelkê

dibe mîna Ghandiyekî. Xelkê kurd azadiya xwe di şexsê Mûsa Anter
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de dibîne. Ew jîrîtiya wî, ew enerjîkbûn û toleransa wî, ew ruhiyeta
wî ya têkoşer ji xelkê re dibe hêviya azadî û ji bindestiyê rizgarbûna
wan.

Êdî ne tenê Mûsa Anter, lê di dema Mûsa Anter de û bi Mûsa
Anter rc tibabek rewşenbîrên kurd ên din jî gîha bûn. Ji nava kur-
dan gihîştina zana û rewşcnbîran, herçiqas ji bo kurdan mizgîniya
xêrê bû, ji bo serdesrên kurdan jî nîşana tirsê bû. Miletekî bêî zana
û rewşenbîr, miletekî kor c, bê dcst û ling e, bawî ye. Lc belê êdî
kurdan ji nava xwe rewşenbîrên xwe derdixistin; rewşenbîrên bîre-
wer, xwedî berpirsiyar û bi rûmet. Bi xêra wan rewşenbîran bû ku
dvaka kurdî di hundurê hişyarbûn û xwcguhertineke bi lez de bû.
Ev yeka han ji ber çavên dewletê nedireviya. Bi a hin berpirsiyarên
dewletê diviya bû ev rewşenbîr ji navê rabûna da wan bikarîbûna,
qct ncbe çend deh salekî din jî kurdan di xew de bihêlin, paşê jî
wan asîmîle bikin û winda bikin. Dewlet bi xurrî derdikcve nêçîra
rewşenbîrcn kurd û pênd kesên bijarte digire. Ew pênd kesên ku
niha bûye dîrok û bi navc "49'an" tête navandin, ji bo kurdan dibe
darbeycke mezin. Mûsa Anter jî di nava van pênd kesan de ye.
Hem di nava wan de ye û hem jî yek ji wan yê herî xuyayî ye. Ev
pêncî rewşenbîrên kurd ku bi biryara Celal Beyar û Cevdet Sunay
têne girtin, nêzîkî salekê di hucreyên teng de, di nava pîsî û qirêjê
de, bi rişk û spî derbas dikin. Gelek ji wan nexweş dikevin, dikevin
halerê mirinê. Emîn Batuyê Nisêbînî dimirc. Ev 49 kesên ku dimî-
nin, di wan şcrdên nemirovane û xerab de bêtirs li ber xwc didin,
carinan êrîşî yuzbaşi û binbaşiyan dikin, li hemberî wan serî hildi-
din, ji bo ku ji wê jiyana kirêt û wahşet xelas bibin, ji xwc re riya di
riya welêt de şchîdbûnê dipejirînin.

Lê şerd çiqas xerab dibe bila bibc, îşkencc çiqas hebe bila hebc,
gava xwesteka jiyanê, bawerî û berxwedan hebc, mirov dc bi ser bi-
keve. Ev 49 mirovên me jî, di gel ku bi mehên dirêj di liucreyên
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mirinê de mane jî, dîsan ew jiyan, hinan xebata xwe bi xurtî do-
mandin, hin jî westiyan û li malên xwe rûniştin. Yên ku ji ber gelek
sedeman li malên xwe rûniştin jî, dîsan dilê wan ji bo kurdîtiyê lê
didan, kengî ku fersend ketiye destên wan ew rabûne sergovendê.

Ger em salên Mûsa Anter yên Stilîlê nehesibînin, ew her di nava
xebat û kefteleftê de bû. Xebat û keftelefta wî jî ew her ajotiye ser
girrin, îşkence û surgûnan. Gelo ji bo çi berpirsiyar evqasî bi tundî
diçûn ser vî ronakbîrê kurd? Ma ev eşqiya bû, mêrkuj bû, xayin
bû?... Na, ev welathez bû, nerm bû, aşfîxwaz bû, li dijî şer û pevç-
ûnan bû. Wî ji bo lihevhatina herdu gelan bi şev û roj bang dikir.
Her destê wî yê ku ji bo aştiyê dirêj bûye, hatiye jêkirin, mêjiyê wî
hatiye qeyd kirin. Ew hatiye girtin, hatiye berdan, lê tu carî jî hêviya
xwe wenda nekiriye. Hem hêviya xwe wenda nekiriye, hem jî hêvî
daye kurdên bêhêvî. Çep bûye, lê çepan nikanîbûne wî ji xeta wî ya
milî bi dûr bixin. Enternasyonalîstbûna wî ne li ser înkarkirin an jî

biçûkdîtina nasyona wî bû. Bi zimanên din dizanîbû, lê kurdî ji bo
wî girîng bû. Ew hinekî Seîdê Kurdî, hinekî jî Bedirxanî bû. Tije
bû. Piyesa xwe "Qimil" ya ku ew di nava kurdan de kiriye navekî
nemir, di zîndanê de, di şevekê de nivîsandibû. Ferhenga xwe ya bi
Kurdî-Tirkî di hundur de nivîsandibû.

Wî gelekî guh dida zimanê kurdî. Mîna Seîdê Kurdî dixwest li

Kurdistanê dibistanên kurdî vebin. Mîna Celadet ziman yek ji şer-
rên miletbûnê didît û pêk tanî.

Lê bi tenê bû, dilopek ji deryayê bû, bêî piştgir û alîkarî bû. Heta
gelek kurdan bi xwe jî ew xebat û keftelefta wî ya ji bo ziman û
edebiyata kurdî an biçûk didîtin, an jî bêmane... Ji xwe ji nava tir-
kan yên ku nêzîkî wê fikra wî bibûna tune bûn. Kemalîstan kurd în-
kar dikirin, dîndaran umet derdixistin pêşiya milet, komunîst jî
xwedêgiravî enternasyonalîst bûn, wan jî mîna dîndaran enternas-
yonalîzm derdixistin pêşiya nasyonalîzmê. Lê her çawan be, li gorî
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ku Mûsa Anter di bîranînê xwe de dibêje: Partiyên Tirkiyeyê hemû
faşîst bûn, gelekî dûrî pirsa kurdî bûn, jê ditirsiyan, jê direviyan. Lê
belc komunîstan xelasbûna kurdan jî di sosyalîzmê de didîtin. Yanî
qet nebe wan hebûna kurdan qcbûl dikirin.

Hcrçiqas Partiya Komunîst ya Tirkiycyê li dû Mûsa Anter digere
jî, cw nabe endamê wan. Lê belê ew komunîstên Tirkiyeyê yên se-
reke mîna; Nazun Hikmct, Mehmet Ali Aybar, Behicc Boran, Aziz
Nesin, Rifat Ilgaz, Kemal Sulker, Dr. Hikmet Kivilamli, Nihat Sar-
gin, Sadun Eren, Mihri Belli û bi dehan kadro û serokên komunîs-
rên tirkan nas dike, bi wan rc dibe heval. Ew li ser pirs û pirsgirêkên
dinyayê li hcv dikin, lê di pirsa kurdî de gelekî ji hev dûr difikirin.
Mûsa Anter pirsa kurdî pirseke bingehîn ya Tirkiyeyê dibîne û bêî
çareserkirina vê pirsa bingehîn, ew nc bawcr e wê sosyalîzma ku ko-
munîstên tirkan behs dikirin, bi dh were.

Wek me li jor jî gotibû, herçiqas fikrcn Mûsa Anter milî bûn jî, wî
ji çep û komunîstan wêdetir kes nedît, da ew ji bo pirsa kurdî bi
wan re bixebite. Loma ew dikeve nava TÎP'ê (Partiya Karkerên Tir-
kiyeyê). Ew di nava TÎP'ê de ji dil dixebite û hcta ku jê rê ew li ser
Kurdisfanê û riyên çarescrkirina pirsgirêka kurdî endamên partiyê
yên din agahdar dike. Ew di nava hevalên xwe yên partiyê de ewqas
bi pêş de diçe ku, di hilbijartina parlementoyê ya 1965'an de, ji bo
berendametiyê, ji wî pê ve kes nayên bîra partiyê. Ew jî wê pêşniya-
za partiyê dipcjirîne û ji bo hevdana dengê kurdan xwe berdide na-
va gund û bajaran. Ew piraniya propoganda xwe bi kurdî dike, pişfî
kurtedemekê ew ewqasî tê naskirin û hezkirin ku cihê ew diçiyê mi-
let radibe scr piyan. Ew bi rêra hilbijartina sê parlementan dengan
didc hcv, lê lîstika partiyc wî ji parlementoyê bêpar dihêle.

Hemû jiyana Mûsa Anter ya bi rêkxistinî tcnê cw kurtedema en-
dametiya TÎP'ê bû. TÎP jî partiyeke legal bû. Digcl ewqas xebata si-

yasî û kulturî, ne berî wc, ne jî pişti wê ew nekete tu partiyan, di tu
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partiyan de kar û berpirsiyarî hilnegirt ser milên xwe. Heta gava di
salên 601 de DDKO (Devrimci Dogu Kûltur Ocaklan) ji aliyê
kurdan ve rête avakirin, Mûsa Anter her alîkariyê pê dike, lê aktiv di
nava wê de naxebite.

Herçiqas ew aktiv di nava DDKO'yê de cih negire jî, ew ji ber ça-
vên dewletê nareve, hertim di bin konfrolê de ye. Gava di 12 Adara
70'yî de rête girtin, ji ber kurdîtiya xwe îşkenceyên nedîti dibîne.
A

Edi kal e, be taqet e, lêdan û îşkence wî bêtaqettir dike. Gava tê
berdan, ji hêrsan, ji westandinê, ji stresê, ji ber girtin û lêdanê xwe
dide alî û li gundê xwe vedigere. Dixwaze çend salên ku maye, li

gund, di nava nas û dostên xwe de derbas bike. Pêşî li Zivingê, paşê
jî li Stilîlê bi dh dibe. Ji xwe re li Stilîlê xaniyekî ava dike, erdan da-
jo, heywanan xwedî dike. Jiyan basît e, lê xweş e. Jiyana bi zanebûn
xweştir e. Mûsa Anter xwedî zewq e, bi kultur e, dîtiye. Ew dixwa-
ze li gund jiyaneke xweş ava bike. Bi xwezayê re bibe yek. Ew be-
xçê mala xwe dixemilîne, di hewşê de cihokên biçûk çêdike, tê de
masiyên curbecur xwedî dike; mirîşkan, kiroşkan, pisîkan di hewşa
xwe de xwedî dike. Ji zarokan hez dike, nerm e, riibiken e. Xwari-
nên curbecur çêdike, gundiyan diezimîne, dixwaze qet nebe gundi-
yên xwe biguhere, wan hişyar û zana bike. Pêşî baş e, gundî lê guh-
darî dikin, xatir û qîmet didinê. Ew paşê li jiyana vî peyayê ku zaro-
kê herêmê ye, ecêbmayî dimînin. Hinek dibêjin Mûsa dîn e, hinek
henekê xwe pê dikin, jê re xeberan didin. Mûsa dibîne ku ew ê ni-
kanibe gundiyan biguhere, lê her ku diçe ew bi xwe rê guhertin, bi
xwe di bin tesîra gundiyan de dimîne.

Ew gelek salên dirêj bêber, li gund rûdine. Ew nanivîsîne. An jî
dinivîsîne lê çap nake. Tevger xurt e, parti û rêkxistinên kurdan ên
îlegal pir bûne. Lê Mûsa Anter nakeve nava wan, li derveyî wan di-
mîne. Tu carî li dijî wan jî ranaweste, alîkariya ku dikeve ser milê wî,
ew ji dil dike.
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Carekê ku ew ketibe deftera dewletê bes c, dcwlet pêxîla wî ber-
nade. Bi gotineke kevin, ew "mîmlî" ye. Ji bcr vc yckê her ku bûye-
rck, protestoyek, an jî tevgcrck li herêmê çêbibe, dewlet li deriyê
Mûsa Antcr dixc; şev be, roj be, ferq nake, wî bi wê kalîtiya (pîrîti)
wî ji malc dibin, bi rojan girrî dihêlin, hcqareta dinyayekê lê dikin.
Pişrî bêdengiya 10-15 salan êdî Mûsa Antcr hew debar dikc, wê bê-
dengiya dirêj diçirîne û li kevncdosta xwe, yanî li pênûsa xwe vedi-
gere. Lê vedigerc û bcwestan dinivîsîne. Mîna ku tola salan hiltîne,
bi girr dinivîsîne, xurt dinivîsîne, çi bigirc ji hcmû kovar û rojnamc-
ycn kurdan rc dinivîsîne. Bi gotina Yaşar Kaya, ew dibe derwcşek.
Li hemû dvîn, kongre û konferansan amade ye. Mîna xortekî ye,
enerjîk e, bêtirs c. Lê hcza ncqenc dest ji vî qend berhade, li dû wî
ye, jc bi tirs c. Ji ber wc tirsa xwc êdî dcbar nakc, loma bi zanebûn,
wî li serbajarê welatê wî bi xayinti dide kuşfin. Mûsa Anter li kuçe-
yek ji kuçeyên bajarê Diyarbekirê, di nava xwînê de vedigevize; bi
dilekî pak û wijdanekî rehet. . .

Ntidem, No: 11, 1994
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NUREDIN ZAZA U ÇIROKEN WI

Dr. Nûredîn Zaza, yê ku di nav koma hevkarên Hawarê de yê
herî xort bû, jiyana wî jî mîna ya pirr ronakbîrên kurd trajîk;

lê bi rûmet, pirrhêl, rengîn, bi tecrubeyan tijî û dewlemend derbas
bû. Wî ji welêt bêtir dûrî, xerîbî û sirgûnî dît. Hê di deh-yanzdeh
saliya xwe de ew mecbûr dimîne, digel kekc xwe Dr.Nafiz dh û wa-
rê xwe terk dike, ji ber zilm û zora tirkan, ji ber taqîbkirin û stem-
kariya polîsên wan nake der, riya azadî û rizgariya xwe di revê dibî-
ne. Ew û kekê xwe Dr. Nafiz baz didin û derbasî Sûriyê dibin. Ew
pêşî diçin Helebê, paşê jî bi alîkariya hin kurdên nas û welathez li
Şamê bi cih dibin.

Nûredînê biçûk û kekê xwe demekê ji hev diqetin. Ji ber ku kekê
wî doktor bû û welathezekî dilşewat bû, ji bo ku alîkariya kurdan
bike, wan derman û derzî bike; ya girîngtir jî wan ji nezanî, belen-
gazî, perîşanî û bindestiyê rizgar bike, berê xwe dide beriya Cizîrê û
li wir di nexweşxaneyekê de wek bijîjk û di nav gel de jî wek ma-
mosteyekî azadiyê dest bi xebatê dike.

Nûredînê Biçûk, lê yê ku niha di dibistana Fransizan de xwendiye
û xwe gihandiye, bûyerên Tirkiyeyê roj bi roj taqîb dike û dilê wî
her ji bo gelê wî lêdixe. Loma, ew bombebarandina dewleta Tirk ya
li ser Dersimê tehmûl nake, ji bo protestokirina van kirinên dewleta
Tirkiyê, bi hin hevalên xwe re (ku paşê di bin navê Hêvî de komele-
yekê ava dikin) li sefaretên hin welatên Ewrûpayê digerin, ji bo pişt-
giriya gelê kurd û lidijderketina ordiya hov, ji wan alîkariyê daxwaz
dikin.
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Nûrcdîn Zaza Ii pir welatan digerc. Pêşî Sûrî, paşê Iraq, Lubnan
û Siwîsre... Ew di vê gera xwe de, an jî di vê jiyana xwc ya sirgûnc
de pir caran tê girtin; lêdan, îşkencê û zulmê dibîne. Ew di zînda-
nên kûr û tarî de hesreta çirûskek roj dikişîne. Girtin, lêdan û îsken-
ca ku lê dibe, wî hê bêtir ber bi xebarê ve dikişînc û ew hê bêtir li

xebarê gurr dibe. Ew bi mamosta Cegerxwîn re dibe yek û bi hel-
bestcn wî, ku wê demê ji bo kurdên razayî, zengilê jixewşiyarkirinê
bû, pê xelkê ji xewa nezanî û kirct şiyar dike; bi Osman Sebrî re, ku
cw jî weke wî mecbûr mabû, welarê xwe terk kiribû û li Sûriyê bi
cih bûbû, yekcmîn car, di sala 1957^ dc bingehê Partiya Demok-
rat a Kurd (P.D.K.) dafînin. Berî lidarxistina Partiyê, cw li Ewropa-
yê, di sala 1949-an de bi hin hevalên xwe re "Komela Xwendckarên
Kurd Li Ewrûpa" ava dikin û berpirsiyariya wê jî hildigirc ser milên
xwe. Bi avakirina vê komelê re gclek crîş tênc ser Niûredîn Zaza. Ev
êrîş nc bi tenê ji welarên dagîrker, herweha ji komunîstên dogmatik
yên welatên dagîrker jî dihatin. Van celeb komunîstan Nûredîn
Zaza bi nasyonalîsti sûcdar dikirin û xwe jî bi înternasyonalîsti dida-
ne pêş. Lê, ew înternasyonalîstiya wan, hindik ba jî, dîsan gelê kurd
jê destkewfî nedibû û jê bi qasî misqalekî fêde nedidît.

Nûredîn Zaza di sirgûnê dc her sirgûn dibû, xwe nedida dest, dîlî
û bêdcngî nedipcjirand; her li ber xwc dida, hcr dixebitî... Wck mî-
nak; wî li Sûriyê partî danî, li Swîsê komele ava kir û rojnameya bi
navê "Dcngê Kurdistan" derxist, li Bêrûdc berpirsariya radyoya
kurdî, ku bermayê Mîr Kanûran Bedirxan bû, girt ser milê xwe.

Vî ronakbîrê kurd c bi rûmet, tu carî li ber zilm û zorê, neheqî û
pîkoliyê scrî dananî. Lê mixabin, kansera kambax pençc xwc avête
vî camêrê rûspî, scriblind, zana û têgihişfî û li xerîbiyê serê wî danî.
Vê zerara mezin dostên kurdan xemgîn û dijminên wan jî dilşa kir.

Dr. Nûredîn Zaza heta bi wefatkirina xwe jî Ii Swîsreyc dima. Ew
li wir bi jinekc swîsrî rc zewicî bû û bavê lawekî bû. Ew li welatê
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xwe yê sirgûnê doktora xwe li ser "Herikîna Personalist di ramana
fîlosofê fransiz Emmanuel Monnier" de dike û ji bilî xebatên xwe
yên milîtanî û siyasî jî gelek bend û nivîsên bi kurdî, erebî û fransizî
dinivîsîne û pirtûkeke helbestan bi navê "Şerê Azadî" çap dike. Du
pirtûk jî bi fransizî "Contes et Lê gendes du Kurdistan" û "Ma vie
de Kurd" derxistine. Romana Ereb Şemo wergerandiye, destana
kurdî "Memê Alan" digel pêşgotineke gelek dirêj û bedew amade
kiriye û hê jî gelek tiştên wî yên neçapkirî hene.

Lê, digel hemû tiştan, di gel xebatê wî yên siyasî, nivîs, bend û
pirtûkên wî jî, dîsan ji bo min tiştên herî balkêş li ba Nûredîn Zaza,
çîrokên wî ne. Ew di aliyê nivîsandina çîrokan de xurt, rêgihişrî û li

gorî dema xwe nûjen bû. Hê di bîst û du saliya xwe de gava çîroka
wî ya yekemîn "Xurşîd" di kovara Hawar, hejmar 27, 15 Nîsan
1941-ê de derketibû, ez bawer im dê pir kêfa xwendevanên Hawa-
rê hatibe.

Ev çîroka wî ya ku di bin navê Nûredîn Ûsiv de hatiye nivîsandin,
di derheqa peyakî bi navê Xurşîd de ye. Xurşîd dewlemendê gund
e. Rojekê ji vî dewlemendê gund re lawek çêdibe. Ev camêr ji bo
navê lawê xwe diçe mala melê gund. Mele peyakî welathez e û navê
wî Cemşîd e. Ew vî navê xwe yê şîrîn diyarî lawê Xurşîd jî dike.
Xurşîd bi vê yeka han pir dilşa dibe û bi kêfxweşî ji ba melê dide rê
û diçe malê.

Pişrî şanzdeh salan, ji bo ku lawê Xurşîd, Cemşîd, bi serfirazî di-
bistana xwe xelas dike, bavê wî ji bo dayina mewlûdekê dîsan diçe
nik melê. Mele dîsan bi rûkenî Xurşîd qebûl dike û ji bo serfirazî û
zîrektiya lawê wî mewlûdeke kurdî dixwîne.

Piştî heşt salên din, vê carê jî Xurşîd ji bo mehra lawê xwe diçe
mala Melê. Mele bi kêfxweşî mehra wî jî dibire. Heya berî ku kurê
Xurşîd, Cemşîd, bi dû destikên keştiya xwe di avê werdibe û difeti-
se, Xurşîd wek xortekî bextiyar e. Ew dilşa ye, bi hêvî ye, xurt û li
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ser xwe ye. Lê pişrî windakirina kurê xwe, yê ezîzê ber dilê xwe,
Xurşîdê weke çiyayekî dikevc, kal dibe, rû lê diqermiçe, pişt lê ditc-
we û por û rih lc spî dibin. U ew bi wî awayî diçe ba melê, bi srûx-
warî wê nûçeya reş digihînê. Mcle yê ku hcm zane ye û hem jî we-
lathez e, Xurşîd teselî dike, ew bi zanebûna xwc û Xurşîd jî bi malê
xwe bi xorrên gund re dixebitin, xwestina Ccmşîd tînin dh, wan di-
din xwendin û daweta çil xortcn hêja û miletperwer, digel ku Xur-
şîd di sergovendc dc yc, çêdikin.

Di hezîrana 1941-ê, di hejmara 29-an de jî bi navê uDerketi" çî-

rokeke Nûredîn Zaza heye. Ev çîroka ku bi bêhnekê têtc xwendin
û weke helbcsteke bedew diherike, li ser derketiyan e.

Derketi; ew kesên ku ji welarên xwe dcrketine, terka wclaltê xwc
kirine, bi çol û çepclan ketine û ji xwe re li dûriyê li starckê gcriyan
c. Zaza di vê çîroka xwe de dide zanîn ku dûrî çiqas xweş be jî, dî-
san mal, yanî welat xweştir e. Xwarin, lixwekirin, vexwarin, xweza û
stranên welêt bi mirov xweştir û şîrîntir in.

Di eynî hejmarê de, yanî di hejmara 29 ya 10'ê hezîrana 1941'ê
de çîrokeke wî ya din jî bi navê uGuU" heye. Gulê mêrê xwe, yê ku
bê dilê wê yc dikuje, paşê bi qiralê çiyan, Qpçoyê Pola re derdikevc
çiyê. Gulê jineke bejinzirav, spehî, şîrîn û mêrxas e. Lê di çavê gun-
diyan de jineke qehpik, bênamûs û xerab e. Qoçoyê Pola ku gelck
xerabî û rêbirrî kiriye, ji bo ku êdî li hemberî dijminê gelê xwe şer
bike, di hizûra gundiyan de sond dixwe.

Nûredîn Zaza hatina Qpço wilo salix dide:
uGundî di mêvanxana Reso de nînistiUin 4 daxiftin. Dijminji

gund U tenê qonaxekê d4r Ui, nixtagundê Şadiya di nêzîk de wê bi-
keta axa bav 4 kalan.

Herkes diponijîn 4 li çarekê digeriyan. Ezmangirti b4, bandevekê
ji resiya şevê re hîn bêtir tirs dida. Di vêgavê de derî bi şidet vebti; qi-
raU çiyan, Qpçoyê Pola bi heşt mirovên xwe ve kete hudir. Cttên wan
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sil bûn, av di tivingên wan re dihate xwarê. Gunidyangişan da ber
qiran: Poloyê kurd, sergevazê çiyayên Kurdistanê, fermo".

Qpço bi çil gundiyan re li hemberî dijmin kemînê vedigirin û bi
hêrs û rik li hemberî dijmin şer dikin. Gulê radihêje xencerekê û de-
mekê winda dibe. Paşê gava cw di reşayiya şevê de ji hember rê,
gundî û Qoço wilo têdigihîjin ku Gulê ew xistine xefka dijmin; lo-
ma gundî Qoço hêrs dikin û Qoço jî berê tivinga xwe bi Gulê vedi-
ke û bi hêrs berdidiyê.

uBerikê wek qîrekê tariya sevê çirand 4 armanca xwe a zirav wek
çarşeveke hevrîşim raxiste erde

Lê paşê gava zora dijmin dibin û li gund vedigerin, di malekê de
tiştekî ecêb dibînin.

uSerê zaUtê dijmin ji laşê wê hatiUi Urrîn 4 xencer U xwîn Ui...
Di kulma zêbit aguvastî degurzek porên GuU ên zerpêl didan".

Gava qiralê çiyan Qoçoyê Pola vê mêrxasî û binamûsbûna Gulê
dibîne û bi rastiyê dihese, rohnî di çavan de namîne, radihêje xen-
cerê û bi bayê bezê derdikeve û nema xuya dike.

Çîroka uKeskesor" jî di derheqa serîhildana Şêx Seîd de ye. Ev çî-
roka ku bi forma kesê yekemîn hatiye nivîsandin, xuya ye bîranîne-
ke Nûredîn Zaza ya zaroktiyê bi xwe ye.

Nûredîn zarok e, diçe dibistana tirkan. Tam di destpêka biharê de
ye. Yanî gava êdî zivistan dhê xwe ji biharê re û sarî jî dhê xwe ji

germê re dihêle, Nûredîn guhertinekê di mirovan de dibîne, tiştin
dibin. uGelo ev çi ye, çi dttteV Nûredînê xwendevan ji xwe dipirsc.
Lc paşê ji çûyin û hatina mezinan, ji tevgera wan, ji rabûn û rûnişti-
na wan, ji peyv û gotinên wan têdigihê, ku şerek dike dest pê bike;
şerê kurdan, serîhildana wan li hemberî dewleta tirkan. Têkoşerên
kurd demekê baş li ber xwe didin, xwe ji ber êrîşên dijmin diparêzin
û paşê jî dijmin ji bajarê xwe derdixin.

Zaza vê yeka han wilo salix dide:
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uEsker top mitralyozên xwe berdidan 4 direviyan. Mezinên bajêr
yên ko berê berberi U hev re dikirin, U hev dihatin 4 cek didan miro-
vên xwe".

Şerkcrên kurd yên ku ji bajêr derkctibûn û dabûn ser pişta dij-
min, milet bc sebir li bcndî vcgera wan c. Dû rc gava pêjna hatina
wan dikin, uHatin, nêzîk Uin, kurd hatin" dibêjin. Ev yeka han zû
di nava bajêr de belav dibe, her kes pê dihesin uXort 4 mêr U çekên

xwe ve, hin U dehol 4 zirne, hin siwar, hin peya; U hezaran 4 U den-
"gê her Ujî kurd! her Hjî Kurdistan! her bij'i serbestî! ve pêrgî şerva-
nên xwe tên.

Xuya ye ev azadî û kêfxweşiya milet zêde dom nake. Dijmin bi
hemû hêza xwc ve digere ser wan; kêfxweşî û dilşahiya wan li wan
dike dûjeh, wan şerpcze dikin. Yanî wê azadiya ku wan ji bo kurte-
demekc bi dest xwe xistine, bi hovîrî ji wan disrînin.

uAla rengin, şan 4 riimeta me çirandin, avêtin ber lingên xwe, pê-
U kirin 4 U s4na wê ya xwe, ya xwînxwaran danîn. Ziman 4 stra-
nên kurdî bend kirin 4 tirsek dijwar xistin dttê xeUzê."

Çîroka bi dû vê dc jî ya bi navê "Stêrk" e. Srêrk çîrokek evînî ye,
ji "Les Etoiles", D'alphose Daudet adaptation e. Ez dikarim bêjim
ku ev çîrok yek ji çîrokên kurdî ya herî xweş û bedew e ku min
xwendiye û jê hez kiriye. Ev çîroka ku gelekî nêzîkî realîzmê ye, lê
di eynî demê de pirr romantik e, di derheqa şivanekî û keça axc,
Mijganê de ye. Di derheqa evîna wan de ye, an jî di derhcqa cvîna
şivcn ya nîvplatonîk dc ye.

Ew xortc diltenik, dilketiyê Mijganê, li ba bavê wê şivan e. Cihê
şivên bi qonaxekê dûrî mala axê yc. Ew di xaniyckî mîna holikekê
de dijî û ji panzdeh rojan carekê xwarina wî jê re diçe. Piraniya ca-
ran, pîrê, ku cw jî li ba mala axê xizmetkar e, xwarina şivên jê rc di-
be. Rojekê pîrê ne hazir e û kesekî din ku bikaribin xwarina şivên jê
re bibe tune ye, ji ber vê yekê keça axê, Mijganê, digel xwarina şi-
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vên ya panzdeh rojan li hespê siwar dibe û berê xwe dide zozên, ba
şivên.

uMijgan U bejna xwe ya zirav 4 narin, U çavên xwe yên çekng 4

bi cttên xwe ên xemilandi 4giran spehiti bi xwe Uî. Ciyê wê bajar,
xaniyên delal 4 îşê wêgovend reqs 4 straran Ui; U ne çiya, rêl 4 qan-
tir b4n."

Gava şivan bi wî awayî çav li Mijganê dikeve şaş dibe, bi çavên
xwe bawer nake.

uMexhiqa çekng! Çavên minjê nediUin. Carapêşî min ewjipirr
nêzîk de didît. Niha ew li ber min sekinîUi 4 tenêji bona çavên min
b4.n

Lc ew yeka han ji şivên re ne ewçend hêsan bû. Ya ku ew di xewn
û xeyalan de lê difikirî, niha li ba wî, zadê wî yê panzdeh rojan jê re
anîbû. Ji ber vê yekc jî ew şaş bûbû. Gava ew pê re dipeyivî jî, dilê
wî hildavêt, hişê wî diçû û qirika wî dihate girtin.

Ji ber ku baran tê û çem weke lehiyekê radibe, Mijganê nikare li

çem bixe, derbasî aliyê din bibe û here malê, loma bi tirs ber bi şi-
vên ve vedigere. Şivan vê mêvana xwe ya ezîz bi dilxweşiyeke bê-
hempa qebûl dike, ji bo ziwakirina kincên wê jê re agirekî dadide,
di wê navê de jî jê re xwarinekê û tasek şîr amade dike. Paşê jî jê re
ji pûş û ji postê mihê cihekî razanê çêdike.

Ew yeka ku ji bo şivên bi tenê xewn û xeyal bû, niha rasti bi xwe
bû. Loma jî wî tu caran ezmanek mîna ezmanê wê şevê kûr û srêrk
weke yên wê şevê geş nedîtibû.

Keça axayê wî ye, seveder maye û xwe spartiye wî. Şivanê diltenik
ji evîna wê pê ve li tu tiştekî din nafikire. Yanî li gor gotina şivên,
uLi tistekîxerab nafikire."

Xuya ye di wê holikê de li ser wî pûşî xewa Mijganê direve, ew ra-
dibe ser xwe û derdikeve der.

uDeriyê holikê veUi 4 wek Hva çardeh sevi keçika delaljê derket."
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Di hejmara 35'an a kovara Hawarê de jî çîrokek Zaza bi navê
"Pertsanf heye. Perîşanc ya li scr xcyalekê hatiye avakirin, wilo
dest pê dike:

uLi taxa mahciran, ji oda xwe temasa baxçeyên Şamê dikim. Ji
niskê ve zozanên Kurdistanê ên bitind, bi dar 4 avên cemîdî tên Ura
min. Ez xwe li wê derê, U ser kanîkê, li bin daran diUnin." Û wilo
dom dike, di van xeyalan de kûr diçe, digel xweşî û spehîbûna Kur-
distanê, ew zilma leşkeran, stemkariya wan, perîşanî, belengazî, paş-
demayîn û nezaniya kurdan û welatê wan dibîne û di vê rêwîtiya xe-
yalan de dîsan bi paş de rê Şamê, dikcve oda xwc û li ber pencera
xwe xuya dike. Bê hcmdê xwe keserekê dikişîne û ji xwe re dibêje:

"Nezani... Nezani... Nezanî..."
Evîna Perîxanê jî di hejmara 37'an a Hawarê de weşiya ye. Çîrok-

nivîs vê bûyerê ji destpêka sedsala 19'an distine. Ev evîn ne evîna ku
em pê dizanin, ne evîna xortekî ye. Evîna Perîxanê evîna welêt c,
evîna gelê wê ye. Evîna bavê Perîxanê jî evîna gel bû, evîna welêt
bû. Lê bavê wê yê girs, çeleng, dewlemend û miletperwer di ber vê
evîna xwe de şehîd dikeve. Şehîdketina bavê Perîxanê gelekî tesîrê
lê dike, dilê wc yê tenik perçe dike. Perîxanê, keça kurd a zana û tê-
girtişrî zêde reş girê nade û şûnê nagerîne. Ew dixwîne, xwe digihî-
ne, bi dil û can û bi bawerî dide ser riya bavê xwe. Di demeke kurt
de gelek mirov li dor xwc didvîne û dibe serok û şîretkera wan. Lê
mixabin, ew jî mîna bavê xwe ji wê cvîna pak rc dibe gorrî, lê ji aliyê
din jî li ser riya hizir û ramana wê kurd cih bi dh rizgar dibin.

uN4çeyên serdestiya Kurdistanê dihatin. Xettti hêstirên şîn 4 sahiyê
dirijandin ûgiyanê Perîxanê di tava ala rengîn de diçirisî 4jigiya-
nê bavê xwe re dikeni."

Nûredîn Zaza di hemû çîrokên xwe de zimanekî sivik û zelal bi
kar anî yc. Ez bawcr nakim ku wc tu xwendevan di xwendina van
çîrokan de zchmetiyê bikişîne. Digel sivikbûn û zelalbûna zimên,
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ew felsefe û psîkolojiyeke kûr jî bi kar tîne. Mirov vc jêhatibûna ma-
maosta Nûredîn Zaza di pêşgotina Destana Mcmê Alan de baş di-
bîne.

Mirovekî ji Kurdistanê, ku li Ewrûpayê bi pîvana întelektuelên
ewrûpayî dijiya, lê wek kurdekî welathez û bi rûmet serî danî, divê
ku neyê jibîrkirin. Divê kurd ji bcr mirovekî nola Nûredîn Zaza ser-
bilind bin, ji nûjentiya fikir û ramanên wî destkewti bibin û dhekî
pak jê re di quncikeke dilê xwe de çêbikin.

Karlstad, 1986
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LI MALA CEGERXWIN

Berî niha bi du sal û çend mehan, êvareke havînê min ji mala
Cegerxwîn re telefön vckir. Jinekê bcrsiva telefonê da. Min ji

jinikê pirsî:

- Gelo ma Seydayê Cegerxwîn li mal e?

-Tukîyî?
- Ez Firat im, Firat Cewcrî. . .

- Ha, deqîqeyekê, jinikê got.
Ne deqîqeyek lê du-sc deqîqe di navberê derbas bûn, dûre Ce-

gerxwîn hate ser telefonê. Wî bi dengc xwe yê gurr got:
-Elo!
- Êvarbaş Seyda!
- Evarbaş. Min tu nas nekir bavo, tu kî yî ?

- Ez Firat im Seyda, Firat Cewerî. . .

- Tu çawa yî, tu baş î Firat ?

- Ez baş im Seyda, spas. Tu çawa yî?

- Ma cz ê çawa bim, wî bi derd got. Dara ter û hişk, ya ciwan û
bi emir nabin wek hcv. Gava mirov kal û pîr dibc, êş û jan li giyanê
mirov pcyda dibin, mirov li bendî mirina xwc radiweste.

Wilo xuya bû ew pir nexwcş bû, loma cz zcde pê re nepeyivîm.
Min gotiyê:

- Baş c Seyda, min dil hebû ku cz sibehê werimc ba wc, ma gelo
hûn ê sibehê li mal bin?

- Erê we, kerem bike.
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Dotira rojê, ez digel gurzek gul çûme mala wan. Baş nayê bîra
min, ez wilo bawer im an kevaniya wî bû, an jî neviya wî bû li min
derî vekir. Min solên xwe ji pê kirin, çakêrê xwe bi dar ve kir ez der-
basî oda rûnistinê bûm. Cegerxwîn li ser yanê rûniştibû. Gava ew
çav li min ket, wî xwest ku ew rabe ser xwe û bixêrhatiniyê bide
min, lê wî kir û nekir ew nikarîbû rabûya ser xwe. Hingî min destê
wî hejand, destc xwe da ser milê wî û got:

- Ez rice dikim Seyda, tu li cihê xwe rûnê.
Ez li kêleka wî rûnistim, me hebekî li hal û wextê hev pirsî, cm

hebekî jî li ser Swêdê û rewşa wê peyivîn. Dû re wî ji min pirsî:
- Firat, tu ji Dêrika Çiyayê Mazî bûyî ne wilo?
- Belê Seyda, ez bi eslê xwe ji wir im.
Wî bi tiliya xwe ya girdikê birûyê xwe rast kir û peyva xwe do-

mand:
- Dêrik gola kulturê ye. Min li Dêrikê meleti kiriye. Ger ez neçû-

bûma Dêrikê, min Girê Tûrcelê, Pozê Qîza Qirêl, Xab, Kulêbê û
ew dehl û rezên Dêrikê nedîtiba, ez bawer nakim ku ez bibûma tu
şaîr. Min îlhama xwe û şaîrtiya xwe ji Dêrikê stendiye.

Em li dor nîv saetê li ser Dêrikê, li ser başbûn û mêvanperweriya
dêrikiyan peyivîn. Dû re heta ku çay û mêwe hatin, wî ji min re
behsa serpêhatiyên xwe kirin.

Cegerxwînê ku bi sê emran ji min mezintir bû, mîna ku em heva-
lên hevdu bûn ew bi min re ketibû gotûbêj û sohbetê. Pişti em
bîskekê jî li ser rewşa xwe û li ser rewşa welêt peyivîn, êdî me peyv
dagerand ser huner û edebiyatê. Ji ber ku Cegerxwîn di hevpeyvî-
neke xwe de li hemberî helbesta serbest derketibû, min jê pirsî:

- Çima Seyda, ji bo çi em helbesta modem nenivîsin?
- Ji ber ku guhê kurdan hînî muzîkê bûye. Helbest jî divê musîkî

be, bi wezin be.
Min jî wî re ji helbestkarê rûsî, Mayakovskî, helbestek, ji helbest-
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lên hevdu bûn ew bi min re ketibû gotûbêj û sohbetê. Pişti em
bîskekê jî li ser rewşa xwe û li ser rewşa welêt peyivîn, êdî me peyv
dagerand ser huner û edebiyatê. Ji ber ku Cegerxwîn di hevpeyvî-
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- Çima Seyda, ji bo çi em helbesta modem nenivîsin?
- Ji ber ku guhê kurdan hînî muzîkê bûye. Helbest jî divê musîkî

be, bi wezin be.
Min jî wî re ji helbestkarê rûsî, Mayakovskî, helbestek, ji helbest-
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karê kurd Rojen Barnas jî helbestek xwend û min çend mînak jî ji
helbesrên modem yên ku bûne stran, dan.

Cegerxwîn serê xwc hcjand, kûr kûr fikirî û di awirên wî de mi-
rovhczî, nevspiçukî û ji bo xwenukirinc hêvî difiiriya.

Kurdismn Press, 1985
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LI MALA OSMAN SEBRI

Ez her tim li navekî rast dihatim. Min kîjan kovar û rojnameyên
kuradan yên kevin vedikir, navek dihate ber çavên min. Di bi-

nê pir helbcst, çîrok, bend û nivîsên li ser ziman de navekî ku ji min
rc ne biyanî bû, hebû. Dû re li Ewrûpa di bin navê Apo de pirtûke-
ke helbestan derket. Ev nav roj bi roj dihate dîtin û li ser dihate pe-
yivandin. Ev nav, navê Osman Sebrî bû. Navê hcvalê gorbuhiştên
Celadet, Cegerxwîn û Qedrîcan bû. Navê hevalê mamoste Nûredîn
Zaza bû.

Rojek ji rojên nîsana 1987'an ji bo ku ez xwediyê vî navî bibînim,
ez digel dostekî, li Şamê, bi Ruknedîn ve bi hewa ketim. Ruknedîn
bilind e, weke çiyayekî ye. Xanî di qûn hev de û li ser hev hatine lê-
kirin. Gava mirov ji jêr ve lê dinihêre, xanî taa bi serê çiyê weke de-
rencan dixuyin. "Tu vê taxa han dibînî, heya bi serê çiyê piraniya
wan kurd in" dostê ku bi min re bû ji min re got. "Kurd her tim
xwe wilo li dhên bilind digirin". Ma bilindahî jî peyv e, heta ku em
gihîştin ber mala Osman Sebrî, ez di xwêdanê de mabûm. Em hc-
bekî li ber derî rawestiyan, me xwêdana xwe pakij kir û paşê me li

derî da. Pir tê re neçû, peyayekî kal û bejinkurt ji me re derî vekir.
Ew peya Osman Sebrî bû. Me destê hevdu hejand û min ew bi hes-
reta salan hemêz kir. Gava wî destê min guvaştibû, bawer bikin des-
tê wî mîna destê xortekî bîst salî zexim bû. Bi wî awayî wî da pêşiya
me û em birin odeya xwe ya rûniştinê. Ode piçûk bû, an jî ew ji

min re piçûk hat. Raxistina odê ji du dîwan, maseyeke piçûk û çend
kursiyan pêk dihat. Her çar dîwar jî bi wêneyan ve xemilandî bûn.
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Pişrî ku min çavek li hundur gerand, êdî min awira xwe dagerande
ser wî. Bala min her li tcvger, peyv û rabûn û rûnistandina wî bû.
Min cw peyayê mezin û bi nav û deng, di odeycke piçûk de zept ki-
ribû.

- Ê apo, tu çawa yî, saeta te çawa ye?

Ji bcr ku guhcn wî giran bûbûn, deng neçûyc. Min pirsa xwe du-
carekir:

- Apê Osman tu çawa yî, tu rehct î?

- Welc ji aliyê giyanî vc cz çûme û min tu caran jî reheti nedîtiyc.
Kurdên bi namûs û rehctî? Serê me kurdan her tim di bele û teşqc-
leyan de yc. Dijminê me jî mar e, ew xwe bi hêsanî berdide nava
me û jehra xwc di nava mc de bclav dike. Kcngî ku me ev marê fe-
nek kuşt, hingî em ê rehet bibin. . .

Wî ji nişkê ve peyva xwe birrî, weke çipiskê ji cihê xwc pekiya ber
derî û bi dengekî bilind bang kir:

- Kewcê!... Kewêê!... Ka tu ji mêvanan re çayekê çênakî keça
min?

Pişti kurtedemekê Kewê çaya me anî. Apê Osman sênîk ji destê
wê girt û wî bi xwe çayê li me belav kir.

Hîn berî ku ew li cihê xwe rûnê, mîna ku wî dizanîbû ez ê çi jê
bipirsim, dest bi peyvê kir:

- Reheti? Ji me re rehetî tuneyc, bavo! Dermanê rehetiya me ye-
kîtiya me ye. Lê hezar heyf û mixabin ku em nabin yek. Em bûne
cşîr û em bi serê eşîrtiyê dimeşin. Em do çi bûn, em îro jî ew in.
Em bûne peyaycn xelkê. Hin ji me bûne pcyayên ereban, hin bûne
yên farisan û hin jî bûnc yên tirkan. Dibêjin em komunist in, lê bi
serê bûrjûvazî dimeşin. Ma welê dibe? Em ê bi vî awayî çi safî bikin?

Gava dipeyivî, carinan hêrs dibû, radibû ser xwe û dîsan rûdinişt.
Bi qasî ku ew bi dev dipeyivî, ew ewqasî jî bi destan dipeyivî.

- Dibêjin em komunist in, lê bi zimanê xwe napeyivin, naxwazin
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bipeyivin. Li malên xwe, bi jin û zarokên xwc re bi tirkî, bi ercbî û
bi farisî dipeyivin. Lê bi kurdî napeyivin, naxwazin... Ma komunisti
welê dibe? Wey xwelî li serê me be!. . .

Herçiqas min pirsên Ii ser edebiyat û kulturê jê dipirsî jî, cw dîsan
dadigeriya ser siyasetê.

- Ger em ji xwe re nebin, kes jî ji me re nabin û em ji kesî rc jî
nabin. Kengî ku em bûne destek, hingî dê herkes li ber me bigerin.
Lê ka ew roj? Ne ku ew roj nayê, lê wê pir bikişînc. Divê em pir bi-
xebitin, pir xwe biêşînin, da ku em bigihîjin mafc xwe. Na, ku em li

malên xwe rûnên, lingên xwe biavêjin ser hev û behsa azadiyê bi-
kin, em ê her tim welê bindesrê xelkê bin.

Tiştên ku min ji peyv û gotinên wî fêhm kirin, ew ji nivîskar û
helbestkarekî wêdetir rêkoşerek bû. Têkoşerekî ku bi salan bêwes-
tan xebitiyc, bêhejmar car hatiye girtin, îşkcnce û lêdana nemirovî
dîtiye û digel vê jiyana bi trajedî jî, ew hîn bi hêviya Kurdistaneke
azad dijî.

Kurdisttm Press, 1987
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LI MALA REWŞEN BEDIR-XAN

Pişfî rêwîtiycke dirêj, ez berdesrê êvarê, li Baniasê, ji otobusê pe-
ya bûm. Banias bajarekî xweş e, bi a min yek ji bajarên Sûriyê

yê hcrî xwcş e. Bajar li kêlcka dcryayê hatiye avakirin. Bi awira pêşî
piraniya bajarvaniyan dewlemend dixuyin. Dibe ku jî mirov dewle-
mendiya wan di lixwekirin û otomobîlên wan dc dibîne. Hcrçiqas
rûniştevanên bajêr ereb jî bin, dîsan mirov peyayên bi çcfî û cgal û
jinên semuxumandî kêm dibîne. Li vî bajarê Sûriyê yê nûjen, xani-
meke kurd dima. Keça Salih Begc, dotmam û kevaniya Celadet Be-
gê... Kaxeza navnîşana vê Xatûna han di destê min de bû û ycn ku
cz pcrgî wan dibûm, min navnîşana wê ji wan dipirsî. Gotincke pê-
şiycn me heye, dibêje "Mirov bi pirsê dihcre Xursê". Ez jî bi pirsê
gihîştim ber avahiyekc, hcbekî li ber deriyê avahiyê rawestiyam û
min hêdî bi heyecan li derî da. Ya ku ji min re derî vckir berdestka
wê bû. Jinikê bi tirkiyeke osmanî, lê bi devoka çerkezan bixêrhatinî
da min, çenteyê min ji desrê min girt û ez birim odeya rûniştinê, ba
Rcwşen Xanimê. Rewşcn Xanimc jî bi mêvanperwcriyeke kurdî û bi
rûyekî bi ken bixêrhatinî da min û ez bi dh kirim.

Ez jî bi dilsahî rûniştim. Pişti kurtesohbctekê min çavên xwe li re-
simên li dîwêr gerandin. Resimên ku pêşî li ber çavên min ketin, re-
simê hersê biran; Sureya, Celadct û Kamûran Bedir-Xan bûn.

Piştî şîva êvarê min ji Rewşcn Xanimê pirsî:
- Gelo tu ê bikariU bi niyeta kurtehevpeyvînekê xwe Udî naskirin?
- Ez keça Salih Bedir-Xan û jina Celadet Alî Bedir-Xan im, got û

jê pê ve tu tişt negot.
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Rewşen Bedir-Xan û Firat Cewerî (i?8/)
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Ji xwe bes e jî. Kurdên ku navên Salih û Celadct Bedir-Xan nebi-
hîstibin pir kêm in. An jî kurdên xwende û bîrewer ycn ku haya
wan ji Celadet û xebatcn wî tunebin, d bigire nîn in.

-Êbase, xebat 4 xwendina Rewsen Xanimê U xwe çiye 4çib4?
- Wekc kar, min mamostetiya zimanc erebî dikir û ez demekc jî

midûrc dibistanê bûm. Erebiya min ji kurdî û tirkiya min çêtir bû û
çctir e jî. Ji ber vê yekc xebatên min yên rewşenbîrî jî bêtir bi zima-
nê crebî dibû. Min bêtir bi crebî dinivîsand û ji zimanên din wcrdi-
gerande erebî. Min pirtûkek jî bi navê "Hin Rûpel Ji Edebiyata
Kurdî" bi erebî, berpêşî xwendevancn ereb kiriye. Min cama jî hin
bcnd di Hawarc dc belav dikirin.

Gava ew bi kurdî dipeyivî wê hin zehmetî dikişand, ew cama di
nav re bi min re bi tirkî dipeyivî; bi tirkiyeke pir xweş û bê kêmasî. . .

- Niha jî ez vê pirtûka han werdigerînim ercbî. (Pirtûkek li ser
Sulta Evdilhehemîd bû).

-Ji bo çi evpirtûk 4 neyeke din?
- Weşanxaneyekê ev ji min xwestiye, bêtir vê bala wan kişandiye.

Tu ya rasrî bixwazî, bi wcrgerandina vê pirtûkê çend quruş pere jî
digihîjin destên min.

Bivê nevê sohbeta me cama diçû dema rehmcti Celadet Beg û
kovara Hawarê.

- Tadê, tu dikarîji kerema xwe re bi kurtt behsa dema Hawarê U-
H? Hawar li ku 4 çawan derdiket, yên zirek ku tê de kar dikirin H
Mn?

- Çapxancya Hawarê li mal bû. Yek ji mijûliyên rehmetî yê sereke
derxistina Hawarê bû. Min jî alîkariya wî dikir. Pişrî demekê, gava
ez hînî rêzkirin û ambelajê bûm, kar hêsanrir bû. Hingî Osman
Sebrî û Qcdrîcan jî li ba mc diman, hcrdu jî pir jêhatî bûn. Dû re
Ibrahîm hebû, ew bi rasrî jî rewşenbîr bû. Osman Sebrî çar mehan
li cem mc mabû, hîn jî min nizanîbû ku ew Osman Sebrî ye. Wan
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ez hînî rêzkirin û ambelajê bûm, kar hêsanrir bû. Hingî Osman
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Osman Sebrî, bi Hed Husên bi min dabûne naskirin.
- Hin kes dibêjin ku kovara Hawarê U alîkariyafransizan derdi-

ket, maraste?
- Na, ne rast e. Hawar ne bi alîkariya fransizan, lê bi destûra wan

derdiket. Ne bi tenê Hawar, her wisa Roja Nû jî bi destûra wan
derdiket.

- Gelo ku îrofransiz li vir Uina, wê rewşa kurdan çawan b4ya?
- Wê rewşa kurdan her wilo bûya. Fransiz jî kolonyalîst in û yên

ku cm îro di bin destên wan jî de ne kolonyalîst in.
- Ma rast e ku armanca Celadet Beg avakirina Kurdistaneke

monarşîbû?
- Kî vê bibêjin ew bêbextiya li rehmetî dikin. Wî tu caran tistekî

wilo ne gotiye, ne jî daxwaz kiriye. Wî her digot, divê Kurdistan bi
desrê hemû kurdan bête ava kirin. Çi karker, çi gundî, çi mele, çi

axa û beg hemû xwediyê Kurdistanê ne. Armanca rehmcti Kurdis-
tanek demokratîk û yekbûyî bû. Ji xwe Kurdistan yek c. A niha jî
hin xort dibêjin em ji Kurdistana Tirkiyê, hin dibêjin em ji Kurdis-
tana Iranê, hin dibêjin em ji Kurdistana Iraqê û hin jî dibcjin em ji
Kurdistana Sûriyê ne. Bi a min ev ne rast e, şaş c. Kurdistan yek e û
sînorên ku li Kurdistanê hatine kişandin ji derveyî îrada kurdan ha-
tiye kişandin. Ew sînorên emperyalîzmê ne.

- Ew Celadetê ku îroji aliyê hem4 kurdan ve tête hezkirin, gelo ji
Rewsen Xanimê re çawan b4?

- Ew ne bi tenê mêrê min, lê ew hcr tişrê min bû. Ew bavê min,
birayê min, hevalê min, mamostayê min bû. Ez jî yck ji wan kurda
mc ku îro kêmasiya tunebûna wî dikişînim.

- WindaUina vîpeyayê bi r4met çi tesîr lijiyana te kir, ev trajedî
çawançêb4?

- Mirina wî cz mehû kirim, dinya bi ser min de hilşand. Mesûli-
yeteke siyasî, civakî û aborî di stûyê min de hişt. Ji xwe dawîhatina
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jiyana wî ya bi trajcdî jî, ji bo başkirin û hebekî bipêsdexistina abori-
ya xwe bû. Lê nebû, ew kar bû sedema mirina wî.

-Çibuyaku bû sedema mirina wî?
- Tacirî, pembo... Em gelekî destteng bûbûn. Ji ber vc yekê rch-

mcrî rabû zcviyên hevalekî xwe bi nîvî çand, kire pembo. Ji ber
kêmbûna avc, wî dest bi kolandina bîrekê kir û navê bîra xwe jî kire
"Bîra Qederê". Ew di wê bîra xwc wer bû û mir. Wî bîra xwe bi
dcstê xwc kola.

Pişrî van gotinan Rcwşen Xanimê demekc bêdeng ma, kûr kûr fi-

kirî û dgarek vêxist. Wilo xuya bû ku wc hc jî ew bûyer ji bîr nekiri-
bû. Min jî nexwest ez zêdc bi dû scdemên ku çima "wî bîra xwe bi
destên xwe kola" bikevim, min gotin dagerande ser tiştekî din:

- Çij'i xortên kurdyên U Ewriipayê dikeve serê te? Ew dikarin çi
btttin?

- Ger ew bibin yck, cw dikarin hcr tişti bikin. Yekîti, divê hûn ye-
kîtiyekê di nava xwe de çêbikin. A niha bi dehan kovar û rojname
derdikevin, çira? Ma ger hûn werin ba hev û sc-çar kovar û rojna-
meyên bi kalîte derxin, ne çêtir c?

Hcya ku cz li ba wê bûm, wê ji min re got, got û got. Desrê min
ji vê mirova gotinxweş, zarşêrîn, zana û rewşenbîr nedibû. Di mê-
vandariyckc kurt dc wc ez hînî pir tiştan kirim, dîrokek ji min re
got...

Kurdistan Press, 1987
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ŞOREŞGERE KURD; EDIP KARAHAN

Dêrik pir xwe$ e, hêja ye pesnê
Çi bikim nakeve dest ji ber vê xeşmê

Qedrican

Dêrik bêtir bi Dêrika Çiyayê Mazî tê naskirin. Dêrikê di qunta-
ra çiyê de ye; çiyayên wê bi darên mazî ve xemilandî ne, an jî

xemilandîbûn. Dêrikê ji sala 1882'an û bi vir ve bûye bajar, zcde
mczin ncbûbe jî wê bajarbûna xwe parastiye. Ji aliyê dar û beran
Dêrik bi nav û deng e. Zeytûn, hinar û hijîrên Dêrikê hcta îro jî ji
aliyê çîrokbêj û stranbêjên kurd ve têne pesinandin. Ava bajêr hênik
e, hewa wê xweş e, lawên wê zcxim û mêrxas in. Keçên wê bejinzi-
rav, spehî û şêrîn in. Dayikên wê lawên bi rûmet, welathez, mêrxas
û şerker anîne dinyayê.

Yek ji van lawan Edîp Karahan e. Ev mêrxasê han di sala 1930^

de tê dinyayê, dixwîne, xwe diêşîne û dibe avûkat. Di ber xwendinê
re ruhuyeteke welatparêziyê pê re çêdibe, rastiya welatê xwe dibîne
û ji bo hişyarkirin û bipêşdexistina miletê xwe, dev ji navê xwe û
malê dinyayê berdide û xwe bi hcmû hêza xwe davêje meydana şer.

Edîp Karahan herçiqas di hoyên ne xweş û di demeke kêmkadro
dc jiya be jî, dîsan tiştên ji destên wî hatine wî tcxsîr nckiriye. Ew bi
ronakbîran re bûye ronakbîr, bi karkeran re bûye karker, bi gundi-
yan re bûye gundî û di meydan û kolanan de bi rêkoşeran re bûye
têkoşer. Ew peyayekî têgifûşfî, zana, giran, nefsbiçûk û xwcnde bû.
Ya herî girîng jî ew welathezekî mezin bû. Di kovar û rojnameyên
cihê cihê de li ser rewş, jiyan, ziman û kultura kurdan nivîs û ben-
dên hêja nivîsandiye, polîtikaya dewleta Tirkiyeyê ya di dereqa kurd
û Kurdisfanê de rexne kiriye, ji bo rastidîtina rastiya neteweya kurd
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ronakbîrên tirk hişyar kiriyc. Di bcndeke xwe ya bi sernava "Hin
Nixte" de rojnamevan û ronakbîrê naskirî Abdi Ipckçi rcxne dike û
wilo dibêjc: "Li Tirkiycyê hunermend û ronakbîrcn ku bi zimanê
Mau-Mau dizanin henc, li scr wan hclbest û stranan dinivîsînin û di
mcyxaneyan de ji bo azadî û serbixwcbûna rcşik û çermsoran qedc-
han li hcv dixin û noşan dikişînin. Lc gava mirov ji van celebhuner-
mend û ronakbîran re behsa kurdan dike Welat ji dest diçe, welat
perçe dibe' dibêjin û wcke dînên cin li wan bixe, baz didin".

Edîp Karahan bê tirs û bi mêrxasî geh bi pênûsa xwc di nav rûpc-
lcn kovar û rojnameyan de dihate dîtin, geh jî di dvatên gundî, kar-
kcr û xorran dc doza wan bi wan dida nasîn. Ew Gandiyckî kurd yê
bi felsefeya materyaJîst bû.

Berî niha bi kurtedemckê, gava gotin ji Edîp Karahan û xcbatên
wî vebû, xortekî Dêrikî ku pcrgî wî bûbû û ew ji dûr ve nas dikir,
wilo got: "Berê zarokan rajname li çarşî û çayxaneyan digerandin,
bang dikir û difirotin. Mezinan qet ev kar nedikirin. Dibû ku li ba-
jarên mezin dikirin, lê li Dêrikê tu peyan ev karê han nedikir. Lê
min her tim peyayckî dirêj, bi navmil, porspî, bi simbêlên mezin û
komek rojname di bin çengan de didît. Ji min we bû ku ew rojna-
mefiroş bû. Tê bîra min ku min henekc xwe pêkiribû û min di dilê
xwc de gotibû, li qelafetê wî binihêrin û weke zarokan rojnameyan
difiroşe. Min rojekê ev yeka han ji bavê xwe re got. Bavê min pêşî
bi tiqînî keniyabû, dû re bi carekê vc kenê xwe birîbû û weke bi
mezinekî re bipeyivc ji min rc gotibû, ew Edîp e lawê min, Edîp
Karahan... Ew ne rojnamefiroş e, ew wan rojnameyan gişî dixwîne.
Ew ebûqat c û ji bo azadiya kurdan dixebite.

Sala 1974'an min Edîp Karahan li serbajarê Tirkiyeyê, li Ankara-
yê, li pirtukxancyekc dît. Gava min ji wî rc bchsa serpêhatiya xwe
kiribû, ew bi pîrqînî keniyabû".

Nc bi tcnê rojnameyên rojê, lc ji nivîscn wî xuya dibe ku ew gu-
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rekî xwendinê bûye. Wî di bin navên cihê cihê de (Wck Edîp Os-
manoglu, Mahmut Bayraktar, Hamit Mazidagli û Konuk Yazar) di
kovar û rojnameyan de nivîsên teorîk nivîsandine, dû re gava bi rola
kultur û edebiyatê ya di rêkoşjna gelê kurd dc hesiyaye, di sala
1962'an de dest bi weşandina kovara DICLE-FIRAT kiriyc. Mixa-
bin, mîna gelek kovarên kurdî, jiyana vc kovara bi rûmet jî pir dom
nekiriyc. Bi tcnê heyşt hejmar derkctiye. Hejmara dawî ya kovarc di
çardehê gulana 1963'an de derketiye.

Ji ber nivîs û bendên ku wî di DICLE-FIRAT de nivîsandibûn,
du sal ceze lê hatiye birîn; salekê li Stembolê, salekê jî li Ankarayê
razayc. Ji bcr xebarên xwe yên di kovara FORUM de jî sala
1967'an 9 mehan li Diyarbekrê girti dimîne û sal û nîvekê cezc lê
rê birîn. Di sala 1971'ê de jî sal û nîvckê girti û hcyşt salan ccze. . .

Digel ku Edîp Karahan jiyaneke bi eziyet, bi stem, bi îşkencc û lê-
dan derbas kiriye jî, dîsan bi qasî qirşekî tiştck ji hêviya xwc winda
nckiriye û ta bi mirina xwe (1976) bi hcmû hêza xwe ji bo hisyarki-
rin û azadiya netewa kurd têkoşîn daye. Lc bi barkirina xwe cihekî
mezin vala hiştiye. Bi hcviya ku wc nivşê nû şûna wî dagire. . .
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SWED, ALFRED NOBEL U XELATA WI

Swêcl welatekî biçûk e, lê di dinyayê de xwediyê rolekc mczin c,
ji wclarê me bi hezaran kîlomerre dûr c û di dilê Skandinavyayê

dc yc. Swêdiyên ku îro bi mulahîmbûn û bêdengiya xwe di dinyayê
dc navdar in, ncviyên Vîkîngcn hov in. Bapîrên swêdiyên îro Vîkîn-
gan, jiyana xwe bi şer û pevçûn, ralan û wêrankirinc vc derbas diki-
rin. Wan bi keştiyên xwe yên zexim derya û girav derbas dikirin û
dhên ku ew digihîştinê bi talankirinê ji bo demên derbasî lê bi cih
dibûn. Bermayên van Vîkîngan demekê li Ewrûpayê jî hukum diki-
rin û hemû welarên biçûk yên Skandinavyayê di bin destên xwe de
hiştibûn. Hêdî hêdî wclatcn bindestên wê gihîştin azadî û serbix-
wcbûna xwe û welatê ku dawî bi riyekc aşfî ji Swcdê vcqetiya, Nor-
vccê bû. Di sala 1905'an de bêî ku dilopek xwîn birijc, bi raya giştî
ya gclên hcrdu welatan, Norvecê gihîşte azadî û serbixwebûna xwe.
Norvec welatekî biçûk, xwediyê nifuseke çar milyon e û di tixûbên
Swêdê dc ye. Gava di sala 1980'ê de ez hatibûm Swêdê û min bi-
hîstibû ku di navbera tixûbê Swêd û Norvecê de rêl û mayin tune
nc, cz ccêbmayî mabûm. Niha jî cz ecêbmayî dimînim ku serxet û
binxet bi rêl û mayinan ji hev hatine veqetandin, meriv û malbat ji
hcv hatine bidûrxistin û di nava wan têl û mayinan dc bê hejmar
mirovên bê sûc ji jiyanê hatine birrîn.

Erê, Swêd û Norvec bi dostanî ji hev veqctiyan, îro jî cw dost û
dranên hev yên herî nêzîk in. Wan ji berdêla rijandina xwînê, wê-
rankirina gund û bajaran, şewitandina mal û daristanan; riya aşti û
jiyanê ji xwe re hilbijartin. Niha jî ew weke du welatên dran di xwe-
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şiyê de, hevwelatiyên wan jî di geşiyê de dijîn.
Ev welarê ku nifusa wê heyşt milyon e û ji van heyşt milyonan

milyonek jê biyanî ne, ku mirov bûyera sala 1905'an a veqctandina
Norvecê bide ber çavan, mirov dê bibîne ku ev welat di warê de-
mokrasiyê de bi kêmanî 90 salan di pêşiya Tirkiyeyê û welarên cîra-
nên Tirkiyeyê yên ku îro serdestiya kurdan dikin, de ye. Herweha
ew di warê dvakî de jî ewçend li pêş e. Herçiqas sîstema Swêdê sîs-
temcke monarşîk be jî, lê di dema nêzîk dc welat ji aliyê sosyal dc-
mokratan ve hatiye îdarekirin. Bi gotina "monarşî" hûn nexapin.
Ev ne dişibe monarşiya Tsar, ne jî dişibe ya Şah... Li gorî qanûnên
Swêdc mafê qirêl û mijûliya polîtikayê bi sînor e. Ew tenc weke
sembolekê heye. Car caran mirov dibêje qey mafê hevwelatiyekî
normal di warê gotina polîtikayê de ji yê qirêl bêtir e. Qiralê Swêdê
ne qiralekî zulmdar e, lê dîsan jî ew qiral e. Xatûna Swêdê ku bi
xwe jî ne swêdî ye, ji aliyê gelê Swêdê vc gelekî tê hezkirin û heban-
din û pirrê caran ew weke dayika nasyonê rête pêşkêşkirin. Li vî we-
larê bi qiral û bi xatûn, wek me li jor jî got, bi salên dirêj ji aliyê sos-
yal demokratan ve rête îdarekirin. Tenê carinan di nav re cihê xwe ji
kualisyona partiyên rast re dihêle, lê demeke dirêj tê re naçe, dîsan
sosyal demokrat bi riya hilbijartinên demokratik karînê bi paş de
disfîne.

Sîstema ku îro li Swêdê heye, pirrê caran ew bi navê "Modela
Swêd" an jî "Sosyalîzma Swêd" tê bi nav kirin û gelek welatan
xwestine vê modela ha li welatên xwe bi cih bikin, standarta jiyana
hcvwelatiyên xwe bilind bikin, azadiya şexs û ramanê lê bi dh bikin.

Pişti hilweşandina sîstema Sovyet û sosyalîzma reel, heyetek ji
Sovyet û kevnewelatên Sosyalîst ji bo ku vê modela ha li cihê dh
tahlîl bikin û berên van dvatên bermayên şoreşa cotmehê bidin vê
modelê, ew hatibûne Swêdê. Lê ji aliyê din ve jî, di destûra Partiya
Komunîstên Çep (VPK) de Swêdê weke welatekî emperyalîst î bi-
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çûk û birçî dihate nasandin.
Ev Swêda ku wê jî îro para xwe ji krîza ekonomîk stendiye, berî

şerê cîhanê yê duwemîn gelekî perîşan, belcngaz û feqîr bû. Cari-
nan gava mirov rewşa Swêdc ya wê dcmê, di dcrheqa jiyana wan
salan de ji devê kal û pîran dibihîze, dilê mirov bi wê rewşa wan di-
şewite.

Bayekî wilo yê belengaziyê hebû, ku bi sedhezaran Swêdî mecbûr
man ku welatê xwc tcrk bikin û li kujc dhanê yc din ji xwe re li sta-
rckê bigerin û pariyek nanê bi rchctî bixwin. Bi dch hezar û sedhe-
zaran swêdiyan mal û erd û hebûnên xwe bi buhayekî mirî firotin
axa û keşîşên çawckirî û bi zar û zêçên xwe ve ketin riya dûr; riya

çûyin û nehatinc, ya welarê ku di xewnerojka wan de, Emerîkayê.
Hin li wir şerpeze bûn, bê kar man, li kuçan raketin û hin jî bi ser
kctin. Ew nifşê ha îro li Emerîkayê bi navê "Swêdî-Emerîkî" rên bi-
navkirin.

Ew çûn. Cihûyên di nava wan dc jî ji xwe re xelas bûn. Dengc tc-
percpa lingên sosyalîsrên nasyonal hêdî hêdî li Ewrûpayê olan dida.
Cihû, cengene, qehpik, homoseksud, komunîst, sosyalîst, mirovên
bi uzur bê pirs dihatin kuştin, hayûhûyck bi nava mirovan ketibû,
Cihûyan vir de û wir de sînor gav dikirin û ji xwe re li starekê dige-
riyan. Her ku çû şer mezin bû û hê berî ku birîna şerê cîhanê yc ye-
kemîn bikewe, şcrê duwemîn dest pê kir. Swcda ku niha jî neutral
e, di ncutralbûna xwc ya şerê cîhanê yê duwcmîn de jî bi polîtikaya
xwc ya durû, gava ku dinya li nav guhê hev ketibû, wêran dibû, wê
alavên şcr difirotc Almanya û bi wê yckê cw ji şer û ji kirîza dinyayê
dcstkcwrî dibû û pê ekonomiya xwc baş û bilind dikir. Wc ckono-
miya baş pişfî şcr jî dom kir. Swêda ku berê ekonomiya wê şerpeze
bû, swêdiyên ku berê hewccdar û belengaz bûn, pişrî rawestandina
şerê cîhanê yê duwemîn, gava ku dinya bi "jinûveavakirinê" ve mi-
jûl bû, cw êdî xwediyê ekonomiycke baş û pêşcrojeke rohnî bû. Ew
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pereyên ku wan di dema pêvajoya şer de bi dest xistibûn, ne hewce
bû ku wan pê gund û bajarên xwe ji nû ve ava bikirana, avahiyên
xwe ji nû ve lê bikirana, ji bo saxkirina nexwcş û birîndarên xwe bi
milyonan pere xerc bikirana. Ji ber vê yekê bû ku wê piştî kurtede-
mekc Ii pêşiya gelek welatên Ewrûpayî xist. Standarta jiyanê li Swc-
dê bilind bû, xaniyên wê xweş, îmkanên wc pirr bûn. Vc hebûn,
xweşî û rehetiyê bi xwe rc serbesrî û azadî jî anî. Azadiya fikrê, aza-
diya îndîvîd, azadiya hubijartinc, azadiya wcşanê û çapcmaniyê li vî

welati bê sînor bû. Hcmû hewcedariyên bingehîn yên ji bo pêwîsti-
ya mirovan li vî welati pêk hat. Bêkarî nema, lê kar pirr bû. Endustrî
bi pêş ket. Ji bo bersivdayina pêşketina endustriyê di salên 70'ê de
Swêd deriyê xwe ji karkerên biyanî mîna girêkiyan, tirkan, yugosla-
viyan û hwd. re vekir. Ew karê ku hevwelatiycn swêdî li xwe dane-
tanîn ku bikin, biyaniyên ku ji dcrve hatibûn bi kêfxweşî û dilşahî
dikirin. Bi vî awayî Swêdê hebekî ji îzolebûna xwe jî rizgar dibû û
xwe hêdî hêdî ji gel û miletên din yê dhanê re vedikir. Nemaze piş-
rî bûyerên polîtik yên dinyayê, Swêdc hc bêtir di warê humanîzm û
comerdiya xwe ya li hember biyanî û kesên bindest hate naskirin. Li
Şîlî hatina Pînoçet ya li ser hukum, li Iranê hatina Xumeynî, li Tirki-
yê di bin serokatiya Kenan Evren de hatina Cûntayê, li Etopya
problemên Erîtrêya, li Guatemala, Elsalvador û welatên din yên
Emerîka Latinî hatinên dîktatoran, bû sedema ku siyasetvan, rêko-
şer û demokratên wan welatan ji ber zilm û zora karbidestên wela-
tên xwe bazdin û werin xwe bavêjin vê Swêda biçûk. Swêdê jî heta
ku jê hat hcmêza xwe vekir, ji van kesên ku ji ber zilm û zorê, tade
û îşkencê reviyabûn, ew bi mêvanperweriyeke dilsoz qebûl kirin.

Kurd jî yek ji van gelên dhanê bû ku di ser gelek welatan re, bi
gclek zehmeti û dijwariyan xwe gihandine Swêdê. Ger em ji dîroka
1980 dûrtir nerin, piştî 1980 bi hatina cûntayê re, gelek kurdên ku
neketin xefka 12'ê îlonê, ji ber kuştin, îşkence û îdaman bazdan;
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wan jî xwe li vî wdatî girtin, ew jî bûn mêvanên vî wclatê biçûk û
sar.

Nifusa kurdên li Swêdê îro di ser deh hezaran rc ye. Li gorî sfatis-
tîkên ku di nava grûbên biyaniyan dc çê dibin, grûba kurd grûba
herî aktîv û bi ber c. Bi dehan komeleyên wan hcne, radyoycn wan
yên hcrêmî hene, pirtûk, rojname û kovaran derdixin, grûbên wan
yên folklorê, tiyatroyc û futbolê hcnc. Bi dehan nivîskar û bi sedan
jî xwendevanên kurd Ii vir gihan. Ew zû hînî swêdî bûn û gelek ji
wan zû adcpteyî dvata swêdiyan bû. Pirr kcsan cv wclarê ku cwç-
end ji welatê me dûr, bi nas û dostên xwe, gundî û bajariyên xwe
dane naskirin. Ew Swêda ku berî niha bi panzdeh bîst salan pirr ke-
san navê wê nebihîstibû, niha ew ji her kesî re nas e. Niha haya wan
ji av û hcwa Swêdê, demsalên wê, qanûnên wê henc. Tc bîra min,
berî bi dîroka vê nivîsarê bi deh salan cîranekî min ji welêt ji min re
nameyek şandibû û wî di nameya xwe de dabû xuya kirin, ku ew û
hcvalekî xwe li ser îklîm û av û hewa Swêdê ketibûn qirika hcv, yckî
gotibû li Swêdê her şev e; yê din jî gotibû na, li Swêdê her roj e.
Herdu hevalan li ser vc yekê bi şerd lîstibûn û bi ya kê derketa ew ê
jiyêdin re diyariyek bi qîmet bikiriya.

Ne tam xebera wan bc jî, şev û rojên Swêdê li gorî şcv û rojcn
wclarê mc gelekî dhê ne. Zivistanên Swêdê bêhawe dircj, sar û tarî
ne. Ji çcnd sactên ronahiyê pêve, zivistanan li Swêd hcr tarî ye, her
şev e. Lê havînên wê yên kurt û xweş, bcrcvajiya zivisranên wê, ji

çend saetan pê vc, her roj û rohnkayî yc. Li jora Swêdc, nîvê havî-
nê, rojekê roj naçe ava. Dîtina vc yeka han bûyerek e.

Digel qanûnên entresan yên xwczayê, li vî welati hin qanûnên
din hene, ku ji bo hevwelatiycn mc yên li welêt gelekî balkêş in.

Di sala 1987'an de gava cz scriyckî ji Swêdê çûbûme Sûriyê û li

Qamîşlokê li kurdan bûbûme mêvan, di dvatekê de peyayekî navsal
ku ji xwendinê hez dikir, ji min pirsî bû:
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- Gelo rast e, ku li Swêdê diz têkevin mala mirov û bişemitin, lin-
gê xwe bişikînin, heqê mesrefa wan ya nexweşxanê li ser mirov c?

Gava min gotibû erê û min hebekî bi firehî behsa hin qanûnên
Swêdê kiribû, dvat şaş û ecêbmayî mabû û hin kes ji kenan li ser
pişrê li erdê ketibûn.

Dîsan li Qamîştakê gava min li restorantekc biçûk xwarin xwari-
bû, çavê min li dîwêr li posterekî ABBA yê mczin ketibû. Paşê ku
min posterekî EURUPE li ba pirtûkfiroşekî dîtibû ez zcde ecêbma-
yî nemabûm.

Swêd weke rûyê xwc yê humanîsti (Mixabin di vê dema dawî de
cw di derheqa kurdan de kerr e) di warê teknîk û kulturê de jî bûye
navekî navneteweyî. Volvo, Saab, Sas, Elektro Lux, Ericsson yên
Swêd in. August Strindberg, Selma Lagerlöf, Artur Lundqvist, Ast-
rid Lindgren, Ingmar Bergman, Ingrid Bergman, Greta Garbo,
Roxet swêdî ne. Björn Borg ji Swêd e...

Digel van hemûyan jî, dîsan navê ku ji salê carekê Swêdê bi bîra
dinyayê ve tine, çapemaniya dinyayê meşgûl dike, navê Alfred No-
bele.
Alfred Nobel di 21'ê cotmeha 1833'an de li serbajarê Swêdê, li

Stockholmê ji malbateke teknîkhez û teknîkzan hatiye dinyayê.
Malbata wî Nobelius hê di salên 1600'î de navdar û xwedî gelek
keşif (dîtin, servebûn) bûn. Bavê Alfred, Immanuel Nobel bi xwe jî
gelek keşif kirine; ew peyayekî zana, bêhnfireh û yê cndustriyê bû.
Her çiqas ew ji Swêdê û ji herêma Kristianstadê bû jî, dîsa wî wek
peyayekî endustriyê gelek salên xwe li Petersburgê buhurandine.
Mayinên binavê yên ku ji aliyê Immanuel de hatibû. dîtin di şerê
Krimê de hatin bikaranîn û wan wê demê bala gelek welatan diki-
şandin. Gelek welarên din yên di şer de, dixwestin ku van mayinên
binavê ji xwe re bi dest bixin û pê bi hêsanî zora dijminê xwe bibin.
Immanul Nobel tenê bi dîtina mayinên binavê nchate scr, wî paşê
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bê hejmar dîtinên din jî kirin.
Ji vî bavê xwcdî zanebûnckc kûr ji bilî Alfrcd sê lawên wî yên din

jî; Robcrt, Ludvig û Emil çcbûne.
Gdek caran zarok li dê û bavê xwc naycn, li hember wan serî hil-

didin, dibin berevajiyên dê û bavên xwe. Lc herçar zarokên Imma-
nul wilo nebûn, wan dane ser şppa bavê xwc û mîna ku tiştên li vê
dinya mc ku heye têr nakin, wan jî wek bavê xwc dcst bi dîtina tiş-
tên nû kirin. Dîtinên vê malbata ha ya xwedî paşcrojeke rohnî, ni-
zanim çima, lê her aletcn şcr bûn. Bi dîtina van, dema şûr û merta-
lan li paş dima, mcrdî û mêrxasî dimir, demeke jîrî û zîrektiyê dest
pcdikir.

Wckc me li jor jî got, Alfred Nobel li Stockholmê hatiyc dinyayê,
lê wî bi salên xwe yên gclek biçûk koçî Sankt Pctcrsburgê kir û pir-
raniya emrê xwc; zaroktî û xortaniya xwe li wî bajarê dîrokî û xwcdî
kultureke kûr jiya. Hem di dema zaroktiya xwe de, hem jî di dema
xortaniya xwe dc wî qîma xwe bi jiyana rojane û basît nedianî, wî
dixwest hertim li der û dora wî tiştin biqewimin, tiştin nû derkevin,
dvat bête guhertin. Loma jî ew gdekî digeriya û her welatc ku cw
diçûyê ew hînî tiştên nû dibû. Ew hînbûna tiştên nû ji bo keşifên
nû ji wî rc dibûn wcke çirayê. Di nav gerrên xwe yên wclatên cihê
dhê de, ew salekê ji bo xwendina kîmyayê li Parîsê jî ma. Ew xwcn-
dina wî ya li Parîsê ji bo keşifên wî bû bingehcke baş.

Hcta ku cw li jiyanc bû wî zêdeyî hezar keşifû sêsed patent kir.
Piştî şcrê Krîmê (1853-1856) malbata Alfred ji Petcrsburgê vedi-

gere wclarê xwe. Lc Alfred ji bo ceribandina patentên xwe bi mal-
batê re venagere, ew pistî wan bi çend salan, di payiza 1863'an dc
vcdigere. Ew pişrî vcgcra xwc ranaweste, dengê teqîna alavên şer
ew ji xcwê dipengizandin, ew dixisfin liv û tevgcrê. Vê malbata bi
girr, her wckî li Pctcrsburgê, li Swêdê jî xebata xwe berdewam diki-
rin. Lê li Swcdê di sala 1863'an dc bobclatek bi serc malbarê dc rê,
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hemû endamên malbatê xemgîn dike û ew di nava hizin û şînê de
digerîne. Ev bobelata ha li derveyî mala wan, di laburatuara Alferd
Nobel, li Heleneborgê dibe.

Dibêjin, gava birayê Alfred, Emîl Nobel bi teknologekî xwe re li

laburatuarê serbixwe dixwazin nîtroglicerînê pak bikin, prova wan
diteqc, wê teqîna ku bi alavên keşifê yên din, ku pirranî ji alavên şer
pêk hatibû, dikevc, teqîn hê xurttir dibe, taxê dihcjîne; pencerên
malan dişikîne, teknologekî dwan, keçeke bermalî, şagirtekî biçûk û
delalê ber dilê malabata giran ya Immanuel, Emîl rên kuştin.

Ev bûycra trajîk tesîrekc ccêb li malbarê dike, dcmekê desrên wan
li kar sist dibin, lê pirr rê re naçe Alfred Nobel perdcya şînê û hiznê
ji serrûyê xwe davêje û bi dû prova Emîlê bîst salî dikcve. Ji bo ku
çavên kckê wî yê biçûk Emîl li paş nemînin û ew di gorra xwe dc bi
rcheti binive, Alfred xwesteka wî bi dh tîne, navê keşifa xwe dike
"dînamît" û bi wê di sala 1867'an de patenta xwe distine.

Ew keşifa wî ya ku paşê dibe bingeha avakirina fabrîka alavcn şcr
û çekên giran, Boforsê, ew bûn sedema gelek şerên mezin li dinya-
yê û kuştina bêhejmar mirovên di emrê birakê wî Emîl de.

Alfred Nobel vê dawiyê bêhawe dewkmend dibe. Ew dibe xwc-
diyê fabrîkan, malan, makînan... Lê digel vc dewlemendî û şareza-
bûna xwe dîsan ew bi tenê bû; hevalên wî kêm bûn, ji mirovan bi
dûr bû. Ji xwe di warê evînê de qet şansê wî tunebû, ew tu caran
nezewid, zuriyeta wî çênebû. Tenê ew carekê li Viyanayê keçikekê
nas dike. Naskirina wî ya bi keçikê re wilo çê bûye; Alfred Nobcl li

Vîyanayê vexwendiyê xwarinê ye, ew jî kincên xwe yên şîvê li xwc
dikc, xwe diedilîne, ji bo kirîna gurzek gul diçe dikanekc gulfiroş.
Li dikana gulfiroş keçikekc dwan, bejinzirav û rûbiken kar dike.
Keçika gulfiroş bi wê rûbikenbûnc xwesteka Alfred Nobel bi cih ti-
ne, jê re destek gulên geş di nav kaxizeke spehî de dipêçe û bi dos-
taniyek germ didiyê. Ew keçika nazik, şêrîn û diltenik dilê wî gcrm
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dike, wî ji bêhna barûd û keşifên wî bi dûr dixe û bcr bi dcrya evînê
vc dikişîne. Erê, Nobelc ku bi bîst-sî salan ji kcçikê mczintir bû, be-
jinkinik, çeloxwarî, nelihcv, lê wekc cin zckî bû.

Alfred Nobcl hewcsa xwc berdide ser keçikc, dildar dibe, lc bcî
ku pc rc bizcwice, bi salan pê re dimîne. Zaroka ku dawiyê ji jinikc
rc çêdibe, diyar dibe ku ew ni ji Alfred Nobel e, lê ew ji yekî dî ye.
Digel vê hindê jî Alfred Nobcl ji bo ku bi zaroka xwe re hewcedar
û stûxwar nemînin, alîkariyek mezin ya peran bi wê dikc, riyên xwc
ji hcv vcdiqerînin û her kes bi riya xwe de diçin. Lc oxira Alfred
Nobcl ne dûr bû, riya wî her ku diçû kurttir dibû, heta pirrê caran
dihate gotin, ku Nobel dixwcst bi rê û mctodên cuda xatir ji dinya
mc bixwaze, koç bike, herc û hew vegere.

Alfred Nobcl di dawiya jiyana xwe de adz bûbû, ew xwedî scr-
wctcke mezin û navekî bilind bû; lê bê hcval, bê cvîn û bê jiyaneke
rindbû.

Tê gotin ku Nobcl cama poşmaniya xwe ji bo dîtin û keşifên xwe
yên mîna dînamît û alet û alavên şcr ycn din tanî ziman. Her çkjas
mijûliya wî ya jiyanê dîtina alavên şcr bû, lc ew aştixwaz bû û wî
pistgiriya tevgerên aştiyê yên dema xwc dikir. Loma jî wî berî miri-
na xwe ji bo ku ew girîngiya aştiyê îsbat bike, poşmaniya xwe ya dî-
tincn alavên şer tanî ziman, xwesteka xwe ya ji bo jiyanekc xwcş û
cîhaneke bê şer û pevçûn bigihîne nivşên dahatû û navê xwe nemir
bike, wî di wesiyetnama xwc dc nivîsand, ku ji scrweta wî salc di
warê aştiyê, edebiyatê, fizîkê, kîmyayc û fîzyolojiyê de xelat bi navê
wî bcnc dayîn.

Alfrcd Nobel di sala 1896'an de, di vîlaya xwe ya bi navê "Mio
Nido" li San Rcmo, li Italyayê, di nav tcnêtiyeke bêdeng de çavên
xwe digire, ji dinya me koç dike û diçe.

Alfrcd Nobel pişrî mirina xwe, serweteke mezin li dû xwe hişt.
Wî bi pereyên wê dcmê sih û yck milyonên swêdî li dû xwe hişti-
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bûn. Lê mal û milk û pcreyên wî belawcla bûn; hinek veşirtî bûn,
hinek di bankeyên Fransayê dc bûn. Piştî mirina Nobel, herçiqas
fransizan xwestin dest deynin ser percyên wî jî, lê dîsan swêdiyan
nehiştin û ew pere ji nav lepên wan revandin û ew gihandin welatê
zaroktiya wî, Swêdê. Herçiqas Nobel pirraniya jiyana xwe li dervcyî
Swcdê derbas kiribe jî, dîsan ew hevwelatiyê Swêdê bû û wî nasna-
mc û paseporra Swêdê hildigirt. Wî pirraniya jiyana xwe li Petcrs-
burgê, Italyayê û Fransayê buhurandiye. Lê dîsan dilê wî ji bo wela-
tê wî lêdixist, mêjiyê wî ji bo danasîna welarê wî bû. Loma jî welarê
wî û hevwelatiyên wî jî bi kêfxweşiyek bêhempa li vî peyayê biçûk,
lê bi navê mezin xwedî derdiket û bi hebûna wî xwc di nava gel û
neteweyên dinyayê de dilşa û serbilind hîs dikir. Ji bo ku navê wî
nerriire, xebata wî bertelaf neçe, perên wî vir de û wc de bê mane
neyên xerc kirin, li ser navê wî komîteyek hate avakirin. Ew komîta
ku ava bû, perên wî, serweta wî ji cih û devcrên cihê dhê dane hev
û ew hemû li Swêdê dvandin. Niha bi navê xelata Nobel di şeş şa-
xan de; şaxa edebiyatê, aştiyê, fizîkc, kîmyayê, fîzyotojî û tibbê de
xelata Nobel tê belavkirin. Her ji bo şaxekî komîteyek hatiye avaki-
rin. Akademiya Swêdê ku ji 18 kursiyan pêkhatiye, bcrpirsiyarê xe-
lata Nobel ya edebiyatê ye. Ev xelata ha hem li Swêd, hem jî li din-
yayê xelateke balkêş e. Piştî wê jî xelata aştiyê rê, ku ew jî li serbajarê
Norvecê, li Osloyê tê dayin. Bi rêzê jî xelatên din tên.

Li gorî destûra akademiya Swêdê mirov bi xwe nikare xwe weke
kandîdatê (aday) Nobelê nîşan bide. Herweha sazgeh jî nikarin ke-
san ji bo xelafa Nobelê pêşniyaz bikin. Lê kes ji aliyê kesan ve rêne
pêşniyaz kirin.

Ev xelata ha ya ku ji sala 1901'ê û vir de tê dayin û salinan dibe
mijara munaqeşe û nêrînên cihê, her sal di dehê meha donzdehan
de, di roja bîranîna wefata Nobel de, ji aliyê qiralê Swêdê bi şahî û
sermoniyeke xweş, digel gelek beşdarên navdar, li serbajarê Swêdê,
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li Stockholmê rê belavkirin. Meha donzdehan li Swêdê sar e, reş e,
dircj e... Şahî û sermoniya Nobelc vê mcha nexweş xweş dike, wê
dixemilîne, wê dijînc.

Heta niaha ji gelek qitan û welatan nivîskaran xelata Nobelê girti-
nc. Di gcl ku carinan giraniya îdeolojîk rê de hebc jî, dîsan bi ge-
lempcrî bêî ku ferqiyeta reşik û spiyan, musulman û cihûyan, Ewrû-
pî û Efrîkayiyan bê kirin, nêzîkî sed nivîskaran ji her beşê dinyayê
bûnc xwcdiyê vê rûmcta bilind. Herwcha welatcn ku cv nivîskarcn
mezin afirandine, xwe di nava gel û milerên dinyayê de serbilind hîs
kirine. Lc hem Tirkiyc, hem jî welatcn cîranên Tirkiycyê yên ku îro
scrdestiya kurdan dikin, ji vê rûmcrê û scrbilindahiyê bcpar mane,
nebûne xwediyê vî navê nemir.

Lê kengî ku ew li humanîzmê vcgcrin, li hember karbidestcn xwe
derkcvin, êş û elema kurdan, têkoşîna wan a ji bo jiyaneke bi rûmet,
banga wan, liberxwedana wan, stiran û xwezaya welarê wan di ber-
hemekc de bidvînin, ez bawer dikim wê çaxê wê kurd bi xwe wan
pêşniyarî akademiya Swêdc bikin. Lc ne dûr e, ku kurd berî wan bi-
bin xwediyc vî navê gerdûnî.

Mixabin, îsal ne wan, ne jî kurdan stendin; xelatê xwediyê xwe li

peravc giravekc, li bin siya darên xurman, li ser qûma hûr û nerm
dît.

Xelatgirc îsal, Dcrck Walcott
Gava îsal serokê Akademiya Swêdê Sture Allen deriyê xwe ji çape-
maniyê rc vckir û mizgîna xelatgirê îsal Derek Walcott da, herkesî
ev mizgîna ha bi kcfxwcşî hemêz kirin. Ji tu kcsî dcngê protcstoyê
nehate bihîstin. Lê tenê, gava xwediyê xelatê Walcott cv nûçeya ku
dibû bingeha guherandina jiyana wî û ew bi şeş milyon û nîvê Swê-
dî dewlemendtir dikir bihîstibû, pêşî bawcr nekiribû, paşê bi dcngc-
kî bi kêf, ku di qirikê dc mabû, gotibû: " Çima nemazc cz? Li din-
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yayê ewqas nivîskarên mezin hene".
Lê Akademiya Swêdê, li gorî nêrîn û pîvanên xelarê, îsal ew me-

zintir dîtibû.
Ew mezinahiya wî ji aliyê rexnegirên edebiyarê ve, li seranserî

dinyayê di rûpelcn kulturê yên rojnameyên rojane û di kovarên
cdebî û kulturî de jî bi xurrî hatin dîtin. Tu kesî li tu cihan nerazî-
bûna xwe ya li hemberî biryara Akademiya Swêdê ya îsal neanîn zi-
man. Herkesî ev biryara ha pesinand, ev şaîrê nîvreşik, hevalc xelat-
girê Nobelê yê sala 1987'an Brodsky, ji kûraniya dilê xwe pîroz ki-
rin. Ev navê ha her çiqas ji xwendevanên kurd re nenas bc jî dîsan
hêjayî pesindayinc yc. Ji ber ku ew nîvreşik e, ji qitak dûr, ji netewe-
yek bindest e. Rexnegirekî Swêdî ew weha dabû naskirin " Derck
Walcott nc tcnê nivîskarekî nûjen, lê cw herweha şaîrekî reşik yê
Emcrîkî ye jî". Lê bi a me jî ew ne tenc şaîrekî reşik yê Emerîkî, ew
herweha şaîrekî gerdûnî ye jî. Ew ne tcnê malê kujekc cîhana jibîr-
kirî, lc cw ejderhayekî cîhanî ye. Loma jî, di vê dema me ya ku ji
berdêla aştiyê şer, ji berdêla biratiyê dubendî heye de, ji vî camêrê
pênûstûj re bi girsî çepik lêketin. Mezinahiya vî mirovê ji netcweyek
biçûk, lê xwediyê dîrokeke kûr û dirêj ji aliyê serokê Akademiyê
Sture Allen, di nav şewq û çiqe çiqa kamerayên japonî de bi riya ça-
pemaniyê di rojekê de bi dinyayê ve hate gihandin.

Derek Walcotrê nîvreşik, ji dê û bavekî reşik û spî hatiye dinyayê.
Tcvliheviya xwînê di giyanê wî dc bûyc hîm û asasê kulturcke dew-
lemend, du qita gihandine hev. Ew hin caran xwc weke Ewrûpayî
hîs dike, di nava kultur û medeniyeta Ewrûpa de bi avjenî dilîze,
hin caran jî xwe serserî berdide binê derya kultura Efrîkayê ya kevin
û wê bi hemû hêza xwe derdixe rûkala dinyayê.

Derek Walcott hê di salên xwe yê zaroktiyê de bal û hewesa xwe
berdabû ser huner û edebiyarê û di hîjdeh saliya xwe de berhema
xwe ya pêşî bi navê "25 Helbest" ku bi rasti jî ji 25 helbestan pêk-
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hatibû, bi alîkariya diya xwe, ku cw jî hezkira poesiyê bû, çap kiribû
û di dema xwe de baleke baş kişandibû. Wî pişrî wê pirtûka xwc bc
hejmar pirtûkên din jî nivîsandin. Ji bilî nivîsandina helbestan wî
xwe li nivîsandina piyesan, scnaryoyên sînema û hwd. jî rakişand.
Wekc helbestkariya xwe, ew di warên din jî ycn nivîsê dc şareza yc
û di berhemcn wî dc şppcriyên kultureke kûr û zancbûnckc pirr di-
xuyin. Lê Walcott bi berhema xwc ya bi navê "Omcros" ku ji çend
dldan pêk hatiye, hatc naskirin û bi wc bû xwcdiyê navekî gerdûnî.
Û cw bû sedema ku Akademiya Swêdc îsal ew layiqê yê xelata nav-
dardît.

Derck Walcottê Karîbî yc 63 salî, bi jin c û bavê sc zarokên gihişti
yc. Ew ji sala 1983'an vi de li Massachusetts, li unîversîtcyên Har-
vard û Bostonc mamostctiyê dikc.

Erê, cv şaîrê nîvreşik, nivîskarê Homeros, bibûrin, "Omeros" ni-
ha bi tena kurtepantolonc xwe li bin siya darên xurman rûniştiyc,
hcrdu lingên xwe dirêj kirine, li aliyekî xwc şeş milyon û nîv kronên
swcdî danînc, li aliyê din jî pirtûk û rûmcta xwe ya nivîskariyê... Ka
em binêrin bê di pêşerojê dc kîjan zora kîjanê dibc.
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ŞAIRE KURD KI YE?

Ev demek e di nava rûpelên kovar û rojnameyên kurdan de mu-
naqeşcya edebiyata kurdî û di edebiyarê de bikaranîna zimanê

kurdî tê kirin. Ev tiştckî baş e, hêviyekê dide mirov. Lê belê çi bigi-
re an hemû an jî piraniya van munaqeşeyan bi tirkî dibin. Ev ycka
han jî şaşiyek e; ji ber vê şaşiya ku bi salan hatiye kirin em îro nika-
rin bi kurdî binivîsînin, em berhemên xwe yên edebî bi tirkî didin.
Ev berhcmên ku bi tirkî rêne dayin malê kîjan zimanî ye, edebiyata
kîjan zimanî ye û ji kîjan zimanî re xizmerê dike? Mumkun e ev
problema han ji bo zimanên serbixwe çareser bûbe, lê ji ber ku nas-
nava kurdan, di rewşa îro de bi zimanê wan ve girêdayî ye, bcşik di-
vê edebiyata kurdî bi zimanê kurdî were dayin. Ji bo min ziman be-
rî mijarê rê. Yanî mijara berhemeke edebî çi dibe bila bibe, ger ew
berhem ne bi zimanê kurdî hatibe nivîsandin, ez ê nikaribim wê rê-
xim kategoriya edebiyata kurdî. Ew berhem berhemeke edebiyata
tirkî ye. Ev ji bo hemû şaxên edebiyatê; roman, çîrok, helbest, piyes
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Herold Pinter, romana "Thc Diplomat" ya James Aldridge, roma-
na "Hakari'de Bir Mevsim" ya Ferit Edgtt û gelek berhemên bi vî

awayî berhemên edcbiyata kurdî bihesibandina. Eni dizanin ku
"The Diplomat" û "Zimanê Çiya" du berhemên edebiyata Ingilîz
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lê zimanê ku ew bi kar tiriin ne bi kurdî bc, ez nikarim wc bcrhemê
mîna berhemeke edcbiyara kurdî bihcsibînim. Mîna tê zanîn, li Tir-
kiyeyê bi sedan berhemên edebî ji aliyê kurdan ve bi tirkî hatine ni-
vîsandin. Di edcbiyata Dîwanê dc şaîrên wek Nesîmî, Nabî, Fuzûlî;
di destpêka tevgera Jon Turkan de şiîrên rewşenbîrcn mîna Abdul-
lah Cevdet, Ziya Gökalp; Berî û piştî Cumhûriyerê Ahmed Haşîm,
û hê dercngtir Ahmcd Arîf, Cemal Sttreya, Kemal Burkay, Orhan
Kotan, Hicrî îzgörcn, Aydin Alp, Yilmaz Odabaşi; romanivîscn
wek Yasar Kemal, çîroknivîs û romannivîsên wek Esma Ocak, Scyit
Alp û gelekên din. Gava em Ksteyê dirêj bikin, cm ê bikaribin bi hc-
sanî nêzîkî sed navî ji edebiyata tirkî hilbijêrin ku bi eslê xwe kurd in
û bi tirkî nivîsandine. Lê mirov dikare van bike du kategorî; katc-
goriyek jê kurdîtiya xwe înkar dike, yek jê jî hem kurdîtiya xwe în-
kar nake, hem jî bi profesyondî siyasetvaniya kurdî dike. Lê bi a
min ji bo ku mirov berhemcn wan yên cdebî mîna berhemên kurdî
bihesibîne, bi profesyonelî siyaset jî rêr nakc.

Em dizanin ku Cemal Sureya yek ji şaîrên Tirkiyeyc yê herî baş e,
kurd c, lê li kurdîtiyê xwedî derncketiye. Ahmed Arîf geh kurd bû-
ye, geh jî tirk, lê belc ew jî şaîrekî zimanê tirkî ye. Kemal Burkay û
Orhan Kotan ku zêdeyî nîvê emrê xwe di siyaseta kurdî de buhu-
randine jî, cz nikarim şiîrên wan şiîrên kurdî bihesibînim. Herçî Ke-
mal Burkay e, ew niha bi kurdî dinivîsîne û cihekî şiîrên wî yê qc-
dirgir di cdebiyat kurdî de heye. Lê "Gulömse" ya ku Sczen Aksu
distirê, nc şiîreke zimanê kurdî yc. Hcrweha şiîrên Orhan Kotan
îro ji aliyê Ahmcd Kaya ve rênc stran. Herçî îzgören û Yilmaz Oda-
başi ye, digel ku şaîrên baş in û li Tirkiycyê xwediycn xelatan in jî,
dîsan cz ê nikaribim wan mîna şaîrên zimanê kurdî bihesibînim. Ji

bcr ku cw şiîra tirkî dinivîsînin û hcrwcha cw dikevin kategoriya
edebiyata tirkî. Yanî di rewsa îro de, çi kurdên ku xwe înkar dikin û
d jî kurdên ku ji bo kurd û Kurdistanê rêkoşînc didin, gcr zimanê
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berhema wan ya edebî bi tirkî be, ew nivîskarê zimanê tirkî ne.
Ji ber ku rola zimên di binavkirina bcrhemê de her tim girîng bû-

ye, loma em îro dikarin bi hêsanî navên hin şaîran bidin ku tu şik di
şaîrbûna wan ya kurdî de tune ye. Zelalbûna vê pirsgirêkê ji bikara-
nîna wan ya zimanê kurdî tê. Yanî her kes îro bi hêsanî dikare bibê-
je ku Ehmcdê Xanî şaîrekî kurd e. Ji ber ku Ehmedê Xanî berhc-
mên xwe bi kurdî nivîsandine. Her kes bi hêsanî dikare bibêje ku
Melayê Cizîrî şaîrekî kurd e, ji ber ku wî berhemên xwc bi kurdî ni-
vîsandinc. Eynî tişt ji bo Feqiyê Teyran, Melayê Barêyî, Siyahpûş,
Pcrtew Begê Hckarî, Hed Qadirê Koyî, Cegerxwîn, Qedrî Can,
Osman Sebrî, Mehmed Emîn Bozarslan, Rojen Bamas, Malmîsanij,
J. Espar û hwd. jî derbas dibe. Ji ber ku cv şaîrên me bcrhemên
xwe bi kurdî dinivîsînin.

Bi destûra we be, ez dixwazim van çend gotinên xwe bi çend ni-
mûneyên şiîra kurdî dawî bînim.

Kurdino, merdino, pir xweş e serxwebûn,
Ew demên tar û teng ko me dî vane çûn,
Dest bidin hev hemî, pêş kevin em hemî,
Da biçin bo welat, yan mirin yan felat.

( Cegerxwîn )

Gulasor
Hilbûjor,
Bîn da dor,
Gulasor...
(Qedrî Can)

. . . Di hemêza Firat û di paşila Dîde de
Axek hêşîn bû seranser
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Bi berrî û deşt, kortik û pehnav
Bi çiyaycn bilind û gcliycn kûr
Xakek bi kûrahî zayok
Erdek li berayî bi xêr û ber

(Rojen Barnas)

Hevalo, gula xas tim venabc, jê ra dem divê
Ii gor derdî derman, gor birînc mclcm divê
Tc dinyayek delal xwast, azad û aştixwaz
Lc ka ew mcrivên nu, gor bchrê bclcm divê

(Kcmal Burkay)

TeniPolitika,199S
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ÇEND GOTIN LI SER ZIMANE KURDI

Ji avakirina Cumhûriyeta Tirkiyeyê û bi vir de, hovîrî û stemkari-
yeke bêhempa li ser gelc kurd dom dike. Nêrîna tirkan ya li ser

kurdan, hem di dema yekpartitiyc de, hem jî di dema pirrpartitiyê
de eynî bûye. Tirkiyeya dwan hertim bi îdeolojiyckê hatiyc îdareki-
rin û wê îdeolojiya serdest jî rê nedaye raman û nêrînên cihê, nehiş-
tiye gel û grûbên emîk li Tirkiyê bi ziman û edcbiyata xwe dakevin,
bi kultura xwe dakevin; ew kulturên kevnar û xwedî dîrokên dûr û
dirêj ji nû ve bêne vejandin û mozaîka ku heye hê bêtir bêtc xemi-
landin, tovê birati û dostaniya rastîn li ser axa welêt bête reşandin.
Na, wê cv nekiriye, wê polîtikaya xwe li ser hîmê zilmê û înkariyê
ava kiriye, wê pêşketina kulturên din, ji hebûna xwe re talûkc dîtiye,
loma jî ew bi hemû metodcn jinavêrakirin û asîmîlasiyonê hatiye
scr gelê kurd. Wan xwestine ku ew zimanê kurdî bidine ber kcrê, bi
vî awayî kurdan lal bihêlin, da ew nikaribin ji bo azadî, serbesti û
serbixwebûna xwe bang bikin, ew bi vî awayî li ber çavên dinyayê ji
navê rabin û navê gelê kurd ji ferheng û nexşeyên cîhanê bête ma-
liştin. Serdcstên me di vî warî de gelek caran bi ser ketine, gelek ca-
ran tiştên ku xwestine bi serê gelê kurd de anîne, cw asîmîle kirine
û pirr ji kurdan di nava wê asîmîlasiyona kirêt de, zimanê xwe win-
da kirine, bi windakirina zimên re, ji kulrura xwe bi dûr ketine, bû-
ne qurbana îdeolojiya fermî û gelck ji wan bi wc jî nchatine ser, vê-
ca wan bi xwe, xwe înkar kirine, li dij hebûna xwe tevgeriya ne. Di-
gel vari hemû bûyeran, digel vê hemû zilm û zorê, êdî jinavêrakiri-
na kurdan nc mimkun e. Ne mimkun e, ji ber ku îro di gel berxwe-
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dana siyasî, kurdan bi xurrî xwc avêtine meydana ziman, cdcbiyat û
kulturê û bi mêrxasî li bcr xwe didin.

Bi hatina 12'ê îlonc rc, rêkoşcr û wclathezên kurd yên ku ncketin
xcfka 12'c îlonê û xwc avêtin welarên Ewrûpa, ew li Ewrûpa bi gi-
rîngiya ziman û kulturê hesiyan, loma wan milên xwc lê wcrgcran-
din û mîna ku ew heyfa salan hilînin, wan dest bi hînbûna zimanê
kurdî kirin, dest bi lêgerîna berhcmên kurdî kirin, dest bi xwcndin
û nivîsandina bi kurdî kirin. Berhema vê xebara kurdên me yên li

Ewrûpayc bd bi dehan kovar û rojname, bi sedan pirtûk û bc hej-
mar nivîskar...Wek rê zanîn cv xebata ha bi xurti pişti sala 1980 bû.
Digel ku tradisyonekc xwcndin û nivîsandina kurdî li nav kurdcn
mc yên binxetc û li nava kurdên mc yên Kevnesovyerê hebû jî, dî-
san bi tesîra kurdên Ewrûpa ew jî îro hêdî hêdî ber bi zimanekî
standart ve gavan davêjin.

Zimanê Standart
Wck rê zanîn yên ku di salên 80'yî de dest avêtin ziman û edebiyata
kurdî, yên ku di dibistana siyasî dc derbas bûbûn, yên ku hc jî xwc-
dî raman û nêrînekc siyasî bûn. Loma çi parti, çi grûp û çi kesên
serbixwe, her kesî ziman li gora xwe bi kar tanîn û celebê bikaranî-
na xwe ya zimên jî li gora xwc rast didîtin. Kovar, rojname û pirtû-
kên ku derdikctin bi alfabc û rêzimancn cihê cihê bûn. Hera gelek
caran di nava rûpelên eynî kovarê de çend alfabe û rêzimancn cihê
dihatin bi kar anîn. Demcke kurt be jî, ji berdêla berbcriya siyasî,
berbcriyekc zimên di navbera me de dest pc kiribû. Lê zû aqilê me
hatc serê me, em rêgihîştin ku ziman nc tcnc yê îdeolojî, komik an
jî sinifekê ye. Ziman yê gelekî e. Karker û gundî jî, axa û bûriûva-
zî jî bi eynî zimanî dipeyivin. Vc ycka han kir, ku piştî hin minaqe-
şe, dvîn û konferansan, em dev ji rika şcxsî û siyasî berdin, em zi-
manekî kurdî yê standart pêk bînin. Ji bo pêkanîna zimanc kurdî yê

81

dana siyasî, kurdan bi xurrî xwc avêtine meydana ziman, cdcbiyat û
kulturê û bi mêrxasî li bcr xwe didin.

Bi hatina 12'ê îlonc rc, rêkoşcr û wclathezên kurd yên ku ncketin
xcfka 12'c îlonê û xwc avêtin welarên Ewrûpa, ew li Ewrûpa bi gi-
rîngiya ziman û kulturê hesiyan, loma wan milên xwc lê wcrgcran-
din û mîna ku ew heyfa salan hilînin, wan dest bi hînbûna zimanê
kurdî kirin, dest bi lêgerîna berhcmên kurdî kirin, dest bi xwcndin
û nivîsandina bi kurdî kirin. Berhema vê xebara kurdên me yên li

Ewrûpayc bd bi dehan kovar û rojname, bi sedan pirtûk û bc hej-
mar nivîskar...Wek rê zanîn cv xebata ha bi xurti pişti sala 1980 bû.
Digel ku tradisyonekc xwcndin û nivîsandina kurdî li nav kurdcn
mc yên binxetc û li nava kurdên mc yên Kevnesovyerê hebû jî, dî-
san bi tesîra kurdên Ewrûpa ew jî îro hêdî hêdî ber bi zimanekî
standart ve gavan davêjin.

Zimanê Standart
Wck rê zanîn yên ku di salên 80'yî de dest avêtin ziman û edebiyata
kurdî, yên ku di dibistana siyasî dc derbas bûbûn, yên ku hc jî xwc-
dî raman û nêrînekc siyasî bûn. Loma çi parti, çi grûp û çi kesên
serbixwe, her kesî ziman li gora xwe bi kar tanîn û celebê bikaranî-
na xwe ya zimên jî li gora xwc rast didîtin. Kovar, rojname û pirtû-
kên ku derdikctin bi alfabc û rêzimancn cihê cihê bûn. Hera gelek
caran di nava rûpelên eynî kovarê de çend alfabe û rêzimancn cihê
dihatin bi kar anîn. Demcke kurt be jî, ji berdêla berbcriya siyasî,
berbcriyekc zimên di navbera me de dest pc kiribû. Lê zû aqilê me
hatc serê me, em rêgihîştin ku ziman nc tcnc yê îdeolojî, komik an
jî sinifekê ye. Ziman yê gelekî e. Karker û gundî jî, axa û bûriûva-
zî jî bi eynî zimanî dipeyivin. Vc ycka han kir, ku piştî hin minaqe-
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standart jî, hê di salên sihî de, ji aliyê Mîr Ccladet Bedir-Xan ve
bingeh hatibû avêtin. Mîna ku cm li xezîneyekê rast hatibin, me bi
lez û bez hejmarên kovara HAWAR'ê danc hev, cw ji nû ve çap ki-
rin, pisfî şêst salan ew ji nû ve di nava kurdan de belav dibû.

Erê, bingehê zimanê kurdî yê standart, bi alfaba larînî, hê di sa-
lên sihî de hatiye avêtin. Gelek ji me, pişti bi pcnd-şêst salî, li xcbat
û keftelefra ronakbîrekî kurd, ku bi hczar zehmeö û bêmecaliyan ji

me re bingehê zimanê me avêtibû û di bcdengiyê de di bîra xwe ya
"Qederê" wer bûbû û miribû, dihesiyan. Mîna her xebatên ku ji

bo gel û milet tête kirin, winda nabin, ev xebata hêja ya Mîr Cela-
det Bedirxan jî winda nebû û îro ji bo yekîtiya zimanc me, ku bin-
geha yekîtiya gelê me ye, bûye bingch. Di gcl ku hcya niha em ne-
gihîştine rêziman û rastnivîsandina ku Celadct Bcdir-Xan ji me re
bingeh avêtiye jî, nayê wc maneyê ku wê li ser rêzimana Celadet
Bedir-Xan zêde nebe, kêmasiyên ku hene neyêne girtin, şaşiyên ku
hene neycne rast kirin. li gorî hewcedarî û pêşketina dvak û zima-
nê kurdî, bivê nevê wê di rêziman û rastnivîsandina ku HAWAR'ê
ji xwe re kiribû bingeh de jî guhertin çêbibin, wê lê kêm û zêdc bi-
bin. Celadet Bedir-Xan bi xwe jî hem di alfabê de, hem di rastnivî-
sandinê de, hem jî di tipên alfabê de li gorî hewcaderayên zimanê
kurdî guhertin kirine. Wek mînak, wî di hejmarên pêşî yê kovara
HAWAR'êde tipa "k" di şûna "q" de bi kar tanî û fîpa "q" jî di
şûna "k" de bi kar tanî. Mînak, navê "Kemal" bi "Qemal" dihate
nivîsandin, "qelem" bi "kelem" û hwd...

Lê paşê, bi alîkarî û pêşniyariya zimanzan, xwediyê "Ferhcnga
Kurdî Ya Nûjen" Elî Seydo Goranî, Celadet Beg şûna tipan bi hev
guherandinû "q" bi "q", "k" jîbi "k" bikaranî.

Gava em bi dû dengên wilo bikevin, divê em alfaba kurdî ji 31 ti-
pan bikine çil û bclkî jî hê zcdetir. Ji ber ku di kurdî de gelck den-
gên din, mîna "ç', t', k', p'" hene. Dîsan, li ser van dengan jî Os-
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man Sebrî û Celadct Bcdir-Xan li hcv ncdikirin, gelek caran diketin
qirika hcv.

Gava Celadet Bedir-Xan, pişti xebata salên dirêj, bingeha alfaba
xwc ya latînî datine, bi zana û nezan, xwenda û nexwenda re li ser
alfabê dvînekê çêdike. Di wê dvîna ha de Osman Sebrî jî beşdar e.

Li scr wê dvîna ha û li scr tipcn " ç' " "ç'emc Nisêbînê", " p' "
"p'îraEyşê", " k' " "k'aya kadînc", " t' " "t'eyr û t'ilûr", Os-
man Sebrî di destpêka avakirina Enstituya Kurdî ya Parîsê dc, gota-
rck li ser zimên ji kovara Ensrîtuyê "Hêvî" rc şandibû. Di wê gotara
xwe de ew weha dibcje: "...Piştî em bi scr û ber li elîfbêya pêkhatî
hûr bûn, Celadct ji me pirsî û got:

- Ma hûn tiştekî kêmanî di vc clîfbêyc dc dibînin?
Kesekî ji hevalên di dvînê dc deng nekir. Hingî min got:
- Erê, cz rê dc çar tipan kêm dibînim ku di zaravc kurmand dc

hene. Divê em çavên xwe li ser tinebûna wan negirin. Tincbûna
wan di clîfbêya me de kêmaniyeke berbiçav e.

Hingî Celadct li min vcgerand û got:
- Tîpên kêm kîjan in?
Min gorê:
- ç' p' k' t' ne, ku zaravayê kurmand ji van tipan dagirti ye.

Hingî rehmcti li min vegerand û got:
- Rast e, ev herçar tip di zaravê kurmand dc hene. Lê em dikarin

ji fîpên nêzîkî wan (ç, p, k, t) dcstkcwfî bibin, herwekî me bi tipên
crebî dinivîsandin. Va yc hcmî alfabeyên Awropî di navbera 29-31

tîpan dc nc. Ev c, alfaba mc bûne 35 rîp... "(Hêvî, No. 1. r. 19)

Lê dvînê giranî nedabû scr pêşniyaz û ncrînên Osman Sebrî û al-
fabeya kurdî ya latiriî bi 31 fîpan bi sînor kiribûn.

Ez bawer dikim Osman Scbrî hc jî ji scr ya xwc daneketiyc, lc ew
naxwaze bi serê xwc jî wan tîpan di alfaba kurdî dc bi kar bînc. Ew
li bendî Ensrîtu û Akademiycn kurdî ye, ku dest biavcjinê û girîn-
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giya wan tîpan ya di alfaba kurdî de di ber çav re derbas bikin. Reh-
metiyê Qanatê Kurdo jî di berhema xwe ya rêzimanî "Zimanc Kur-
dî" de dest davêjc wan rîpan û tcw ew alfaba kurdî ji 31 tipan dike
38 tîp. Bi a min, ew tipên ku Osman Sebrî û Qanatc Kurdo dixwa-
zin li alfaba kurdî zêde bikin, di rewşa îro de nc di cih de ye. Ji ber
ku wek Celadct Bcdir-Xan jî dabû xuya kirin, divê cm alfaba kurdî
zêde nekin. Ji ber ku bi vî awayî jî, yanî bi 31 rîpan jî, dîsan alfaba
kurdî yek ji alfabeyên latînî yê hcrî pirr e. HAWAR, RONAHÎ,
ROJA NÛ bi alfabeyeke 31 tip derdikctin û bi hêsanî bcrsiva zima-
nê kurdî didan. Bi a min, digel ku gelck salên dirêj di ser re dcrbas
bûne, ew aifabe û rêzimana ku ji aliyê Celadct Bcdir-Xan ve hatiye
danîn û di kovarên wî de hatiye bikaranîn, îro jî bersiva hewcedariya
zimanê kurdî dide û qet ne pêwîst c, em rêzimanin din, ku gclekî
teng û herêmî ne, bi kar bînin. Yek jî, îro hin kovar û rojnameyên
kurdan yên hêja, rcwşa xwendcvanên kurdan li Tirkiyeyê didine ber
çavan û ji bo ku zimanê kurdî bi hêsanî bêtc xwendin û di nava xel-
kê de belav bibe, ew ji berdêla tîpên kurdî hin tipcn alfaba tirkî bi
kar tinin. Bi awira pêşî ew dikare hêsan bixuye, lê paşê mirov rêdigi-
hê ku ew derzekê li zimanê kurdî dixe, awa û qeydcyên zimên xe-
rab dike, ji berdêla zimanekî yekbûyî, dubendiyekê dixe navbera zi-
manê kurdî. Îro li hawîrdora dinyayê; li Sûriyê, li Kevnesovyerê, li

Iraq û îranê û li tevaya Ewrûpayê, hemû bi awa û qaîdeycn rêzima-
na Celadet Bedir-Xan diçin û ne mîna alfaba tirkî "î" û "i" bi kar
tînin. Mirov dikare bibêjc, xem nake, tenê fîpek e, alfabê û rêzima-
nê naguhere; lê ne wilo ye, gotin ji tipan pêk rên û tipek dikare ma-
na gotinê bi tevayî biguhere, maneyeke berevajî bidiyc. Gava cm li

gora alfaba tirkî herin "i" di şûna "i" de û "i" di şûna 1" de bi kar
bînin, wc mana gotinan ji bin bête guhertin û wê scrên xwcndeva-
nên kurd, ku ev heftê sal in ji xwendin û nivîsandina zimanê xwe
bêpar mane, tevlîhev bibin. Ew zimanê ku berê ji wan re zchmet rê,
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dê zehmertir were. Loma, cz bawcr im, ji bcrdêla ku cm îro serê
xwe bi avakirina hin rêzimanên nû biêşînin û ji aliyê xwe ve gotin û
termcn nû yên rêzimanî biafirînin, em li ser rêziman û rastnivîsan-
dina ekola HAWAR'ê herin çêtir c. Ji bcr ku ew rêzimanekc rast c,
li scr kurmandya cslîn hatiyc avakirin, nc teng e, ji bo kurdên her
dh û deverên Kurdistanê hêsaniyck c.

Gava îro şexsin bi xwc bixwazin ji xwc rc li gora xwe qaîde û awa-
yê zimên bi kar bînin jî, em ê bêjin xem nakc, sibeh dikare pêşî lê
bête girtin û xebarên wî/wê dikare di nava xebata tevayî û rêkûz dc
bihde. Lê talûka mezin ew e, ku îro Enstitu û Akademiyên kurdî,
organîzasiyon û partiyên kurdî di aliyc zimên de ji hev bi dûr bike-
vin, her yek zimên di tcnga xwe dc, li gora xwc bi kar bînin. Wê ça-
xc, ji bcrdêla yekîti û hevgirtina miletê kurd, wê perçebûn û duben-
dî rêkcvc nava milet. Ji ber vê yckê, berî ku ev talûkeya ha di nava
mc dcst pc bikc - ez di vî warî de xwcşbîn im, ku wê tiştckî wUo di
navbera me de dest pê ncke - divê sazgehên kurdî, çi li welêt, çi li

dcrveyî welct li hev rûncn, hcmû zimanzanên kurd li hcv bidvînin,
bi hev re bidin û bistînin, bi hev bişêwirin û bi hev re bigihîjin netî-
ceyekê. Paşê jî dvînekc mczin, bi beşdariya hemû kovar û rojname-
yên kurdî, ycn li her derên dhanc, divê li dar bikeve û ji bo rastbi-
karanîna zimanê kurdî berbihevhatinek çêbibe.

Yê me, wek kovara NÛDEM, heya wê çaxc em ê giraniyê bidin
ser rêziman û rastnivîsandina Celadet Bedir-Xan. Lc em ê heya de-
mekc dirêj jî nikaribin zimanê kovarê standart bikin, ji ber ku nivîs-
karên me ji her cih û deverên Kurdistanê û cîhanê ne. Digel vc jî,
cm ji bo avakirina zimanckî standart bi şev û roj dixebitin û li bcr
xwc didin. Divê cm desrên xwe dircjî hev bikin, bi hev re bixebitin
û zimanekî şêrîn û delal ji zarokên xwe re diyarî bikin. Ew zarokên
ku hêviyên pêşeroja me ne, avakerên dvaka me ya jihevdeketî ne,
mêrxasên bipaşdestandina rûmcta mc ne...

85

dê zehmertir were. Loma, cz bawcr im, ji bcrdêla ku cm îro serê
xwe bi avakirina hin rêzimanên nû biêşînin û ji aliyê xwe ve gotin û
termcn nû yên rêzimanî biafirînin, em li ser rêziman û rastnivîsan-
dina ekola HAWAR'ê herin çêtir c. Ji bcr ku ew rêzimanekc rast c,
li scr kurmandya cslîn hatiyc avakirin, nc teng e, ji bo kurdên her
dh û deverên Kurdistanê hêsaniyck c.

Gava îro şexsin bi xwc bixwazin ji xwc rc li gora xwe qaîde û awa-
yê zimên bi kar bînin jî, em ê bêjin xem nakc, sibeh dikare pêşî lê
bête girtin û xebarên wî/wê dikare di nava xebata tevayî û rêkûz dc
bihde. Lê talûka mezin ew e, ku îro Enstitu û Akademiyên kurdî,
organîzasiyon û partiyên kurdî di aliyc zimên de ji hev bi dûr bike-
vin, her yek zimên di tcnga xwe dc, li gora xwc bi kar bînin. Wê ça-
xc, ji bcrdêla yekîti û hevgirtina miletê kurd, wê perçebûn û duben-
dî rêkcvc nava milet. Ji ber vê yckê, berî ku ev talûkeya ha di nava
mc dcst pc bikc - ez di vî warî de xwcşbîn im, ku wê tiştckî wUo di
navbera me de dest pê ncke - divê sazgehên kurdî, çi li welêt, çi li

dcrveyî welct li hev rûncn, hcmû zimanzanên kurd li hcv bidvînin,
bi hev re bidin û bistînin, bi hev bişêwirin û bi hev re bigihîjin netî-
ceyekê. Paşê jî dvînekc mczin, bi beşdariya hemû kovar û rojname-
yên kurdî, ycn li her derên dhanc, divê li dar bikeve û ji bo rastbi-
karanîna zimanê kurdî berbihevhatinek çêbibe.

Yê me, wek kovara NÛDEM, heya wê çaxc em ê giraniyê bidin
ser rêziman û rastnivîsandina Celadet Bedir-Xan. Lc em ê heya de-
mekc dirêj jî nikaribin zimanê kovarê standart bikin, ji ber ku nivîs-
karên me ji her cih û deverên Kurdistanê û cîhanê ne. Digel vc jî,
cm ji bo avakirina zimanckî standart bi şev û roj dixebitin û li bcr
xwc didin. Divê cm desrên xwe dircjî hev bikin, bi hev re bixebitin
û zimanekî şêrîn û delal ji zarokên xwe re diyarî bikin. Ew zarokên
ku hêviyên pêşeroja me ne, avakerên dvaka me ya jihevdeketî ne,
mêrxasên bipaşdestandina rûmcta mc ne...

85



DIVE EM EDEBIYATEKE KURDI
YA NETEWEYÎ BIAFTRÎNIN

Li serbajarê Swêdê, li Stockholmê paneleke edebiyata kurdî ji
aliyê Yekîtiya Rewşenbîrên Kurdistanê ve hatibû lidarxistin. Pa-

ncl ji aliyc Şerefxan Cizîrî ve hate îdarekirin û beşdarên panelc jî
Rohat, Mehfuz Mayî, Mehmed Uzun û ez bûm. Ev celebpanel ji
bo kurdên Kurdistana Tirkiyeyê hem nû ye, hcm jî nûyîtiyek e. He-
ta niha bêhejmar dvîn, semîner û panelên siyasî çêbûne, lê semîner
û panelên edebî gelekî bi sînor in. Ji xwe berî 1980'ê çi bigire ne
mumkun bû. Di van deh-panzdch salên dawî de, bi xwehesîna rew-
şenbîrên kurdan, di ziman û edebiyata kurdî de jî liv û tevgerek çê-
bûye. Rojnameyên hefteyî yên xwerû bi kurdî, kovarên edebî û çan-
dî û nivîskariya kurdî êdî ji me re ne mîna xewnekê, lê rastiyek e.

Gava di vê beşa jiyana me ya jibîrkirî de liv û tevger çêdibe, bal û
meyla xelkê me jî ji vê yekê re çê dibin. Gava mirovên me bi zimanê
xwe tiştekî spehî dixwînin, hezkirin û evîna wan ji zimanê wan re
çêdibe, ew bal û meyla xwe berdidin ser kovar û rojnameyên xwe,
nêzîkahiyê li şaîr û nivîskarên xwe dikin. Ev yeka ha, gorî hevalên
nivîskar yên Kurdistana Federe ku behs dikin, li ba wan gelekî eşke-
rc û vekirî ye. Kovarên edebî bi deh hezaran difroşin, pirtûkcn kur-
dî bi hezaran û dîsan bi sedan û bi hezaran besdariya semîner û pa-
nelên edebî rêne kirin. Lê ev ji bo me kurdên Tirkiyeyê hê nû ye.
Herçiqas kovar û rojnameyên me zêde neyên firotin jî, pirtûkên me
zêde neycn xwendin jî, semîner û panelên me yên edebî ne ewçend
balkêş bin jî, dîsan ji bo me demeke nû dest pê kiriye. Em di dest-
pêka ronesansekê de ne. Şewq û tîrêjên hêviya ilim û zanebûnê, li
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axa wclatc mc ya bi ber geş dibc. Ev ycka ha dilê mc şa dikc, hêviya
me ya ku heye xurttir dike.

Di panela me ya Stockholmê dc, ji ber gdek sedeman, digd ku
beşdarên panelê nc cwçcnd pirr bûn jî, dîsan li gor nêrîna min û ya
hevalên din panel baş û bi serfirazî derbas bû. Digel ku hem heva-
lcn beşdarên panelê, hcm jî hevalên guhdar di aliyê îdeotojî dc ne
mîna hevdu difikirîn, panel bi rexne û munaqeşeyan di hewayeke
gclek demokratik dc bihurî. Vê ycka han jî nîşan da, ku divê em ji
danûstandin, diyatog û hevkariyê ncrevin. Gcr em ji van birevin, cm
ê her tim hevdu şaş fêhm bikin, hevduşaşfêhmkirina me jî wê bibe
sedemên gclek kirin û bûyerên neyînî.

Wek me got, sohbet û munaqeşeyên siyasî di nav me de gelekî
dibin. Jiyana me bi xwc siyaset c. Tu sohbct, gorûbêj û hcvdudîti-
nên me bêî vekirina mijara siyasî dcrbas nabin. Û divê wito bc jî. Ji
bcr ku rcwşa cm rê dc nc rcwşcke kambax e, divê hcr li ser bcte pe-
yivandin, rê û metodên azadî û rizgariyê bênc munaqeşekirin. Lê
divê ev neyê wê mancyê ku cm hclên din ên dvaka xwc ji bîr bikin.
Civaka me ya kurdî mîna hemû dvakên dinyayê xwedî kultur, zi-
man, edcbiyat û huner e. Xwcdî pirtûk c. Herçiqas ji ber sedemên
xuyayî ve cv bi pêşde neketibin jî, yên ku dvakekê digihîne dereca
netewetiyê ev in. Bêî van dvat xav c, nê şên c, hov c. Ev xcml û xc-
za dvatekê ne.

Herçiqas bi derengî be jî dîsan cm dibînin ku îro meyleke baş li

ser ziman, edebiyat, huner û her celeb çanda kurdî heye. Gava meyl
û heweseke wilo çêbibc, zimanc kurdî bi awayckî nûjen têkeve warê
nivîsandinê, edebiyateke kurdî pêk were, ew ê li ser wê edebiyatê
hcwcedariya sohbet û munaqeşan jî wcre holê. Sohbct, munaqeşe û
rcxneyên di vî warî dc wê bibe hîmê bipcsdexistina ziman û cdcbi-
yata kurdî. Ew ê edebiyata kurdî qcyd û mcrbendên xwe bişikîne û
wê bixwaze bi lez xwe bigihîne cdebiyata cîhanê ya nûdem.
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Dîroka huner û edebiyarê gelckî kevin û dûdirêj c. Gcr cm edebi-
yata devkî ya Babîlonan û Misriyan ku bi kêmanî bcrî zayina Isa bi
3000 sal in, nehesibînin, ya nivîskî bi sedsalan berî zayina Isa, li Yu-
nana Anrîk bi Homeros dest pc kiriye. Herdu eposên Homeros yên
navdar; îliaden û Odysse ku bi texmînî berî îsa bi 700-800 salî ne,
îro jî aktuel in, li seranserî dinyayê rewşenbîrcn ku wan bi zcwq û
bcst ncxwînin tunc ne. Herwcha Oidupusa Sofoklcs ku bi kcmanî
berî niha bi 2450 salî hatiye nivîsandin, îro jî li ser dik û sahneyên
dinyayê tête leyistin û bi çepikên temasevanan ji nû ve jîndar dibe.
Dîsan Euripides, Aristofanes, Sapho yên wê demê ne. Ev tevgera
huner û cdebiyatê ya gurr ya Yunana Antîk pişrî demekc dipijiqe
Romayê û nivîskar û fîlosofên mîna Vergilius, Cattulus, Horatius,
Ovidius, Cicero û hwd. digihîne. Herweha ev yeka bi pêşketina d-
vakê re bi pêş dikeve, di demên cihê dhê de bi nav û nêrînên cihê
cihê derdikcvine pêş me. Tevgera huner û edebiyatê ya ku ji ber se-
demên dînî çendsedsalekî bêdeng mabû, di salên 1300*î dc bi dest-
pêka ronesansa îtalî, dîsan meyl û hewesekc xurt ji huner û edebi-
yata anrîk re çêdibe û ew mcyl û hewesa ha dibe destpcka li hem-
berderketina forma jiyanê ya dêrên katolîk. Bi vc jinûvezayinê zind-
rên dîlîtiyê yên salan têne şikandin û mirov li celcbekî jiyana azad û
xweser digere. Humanîzma ku zaroka ronesansê ye, di kurtemekê
de li hemû Welarên Ewrûpayê belav dibe, nivîskar û hunermend ji
bo azadî û humanîzmayê bi dengên bilind bang dikin. Ew êdî bê-
tirs havênê zarokên fenteziyên xwe di serê xwe de dimeyinin û bi
scrbesti û azadî tevdigerin. Bê şik ji bo şikandina wê zindra zingar-
girtî gelek jan û êş jî rêne kişandin. Mîna ku di dema Antik de bû-
ye, di demcn din de jî li Ewrûpa cihê huner û edebiyarê her tim bi-
lind hatiye girtin. Paşê bi pêşketina dvakê û bi guhertinên demê re,
huner û edebiyat di bin nav û tevgerên cihê, mîna; Klasizm, roman-
tîzm, realizm, naturalizm û hwd, derketiye. Ji bilî van navan jî ji
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ansîklopedîstan bigire heta futurist û dadaistan hunermend û nivîs-
karan mohrên xwe li dîroka huner û edebiyarê xistine.

Lê ji bcr sedemên xuyayî vc, mc nikanîbûye cihên xwe di nava
tcvgerên huner û cdebiyatê dc bigirin, xwc têxin katcgoriya tcvge-
reke cdebî. Ji ber ku heta niha ji edebiyata me ya klasîk pê ve, ede-
biyateke me ya nûdcm çêncbûyc. Ji bcr ku cdebiyat tuncbû, muna-
qcşc, sohbet, an jî rcxneyên edebî jî tuncbûn. Serdestan tu caran
mecal nedane me ku em li zimanê xwc hûr bibin, bi zimanê xwe
cdebiyatcke bcdew a nûjcn biafirînin.

îro ji bo mc demeke nû dest pê kiriyc. Divê cm vê firscndê ncre-
vînin, scrê xwc zêdc bi cdebiyata partî, an jî edcbiyata sinifekê ve
ncêşînin, em edebiyateke kurdî biafirînin. Edebiyata neteweya
kurd... Da sibe ev edebiyata me sînorên xwe gav bike û bibe gerdû-
nî.

Welat
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EM HEWCEDARI ROJNAMEYEKE KURDI
YAROJANENE

Bêşik e, ku di dîrokê dc ev cara yekemîn e, li bakurê welêt roj-
namcyekc rojane ya bi tirkî ji aliyê kurdan ve rêtc derxistin.

Derxistina rojnameycke rojane ne hêsan e; lê ji bo kurdan pcwîsti-
yeke bingehîn e. Loma divê kurd rojnameya xwe mîna çavên xwe
biparêzin. Rojnameyeke wilo, ku bi hezar zehmeti û fedekariyan
derdikeve, divê bibe dengê hemû kurdan, bibe denge gelê Kurd.
Divê hemêza wê ji hemû kurdan re vekirî be, li hemû kurdan xwedî
derkeve û divê hemû kurd jî wê hemêz bikin û li wê xwedî derke-
vin. Xebat û hevkariya kurdan ya bi hev re tu caran ne li dijî fêda
gelê kurd e, berevajiya wê, cw hêvî û moral didc gel, pişta wî qewîn
dike, hêviya pêşerojeke xweş didiyê. Çi cara ku pêşengên gelê kurd
ber bi hev hatine, hêvî û baweriya gel xurt bûye. Û çi cara pêşengcn
gel ji hev bi dûr ketine, ewrekî reş yc şînc xwe berdaye ser welatê
kurdan, hêviya wan çilmisandiye, jiyan li wan herimandiye.

Kê bi çi awayî nerazîbûna xwe ya li dijî dewletê anîbe ziman, kî bi
çi awayî li dijî dewletê derketibe, kê bi çi awayî ji bo bidestxistina
mafên gelê kurd rêkoşîn dabe, dewlet heta niha bi eynî metodcn
ncmirovane çûye ser wan, ji bo tefandin û ji navêrakirina wan tişrên
jê hatiye kiriye. Loma jî divê kurd hemû, nêrînên wan çi dibin bila
bibin, ji bo doza gelê kurd, ji bo bidestxistina mafêri gelê kurd, ji
bo ji navêrakirina stemkarî û hovîtiya biyaniyan ya li ser gel û wclarê
xwe, ber bi hev werin, destên xwe dirêjî hcv bikin, dilên xwe, yên
ku ji bo eynî dozê lêdixin, ji hev re vekin, ji bo gelê xwe bibin hêvi-
ya pêşerojeke rohnî .
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Bcrbihevharin û hevkariya kurdan ya bi hcv rc destpêka pêkanîna
ncteweya wan û herweha destpêka bidestxistina nasnavê û bi rûmet
û serbilindî jiyana wan e. Divê cm cdî li benda sibehc ranewestin,
tiştên ku divên îro bênc kirin, divê cm îro bikin, an na wê gelck tişt
ji van hêjayên neteweya me winda bibin û bi windabûna van hêja-
yan em ê di rojên pêş de gdck zchmerî bibînin û heye ku em nika-
ribin van hêjayan dîsan bi dest bixînin û neteweyeke handîkap bimî-
nin. Digel ku em pirr dereng mane jî, dîsan divê em îro bi lez dest
biavêjin avakirina enstîtu, akademî û sazgehcn neteweyî, yên ku bi
xebatên zanisrî û kolcktîv, bikaribin birînên netcwcya me ya nexweş
derman bikin, dvaka me ya jihevdcketî ji nû ve vejînin, pişta gdê
mc ya tcwiyayî rast bikin, serê mc yê bcrjêr bilind bikin. Kilîta vc
yeka han ziman e. Ziman yek ji nîşanên pêkhatina neteweyekê ye û
ji bo kurdan belkî ya hcrî girîng c jî. Folklor, cdebiyat, kultur û her
danûstandinê dvakekê li ser zimên û ji zimên ava bûne. Bêî wan
pêkhatina netcweyekê ne mumkun c. Ev navgîna herî girîng ya bin-
gchê pêkanîna neteweya me li ber mirinê ye. Bi mirina zimanê kur-
dî ew ê kultura kurdî jî ji navê rabe; bi jinavêrabûna kultura kurdî re
ew ê neteweya kurd jî hêdî hêdî ji hcv bifcşkile û ne dûr e aqûbeta
ku hatiye serê dranên mc asûriyan were serê me jî. Ji ber vê yekc di-
vc cm zimanc xwe û rola wî ya ji bo hcbûn û rûmeta xwe, ji bîr ne-
kin, pê bipeyivin, pê binivîsînin, pc bixwînin. Ji bcr ku zimanê me
hebûna mc yc, cm bi zimanê xwe henc. Gclo ma îro zimanê mc ji
navê rabc, çi ferqa me û cîranên me tirk, faris û ercban dimîne?
Rcngê mc, dînê mc, xwarina me, av û hewa mc yck e. Ziman me ji
hev vcdiqcrîne û bi zimcn em hcr yck dibine neteweyek. Yê ku zi-
manê wî hcre, ew jî diharc. Di malê dc bi kîjan zimanî were peyi-
vandin, li wê malê kultura wî zimanî di giraniyê de yc. Sed heyf û
mixabin, ku li Tirkiyeyê bi milyonan kurdên me asîmîle bûne, win-
da bûne, bûne tirk, hin bi wê jî naycne scr, vcca kurdan jî înkar di-
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kin. Ma îro gelek ji parlementer û wezîrên Tirkiyeyê ne wilo ne?

Ez bi xemgînî dibêjim, ku îro li Tirkiyeyê û li bakurê Kurdistanê
zimanê kurdî bi tenê zimanê gundiyan, zimanê nezan û cahîlan
mayc. Yên ku îro li Tirkiyeyê bi kurdî dipeyivin gundî ne, nexwcndî
nc, barkêş û belengaz in. Yên ku hebekî hal û wexrê wan xweş di-
bin, yên ku li bajaran an jî li bajarên mezin bi cih dibin, yên ku di-
bistanên bilind dixwînin, an jî dibin entelcktuel dev ji kurdî berdi-
din, hin ji wan zimanê kurdî zimanekî li paş mayî û jar dibînin, ge-
lek ji wan jî li xwe danaynin bi vî zimanê xweş û şêrîn bipeyivin.

Zimanc kurdî ne bi qasî ku tête texmînkirin jar û li paş e. Zimanê
kurdî digel ku bi fermî nehatiye bikaranîn jî, dîsan ne kêmî gelek zi-
manên herêmê ye. Zimanê kurdî zimanekî kevin, xwediyê dîrokeke
dûr û dirêj e. Bi vî zimanî berhemên ku dikare bi edebiyata dinyayê
re qayişê bikişîne hatine nivîsandin û îro jî digel pirr astengiyan rêne
nivîsandin. Şiîrên ku Eliyê Herîrî berî niha bi nehsed-hczar salî bi
kurdî nivîsandine, îro jî bêî ku mirov tu zehmetiyan bikişîne, mirov
bi hêsanî ji wan rê digihê. Kêm berhemên gel û miletên din yên ev-
qasî kevin hene ku mirov bêî alîkariya ferhengan bikaribe jê têbigi-
hê. Ev yeka han jî zeximbûn û esilbûna zimanê kurdî bi me dide
zanîn. Lê ger em îro bi xurtî li vî zimanî xwedî dernekevin, ne dûr e
ku pêşketina îndustrî û teknolojiyc dawiya jiyana vî zimanî bîne. Ew
ê ji aliyekî ji ber zor û zulmdariya sazûmana Tirkiye, ji aliyekî jî ji
ber ramana enternasyonalîstiya çepîtiya nedurust be, ku îro xwende
û entelektuelên kurdan li Tirkiyeyê ji zimanê xwe bi dûr ketine û
hin ji wan mijûlbûna bi ziman û edebiyata kurdî ramaneke paşverû
û kcvneperest dibînin. An jî bi tirkî peyivandin, bi tirkî nivîsandin û
celcbê jiyana tirkan ji xwe re mînakgirtin weke nîşanên nûjentiyê di-
bînin. Kurdên li derveyî welêt ev zincîra kirêt qetandine û xwe ji wê
ramana kufukgirrî azad kirine. Ji kurdêri li derveyî welêt jî, nemaze
kurdên li Swêdê gaveke baş avêtine. Di vê dvaka ku yek ji dvakên
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dinyayc ya herî li pêş e, kurdan nasnava xwe bi dest xistine, ji dînda-
ran bigirin hefa bi nasyonalîst û komunîstan kurd li zimanê xwe hûr
bûne, bi folklor, edebiyat û kultura kurdî daketine. Berhemê vê xe-
bata han bûyc bi dehan kovar û rojname; bi sedan pirtûk û nivîskar
û bi hezaran jî xwendevan. Di demcke wilo kurt dc, bi hezaran kî-

lometre ji welêt dûr, zimanekî kurdî yê standart ava dibe, dibe eko-
lck û dikeve dîroka me. Avakirina zimanê standart, bal û meyla
xwcndin û nivîsandinc bi riya çapcmanî û wcşanên kurdî çê dibe.
Ma gclo kirina vê yeka han li Tirkiyeyc jî ne mumkun e? Ma ne
şerm e ku cm îro nikarin li Tirkiycyê du kovarên bi kurdî, çar rojna-
meycn bi kurdî derxin? Em ê bêjin dewlct zulmdar c, rê nade, em
nikarin; lê ne rast e, ger fikra xwestinê hebe, wê bibe! Em ji çape-
maniya kurdan dixwînin, ku weşanên bi kurdî nayêne firotin û ge-
lck wcşanxaneyên kurdan mecbûr mane deriyên weşanxancyên xwe
girtine. Ma gelo ji bo ku ev zimanê ku bi fermî heftc sal in qedexe
ye, bêtc xwendin, em çi dikin?

Erê xwişk û birano, bersiva van hemûyan û bersiva gelek tiştên
din jî rojnameyeke rojane ya xwerû bi kurdî ye. Rojnameyeke kurdî
ya milî ye. Gelê me îro hewcedarî rojnameyeke bi vî celebî ye. Lo-
ma jî divê nêrînên me çi dibin bila bibin, em li ser hîmê fêda gelê
xwc, ji bo rastîkirina vê xewna han werin ba hev. Rojnameycke ro-
jane ya bi kurdî wc zimanê me bi me şêrîn bike, wê me bajo ser
cdcbiyat û kultura me, wê nasnava mc bi dcst mc bbdne û wê hew
kcs bikaribin vî zimanê mc yê şêrîn ji me bistinin.

Edî sebra min nema ye, ez dixwazim her sibch bi vexwarina qeh-
weya xwe re rojnamcya xwe ya bi kurdî jî bixwînim.

Rojnameya Welat
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ÇIROKA KURMANCI DI KOVAREN HAWAR,
RONAHÎ Û ROJA NÛ DE

Avakirina Cumhûriyeta Tirkiyeyê, dibe destpêka qirkirin û
bendkirina ziman û edebiyata kurdî. Şiîra kurdî ya xurt ku ji

tradisyona medreseyan dihat, bi avakirina Cumhûriyerê re diçilmise,
pişti demekê dimiçiqe û reheke gelê kurd diqete. Ev reha edcbiya-
rê ku pê giyanê mirovan şa dibe, ji kurdan tê birrîn, zimanê kurdî
fermî rête qedexekirin, kulrur û edebiyata kurdî tête înkarkirin. Di
bin sazûmaneke weha hovane de, bi zimanekî qedexekirî, geşkirina
edcbiyatekê ne mumkun e. Ne bi tenê çîrok, lê em di şaxên edebi-
yarê yên din de jî tu tevgerê nabînin. Ji avakirina Cumhûriyetê û
heta salên heftê û heşrê em bi tenê dikarin çend navan bihejmêrin
ku xwestine ji ziman û edebiyata kurdî re tiştekî bikin, an jî du kevir
ji bo edebiyata kurdî danîne ser hev. Hin ji van navan Mûsa Anter,
Edîp Karahan, Faîk Bûcak, Kemal Badilî, Mêhmed Emîn Bozarslan
û çendên din in. Ji van navan jî Kemal Badilî li ser gramerê, Mûsa
Anter li ser ferheng û piyesê, Faîk Bûcak li ser helbestê, Mehmed
Emîn Bozarslan li ser ziman û kurteçîrokê xebiti ye. Em dibînin di
dîrokeke heftê salane de, li Tirkiyeyê bi tenê pirtûkeke çîrokan der-
dikeve. Ew jî ya Mehmed Emîn Bozarslan ya bi navê Meyro yc. Ji

bilî pirtûka Bozarslan, hin şiîr û serpêhatî di hin kovar û rojname-
yên kurdan dc derketine.

Di sala 1980'ê de li Tirkiyeyê kovareke hunerî, edebî û çandî bi
navê Tîrêj' dest bi weşanê dike. Di vê kovarc de digel helbest û ni-
vîsên edebî, çend drokên Rojen Barnas yên di bin navê Filît Totanî
de, çîrokeke M. Elî bi navê Diz û hin çîrokên bi dimilî jî hatine be-
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lavkirin. Ev kovar jî bi tenc du-sê hejmarên wê li Tirkiyeyê derdike-
ve, pişti hatina cûntaya heşrêyî ew jî mecbûr dimîne ku derkcve der-
veyî welêt û li derveyî welêt jî dawiya vê kovarc tc.

Ji xwc, ji bo zaravayc kurmand û bi gistî kurdên Tirkiyeyc, dcrke-
tina wan ya dervcyî welêt dibe destpêka bidesfxistina zimanê kurdî
û bi vî zimanî avakirina edebiyateke kurdî ya nû. Di dîroka Kurdis-
tanê de, du deman mohra xwe li geşkirina ziman û edebiyata kurdî
xistine. Yek jê, mîna me got, nivşc ku ji bcr cûntayê xwe dane alî û
li Swêdê bi cih bûyc, nivşê din jî bazdaycn Sûriyê nc. Ev du ekolên
ku hêvî danc ziman û edebiyata kurdî, ne bi tcnê di warê nivîsandi-
na çîrokan de, herweha di warê ziman, siyaset, werger, dîrok û
hwd. din de jî xwediyên rolên berbiçav in. Em ê zêde li ser nivşê
Swêdê nesekinin û zû derbasî salên sihî û kovarên Hawar, Ronahî
û Roja Nû bibin; wan tev bidin, di nava rûpelên wan de li kurteçî-
rok û nivîskarên wan bigerin û bi çend gotinan rola malbata Bedir-
xaniyan bînin ziman.

Bêşik di dîroka rcwşenbîrî û hisyariya gelê kurd de rola malbata
Bedir-Xaniyan mezin e. Ger em Bedir-Xaniyên ku di nava asîmîlasi-
yona Cumhûriyerê û Kemalîzmê de heliyane, nehesibînin, bi qasî
ku dîroka rewşenbîrî û çapemeniyê bi Bedir-Xaniyan dest pê kiriye,
wilo jî hcta dîrokeke nêzîk bi wan berdewam kiriye.

Li Şamê û li Lubnanc çar kovarên bi kurdî derdikctin. Kovara pê-
şî "Hawar" ku di bin xwedîti û berpirsiyariya Celadet Bedir-Xan de
dcrketiye, ya ji bo dîroka ziman û edebiyata kurdî herî bingeh e. Di
vê kovarê de, cara pêşî alfabeya kurdî ya bi tipên latiriî rête bi kar
anîn û cara pêşî kovareke xwerû bi kurdî; kulturî û edebî derdikeve.
Ji sala 1932 û heta 1943'an 57 hejmarên vê kovarê derdikcve. Ji sa-

la 1942 û heta 1945'an, kovarekc din "Ronahî" di bin xwedîtî û
bcrpirsiyariya Ccladet Bedir-Xan de dcrdikeve. Di vê kovara ku ge-
lekî cih dide nûçeyên şerê cîhanê yê duwemîn de, gelek nivîsên
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folklorî, dîrokî, kulturî û edebî jî hene. Ev kovar jî 28 hejmar derdi-
keve. Kovareke din "Roja Nû" ku bi celebê magazîn derdikeve û
ew jî digel nivîsên kulturî û edebî, pir cih dide nûçeyên şer û hêzên
yekbûyî, di bin berpirsiyariya Kamuran Bedir-Xan de, li Bêrûdê der-
dikeve. Ev kovara ku hefteyî derdiket, ji sala 1943 heta 1946'an 73

hejmar derkctine. Dîsan kovarek din bi navê "Stêr" di bin berpirsi-
yariya Kamuran Bedir-Xan de li Bêrûdê derketiye û bi tenê du hej-
marên wê di destên me de hene.

Mîna ku me di destpêkê de got, dîroka edebiyata kurdî ya mo-
dern bi kovara Hawarê dest pê dike.

Serîhildana Şêx Seîd têk çûye, Agirî vemirî ye, yek ji cndam û bi-
rêvebirên Xoybûnê Celadet Bedir-Xan destên xwe ji siyasetê kişan-
diye û xwe bi hemû hêza xwe avêtiye meydana kultur, ziman û ede-
biyata kurdî. Lê mbcabin, mîna gelek pêşiyên xwe ew jî ne li welatê
xwe ye, li sirgûnê ye, li Şamê ye. Şam di wan salan de dibe cihê hev-
dudîtina kurdên bazdayî. Piraniya van kurdên bazdayî ji malmezi-
nên kurdan in; Mîr in, arîstokrat in, axa ne, beg in... Lê wclathez û
milctperwer in.

Gava Mîr Celadet di sala 1932'an de dest bi weşandina kovara
Hawarê dike, ew weha dibêje: uHawarji niha 4 pê ve bi her tistên
ku kurdanî 4 kurdîtîpê bendewar e, dê mij4 bibe. Tinê siyasetjê dûr
e, xwe naêxe siyasetê."

Û Hawar li biyanîstanê dest bi weşana xwe dike. Ew ji siyaseta
grûbî dûr e, Kurdîstanî ye, armanca wê vejandina zimanê kurdî,
avakirina edebiyata kurdî ye. Ew ji hejmara yekê heta hejmara dawî
wê polîrîkaya xwe ya Kurdistanî û lîberal dimeşîne. Ew bi laş û gew-
dê xwe ve bi kultura kurdî û kurdayetiyê ve girêdayî ye, bi wê riyc
dixwaze deriyê kultura kurdî ji dhanê re jî vekc, an jî pirekê di nav-
bera kultura kurdî û ya cîhanî de ava bike. Ew bi hevalbendcn xwe
yên din re, li ser stranên folklorîk, klasîkên kurdî, efsane û destanên
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kurdî, dersên gramerê, werger û çîroka hunerî û hwd dixebitin.
Berî salên sihî çîroka kurmancî ya hunerî hatiye nivîsandin an na,

haya min zêdc jê tunc yc. Bi tcnê çîrokcke Fûadê Tcmo di sala
1913'an de di kovara Rojî Kurd e belav dibc. Lc bclê çîroka kur-
mand ya huncrî bêtir bi weşana kovara Hawarê vc dest bi şexsiycte-
kê dikc û hêdî hêdî di kovarên mîna Ronahî û Roja Nû de jî berde-
wamdike.

Gava em her sc çar kovaran bi hcv rc bigirin, (1932-1946) ji aliyê

hcft-heşt nivîskaran ve bi qasî 187 kurtcçîrok hatine nivîsandin. Ji
van 187 kurteçîrokan 15-20 heb jê ji zimancn cihê cihc hatine wer-
gerandin û adaptasiyon in, hinekcn wan çîrokên folklorî ne, lê nêzî-
kî sedî jî çîrokên huncrî nc.

Hcrçiqas ji ber zimanzanî û pirhêliya Celadet Bedir-Xan çîrokni-
vîskariya wî zêde dernakeve pcş jî, dîsan em dibînin yc ku di kova-
rên Hawar û Ronahiyê de bêtir çîrok nivîsandine Celadct Bcdir-
Xan e. Celadet Bedir-Xan li ser hev 40-50 çîrok nivîsandinc. Ji van
drokan hcjmareke biçûk çîrokên folklorî ne, hin ji wan werger in, lê
piraniya wan çîrokcn hunerî ne.

Herçî birayê biçûk Kamuran Bcdir-Xan e, ne bi qasî kekc Xwe
Celadet Beg be jî, wî jî gelek çîrok nivîsandine. Hejmara çîrokên
Kamuran Bedir-Xan yên di kovarên Hawar û Roja Nû dc 17 ne.
Çawan mîna ku em çîrokên Ccladet Bedir-Xan di kovara Roja Nû
de nabînin, em çîrokên Kamuran Bcg jî di kovara Ronahiyê dc na-
bînin.

Ji bilî hcrdu biran, çend kesên din hene ku gihîştine refê Hawarê
û çîroknivîskarcn baş in . Yek ji van Nûrcdîn Zaza ye, ku bi zarokti-
ya xwc koçî Sûriyê kiriyc û bûye yek ji nivîskarên Hawarc yê herî
xort. Em Nûredîn Zaza bi tenê di kovara Hawarê de dibînin, yanî
ew di kovarên Ronahî, Roja Nû û Srêrê de tuneye. Hcrçiqas Nûrc-
dîn Zaza ji gclek nivîskarên ckola Şamc kêmtir çîrok nivîsandibin jî,
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dîsan ew mîna çîroknivîs yê herî li pêş e. Dibe ku, ev yeka han jî ji
ber pesindayina Celadet Bedir-Xan be, an jî ji ber ciwanî û zîrektiya
Nûredîn Zaza bi xwe be. Tê gotin ku Celadet Bedir-Xan ew bi Çe-
xovê kurdan dinavand. Digel werger û adaptasiyonên xwe, Nûredîn
Zaza di bin navê Nûrcdîn Ûsiv û Nûredîn Zaza de deh çîrok nivî-
sandine.

Nivîskarekî din ku bi hîmavêjê şiîra kurmand ya modern tê naski-
rin jî, Qedrî Can e. Qedrî Can di dema ku nezanî û nexwendinî li

Kurdistanê hakim bû, ew mamoste bû. Mamoste Qedrî Can digel
helbesrên nûjen, di kovarên Hawar, Ronahî û Roja Nû de 10 kur-
teçîrok nivîsandine.

Nivîskarekî din î zîrek bi navê Bişarê Segman heye ku em wî hem
mîna çîroknivîskarekî hemdemî, hem jî mîna wergêr di nava rûpe-
lên wan kovaran de dibînin. Zimanê wî û celebê wî yê nivîsandinê
gelekî dişibe yê Celadet Bedir-Xan, lê heta niha ez li lêkolînerekî
kurd rast nehatime ku bibêje Bişarê Segman jî Celadet Bedir-Xan e.

Gava rehmetiyê Mihemed Bekir, di pêşgotina çapa Hawarê ya nû
(Hej. 1-9) de navê Celadet Bedir-Xan yên cûda dihejmêrc, ew van
navên han dihejmêre.

Herekol Azîzan, Xweyiyê Hawarê, Hawar, Stranvan, Stranvanê
Hawarê, Bavê Cemşîd, Bavê Cemşîd û Sînem.

Lê em dizanin ji bilî van navan jî Celadet Bedir-Xan bi navê çî-
rokbêj û Seydayê Gerok jî gelek nivîs nivîsandine. Lê herçawan be,
di van kovaran de, di bin navê Bişarê Segman de 10 kurteçîrok ha-
tine nivîsandin.

Çîroknivîskarekî din heye, ku em wî ne di Hawarê dc, nc jî di
Ronahiyê de nabînin, lê ew di Roja Nû de derdikeve pêşberî me.
Ew jî bi navê Silêmanê Hesenê Merd ye û wî jî 10 çîrok nivîsandi-
ne.

Osman Sebrî ku yek ji nivîskar û hevkarên Hawarê yê akrîv e, di-
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gel nivîsandina şiîr, nivîsên civakî û dîrokî, di kovarên Hawar û Ro-
nahî de 12 çîrok jî nivîsandine.

Nivîskarekî din bi navê Mistcfa Ehmed Botî heye ku bi tcnc di
Hawarc de nivîsandiyc û 6 çîrok nivîsandine.

Jê pc vc em li hin çîroknivîskaran rast tên ku bi tcnc çîrokck an
du-sê çîrok nivîsandine û nivîskariyeke berdcwam nekirine. Hin ji
wan navan jî ev in; Cemîlê Haco, Sibhiyê Diyarbckirî, Fûad Ccmîl
Paşa, Hcsenê Hisyar, Namî, Sebrî Birahîm, Emayê Cilînî û hinin
dinin.

Ez dixwazim qet nebe navê çîrokcn ku me hejmara wan dane bî-
nim ziman û bi kurti behsa navcroka hinan ji wan bikin.

Em ji çîrokên Celadet Bedir-Xan yên di Hawarê dc dest pê bikin
û bi dorê pê de biçin:

1) Ber Tcvna Mehfurê, hej. 4, 1932.

2) Mar û Mirov, hej. 6, 1932.

3)DîkûRovî,hej.6,1932.
4) Şîrîniya Zimanê Kurdî, hcj. 8, 1932.

5) Çîroka Bîngolc, hej. 11, 1932.

6) Siyabendê Silîvî, hej. 11, 1932. '

7) Biyaniyekî Çi Dîtine, hej. 19, 1932.

8) Xurtiya Binahînê, hcj. 20, 1932.

9) Elyas Efcndî, hcj. 21, 1933

10) Ehmedê Zeydan, hej. 26, 1935

11) Çîrokekc Misra Kcvin, hej. 56, 1943

Çîrokên Celadet Bedir-Xan yên ku di Ronahiyc dc bclav bûnc jî
hin ji wan cv in:

1) Maçeke Dirankêr û Cczayê Wc, hej. 6, 1942
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2) Daweta Kêzê, hej. 7, 1942

3) Ji ê Mêrtir Re, hej. 8, 1942

4) Xwe Kuşt An Hate Kuştin, 1942

5) Maçikên Ku Mirov Pê Dinivistin, 1943

6) Çîroka Seyên Birîndar, hej. 12, 1943

7) Tîmsahê Hefttilî, hej. 16, 1943

8) Şêro û Pîvaz, hej. 18, 1943

9) Jin Jî Hene Jinkok Jî Hene, hej. 19, 1943 [

10)CihûûKurêTêcir,hej.21, 1943 j

11) Çûk û Firê, hej. 22, 1944

12) Ehmed Çelebî, hej. 17, 1943

Çîrokên Kamûran Bedir-Xan yên ku di Hawarê de hatine weşan-
din:

l)DuEgîd,hej.2, 1932

2) Lawikê Min, hej. 4, 1932

3) Dildiziya Gulekê, hej. 5, 1932

4)MîrûMar,hej.9, 1932

5) Mîr û Keşe, hej. 9, 1932

6) Leylana Rastiyê, hej. 10, 1932

7) Mîr û Gund, hej. 10, 1932

8) Ker, Gur û Rêvî, hej. 12, 1933

9) Du Dengbêj, hej. 20, 1933

10) Eyloyê Fir, hcj. 21, 1933

11) Nivîsevan, hej. 22, 1933

12) Koçera Mîran, hej. 26, 1935

Çîrokên Kamûran Bedir-Xan yên di Roja Nû de:
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2) Daweta Kêzê, hej. 7, 1942

3) Ji ê Mêrtir Re, hej. 8, 1942

4) Xwe Kuşt An Hate Kuştin, 1942

5) Maçikên Ku Mirov Pê Dinivistin, 1943

6) Çîroka Seyên Birîndar, hej. 12, 1943
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1) Du Nêçîrvan, hej. 17, 1944

2) Pîra Sihêrdar, hej. 45, 1944

3) Ez Jî Ji Cehenemê Têm, hej. 55, 1945

4) Kew û Rovî, hej. 55, 1945

5) Mela û Gundî, hej. 55, 1945

6) Şirîkahiya Dîk û Rovî, hej. 55, 1945

7) Hekîm û Sê Keçik, hej. 56, 1945

Çîroknivîskarê sêyem Nûredîn Zaza ye ku me vê biharê berhevo-
ka çîrokên wî di nava Weşanên Nûdemê de derxistiye. Tevî werger
û adaptasiyonan Nûredîn Zaza di bin navê Nûredîn Ûsiv de, bi te-
nê di kovara Hawarê de ev çîrokên han nivîsandine:

l)Xurşîd,hej.27, 1941

2) Gulê, hej. 29, 1941

3) Keskesor, hej. 30, 1941

4) Ji Xortan Re, hej. 30, 1941

5) Şîretên Ehmedê Xanî, hej. 32, 1941

6) Perîşanî, hej. 35, 1941

7) Hevîna Perîxanê, hej. 37, 1941

8) Xatûn An Piling, hej. 44, 1942

9) Dê An Xûşk, hej. 44, 1942

Çîrokeke wî bi navê Şerê Mêşan jî di sala 1965'an de di kovara
Hêviya Welêt, ku li Almanyayê derdiket de, hatiye weşandin.

Çîroknivîskarê çaran jî Qedrî Can e. Çîrokên Qedrî Can yên di
kovara Hawarê de belav bûne, ev in:
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5) Şîretên Ehmedê Xanî, hej. 32, 1941

6) Perîşanî, hej. 35, 1941

7) Hevîna Perîxanê, hej. 37, 1941

8) Xatûn An Piling, hej. 44, 1942

9) Dê An Xûşk, hej. 44, 1942
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1) Besreka Zêrîn, hej. 5, 1932

2) Sond, hej. 35, 1941

3) Guneh, hej. 39, 1941

4) Rojên Derbasbûyî, hej. 52, 1943

Çîrokên Qedrî Can yên di Ronahiyê de jî ev in:

1) Sehên Zozanan, hej. 14, 1943

2) Gulçîn, hej. 16, 1943

3) Nêçîra Berazan, hej. 28, 1945

Du çîrokên Qedrî Can jî di kovara Roja Nû de derketine. Yek ji
van çîroka Nêçîra Berazan e, ku di hejmara Ronahî ya 28'an de we-
şiya bû, ya din jî çîrokeke bi navê Muhra Silêman e ku di hejmara
Roja Nû ya 39'an, 1944'an de hatiye weşandin.

Navekî din ku ji aliyê raya giştî ya kurdan ve tête zanîn jî Osman
Sebrî ye. Osman Sebrî digel nivîsên li ser zimên, nivîsên siyasî û dî-
rokî, di Hawarê de 5 çîrok û di Ronahiyê de jî 7 çîrok nivîsandine.

Çîrokên wî yên di Hawarê de ev in:

1) Li Goristaneke Amedê, hej. 21, 1933

2) Nêçîra Hirçan, hej. 48, 1942

3)WarêDil
4) Pîra Gêndêrê, hej. 52, 1943

5) Şeytan Qûnî, hej. 55, 1943

Çîrokên Osman Sebrî yên di Ronahiyê de:

1) Terşê Şevê, hej. 14, 1943
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2) Seyê Ko Gur Tanî Fêza Pêz, hej. 15, 1943

3) Beraz û Berazî, hej. 16, 1943

4) Mijo û Xanê, hej. 17, 1943

5)Têrlan,hej.20,1943
6) Jîna Jinekê , hej. 21, 1943

Em ê niha jî bi kurtî ji her çîroknivîskarekî çîrokek-du çîrokan bi-
din naskirin da haya we ji naverok û stîla wan çêbibe.

Ji ber ku em di nivîsa li ser Nûredîn Zaza de li ser çîrokên wî ra-
westiyabûn, em ê di ser wî re gav bikin û ji Qedrî Can dest pê bi-
kin. Qedrî Can ji Dêrika Çiyayê Mazî ye. Ew jî mîna Nûredîn Zaza
bazdayî ye û li Şamê bi cih bûye. Qedrî Can yek ji hevkarên kovara
Hawarê yê xwende bû. Di demeke ku nezanî û cehaletî li Kurdista-
nê hakim bû, Qedrî Can mamoste bû. Hingî, xatir û qîmetê ma-
mosteyan di civatê de gelekî bilind dihate girtin. Mamoste neynika
civatê ya pêşerojê bûn. Qedrî Canê bazdayî jî gihîştibû Celadet Beg
û di kovara wî de yek ji nivîskarên berdewam bû. Ew ne mîna Nû-
redîn Zaza bi tenê nivîskarê Hawarê bû, wî herweha nivîskariya xwe
di kovarên Ronahî û Roja Nû de jî berdewam kiriye. Ji xwe gava

mirov rûpelên Hawarê di ser hev re diqulupîne û bala xwe didiyê,
mirov dibîne ku Qedrî Can hem di destpêka Hawarê de yek ji nivîs-
karê wê ye, hem jî hê di salên sihî de çîrokên wî belav bûne. Lê tiştê
ecêb, digel ku wî ji Nûredîn Zaza bêtir çîrok nivîsandine jî, dîsa mî-
na çîroknivîs ew weke Nûredîn Zaza zêde derneketiye pêş. Ev jî
mumkun e ji pirhêliya wî tê. Ji ber ku ew di dema xwe de şaîrekî
kurd î bijarte bû. Ew yek ji şaîrên kurd e ku deriyê şiîra modern li

kurdan vekiriye. Hin kes îro wî mîna hîmavêjê şiîra kurmancî ya

modem dibînin. Lê, mirov gelekî vekirî vê modemtiyê di çîrokên
wî de jî dibîne. Wî di hemû çîrokên xwe de zimanekî zelal, stîleke
hunerî û edebî bi kar aniye.
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Em nizanin bê çîrokên Qedrî Can yên neçapkirî hene, an na, lê
ger em li gora kovarên Hawar, Ronahî û Roja Nû biçin, em ê bibî-
nin ku Qedrî Can li ser hev deh çîrokên hunerî belav kirine. Mijara
piraniya kurteçîrokên wî li ser bêrîkirin, bîranîn û hevaltiyê ne. Na-
veroka wan ji propogandaya siyasî dûr e, wî zêde tiliya xwe daneni-
ye ser pirsgirêkên siyasî, lê ji gelek çîrokên wî welathezî û kurdayeti-
yeke pak difure.

Gava mirov ji çîroka yekê ve dest pê dike û ber bi ya herî dawiyê
ve diçe, mirov bi rastî jî bêhna çîroknivîskarekî nûjen dike.

Ji bo çi vî şaîr û çîroknivîskarê me zêde nenivîsandiye û nebûye
xwediyê berheman, eşkere û li ber çavan e. Ew jî dîsan bi rewşa
kurdan ya kambax ve girêdayî ye. Cumhûriyet nû ava bûye. Serîhil-
danên kurdan ku piştî Cumhûriyetê bûne, ji aliyê tirkan ve bi hovîrî
hatine pelçiqandin. Hejmara gundên şewitî, gundiyên kurdan yên
kuştî bêhejmar in. Qedrî Can zarokê miletekî weha bêşans e. Hingî
ne rojname, ne kovar, ne televizyon û ne jî xwendevan hebûne. Di
nava hoyên ewqas xerab de û li sirgûnê berdewamiya nivîskariya be-
dew, ez bawer dikim wê ne ewçend hêsan be.

Em çîrokeke Qedrî Can ya pêşî di hejmara Hawarê ya yekê
(1932) de dibînin. Ev çîroka zehf kurt pêşkêşî Osman Sebrî hatiye
kirin. Nivîskar di vê kurteçîrokê de bi diyaloga bav û kurekî rewşa
welêt û xwesteka azadkirina welêt bi xwendevanan dide zanîn.

Di hejmara Hawarê ya 5'an, 1932'an de bi navê Besreka Zêrîn
çîrokeke wî heye. Ev çîroka han li ser tore û eşîrtiya kurdan e. Mo-
tîva çîrokê jin e. Mîrzoyê Burca Metînan, keça Meksoyê Mîrê Bes-
reka Zêrîn ji xwe re dixwaze. Ji xwestinê wêdetir, ew dixwaze keçi-
kê, yanî Pîrozê bi kotekî ji bavê wê bistîne û bi wî awayî xurtbûn û
otorîteya xwe bide nîşandan. Mîrzoyê Burca Metînan bi peyayên
xwe ve bi ser Besreka Zêrîn ve digirin, Pîrozê bi kotekî ji bavê wê
distînin û Besreka Zêrîn jî xerab û wêran dikin. Mîrzoyê Burca Me-
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tînan bi wê kirinê, dibe xwediyê otorîteyê. Herçî Mîrê Besreka Zê-
rîn Mekso ye, ji ber vê binketinê debar nake, serê xwe li zinarekî di-
xe û dawiya jiyana xwe tîne.

Qedrî Can di vê kurteçîrokê de hunera bi celebê namê bi kar anî-
ye.

Sond (1942), Hawar, hej. 35.

Sond di derheqa xwînbiratiyê de ye. Ev xwînbiratiya ku bi riya
mêtina xwîna hevdu dibe, di nava gelek kulturan de heye. Bokeyê
çîrokê zarok e, diçe dibistanê. Li dibistanê zarok xwîna hevdu di-
mêjin û dibin xwînbirayên hev. Bi wê yekê, birayê xurt birayê qels û
jar diparêze. Egosentrîzma bokeyê çîrokê wî dajo ser xwînbiratiyê.
Gava xwînbirayekî wî çêbibe, ew ê wî ji darên mamostê biparêze.
Lê xwînbirayê wî yê bi navê Sindik, ne bi tenê wî ji darên mamostê
diparêze, herweha rojekê dLxwaze wî ji kûçikekî har jî biparêze. Lê
Sindikê zarok ji ber pencên kûçikê har xelas nabe û dimire.

Guneh (1942) Hawar, hej. 39.

Bokeyên vê çîrokê jî zarok in. Çend heval diçin nêçîra çêlkewan.
Şikeftên ku lê nêçîr têne kirin, cihên cin û pîrebokan in. Bokeyê çî-
rokê dixwaze mêraniya hevalekî xwe bi navê Cemo biceribîne. Ew
xwe di şikeftê de vedişêre û pix dikiyê. Cemo ji tirsa dikeve û êdî zi-
manê wî nagere. Ev bûyera ku cinan li Cemo xistiye di nava gund
de belav dibe. Çi bikin çi nekin, dê û bavê Cemo biryar didin ku
Cemo bibin ba şêx, da şêx bi riya lêdana cinan, wî rehet bike. Heta
ku ji Şêx Sedeqe tê, ew bi şiveke terr li Cemoyê zaro dixe. Bi lêdana
Şêx ruh ji Cemo tête kişandin û Cemo di nava destên Şêx de can
dide.

Digel ku bîst û çend salek jî di ser bûyerê re derbas dibe, bokeyê
çîrokê wê bûyera trajîk ji bîr nake. Cemo jî her diçe xewna wî, li

hemberî wî radiweste û jê re dibêje; bêbext. . . bêbext! . . .

Rojên Derbasbûyî (1943) Hawar, 52.
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hemberî wî radiweste û jê re dibêje; bêbext. . . bêbext! . . .

Rojên Derbasbûyî (1943) Hawar, 52.
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Rojên derbasbûyî serpêhatiya mamosteyekî ye, ku bi şîreta dok-
tor, divê dev ji Amûdê berde û here Endîwerê. Cihguhertin bi ma-
moste zehmet tê, ew bi çavên tijî hêsir ji Amûdê derdikeve. Nivîs-
kar di nava çîroka xwe de gotineke şaîrekî bi bîr tine û çi bigire çî-
rokê li ser çend rêzên şaîr ava dike. Şaîrê navnediyar vê dibêje: "Ga-
va meriv li cihekî dimîne, bi însan û axa wê derê ve bi benên nexu-
yayî tê girêdan, kînga meriv ji wir diçe, ev benê ha dilê meriv ber bi
xwe ve dikişîne û diêşîne. . . "

Di piraniya çîrokên Qedrî Can de bêrîkirin û bîranîna rojên bu-
hurî heye. Herweha ew bokeyên xwe ji jiyana rastî û ji zarokan hil-
dibijêre. Wê ji ber karê wî yê mamostetiyê be ku zarokên ku ew di-
ke mijara çîrokên xwe jî şagirtên dibistanê ne. Piraniya çîrokên wî bi
forma kesê yekemîn hatina nivîsandin û motîvên wan ji civaka re-
alîstin.

Celadet Bedir-Xan digel nivîsên din yên cûr be cûr, tibabek çîrok
jî nivîsandine. Ji ber kêmbûna demê em ê bi tenê behsa du çîrokên
wî bikin. Çîroka wî ya pêşî "Ber Tevna Mehfurê" di kovara Hawa-
rê (1932), hejmara 4'an de derketiye. Herçiqas ev çîroka wî di sala
1932'an de hatibe weşandin jî, di binê çîrokê de, 1927 hatiye nivî-
sandin. Yanî pişti serîhildan û têkçûna tevgera Şêx Seîd bi du salan
e. Loma jî tesîra wê bûyera dîrokî gelekî li ser vê çîrokê heye. Bengî
Axa bi lawê xwe yê mezin û bi pismamên xwe re di şerê ji bo azadi-
ya welêt de şehîd dikevin. Qewîtiya Bengî Axa ew e ku lawê wî yê
biçûk, Gefo bixwîne, zana bibe, bi zanebûn bide ser şopa wî û we-
latê xwe ji destên neyaran rizgar bike. Ew nebiserketina kurdan bi
nezaniya wan ve girê dide.

Piştî mirina Bengî Axa malbat cihê xwe diguhêze. Loma jî rewşa
malbatê ya aborî jî xerab bûye. Ji bo xwendina Gefo, karkirina her-
du xwişkan, Rindê û Zîzê pêwîst e. Herdu keçikên zaro bêî westan
dixebitin, dixwazin birakê wan bixwîne, bide ser şopa bavê wan û
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ber bi azadiyê ve bimeşin. Herdu keçik, digel temenên xwe yên za-
ro, bîra kurdîti û Kurdistanê dibin.

Mesaja Celadet beg di vê çîrokê de vekiriye. Mesaja wî bi zane-
bûn ji bo Kurdistanê xebatkirin e.

Celadet Beg di hejmara Hawarê ya 8'an de jî bi navê "Şêrîniya
Zimanê Kurdî" serpêhatiyek nivîsandiye. Ew ji bo kirîna kaxezên
Hawarê diçc Bêrûdê. Piştî salixdayinekc tcnik ya Mcydana Burcê,
cw dikeve nava pêla mirovan û dixwaze ber bi armanca xwe ve he-
re. Ew şareza ye, xclkên hcr milerî, ji lixwekirin û devokcn wan nas
dikc. Ew di nava wê pêla mirovan dc pêrgî çend kurdan jî tê. Ew
bangî kurdekî ji wan dike û ji bo hilgirtina kaxezên Hawarê wî bi

xwc rc dibe dikana kaxezan. Celadctê Mîr bi xortê barkêş re dikeve
sohbeteke germ. Sohbeta wan li ser kurdan û zimanê kurdî yc. Ga-
va xortê barkêş têdigihîje ku ew ji Bedir-Xaniyan c, pir kêfa wî tê,
lêborînê dixwazc, radibc ser xwc û dcstê wî maçî dikc.

Xortê barkêş pir kcfa xwe ji kurmanciya Mîrê xwc re tîne û dibê-
je: "Ax, ez xulam, tu nizanî kurmcmcî çiqas şêrîn e!...n

Celadet bi vê serpêhatiya xwe mesaja şêrîniya zimanê kurdî dide û
kurdên ku ji zimanê xwe bi dûr ketine, teşwîqî fêrbûn û jêhezkirina
zarê kurdî dikc.

Piraniya çîrok û scrpêhatiyên Celadet Bedir-Xan li ser rewşa kur-
dan c û di wan de mesajên bi giranî fêrbûna ilim, fêrbûna zimên,
hezkirina folklor û kultura kurdî û bi erda welêt ve girêdan heyc.

Mijarcn çîrokên Kamûran Bedir-Xan jî nc dûrî yên Ccladet Beg
in. Di kovara Hawarc, hejmar 2, 1932'an de kurteçîrokeke Kamû-
ran Bcdir-Xan bi navê "Du Egîd" heye. Herdu Egîdên kamuran
Beg dîl ketinc, cw di destên dijmin dc ne. Ew dibihîzin ku serîhil-
dana wclct tckçûye, kurd şikestine, serok û birêvcbir hatinc girtin.
Kamûran Beg di diyaloga herdu Egîdên dîl de, hêrs û rika wan ya

ji bo bidcstxistina welêt tîne ziman. Yanî di çîrokc de welat û xebata
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ji bo welêt berî jin û zarokan tê. Wê ji ber vê nêrînê be ku ew ê paşê
slogana kovara xwe "STÊR" bike "Welat berî her tiştî."

Di hejmara Hawarê ya 4'an de jî çîrokekc Kamuran Bedir-Xan
ya bi navc "Lawikê Min" heye. Çîroka Lawikê Min bi forma "Tu"
hatiye nivîsandin. Di vê çîrokê de jineke kurd bi mêrê xwe yê ku şe-
hîd ketiye re, dipeyive. Di destpêka şer dc lawikek ji wan re çêdibe.
Pişti ku bav şehîd dikeve bi pênc salan, lawik ji diya xwe daxwaz di-
ke ku ji bavê wî re binivîsîne û jê rc bibêje, êdî lawê te mezin bûye,
bes e, vegere, were.

Hema çi bigire piraniya çîrokên kovara Hawarê bi naverokên si-
yasî ve tije ne. Mesaja gelekan ji wan şer û têkoşîna ji bo Kurdistanê
ye. Mîna me di destpêkc de jî gotibû, ji bo demeke weke dema
wan, dayina mesajeke bi wî babeti jî gelekî normal e û di cih de yc.
Gclek serîhildanên kurdan şikestine û kurd di bin tade û neheqiye-
ke nedîfî de ne. Hîn bîna şewata gund û termên mirovên kurd diçe
wan. Ew jî hemû sirgûn bûne û bi hêviya ku wê rojekê vegerin we-
latê xwe dixebitin.

Lê bi kurti cz dikarim vê bibêjim, rola dibistana Şamê di dîroka
ziman û edebiyata kurdî de gelekî bilind e. Ger berdewamî di vê di-
bistanê de çêbibûya û derbasî nivşê nû bibûya, wê îro digel çareser-
bûna gelek pirsên siyasî, pirsên ziman û edebiyata kurdî jî çareser
bibûna. Herweha ez bawer im me ê îro bikarîba behsa gelek nivîs-
karên kurd yên unîversal jî bikira.

Lc mixabin piştî wefata Celadet Bedir-Xan ew ekol ji hev de dike-
ve û rûpclekî girîng ji dîroka edebiyata kurdî tête çirandin. Herçiqas
hin dengên kurdên Tirkiye û Sûriyeyê ev bêdengî carina xera kiri-
bin jî, û kurmancên Kevnesovyetê û Iraqê, bi alfabeyên cihê hin
berhcmcn çîrokan dabin jî, dîsan bi girseyî li derveyî welêt ev çirûs-
ka salên sihî dest bi şewqdayinê kiriye û hcviya pêşerojeke rohnî di-
de mirov.
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* Di konferansa edebiyata kurdî, ku ji aliyê Yekîtiya Rewşenbîrên
Welatparêzên Kurdistanê vc di sala 1995'an de li Stockholmê hati-
bû lidarxistin, hatiye pêşkêşkirin

Çavkarû: Kovarên Hawar, Ronahî, Roja Nû û Stêr. Herweha Nûdem
hej. ll,FerhadPirbal.
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EDEBIYATA KURDI YA SIRGUNE

Firat Cewcrî: Bi hatina 12'ê îlonê re hem tevgera kurdî, hemjî
tevgera demokratîk a Tirkiyeyê darbeyeke mezin xwar. Bi heza-

ran mirov di îskenceyên nedîtî re derbas bûn. Pirrji wan hatin kus-
tin. Hinekanjîxwe bi hoyingeUek zehmetgihandin Ewrûpayê. îro,
bi alîkariya wan kurdên ku xwejfihandine Ewrûpayê mirov dikare
behsa edebiyateke kurdî a nûjen bike. Bi dîtina hin kesan hatina 12'ê
îlonêji vêyeka han re bû sedem. Gelo hatina Cûntayêji bogeskirina
ziman û edebiyata kurdî bas bû, Mahmûd Lewendî ?

Mahmûd Lcwendî: Ji bo ku kek Xelîl jî li vê derê ye, cz nabêjim
edebiyata kurdî bi tevayî, lê cz c bêjim edcbiyata kurdcn Tirkiyeyê.
Ji ber ku edebiyata kurdî li Kurdistana Iraqê heye û berc jî hebû. Ji
alîyekî de mirov kare bêjc, piştî heyştcyî grûpek ji kurdên Tirkiyc ku
xwe gihandin Ewrûpa, di warê edebiyatê de hin tişt kirin. Lc gclo
cûnta nehata wê çawa ba? Berî cûntayê jî cdebiyata kurdî hcbû.
Qels ba, siyasî ba, yan c grûban ba jî, Roja Welat hebû bi kurmancî
û tirkî bû. Tîrêj hcbû bi kurmancî û dimilî bû; Têkoşîn hebû derdi-
ket. Kovara Özgurlûk Yolu hebû cih dida Kurmancî. Kovara Rizga-
rî hebû cih dida kurmancî. Gcr cûnta nehata, dibc ku cdebiyata
kurdî li welct bêtir geş bibûya. Di şcrtên herî xerab dc li zîndancn
Tirkiycyc kurdan di navbera sala 1980 û 84'an de çar kovar derxis-
tin. Hin ji van kovaran bi kurmancî, hinek jî bi tirkî bûn. Ez dika-
rim bcjim, mirov dikare li eksê wê jî bifikirc. Lê jiyana surgunê tiş-
tin din nîşanî me daye. Em hatin Ewrûpayê, mumkun e, ew tesîra
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welatên Ewrûpa, tesîra ku me gellek tiştên din yên kurdî dît, ku me
li Tirkiyê nikarîbû bidîta, li me bûye. Me têkîlî bi kurdên Iraqê û
perçeyên kurdîstanê yên din re danî; bi vê yekê, mirov dikare bêje,
ku edebiyatek li derveyî welat çêbû, edebiyatek kurdî ji bo Kurdis-
tana Tirkiyeyê. Lê eger cûnta nehata mumkun e, ku ev yeka han li

Kurdistana Tirkiyê geş bibûya. Ji ber ku me got ya, bi Tîrêjê dest
pêkir, bi Roja Welat dest pê kir, bi Rizgarî dest pê kir, dîreksiyona
vê karîbû bihata guhertin. Ji ber vê yekê, ez dibêjim, mirov nikare
bêje, ku baş bû cûnta hat û bi vê yekê edebiyata kurdî derket. Lê
digel her tişti mirov kare bêje ku edebiyata kurdî li dervcyî welêt
pêş de çûye û mirov vê yeka han jî ji kovar, rojname û pirtûkên kur-
dî ferq dike.

Firat Ccwerî: Giraniya sohbet ûgotûbêja me ya îro wê li ser edebi-
yata Kurdistana Tirkiyeyê be. Yanî bigehmperî li ser edebiyata Kur-
distana Tirkiyeyê ya surgunê û bi taybetî jî li ser romanên Mehmet
JJzun. Tu bêjî nebêjî edebiyata kurdi li Kurdistana Tirkiyê berêjî
hebû. Wek Mahmûd Lewendîjî got, li Tirkiyeyê Tîrêj derdiket, Roja
Welat derdiket, Rizgarî derdiket... Ji nav van hersê kovaran ya xwe-
rû bi kurdî û hunerî û edebi bû, Tîrêj bû. Hem di nav hevkarên Tî-
rêjê de, hemjî di nav yên derveyî Tîrêjê degelek mirovênjîr ûjêhati
hebûn, ku karîbûn di warê huner & edebiyata kurdi de ûstên pirr baş

û bi qimet bikirana.
Lê bi hatina çûntayê re ev agirê ku karîbûgurr biba, hate vemi-

randin. Pirr mirovên me mecbûr man ku koçî Ewrûpayê bikin. Ew
tevgera kurdî ya ku ji aliyê cûntayê ve darbe xwaribû, di hundirê
xwe dejî darbeyên mezin xwarin 4 bi vi awayi valahiyeke siyasî çêbû.

Weke ku ligelek welatan bûye, kurdanji xwestin şûna valabiya siyasî
bi edebiyatê dagirin. Tanipistî heysteyî demekê siyaset têk çû, lê edebi-
yatgeş bû. Mirov vê yekê ji weşanên kurdl yê pisti heyştêyîferq dike.

Pistt heystêyî li Ewrûpayê bi dehan kovar û rojnameyên kurdî, bi se-
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dan jî pirtûkên kurdî çap bûn. Bi vêyekê rejî di her şaxi de niviska-
rên Kurd çê bûn. Gava mirov çavekî davej'e paşeroja xwe û li avaki-
rina Cumhuriyeta Tirkiyeyê dinihêre, mirov dibîne ku ji avakirina
cumhuriyetê û heta bi sala 1980'yî, ji çaran yekê wesana kurdî, ku di
van deh salên dawî de li Ewrûpa pêk hatiye, li Tirkiyê pêknehatiye.
Di demek wilo kurt de, di bin hoyên demokratîk de edebiyata kurdi
ewçend bipêş de çûye, ku mirov kare bej'e di warê pêşketina edebiyata
kurdi de ev yeka şoreşek e. Kek Xelîl Dihokî tu çi dibêjî ?

Xclîl Duhokî: Bi rastî ez bi xwe jî vê yeka han di warê cdebiyat û
rcwşenbîriya kurdî de şpreşcke mczin dizanim. Li Kurdistana Iraqê,
cz dikarim bêjim, li devcra me ya Bchdîna, mc di sala 1970'ê de
dest bi edebiyata kurmancî kir. Hingî bi rasti hcmû xwendina me bi
erebî bû. Lewra bi rastî di salên 70'ê de tu tişt ji kurdistana Tirkiye-
yê nedigihîşt destên me. Ne hclbestek, ne romanek... Ji ber hindê jî
ev ne sûcc xclkê bû. Ez bawer im, di nav kurdên Kurdistana Tirki-
yeyê de jî bi hezaran rewşcnbîr hebûn, dinivîsandin, lc nivîsandincn
wan bi tirkî bûn. Li Kurdistana Tirkiyeyê, ji avakirina Cûmhûriyctê
û vir de kurdî qedexe bûye. Yanî te li welatê xwe nikarîbû bi kurdî
biaxifta, bi kurdî binîvîsanda. Ji ber vc yekê edebiyat bi pêş nakcve,
rcwşa siyasî bi pêş nakeve, rewşa civakî bi pêş nakevc. Bi hatina cûn-
ta lcşkcrî, pirraniya rcwşenbîrên kurdên Tirkiycyê yên hatin girtin,
di zîndanan de tade û neheqiyên mezin dîtin, yan jî bazdan derveyî
wclêt. Ev însanên ku hatin derveyî welat, hemû însanên şoreşgcr
bûn, hemû însanên welatperwer bûn. Ev însanên ha nikarîbûn li

malên xwc rûnên û tiştekî nekin. Diviyabû ku tiştekî bikin û xizme-
tekc mczin bo welatê xwe pêşkeş bikin, bo cûnta û hcmû kevnepe-
restan misoger bikin, ku ev xelkê şoreşger, ev xelkê welatparêz, erê
ji wclatc xwc reviya ne, lê her tim welatê wan di dilê wan de dijî,
hcr tim fikra pcşde birina welatê wan li bîra wan e. Ez yek ji wan
kesa me ku vc pêşjketina ha dibînim. Bi rastî di hundirê van deh sa-
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lan de gellek tiştên bi qîmet derketine. Weke ku we jî behs kir, ku
bi dehan kovar û rojname derdikevin. Tê bîra min, berî niha bi deh
salan hin hevalên kurdên Tirkiyeyê li Kurdistana Iraqê li dev me
bûn, wan nikarîbûn bi hêsanî bi kurdî bipeyivin. Niho ez wan heva-
lan dibînim, ku nivîskar in, rojnaman derdixin, kovaran derdixin. Bi

rastî kurdên li derveyî welat zehmetî dane xwe, xwe êşandine, ku
edebiyateke kurdî biafirînin.

Firat Cewerî: Gelo emdi karin çi navî li vê bikin ? Ma em dikarin
navê "Edebiyata kurdiya surgunê" lê bikin?

Xclîl Duhokî: Bi baweriya min, herdu bi hev ve ye. Nivîskarên
kurd nikarin xwe ji welatê xwe bi dûr bixin. Nivîskarên kurd, rew-
şenbîrên kurd, heta siyasetvanê kurd, gava ku li derveyî welat dijîn,
hemû fikir û hizrên wan ber bi welatê wan de diçe, ber bi Kurdista-
nê diçe. Ji ber hindê ew ji Kurdistana xwe nahitine cûdakirin. Erê,
rast e ev tiştan li derveyî welat, li surgunê tête kirin, lê ez nikarim
bêjim, ku ev ji welêt cûda ye. Lê dibe ku ev xelka li welatê xwe bû-
na, wan afirandinên baştir bianîna pê. Çunku gava însan ji welatê
xwe derdikeve, ji nav mirov û dostên xwe derdikeve, azar û derd û
xemên wî pirr dibin. Ji ber ku her roj xeberên nexweş dibihîzin,
dengê lêdan, îşkence û neheqiyê tê guhê wan. Ji ber vê yekê jî ew
her xwe perçeyek ji welatê xwe dibînin. Ew tu caran xwe ji miletê
xwe mestir nabînin. Ez bawer im ku siberoj rewşa welêt baş bibe,
ew ê pirr ji van hevalan vegerin welatê xwe û ew ê li welêt tiştên hîn
baştir biafirînin. Ji ber ku ew diçin nav cergê miletê xwe, diçin nav
derd û kul azarê miletê xwe. Li vê derê gelek tişt hene ku mirov na-
bîne, tenê mirov bi riya radyo, televizyon û rojnaman dibihîze. Ji

ber hindê, bi rasti ev qonaxa hanê ku piştî heyştêyî li derveyî welêt,
li Ewrûpayê dest pêkiriye, ji bo kurdên Kurdistana Tirkiyeyê şore-
şek mezin e. Berî sala 1980 mirov berê xwe dida kitêbxana kur-
mancî mirov deh kitêb tê de nedidît; lê niha mirov bi sedan kitêban
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di kitêbxana kurdî de dibîne. Mirov bi dehan nivîskarên baş dibîne,
bi dehan rojnamevanên baş dibîne. Ji ber hindê ev xebata niha ku
di warê cdebiyata kurdî de dibe, ez karekî gelek baş dibînim.

Firat Ccwcrî: Wek tê zanîn, di nav edebiyata me ya surgunê de di
her besî degavên bashatine avêtin. Helbesta biforma klasik lipaş ma
û şûna wê helbesta serbest û nûjengirt. Jê wêdetirjîgeUek çîrok û ro-
man hatin nivîsandin. Tekji romannivîsê meyê berdewam Mehmed
Uzun e. Mehmed Uzun li dû hev çar roman nivîsand. Romana wî
ya pêşî TU" di sala 1984'an de, "Mirina Kaleki Rind" di 87'an
de, "Siya Evînê" di 89'an de û "Rojekji Rojên Evdalê Zeynikê"jî di
91'ê de derket. Di heft salan de çar roman. Ev hîseke çawa ye, Meh-
met Uzun?

Mehmed Uzun: Tu pirsek pirr dijwar ji min dikî. Ez ê nikaribim
dîrek bersiva vê pirsc bidim, lê gava romana min ya yekemîn derkct,
cz gelek serfiraz û kêfxweş bûm. Bê guman, gava mirov kitebekê,
romanekê, eserekê derdixe weke ku zarokekî nuh were dinyayê, bi
mirov re eynî hîs çê dibe. Lê ez bêtir serbilind im, ku kitêbxana
kurdî bûye xwedî çar romanên din û kitêbxana kurdî dewlemend
bûye.

Firat Ccwcrî: Wek me berêjî behs kiribû ku edebiyata kurdi bêtir
li surgunê şax daye. Xuya ye ev surgun qedera niviskar û hunermen-
dan e. Diroka surgunê dirêj e, digMje Tunana Antik û Romayê.
Helbestkar û nivîskarê Romî, Ovidius, surgunî perê Derya Res bû.
Descartes, Gombrowicz, Alberti, Kundera hin ji nivîskarên surgunê
ne. Jixwe di dema Nasyonal Sosyalîzma Almanyayê de, bigirsi ni-
vîskarên alman surgun bûn, anjîji xwe rejiyana surgunê heUnjar-
tin. Dijiyana xwe ya surgunê degelek êş û zehmeti kisandin, lêgelek
afirandinên nemirji afirandin.Ji xwejiyana surgunê pirr êş û zeh-
meûyanjî bi xwe re tîne. Mirovji warê xwe, ji heval A hogirê xwe, ji
av û hewa welatê xwe diqete; mirov demekê wek peza ku ço li serî keti-
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be,gêj dibe. Bi vêgêjbûnê ûji welêt dûrbûnê, çawa dibe ku nivîska-
rek dikare berhemên wilo nemir biafirîne, anjî di bin vê tesîra han
de te çawan karîbû çar roman binivîsanda Mehmed Uzun?

Mchmcd Uzun: Wek min di nivîsarek xwe de jî behs kiribû, sur-
gun hem dikare mirovan bikuje, hem jî bi pêş bixe. Êdî ew girêdayî
wî merivî, wê grûbê, an jî wî miletî bi xwe ye. Meriv çawan dikare
surgunê bi kar bîne, çi armanc û hedef û programa mirov bi xwe
heye. Gava mirov nikaribe xwe biguhere, nikaribe civata nû, zimanê
nû, çanda nû, danûstandinên nû fahm bike, xwe bigihîne wan, bi
wan re yekîtiyekê ava bike; wê çaxê ez bawer nakim, ku surgun di-
kare merivan bi pêş bixîne û merivan nû bike. Ez bi xwe ev çardeh
sal in ku li surgunê me, çardeh sal in ku ez li Ewrûpayê, li welatê
xerîbiyê me. Romanên min hemû li surgunê derketine û ez bi xwe
jî li surgunê bûm nivîskar. Berî ku ez derkevim surgunê, ez ne ni-
vîskar bûm. Ji ber vê yekê, ez bawer im tesîrek gelek baş û pozîtiv li

min çêbûye. Tesîra surgunê pirr baş li min çêbûye. Berî du salan
min jina Gombrowicz li vê derê dîtibû. Gombrowicz bi xwe nivîs-

karekî surgunê bû. Eslê wî ji Polonyayê bû, lê ew ji welatê xwe dûr,
li surgunê jiya. Bi qasî bîst û çend salekî li Arjentîna bû, paşê hate li

Firansayê bi cih bû. Jina wî hebekî ji min re behsa Gombrowicz kir.
Digot, Gombrowicz her gav bi hesret bû, bi hesreta welatê xwe di-
jiya, lê di eynî wextê de bi xurti li bûyerên der û dora xwe jî dinihê-
rî. Tiştên ku li Arjentina dibûn, tiştên ku li Firansayê dibûn, gelekî
bala Gombrowicz dikisand. Gombrowicz ne derveyî bûyerên der û
dora xwe bû. Yanî Gombrowicz ne li derveyî Firansa û zimanê fi-

ransizî bû, ne li derveyî zimanê Ispanî û edebiyata Ispanî bû. Ew
baş hînî zimanê Ispanyolî nebûbû, lê bi nivîskarên Arjentînî re, bi
nivîskarên Firansizan re radibû û rûdinist, bi wan re hevaltî dikir,
her gav bi wan re bû.

Ez bawer im, ev yeka han dikare surgunê bike meydana xwepêş-
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xistinê. Wekî dinê ez ne bawer im. Yanî bi sedan, bi hezaran, bi
sedhezaran jî însan windabûne, têk çûne. Gelek nivîskarên baş hati-
ne, lê li surgunê nikaribûne bi ser kevin, lê têk çûne. Yanî gotina
min ew e, divê mirov xwe li surgunê nû bikc, cv pcwîst e. Şcrt û
îmkanên vê jî hene. Gava meriv zimanekî nû hîn dibe, wê çaxc mc-
riv wî zimanê nû û zimanê xwe dide ber hev. Gava meriv rastî çan-
dcyek nû tê, civatek nû tê, meriv yên nû û yên xwe dide ber hev. Bi

vî awayî meriv dikare hîn kûrtir, hîn baştir û hîn firehtir yê xwe jî
fêhm bike. Ew mesafa ku di navbera meriv û welêt de jî heye, dika-
re alîkariya merivan bike, ku hîn firehtir û xurttir bikaribe bûyerên
welatc xwe, meselên welatê xwe, meselê çanda xwe bibîne. Ez car-
na vê mîsalê didim, ku pirr caran gava meriv di nav daristanê dc ye
û li daran dinêre, hingî meriv darekc an du daran dibînc, lê gava
meriv li derveyî daristanê ye, em bibêjin, gava meriv li scr girekî, li

ser çiyayekî li daristanê dinêre, meriv hemû daristanê dibîne. Sur-
gun dikare wisan be, ku meriv li ser girekî, li ser çiyayekî ye û li da-
ristanê, li wclêt dinêre û dikare wê hemû bibîne.

Xelîl Duhokî: Ez dixwazim tiştekî din lê zêde bikim, bi rasti jî

sohbeta mc bêtir li ser mersela Kurdistana Tirkîyeyê ye, yanî li vê

derê tiştê herî girîng ew e, ku li Swêdê, li Ewrûpayê, ji bo însanên
nivîskar azadiyek gelek mezin heye. Yanî berî niho bi rastî li Tirki-
ycyê ziman qcdexc bû, mumkun nebû xelk bi zimanê xwe biaxife,
qedexe bû tu rojname û kovaran derêxî, qedcxe bû tu kitêban çap
bikî, qedcxe bû tu scmîneran pêşkêş bikî; ji ber hindê di rewşek wi-
san de, mirov nikare bi pêş keve jî. Bes niho gelek dcrî li ber nivîs-

karên Kurdistana Tirkiyc vckirîne, ku di vê azadiya niho heye de, tu
bi azadî dikarî semîneran bidî, dikarî kitêban çap bikî, dikarî kovar û
rojnaman derêxî, tu dikarî van tiştan bigihênî xelkc jî. Ev pirtûk û
kovarên ku ji aliyê nivîskarên Kurdistana Tirkiyê ve têne çapkirin,
mirov bi hêsanî dikare wan bigihîne Tirkiyê, bigihîne Sûriyê, bigihî-
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ne îraqc û bigihîne îranê. Yanî, mirov dikare vê mersela surgunê
bike bingehek mezin ku ji vê derê tiştan bigihîne welêt. Li Kurdis-
tanc cv îmkan nîne, lê li vê derê heye.

Firat Ccwcrî: Gelo mirov dikare bibêje ku em kesên li surgunê me
hem xwe ûhemji welatê xwe li surgunê bastir nas kir ?

Mchmed Uzun: Berî niha bi mehekê, li Stockholmê, sempozyo-
meke edebî hebû. Ev sempozyom ji aliyê komîta Nobelê ya Akade-
miya Swêdê ve hatibû amadekirin, gelek nivîskar beşdarî wê sem-
pozyomê bûbûn. Yek ji wan jî şaîrê Mexsîkî Oktavio Paz bû.

Ez bi xwe jî beşdarî wê sempozyomê bûbûm. Oktavio Paz di xe-
berdana xwe de tiştekî gellek baş got. Got ku em nivîskarên Amerî-
ka Latinî ku bi Spanyolî dinivîsînin, me welatê xwe, zimanê xwe û
Emerîka Latinî li Parîsê nas kir. Digot, gava em li Mexsîkayê bûn,
Mexsîka ji bo me cîhan bû. Ne hemû Mexsîka jî, lê tenê perçeyekî
Mexsîkayê. Me Perû nas nedikir, me Kolombiya nas nedikir, me ni-
vîskarên din nas nedikirin, lê em li Parîsê gihîştin hev, me mêze kir,
ku em hemû endamê malbatekê ne. Hemû nivîskarên Emerîka La-
tinî, mîna endamê malbatekê ne, mîna ferdê malbatekê ne. Bi vî

awayî dikare gelek fêda surgunê bibe. Lê mîna milet, mîna gel, kur-
dan baş ji surgunê îstîfade nekirine. Du miletên gellek jîr hene ku ji
surgunê gellek destkewti bûne, yek cihû ne, yek ermen in. Van her-
du miletan surgun pirr baş bi kar anîne û jê pirr baş îstifade kirine.

Firat Cewcrî: Mehmed Uzun mînakekji gotinên heWestkarê Mek-
sîkî Oktavio Paz da. Bigotina Paz wan xwe û welatê xwe U Parîsê
nas kirine. Gelo berî vêjiyana surgunê me çiqasî Dihok, Zaxo, Silê-
mani, Mehabad, an j'î cih û perçeyên Kurdistanê yên din nas dikir.
Wek hûn dibînin ku vêjiyana surgunê em kirine endamê maWatekê.
kurdên Mêrdînê, yên Wanê, yên Swêregê, yên Çolemêrgê, yên Xarpê-
tê, yên Diyarbekrê, yên Mûşê, bi kurtî yên her quncika Kurdistana
Tirkiyeyê hevdu bi pirranî li derveyî welêt nas kirin. Jê wêdetirjî kur-
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dên her perçeyê Kurdistanê li derveyi welêtgiban hev, li derveyi welêt
hevdu naskirin. Wan bi hev re komeh ava kirin, bi hev re kovar der-
xistin, bi hev re zewicîn... A niha pirrji me kurdên Tirkiyeyê hînî so-

rani bûne, pirrji hevalên kurdên Iraq 4 îranêjîhîni zaravayê meyê
kurmancî bûne. Gava emji vêyeka han bi rê bikevin,gelo em karin
bêjin, ku me Kurdistana mezin, ziman 4 edebiyata wê li derveyi we-
lêtbaştirnaskir?

Mahmud Lewendî: Rast e, me baştir nas kir. Ji bo min derveyî
welct karc Sûrî bc, karc Iraq be û dikarc Ewrûpa be. Gava em ji we-
lêt derkctin, mc gelck kurdên perçeyên din nas kir. Êdî her kesî li

gor xwe bi kurdên dcrve re têkîlî danîn. kurdcn siyasî bi yên siyasî
re danîn, yên ku ji edebiyatê hez dikirin, bi yên ku bi edebiyatc mi-
jûl dibûn rc dan û standin. Hema ez xwe mînak bidim, berî ku ez
derkevim dervcyî welêt min soranî nebihîstibû. Ez derketim min
soranî bihîst. Min bihîst ku li Kurdistana Iraqê bi hezaran tişt der-
ketinc, kitêb derkctine. Gava hevalcn Kurdistana Iraqê ji me re
behs dikirin, ku li Kurdistana Iraqê lîse heye, unîversîte heye, bi
kurdî ye, em ecêbmayî diman. Me cv hcmû li Ewrûpa bihîstin. Yanî
ji aliyekî de cm pêş de çûn, gelo ji aliyekî de jî em ji koka xwe neha-
tinbirrîn?

Xelîl Duhokî: Mirov dikare bêjc ku pirraniya nivîskarên Kurdis-
tana Tirkiyc li Ewrûpa dest bi nivîskariyê kirin. Bi bawcriya min van
demcn dawî di navbera nivîskarên kurd yên li Ewrûpa û di navbera
xelkên li welêt danûstandinek çcdibe. Ev yeka han gelek girîng e.
Ez bi xwe çûm Kurdistanê û min bi dehan pirtûkên kurdî bi xwe re
birin. Yanî mirov niho bi hcsanî dikare pirtûk û weşancn kurdî bigi-
hîne welct. Gava cv wclê bc, fêdcyên surgunê pirr in. Lê egcr tiştên
ku li vir derdikevin negihîjin welêt, mirov dikare bêje, ku zerara wê
hcyc, mirov ji koka xwe diqete. Bi baweriya min nivîskarên kurd ji

koka xwe neqetiyane. Li vir salê bi çendan pirtûk û kovar çap dibin,
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kitêbxana kurdî dewlemend e, lê mixabin xwendevan kêm in. Ez bi
xwe yek ji wan nivîskara me, ku gelek li ber dikevim ku xwendeva-
nên min kêm in. Lê eger li Kurdistanê ba, wê ne wilo ba. Berî niha
bi sê mehan ez çûbûm Kurdistana Iraqê, min li wir li ser edebiyata
kurdî hin semîner dan, bi hezaran xelk dihatin. Li bajarekî wekî Di-
hokê me mêhrîcaneke edebî bikira bi hezaran guhdar û temaşevan
dihatin. Li vê derê, li Stockholmê em semînerekê dikin, bîst kes
tên, sîh kes tên. Divê nivîskarên kurd vê hizrê bikin ku- ew ne ji bo
Swêdê dinivîsin, ew ji bo Kurdistanê dinivîsin û ev kitêbên ha her
wê bigihine Kurdistanê. Ji ber ku niha rê hene. Ji ber hindê ez ba-
wer im, nivîskarên nû fêde ji jiyana surgunê kirine. Lê divê em zeh-
metiyê bidin xwe û nivîs û berhemên xwe bişînin û bigihînin nava
welat. Ez bawer im em ê hingî baştir bi miletê xwe ve bêne girê-
dan.

Firat Cewerî: Mehmed Uzun romana xwe ya pêşi, ya bi navê
°TU" di sala 1984'an de li Swêdê derxist. Roman li serjiyana xwen-
de 4 rewsenbîrekî kurdyê n4gihiştîye. Digel ku ev romana ha di sa-
la 1984'an de jî derketiye, ez bawer dikim, wê haya pirr xwendeva-
nên kurdyên li Kurdistanêji romanê tunebin.Ji ber vêyekê ez bawer
dikim hemji bo kurdên li welêt, hemjîji bo kurdên li derveyi welêt
wê baş be ku em bîskê behsa vê romanê bikin. Mehmed Uzun,gelo te

di nivisandina vê berhema xwe ya pêşî de çi zehmeti kisandin ?

Mehmed Uzun: Zehmetiya min ya pêşîn ziman bû, zehmetiya
min ya herî mezin dîsan ziman bû. Heya wê çaxê min tiştin bi kurdî
nivîsandibûn, lê nivîsarên kin bûn, hindik bûn. Min heya wê çaxê

eserek dirêj bi kurdî nenivîsî bû. Bi rastî jî min nizanîbû, ka bê ez ê
bikaribim esereke dirêj bi kurdî binivîsînim. Zehmetiya herî mezin
ev bû. Zehmetiya dudan jî, di warê nivîsîna romanê de tu tecrube
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Mchmed Uzun: Belê, tradisyonek kurdî, ya kurdên Tirkiyê tu-
nebû. Min dixwcst ez derdcn xwe, fikrên xwe, bîr û baweriycn xwe
ji heval û dostên xwc rc bibêjim, bikaribim bi wan re diyalogekê,
danûstandinekê çêbikim, belkî ez karibim ji wan hinek fikir werbi-
girim, belkî teşwîq bibim, belkî di vî karê min dc alîkariya wan jî çc-
bibc, lê nedibû. Ji ber ku mefuma romana kurdî di serê hevalên
min de tunc bû. Diyalog çênedibû, tradisyonek, tecrubcyekî wisan
tunebû. Evana du zehmetiyên min yên esasî bûn.

Firat Cewerî: Pistî romana te ya yekemîn te sê romanên dinjî li
dû hev nivîsandin. Gelo ew zehmetiyên esasî ku teji bo nivîsandina
romana xwe ya pêşî behs kirin, ji bo romanên te yên din jî derbas di-
bin ? Anjî ew dost 4 hevalên te, ku bawer nedikirin tu ê bikaribi ro-
manekê bi kurdî Univîsinî, ew niha tefêhm dikin an na?

Mchmed Uzun: Tu bêjî nebêjî, zehmetî her hene, lê ew zehme-
tiyên min yên di nivîsandina romana min ya pêşî de hêdî hêdî ji or-
tê rabûn. Lê di her nivîsandina esereke nû de hin zehmetiyên nû
derdikevin pêş mirov. Gava ez paş de vedigerim û li romana xwe ya
"TU" dinihêrim, cz zehmeti û kêmasiyên xwe baş dibînim. Ez bi
tu romanên xwc jî ne razî me. Kêmaniyên wan gelck in. Lc em bê-
jin di werê zimên de, kêmanî di "TU" de pirr in. Gava ez îro lê ve-
digcrim û lê dinihêrim, ez dibînim ku min çiqas xwc êşandiye da ez
bikaribim zimanê kurdî ji bo esereke dirêj bikarbînim.

Mahmûd Lewendî: Ez dikarim di vir de pirsek biçûk bipirsim?
Firat Ccwcrî: Fermo!
Mahmûd Lewendî: Tu dibêjî ku tc di warê ziman de zehmerî

dikişand. Baş e gelo te di warê avakirinê dc jî zehmeti nedidîtin? An
jî di warê tcknîka romanc de zehmetiyên te tune gelo?

Mehmed Uzun: Na, di warê teknîka romanê de, di nivîsandina
romana "TU" de tu dijwarî û zehmetiyên min tunebûn. Bilakîs,

min pirr bi hêsanî teknîka romana "TU" ava kir. Min ew pirr bi hê-
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sanî nivîsî. Lê zehmetiya min çi bû ? Nivîskariya min ne nivîskariyek
kemilî bû. Ger ez îro "TU" binivîsînim, mumkun e, ku ez gelek tiş-
tan jê derxim, mumkun e ku ez bêtir romanek konsantre jê derxim,
mumkun e ku ez hin tiştên edebî lê zêde bikim.

Firat Ccwerî: Mahm4d Lewendî,ger tu romana "TU^^romana
ku piştî wê derketiye, "Mirina Kalekî Rind" bidî ber hev, tu çiguher-
tinan di romannivîskariya Mehmed Uzun de dibinî?

Mahmûd Lewendî: Her çiqas ez ji romanan fêhm nakim jî, lê
dîsan, bi a min di aliyê teknîka romanê de, "TU" ji "Mirina Kalekî
Rind" baştir hatiye nivîsandin.

Firat Cewcrî: Gava tu dibêjî "Teknika romanê" tu dixwazî çi bi-
bêjî?

Mahmûd Lewendî: Di romanê de qehremanê romanê bêtir der-
dikeve pêş, mirov bêtir meselê vekirî dibêje. Mirov ji tiştên ne diyar
bêtir bi dûr dikeve. Di "TU" de ew heye. Wek hûn jî dizanin, ku
însanek, di hucreyekê de, bi kêzikekê re qise dike û bi wasita wê kê-
zikê dest pê dike, diçe heta malbata xwe, diçe dewra xwe ya kevn,
dîsan tê hcpisxanê, rewşa xwe ya pisîkolojîk radixe ber çavan, rewşa
diya xwe... Mirov bêtir tiştekî weha modern tê de dibîne. Di "Miri-
na Kalekî Rind" de min bi xwe ew tê de nedît.

Xelîl Duhokî: Em ê dîsan vegerin ser rewşa miletê kurd. Rewşa
miletê Kurd ya siyasî, ya aborî, ya civakî... Ji bilî van çar romanên
Mehmed Uzun miletê Kurd xwedî çend romanên din e? Bavê Na-
zê hindek nivîsîne, Mehmûd Baksî hinek nivîsîne, Birîndar hinek
nivîsîne, wekî din çend biraderên din hene li Kurdistana Iraqê hin
roman nivîsîne. Lê li Kurdistana Iraqê dibistanên kurdî hene, unî-
versîte hene, profesorên zimanê kurdî hene, bi hezaran kitêbên
kurdî hene, lê bi tenê çend roman hene. Bi nêrîna min eger hin şa-
şiyên Mehmed Uzun di romana "TU" de hebin jî gelek normal e.

Di deh salan de eger mirov bikaribe çar romanan binivîsîne bi a
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min karekî mezin c. Ez bi xwe yek ji wan kesa me, ku gelek xatir û
qîmet didim van nivîskarên mc ycn li derveyî welat, ku romanên
xwe, çîrokên xwe, helbestên xwe û lêkolînên xwe pêşkêş dikin. Ga-
va cz van romanên kurdî, wek ya Bavê Nazê, "Çiyayê Bi Xwînê Av-
dayî", "Siya Evînê" dixwînim, bi rastî Garcia Marquez tê bcr çaven
min. Ev romannivîsên me ne kêmtirî romannivîsên tirk û ereban in,
romannivîsên mezin in.

Mahmud Lewendî: Ez di vir dc bi kak Xelîl rc me. Ji ber ku
çavkaniyên min romanên tirkî ne, gava ez "TU" û "Siya Evînc"
dixwînim ji min rc wek roman tên. Lc "Mirina Kalckî Rind" û
"Rojek Ji Rojên Evdalê Zeynikê" di aliyê tcknîka romanê de ne
ewçend xurt in.

Xelîl Duhokî: Bi a min ev romanên ha hem di aliyê teknîkê, hem
jî di aliyê form û naverokê de bi serketî ne. Cara pêşî min romana
"TU" berî niha bi pênc-şeş salan li Şamê dît. Ez hingî ji ber dîkta-
torya faşîst a Iraqê reviyabûm. Min girtin, lêdan û îşkcnce dîtibû.
Gava min romana "TU" xwend, min xwe û jiyana xwe tê de dît. Ez
bawer im ku hemû însanên kurd xwe di vc romana "TU" de dibî-
ne.

Firat Cewcrî: Rast e, di TU" de her kurdeki welathez 4 têkoşer

ku hatiyegirtin, lêdan, tskence 4 stemkari ditiye, dikare xwe di TU"
de bibine. Disalên 70'yî de tujîyekji wan kurdan b4, kupara xwe
jigirtin, lêdan 4 îşkencê dit. Gelo mirov dikare bêje, ku ev roman ser-
pêhatiya te bixweye?

Mehmed Uzun: Ev beşek ji serpêhatiya min e. Di hin hêlên qeh-
remanc romanê de hin serpêhatî û tecrubeyên min hene, lê ew ne
cz im. Ji min bêtir min xwest ku ez şcxsekî tasfîr bikim, ku kurd ka-
ribin xwc tê de bibînin, xelk karibin xwe tê de bibînin. Yanî bibc
tecrubeyekî muşterek, dibe hîseke muşterek... Ji ber vê gelek tişt lê

zêde bûne. Tiştên min dîtine, ez jiya me, bi awayekî cdebî lê zêde
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bûne. Beşekî biçûk ji romanê serpêhati û tecrubeyên min in, lê pir-
ranî çêbûyî ye, ava bûye.

Firat Cewerî: Tu di romana xwe de jiyana xortekî n4gihisti, za-
na, birewer 4 jêhatî radixî ber çavan. Ev xortê ha yê nûgibiştî pirrji
xwendinê hez dike; hem li derve, hemjî digirtîgehê degelek pirtûkan
dixwine, bi mirovên navdar 4 navsal re dide 4 distine, digel temenê
xwe yê biç4k, bi wan re hevaltî 4 dostaniyê datine. Qehremanê te bi
temen biçûk e, lê di aliyêfikrê de mezin e. Ew wê mezinahiya xwe di
girttgehê de bi alîkariya xwendin 4 dan4standina bi mirovên zana
4 navdar re bi dest dixîne. Carina di sohbetê meyê sexsi de tu her di-
bej'î, ku girtigeh ji te re bûb4 dibistan, ku te xwe li girtigehan gi-
hand. . .

Mehmed Uzun: Gava ev romana min derket, ez li çend cihan li

ser wê peyivîm. Carekê yek derket, got, "Tu navê ewqas nivîskaran
didî, gelo xortek dikare ewqas nivîskar bixwîne û wan nas bike".
Erê, dikare. Ji ber ke dema ez li girtigeha Diyarbekrê girti bûm, ew
kitêb hemû hebûn. Gava ez hatim girtin ez hîjdeh salî bûm. Min
zêde dinya nas nedikir, min kurdayeti nasnedikir.

Tê bîra min ku min di girtîgehê de kitêba Dimitrov, "Faşizme
Karşi Birleşik Cephe" yanzdeh caran xwend. Min kitêba George
Politzer, "Felsefenin Temel îlkeleri" şanzdeh caran xwend. Wê ça-
xê tenê şeş kitêbên Şolohov bi tirkî derketibûn, min ew her şeş ki-
têb di panzdeh rojan de xwend. Hewa û atmosfera hepsê a wê çaxê

wisa bû. Hepisxana 70'ê tu caran ne wek hepisxana 80' ê bû. Ji hev
pirr cihê bû. Hepisxane ji bo min bû neynika civaka min. Ji ber ku
ji her sinif û tebaqê mirov tê de hebûn û em hemû bi hev re bûn.
Em sed û şêst, sed û heftê kes bi hev re bûn. Çavên min li girtîgeha
Diyarbekrê vebûn, kurdayetiya min li wir dest pêkir. Ez vê yeka ha
jî heta mirinê ji bîr nakim. Ger hûn bala xwe bidin romanê, qehre-
manê wê pasîv e. Ew bi xwe observator e. Tişt bi tenê li der û dora
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wî diqewimin. Ew bi xwe nizane bê çima hatiye girtin, lê tc girtin.
Ew naxwaze îşkencê bibîne, lê dibîne. Yanî gclek pasîv e. Tenê di
xeberdanên xwe de bi kêzê re aktiv c. Min bi zanebûn ew wilo pa-
sîv kiriye, ji bo ku cz bikaribim observasyona wê demê ya civatê bi-
dim. Di vir dc ez çiqas bi ser ketime ez nizanim. Lê wisa ye. Tiştekî
din jî hcye, ku min di vir de behsa hepisxanê kiriye, lê cv scd salên
welatê me ye ku hepisxane ye.

Firat Cewcrî: Gava min herdu romanên Mehmed Uzun, "TU" 4

"Mirina Kalekt Rind" xwendin, min pevgirêdanek di navbera wan
de dît. Qekremant romana pêşî ku bi °TU" hatiye navandin; lêdan,
îşkence, tade 4 neheqî dîtiye, tê berdan, ji ber zUm 4 zorê, ji ber stem-
kart 4 neheqiyê bazdide, bigelek zehmett 4 dijwariyan li hidût dixe,
derbast Binxetê dibe 4 ji wirjt xwe digihtne serbajarê Swedê, Stock-

holmê. Qehremanê romana pêşi, TU" di "Mirina Kaleki Rind" de

dibe Serdar Azad. Serdar hê berî ku xwe bigMne Ewritpa, ew li Bin-
xetê, ligundekî Qamtslokê ê biçûk, li Kalekt ecêb rast tê. Kalo bi her
awayê xweji bo SerdarAzad baMs e. Seradar Azadê ku rewsenbire-
kî dema meye,gelek sirên veşirtî di Kalo de dibîne, lomajî devjê ber-
nade, bi şevan, bi rojan li d4 Kalo digere, 4 dixwaze wan sirên Kalo
yên vesirtiji xwe re eşkere bike. Ew bi înadiya xwe dide dû vê ramanê
û piştî demekê vî kalê xwedî tecrube, zana, sirtijî, geriyayî 4 k4pê
kulturê nas dike. Mirina Kalekt Rind li der 4 dora Kalo 4 Serdar
Azad dihare 4 tê. Hêvî 4 armancên wan, hîs 4 xewnên wan, dax-
waz 4 ramanên wan ttne ziman. "Siya Evînê"ku romana teya sisi-
yan e, dîsan li serjiyana rewşenbîrekî Kurdyê destpêka sedsala noz-
dehan hatiye nivîsîn. Ev romana te ya ku bi hostatiya nivîskariyek
kemilî hatiye nivîsîn, 4 ji aliyê xwendevan 4 hin nivrexnegiran ve

hatiye ecibandin, xewn 4 xeyal, evîn 4 hezkirin, edebiyata bedewî, şer,

pevç4n, serihildan, netewehezi, xerîbî, dûrî te ev hemû di şexsiyeta

rewsenbîrê kurd Memduh Selîm Beg de civandine. Tani,gava mirov
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çaveki davêje van hersê romanên te, mirov wek temajiyana rewşenbî-
rtya kurdî tê de dibîne. U te di romana xweya çaran de temaguher-
tiye 4 derbasî epîkê b4ye. Te "Rojek Ji Rojên Evdalê Zeynikê" nivi-
sandiye. Wek h4n dizanin her niviskarek pesnê roman an berhemek
xwe dide 4jê hez dike. Wek minak,gava ku Gabriel Garicia Marqu-
ez xelata Nobel a edebiyatê bi romana xwe ya bi navê "Tenêtîya sed
salan"girt, wîgot ku romana ew heripirrjê hez dike, ne "Tenêtiya
Sedsalan" lê "Duşema Sor" e.

Mehmed Uzun, gava mirov pirsek wilo ji te bike, tu ê navê kîjan
romana xwe bidî?

Mehmed Uzun: Mixabin, ez ê nikaribim bersiva vê bidim. Ji ber
ku min di her romaneke xwe de xwestiye zimanekî nû, teknîkeke
nû, stîleke nû bidim. Zehmetiyên her romanek min cihê bû. Gava
ez romanên xwe dinivîsînim, ez berî her tiştî ji bo xwe hin mefhû-
man tesbît dikim û romanên xwe li dora wan radixim. Mesele mef-
hûmên surgunê, humanîzmayê, welatevîniyê, zimanevîniyê, hevalti-
yê, evîn bi xwe, îxanet, tiştên weha ez li dora romanê xwe dicivî-

nim. Û di her romanê de hinek ji van li pêş in. Ji ber vê yekê ji bo
min pirr zehmet e, ku ez bêjim, ez di vê romanê de, an jî di roma-
neke din de bi serketime û jê hez dikim. Lê ez karim tiştekî bêjim,
ku ez ji yekê ji wan jî bi temamî ne razî me.

Firat Cewerî: Lê ezbawer dikim wê Xeltl Dihoktji yekêji wan bê-
tir raztbe, lomaji nav hem4 romanan romana bi navê "Siya Evînê"
heWijartiye, li ser wê dixebite 4 li ser wê nivîsek dirêj nivîsandiye. Ji
bo çi nemaze "Siya Evînê" 4 ne romanek din kek Xelil?

Xelil Duhokî: Wek me berê jî behsa Memduh Selîm Begê kir,
ku bi rasti jî "Siya Evînê" baştirîn romana Mehmed Uzun e. Ew
hem ji aliyê ziman, ji aliyê naverokê, ji aliyê teknîkê ve romanek bi
serketiye. Di vir de ez naxwazim dûr û dirêj behsa romanê bikim, ji

ber ku min bi xwe tiştekî dirêj li ser nivîsî ye û ez ê wê di pêş de çap
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bikim. Bi a min ev roman romaneke girîng e.
Firat Ceweri: Kek Xelîl tu ê karibî di aliyêgirîngbûna romanê de

çend mînakan bidî?
Xelîl Duhokî: Wek min berc jî got, min li scr romanc nivîsek ge-

lek dirêj amade kiriye, û cz ê di nêzîk dc li ser wê semînerekê bi-
dim. Ji ber vê yekê, bibûrc, lc ez ê pirsa te bê bersiv bihêlim.

Firat Cewcri: Mamûd Lewendt tu di vê derheqê de çi dibejt?
Mahmûd Lewendî: Wck kek Xelîl got, bi a min jî di aliyê teknî-

ka romanê de mirov dikare bibêjc ku roman e. Heya niha çar roma-
nên Mehmed Uzun derketine, lê bi a min tenê du heb ji wan ro-
man in. Ew jî "Siya Evînê" û "TU" yc. Lê hcrdiwên din "Mirina
Kalekî Rind" û "Rojek Ji Rojên Evdalê Zeynikc" naşibin romanan.
Ez karim bêjim ku "Siya Evînê" romana Mchmed Uzun ya herî bi
serketi ye. Ew di wê romana xwe de, digel pirr şer û pevçûn û nex-
weşiyê jî, dîsan evînc baş bi kar tine.

Xclîl Duhokî: Berî niho jî me got, bi rasti di rewşek weha de, ku
pirraniya dergehan li ber me girtine, bi taybetî jî li Kurdistana Tirki-
yeyê, loma di deh salan de ger mirov bikaribe van afirandinên cwç-
end mezin biafirîne, qonaxek gelek bilind û karekî pirr pîroz e. Ga-
va tu berê xwe bidî medeniyeta ereban, tirk û farisan, ku xwedî
dewlet in, xwedî bi hezaran weşanxane û enstîtut in, lê ê me nivîs-
karckî me yê hcjar ji hepsê derketiye, hatiye li Ewrûpa ji me re çar
roman nivîsandine. Bi a min ev karekî gelek pîroz û hêjaye. Ez bi
tevayî qîmeta romanên Mehmcd Uzun digirim, lê bi taybetî "Siya
Evînê". Ez qîmeta hemû nivîskarên Kurd ku ji welatê xwe bi dûr
ketine, di gel problemên civakî, aborî û siyasî ku ewçcnd bcrhemên
hêja nivîsandine digirim. Ez ji romana Bavê Nazê, "Çiyayê Bi Xwî-

nê Avdayî" jî hez dikim. Bi rasfî romanek gelck baş e.
Firat Cewcri: Gava "Siya Evînê" derket, hin kesan pirsin,gelo ev

aMemduh Selîm Beg"kîye? Pirraniya xwendevanan navê Memduh
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Selîm Beg bi derketina romana "Siya Evînê"re bMstin. Gelo bi nivî-
sandina Siya Evînê, armanca te çi b4 Mehmed Uzun? Te xwest tu
perceyekji toreya kurdîya ku li berjibîrbûyinê ye bidîpêş, anjijiya-
na rewsenbirekt kurd zelal bikî?

Mehmed Uzun: Berî ku ez bersiva vê pirsa te bidim, ez tiştekî
biçûk li ser gotina we bêjim. Gava ez nivîkariyê dikim, ez naxwazim
ferqê têxim navbera vê romanê, an jî wê romanê. Bi a min nivîskarî
divê berdewam be. Ev yeka han pirr pêwîst e, lê mixabin li ba me
kurdan çênebûye. Yek derketiye romanek nivîsandiye, kurteçîrokek
nivîsandiye, helbestek nivîsandiye, lê paşê maye, dewam nekiriye.
Divê mirov berdewam be, bikaribe nivîskariyekê ava bike û di nav
wê nivîskariya xwe de pênc berhem, deh berhem, panzdeh berhem,
bîst berhem hebin. Ji nav van jî tenê hin derdikevin pêş. Ew jî ne
nivîskar bi xwc, lê xwendevan û rexnegir wan derdixînin pêş. îro
ger ku Marquez bi romana xwe ya "Tenêtiya Sedsalan" ve tê nas
kirin, ne ku Marquez ew xwestiye, lê xwendevanan, rexnegiran û
xelkc ew xwestiye û dane pêş. Nivîskarên dinyayê hemû wisan e, ji
bo wê ez nizanim, ka kîjan romana min baş e, an ne baş e.

Firat Cewcri: Ji bo çi nemaze Memduh Selîm Beg 4 ne rewsenbire-
ktdin?

Mehmed Uzun: Ez ê niha werim ser wê jî. Bi baweriya min gava
mirov romanekc an jî esereke edebî dinivîsîne, sertên ku mirov tê
de ne, gelek tesîrê li nivîskariya mirov dike. Tiştê ku tu dinivîsînî,
babet dibe ku gelek kevin be, an qet peywendiya wê û şertên tu tê
de dijî bi hev re nîn bin, lê dîsa şertê te gelek tesîrê lê dike. Ez niha
li surgunê me. Cara pêşî min navê Memduh Selîm Beg li Sûriyê bi-
hîst. Li Tirkiycyê ez berpirsiyarê kovarek kurdî bûm, li der û dora
kovarê jî gelek ronakbîrên kurd hebûn, lê ne min, ne jî hevalên din
kesî ji me navê Memduh Selîm Beg nebihîstibû. Gava dûre min na-
vê Memduh Selîm Beg bihîst, bi rasti min ji xwe şerm kir. Û ez pirr
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bi jiyana wî êşiyam. Di nav wc neçariyc de miriyc. Min behsa wê
neçariya wî nekiriyc. Heger we dîqet kiribe, roman heta salên sî û
pêncan tê, esas pişrî wê neçariya wî ya mezin dest pc dikc. Min nex-
west cz zêde bikevim nav wan. Lc gava min wa çavên xwe U jiyana
ronakbîrên kurd gerand, min mczc kir, ku jiyana Mcmduh Sclîm
Beg mîna jiyana te yc, mîna jiyana kek Xelîl e, mîna jiyana Mahmûd
e, mîna jiyana min e. Em hemû Memduh Selîm Beg in. Jiyana ro-
nakbîrên kurd kêm zêdc mîna hev e, mîna jiyana Mcmduh Selîm
Beg e. Ji ber wê, min xwest ez bi şexsê Memduh Selîm Beg dîsan
tawirek kolektîv tasfir bikim. Tabî tê de armanca min a ku Memduh
Selîm Beg ji nû ve bê vejandin, ji nû ve bê nasîn, tasfira dîroka wê
demê, hemû armancê min tê de hene. Lê, berî her tişti armanca
min ew bû, ku cz bikaribim romanek kurdî, li ser şexsekî pêşketî yc
kurd, lê di cynî wextê de siûda kurdan binivîsînim.

Firat Ceweri: Wek çawan ku te Memduh Seltm Beg dijiyana xwe
ya surgunê de nas kir, mejî ew dijiyana xwe ya surgunê de nas Hr.
Û nemaze bi derketina romana te ya "Siya Evtnê" re navê Memduh
Seltm Beg roj' bi roj'hat bihtstin 4 li ser dema wi, li serjiyan û rewşen-
biriya wigot4bêj 4 sohbetên dirêj di nava xwendevan 4 ronakbirên
kurd de dest pê kir. Pirr kesan j'i me hewcedariya Ukolîna jiyana vi
rewsenbirê kurd êjibtrkirt dît. Kek Xelil, ez bawer im te êjî ev hewce-

dart dîtibe, loma te li ser "Siya Evînê" Ukolînek kiriye.
Xclîl Duhokî: Rewşa welatê mc hindc xcrab c ku nikare li ronak-

bîr û qehremanê xwe bifikire. Ji"ber çi? Em bêjin niha li Kurdistana
Tirkiye, kî dikare, kîjan kovar heye ku bikaribe li ser şoreşa Şêx Se-
idê Pîran binivîse. Ka kovarek, ka rojnameyek ku bikaribe li ser rew-
şa Ihsan Nûrî Paşa, yan li ser Cumhûriyeta Mehabadê binivîse? Bi
baweriya min, milctc kurd, bi taybefî ronakbîrcn kurd her demekê
ku dcrgch bo wan bêne vekirin, sînor bêne şikandin, ew dê bo ro-
nakbîr û welatparêzên xwe pirr bi wefa bin.
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Mahmûd Lewcndî: Her tim dijmin pêşî li me girtiye. A îro ku li

Kurdistana Tirkiye hebekî nermî çêbibe, ew ê bi sedan Memduh
Selîm Beg ji nav me derkevin. Yanî hukûmetê nehiştiye em li ser
xwe û dîroka xwe lêkolînan bikin. Em bêjin ku Mehmed Uzun ev
bi riya romanê kiriye, hinin din dikarin bi riya nivîsin din ronakbî-
rên kurd bidin naskirin.

Firat Ceweri: Gelo em karin bêjin, ku "Siya Evînê" ji jiyana
Memduh Selim Beg wêdetir, danasina perçeyekji dîroka me yajibîr-
kiriye?

Mahmûd Lewendî: Rast e, mirov dikare bêje ku ev perçeyek ji
jiyana siyasiya kurdî ya dema 1920 heta 1930 ye.

Firat Ceweri: Kek XeltLgava te "Siya Evtnê" xwend, tu di derhe-
qajiyana siyasîya Kurdistana Tirkiyê de çifikirî 4 tu hinî çi bû?An
jî "Siya Evînê" çi da te ?

Xelîl Duhokî: Di derheqa jiyana siyasiî ya Kurdistana Tirkiyeyê,
berê zanebûna me hebû. Me bi komela Xoybûnê dizanîbû, mc serî-
hildana Agirî nas dikir, haya me ji serîhildana Şêx Seîdê Pîran hebû.
Lê Mehmed Uzun di vir de rewşa siyasî, bi hunermendî aniye zi-
man. Wek filmekî li ber çavên me raxistiye. Karekî baş û biscrketî
kiriye.

Mahmûd Lewendî: Ez karim vê yekê bêjim ku Mehmed Uzun
xwe xistiye şûna Memduh Selîm Beg û li ser xwe romanek nivîsan-
diye. Ew di xeyalên xwe de çûye Şamê, çûye Bêrûdê, çûye Stenbo-
lê. Yanî di vir de ez hin kêmasiyên teknîkî dibînim. Mesele, Meh-
med Uzun behsa wê demê û keçikên qehpik dike, ez bawer im di
wê demê de ev tiştên ku Mehmed Uzun behs dikin, tune bûn, lê ev
tiştên ku ew behs dike, niha, li Parîsê heye.

Mehmed Uzun: Belê, di wê demê de jî û ji wê demê gelekî ke-
vintir jî ew şiklê jiyanê hebû. Berî ez vê romana xwe binivîsînim,
min li ser jiyan û kultura Misrê ya wê demê xebatek dûr û dirêj kir,
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min jiyana Qahîrcyê ya wc dcmc ji nczîk de nas kir.
Xelîl Duhokî: Bi baweriya min Mehmed Uzun rast dibêje. Di

salên heyştsedî, nehsedî, dema hîn împeratoriya Osmanî hebû, bi

rasti fesadî û pîsî û neheqiya di nava wê Imperatoriyê de hebû, ii tu
tarîxa dinê de nebûye. Ez bawcr im ku Mchmed Uzun gclek bi zî-
rekî nêzîkî vc meselê bûyc, bi taybeti jî mesclê jinê. Em di romanc
de dibînin, ku gava Memduh Selîm Beg cdî ji bin barên giran rana-
be, xwe davêjc hotel û malên jinan. Ev jî heqê Memduh Selîm Beg
e; ji ber ku Memduh Selîm Beg însan e û hîsên wî ên însanetiyê ne.

Firat Ccweri: Mehmed Uzun, tujijiyana rewsenbirekt kurd der-
bast romanek epîk, an ji folklorik buyi. Te "Rojekji Rojên EvdaU
Zeynikê" nivisandiye. Li welatê me yê ku navê EvdaU Zeynikê nebi-
hîstibe çi bigire tuneye. & mixabin kes nizane Evdal kt ye, ji ku ye, çi
kes e. Lê wek bersiva vêpirsa han te hin cih di romana xwe de dane.
Te EvdaU ewçend nas, U dîsan j't nenas bi me daye naskirin. Gelo

"Rojek Ji Rojên EvdaU Zeynikê" kare bibe çavkaniya rewş 4 jiyana
EvdaUZeynikê?

Mehmed Uzun: Mîna hcmû berhemên edebiyata devkî, stiran û
çîrokên li ser Evdal jî pirr in û varyasonên wan gelek in. Yanî li gora
her varyasonê Evdal ji derekê ye, bi awakî jiyaye, ji derckê hatiye çû-
yc derek din. Ew tistên li ser wî hatine gotin û tên gotin hevdu na-
girin. Berî cz dest bi nivîsandina romanc bikim, min xwest ku ez
hemû varyasonan bicivînim, lê min dît ku tiştekî wilo rast û bi cih
nîn in. Ii gora hcr varyasonê hcr kcs tiştekî dibêje. Her kes dibêjc,
Evdal ji vc dcrê yc, ji wê derê ye. Navc cih û derên ku di stiranên
Evdal de derbas dibin, min ew nav danîne. Lê wekî din min tu nav
danîne.

Ew li ku bûye, kengî bûye, li ku jiya yc, li ba kê jiyaye, di vê dcr-
heqê de tu malûmat tunc ne. Lê tenc min behsa mîrekî kurd kiriye,
ew mîr ji xwc çêkirî ye, mîrekî wisan tuneyc.

130

min jiyana Qahîrcyê ya wc dcmc ji nczîk de nas kir.
Xelîl Duhokî: Bi baweriya min Mehmed Uzun rast dibêje. Di

salên heyştsedî, nehsedî, dema hîn împeratoriya Osmanî hebû, bi

rasti fesadî û pîsî û neheqiya di nava wê Imperatoriyê de hebû, ii tu
tarîxa dinê de nebûye. Ez bawcr im ku Mchmed Uzun gclek bi zî-
rekî nêzîkî vc meselê bûyc, bi taybeti jî mesclê jinê. Em di romanc
de dibînin, ku gava Memduh Selîm Beg cdî ji bin barên giran rana-
be, xwe davêjc hotel û malên jinan. Ev jî heqê Memduh Selîm Beg
e; ji ber ku Memduh Selîm Beg însan e û hîsên wî ên însanetiyê ne.

Firat Ccweri: Mehmed Uzun, tujijiyana rewsenbirekt kurd der-
bast romanek epîk, an ji folklorik buyi. Te "Rojekji Rojên EvdaU
Zeynikê" nivisandiye. Li welatê me yê ku navê EvdaU Zeynikê nebi-
hîstibe çi bigire tuneye. & mixabin kes nizane Evdal kt ye, ji ku ye, çi
kes e. Lê wek bersiva vêpirsa han te hin cih di romana xwe de dane.
Te EvdaU ewçend nas, U dîsan j't nenas bi me daye naskirin. Gelo

"Rojek Ji Rojên EvdaU Zeynikê" kare bibe çavkaniya rewş 4 jiyana
EvdaUZeynikê?

Mehmed Uzun: Mîna hcmû berhemên edebiyata devkî, stiran û
çîrokên li ser Evdal jî pirr in û varyasonên wan gelek in. Yanî li gora
her varyasonê Evdal ji derekê ye, bi awakî jiyaye, ji derckê hatiye çû-
yc derek din. Ew tistên li ser wî hatine gotin û tên gotin hevdu na-
girin. Berî cz dest bi nivîsandina romanc bikim, min xwest ku ez
hemû varyasonan bicivînim, lê min dît ku tiştekî wilo rast û bi cih
nîn in. Ii gora hcr varyasonê hcr kcs tiştekî dibêje. Her kes dibêjc,
Evdal ji vc dcrê yc, ji wê derê ye. Navc cih û derên ku di stiranên
Evdal de derbas dibin, min ew nav danîne. Lê wekî din min tu nav
danîne.

Ew li ku bûye, kengî bûye, li ku jiya yc, li ba kê jiyaye, di vê dcr-
heqê de tu malûmat tunc ne. Lê tenc min behsa mîrekî kurd kiriye,
ew mîr ji xwc çêkirî ye, mîrekî wisan tuneyc.

130



Firat Cewcri: Ez bawer im wê çaxê ev berhem wê nikaribeji nivîs-
kar 4 Ukolînerên kurd re bibe çavkaniya Ukolînê li ser EvdaU Zeyni-
kê...

Mehmed Uzun: Na, wê nikaribe bibe çavkanî ji bo lêkolîna li ser
Evdalê Zeynikê. Ji bcr ku ev roman e, min xwestiye ez romanekê
binivîsînim. Ji sedî nod û pêncê bûyerên, danûstandinên, şexsên
qehremanên romanên çêkirîne. Ew hemû xeyalî ne. Lê gava min ev
xeyal avakirine, kaniya min Evdalê Zeynikc û stiranên Evdalê Zey-
nikê bûne. Mmin xwestiye bi alîkariya Evdal hin tiştên din ava bi-
kim. Ji bo wê divê ku ev kîtab mîna lêkolînekê neyê dîtin.

Firat Ceweri: Mirov di vê romana te de nêzîkahiyeke stîla Taşar
Kemal dibîne. Ger em romana Taşar Kemal "Efsaneye Çiyayê Agi-
ri" nehesibînin, di romana wîya bi navê "Erd Hesin Ezman Sifir"
de EvdaU Zeynikê heye. Efsaneya wi heye, qulung heye, veb4na çavên
Evdêl heye. Tema herdu romanan nêzîkî hev in, herdujî ji kaniya
zargotina kurdî dizên.

Mehmed Uzun: Mixibin, min romana Yaşar Kemal "Erd Hesin
Ezman Sifir" nexwendiye, lê min fîlm dîtiye. Em ji bîr nekin ku he-
mû çavkaniyên rornanên Yaşar Kemal ji zargotina kurdî ye, stiranên
kûrdî ne, destanên kurdî ne. Efsanên kurdî, stiranên kurdî, desta-
nên kurdî, çîrokên kurd; eger em li tarîxa edebiyata xwe binihêrin,
em ê bibînin ku ji bo me jî çavkanî ne. Yanî edebiyata me li ser wan
ava bûye. Bi rastî jî dewlemendiya zimanê me, dewlemendiya goti-
na kurdî di wan de ye, yanî di edebiyata devkî de ye. Divê ku em
xwc bigihînin wê. Yek ji wezîfeyên me jî ew e ku em wê ji nû ve ve-
jînin. Bi stîlên nû, formên nû, teknîkên nû bikaribin qalibekî nû, ki-
rasekî nû li wan bikin û wan ji bo nivşê nû bikin entresan. Gava niv-
şê nû bixwînin hem bikaribin xwe tê de bibînin, hem jî bikaribin bi
tarîxa xwe re danûstandinek xurt ava bikin. Gelek nivîskarên pêşkefî
yên miletên din weha kirine. Ez mînakekê bidim; James Joyces he-

131

Firat Cewcri: Ez bawer im wê çaxê ev berhem wê nikaribeji nivîs-
kar 4 Ukolînerên kurd re bibe çavkaniya Ukolînê li ser EvdaU Zeyni-
kê...

Mehmed Uzun: Na, wê nikaribe bibe çavkanî ji bo lêkolîna li ser
Evdalê Zeynikê. Ji bcr ku ev roman e, min xwestiye ez romanekê
binivîsînim. Ji sedî nod û pêncê bûyerên, danûstandinên, şexsên
qehremanên romanên çêkirîne. Ew hemû xeyalî ne. Lê gava min ev
xeyal avakirine, kaniya min Evdalê Zeynikc û stiranên Evdalê Zey-
nikê bûne. Mmin xwestiye bi alîkariya Evdal hin tiştên din ava bi-
kim. Ji bo wê divê ku ev kîtab mîna lêkolînekê neyê dîtin.

Firat Ceweri: Mirov di vê romana te de nêzîkahiyeke stîla Taşar
Kemal dibîne. Ger em romana Taşar Kemal "Efsaneye Çiyayê Agi-
ri" nehesibînin, di romana wîya bi navê "Erd Hesin Ezman Sifir"
de EvdaU Zeynikê heye. Efsaneya wi heye, qulung heye, veb4na çavên
Evdêl heye. Tema herdu romanan nêzîkî hev in, herdujî ji kaniya
zargotina kurdî dizên.

Mehmed Uzun: Mixibin, min romana Yaşar Kemal "Erd Hesin
Ezman Sifir" nexwendiye, lê min fîlm dîtiye. Em ji bîr nekin ku he-
mû çavkaniyên rornanên Yaşar Kemal ji zargotina kurdî ye, stiranên
kûrdî ne, destanên kurdî ne. Efsanên kurdî, stiranên kurdî, desta-
nên kurdî, çîrokên kurd; eger em li tarîxa edebiyata xwe binihêrin,
em ê bibînin ku ji bo me jî çavkanî ne. Yanî edebiyata me li ser wan
ava bûye. Bi rastî jî dewlemendiya zimanê me, dewlemendiya goti-
na kurdî di wan de ye, yanî di edebiyata devkî de ye. Divê ku em
xwc bigihînin wê. Yek ji wezîfeyên me jî ew e ku em wê ji nû ve ve-
jînin. Bi stîlên nû, formên nû, teknîkên nû bikaribin qalibekî nû, ki-
rasekî nû li wan bikin û wan ji bo nivşê nû bikin entresan. Gava niv-
şê nû bixwînin hem bikaribin xwe tê de bibînin, hem jî bikaribin bi
tarîxa xwe re danûstandinek xurt ava bikin. Gelek nivîskarên pêşkefî
yên miletên din weha kirine. Ez mînakekê bidim; James Joyces he-

131



ye, nivîskarekî Irlandiyc, romana wî ya hcrî mezin "Odysseus" li scr
destana Odysseus ava dibe. Wî dcstana Odysscus ji xwc rc csas gir-
tiyc, lê jiyana Dublînê tasvîr dike. Mînakên wilo bi hezaran e. Çima
em nekin? Tişrên ku niha ji bo min pirr muhîm û balkêş in, ez dix-
wazim di zimanê kurdî de gelek stîl û teknîkan bikarbînim. Zima-
nê kurdî ji bo kîjan stîlan, ji bo kîjan teknîkan rê dide. Ji ber ku min
xwest ez romaneke epîk jî binivîsînim.

Firat Cewcri: Gelo em dikarinbi bêj'in, gava em behsa moderniz-
mê bikin, divê em xwe, zimanê xwe, kultura xwe 4 paşeroja xwe baş
nas bikin. Em li ser koka xwe n4jen bibin?

Mehmed Uzun: Belê, hcr wisa yc. Xwediyê xelata Nobelê Eliot,
ku hem modernîst û hem jî tradisyonîst bû, gotiye : Ew modernîz-
ma ku li ser tradisyonekê ava nebe, nc modernîzme. Tu nikarî mo-
dernîzmê ji czmanan, an jî ji wclatin din bînî, divê li ser tiştekî ava
bibe. Edebiyata me ya nivîskî nc dewlemend e, lê edebiyata me ya
devkî pirr dewlemend e, cv yeka ha ji bo me kehniyek e.

Firat Ceweri: Kek Xelil tu çi dibej'î?

Xclîl Duhokî: Em weke milet li paş mane, bindest û neçar mane.
Hemû medeniyetên me, hemû folklora me, hemû destanên me,
hcmû serîhildan û berxwedanên me, di stiran û çîrokên me de ne.
Ez bi xwe yek ji wan kesa me, ku gelek qîmet didim stiranbêj û çî-
rokbêjên kurd. Mirov pirr tiştan di stiran, û çîrokên kurdî de dibî-
ne. Bi baweriya min nivîskarên zîrek dikarin pirr tiştan ji stiran, çî-
rok û destanên kurdî hîn bibin. Ji ber ku bi rastî arşîva kurdî ya ni-
vîskî vala ye. Ji bcr vê hindê divê em tiştên kcvin bi yên nû ve girê
bidin û pcşerojek rohnî jê dcrêxin.

Firat Ceweri: Wek h4nji dizanin, di kurtesohbeteke wilo de peyi-
vandina li ser edebiyata kurdi ya surgunê 4 li ser çar romanên cihê
cihê ne hêsan e. Edebiyata kurdtya surgunê bi serê xwe hêjayigottibê-
j'eke taybetîye. Her weha, her romanek jî bi serê xwe mijara munaqe-
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se 4 sohbetekêye. Ez hêvîdar im, ku bi vê munaqeşeya me, hindik bejî
wê haya xwendevanên li weUtji edebiyat 4 çapemaniya kurdîya der-
veyi weUt çêbibe 4 bi vê munasebetê hewcedariya xwendina berhemên
kurdîbibinin...

Nûdem, No: 1, 1992
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EDEBIYATA KURDI

Edebiyat carinan di dema têkçûna siyasetê de, carinan jî bi gurr-
bûna tevgera siyasî re geş dibe, bi pêş dikeve, xurt dibe.

Mîna ku li gelek welatcn dinyayê bûye, li welatê me jî bi guherti-
nên rewşa siyasî re, rewşa ziman û edebiyata kurdî jî tête guhertin û
rengekî nû distine. Bi hatina Cûnta leşkcrî, 1980, xwcndevan, siya-
setvan û ronakbîrên kurd bi girsî, ji ncçarî koçî welatên Ewrûpayê
kirin. Demckê tevgera kurdî sist bû, cih bi cih têkçûna wc hate hîs-
kirin, lê ronakbîrcn kurd ycn ku dcrketibûn Ewrûpayê, xwe nas ki-
rin, gelek ji wan ji fikir û ramanên xwc ycn berê gerriyan, dev ji wê
ramana xwe ya ku "bi ziman û edebiyata kurdî re mijûlbûn, paşve-
rûtî ye " bcrdan.

Gava mirov ji welatê xwe bi dûr dikeve, şerd û şirûdên biyanîsta-
nê, jiyana biyanîtiyê mirov stûxwar dike, hîsî dike, diltcnik dikc. Ev
hersê faktorên han kirin ku kurd li xwe vegerin û xwe nas bikin. Li
xwevegerîn û xwenasînê jî kir ku em li nasnava xwe xwcdî derke-
vin. Li nasnava xwe xwedîderketinê em ajotin scr ziman û cdebiyata
me. Em têgihîştin ku miletek bi ziman, edcbiyat û kultura xwc heye
û bi van mijûlbûn jî ne paşverûfî, nc jî dijminatiya tu gelan e. Berc-
vajiya wê, bêt van biratiya bi gelên din rc ne mumkun e. Xwenda-
yên kurd ycn ku cv ycka ha fêhm kirin, milên xwe lê wergerandin û
her yekî ji hcla xwc ve dest avêtin vî karê pîroz. Yên helbest nivîsan-
din, yên çîrok nivîsandin, yên roman nivîsandin, yên ku lêkolîn û
hevpcyvîn ccribandin, ycn dest bi wergerandina berhcmên dinyayê

134

EDEBIYATA KURDI

Edebiyat carinan di dema têkçûna siyasetê de, carinan jî bi gurr-
bûna tevgera siyasî re geş dibe, bi pêş dikeve, xurt dibe.

Mîna ku li gelek welatcn dinyayê bûye, li welatê me jî bi guherti-
nên rewşa siyasî re, rewşa ziman û edebiyata kurdî jî tête guhertin û
rengekî nû distine. Bi hatina Cûnta leşkcrî, 1980, xwcndevan, siya-
setvan û ronakbîrên kurd bi girsî, ji ncçarî koçî welatên Ewrûpayê
kirin. Demckê tevgera kurdî sist bû, cih bi cih têkçûna wc hate hîs-
kirin, lê ronakbîrcn kurd ycn ku dcrketibûn Ewrûpayê, xwe nas ki-
rin, gelek ji wan ji fikir û ramanên xwc ycn berê gerriyan, dev ji wê
ramana xwe ya ku "bi ziman û edebiyata kurdî re mijûlbûn, paşve-
rûtî ye " bcrdan.

Gava mirov ji welatê xwe bi dûr dikeve, şerd û şirûdên biyanîsta-
nê, jiyana biyanîtiyê mirov stûxwar dike, hîsî dike, diltcnik dikc. Ev
hersê faktorên han kirin ku kurd li xwe vegerin û xwe nas bikin. Li
xwevegerîn û xwenasînê jî kir ku em li nasnava xwe xwcdî derke-
vin. Li nasnava xwe xwedîderketinê em ajotin scr ziman û cdebiyata
me. Em têgihîştin ku miletek bi ziman, edcbiyat û kultura xwc heye
û bi van mijûlbûn jî ne paşverûfî, nc jî dijminatiya tu gelan e. Berc-
vajiya wê, bêt van biratiya bi gelên din rc ne mumkun e. Xwenda-
yên kurd ycn ku cv ycka ha fêhm kirin, milên xwe lê wergerandin û
her yekî ji hcla xwc ve dest avêtin vî karê pîroz. Yên helbest nivîsan-
din, yên çîrok nivîsandin, yên roman nivîsandin, yên ku lêkolîn û
hevpcyvîn ccribandin, ycn dest bi wergerandina berhcmên dinyayê

134



kirin. Ew zimanê ku bi salan ji ber sedemên xuyayî ve nehatibû bi-
karanîn, tenê zimanê gundî û şivanan mabû, di demekc kurt de bû
zimanekî nivîsandinê. Di tevayiya Ewrûpa dc zimanekî yekgirti û
edebî pêk hat. Hêdî hêdî standartek çêbû.

Rêkxistin û partiyên kurdan weke berê ne bi tirkî, lê wan di civîn
û semînerên xwe de zimanê kurdî bi kar anîn, belavokên xwe bi
kurdî nivîsandin, navên kurdî li zarokên xwe kirin; hebe tune be wê
ji ber girr û nefrerê be, navên xwe yên bi tirkî û erebî guhertin û di
şûna wan de navên kurdî li xwe kirin. Şaîr, nivîskar û hunermendên
kurd, yên ku bi her awayî ji ziman û nasnava kurdî bi dûr ketibûn,
li Ewrûpa bi xwe hesiyan, xwe nas kirin, hînî zimanê xwe bûn û
dest pê kirin li gorî îmkanên xwe bi kurdî bcrhemên xwe afirandin.
Li derveyî welêt bêhejmar weşanxaneyên kurdî ava bûn, sazgehên
demokratik û kulturî ava bûn, kovar û rojnameyên bi kurdî derke-
tin, filmên bi kurdî çêbûn. Mirov kane bêje ku ronesanseke ziman
û edebiyata kurdî dest pê kiribû. Lê mixabin, ev tevgera kultura
kurdî tenê li derveyî welêt dima, ew nedigihîşte hevwelatiyên me
yên li welêt. Tew demck hat ku kurdên li derveyî welêt û yên li we-
lêt di aliyê zimên de ji hev bi dûr ketin. Di danûstandin û diyalogan
de bi zehmeti ji hev têdigihîştin. Ev xebat û keftelefta kulturî ya bi
salan li Ewrûpayê bû, nedigihîşte welêt, hevwelatiyên me yên li we-
lêt ji vê tevger û pcşketinê destkewti nedibûn. Heya demeke nczîk
jî haya wan ji xebat û tevgera Ewrûpayê tune bû, wan navên nivîs-
kar, kovar û rojnameyên bi kurdî nebihîstibûn. Xebata kulturî ya ku
bi gelemperî li Ewrûpayê û bi taybefî jî li Swêdê geş bûbû di dolava
xwe de mabû.

Ta ku di van salên dawî de, bi xurtbûna tevgera kurdî li welêt, bi
avakirina pira danûstandinê di navbera kurdên li Ewrûpa û yên li

welêt, bi avakirina weşanxane û weşandina weşanên bi kurdî li Tir-
kiyê, kurdî di demeke kurt de bi pêş ket û tirêjên hêviyê berda dilê
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me.

Lê gava mirov bi tevayî dinihêre, hîna jî pirraniya ronakbîrên
kurdan li Tirkiyê dev ji ramênên xwe yên berê berncdanc, ji berdê-
la mijûlbûna ziman û edebiyata kurdî ew ji xwe re ziman û edebiya-
ta tirkî hildibijêrin. Ew bi hev re, di nav xwe de bi tirkî dipeyivin,
guh nadin ziman û edebiyata kurdî, serê xwe bi kultura kurdî re na-
êşînin. Digel ku ev camêrên ha bi kurdiya devkî dizanin jî, ew hewl
nadin ku xwe hînî kurdiya nivîsandinê bikin, hebe tune be, ew ê ji
tcmbelî be, ew gazinan ji zehmctiya zimanê kurdî dikin.

Kategoriyeke din ya nivîskaran heye, ku hem kurd in, hem kurdî-
tiyê dikin, lê ji ber sedcmên siyasî, civakî û cografî kurdiya xwe ji bîr
kirine, berhemên xwe bi tirkî dinivîsînin. Nivîskarên di vî cclebî de
hcya do kêm bûn, lê îro henc. Yek ji van nivîskaran Ccmşîd Bender
e. Bender di hejmara Nûdemê ya çaran de wilo dibêje: " Di pêvajo-
ya dîrokc dc edebiyata kurdî bi zimanê serdestan bi pêş ket. Ebû
Muslum Horasanî, Ebû'l Vefa, Şehabedîn Suhreverdî, Abdul Kadîr
El-Geylanî, Şêx Adî, B. Mîdsafîr bi erebî nivîsandine. Di dema Selç-
ûkiyan de Husamettin Çelebî yê kurd bi zimanê resmî farisî nivîsan-
diye. Seyit Nesîmî, ji şaîrên me yên dîwanc Nabiyê kurd û Fuzûlî
bi ercbî û Osmanî nivîsandinc. Di dema me de jî gelek şaîr û nivîs-
karên kurd bi zimanc resmî bi tirkî nivîsandine. Ji xwc ev heftê sal
in nivîsandina bi kurdî li Tirkiyê qcdexe ye. Lc ez nivîskarekî kurd
im û cz bi vê jî serbilind im. "

Em jî bi serbilindahiya Ccmşîd Bender serbilind dibin û ger ew
xwc wcke nivîskarckî kurd dihesibînc scr çavan, lê yên ku wî navên
wan hejmartine nivîskarên kurd in an na? Wan xizmet ji ziman û
edebiyafa kê re kirine? Fuzûlî şaîrê kîjan zimanî ye?

Gclek şaîrên edebiyata dîwanê kurd bûne... Lê wan berhemên
xwe bi kurdî nenivîsandine. Loma jî ew îro weke şaîrên tirk yên dî-
wanê tênc pêşkêş kirin. Lê kes nikane ji Ehmedc Xanî rc bibêje ew
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tirk e, an jî şaîrekî tirkan e. Ji ber ku Ehmedê Xanî berhemên xwe
bi zimanê kurdî nivîsandine. Kes nikane ji Melayê Cizîrî re bibêje
ew şaîrc creban, farisan an jî tirkan e. Ji ber ku Melayê Cizîrî berhe-
mên xwc bi kurdî nivîsandinc. Kes nikane bibêje Eliyê Herîrî, Me-
layc Batêyî, Feqiyê Teyran ne şaîrên kurdan in. Ji ber ku wan ber-
hemên xwe bi kurdî nivîsandine. Lê Fuzûlî, Nabî, Nefi, Ahmed
Haşîm, Nafiz û gelekên din ku bi eslên xwe kurd in, lê bcrhemên
xwc bi kurdî nenivîsandine. Gelo mirov ê bikaribe ji van re bibêje
şaîrên kurdan?

Musa Antcr di hejmara Welat ya 48'an (1993) dc di nîvîseke
xwc ya li ser Yaşar Kemal de wilo dibêje:" Heyfa Yaşar Kemal. Lc
yên ku heyfa wan e ne Kemal bi tenê ye. Yên wek wî ji berê ve û ni-
ha jî pirr in. Wek şaîrên dîwanc Nefî, Nabî, Ziya Gökalp, Silêman
Nafîz, Elî Emîrî û hwd. Heta ez karim xwe jî bêjim, ma çi îşê min
bi tirkan re heye? Pirraniya nivîsên min heya îro bi tirkî ne. Rica
min ew e ku ji îro û pê vc xortên kurdan me paqij bikin. Em ne xa-
yin in, lê em nezan û bêmccal bûn, em mecbûr diman li pîpîka dij-
minan bixin."

Lê ew nezanî û bêmecaliya ku Musa Anter behs dike îro nema ye.
Hin şaîr, nivîskar û xwendayên kurd, ku bi tirkî dinivîsînin û bi tirkî
tevdigerin, gazinan ji zehmctiya zimanê kurdî dikin. Ma gelo bi ras-
ti jî hînbûna zimanê kurdî bi qasî ku ew dibêjin zehmet e? Ji bo
gundiyekî nexwendî dibe ku zehmet be, lê ji bo ronakbîr û siyaset-
vanekî bi tcnê karê çend mehan e. Ronakbîrekî ku bi tenê çend me-
hên xwe bide hînbûna zimanê kurdî, ew ê hîn bibe û ew ê bi hêsanî
bikaribe bi kurdî binivîsîne û ji xelkc xwc yê nezan re bibe mînak.
Lê mixabin, ronakbîrên me vê nakin, hin bi zanebûn, hin jî bi ne-
zanî ji ziman, edebiyat û kultura kurdî bi dûr dikevin. Ew vî barê
giran li ser milên gundî û hejarên kurdan dihêlin. Loma jî di nava
gundî û hejarên kurdan de wilo bûye ku her tiştên biçûk, kirêt û ne
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spchî malê kurdan c. "Kcra kurmand", "Mirîşka kurmand", "Em
kurmancên rcş in" û hwd. Kompleksa xwebiçûkdîtinê, nebaweriya
bi xwe, li ba kurdan di giraniyê de yc.

Şikandina vê yeka han bi xwcnasîn û bi rûmetbûna ronakbîrcn
kurd vc gircdayî ye.

Gelî ronakbîrên kurd cn bi rûmet! Ii xwc vegerin, xwe nas bikin,
bi zimanê xwe tevbigerin! Li ser koka xwe rabin, li ser hîmê xwe
geş bibin! Mirov ancax di nava milctê xwe de serbilind e, di nava
miletc xwe de serbilind bibin! Biratiya bi gelên dinyayê re bi hebû-
na mirov dest pê dike. Li hebûna xwe xwedî derkevin! Hebûna we
zimanê we yc, kultura we ye, edcbiyata we ye!

Me ji mêj ve dixwest em li ser nivîskarên ku bi eslê xwe kurd in,
lê bi tirkî dinivîsînin munaqeşcyekê vckin. Hevalê me Husên
Dûzen di hejmara me ya sisyan de li ser Esma Ocak bendek nivîsan-
dibû. Esma Ocak kurdekc Diyarbekirê ye. Ew van demcn dawî bi
çîrok û romanên xwe li Tirkiyê hatiyc naskirin û di kurtcdemckê
dc navdar bûye. Pirtûkên wê ji aliyê rexnegiran ve tênc pcsinandin,
çîrokên wê bûnc fîlm, fîlmên ku ji çîrokên wê çêbûne bûne xwediyc
xelatan. Cemal Sûreya yek ji şaîrên Tirkiyê yê herî navdar û nûjen e.

Cemal Sûreya kurd e. Hcrweha Ahmed Arîf jî yek ji navdartirîn şa-
îrê Tirkiyê yc. Ahmed Arif kurd e. Yaşar Kemalê ku îro romannivîs-
karê Tirkiyc yê herî li pêş c û pirtûkên wî bi zêdcyî çil zimanan hc-
nc, kandîdatê (aday) xelata Nobelc ya edebiyatê ye, bi eslc xwe
kurd c, lc cw wckc nivîskarekî tirk tête pêşkêşkirin. Ger em navên
hemû şaîr û nivîskarên ku bi eslê xwe kurd in lê bi tirkî dinivîsînin,
di vir dc binvîsînin, wê lîstcya mc dirêj bibc û dibe ku rûpelcn mc jî
têrê nekin.

Lc ji bo zelalkirina vê pirsgirckê û bi armanca vekirina munaqeşe-
yekê me bi çend pirsan ncrînên hin nivîskarên kurd girtin.

Nûdem, No: S, 1993
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Pirscn me:

1- Hisyarb4na kurdan ya siyasi 4 civaH, hişyarb4na kulturî 4 înte-
lektuelî ji bi xwe re tine. îro kulmek niviskar 4 întehktueUn kurd
giMstiye. Ji van hinek bi kurdi 4 hinekjî bi tirki dinivtstnin. Lê her-
du hêljî xwe weke nivîskarên kurd dizanin. Bi a we çawa ye? Gelo

mirov kaneji berhemên ku bi zimanin din têne nivîsandin re bibêje

berhemên kurdîanji edeUyata kurdî?

2- Hem li Tirkiyê, hemjî li welatên dinyên ku îro serdestiya kurdan
dikingeUk nivîskar hene, ku bi esU xwe kurd in, U bi zimanên serdes-

tan berhemên xwe diafirînin. Digel ku ewji dê 4 bavekî kurd in, U
ew xwe weke kurd nahesibinin. Gelo mirov kane çi navî li van ceUb-

niviskaran bike? Ma mirov kaneji wan re bibêje niviskarên kurd?

3- Kategoriyeke dinya nivîskaran heye, ku hem kurdîtiya xwe înkar
nakin, hemjî temayên wanjiyana kurdan 4 çavkaniyên wan kultu-
ra kurdan e. Lê ew berhemên xwe bi zimanê serdestan diafirinin.
Edebiyatzan 4 rexnegir ji wan weke edebiyatvanên serdestan pêşkêş

dikin. Bi a we çawaye?

4- Tekji van niviskaran Taşar Kemal e. TeşarKemaUku di cîha-
na niviskariyê de xwediyê navekt bi r4met e, pirt4kên wî bi nêzîkî çil
zimanan hene, kandîdatê (adayê) xelata Nobelya edebiyatêye, bi es-

U xwe kurd e 4 camêr ligeUk cihanjî kurdîtiya xwe înkar nake. Bi a
we Taşar Kemal niviskareki kurd e an niviskarekî tirk e? Ger htîn wî
weke nivtskareki tirk bibînin çilo 4 bi çi awayi, na,ger bi aweew ni-
vîskarekî kurd be, ji bo çi?

Ntidem,No:5,1993

139

Pirscn me:

1- Hisyarb4na kurdan ya siyasi 4 civaH, hişyarb4na kulturî 4 înte-
lektuelî ji bi xwe re tine. îro kulmek niviskar 4 întehktueUn kurd
giMstiye. Ji van hinek bi kurdi 4 hinekjî bi tirki dinivtstnin. Lê her-
du hêljî xwe weke nivîskarên kurd dizanin. Bi a we çawa ye? Gelo

mirov kaneji berhemên ku bi zimanin din têne nivîsandin re bibêje

berhemên kurdîanji edeUyata kurdî?

2- Hem li Tirkiyê, hemjî li welatên dinyên ku îro serdestiya kurdan
dikingeUk nivîskar hene, ku bi esU xwe kurd in, U bi zimanên serdes-

tan berhemên xwe diafirînin. Digel ku ewji dê 4 bavekî kurd in, U
ew xwe weke kurd nahesibinin. Gelo mirov kane çi navî li van ceUb-

niviskaran bike? Ma mirov kaneji wan re bibêje niviskarên kurd?

3- Kategoriyeke dinya nivîskaran heye, ku hem kurdîtiya xwe înkar
nakin, hemjî temayên wanjiyana kurdan 4 çavkaniyên wan kultu-
ra kurdan e. Lê ew berhemên xwe bi zimanê serdestan diafirinin.
Edebiyatzan 4 rexnegir ji wan weke edebiyatvanên serdestan pêşkêş

dikin. Bi a we çawaye?

4- Tekji van niviskaran Taşar Kemal e. TeşarKemaUku di cîha-
na niviskariyê de xwediyê navekt bi r4met e, pirt4kên wî bi nêzîkî çil
zimanan hene, kandîdatê (adayê) xelata Nobelya edebiyatêye, bi es-

U xwe kurd e 4 camêr ligeUk cihanjî kurdîtiya xwe înkar nake. Bi a
we Taşar Kemal niviskareki kurd e an niviskarekî tirk e? Ger htîn wî
weke nivtskareki tirk bibînin çilo 4 bi çi awayi, na,ger bi aweew ni-
vîskarekî kurd be, ji bo çi?

Ntidem,No:5,1993

139



Rohat: 1- Dema em qala edebiyata kurdî dikin, bêguman em ber-
hem û afirandinên ku tenê bi zimanê kurdî hatine nivîsîn, fam di-
kin. Di navbera edebiyat-zimên de bendên gelck xurt hene. Berhe-
meke ku bi zimanê biyanî hatiye nivîsîn (tirkî, farisî, erebî, an jî al-
manî, îngîlîzî) mirov nikare beşeke edebiyata kurdî bihesibînc (hc-
rçiqas nivîskarên van berheman kurd bin jî). Ji ber ku her edebiya-
tek li ser bingehên hêz û îmkanên wî zimanî pêk tc û pêş dikeve. Di
vê babetc dc pîvana mezin çawa tê xuyan ziman c. Bêguman cv ba-
weriyan, ji bo wclatekî ku li ser ziman û nivîskarên wî zordestî û qe-
dexebûn tunin, derbas dibin. Ji aliyê din, li welatekî wek Kurdistanê
li ser ziman zordestiycke mezin hcye, ew ziman qedexe ye, di vê
rewşê de mirov rastî nivîskarên bi du ziman (wek kurdî-tirkî), an jî
nivîskarên ku ji dcr zimanê xwc dinivîsin, tê. îro çawa em dibînin,
wek mîsal li Tirkiyê beşek nivîskarên kurd hene bi tirkî dinivîsînin,
lê belê xwe wek nivîskarcn kurd dihesibînin. Herçiqas ew bi tirkî bi-
nivîsînin jî, dema ew xwe wck kurd qebûl dikin, vê carê mirov nika-
re wan wek nivîskarcn tirk bi nav bike. Li vira pîvana mezin, pîvana
îdentîfîkasyonê ye. Ji ber ku bêdaxwaziya wan, bê îrada wan, zima-
nê wan ji destê wan hatiye girtinê, nayê bi kar anîn, li welat zimanê
perwerdckariyê-komînîkasyonc nîne. Ew mecbûr bûnc, an jî mcc-
bûr dibin, bi tirkî dinivîsin. Bi kurti dema dixwazin bersiva kî nivîs-
karê kurd e? Kî nîne? Pêwîst e, em du pîvana bidin ber çavan a) Zi-
man, b) îdentifîkasyon. Ji aliyê din mefhûmên "edebiyat" û "nivîs-
kar" du kategiriycn ji hcv cuda ne. Nûnerên edebiyata kurdî û ni-
vîskarên kurd jî, wek du kategoriyan dikarin ji hev bên cihê kirin.
Mîsala herî berbiçav bêguman Şerefkan e, vî nivîskarî herçiqas ber-
hema xwc ya dîrokî Şeremame bi farisî nivîsîbe jî, cw wck nivîskarc
kurd tê zanîn. Ji ber ku wî xwe kurd hesibandiye, li vira pîvan ne zi-
man e, pirsa îdentifîkasyonê ye.
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2- Me çawa li jor jî got, di warê navkirinê de hin pîvan di destê me
de henc. Ji der van pîvanan, herçiqas dê-bavc wî-wc kurd be jî, de-
ma cw xwe kurd nehesibîne, mirov nikare wî/ wê kurd, an jî nivîs-
karên kurd bihesibînc, wck Ziya Gökalp...

3 - îro gclek nivîskarên ku dê-bavên wan kurd in, ji ber ku bi zima-
nekî mayîn dinivîsin, bi navê edebiyata ku ji wî zimanê biyanî hatine
afirandin, tên hesab kirin. Di nav vê beşa nivîskaran de tiştê bala mi-
rov dikşîne, ji der ziman, ji aliyê din de ew xwe wek kurd jî nahesi-
bînin, hatine asîmîle kirin, serêşî, nerehetiyên wan yên îdentitetê-
îdenrîfikasyonê hene. Di nav berhcmên wan dc cîhgirtina dema
kurdan bi serê xwe wek pîvanekê mirov nikare bidc ber çavan, bifi-
kirin! nivîskarekî Alman, an jî Ermenî di nav berhemên xwe de d-
hekî fireh bide tema kurdan, mirov dikare van nivîskaran, wek nivîs-
karên kurd bihesibîne? Naxêr, tiştckî wisan nabe, wek îsmail Be-
şikçi...

4 - Yaşar Kemal heta niha berhemên xwe hcmû bi tirkî nivîsîne,
bûye nivîskarekî tirk. Bend û peywendiyên nivîskar-xwendevan-ber-
hcm di vê rewşê de, beşekc hcbûna cdebiyata tirkî pêk tînin. Herç-
iqas Yaşar Kemal kurd be jî, di berhemên wî de kurd cihekî taybeti
digrin jî, ew xwe wck nivîskarekî tirk dihesibîne. (Wek şexs ew xwe
kurd dihesibîne). Sibe-dusibe wek Ydmaz Guney, ew jî rabe bêje;
"Ez hunermcndekî kurd im", vê carê çawa me li jor jî şirove kir,
rewş diguhere. Edî mirov nikare bêje, ew nivîskarekî tirk e, em bê-
jin jî, dema ew nebêje, çawa tê xuyan ji destê me tiştek nayê, realîta
kurdan, serêşiyên kurdan yên îdcntitet û îdentîfîkasyonê îro ji eta-
beke nuh re derbaz dibin. Ger û lêkolîna mirovan çawa em dibînin
tehr û tcşeyên nuh werdigrin, dinya û serê wan jî tevlihev e. Ji ber
ku îro li Tirkiyê rewş, merc-hoyên azad tunin, riyên xweîfadekirinê
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hatine xitimandin, mirov pcwîst c, jan-scrcşiycn nivîskarcn wck Ya-
şar Kcmal jî fam bike, hebûna wan yckcar înkar neke...

Dcma cm dibêjin "Nivîskarên kurd" em du tişfan fam dikin; a)
Kesê ku kurd e û berhemên xwc bi kurdî dinivîsc, b) Kesekî mcc-
bûr maye bi zimanekî biyanî dinivîse, kurd e û xwe wek nivîskar, ni-
vîskarekî kurd dihesibîne.

Rewşa Yaşar Kemal ji van herdu farîfan cudatir e. Ew her çiqas
wek şexis xwe kurd dihesibîne jî, wek nivîskar ew nivîskarekî tirk tê
zanîn, bi peyvên din, ew jî wek nivîskar xwe nivîskarekî kurd nahesi-
bîne. Bi kurti wek nivîskar (ne wek şexis) Yaşar Kemal bêşik di nav
edebiyata tirkî dc dh digre. Bi cdebiyata tirkî vc xwe îdenrîfe dikc.
Bêguman ev pirsên kesname (îdcntltct) nivîskaran, ji bo gelên wek
kurdan pey koka xwc ketine, dixwazin kesnama xwe biparêzin, pir-
sên rojane ne û girîng in, ji bo gelên azad, ev pirsan îro nayên mu-
naqeşekirin, ewqas jî girîng nayên dîtin. Ji ber li her welatekî azad,
hcr nivîskarek heta ku pcwîstik tunc be, bi zimanê xwe bcrhemcn
xwe dinivîsin û kesnama wan zelal û kifş e.

Nûdem,No:S,1993

Nacî Kutlay: Li ser vc pirsgirêkê hewceye ku meriv lckolîn û mu-
naqcşcyên girîng bikc. Ez nizanim ka wc çiqas rûpclcn NUDEM'c
ji bo vc pirsê vcqetandiyc. Meriv dikarc vê pirsc bi taybeti, bi serê
xwe munaqeşe bike. Wc çaxê meriv dikare bi gelek aliyan ve li pirsê
mêze bike. Ez hêvîdar im ku di rojên pêş, firseteke weha wê derke-
ve. Lcwra, niha, çiqas ji destên min tê, ez ê kin û kurt dîtinên xwe
pêşkêş bikim.

Pirsên we ku bi hev re girêdayî ne, ez jî dixwazim bcrsivên wan bi
tevayî bidim, lê belê pirsa dawî ya di derheqa Yaşar Kemal de ji yên
din piçekî cuda ye. Lewra ez ê di dawiyê de bi taybeti çend pirsan ji

bo vê meselê bêjim.
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Bi dîtina min, pirskirina bi vî tehrî gelekî ne bi d ye. Ji bo ku he-
mû nivîskar ji hevdu cuda ne û xusûsiyetên wan ên taybeti henc.
Mcriv bi gelek aliyan wek hev in, lê belê, bi hinek aliyan jî ji hev cu-
da ne. Nivîskar jî weha ne. Mcriv dikarc bi van xusûsiyetên wan
binhêre û wan têke nav kategoriyan. Ev metod bi pirranî di dibista-
nan de, ji bo ku şagirt hêsa hîn bibin tê şuxulandin. Meriv dikare li

gor xusûsiyerên wan nivîskaran, an jî nivîskarên hine deman, wan ji

hevdu cuda bike. Wek naturalîst, romanfîk û realîst wh. An jî li gor
deman, klasîk, nûdemîn wh. Lê belê meriv nikare angorî van kate-
goriyan, nivîskarekî bide naskirinê. Ev têrê nakin.

Hela bi taybefî, angorî eslê wan î etnîkî, kategorîkirina nivîskaran
ne durust e û ne jî ilmî ye.

Bi vî tchrî û bi vê dîtinê, kategorîkirina nivîskaran di jiyanê de ne
mumkun e, pirr zehmet e. Wek qaîde yên fizîk û kîmya nîn e. Di ji-
yanê de meriv yê herî bi qîmet e. Ne wek "tiştan" e. Divê meriv bi
vî çavî û bi vê dîtinê li niviskaran binhêre. Alet û wesîta çand û ede-
biyatê "ziman" e. Edebiyata kurdî, ji wan berhemên ku bi kurdî ha-
tine nivîsandinê an jî bi kurdî hatine gotinê tên holê. Meriv dikare
tenc qala wc edcbiyatê bikc ku bi wî zimanî hatiye nivîsandin. Me-
riv bi hinc sebebcn an jî hine demên taybetî bi zimanê xwe nikare
binivîsc û bêje. An zimanê xwe rind nizanibe û an jî zimanê wî/ wê
qedexc be. Ji bo van sebeban, nivîskar berhemên xwe ku bi zima-
nekî din nivîsîbe, ew berhem ne ji cdebiyata milletê nivîskar iii, ya
rast ji edcbiyata ew zimanê ku hatine nivîsandinê ne. Em nikarin bi
tehrckî din qcbûl bikin. Wisa qebûl kirin li dijî jiyanê û xusûsiyetê
"tişt" an e. Edebiyata kurdî ji berhemên bi kurdî, edebiyata tirkî jî ji
berhcmên bi tirkî hatinc nivîsandinê çê dibin. Milletê wî nivîskarî
meseleke duemîn e. Caran xwendevan milletê wî nivîskarî qet nay-
ne bîra xwe. Yê herî girîng, zimanê berheman e.

Nivîskar, pirsên gelê xwe, folklor, muzîk, edetên xwe bi zimanekî
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din nivîsîbe ew berhem nabe edebiyata milletê wî. Yê bibe edebiya-
ta wî zimanî ku pc hatiyc nivîsandin. Wck, bi swcdî, mcriv hinek
bûyerên ku li dcr-dorên Diyarbekirê qcwimîne binivîse, dewet û şt-
nên wan herêman bîne ser ziman, cm dikarin ji xwe bipirsin, ev di-
bc berhemek ji edebiyata kurdî? ha min nivîsîye, ha Svensson nivîsî

ye, çi ferq heye?
Bi ya min, di bingeha van munaqeşeyan de dijîtiyck heye. Ew jî,

kurd çima bi tirkî, ercbî, farisî an jî bi rûsî dinivîsîne. Ev tiştekî cuda
ye ku ana ne dye ku em li vir li ser bisekinin. Di nav sedan gelê din-
yayê û dewlemendî û zehmctiyên tarîxî hcmû tişt bi angorî dilê
meriyan nabe. Meriv caran nexwaze jî, zimanê dê û bavê xwe baş
an jî qet nizane.

Ev tiştekî vekirî ye, ku xwandiyên kurdcn Tirkiyê, gelekên wan
xwendin û nivîsandina bi tirkî ji ya kurdî baştir dizanin. Lewra jî
gelekên wan bi tirkî dinivîsin. Bi vî tehrî alîkariya edebiyata tirkî di-
kin. Em nexwazin jî wisan dibe. Ji bo wê, meriv dikare çi bikc, cv
tiştckî din c.

Di nav pirsên we dc tiştckî din jî hcye; nivîskarek ku ji malbatekc
kurdî bc û bi kurdî ncnivîsîbe, hûn dipirsin ku em ê yên weha çi be-
hesibînin? Bi a min, ev tiştekî vekirî û şexsî ye. Meriv xwe çilo dihe-
sibîne wilo ye. Kesên ku xwe kurd nehcsibînin û bi kurdî ncnivîsî-
nin cm c jê re çi bibêjin.

Em bcn scr pirsa Yaşar Kemal: Ez bi xwe Yaşar Kemal baş nas di-
kim û me pirr caran li scr vê pirsê jî xeber daye. Yaşar Kemal ji mal-
bateke kurd e. Kurdiya xwe li hemû deran, angorî xwe fîne scr zi-
man. Li Edenê mezin bûye, lewra kurdî baş nizanc. Kurdiya wî qels
e. Lê belê hostekî zimanc tirkî yê mezin e. Folklora kurdî û karek-
terên kurdî di berhemên xwe dc gclek caran dûr û dirêj nivîsîye. Es-
lê wî kurd e, lê bi tirkî nivîsî yc. Li gor dîtina min ku li jor min got,
Yaşar Kemal nivîskarekî bi eslê xwe kurd e lê nivîskarê Tirkî ye.
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Em ku bi taybefî li ser eslê nivîskaran bisekinin, em naxwazin jî,
tesîr û sînorê wî/wê yî navnetewî teng dikin. Yaşar kemal bi vê hos-
tafî û navnetcwiya xwc, di berhemên xwe de folklor û gelê kurd bi
dinyayê didc naskirinc.

Ev neheqiycke mezin e, ku hinek kes hertim dipirsin û li serê wî
dixin ku Yaşar Kemal çima ne bi kurdî lê bi tirkî dinivîse.

Nudcm,No: 5,1993

Hesenc Metê: 1- Mijara berhemekê, bi taybeti jî mijara berheme-
ke edebî li ser çi dibe bila bibe, li ku derbas dibe bila bibe, lê bi kt-

jan zimanî hatibe nivîsandin, edebiyata wî zimanî ye. Nimûne: Li
ser dema Hîtler berhemên edebî jî hatine nivîsandin. Bûyer li Al-
manyayê, li Swîsreyê, li Polanyayê derbas dibe. Bi fransî, bi swêdî,
bi îngilîzî û îtalî hatine nivîsandin. Baş e, em ê çawa bibêjin ku ev
berhemên ha edebiyata almanan e? Bi ya min, na! Pirtûk bi kîjan zi-

manî be, edebiyat jî dibe edebiyata wî zimanî.

2- Nivîskarekî bi pîrika xwe, bi dê û bavê xwe kurd be, bi kurdî ne-
nivîse û tew di ser de jî rabe bibêje: "Ez ne kurd im, an jî naxwazim
bibim kurd!" Wê çaxê jî mafê tu kesî tuneye ku ji wî zatî re bibêje:
"Ew kurd e, an jî tiştekî kurd e." Ev dibe tiştekî wekî pîne, an jî boç
û bi wî zatî ve dizeliqe. Bi ya min, ku meriv bi zimanê lîteraturî nî-
gara wî bike, divê meriv bibêje: Bi pîrik, an jî bi dê û bavê xwe kurd
e, bi kurdî nanivîsîne û naxwaze weke kurd jî were naskirin. Ewqas!
Lc ku meriv bi zimanekî polîtikî nîgara wî bikin, mirov ê gelek tiş-

tên din bibêjin. Gelek caran meriv dibihîze ku dibêjin: Kurdekî
xwefiroş, xayîn... Lê ez bi xwe naxwazim bi vî zimanî bipeyivim.

3- Bi ya min edebiyatzan û rexnegîr rast dibêjin. Kurdekî ku nikane
bi kurdî binivîsîne, lê bi tirkî xwediyê berhemên edebî ne, bi zima-
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nekî lîteraturî meriv c nikanibc ji wan re bibêje nivîskarckî kurd c.
Lê bi zimanekî sosyotajîk meriv ê bibêje, îdentîteta wî kurd e.
4 - Ku Yaşar Kemal bibêje "Ez kurd im" ew kurd e. Ku bibêje: "Ez
nikanim bi kurdî binivîsînim" ew jî rast c. Berhemên hêja afirandi-
nc, li gor xwcndevanan ew jî rast e. Lê dema ku dîsa bi zimanekî lî-

teraturî wcrc gotin, divê meriv nehcqiyekê li wî, an jî li gelê kurd
nekin û nebcjin: Nivîskarekî kurd c. Hcrçiqas li Hindistanê îngilîzî
jî tê pîeyivîn, lê Salman Ruşti êdî ne nivîskarekî hindî ye. Lê hinek
rewşn awarte jî henc. Tolstoy bi fransî jî berhem afirandiye. Berhe-
ma wî ya fransî weke edebiyata fransî be jî, gelek berhcmên wî bi
rûsî ne, rûs e û Tosltoy nivîskarekî rûs e.

Nûdetn, No: 5, 1993
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REWŞA EDEBIYATA KURDI

Em dizanin ku edebiyata kurdî ya klasîk gelekî dewlemend e.
Herçiqas me berhemên Elî Herîrî, Melayê Cizîrî, Feqiyê Tey-

ran, Ehmedê Xanî û hwd. baş nexwendibin jî, gava behsa edebiyata
kurdî ya klasîk dibe, em dikarin bi hêsanî navên wan bihejmêrin û ji

ber hebûna wan xwe di nava gel û miletên dinyayê de serbilind hîs
bikin. Ev şaîrên me yên klasîk di dema xwe de ne kêmî şaîrên mile-
tên cîran bûne. Di aliyê bilindbûna zimên, kûraniya felsefê, form,
naverok û dûrbîniyê de, şaîrên me xurt bûn; ji ber wê yekê ye ku
gava em îro jî berhemên wan dixwînin, em bi zewq dixwînin.Wê ji
ber vê kûraniya wan ya felsefî be, ku Nûredîn Zaza di pêşgotina
Memê Alan de Ehmedê Xanî beramberî Hegel û Marx dike û dibê-
je ku Xanî berî wan bi dîalektikê hesiya ye û felsefeyeke kûr di hu-
nera xwe de bi kar anî ye.

Lê belê gava em edebiyata klasîk beramberî ya îro dikin, em dibî-
nin ku em îro gelekî jar û li paş mane. Ev jarî û lipaşmayîna me, mi-
xabin ku bi sedemên siyasî ve girêdayî ne. Di dema împeretoriya
Osmanî de ziman nc qedexe bûn, milet nedihatin înkarkirin; her
mileti di hundurê sînorên împeratoriyê de dikarîbû hunera xwe bi
pêş bixista, edebiyata xwe biafiranda, bi zimanê xwe perwerdeya
xwe bikira. Lê, bi avakirina Cumhûriyeta Tirkiyê re, ji berdêla ku dê
êdî civat bctir bi pêş biketa, azadî bêtir bibûya, demokrasî û bajar-
vanî xurttir bibûya; berevajiyê wê bû, Cumhûriyet li ser yeknetewe-
tiyê ava bû, perwerdeya bi gelek zimanan dawî hat, înkarkirina hin
gel û miletan dest pê kir. Bi vê yekê re, gelê kurd jî hate înkarkirin,
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ziman û her celeb toreya wî hate qedexe kirin.
Gava rcwşa Tirkiyc weha bc, rewşa ziman, edebiyat û kultura

kurdî jî li ber çavan e. Ziman û edebiyat di bin sîstemekc nedemok-
rarîk de bi pêş nakeve. Lê di gel vê jî em dibînin ku lawên kurdan li

bcr xwe dane, dest avêtinc ziman, cdebiyat û rewşenbîriya kurdî.
Mûsa Anter, Kemal Badilî, Edîp Karahan, Mehmed Emîn Bozars-
lan hin ji wan rewşenbîrên kurdan in ku dest avêtine ziman û cdc-
biyata kurdî, digd pir zehmeti, girtin, îşkence û surgûnan xebatên
xwc domandine, ji me re çend bcrhem li dû xwe hiştinc. Lc xcba-
tên wan mîna dilopek ji behrê bûn. Berhemcn wan qedexe bûn,
belavkirina wan zehmet bûn, ncdigihîştin xelkê. Ji xwc gava mirov
ji avakirina Cumhûriyetê û ta 1980 li edebiyata kurdî dinihêre, mi-
rov dibîne ku bi qasî tiliyên destckî jî, berhemên bi kurdî nehatine
çapkirin.

Xuyaye ku di vc bêdengiya dirêj de, dibistana salên sihî ya di bin
serokatiya Celadet Bedir-Xan de derneketiba pêşberî me, dibû ku
îro zimanê kurdî di falûkeya mirinê de bûya.

Gava li Tirkiyê kurd dihatin înkarkirin, zimanê kurdî, zimanê tir-
kên çiyayî dihate dîtin, Celadet Bedir-Xan daket gund û bajarên
Kurdistanê, dest bi hevdana gotinan û peyvikên kurdî kirin, dest bi
weşandina kovarekê kir, di nav weşancn kovarê de dest bi weşandi-
na pirtûkên bi kurdî kir. Herweha wî gelck xort li dora xwc civan-
din û ew hînî nivîsandina bi kurdî kirin. Ev dibistana ku dikarîbû ji

bo hemû Kurdistanê bibûya hêviycke mezin, bi windabûna Celadet
Bcg re, vcmirî, cw hcviya ku li bcr geşbûnê bû çilmisî.

Bi vemirandina wê ekola salcn sihî rc, cm dibînin ku di warê xe-
batên li ser zimên û tevgerên edebî de bêdcngiyeke mczin çêbûye.
Li Tirkiyê deng tune ye, li Sûriyê deng tune yc, ji Sovyet û Iraqê jî
em bêpar in. Vê bcdengiya han heta sala 1980 ajot. Herçiqas di
navbera salên 70 û 80 de hin çirûsk li Tirkiyê pcketin jî, dîsan kêm
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û bi sînor bûn. Lê piştî 1980, bi dcrketina kurdan ya welatên Ew-
rûpayê rc, bi xurtbûna hîsên welatperwerî û kurdayetiyê re hêdî hê-
dî li vir û wir, dcngê nivîskaran hate bihîstin, şaîrên nû derketin, di
şûna tirkî de zimanê kurdî bû zimanê me yê dvakî û siyasî, me dvîn
û semîncrên xwe bi kurdî kirin, di kongreycn xwe de em bi kurdî
peyivîn. Vê tevgera bi kurdî bêtir li Swêdê dest pê kir. Ji ber ku kur-
dên ku hatin Swêdê bêtir kurdên xwendc bûn. Herçiqas di destpê-
ka 80 de jî hin kesên tûj li hember xebatên şexsî yên şaîr û nivîska-
rên kurd bi şik bûn jî, pişti demekê ew şik ji navê rabû. Gelek şoreş-
ger û têkoşerên kurd yên ku li Tirkiyê ji kurdî bi dûr ketibûn, kurdî
ji bîr kiribûn, an jî ji ber hin sedeman nedixwestin bipeyivin, li vî

welatî li xwe vegeriyan, xwe zû fêrî kurdî kirin, gelekan ji wan mîna
prensîp cdî bi kurdan rc hew bi tirkî peyivîn; li her derê, li her dvîn
û dvatê behsa girîngiya ziman û edebiyata kurdî kirin. Ji xebatên
van mirovan Federasyoneke komeleyên Kurdistanê ava bû, zimanê
Federasyonê yê resmî bû bi kurdî; kurdên Mêrdînê, Diyarbekirê,
Serhedê, ycn Sûriyê, yên îran û Iraqê di bin siya vê Federasyonê de
hevdu nas kirin û xebatên xwe li ser kurdî ava kirin. Paşê jî mîna or-
gana Federasyonê kovarek bi navê Berbangê dest bi weşanê kir, ge-
lek şaîr û nivîskarên kurd di kovarê de nivîsandin û di nava rûpelên
kovarê de munaqeşeyên li ser edebiyat, li ser ziman û hwd dest pê
kir û ew jî bû sedema ku keç û xortên kurd bêtir teşwîqî nivîskariya
kurdî bibin; kultura xwe, zimanê xwe, edebiyata xwe bêtir nas bi-
kin. Xebateke mîna ya Federasyonê li Parîsê jî, bi avakirina Enstîtu-
ya Kurdî ya Parîsê re dest pê kir. Di avakirina Enstituyê de navên
gelck şaîr, nivîskar û hunermendên kurd hate bihîstin, ew xebata
kulturî û edebî ku di nava ya siyasî de fetisîbû an jî hatibû jibîrkirin,
derket pêş, kovareke bi navê Hêvî dest bi weşanê kir, di wê kovara
hunerî, edebî û çandî de gelek şaîr û nivîskarên kurd nivîsandin. Ji

bilî Berbang û Hêviyê gelek kovar û rojname derketin; êdî ne tenê
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nivîsên siyasî û îdeolojîk, herwcha gelek nivîsên cdebî; çîrok, hcl-
best, hevpeyvîn, lêkolîn û hwd di van kovaran de dh girtin. Herwe-
ha gelek kovarên mîzahî, kovarcn zarokan, kovar û rqjnameyên din,
ger nc xwerû bi kurdî bûna jî, mirov di nava rûpelên wan de pêrgî
çîrok, helbcst û nivîsên din ên kulturî û cdcbî dihat.

Bi kurti pişti salên 80 bi gelemperî li dervcyî wclct û bi taybcti jî li

Swêdê, ziman û edcbiyata kurdî dcst bi geşbûnekc kir. Li gorî hcw-
cedariyên vê geşbûnê weşanxancycn kurdan hatin avakirin, ji wer-
gcrandin û çapkirina klasîkên kurdî bigirin, heta edebiyata kurdcn
Sovyeta kcvin û Iraqc jî hatin çapkirin. Di vê navê dc ji vir û wir ni-
vîskar gihîştin, pirtûkcn çîrokan çap kirin, helbcst çap kirin, roman
çap karin; ji edebiyata dinyayê gelck wcrgcr kirin. Yanî di hundurê
deh salan de hejmara weşanxaneyên kurdan tenc li Swêdê bi ser bîs-
tan ket, hejmara nivîskarcn kurd gihîşt sihî-çilî. Ewqasî ji wclêt dûr,
lê bi hcviya ku wê rojckê bcrî rojekê vcgcrin wclêt, giranî danc xe-
bata kulturî û edebî. Iro bi saya scrê van kurdcn welathez in ku pir-
tukxaneya kurdî bûye xwediyc bi sedan berhcmên bi kurdî. Pcyda-
bûna nivîskaran, peydabûna berhemcn edebî, pcydabûna kovarên
cdebî hewcedariya munaqeşeya edebiyata kurdî û teoriya cdebiyatc
bi gişrî anî mcydanê. Me jî ji bo zelalkirina hin pirsên edebiyatê, ro-
la rexne û rcxnegiriyê, rewşa roman, çîrok û helbesta kurdî; rewşa
edebiyata kurdî bi gişti ji nivîskarên kurd Tosinê Reşîd, Şerefxan
Cizîrî, Nad Kutlay, Şahînc Bekirê Soreklî, Rojen Barnas, Rohat,
Hesenê Metc, Mahmûd Baksî û Mehmed Uzun pirsîn...
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TOSINE REŞID: "DEME HEREDEBIYATE
BI PEXŞANA WÊ XUYA DIBE"

Nûdem: Tu dikarî behsa dîroka edeUyata kurdên Kevnesovyetê
bikt? Li ku 4 ktjan demê edeUyata kurdî li wirgesb4? Teswîq

j'i ku dihat?
Tosinê Reşîd: Gava gilî tê ser edebiyata kurdên Kevnesovyetc divê
em berî gişkî li ser edebiyafa kurdên Ermenîstanê rawestin. Ji Er-
menîstanê der çend kesan li Gurcistanê dinivîsîn, lê ew kes xelkê
Ermenîstanê bûn, li Ermenîstanê xwendibûn, berhemên xwe li Er-
menîstanê çap dikirin.

Destpêka salên 30'î çend çirûskan li Azerbeycanê jî xuya kir, lê
Azeriyan bi lez û bi hovîti ew çirûsî vemirandin.

Edebiyata kurdî li Ermenîstanê ji salên 30'î dest pê kir, hema em
dikarin bêjin ji ronahîdîtina rojnama Riya Teze (adar 1930). Ev
edebiyata bi biryara partiya komunîst û hukûmeta Ermenîstanê dest
pê bûye. Ji ber vê yekê jî ne ku wan mirovan dest pê kir binivîsin,
ewên dayina Xwedê bi wan re bû, merîfeta wan ya nivîskariyê hebû,
lê hema kî xwendin û nivîsara kurdî zanîbû, di rê û dirbên çapkirina
pirtûkan de jêhati bûn.

Hinek ji wan bûne bela serê edebiyata me û heya îro jî em nikarin
ji wan bifilitin.

Vê edebiyatc ji cihê vala dest pê kir, tu pêwendiyên wê bi edebi-
yata me ya klasîk û ya wê demê re tune bû. Lewma jî nivîskarên wê
demê ji bo xwe wek mînak edebiyatên ermeniyan û rûsan hildan.

Wan salan Erebê Şemo, Heciyê Cindî, Emînê Evdal, Casimê Ce-
lîl, Wezîrê Nadirî, Ehmedê Mirazî di nav edebiyata kurdî de dhên
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xwe girtin û berhemên xwe çap kirin.
Naveroka vê edebiyatê propoganda sosyalîzmê, jiyana nû û rcx-

nckirina jiyan û erfû edetên kevin bû. Edebiyata kurdî wan salan bi
fîpên latiriî çap dibû.

Bi kêm û kurtiya vc tcvayî, cv edebiyata ji bo duwarojê bû bin-
geh. Vê rewşê heta sala 1937'an dom kir. Wê sala rcş rojnama Riya
Teze û dibistanên kurdî harin girtin, jimareke mezin ji kadroyên
kurdan, di nav wan de Erebê Şemo, Hedyc Cindî, Ehmedê Mirazî,
Cerdûyê Gênco avêtin girtîgehan û surgûn kirin. Pişfî cenga dhanê
ya duwcmîn dîsan dest bi çapkirina pirrûkên kurdî bû, li hemberî
salên 301 jimara wan çend caran kêm bûn. Ji sala 1955'an rojnama
Riya Teze ji nû ve çap bû. Lê ev gişk êdî bi tipên kirîlî bûn. Edebi-
yata kurdî li Ermenîstanê di destpêka salên 60'î de geş bû.

Şoreşa Kurdistana başûr, ku Yekîtiya Sovyetê wê demê pistgiriya
wê dikir û çapemeniya Sovyetê li ser wê pir dinivîsî, di nav kurdan
de hişyarbûneke netewî, ya pir pêş de anî. Kurdên Sovyetê bi pira-
niya xwe vc, cara yckemîn xwe perçekî gelê kurd didîtin, Kurdisfan
wek niştiman, welatê xwe, yê netcwî dîtin. Tema Kurd û Kurdista-
nê cihê xwe yê hêj'a di nav edebiyata kurdî de girt.

Mana duwemîn jî, ew guhastinên mezin bûn, ku di nav jiyana ge-
lên Yekîtiya Sovyet ya berê de, piştî mirina Stalîn cih girtin.

Wan salan navên nû ku hatin nav cdebiyata kurdên Yckîtiya Sov-
yetê, ew bûn ku dixwestin ji bandûra edebiyatên biyanî rizgar bi-
bin. Nirxên mirovatiyê û yên netewî şûna propoganda erzan û slo-
ganên siyasî girtin.

- Pêşketinê xwe di kijan saxê edebiyatê de nîşan dida? Xwendevan
heb4n?

- Kurdên Yekîtiya Sovyetê ya berê, îro xwediyê edebiyateke pirşax
in, lê ew şaxana wek hev bi pêş ve neçûne. Ez dixwazim hinckî li ser
pirsê rawestim.
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Çiqasî jî nivîskarên mc yên bi nav û deng Erebê Şemo, Heciyê
Cindî, Eliyê Evdirchaman, Seîdê îbo romanên xwe çap kirin, çiqasî
jî ew roman bi giştî ji aliyê xwendevanan ve hatin pejirandin û heta
cihekî jî dikarî bêjî ne xcrab bûn, lê dîsan jî ew ne anegorî pîvanên
edebî, yên rojên me bûn. Lê çawan be jî ew bûne hîm ji bo pexşana
edebiyata kurdên Sovyctê û di demeke ne dûr de divê romanên hê-
ja derkevin meydanê. Kesên bikaribin wan romanan binivîsin îro
hene. Edebiyata me îro bi wan romanan ve avis e.

Di dereca çîrokan de gavên baş hatine avêtin, çend nimûnên baş
çap bûne, lê dîsan jî îro li meydanê berhemeke wisan tune, ku bi
gişti anegorî pîvancn edebî, yên rojê bin. Lê em dikarin ji berhe-
mên nivîskarên cihê berhcmeke wisan derxin.

Di dercca şanogeriyê de rewş wek ya romanan e. Ji salên 301 dest
pê kirî, gava li Ermenistanê şanoya kurdî, ya dewlerê hebû, nivîska-
rên kurd dest bi nivîsandina piyesan kirin. Piştî girtina şanoya kurdî
sala 1937'an nivîskarên me terka nivîsandina piyesan kirin. Lê ji sa-
lên 701 gava li Ermenîstanê (Gundê Elegezê) û li bajarê Tiblîsê şa-
noyên kurdî vebûn, ji bo wan şanoyan piyes jî hatin nivîsandin.
Çendek ji wan piyesan derketin ser dikê, baş hatin pejirandin. Lê
ew yek ne ewqasî ji başiya piyesan bû, çiqasî ji hisreta kurdan bi zi-
manê xwe şanoyc bibînin.

Bi baweriya min di dereca helbestkariyê de pêşketineke baş heye.
Ji salên 601 dest pê kirî, bi hinek kêmaniyên zimên ve, tevayî çend
pirtûkên baş çap bûne. Helbesta kurdî, bi nimûnên xwe yên baş ve
îro pirdeng û pircûre ye. Naveroka wê dewlemend e. Di nava wê de
hesînên zêndî şûna temayên zêrandî û maşandî girtine. Helbestva-
nên îro dixwazin dhê xwe di nav edebiyata kurdî ya giştî de bibî-
nin, ew dixwazin helbesta wan bibe pareke wê edebiyatê.

Lê em gerek tu caran ji bîr nekin wekî dêmê her edebiyatê berî
gişkî bi pexşana wê xuya dibe. Edebiyata xurt di vê xwediya pexşana
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xurt be. Eger em bi vê pîvana cdebî beramberî edcbiyata kurdcn
kcvnesovycrê bikin cw cdebiyat hê jî ji edebiyata cîhanê, ya rojên
me bi şûn ve dimîne. Problema xwendevanan tim jî li pêşiya mc bû-
ye. Jimara mirovên bi kurdî bixwînin tim jî kcm bû.

Hctanî dawiya salên 301 kurd di gundcn cihê de ser hev (kom-
pakt) diman. Wan salan di gundên kurdan de xwendin bi zimanê
kurdî bû. Bi wê yekê rc, bi tevayî wan salan karekî hêja hate kirin.
Ji kurdan kêm mirovan xcn ji kurdî zimanên mayîn zanibûn. Ev
şertana gişk ji bo zêdebûna jimara xwendcvanên cdebiyata kurdî di-
bûn bingeh. Lê surgûn û zulma salên 30-401, dijwariycn aborî, ycn
salcn cenga cîhanî ya duwemîn û salên pişrî cengc kurd ji hev belav
kirin. Hejmareke kêm ji kurdan di gundên kurdan dc man. Ji ber
ku dibistanên kurdî êdî nehatin vekirin, tenê di dibistanên gundên
kurdan de heftê du saetan zimanê kurdî dixwcndin. Di van şertan
de jimara xwendevanên edcbiyata kurdî kêm bûn. Dîsan jî piraniya
kurdan, bi xwe fêrî xwcndina kurdî dibûn û ji me re dibûn xwende-
van. Lê bi baweriya min,,gava nivîskarekî kurd pênûsê dixe destê
xwe, bi bawerî dinivîse, wekî berhemên wî dê rojekê li welct bêne
çapkirin û xwendin.

- Pîvanên edeU çi bûn ? Rewşa rexnegiran çawan b4 ?

- Pirsa pîvanên edebî û rexnegiriyê nexweşiya edebiyata me ya

mezintir bû û wisan jî dimîne. Rojnama Riya Teze çapemeniya me
ya tenê bû û gotarên rexncgiriyê diviya di rûpelên wê dc çap bibû-
na. Lê ji sih û pcnc salan zêdetir berpirsiyarê wê rojnameyê Mîroyê
Esct bû, cndamê komîta navendî, ya partiya komunîst ya Ermenîs-
tanê bû, endamê parlementoya Ermenîstanê bû. Wî bi temamî rê li

pêşiya rexncgiriyê girtibû. Bi baweriya wî, eger gotarên rexnegiriyê
çap bibûna, ji rojnamê û kesîtiya wî re problem dê çêbibûya. Prob-
lema edcbiyata kurdî wisan jî ji wî re nebûne xem. Wî karê xwe yê
şcxsî di scr dcrd û kul û problemên edebiyata kurdî re digirtin. Ji
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serokatiya Ermenîstanê re mirovên wisan dest didan û wan piştgiri-
yawîdikirin.

Ji bextc me re îro jî pêsewitiyên gelc kurd nîn in, wekî ew li hcr
cihî bi navê kurdan dipeyivin.

Helbet carinan biryar ji jor dihatin stnadin, ku bêtir guh bidine
rcxnegiriyê. Hingê rojname neçar dibû gotarckê, du gotaran çap
bike. Lê nivîskarin wisan dihatin rexnekirinê, ewên ji wan ziyan tu-
ne bûn, di desrên wan de tu tist tune bû. Pir caran ew berhemên ku
dihatin rexnekirin gelekî ji yên mayîn baştir bûn. Dema rexnegiriya
dilpak û objekrîv tune be, pîvanên edebî jî çênabin.

- Em dizanin digel kul 4 kêmasiyan dîsanjî kurdên Sovyetêji xwe
re zimanekî standart ava kirib4n. îrogeUk berhem U wi zimanî 4

U alfabeya krilik hene. Lêji ber rewşa siyasî 4 alfabeyên cihê, haya me
geUk kurdan ji wan berheman tune ye. Gelo mirov ê Ukaribe navê
çend berheman bide, ku hem di edebiyata kurdî de, hemji di edebiya-
ta cîhanê de xwediyê cihekî Un?

- Çiqas ne pir be jî, lê berhemên wisan îro li meydanê hene; ez li

vir navên wan berheman nadim, ji ber ku navdayîn barekî giran e.

- Carinan li hin cihan tê Uhîstin ku hilweşandina sîstema Sovyetê

ji hemûgelan bêtirji bo kurdên li Sovyetê xerab bu. Gelo ev rast e?

Ger mirov muqayesekê di navbera edeUyata kurdîya berî hilwesan-
dinê 4 pistî hilweşandinê bike, çi guhertin hene? Rewsa edeUyata
kurdî niha li wir çawa ye ?

- Belê, rast e. Pişrî hilweşandina sîstema Sovyetê û sertbûna pê-
wendiycn navnetewî, bi milyonana mirov ji dhên xwe bi dûr ketin.
Lê eger azerî çûne Azerbeycanê, ermenî çûne Ermenîstanê, alman,
yunanî û netcweyên mayîn çûne welatên bav û kalanên xwe, dewle-
tên wan li wan xwedî deketin, kurd li meydanê bê xwedî man.

Bi sed hezaran kurd bûne penaber, ew bi zorê ji malên wan hatin
derxistin, malên gelekan hatine şewitandin, lê heta îro jî kesek li
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wan nebûye xwedî, rêxistinên navnetewî bi pirsa wan ve mijûl na-
bin, heta mafê pcnaberiyê jî nadine wan. Di vc rewşê dc pirsên çan-
dî vedikşine scr plana duwemîn.

Ji bcr dc ji niha û pêve alîkariya hukûmctê tunc be û her kes divê
berhcmên xwc ji kîsê xwc çap bikc, cz bawer nakim di van demên
nêzîk dc dc tiştck çap bibc.

Lê dîsan jî nivîskarên rast divê di nav problemcn rojê de winda
nebin û pênûsê ji destê xwe daneynin. Ew nivîskar niha bêtir nêzîkî
derd û kul û armanc û daxwazên gelê xwe bûne û divê em li benda
afirandina berhemên baş bin.

-Va ye tu jî tevlî refê nivîskarên surg4nê b4yî. Surg4n dijwar e.

Piştîsoreşa BolsevîkangeUk niviskarên ku beramberî Tolstoy 4 Dosto-
yevskî bûn, ji Rusyayê baz dan. Piraniya wan têk çûn, di nava prob-
Umên sexsî 4 psîkolojîk defetisîn, winda Utn. Digel hezar zehmetiyan
Nabokov 4 Nina Berberova navên xwe parastin. Ji bo ku niviskarên
kurdji UkariUn navên xwe Uparêzin 4 surg4nêji bofêda xwe bi
kar Unin divê çi Ukin ?

- Bi baweriya min problema me û ya nivîskarên rûs yên ku pişti
şoreşa Bolşevîkan surgûn bûne, ne yek e. Ji bo nivîskarên riîs prob-
lema mezin ew bû, wekî bi carekc ve her tişt di welatê wan de wer-
geriya. Ew gelê ku nivîskaran ji bo wî dinivîsî, pirtûkên wan li mey-
danan dihatin şcwitandin. Dixwestin jiyana xwe bi întemasyonalê
bimeşînin.

"Em ê cîhana kcvin ji binî ve hilweşînin"
Pişti şoreşa Bolşevîkan ne tenê nivîskarên li surgûnê, lê wisan jî

gclek nivîskarên li welct an hatin girtin, an hatin kuştin, an winda
bûn, an jî wan bi xwe, xwe kuştin.

Lê nivîskarên rûs, ku di van salên dawî de surgûn bûn, yên wek
Soljcnîstin û Brodskî zanîbûn ji wan çi tê xwestin, loma ew winda
nebûn.
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Ya me jî wisan e. Em zanin gelê me çi ji mc dixwaze. Gelê me
bcrê xwe ji me neguhertiye. Hela di scr de ew li benda berhemên
me yc. Em gcrek tu caran ji bîra nekin, wekî barckî giran li ser milê
mc ye. Em divê gelê xwe ji bindestiya çanda gelc zordar rizgar bi-
kin. Helbet Ii vir problema xwendevanan heyc. Lê ez bawer im roj
bi roj jimara xwcndevanên me wê zêdc bibc. Lê divc em tiştekî ji
bîra nckin, xwendevanc rast haya wî ji edebiyata dhanê heye, ew bi
kêmanî ji bil zimanê kurdî zimanek du zimanên din jî dizane û bi
wan zimanan hêsantir dixwîne. Ji ber vê jî em gereke wisan binivî-
sin, wekî ew xwendevan qîma xwe bi berhemên me bîne, nivîsarên
me bipejirîne. Lê çawan be jî edebiyata baş zû an dereng xwende-
vanê xwe dibîne.

- Tu edebiyata kurdî bigistî çawan diUnî? Tu hêvi heye?

- Gava pirs tê ser edebiyata kurdî, divê em ji bîra nekin, ku edebi-
yata me bi bêtir ji zaravayekî belav dibe. Em dibînin ku edebiyata
kurdî ya bi zaravayê kurmand di van salê dawî de gavine baş avêti-
ye. Eger salcn berê ji bil kurdên Sovyetê çend nivîskaran bi kurdî
dinivîsîn, (rastfir e mirov bêje çap dibûn) îro jimara wan nivîskaran
gelekî zêde bûye û bi sedan kes, li hemî perçên Kurdistanê û ji we-
lêt der, dest bi nivîsandina kurdî kirine. Ev yeka eger ne îro, wê sibe
bcrê xwe, yê hêja bide.

Tiştekî şabûnê ye, wekî pîvanên edebî çêdibin. Eger 10-15 sal be-
rê di rûpelên kovarên kurdî de bêtir helbest û çîrokên sist çap di-
bûn, ew ên slogancn siyasî bûn û tu pêwendiyên wan bi edebiyata
rast re tune bûn, îro ji wan kovar û rojnaman, yên baş deriyê xwe li

ber nivîsarên sist û ne hêja girtinc.
Ji alî mayin ve em nikarin nebînin, wekî çiqasî jî bi dijwarî, lê em

ber bi zimanekî standart ve diçin, ez bi xwe îro ne mîna deh sal be-
rê dinivîsim.

Bi baweriya min ya sereke ew e, wekî çiqas dijwarî be jî, çapeme-
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niya kurdî li wclêt ji xwe re rê dibîne. Bi saya serê vê çapcmeniyc,
em ê di demeke nêzîk de bibin şahidê berhemên hêja

Lê divê cm tu caran ji bîr nekin, wekî tenc di şertên hebûna rex-
negiriya xurt de cdebiyata xurt dikare werc meydanê.

Nûdem, No: 10, 1994
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ŞEREFXAN CIZIRI: "FELSEFE EVIN BI XWE YE"

Nûdem: Pevgirêdana edebiyatê bifelsefêyê re çiye?
Şcrefxan Cizîrî: Bi kurfî mirov dikare weha bibêje; pevgirêdana d-
vatc, dîrokê, kultur û jiyana sosyal dqasî bi felsefê re hebe, ya edebi-
yarê jî ewqasî pê re hcye. Felsefe jiyan bi xwe ye. Nivîsandina edebi-
yarê çalakiyck sosyal û kulturî ye. Weke çalakî edebiyat hinek raman
û normên estefîk tine ziman. Di hemû baberên edebiyatê de ra-
man, ziman û pîvanên estefîkî têne şirovekirin. Ev pîvanên estetîkî
dikarin veşarfî an jî vekirî bêne îfadekirin. Çawan bibe bila bibe, di
tekstên edebî dc sîstemeke îdeolojî heye. Raxistin û îfadekirina ra-
manan bi awayekî estefîkî tê nivîsandin. Li ser başbûn an xerabbûna
estetikî mirov dikare şirove bike. Lê kesê ku bibêje di tekstên edebî
de îdeolojî û felsefe tune, bi xwe ji edebiyat û çalakiyên edebî tiştek
fahm nekirine. Di tekst û berhema edebî de, ji sedî sed felsefe he-
ye, îdeolojî heye, jiyana çînayetî heye, sempati û antipati li hember
bûyer û kesan heye, bilindkirin an jî biçûkkirina tîpên sosyal û
hwd... heye. Li aliyê din jî tiştekî pir vekirî heyc. Pirsa felsefê û pirsa
metoda xebatê pir ji nêzîk ve bi hevdu ve girêdayî ne. Hilbijartin û
şirovekirina hinek mînak, bûyer û tipên sosyal di çalakiyên edebî de,
bi metoda xebatê û nêrînên felsefî ve têne xurtkirin û xemilandin.
Metoda xebatc normçêkirin e. Metoda xebatê dilbijandin e. Meto-
da xebarê meşrûkirin an jî mehkûmkirina hinek raman, nêrîn û nor-
mên dvakî ne. Metod û felsefe, bi hemû awayî pîvanên zanyariyê li

bêjingê dixe û ji nava genimê sor zîvan, qirşik û keviran derdixe.
Mctod û felsefe paqijiya malan dikin. Felsefe evînî ye. Lê ev evînda-
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rî evîndariya zanyarî û paqijiyê ye. Edebiyata ku bêî felsefe be, weke
girara rijî ye û bi zewq nikare bê xwarin. Lê kescn ku girara rijî jî bi
zcwq dixwin hene!

Em dizanin ku yên çalakiyên edebî diafirînin mirov in û ev çalakî
jî behsa jiyana mirovî dike. Cihê ku jiyan lc hcbe hilbijartin jî lê he-
ye. Mirovê ku hilbijartinc nckin jî, di rastiyê de dîsan hinck tiştan
hildibijcrin. Hilbijartina bûyer, tip û ramanan li gora metodên felsc-
fî û hinek pîvanên estetikî rêne meydanc. Ziman ji bo edebiyatê çi

be, felsefe jî ew e.
Aliyekî din yê girîng jî heye ku divê bê diyarkirin; gcr mirov li dî-

roka cdebiyarê baş binihcre, cw c çend riştên bingehîn ji bo me ze-
lal bibin. Weke xetên edcbî û metod, weke têkîliycn edebiyat bi ci-
vatê re, weke edebiyata deman, weke analîzkirina tekstên edebî û
hwd... Ez bi kurtasî bêjim; bi awayekî gişti edebiyatvan û nivîska-
rên kurd haya wan ji van problemên metod û dîroka edebiyatê tune
ye. Bi zanisti li ba kurdan kes metodcn Marksîstî, struktualistî, ek-
sistensialistî, rexnegirî û hwd di berhemên edebî de bi kar nayine.
Edebiyata me heya nuha ji şirovekirin û bikaranîna metodên edebî
mehrûm maye. Bi raya min cv yeka kêmasiyeke pir mezin e û divê
zû bê çareserkirin.

-Marksizm bi perspektîveke çawan li edebiyatê dinihêre?
- Bi raya min pîvan û çavkanî divê Marks û Engels bi xwe bin. Pir

caran kesên weke Zdanov, Stalin an jî hinek serok li vî alî û wî alî li

ser navê Marks û Engels, di warê edebiyat û hunerê de dîtinan pêş-
kêş dikin. Lê di rastiya xwe de têkiliyên van dîtin û ramanan bi
Marksizmc re tune ne.

Teoriyeke Marks û Engels ya bi taybetî heyc; materyalîzma dîro-
kî. Li gora vê teoriyê, dvat ji du beşan pêk tê, avaniya binî û avaniya
jorîn. Avaniya binî, bi taybeti çalakiyên ekonomîk û pêşketina mad-
dî ye. Avaniya jorîn jî bi giştî ji çalakiyên ramanî, hunerî, huqûqî,
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îdeolojî, kulturî û hwd. pêk tê.
Edebiyat û huner beşek ji avaniya jorî ye. Bi guherandina avaniya

binî avaniya jorîn jî tê guherandin. Di navbera avaniya jorîn û avani-
ya jêrîn de danûstandinek diyalektîkî heye. Herdu avanî jî tesîrê li

hevdu dikin. Tesîrên ku binî li jorîn dike, ji tesîra ku jorîn li binî di-
ke qalindtir, xurttir û mezintir e. . . Avaniya jorîn tu carî ne pasîf e.

Pir caran li ser navê materyalîzma dîrokî dîtinên çewt hatine pa-
rastin. Nezanê çepan weha gotine; Avaniya binî bi hemû awayî ava-

niya jorîn li gora xwe tekûz dike. Edebiyat û huner jî para xwe ji vê
yekê digire. Lê li gora dîtinên Marks û Engels di navbera avaniya
binî û edebiyat û hunerê de danûstandineke asîmetrîk heye. Yanî
pêşketin û bişkivandina edebiyat û hunerê raste rast ne girêdayî ava-
niya binî ye. Weke mînak, Marks huner û edebiyata Grekî ya klasîk

nîşan dide. Marks dibêje ku heger hunera Grekî ya klasîk hîna jî di
pir waran de weke berhemên mînak têne nîşandan, ev yeka otono-
mî û "azadiya" hunerê nîşan dide.

Marks û Engels di jiyana xwe de pir qîmet didan huner û edebi-
yarê. Li ser huner û edebiyatê dîtinên wan sîstematîk nebîin. Di hi-
nek pirtûk, name û xebatên felsefî û ekonomî de pirsa edebiyatê û
huner wana aniye ziman. Ji edebiyata klasîk ya Grekî bigirin heta
edebiyata hemdemî, Marks û Engels xwediyên hin dîtinan bûn.
Marks ji berhemên Aischylos, Goethe, Sheakspeare, Balzak, Dide-
rot, Walter Scott, Henrich Henie, Schiller û hwd agahdar bû. Ni-
vîskarê realîzma burjuvazî li îngilîstanê, Fransayê, Almanyayê û we-
latên Skandinavyayê baş nas dikirin. Marks pir berhemên Sheakspe-
are ji ber dizanî bûn. Balzak li ba Marks û Engels weke nivîskarekî
pir hêja dihate pejirandin. Di dîtina xwe ya polîfîk de Sheakspeare,
Goethe û Balzak kesê kevneperest bûn. Digotin ku tiştên em ji Bal-

zak li ser dvata kapîtalîsfî û çîna bûrjûvazî li Fransayê fêr bûne, em
tu caran ji dîrokvan, ekonomîst û statîstîkvanan fêr nebûne. Di ber-
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hema Balzak de hilweşandin, fen û scxtekariya bûrjûvazî hebû. Li
ba Balzak çewsandina gundiyan hebû, ji bo pcran xwe firotin hebû,
qehpetiya bûrjûvazî hebû. Balzak di nivîskariya xwe de xetekc rc-
alîst dimeşand. Yanî rasrî çi bû, wî cw dinivîsand.

Bi kurfî, wextê ku edebiyat û huner realîst bûna, wan dikarîbûn ji
xebatên ilmî hîn bêtir zanyarî biafirandina. Gava ku Marks û Engels
ji hev re name dişandin û li ser huner û edebiyatê dîtinên xwe di-
anîne ziman, gotinên weke; Shaekspearîzekirin an Schillîrîzekirin bi
kar diantn. Wiiliam Shaekspeare nivîskarekî îngilîz yê navdar e û yek
ji pêşkêşê realîzma edebî ye. Friedrich Schiller jî nivîskar û fîlosofekî
alman e ku yek ji pêşkêşê romantizma edcbî ye. Shaekspeareîzekirin
ji bo metoda realîzma objektif dihat bikaranîn û Schilirîzekirin jî, ji
bo metoda subjektif û romantik dihat bikaranîn. Marks û Engels di
huner û edebiyarê de metoda realîzma objektîf diparastin. Lê ji bo
wan realîzm ne normekî abstrakt bû û li ser serê pêşkctina dîrokî
bû. Realîzma Homeros û realîzma Balzak ne weke hevdu bûn. Re-
alîzm pêşkctina dîrokî bi xwe bû û li gora dema dîrokî dihat guher-
tin.

Marks û Engels li scr huner û edebiyara polîtîk jî xwedî dîtin bûn.
Ew di maneyeke teng û dogmatîk de, hergav li dijî polîtîzekirina
edebiyat û hunerê derdikctin... Ma ku ne weha bûya, wc çawan
Marks bikarîba Balzak û Shaekspeare bibira ba perc ezmana?

- Di dema Bolsevîkan de behsa edebiyata partiyê dihate kirin. Nê-
rîneke wilo hêji heye. Tu di derheqa edebiyata partiyê anjî edebiyata
îdeolojiyê de çi difikirî?

- Bersiva vê pirsê bi bersiva yekê ve girêdayî ye. Ez hevalbendê
edcbiyata realîst im. Edebiyat dikare realîzma Homeros me, dikare
edebiyata kurdî ya devkî be, dikare realîzma Honorê de Balzak be û
dikare reaiîzma ku Maksîm Gorkî tine ziman bc. Baweriya min bi
Marksîzmê heye û Marksîzm jî vê yekê weha dinivîsîne. Bi kurtî dî-
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tinên Marksîstî di vê mijarê de, min di bersiva yekê de dan. Ew dîti-
nên han raste rast ji çavkanî û xebatên Marks û Engels hatibûn ne-
qandin. Vêca ew kesên ku dixwazin huner û edcbiyat bikcvin bin
bandora polîfîkaya rojê, bi raya min dîtina wan ne li ser xeteke
Marksîsti ye. Eşkere ye ku cw nêrîn çewt in.

Di dema Bolşevîkan de şiroveke pir kûr û hêja li scr huner û ede-
biyarê hebû. Wek mînak mirov dikare navê Plechanov, Troçkî û
Lunaçarskî binivîsîne. Ew dîtinên ku tu dibêjî di dema Stalîn de ha-
tin ziman. Ev dîtin nikare hemû Bolşevîkan girê bidc û ewên ku
Bolşevîkan ji ber kirinên Stalîn biricimîne ew ê raste rast çewtiyê bi-
ke.

Lê di vir de divê tiştek baş bê rohnîkirin: Edebiyata partî û edebi-
yata îdeolojî tistek e û edebiyata ku kesên xwedî parti û xwedî îde-
olojî dinivîsin tiştekî din e. Kesên ku endamên partiyên polîtîk bin
dikarin berhemên pir hêja biafirînin. Lê endambûna nivîskaran di

partiyeke polîrîk de tu caran nabe garanfî ji bo berhemên hêja û hu-
nerî. Bi raya min mirov divê anfî-parfî nebe. Mafê hemû cûre parti-
yan heye ku dîtinên xwe li ser edebiyat û hunerê program bike. Ni-
vîskarên ku endamcn partiyê bin dikarin berhemên xwe li gora
programa partiyê biafirînc. Lê belê ev tu caran nikare bibe pîvan ji
bo kesên hunermend û edebiyatvan. Dema ku Bolşevîkan behsa
edebiyata partiyê dikirin, wan behsa edebiyata ku ji aliyê endamên
partiyê ve dihate nivîsandin dikirin. Diyar e ku mafê hemû partiyan
heye ku ji endamên xwe hinek tiştan û sixletan bixwazin. Ma gelo
Nûdem weke kovareke edebî û hunerî ji endamên redaksiyona xwe
hinek pîvan û sixleran naxwaze?

Li ser polîtizekirina edebiyat û hunerê dîtinên Marks û Engels
hene. Di vî warî de xeta edcbî ya ku bi navê "Almanya xort" û li în-
gilîstanê jî bi navê "Edebiyata bûrjûvazî" tê naskirin, weke mînak, ji

bo edebiyata polîtizekirî tê nîşandan. Ev herdu xetên edebî, heta ku
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ji wan dihat berhemcn xwc tijc slogancn polîtîk dikirin. Di berhe-
mên edcbî dc cw slogan weke tiştekî pînekirî dihat xuyanîkirin. Ji

ber vê yckê jî Marks û Engels ev edcbiyata polîfîzekirî rexnc dikirin
û digotin ku divê kesê nivîskar dîtinên xwc yên polîfîk vekirî di ber-
hcmên xwc de ranexînc. Dîtinên polîtîk divê ji mantiqê bûycrê û
rewşa dîrokî derkeve pêş. Kesê ku zêde giranî dide slogan û gotinên
polîtik, ji aliyê huner dc zeîf bûn. Li gora Marks û Engels kesên ku
ji aliyc huncr û edebiyarê de xurt bûna, wan daxwaziya polîtîk bi
awayckî hunerî û edcbî karîbûn anîbûna ziman. Yanî polîtika nikarc
di şûna cdebiyat û hunerê keve, lê belê hunermcnd û edebiyatvan
bi metoda xwe dikarin bûyerên polîtîk raxin û bi kar bînin. Ew ke-
sên ku zcde behsa polîtîzekirina edebiyat û hunerê dikin, ji pir ali-
yan de bêkêr in. Dixwazin kêmaniyên xwc yên hunerî û edebî di
bin siya sloganên polîfîk û "xeta partiyê de" veşêrin. Lê ez bawer
nakim ku kesên weha fu caran, li fu welatan û li Kurdistanê jî bi scr
bikevin û bibin pêşeng ji bo cdebiyarê.

- Edebiyata kurdt dikareji edebiyata dinyayê çifer bibe? Berpirsi-
yarên nivîskarên kurd çi ne?

- Edebiyata kurdî dikare ji edebiyata cîhanê pir tiştan fêr bibe. Bi
raya min heta ku em edebiyata dhanê, dîroka edebiyatê û dîroka ra-
manî û felsefê baş fêr nebin, em ê şaşiyên mezin bikin. Mirov ne
hewcc yc ku Emerîkayê ji nû ve keşf bike, Emerîka berî 500 salî ha-
tiye keşfkirin. Lê ku agahdarî û zanyariya kurdan li ser keşfa Emerî-
ka tune be, bi hêsanî ew ê bikaribin Gola Wanc weke Okyanûsa di
navbera Ewrûpa û Emerîkayê de nîşan bidin. Wê çaxê ew ê fereca
huner û edcbiyateke kûr ku li welatê me wckî pêwîstiya nan û avê
ye, li paş bikeve û entegrasyona rewşenbîrê kurd bi edebiyat û zan-
yariya cîhanê re derbeke mezin bixwe. îzolasyon ne alîkariya bûrjû-
vazî ne jî alîkariya sosyalîstan dike. Tiştên ku rewşenbîrên kurd ji d-
hanê fêr bibin pir in. Lê ez di wê baweriyê de me ku cîhan jî dikare
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pir tiştan ji Kurdistanê fêr bibe. Danasandina huner û edebiyata
Kurdistanê, afirandina berhemên hêja, naskirina edebiyata kurdî ya
devkî û lêxwedîderketin û parastina mîrasa kulturî ya welêt, dikevc
ser milên rewşenbîrên kurd.

Nûdem, No: 10, 1994
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NACI KUTLAY: MEZ JI BER PEŞEROJA
EDEBIYATA KURDÎ NE XEMGÎN IM"

Nûdem: Di edebiyata tirkt de heta demeke dirêj munaqeşeya ro-
managundan 4 ya bajaran dihate kirin. Dibe ku ev yeka han

lipêsiya edeUyata kurdi beji. Gelo romanagundan 4ya bajaran çi
ye?Anjîgelo di romanê de klasîftkasiyoneke weha di cib deye?
Nad Kutlay: Di van 20-30 salên dawiyc de, di cdebiyata tirkî de,
gelek munaqeşeyên bi gelck alî çcbûn; wek "romana gundiyan" çî

yc û di dema rojane de çima awqas d digire? Lc di van salên herî
dawî de, em dibînin ku ev babet cdî nayê munaqeşckirin. Li ser vê
babetê gelek lêkolînên giranbiha hatin amadekirin. Lewra, di der-
heqê vê pirsê de, pcwîst e ku meriv dûr-dirêj xeber bide. Bi ya min,
gclek zehmet e, em niha li vir, di rûpelcn Nûdcm'ê yên bi sînorkirî
de li ser bisekinin. Lê dîsa, kurt be jî, meriv dikare çend tiştan bêje.

Di edebiyata tirkî de dhê romanan, berî 1950 cwqas nc fireh
bûn. Meriv dikare navên romancn ku hcta wê demc hatibûn çapki-
rinê bi hêsanî bijmêre. Dixwazim bêjim ku jimara wan ne zêdc bûn.
Lê pişti nîvsedsala bîsti, piştî Şerê Dinyayê yê Duwemîn, rewşa eko-
nomîk û dvatî hate guhartin. Fikrên demokratik pêşta çûn û serma-
yedarî hemleka mezin kir, kirrîn-firotin û teknîka fabrîkeyan gelekî
hat guhastinê. Li Tirkiyeyê, heta wê demc gundî kêm dihatin baja-
ran û têkiliyên wan bi bazarwendiyê ve pir qels bû. Partiya ku Tirki-
ye îdare dikir nczîkî faşîstiyê bû, ew ji erkê dûr ket û kêm be jî, ser-
bestxke nû hat Tirkiyê. Burjûwazî jî hewcedariya karkeran bû, lewra
gelek gundiyan berê xwe dan bajaran û hatin li wir bi d bûn. Erdê
wan tcre wan nedikir, lê cv gundiyên duh, di bajarên nûhati de,
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bûn karkerên bê kalîte. Gelek ji van gundiyan koç kirin çûn Ewrû-
pa, bi taybetî jî çûn Almanyayê. Di navbera 1940-1950'î de ji" Köy
Enstituleri"yan gelek xortên nû, hinek jî ji gundan bûn, bala dvatê
kişandin. Wan xwe nêzîkî "xelk"ê didîtin û di bin tesîra klasîkên
Yûnanî, edebiyata Fransiz, îngîlîz û bi teybetî jî Rûsan de mabûn.
Dixwestin halê gundiyên Tirkiyeyê, bi tehrekî nû ku ew hîn bûbûn,
nîşan bidin û binivîsin. Wisa jî kirin. Gelek çîrok û roman hatin ni-
vîsandinê û di wan pirtûkan de babet gundî bûn, halê wan î perîşa-
nî bi tehrekî balkêş dihat qalkirinê. Gelekî jî romantizma van guhar-
tinên salên dawiyê tev dikirin û aliyê dvatê ve hatin qebûl kirin. Ke-
sên paşverû û merivên ku rejîma kevin dixwestin û bûrjûwaziyê me-
zin ji vê guhastinê hez nekirin, lê nikaribûn gelek tiştî jî bikin. Bi vî

tehrî "romana gundî" bû mode. Lê gelek romanên pêşketi çêbûn,
çi heye, di vê navberê de "populîzm"eke gundîtiyê jî xwc nîşan da.
Neheqiya axan, feqîran, gundiyan, zordestiya jendirme û qaymeqa-
man, hema hema di van hemû romanan de babeta yekemîn bû.
Yên wek Yaşar Kemal, ev pirsegirekên gundiyan bi tehrekî gelekî gi-
ranbiha û hunermedî nivîsîn. Hinek ji van nivîskarên "romanên
gundî", min bi xwe jî nas kirin, bi hinekan re hevaltî kir. Wek Talip
Apaydm, Fakir Baykurt, Memet Başaran, Mahmut Makal, Halil Ay-
tekin...

Lc roman, çîrok an helbest wek neynika civatê ne, pirsên dvatê
nîşanî meriya didin. Ji bo wê jî, di wê demê de wek 20-30 salî, çîro-
kên gundî, romanên gundî dom kirin. Lê belê, êdî ev babet wek
berê bala kesî nedikişand, xwendevan êdî ji van romanan têr bûbûn,
mîna berê xweşik nedihat xuyanê. Ya herî mezin jî, êdî dvat hatibû
guhartin. Ew civata gundî kêm bûbû, bajar her zêde bûbûn, gundi-
yan meselên xwe bi xwe re anîbûn bajaran. Bêkar, bêxanî û di rew-
şeke dvatiya gelekî nizim de jiyan êdî meseleyên sereke bûn. Li ba-
jaran hisyarbûneka civakî her bilind dibû. Gundiyên nexwendî êdî
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di bajaran de tiştên nû hîn dibûn, partî, komelên karkeran, yê
xwcndevanan dengekî nû bû. Ne gelek be jî, radyo û rojname dike-
te destê insanan û insan dihatin guhartinê. Lcwra cdî romancn
gundî wek berê bala kesî ncdikisand û munaqeşeycn li ser vê babetê
dest pê kirin. Pişti cûnta eskeriyê ya sala 1971'ê zorbetiya rejîma es-
kerî û bûrjûwaziyê, jiyana kesên bajarî bûn babetcn romanan. Me-
seleyên dvakî, yên bajaran li pêş her tisfî bûn û vc carc jî romanên
bajarî hatin nivîsandin û ev tiştekî gelekî normal e. Lewra di van
munaqeşeyan de "romana gundî" û "romana bajarî" hatiye scr zi-
man. Ev kiasifikasyona di d de be, an ne di cî de be, ev ne girîng e,
lê ev rastiyekc jiyanê ye. Demek hatiye, pirsên civakî yên gundîtiyc
li pêş hatine xuyanê û lewra jî cv babet di romanan de d girtiye û
paşê civat hêdî hêdî hatiye guhartinê û têkiliyên bûrjûwaziyê di ba-
jaran de bûye meselên sereke û di edebiyarê de vê babetê gelekî cî
girtiye. Em bixwazin an ncxwazin, ev navkirin û ev babet heqîqetên
jiyanê nc. Bi ya min ev tehr wê di cdebiyata kurdî de jî wisa be. Ana
jî wisa ne, mora "gundîti"yê li ser edcbiyata kurdî yc. Ji kerema xwe
re li roman, çîrok û helbestan binihêrin. Edebiyatê bidin alîkî, ba-
beta gundîtiyê di pir alî ve xwe nîşan dide. Bcr ku em piranî civate-
ka gundî ne. Hûn navên me yên "anonîm" binihêrin, "Gundî, Ga-
van, Şivan, Zinar, Çiya, Berxvan..." navên herî zêde ne. Ev tiştekî
pir normal e ku edebiyata me jî wê demeke dûr-dirêj "gimdî" be.

- Tu rewsa romana kurdîya îro çawan dibîni? Di pivanên roma-
na roavayî de mirov dikare behsa romana kurdî bike?

- Ya rasti, dvat ku pêş de diçe, ji meriya napirse û meriv zû zû jî
ferq nake, lê pişfî çend salan meriv dibîne ku civat pêş de çûye. Ev
di warc edcbiyatê de jî wisa ye. Civata kurdî, bi tayberî ya Kurdista-
na Tirkiyeyê, kurdî nenivîsî ye û nexwendî ye, lewra di hêla cdebi-
yata kurdî dc gclekî şûn de maye. Civat jî piranî gundî bûye, her çi-
qas van salên dawiyê guhastineke bajarî çêbûye jî, hela hê tesîra xwe
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di edebiyatê de nîşan nedaye. Divê meriv bê kompleks rastiya xwe
qebûl bike. Di warê romannivîsandinê de em pir şûn de mane. Bi

hemberî romana roavayî, ez curet nakim qala romana Kurdî bikim.
Bi ya min, ana di vê gavê de, ev ne durust e. Jimara romana Kurdê
Tirkiyayc çend heb in, yên kû min bi dest xistin û xwendin ji kur-
dên Iraq, îran, Sûriye û Rûsya jî ne gelekin. Lewra, ez romana kur-
dî qels dibînim, lê, ez gelekî hêvîdar im ku wê di dcmeke kin de pêş
de here.

- Di berhemeke edeU de rola zimên çiye?Ji bo avakirina edeUya-
teke kurdîya modern zimanê kurdt têr dike? Ger "na" beprobUm çi
ne?

- Di berhemeka edebî de du-sê tişt herî girîng in; wek naverok,
hevdcmîbûn û ziman. Meriv dikare bêje ku xurtbûna berheman bi
gelck aliyan ve girêdayî zimanê wê ye. Ziman ne tevlîhev be, rast û
bi dengckî xweş bê guhê însanan pê kêfxweş dibe û rihet dixwîne.
Wek mcriv di nav daristanekê, di nav baxçekî de bîhna gulan hilde
û bi rê ve herc, meriv rûpelên wan berheman bi kêfdiguhuze. Bi ya

min, tiştê herî girîng ziman e. Lê, waxta ku mcriv li zimanê kurdî
mêzc dike, dibîne ku, kurdî ne zimanekî teng û feqîr e, lê tiştck he-
ye, bi sed salan nehatiye bikaranîn. Zimanê edebî di vî warî de li paş
mayc. Di jiyanê de hertişt wisa ne, dema ku neyê şuxulandinê, her
diçe qels dibe. Meriv di vê jiyana xwe ya kin de jî dibîne, pişti çend
salan em bi xwe jî ferq dikin ku, zimanê me yê edebî pêş de çûye,
lewra gerek meriv tucara nesekine, hewl bide xwe her zêde binivîse.
Ji bo avakirina edebiyateka kurdî ya nûjen, ev salên ku em tê de di-
jîn, zimanê kurdî rêrê nake, meriv dijwariyê dikişîne, lê belê, her roj
cv dijwarî her diçe kêm dibe. Pişti demekê, ez bawer im ku em ê
êdî vc dijwariyê nekişînin. Ziman di gclek waran de girêdayî rewşa
wê dvarê ye, ana, dvata kurdî nîvgundî û nîvbajarî yc, cw jî bajarên
Kurdistanê ne pêşta çûyî ne, ji bo wê jî kurdiya me hela hê ne pêş
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de ye. Ser de jî di van salên dawiyê dc gundiycn ku koçî bajaran ki-
rin, Kurdî hê jî tev li hev bû. Lê pisti waxtekê zimanê me yê biedilc.
Divê em vê jî bêjin, Kurdiya bajarvaniyên me ne kurdiyekc paqij e,
gelek caran pirs û termên tirkî bi formekî kurdî girtine. kurdiya
dewlemcnd û paqiş di nav xelkê de tc xcberdan. Bi ya min gerek
meriv ji tu tiştekî netirsc, ziman jî wek zarokan e, wê mezin û dew-
lemend bibe, lê belê demeka dirêj dixwazc. Ji bo ku em ziman ji
pirsên nekurdî paqiş bikin, gerek em tişt û hewildanên bêaqil nekin.
Ev di jiyana hemû gelan de weha bûye. Sebireke mezin û hewilda-
nekc bi aqil dixwazc. Yckê jî, dcma ku dvata kurdî piranî rencberî û
heywan xweyî kirine, bi diyalekrîk, bi pirsên van babetan ve kurdî
dewlemcnd e, lê belê di aliyê bajarvaniyê de ne wisa ne, bi ya min,
wê bcte guherandin. Çawa ku em zanin, ziman wek rewşa dvatê
wisa zû nayê guhartinê.

Problcmeke zimanê kurdî, hela hê gramer û qaîdên kurdî wek zi-
manên Ewrûpayî di dhekî de nesekiniye. Hinek kes bi tehrekî din û
qaîdên cur bi cur kartinin. Wisa tê xuyanê ku ev rewş wê demekê
dom bike. Bikaranîna elifba latînî, erebî û krîlî jî nahêle zimanê kur-
dî bi xurtî pêş de hcre. Ji bo vê sebebê kurdên bakûr, başûr û rojhi-
lat di hêla ziman vc gclekî nêzî hev nabin, ev jî dijwariyck e. Ji bo
elifbayekê hela hê hcmû Kurd pêwîstiyê nabînin, lê ez bawer im ku
rewşa siyasî û dvakî wê me hemûyan jî mecbûr bike.

- Gazina piraniya nivtskarên kurdji nexwendina edebiyata kurdi
heye. Geloji bo li weUt entresa xwendin 4 nivîsandina kurdî zêdetir
bibe, divê çi bêne kirin? Ki dê van bike?

- Ez dikarim ji bo kurdên Tirkiyeyc bêjim, hê piraniya civatê
gundî ye, xwendinê nizane an jî jê hez nake, ev tiştekî normal e.

Gelekên wan, van babetan bi tirkî dixwînin û him jî, ji bo ku di di-
bistanan de tirkî xwendine, ji kurdî zûtir û rihettir dixwînin. Eger
meriv bi serê xwe û bi zanebûn li ser nesekine wê weha here, lewra
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pêwîst e ku însan bi mêjû û zanebûn hewl bidin bi kurdî binvîsin û
bixwinin.

Tiştekî din jî heye, rejîma Tirkiyeyê gelek tade û zordestiyê nîşan
dide, hemû kes ditirsin kurdî bixwînin û binivîsin. Gelek berhem
qedexe ne an jî însan nikarin li her derê bixwînin, an jî naxwazin ku
kesên din bizanibin ew, tiştên weha dixwîne. însan ne serbest in, ji

karên xwe rên avîtinê, li qereqol û mehkeman tên girtinê. Gerek
em qebûl bikin wisa nc hêsa ye. Em yên ku li Ewrûpayê rûdinin, vê

dijwariyê rind fêhm nakin.
Divê meriv dîsa jî qebûl bike ku rewşa ekonomîk her diçe giran

dibe, pirtûk û rojname jî ne erzan in, mala kurdekî feqîr bînin pêş
çevên xwe, rojnemek bi 10 hezar û pirtûkek jî kêmasî bi 70-100

hezar lîra ye. Rewşa aborî, hejmara xwendevanan bibê nebê kêm
dike. Ev tiştekî normal e ku gerek hemû kes di hêla xwe de hewil
bide û xwendevan zêde bibin, mixabin ku riyeke din jî tune. "Kî dê
van bike?" Nûdem dipirse. Birayên delal, ez d bêjim? Gerek hemû
kes bikin, ev deynê hustiyê dvatê ye, ne tenê yê hinek kesan e.

- Tu pêşeroja edeUyata kurdî çawan dibinî? Di kîjan şaxi de pêş-
ketin heye?

- Ez ji ber pêşeroja edebiyafa kurdî ne xemgîn im, ev pêseroj, bi
gelek waran ve girêdayî rewşa siyasî û dvakî ye. Bi ya min, bi gelek
dijwariyên xwe ve, her roj di vî warî de, pir tişt tên guhartinê û pêş-
deçûyinek li ber çavan e. Kurdên gavên mezin bavêjin. Dinya ber bi
aşîtiyê û demokrasiyê ve diçe, ev hal wê tesîra xwe li ser dvata kurdî
û ew welatên ku kurd tê de dijîn jî nîşan bide û edebiyata kurdî wê
ji hinek dijwariyan xelas bibe.

Zimanê kurdî bi deng û rîtmê xwe, ji nivîsandina helbestan re
her baş e, lewra hozantî pêş de diçe û wê hê jî here. Hemû kurd pir
hindik dixwazin helbestan binvîsin, bi taybeti di dwantiya xwe
dc.Nivîsandina çîrokan jî wek berê nîn e, her diçe berhemên bi kalî-
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te derdikcvin. Roman û tiyatro, cv hcrdu şax di esasê xwe de ne
wek helbcst û çîrokan in. Pêşdeçûyin di van babetan de, qet nebe
di vê dcmê de, ne xuya yc.
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ŞAHINE BEKTRE SOREKLI:
"EDEBIYAT DIVÊ DI NAVA XELKÊ DE BIJI"

Nûdem: Gelo mirov dikare iro behsa edeUyateke kurdî ya mo-
dern Uke? EdeUyata modern çiye?

Şahînê Bekirc Soreklî: Divê em berê xuya bikin ka edebiyat çi
xwebêjê dide. Ji bo hinan, heye ku edebiyat afirandina berhemên
wek yên Goethe, Sartre, Thomas Mann, Nedb Mehfuz û yên wek
wan bi nav û deng bin. Xwediyê ramaneke wisa dikare bibêje, na
edebiyata kurdî nîn e, ji ber ku çi nivîskarên kurdan nikaribûne ber-
hemên xwe bigihînin pîvana nivîskarên cîhana edebiyatê yên bi rû-
met. Li milê din, werin em bixwînin, ka ferhenga OXFORD çi

xwebêjê dide bêjeya "edebiyat". Literature: Literary culture; lite-
rary production, the literary profession; realm ofktters; writing ofa
country orperiod; writing whose value lies in beauty orform or emo-
tional ejfecP, tbe books etc, treating ofa subject; printed matter. Bi
gotineke din, nivîsandina ku merov dikare wek berhemên çanda ge-
lekî bi nav bike; nivîsarên welatekî, yan qonaxeke dîrokê; nivîsarên
nerxa wan di qencî, babet û bandora atifî de tê dîtin; pirtûk û yên
wek wan; lênerîna bi nivîs û hemî berhemên bi nivîs edebiyat e.
Heger merov vê xwebêja ferhenga li cîhanê bi rûmet bipejirîne, wê
demê çi guman nîn e ku edebiyata kurdî heye. Bi dîtina min, nivî-
sandina nameyeke qenc jî edebiyat e. Dema dwanek nameyekê ji

evîndara/evîndarê xwe re binivîsîne û yê/ya name girti wc bbcwêne
û bi gotinên tê de dilşa yan dilxemgîn bibe, bêguman ew nameya
berhemeke edebî ye. Heye ku giraniya wê nameyê ji bo me ne çi
giranî be, lê ew tiştekî din e.
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Li dû gotincn li jor, em dikarin bi hêsanî bibêjin ku, crê, merov
dikare behsa edebiyateke kurdî ya modcrn bike. Dema xwendeva-
nekî kurd romaneke Mehmed Uuzun, Mehmûd Baksî, Bavê Nazê
û hwd, yan helbcstekc Şcrko Bckes bixwîne, ji wan fêhm bikc û le-
zctê di xwcndina wan de bibîne, wê demê kesek nikare bibêje, na,
edcbiyata kurdî ya modem nîn e. "Edebiycta modcm" ya kurdî ji
bo min vc xwebcjê dide: berhemcn wck romanan, kurteçîrokan,
helbestan, şanoyan, gotarên cdebî û folklorî û lêkolînan yên di sed-
sala bîstan de li gor gramera nivîsa kurdî hatine nivîsandin û hejma-
reke ji kesên dikarin bi vî zimanî bixwînin jê fêhm dikin. Bi gotine-
ke din, hcbûna kovareke wek RONAHI ya duhu, NUDEM ya îroj
û pirtûkên nivîskarên kurd ku îroj têne weşandin îspatên hebûna
edebiyateke kurdî ya modern in.

- Tu pêşketinê di kijan saxê edeUyata kurdî de dibînî?
- Edebiyata kurdî ya soranî di gelek şaxan de pêş ve çûye, lê eger

cm li vir behsa kurmandya bi tipên latiriî dikine, wê demê pêşveçû-
na hcrî mczin di warê helbestan de ye, ji yên bcr Cigerxwîn û Ci-
gerxwîn hevalên wî, bigir ta helbestvanên me ycn wek Ehmed Hu-
seynî, Jan Dost, Rojen Barnas û gelekên din. Li dû helbestan kurte-
çîrok tcn. Tcvî ku hejmara kurteçîrokan di salên dawîn de ber bi
pcş çûye jî, kurteçîrokên baş, mixabin, gellekî hindik in. Di çend sa-
lên borîn de romana kurdî jî pêşvc çû, herweha berhemên xwe bi
lêkolînê ve elcqedar dikin, wek yên Rohat, Malmisanij, Zeyelabidîn
Zinar û hwd. lê cm hê di destpêka rê de ne.

- Tuneb4na rexnegiran çi tesira neyini li edebiyata kurdî dike?
Rola rexnegiran di edebiyatê de çiye?

- Berî rexnegirên baş bi hejmarên layiq hebin xwendevan pêwîst
in. Dcma xwendevan bi deh hezaran, sed hezaran, yan bi milyonan
bin, wc demê hejmara rexncgiran jî dê bêtir be, lê di rojên îroj de
xwendevanên berhemên kurdî gellckî hindik in. Li milê din, hejma-
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ra nivîskaran bi xwe pirr û pirr bi sînor e. Hema-hema hemî kesên
bi kurdî dinivîsînin, ji dûr ve, yan ji nêzik ve hevûdin dinasin. Li
gor ku ez ji dûr ve dibînim, pirraniya mezin ya kesên di derheqê
berhemekê de rexneyekê dinivîsînin, yan dostê nivîskêr in, yan ji ni-
vîskêr hej nakin. Di dema nivîsandina rexneya xwe de, ew bi şêwe-
yeke kûr dikevin bin bandora hestên xwe yên atifi û nikarin bi şê-
weyeke objekrîv wê berhemê binirxînin. Rexnegeriya kurdî hê di
destpêka xwe de ye û çi rexnegirên hoste û pispor li holê nîn in, ji
ber ku nivîsandina bi kurdî bi xwe hên di gavên destpêkê de ye.
Bêguman e ku rola rexnegiriyê di pêşveçûn û nerxdana edebiyatê
de mezin e, lê di derbarey edebiyata modem ya kurdî de, em hê di
clifû bayê de ne. Rexnegirî dikare bi sedsalan bajo, wekî di fakûlte-
yên cdebiyarê yên cîhanê de îroj diyar e. Li milê din, nivîskarekî ku
îroj qedra berhemên wî nayê girtin, pêkan e li nik nifşên pêşerojê
bibe nivîskarekî navdar. Ji xwe ji bîr nekin, ku KAFKA berî mirina
xwe ji hevalê xwe tika kiribû, bila hemî berhemên wî bişewitîne.
Gellek nivîskarên dhanê yên bi dehan sal berê nan nebû bixwin îroj
li dû mirina wan pirtûkên wan di zanîngehan de têyên xwendine.
Lê divc em ji bîr nekin ku rêya li pêş me rêyeke dûr û drêj e. Me ne
xwendegeh, ne zanîngeh hene û ne jî mamostayên fakûlteyên ede-
biyata kurdî hene. Edebiyata me gellekî li dû edebiyata zimanên
wek almanî, înglizî û frensî maye. Berhemên me yên edebî îroj bi
pirranî hê negihîştine pîvanên felsefî û edebî yên bilind, ji ber ku
me hema-hema ji sifrê dest pêkiriye. Wek nîşe, ji bo edebiyateke
wek ya almanî, ber Böll û Brecht û Mann... Heine, Nietzsche, Fon-
tane... hebûne. Berî wan yên wek Goethe û Schiller hebûne û her-
weha. Nivîskarên almanî ya îroj berhemên edebiyata xwe li ser hî-
mekî lêdikine ku yên ber wan bi sedan sal tê de xebitîne. Loma, di-
vêt nivîskarê kurd ji kêmasiyên li holê dilsar nebe û guh nede wan
kesan ku iddîa dikin me çi edebiyat nîn e, yan diyar dikin, ku baştir
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c cm li hcviya damczirandina dcwletcke kurdî bimînin. Heger nivîs-
karên îroj ji ycn sibe re hîmekî nchêlin, ew ê jî wek me ji sifrê dest
pê bikin. Di bîst salên borîn dc gavinc pirr mezin di pêşvebirina
edebiyata modern ya kurdî de hatin avctin. Ew jî bi saya hcjmareke
bi sînor ji merovcn kurd. Ev fidakariya divêt bidomîne, rcxncgirî
hebe, nebe. Pêşvcçûn û dewlemendbûna edebiyatê dê rexnegiriya
rêk û pêk jî, zû-dereng, têbigihîne.

- Bi ya te probUmên edebiyata kurdîyên bingehtn çi ne ? Ji bo bas-
kirin 4 bi pêsdexistina edeUyata kurdî divê çi bête kirin ?

- Problemên edcbiyata kurdî pirr in, ku bi dîrok, ziman û rewşa
îroyîn ya gelê kurd ve grêdayî nc. Gelsa herî mezin îroj nivîsandina
bi zarav û elfebayên cuda yc. Dû rc tc nebûna xwendcvanan. Edc-
biyata neyê xwendin dibe wek berhemên têkcvin enfîkxaneyan.
Edebiyat divêt di nav xelkê de bijî, hcm bandorê li wan bikc, hem jî
bandora wan lê bibe. Dema wisa be, nivîskarê baş jî hczc ji xwende-
vanên xwe digire û berhemcn hê baştir diafirîne. Peyva "nivîskar"
wc xwcbêjê didc, ku karc wî merovî nivîs e. Di rewşa îroj dc, ma
gelo çend nivîskarên kurd xwe bi pereycn frotina bcrhemcn xwe
xwedî dikin, da em bibêjin ku ew rast nivîskar in?! Nivîskarên scr-
kewtî yên neteweyên din hemî kat û pêkaniya xwe dixin xizmeta
afirandina berhemên xwe. Ji bo wan merc û şertên hêsan li holê ne.
Pirraniya nivîskarên kurd, li milc din, tenê di dema razan û vêsîkiri-
na xwe dc dinivîsînin û bi hczar bela û axekufê pirtûkeke xwe didin
weşandin. Problêmine din: nebûna ferhengcn rêk û pêk, nebûna
bêjeyên teknolojî û têrmcn nûjen, hebûna hejmareke ji "parasîtên"
nezan û nîvzan ku bandoreke xirab li ziman û cdebiyata kurdî diki-
ne, mayîna hin nivîskaran di bin bandora zimanê tirkî de, nebûna
dezgehên kurdî yên perwerdekirina nivîskarên sibe û gelek gelş û
problêm û astengên din.
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mcnd û hemî kesên sûd di panzdeh salên borîn de gîhandine çand
û edebiyata kurdî, layiqî rêz û pesindanê ne. Wan bi xîret û fidakarî
û xebafa xwe beşekî valahiyeke mezin tijî kirin. Heger îroj pirtûkên
kurdî, rojnameyên kurdî, kasêtên mûzîka kurdî û heta filimên kur-
dî, hebin, cv ji bo gelekî bindest û bêmaf ne hindik e. Geline cîhanê
ycn xwedan dewlet îroj ne xwediyên weqa berhem in.

Nizanim ji bo başkirin û pêşdexistina edebiyata kurdî çi divê bête
kirin! Hemî dijwariyên edebiyata me ji nebûna mafên me yên nete-
wî li Kurdistanê têyên. Gellekî hêsan e mirov bibêje, "divê wisa bi-
be û wisa nebe." Lê di pratîkê de gotin û kirin nabin yek. Bi dîtina
min, partiyên Kurdistanê divêt roleke mezintir di warê pêşvexistina
ziman û edebiyata kurdî de bilîzin, lê bêguman, kirineke wisa jî za-
nisti û pakaniyê dixwaze. Ev partiyên han ta radeyeke mezin nivîsa-
rên xwe bi tirkî, farsî û erebî dinivîsînin, bêyî ku bikaribin graniyeke
mezin bidin pêşvexistina ziman û edebiyateke kurdî ya yekgirtî. Ta
roja îroj rola şexsan di pêşyebirina edebiyata kurdî de ji ya partiyên
kurdî mezintir bûye. Sereketiya partiyên siyasî divê alîkariya nivîska-
rên qenc bikin, bêyî şert û bêyî sînorkirina azadiya nivîsê, da rola
wan di pêşvebirina edebiyata kurdî de yeke bi nirx be. Edebiyat û
propagandaya siyasî li gel hev naçin. Dîrokê, ji împaratoriya Roma
de bigir heta jihevbelavbûna Yeketiya Sovyêti, ev yeka îspat kiriye.

Rola edebiyatê di azadiya gelekî de tiştek e, bikaranîna edebiyatê ji
bo propagandayê tiştekî din e.

Bêyî ziman û edebiyata kurdî kurd ne kes in! Mirovê hişyar û hêja
piştgiriya nivîskar û hunermendên xwe dike. Gellek kurd ne amade
ne deh qurşan jî ji bo kirîna rojnameyekê, pirtûkekê, yan kasêtekê
xerc bikin. De van kesan çi maf heye daxwaza mafan ji hukûmatên
serdest bikin? Dibêjin li Ewropayê nîvmilyon kurd dimînin. Gelo
çend ji wan pirtûkeke kurdî dikirin?! Li welatên cîhanê yên din wê-
ne eynî wêne ye. Bi kurtî, divê mirovê kurd, partiyên kurdan li
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çand, ziman û edebiyata kurdî xwedî derkevin. Heger ev nebe pcş-
vcçûna cdebiyata kurdî dê bi sînor be û dê tenê li ser milên hejma-
reke biçûk ji nivîskar, hunermend û entellektuelcn kurd bimînc.
Dema rêbcrekî ziman û cdebiyata gelekî, merovekî mezin yê wck
Celadet Bedir-Xan, ji ber xwedîlêderneketinê di "bîra qederê" de ji-
yana xwc wcnda bikc, wê demê ne tiştekî matmayînc yc ku nctewc-
ya li kesên wek wî xwedî derneketi di şevreşiya bîra nczantiyê de sa-
lên dûr û drêj ji ronahiya edebiyat û zanistiyê bêpar bimîne. Bila
em ji şaştiyên wisa fêrî dersan bibin.

- Wek tê zanîn edebiyata kurdî li dervayê weUt, li sirg4niyêgeş di-
be... Gelo rîska ku pisti demekê niviskarên kurd li sirg4niyê têk herin
tuneye?

- Neteweya kurd netcweyeke mezin e. Ne wisa bûya, ew c ji mcj
ve biheliya. Cîhê dax û mixabê ye ku vî gelî dewlemendiya çand û
hunera xwc bi şcweycke devokîn tenê pêşvc biriyc. Lê çawa be, he-
bûna cdebiyata kurdî, li gel hemî astengcn bcrc û nuha, wê xwebê-
jê didc ku cv edebiyata ji vir û şûnve, hcgcr pcşve neçe, ew ê paşvc
jî neçe. Hêvî cw c, ku ji vir ta desrpêka sedsala 21em gelê kurd dê
bi kêmasî li beşekî Kurdistanê, qc ncbe, mafên çandî bi dest xe.
Berhcmên nivîskarên îroj li sirgûniyê dinivîsînin ê sûdê bigihînin, û
gîhandine, nivîskarên li welêt jî. Çi bibe, çi nebe, merovên kurd ê
her li dervc jî hebin. Heger ne Swêd be, ew c li Lubnanê hebin; he-
ger nc Lubnan bc, ew c li Emerîka hebin... Li milê din, îroj li Başû-
rî Kurdistan, li Sûriyc, li Rohilatc Kurdistanê û heta li Tirkiyê pirrû-
kên kurdî tênc çapkirin. Lê tiştc girîng ew e, ku kurd bi xwe li ede-
biyata xwe xwedî derkevin, bi kurdî bixwînin û xwe fêrî rêzgirtina ji
pirtûk û berhemên edebî û çandî re bikin, yan bi kêmasî piştgiriya
aborî û manewî bikin. Nûdem, No: 10, 1994
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ROJEN BARNAS: "PEŞEROJA EDEBIYATA KURDI
GIRÊDAYÎ PÊŞEROJA GELÊ KURD E"

Nûdem: Gava em li dîrokê dinihêrin, em diUnin ku edeUyata
kurdîya klasîk dewUmend e, di pîvanên edebî de ne kêmîyên

cîranan e. Sedemên wêyên dirokî 4 civaki çi ne?
Rojen Barnas: Ji edebiyarên klasîk ên cîranan ez bi tenê edebiyata
tirkî/osmanî dinasim. Asûrî, ereb, ermen û faris cîranên me ne û
yên herî kevin in, lê mixabin di bareya edebiyata wan de tiştekî ni-
zanim ku bikaribim ya me û yên wan bidim ber hev û bêjim edebi-
yata me ya klasîk ne kêmî yên wan e an ji yên wan çêtir e. Ji edebi-
yata kurdî jî tiştê ku ez dikarim li serê du gotinan bêjim, edebiyata
kurmancî ye.

Di pcy vê zelalkirina pêwist de bi dilekî fereh dikarim bêjim ku
edebiyata kurmancî ya klasîk ji aliyê çawahînê (qualitê) ve ji ya tir-
kî/osmanî qet ne kêmtir e. Ji aliyê çendahînê ve jî hejmara şairên
me yên klasîk ne hindik in. Lê mixabin berhemên gelek ji wana
winda ne an hê demeketine ronahiyê.

Vêca em bên ser sedemên dîrokî û dvakî yên dewlemendiya ede-
biyata me ya klasîk:

Şairên kurmanc ên klasîk bi piranî melayên têr xwendî û têrgihîşrî
yên ilmên dînî yê islamê û wekî dinê yê felsefê, edebiyatê, matema-
tikê, stêmasî, tarîxê û h.w.d bûn. Bi erebî, farisî û tirkî û bi taybetî
bi edcbiyata ereb û farisan baş dizanibûn.

Hin ji wan ji bo xwendina xwe çûne li îranê, Hindisfanê, Sûriyê,
Misrê geriyane, alim, edîb û zanayên zemanê xwe nasîn e. Ji aliyê il-

mî û edebî yê li gora zemanê xwe, ew bi xwe otorîte bûn. Di med-
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rcseyan de mela digihandin. Hawîrdorên wan xwenda û zana bûn.
Ew bi xwc kesên xwcdî cihekî girîng yc dîwana siyasî ya otorîteya
navçcyî bûn (dîwana mîr).

Şi'rên wan bi riya mcla û feqehcn wan (xwcnda û zanayên ze-
man) bi hezkirinî li dîwanên mîr û şêxan (otorîteyên siyasî û dînî) ,

li medereseyêri dinê (nawcndên kultur û cntellektuelî) di nav xwen-
da û zanayên dinc (rewşenbîrên welat) dc belav dibûn. Li gora hê-
jayiya şi'rê rûmeta şairê wê digirtin.

Ku şair zana û xurt, şi'r hêja û gurr û xwenda an guhdar an dvak
têgiha û rûmetzan be, dawînî dê çawa be?! Dawînî dê bibe maka
cdcbiyatekc dewlemend.

- Gelo nivşê îro çiqasî edebiyata xwe ya klastk nas dike?Ji bo têgi-
hîstin 4 jêfêdeditina edeUyata kurdîya klasîk pêwistî U çi heye?

- Kcsc ku edebiyata klasîk a tirkî an farisî baş nexwendibe û li xwe
nexunaftibc, zor e ku ji edebiyata klasîk baş fam bike û zewq jê bis-
fîne. Zimanê edebiyata me ya klasîk mîna Farisiya Nû tevdîhcv e: Yê

Osmanî jî wisa ye. Zimanê ya mc ji bcjeyên erebî, farisî, kurdî û pi-
çek jî ji tirkî-mogolî pêk tê. Bêje, cama bi serê xwe tu manekê nade,
ew nima (mezmûn an sembol) ye, divê mcriv pê bizanibc. Divc
meriv ji mîstizmê-sûfîzmê agahdar be ku mcbesta şair fam bike. Di-
vc mcriv bi hunerên edebî yên wê bizane da bigihîje zewqa naskiri-
na ziraviya hunermcndiya şair.

Ji bona jc têgihîştinê hînkirina (education) bingehîn divê, ku tirk
di lîscyan dc sê salan di gel edebiyata gelêrî, tekyayî û rojavayî vê di-
din xwcndin. Riycke din çapkirin û belavkirina berhemên şairên
klasîk bi şerh û tefsîr dê bibe alîkar ji bona jê tcgihîştinê.

Wck fcrd jc fcydedîtin li ser daxwaziya mcriv e, lê wek gel an ne-
tcwc jc feyde dîtin bi vê riyê dibe ku ewê girêdana di navbera nifşên
niha û pêşerojc bi pcşiyên me re zeximrir bike, serbilindiya netcwe-
yî dê di giyanê mirovcn me de biçîne.
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- îro behsa heUtesta kurdîya modern dibe. Pîvanên modernîzmê çi
ne? Tu Cegerxwin dixîkîjan kategoriyê?

- Di şi'ra klasîk de hin pîvanên bingehîn hebûn: 1. Kêş, erûz bû.
2. Teşe an form, xezel, qesîde, mesnewî, rubaî, mustezad, murab-
ba', muxammes û h.w.d bû. 3. Ziman, zimanê bilind ê ji erebî, fari-

sî û kurdî têkel. 4. Aheng, bi besavendên (qafiye) dawiyê û redîfan
dihate dayîn. 5. Bikaranîna hunerên edebî û mezmûnan (sembo-
lan) nîşana hunermendiya şair bû.

Ji kovara Jîn û pê de em rasti gerriyaneke (cereyan) dinê dibin:
Ew ne edebiyara klasîk e û ne jî ya moderna îroyîn e. 1. Kêşa kîteyî
dewsa erûzê digire. 2.Teşe bişihibe xezel an mesnewî jî ne ew in. 3.

Ziman, zimanê gelêrî yê sade ye. 4. Mijara şi'rê li ser Kurdistanê û
miletê Kurd e; ji ber vê jî bi piranî di uslûba şîretkirin, hişyarkirin û
navtêdanê de ye. 5. Ahenga rêz an malikê li ser beşavenda li dawiya
rêzê ye; lê beşavend fena ya klasîk ne zengîn an tam e. 6. Endîşeya
şair ya bikaranîna hunerên edebî ji binî tune, ew lê dixebite ku me-
saja xwe ragihîne. Ebdurrehîm Rehmî û Osman Sabrî du nimûnen-
deyên vê yên herî ber bi çav in.

Bi hin şi'rên Cegerxwîn wekî "Heval Pol Robson", "Kî me Ez"
û hin şi'rên Qedrî Can di reng, rûçik û hilma şi'ra kurmand de gu-
herîn xuyan bûn. Ev guherîn hê jî berdewam e.

Meyla îroyîn a şi'rê ber bi vî aliyê ve ye. Heta niha ez rastî tu pî-
vanên tesbîtkirî nehatime. Lê hin xisûsiyetên muşterek ên vê şi'rê
hene:

l.Kêşserbeste.
2. Ziman sade ya gelêrî ye.
3. Muzîk li gora hunermendiya şa'ir bi beşavendên hundir, dawîn

û redîfan rê peydakirin, lê ne ew çend girîng e.

4. Mijara şi'rê bi piranî li ser pirsên civakî, siyasî û welatî ye. Yên
evînî gelek kêm in.
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Cegcrxwîn di şi'ra kurmand dc pireke gelek xurt û zexm e ku
edebiyata klasîk û ya nû digihîne hev. Hersê dîwanên wî ycn pêşî
xala çara ya vê bendê û lîrîzm û forma edebiyata klasîk digihînin
hevdû û di hevûdu de dikelînin.

- Peywendiyên helbestê bi çîrokê re çi ne? Roman çawan ji cîrokê

vediqete?
- Di kurmanciya jêrîn (soranî) de helbest ji bona stran (kilam) di-

bêjin. Me jî ev bcje bi şaşî bi maneya "şi'rê" girt û bi kar anî, lc
"helbest" ne şi'r e û şi'r jî ne "helbest" e.

Du awayê vegotinê hene: Vegotina bi nezmê û vegotina bi nesrc.
Şi'r vcgorina bi nczmê yc, lê hcr perçe-nezm an menzûmc nc şi'r c.

Şi'r perçe-nezm an menzûmeya bi vegotinê gurr û bi pejnê dagirti
ye.

Di edcbiyata klasîk dc çîrok bi nezmê dihatin nivîsandin. Mem û
Zîna Ehmcdê Xanî, Mewlûda Melayê Batê, Leyl û Mecnûn a Şêx
Mihemed Can çîrok in û çîrokên menzûm in. Lê êdî kes îro çîro-
kan bi vegotina nezmê nanivisîne.

Ji awayê vcgotinê çîrok û roman bi nesrê (pexşan) têne nivîsîn.
Çîrok serpêhatiya kesekî an xelekek ji serpchatiyên kesekî ye. Di

çîrokê de kesekî sercke an qehremanê çîrokê hcye, serpêhatiyên ke-
sên dinê yên bi serê xwe nînin; serpêhatiyên kesên dinê perçekî ji

serpchatiya qehrcmanê çîrokc ye, yanî ji bilî qehremanê çîrokê ke-
sên dinê figuran in.

Roman jî serpêhafî ye, lê bûyer xelek bi xelek in: Qehremanê an
qehremanên romanê di hin xelekan de dibe ku qet xuyan nekin an
jî bikevin dcreca fîguranî. Di romanê de bûyer ji bûyeran derdike-
vin an bûyerên ji hevûdu dhê dibin sedemê hin tiştan an bûyeran û
ew tişt an bûyer tên di xelekckê dc digihîjin hevûdu.

Çîrok bi nîsbet romanê kurtir c. Vegotina çîrokê bi nîsbct ya ro-
manê gurrtir û kintir c, ji vegotina bi hûrikî (detalj) ya tişt û bûye-
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ran direve.
Çîrok û roman henc ku vegotina wan herikandî, teswîrên gurr û

bûyerên wan pejinê xwendevan hildikin, wisa ku meriv naxwaze he-
ta dawiyê dev jê ber de: Ji yên vê cureyê re uslûba şi'irkî dibêjin.

- EdeUyata kurdî Ugistî xwediyê pêşerojeke çilo ye ?

- Pêşeroja edebiyata kurdî bi temamî girêdayî pêşeroja gelê kurd
e. Ku gelê me bikare bigîhije mafên xwe yên siyasî û demokratîk, ez
bawer dikim ku di demeke kurt de emê bikarin vê valahiya mezin
telafî bikin û bi hindikî bigihîjin sewiya edebiyata cîranên xwe.

Ku hema bi tenê rojnama Kurdistan, kovara Jîn, Hawar, Ronahî,
Roja Nû li Tirkiyê nehata qedexe kirin û bidest biketa, ku hema bê
alîkariya dewletê biwa jî bi tenê bi kurdî nivisandin û belavkirin ne-
hata qedexe kirin, ewê rewşa edebiyata me ya kurmand îro bi awakî
dîtir biya.

Em li van deran dikarin malê xwe yê belawela berhev bikin, xwe-
dî lê derkevin û bergeha edebiyata xwe ya pêşerojê ya li welat xweş
û paqij bikin. Edebiyata miletekî di nav wî miletî de pêş dikeve û
geş dibe.

Nûdem, No: 10, 1994
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ROHATALAKOM:
"EDEBIYAT JI NÛ VE AFIRANDINEKE ESTETÎK E"

Nûdem: EdeUyatçiye, tu dikari têkiliyên edeUyatêyên Ufolk-
lorê re şirove Ukî?

Rohat: Egcr cm folklorê bi "edebiyata devkî" bi nav bikin, wê çaxc
sînorên folklorê û edebiyatê gelckî nêzîkî hev dibin. Hcm folklor
(bcrhemên devkî), hem jî edebiyat (berhemên nivîskî) du dewle-
mendî û çavkaniyên hunerî ne. Edebiyat, afirandin û ji nûh vc afi-

randineke estcfîk û bedewiyê nîşan dide. Ji der vê tarîfa teng, edebi-
yat di babetckê de hemû çavkaniycn nivîskî jî hildiçînc nav xwe.
Eger em tenê tarîfa jorîn bidin ber çavan, folklor û edebiyat ji alîkî
de zcdetir ji hev cuda dibin, ew jî tiştekî şeklî ye, tenê mirov dikare
bêje ku nivîskarên berhemên folklorîk ne kivş in, lê belê nivîskarên
berhemcn cdebî diyar in. Dema cm ji van gotinên klasîk dûr dike-
vin, em dibînin ku di navbera foklorê û cdebiyatê dc rêkilî, pêwendî
û nêzîkahiyên gelck jîndar hene.

Civateke wek dvata kurdî bi dirêjahiya salan di zikê tebiyetê de ji-
yayc, ziman lê hatiye qcdexekirin, dijmin timê ajotiyc ser, vê civatê
çawa em dibînin bi saya folklorê tenê xwe îfade kiriye, dil û mêjûyê
dvatc fonksiyonên hunerî, artistîk ji xwe re peyda kirine. Gelek ber-
hemcn huncrî bi salan li ser zar û zimanê civatê mane, hatine gihîş-
tine van rojên îroyîn. Folklora mc, ji bo edebiyatekc nûjcn dcwle-
mcndiyeke herî mezin e, ji me rc îmkanên bêsînor pêşkêş dike.
Eger ev îmkanan neyên zanîn, neyên bercvkirin û neyên lêkolandin,
mcrcên afirandina edebiyateke nûjen û hevdem tune ne. Ji ber ku
folklor ne tenê ji aliyê temayên cuda, ji aliyê stil, ziman û çandî de
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penccreyên dewlemendiyên nûh li pêşiya me vedike.
- Gava edeUyata devkî derbasîya nivîskî dibe, divê li çi bêtefiki-

rtn? Tu avakirina romanêya li ser berhemên foUdorîk çawan diU-
nî?

- Berhcmên folklorîk dema tên berev kirin, derbasî ser kaxizê di-
bin, ji devê xelkc çi derketiye, pêwîst e wisan jî bê nivîsîn. Kesên be-
revkar mafê wî tune ye ji ber xwe tiştan tevî van berheman bike an
jî van berheman angorî xwe serobino û berovajî bike. Ji ber ku karê
fölklorîstan ne ajîtasyon û propaganda ye, karê wan berevkirin û şi-

rovekirin e. Dema hemû şax û versiyonên van berhcman hatin be-
rev kirin, derbasî ser kaxizê bûn, êdî ew dibine malê xclkê, nivîska-
rck mafê wî tune ye, li van berheman xweyî derkeve û wek nivîskarê
wan xwe bide nîşan kirin. Ji aliyê din nivîskarek dikare berhemeke
folklorîk ji berhemeke xwe ya nûjen û edebî re bike bingeh. Lê belc
pêwîst e ji giyanê (ruh) vê berhemê yê dîrokî û dvakî dûr nekeve.
Eger nivîskarek dema dixwaze şaxeke edebî ya van berheman ji nûh
ve binivîse, pêwîst e bingeh û stûnên berhemên folklorîk zêde ne-
hejîne û kincên mayîn, kincên "xerîb" li mêrxasên van berhemên
folklorîk neke. Dema her tişt hate guhartin, wê çaxê ew tam û leze-
ta ku di wê berhemê de heye, winda dibe, berhem dibe berhemeke
rijî û bêtam, hejmara "mêrxasên nenas" zêde dibin. Tiştê ku nivîs-
kar di vc berhema nûh de dikaribe nîşan bide, ne guhartina navero-
kê mêrxas û derdor e, zêdetir îfade, bikaranîna zimên û îmkanên
hunerî ne. Ev yeka ji bo romaneke ku li ser berhemeke folklorîk ha-
tiye nivîsîn jî, derbas dibe.

- Carinan muneqaşeya heb4n 4 nebûna romana kurdî tê kirin.
Tu dikarî U kurti behsa dîroka romana kurdî Ukt. Rewşa romana
kurdî îro çawa ye ?

- Ez bawer dikim ku muneqaşeyên hebûn û tunebûna romana
kurdî nc ku ji ber romanên kurdî bi hejmar tune ne, ev muneqaşe-
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yan zêdctir li ser "tunebûna romanên çê" rên kirin. Egcr cm pêşkc-
tina romanê li Fransayê, Ingiltcreyê, Spanyayc, Rûsyayc û Kurdista-
nc bidin hcmbcrî hev, rûberî hev bikin, hem ji aliyê jimarê, hem ji
aliyc bilindbûna qendya van berheman de cudayiyekc mczin heyc.
Kesên ku dibêjin "romana kurdî tune ye", baweriyên xwe li ser van
rûberîhevkirinan ava dikin. Baweriycn wan ji gazin, lomc û rexnan
pêk tcn. Ev kesan pey "kvalîtê" digcrin û baweriyên li ser vc pîvanê
formule dikin.

Bi baweriya min, nc tenê roman, di her warê hunerî de pêwîst e
mirov rewşa wî welati, îmkan, mecal û mercên wî welati jî bidc bcr
çavan. Li hcr welati, çand, huner û edebiyat, angorî pêşketina dva-
tê ya dîrokî, dvakî û aborî ji xwe re tempoke meşê bi dest dixe. Ji
ber rewşa Kurdistanê ya siyasî, dvarê ev firseta pêşkctinê dereng bi
dest xistiye an jî hewl dide, tekoşînekê dide ku xwc bigihîne vê fir-
setc û bi dest bixe. Bi kurti rewşa welarên bindest wek Kurdistanê
timê ji pêşketinekc çandî re bi dest nade. Ji ber ku di jiyana rojane
de çawa em dibînin şerê hebûn û tunebûnê, mirin û jiyanê li vî we-
latî dajo. Helbet di nav van dubendiyên jiyanê yên tûj de karên çan-
dî, huncrî û cdebî jî, ji îmkanên pêşketinê û xurtbûnê bêpar dimî-
nin. Egcr em muncqaşeyên "romanên baş" û "romancn xirab" ba-
vêjin alîkî, em dibînin ku wek destpêk ceribandinên romannivîsê
kêm bin jî, hejmara romanên ku bi kurdî tên nivisîn bi şermî be jî,
roj bi roj zêdcrir dibin. Di vî warî dc çend nivîskarên kurdên "Sov-
yet" wek Erebê Şemo, Hedyê Cindî, Eliyc Evdilrehman, Seyîdê
îbo, Egîrê Xudo wek roman çend berhem pêşkcşî xwcndevanan ki-
rine. Ji der vê, nivşê li dcrvayî wclat jî çend ceribandinên mayîn ha-
tin weşandin, wek romancn Bavc Nazê, Mahmud Baksî, Nurî Şem-
dîn, Mehmet Uzun, Şahînê Sorekî, Hesenê Metê... Eger em roma-
nên ku li Kurdistana Iraq, îran û Sûriyê hatinc weşandin jî, li ser
van romanan zcde bikin, hejmara wan ji niha ve bîsfî dcrbas dibc.
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Ji ber van "statîstikan" mirov nikare bêje ku romana kurdî tune ye.
Ji aliyê din çawa em dibînin milletekî wek kurdan ku ji bîst mîlyo-
nan zêdetir e, jê rc bîst roman dikevin. Dema mirov vê tabloya reş
dide ber çavan, baweriya "romana kurdî tuneye" xwe dispêre kîjan
dîwarî, mirov vê yekc jî baş dibîne. Mirov vê carê gelek dilsar, bîn-
teng û qudumreş dibe. Ne tenê bawcriya "romana kurdî tuneye",
baweriya qet tiştekî me tune yc, bi vî tehrî ji xwe re starckê dibîne.

Rast e, gelck tiştên me tune ne. Xwendcvan, rexne, teşvîk û ade-
tên xelatdayînê û gelek tiştên mayîn jî di nav me de tune ne. Kurd
hcla hê kulikekî bidin ser tipa "U" û tipa "I" an na, bi salan vê yekê
munaqcşe dikin, rewşa me ev e, ya başrir mirov vî kulikî bide serê
xwe, rûnê û bifikire. Ji ber ku alfabeyeke ku milletek li ser li hev bi-
ke, tune be, wê demc mirov têdigihê ku em ne tenê ji romana kur-
dî, hê ji gelek tiştan bêpar in. Ev e rewşa romanc û rewşa me kur-
dan.
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HESENE METE:
"EDEBIYATA KURDÎ XWE SERAST NEKIRIYE"

Nûdcm: Têgotin ku çiroka kurdiya n4jen cara pêsî di destpê-
ka saUn nozdehan de hatiye nivîsandin. Çîroka kurdî îro di çi

merheUdeye?
Hescnê Mctc: Kî çi dibêje bila bibêje. Zêde ne girîng e ku bi kur-
mand çîroka pêşîn di kîjan dem û sedsalc dc hatiye nivîsandin. Bê-
guman wcke dîrokî mana xwe hcye, lê wisa diyar e ku mîna hemû
bcşcn edebiyatc vê çîroka pêşîn jî d negirtiye, rûneniştiye. Ez ne
serbilindê vê yckê me ku çîroka kurdî nod û çar sal beriya nuha ha-
tiye nivisandin, lê cz hêvîşikestî dibim ku pişti van nod û çar salên
xwc jî vê çîroka kurdî dyê xwe ne girtiye. Û di rewşa îro de bi qasî
ku cz dibînim, çîroka kurdî di merheleyeke serxcw dc yc. Mîna te-
ralê ku nû ji xew rabûye û hîn ruyê xwc jî ne şûştiye. Ne tenê ji bo
çîroka kurdî, ez ji bo edebiyata kurdî jî dibêjim.

- Wekhevî 4 cudayiyên roman 4 çîrokê çi ne? Kîjan karakter wan
j'i hev vediqetîne?

- Wckheviya roman û çîroka tradisyonel ew e ku cv herdu babet
jî prosa ne, cv hcrdu babet jî kêm zêde bi hev re derkctine qada lî-

teraturê, ev herdu babet jî bûyerekê vedijîne û lehcngên bûycrê bi
d û wcxt dike.

Ku em werin scr cudayiya roman û çîrokê, di vî warî de jî heta îro
gelck tişt hatine gotin. Lc cudayiyeke berbiçav nc diyar e û li ser vc
yekê li hcv jî nekirine. Li ser karekterê çîrokê weke karekterê binge-
hîn: Kurtbûyîna çîrokê yc, dibêjin. Lê ez nc bawer im ku ev jî cuda-
yiyckc rasfîn be. Ji ber ku çîrokên bi qasî dirêjayiya romanekê jî he-
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ne û hatine nivisîn.
Lc tiştekî din heyc: Tradisyona romanê daye xuyakirin ku roma-

nekc bi qasî du rûpelan kurt nehatiyc nivisîn. Lê çîrokcke bi qasî
sed û bîst rûpelan dirêj û zêdetir jî hatiye nivisîn. Bi kurtî tişrê ku ez
ê bibêjim, mijar, hûnandin, heta derekê forma çîrok û romanê dika-
nc wcke hcv bibe. Dirêjayiya çîrokê jî dikanc bi qasî romaneke pi-
çûk berfêre bibe, lc... lê heta nuha romanck bi qasî çîrokekê kurt
nebûye. Ez dibêjim cudayî ev e û çîrok zelalê romanê ye.

- Rewsa romana kurdi iro çawa ye? Di pivanên romana navnete-
wî de meriv dikane behsa romana kurdi Uke?

- Kêm zêde romana kurdî jî di rewşa çîroka kurdî de ye. Ne tenê
çîrok û romana kurdî, ez dikanim bibêjim edebiyata kurdî xwe se-
rast nekiriye. Karekterên edebiyatê ne karekterên bi serê xwe ne. Bi

gotineke din edcbiyat karekterên xwe ji ziman û kulturekê, ji dez-
geh û akedemiyekê, ji perwcrdeyiya xclkê werdigire.

Ciwamêr an jî dwanikck li mala xwe rûdine, bi tena serê xwe tiş-
tina li hcv siwar dike, bi navê romanekê dide çapê û herweha ew
berhem belav dibe. Lê dema ku zanistî û otorîta zimanekî tunebin,
akademiyên ziman û edebiyatê tunebin, rexnegir û maqûlên vî karî
funebin, xwendevan û baleke pêwîst funebin... meriv ê behsa kîjan
edebiyat û kîjan romanê bike! Ez dibêjim, ji bo me hîn gelekî zû ye
ku em behsa van tiştan bikin. Ji ber ku bi awayekî pêwîst tradisyo-
ncke me û danûsitendina edebiyateke niviskî pêk nchatiye.

Em vcgerin ser romanên xwe. Min berhemên hêja bi kurdî jî
xwendine. Lezeta roman û novelên ku min ji pênûsên biyanî girti-
yc, di berhemên kurdî de jî ez rasti wan lezetan hatimc. Lê mbca-

bin, hebûna niviskarekî û romaneke bi vê lezetê ji bo min têr nake
ku ez behsa romana kurdî bikim û bidim ber romanên navnetewî.

-Rexne çiye?Karên rexnegirên edebiyatêçi ne?
- Ez baş nizanim bê rexne çi ye. Lê ez baş dizanim bê çi ne rexne
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ye. Serqisê: Rexne ne ew tişt e ku meriv pişti xwendina sc romanan
dcst bi rexna romana çaran bike. (Ez nc bawcr im ku Xwedê ew jîrî
dabc cvdckî xwc î dunyayî.) Rexne ne cw tişt c ku meriv rika xwe li

niviskarekî girêde û bibêje ewko ne realîst e, derewan dike. Rcxne
nc cw tişt c ku rcxnegir ji ber şerm bike... ji bcr şerm bike û bi na-
vên vcşarrî li ser pirtûk û nivîskaran tiştina bibêje. An jî bi awayekî
bêmanc pcsnê nivîskaran bidc û bêsedem wan rakin ezmanê hcftan.

Bi qasî ku ez dizanim rexne tiştekî mîna neynikê yc. Neynikek wi-
sa yc ku nivîskar dikane li pêş bisekine, xêr û gunchê xwc di wir de
bibîne, bipîve û dûre xwe serast bike... Lê mixabin... di roja îroyîn
de me neynikên weha tunene. Heta nuha bi navê van ncynikan
çend şûşên derizî derketine û di wan şûşan de nivîskaran xwe nedî-
tinc, xwcndevan veciniqî ne.

Dema ku rexnegirekî xwediyê fonksiyona xwe hebc, cw ê bi ka-
rên xwe jî bizanc. Ne pêwîst e ji min an jî ji yekî weke min bibîhize
ka karên wan çi nc.

- Di avakirina edebiyata kurdî de tunebûna rexnegiran çi tesirên
neyînidikin?

- Ji bo nivîskar alîkariyek çcnabe ku başî an jî çewtiycn xwe bibî-
ne û xwe serast bike.

Ji bo xwcndevan alîkariyek çênabe ku ji valayî û veşartiyên berhe-
mê haydar bibe.

Ji bo çêbûna cdebiyatckeke kurdî bextreşiyeke bêyom e. Dema
ku rewş ev be pêşkctina edebiyatê jî êdî xwe disipêrc nivîskar. Nivîs-
kar û bcxtê xwc, nivîskar û hunera xwe, nivîskar û zancbûna xwc...

-Ji bo pêşdexistina edeUyata kurdî rola wergerê çiye?
- Gotineke mamoste Celîlc Celîl heye. Dema ku peyv tê ser wer-

gerê hertim ev gofina wî tê bîra min. Digot:" Kubariya hcr milctekî
yc ku Shakespearc bi zimanê wî hebe" . Beriya hertiştî werger: ku-
bariya zimanc kurdî ye, pcsxistina edebiyata kurdî ye, dewlemendi-
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kar û bcxtê xwc, nivîskar û hunera xwe, nivîskar û zancbûna xwc...

-Ji bo pêşdexistina edeUyata kurdî rola wergerê çiye?
- Gotineke mamoste Celîlc Celîl heye. Dema ku peyv tê ser wer-

gerê hertim ev gofina wî tê bîra min. Digot:" Kubariya hcr milctekî
yc ku Shakespearc bi zimanê wî hebe" . Beriya hertiştî werger: ku-
bariya zimanc kurdî ye, pcsxistina edebiyata kurdî ye, dewlemendi-
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ya ferhenga kurdî ye. Ziman tê dapejinandin, ziman li bêjingên zi-
manê biyanî dikeve, bi wan zimanan re dikeve qayişê û di edebiyata
biyanî de dibc xwcdîpar, peyvikcn jibîrbûyî an jî nû têne peydaki-
rin... cv hemû tişrên ha bi rola wergerê dibe...
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MAHMUD BAKSI:
"HERSTRANEKE KURDÎ ROMANEKE"

Nûdem: Tu dikarî U kurtî behsa romana kurdi 4 rewsa ziman
4 edeUyata kurdî Ukt?

Mahmût Baksî: Romana kurdî ji hebûna Memê Alan û vir vc hc-
yc. Ger îro romana kurdî bi pêş neketibe, zexelî ne zexeliya romana
kurdî yc, zcxclî ya nivîskarcn kurd e. Yanî keçik heyc, lc kesî neçûyc
cw nexwestiye, kes nêzîkî keçikê nebûye; kcçik di mala bavê xwe de
pîr bûye, bê mêr maye. Di keçikaniya xwe de xelkê xerîb dest avêti-
yê, xclkê ew ji xwc rc biriye.

Romana kurdî jî wilo ye, xelkê xerîb ji xwe re biriye, ji xwe re kiri-
ye mal. Yanî divê em sûc nexin stûyc romana kurdî. Hcr strancke
kurdî romanek e. Lê mixabin, em li folklora xwe, li zimanê xwe
xwedî derneketinc. Me ji ziman û edebiyata xelkê rc xizmet kiriye.
Me fedekariyên mezin ji bo ziman, folklor û kultura xerîban kiriye.

Loma zimanê kurdî jî îro tola xwe ji me hiltirie. Dibêje, binêr, hûn
li min xwcdî derneketin, ez jî li we xwedî dernakevim. Rewşa ku îro
cm rê de ne, cw tolstandina zimanê kurdî ye.

Niha rêtc gotin ku li Tirkiyê zimanê kurdî qedexe ye, ji ber vê ye-
kê mc nikarîbû bi zimanc kurdî binivîsanda. Ez nc di wc bawcriyê
de mc. Çunkî li Tirkiyê sosyalîzm û komunîzm jî qcdcxc bû û di
gcl ku mc dizanîbû qcdexc ye û li gor madeyên 141-142 ku hcft sal
û nîv ccza wc hcbû, lê ji bo zimanê kurdî mirov tenê du salan ceze
cUxwar. Gcr tc pirtûkck bi kurdî binivîsanda, cczayê wê du sal bûn,
lê ger te meqaleyek an jî pirtûkek li ser sosyalîzm û komunîzmc bi-
nivîsanda, hcft sal û nîv cezayê wê hebû. Me radibû ji bo komunîz-
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mê heft sal û nîv dida ber çavan, lê em ji du salan direviyan.
Ya dudan jî digotin û dibêjin nivîsandina bi kurdî zehmct e, em

nikarin fêr bibin.
Ev jî nc rast c, mirov dikare di hefteyckê de, nebû di mehekê de

fêrî nivîsandina bi kurdî bibe, lê mirov nikare di sê salan de fêrî Ka-
pîtala Marx bibe.

Wilo, mc ê biçûya li ku derê çi pirtûkek zehmet bi zimanê xelkê
hebûya, peyda bikira; girtin, zîndan û îşkence bida ber çavan, lê em
li zimanê xwc hûr nedibûn, digel ku me dizanîbû ew li ber mirinê
ye, me guh nedidayê.

Baş bû ku em derketin derve. Me li welatekî mîna Swêdê xwe nas
kir, şexsiyct û nivîskarên kurd bêhna xwe berdan, tirsa wan ji partî û
rêkxistinan neman, ew êdî ne bi serê siyasetên xwe, lê bi serê xwe fi-

kirîn û berhcmên hêja afirandin.
Swêdê jî qîmet da vî karî, sazgehên wê bersiva pirsên aborî dan û

îro zimanê kurdî roj bi roj geş dibe.
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MEHMED UZUN: "ROMAN HUNERA CIVATEN
PÊŞKETÎ Û MODERN E"

Nûdcm: Pirsa yekemin ez dixwazim emji ronesansê destpê bi-
kin. Di van demên dawi de terma "ronesans"geUkt di nava

kurdan de tê bikaranîn. Di ziman 4 edebiyata kurdt de behsa rone-
sansê tê kirin. Tu dikart ronesansê şirove Ukî? Di dema ronesansê de

çiguhertin di huner 4 edeUyatê de çêb4ne? Ronesansa ku kurd behs

dikinçiye?
Mehmed Uuzun: Em ji ku dest bi vê pirsa gelekî zehmet bikin? Ji

ronesansê, tarîx û tevgcra ronesansê? Yan ji rewşa aloz, kambax û
tevîhcv a kurdan? Heyc ku ya herî baş destpêkcke basîd e. Hin ras-
tiycn kurdan ên basîd û bcrbiçav hene; kurd jihevketi ne, welatê
kurdan perçc ye, ferq û nakokî di navbera navçe, dever, dh, eşîr,
malbat û hêzên siyasî yên kurdan de bêhejmar in. Loma jî di tu me-
seleyî dc, tu carî, yekitiyekc xurt a kurdan nehatiye pê. Loma tişrên
ku cm li scr rewşê û cclebcn pêşketinê bibêjin, tu carî, ji bo hcmû
Kurdistanê, derbas nabe. Heye ku ew ji bo hin mintiqeyan rast bin,
lê nc ji bo hcmû wclêt. Ev rastiyek ji rastiyên basîd (lê nexweş) ên
kurdî yc. Em bên ser ronesansê...

Ronesans? Ronesansa ziman û edebiyata kurdî? Ronesans ku go-
tineke latiriî yc, "mot a mot" zayîn û vejîn e. Nûkirin û ji nû ve ava-
kirin c. Ronesansa ku di qimên 15-16-an de, li îtaliyayê hatc pc û
pê rc li hemû Ewrûpayê belav bû, meriv dikarc bibcje, ev tişt kir; d-
hanê ji dewr û dewranên kevn qulipand ser dewr û dewranên nû.
Bi hcr awayî, di her aliyê jiyanê de. Wê rûpelcke kevn a tarîxî girt û
yeka nû vckir, riyên nû pêşkeşî însaniyetê kir, cîhan bi pcş dc, bcr bi
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serfiraziyc bir. Cîhana kevn ji eşîr, mal, malbat, mîrekî, bajar û navç-
cyên biçûk hatibû pê. Dewletên neteweyî (nasyonal) nîn bûn. Axa,
beg, mîr û serekên dînî di wê dhana kevnde hespê xwe taw didan.
Cîhan, ya wan bû. Ronesansc ev yeka hanê, ji binî, guhert. Wê dvat
guhert, ziman guhert, rabûn û rûniştin, edet û ûsila dvatê guhert,
çand û hunera dvatê guhert, hes û bîrê dvatê guhert, hîs û nêrînên
merivan guhert, pêwendiya serdestî û bindestiyê guhert. Ronesans
têkoşîncke piralî û bêhempa bû, -li hember cîhana kevn. Voltaire di
kitaba xwe "Essai sur les moeurs et l'esprit des nations" (Ceribadin
li ser edct û ruhc nctcweyan) de behsa vê guhertinê dike. Di cîhana
kevn de însan ne azad bû, ew bi gelek celeb qeydan hatibû girêdan.
însan, mîna şexş û kes, nîn bû, ew mensûbê cîhekî, tiştckî bû. Ro-
ncsansê însan kir însan, însan kir şexs û kes (indiviud). Kitab û an-
sîklopediyên li ser ronesansê weha dibêjin; peydakirin û pêkanîna
kesahî û şexsiyeta meriv, bi serê xwe, şoreşeke bêhempa bû. Makya-
veli ku bi kitaba xwe "Mîr" bû ramangirê siyaseta gerandina karên
dewleta nû, teoriyên xwe li ser ev kes û şexsiyeta nû ava kir. Rcber
û pêşewayên heyama ronesansê, mîna Columbus, Copernicus, Lut-
her, Kalvîn, Rabelais, Montaigne, Shakespeare, Cervantes û hwd.
hîmên bingehîn ên cîhana ku li ser pişta kes û şexsan e, lêkirin. Bê
guman bi hezaran zehmetî. Bê guman tevî muxalefeteke çavsor û
dijwar a hêz, quwet û berdevkên cîhana kevn a rizyayî. Hingî? Hin-
gî, meriv dikare bibêje, ku ronesans şoreşeke guhertinan bû. Wê zi-
kê eva tarî a avis qelaşt û şoreşeke bêrawest anî pê.

Esas û qayideyên vê şoreşê gelek in. Lê me, li vir, ew hemû na-
vcn, ji bo bersîva pirsa we, bi tenê yek, dido divên; humanîsm , ki-
tab û lixwevegerîn. Eger ronesans û tevgereke cîhanî û hemû cîhan,
hêdî hêdî guhert, ev yeka bi saya humanîsmê û kitaban bû. Huma-
nîsmê dinyaya dvat û merivan pir fireh kir, dvat û merivan ji qali-
bên cşjrî, malbafî, mîrekî, navçeyî, berberî û dijminahiya hundirî
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rizgar kir. Humanîsmc cîhana bêser û bêdawî pêşkeşî merîva kir.
Wê kirasê pir teng ê hesûdî, fesadî, dexcsî, bcrbcrî ku ji nczanî, paş-
temayin û cehalerê dihatin pê, çirand û kirasekî nû yc "modcrnitê"
li dvatê û mcrivan kir. Wê dvata merivan û hemû dhan nêzîkî hev
kirin. Herçî kitab bû, ronahî reşand ser dvatc, dinya biçûk kir, dvat
û merivan perwerde kir, rê li îlîm, çand, edebiyat û hunerê vekir;
bîr, hcş, hcst, ziman û ruhiyeta meriv nû kir. Kitabc cdebiyata cîha-
nc ji scr lêvan veguhest ser tipan, edcbiyateke nivîskî ya hemû dvatê
anî pc, qata zanîn û bîrbirinê bilind kir, pîvanên îlmî û muspet ava

kirin... Û lixwevegerîn, lixwevcgerîna ku ji bo kurda jî pir pcwist c;
ronesans şpreş bû, nûbûn û nûkirin bû, lê li ser heyin û mcdeniyeta
kevn a pozîtiv. Nivîskar, alîm û ronakbîrên ronesansc li reh û rêçên
xwe jî hûr bûn da ku "merivê/a nû yê/ya ronahiyc" bînin pê. Za-
nîna ronesans û pêşketina tevger û heyama ronesansê ji bo kurdan
û rewşa ku ew tc dc nc, gclekî girîng e. Hem ya gisrî hem jî ya her
welatê tayberî. Mesela tevgera ronesansa Alemanyayê ku bala rêberê
tevgera vejandina ziman û edebiyata kurdî Celadct Alî Bedir-Xan jî
kişandiye, gelckî balkêş e. Alemanya ku ji mîrekiyên bûçûk dihate
pc û ne xwcdiyê dcwletcke neteweyî bû, bi xêra ronesansa alemanî,
yckitiya xwc ava kir. Alemanan pêşî ji zimên dcst pê kirin. Wan ye-
kitiya zimên ava kirin, paşê yekitiya cdebiyarê û bîr, şiûr û fikra ne-
teweyî ava kirin û paşê jî yekitiya welatê xwc. Loma cgcr cm bibêjin
ku ronasans destpêka yekîtiya ziman, çand, welatan e, ez bawer im,
ew ê ne şaş be.

Baş c, rewşa kurdan? Bi ya min, heye ku ez şaş bim, lê bi qasî ku
cz dibînim, Kurdistan îro, bi awayekî giştî, di heyameke gelekî reş
de ye. Tevgcra çekdar li hersê perçên welêt, li perçc Turkiyc, îran û
Iraqê, xurt e. Bêguman, berxwedana gelc kurd pîroz c, rabûna gclê
kurd li Turkiyc hcyamcke nû ye. Lê digel vê yekê, perçebûn, berbe-
rî, dijîtî, ji hcr carc, zêdctir e. Şer li perçê Turkiyê qata hişyarî û hest
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û zanîna kurdî, gelekî bi pêş biriye. îro kurd li piyan in, li pey ma-
fên xwc ne. Lê li milê din, herwekî perçên îran û Iraqê, îro, perçê
Turkiyê jî kavil dibe, xelk ji ber zulm û zordariyê, koç dikc, welat
wêran dibc. Di rcwşeke weha de ku gelekî zîz e û jê xwîn dirêje,
behsa ronesansê kirin, hinekî ji rastiyê bi dûr e. Pêla bilind a hişjari-
ya kurdî li Turkiyc gclekî pîvanên nû yên lebata civatê û bilîbûna şi-
xulên edebî, çandî, hunerî anîne pê. Ji bo vejandina jiyana kurdî, bi
hezaran xort û keçên kurd bedenên xwe yên tezebişkovî gorbehîşt
kirine. Li Turkiyê rojnameyeke kurdî ya hefteyî "Welat" û hin roj-
name û kovarên kurdî/tirkî derketine, weşanxanên kurdî hin kita-
bcn kurdî wcşandine, hin dezgehên çandî yên kurdî jî ava bûne. Ev
hemû gavên hêja, baş û nû ne. Lê li milê din zimanê kurdî, bi leza
birûskê, dihele û winda dibe. Edet û ûsilên kurdî, edebiyata devkî a
kurdî, tarîx û medeniyeta kurdî, ji ber van pêşketinên dawî yên tek-
nîkî, winda dibin. Civata kurdî û piraniya tevgera kurdî, îro, bi zi-
manê tirkî, xwe îfade dike. Hejmara nivîskarên ku bi kurdî dinivîsin,
bi tiliyên destan rên hijmartin. Hejmara kitaban pir û pir kêm e.
Meriv nikare bibêjc ku jiyaneke felsefî, îlmî, hunerî û ronakbîrî ya
kurdî hatiye pê.

Hcrçî dcrveyî welêt û Ewrûpa ye, meriv dikare bibêje, tevgera
çandî, edcbî, hunerî û zimên a kurdî, kêm-zêde bi tcnê li Swcdê hi-
nckî xurt c. Lc li Swcde jî, hejmara kitabên ku di salekê de derdike-
vin, hemû bi hev re, nagihên sedî. Rast e, di warê standardîzasyona
zimanê kurdî de hin gav hatine avêtin, navên nû yên edebiyata kur-
dî derkctine; roman, kurte-çîrokên modem, şano û kitabên çeşnên
nû yên edebiyarê weşiyane, hin kovar û rojname çap bûne, klasîkên
kurdî qulipîne ser tîpên latinî, folklora kurdî heta radeyekê hatiye
nivîsîn. Lê ka humanîsm, ka dvat û jiyana kurdî ya kitaban, ka yekîfî
û hcvkariya dvat û însanê kurd, ka kûrahiya tevgcrên îlmî ycn kur-
dî, ka tcvgera vejandina reh û rêçên kurdî? Ka seferberiyên xwendin
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û nivisîna zimanê kurdî?.. Ev pêşketin, kar û şixulên hêja ku min li

jorê qal kirin, tcra tcvgcrckc roncsansa kurdî nakin Hcye ku cv, di
rojên pêş dc, bibin tovc (embriyon) ronesansa kurdî. Lc nc îro.
Hevalên ku îro ji roncsanseke kurdî behs dikin, ji realîtc bêtir, beh-
sa daxwazekê dikin, ew daxwazekê tînin zimên. Roja ku zimanê
tcvgcra ronakbîrî bû kurdî, yekitiya ziman û edebiyata kurdî hate
pc, hejmara kitabên kurdî gihîşte deh hezaran, hejmara nivîskar, za-
ne û ronakbîrên kurdan gihîşte hezaran, kitabxanên kurdî ava bûn,
akadcmî, cnsrîtu û yckitiyên îlmî, çandî, edebî yên hcmû nctewayc
kurd hatin pê, wc rojê, belc wê rojê, cm ê behsa ronesansa geş a
kurdî, ronesansa ku îro pir pêwist e, bikin...

- Di şaxê edeUyatê de hunera romanê ne zûde ye, n4 ye. Don Qu-
ij'ote a Cervantesji romana pêşî tête hesibandin, evjî bi kultura bur-
jûvazî 4 civaka kapîtalizmê ve têgirêdan. Geloji bo çi roman berhe-
meke civaka kapîtaUzmêye? Sedemên wêyên dîrokt 4 civakt ci ne?

- Di warc huncra romanê de, mîna destpêk, kitabên tarîxa edebi-
yata dhanê navê 5 nivîskaran hildidin; Ccrvantes (Ispanya), Grim-
melshausen (Alemanya) Defoe û Swîft (Engilistan) û Le Sage
(Fransc). Gclo van nivîskarên ku bûne nemir, çi kirine? Eger meriv
pir bi kurtahî qal bike, wan ev tiştên nû di edebiyarê de anîne pê;
şêweycn nû yên vegotinê ava kirine, jîn û ruhekî nû danc vcgotinê,
hîs, pcjn, bîr û ruhiyctekc nû jenandine, risandinc û hûnandine...
Wan cdcbiyatên xwc yên neteweyî derxistinc qatcke bilind, lê her-
weha pîvanên nû jî danc edcbiyata cîhanê, bi berhemên xwc, dhan
biçûktir kirine. Ew hem neteweyî hem jî navnetewcyî bûnc. Li scr
riya ronesansa nctewcyî û navneteweyî, wan ziman, edebiyat û şc-
wcycn vegotina edcbî nû kirine. Wan hîmên çeşneke nû ya edcbî
danîne roman...

Mîna hcr tiştî, edebiyat jî bi wext û heyaman ve girêdayî ye. Her
wcxt û hcyam awa û şêweyên xwe yên taybefî yên edebî tîne holê.
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Her pêwendiyekc nû ya dvakî, her guherîna şexs û şexsiycrê çeşnên
xwe yên taybetî yên edebî tiriin pê. Roman encamekc riya ronî û di-
rêj a ronesansê, zaroka heyameke nû ya însaniyetê ye. Mîna ku hûn
jî dibêjin, roman hunera nûjen a edebî ya hcyama kapîtalîzmê ye.
Ev nivîskarên ku min li jorê qal kirin, hêz û quwcta xwe ya guherîn
û nûkirina ziman, huner û vegotinê ji ku stendin? Naxwc wan hêz
û quwetek, bîr û şiûrek, hîs û hesteke nû diviya da ku wan bikaribi-
ya çeşn û hunercke nû ya edebî ava bikira? Wan ev tişt ji guherînên
heyama xwe wergirtin. Ew dûrbîn û rêber bûn, li pêsiya dvatê bûn.
Hê di dcstpêka guhcrînan de, wan bîhn, tahm û rengên nû yê gu-
herînan dîtin û berhemên xwe li gora wan ava kirin.

Ne hewce ye ku ez wan guherînan, li vir, bi dûr û dûrêjî binivî-
sim. Haya me hemûyan ji wan heye; cîhana feodalîzmê hildiweşiya,
çîneke nû ya desthilat dihate pê, burjuwazî. Digel burzuwazî, cêwi-
kê wê prolcterya jî dihate pê. Çîn û komên din ên nû yên dvatê di-
hatine pê. Hem burjuwazî hem çîn û komên nû, tevî tiştên din,
hewccdarî şcweyên nû yên vegotinê bûn. Şêweyên welê ku bikari-
bûna guherînan salix bidana, ziman û ûslib nû bikirina, nûbûn û
vejînê nîşan bidana, "merivê/a nû yê/a ronahiyê" taswîr bikirina,
xwe bi gel, çîn û komcn din ên civatê bigîhandina, lê di eynî wextê
de, ji berhem û escrên heyamên kevn, ji şêwe û çêşnên vegotinê
yên kevnar jî destkevti bûna. Çi? Kîjan?

Roman...
Belê, roman, hunera romanê, celeba nû ya vegotinê, weha hate

dinê. Romanê weha dest bi jiyana xwe ya dirêj, geş, balkcş û rengîn
kir. Roman nû ye, nûyitî ye, lê ew li ser hîmên çêşnê kcvnar rawesta
yc. Roman vcdibêje, lê ew agahiyên civakî, tarîxî, siyasî, çandî û
edcbî jî dide. Roman tevger, şoreş, guherîn û dewr û dewranên
kcvn/nû salix dide, lê ew li ruh û hestên şexs û kesan jî hûr dibc.
Roman xwcndevanan dibe dhanên cîhê, lê armanc analîz û lêhûr-
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bûna ruhiyeta xwendcvan bi xwc yc. Roman şihîrî yc lc nc şihîr e;
destanî ye, lê ne destan e; şanogerî ye, lê ne şano ye; çîrokî û efsane-
wî ye, lê nc çîrok û efsane ye; îlmî yc, lê ne îlm c, felsefî yc lê ne fel-
scfe yc; psîkolojîk e, lê ne psîkolojî ye... Nc hcwce ye ku meriv lîstê
dircj bikc. Roman ev hemû rişt in, lê nc tiştck ji van c jî. Roman,
roman c. Roman hunera dvatên pêşketi û modern e, şêweyc vego-
tina merivên heyamên nû yc. . .

-Roman çawanji destanê tê veqetandin? Ferqîyeta wan çiye?
- Roman huncra hcyama kcs û şexsên nû ye, lc destan ya heyama

kom û komikên kevnare ye. Roman ji aliyê şcxs û kesekî tê nivisîn,
lê destan avahiyeke dvarê ye. Xwediyê romanê diyar e, lê yê destanê
hemû dvat c. Roman bi hizr, bîr, zanîn, ked û quweta şexsekî ava
dibe, lê di destanê de keda hemû dvarê û nifşên dvarê heyc. Ro-
man encameke xebata şexsî ya nivîskarekî yc, lc destan encameke
salan, sedsalan a lebata dvatê ye. Roman, di destpêkê de, rê nivîsîn,
lê destan tê gotin. Roman tê nivîsîn û karê wê xelas dibe, lê desta tê
gotin û vcguhestin û guhertin, ji nifşekî kevn ta nifşekî nû. Di ro-
manê de hcr celeb şêweyên vegotinê henc, realîst ne rcalîst, çêkirî,
ncçêkirî, û hwd. lê destan, bi gişti, xwediyê şêweyekê ye; ncrealîst û
efsanewî. Deh, panzdeh, bîst, sîh, çil, sed şêwc û variyantên roma-
nekc nivisî tune ne û nabin, lê yên destanê henc û dikarin hebin.
Eger ne bi qesta rabûna karê hunerî û estefîkî be, kes nikare li ro-
maneke nivîsî zcde bike û awayê xwe bidiyc, lê mcriv dikare li des-
tanekê zêde bike, bi gotin û ûsliba xwe bibêje, rengê xwe bidiyê.
Roman vcgotina hîs, pejn, deng, bîr, şiûr û hestan e, lc dcstan vc-
gotina bûycr, pêwendî û qewimandinan e.

Lê bêguman, gelek roman hene ku bi şêweyc destanê hatine nivî-
sîn. Meriv nikare wan mîna destanê qebûl bikc û bisinifirie. Ew, bi
zanîn, bi ziman û ûsliba destanê, bi awa û şcweyên vegotina desfa-
nê, hatine nivîsîn. Lc kcsê ku wa nivîsiye, diyar e, armanc û hedefên
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wî diyar in. Eger ez hin mîsalan bidim, nivîskarên mîna Hermann
Broch, Per Lagerkvist, I. B. Singer, Christa Wolf, îtalo Calvino,
Michel Tournier, Yaşar Kemal û hwd. jî ev celeb nivîskaran in. Ew
di romanên xwe de destanan, ji nû ve vedijînin. Lc destanên wan, ji
nû vc, ava bûne; ew roman in.

Kurd jî dikarin, bi rcngên nû, destanên xwe vejînin. Destanên
kurdî ku mîna lehiyekê diherikin, dikarin bibin kahniyeke bêpayan
ya romana kurdî. Gel û netewayên din ên cîhanê destanên xwe ve-
gustine ser çeşnên nû yên edebî. îlyada û Odesa bûye kahniya, hcye
ku, bi hezaran romanan. Destanên lafînî, cihû, file, çîrokên încîl û
Tewrarê bûne bingehên hêja yên romana ewrupayî. Çima kurdên
bi van metodan romanên xwe ava nekin? Kurdên ku ji herkesî bêtir
hewcedarê romanan in, dikarin, bi alîkariya destanên mîna Memê
Alan, Siyabend û Xecê, Zembîlfiroş, Cembeliyê Hekarê û Binevşa
Narîn, Ker û Kulik û yên din, edebiyateke nûjen a gelekî xurt, di
demeke kurt de ava bikin.

- Mîna ku roman di sedsaUn 18 4 19'an de xurttir biî. Fransizan,
r4san, emerîkiyangeUk deha derxistine. Berhemên wan hêji bi zewq
têne xwendin, probUmên ku wan anîne ziman hêjî aktuel in. Gelo

teknolojî 4 îndustrîalizma ku U kz bi pêş dikeve, romanê qelstir,
xwendevanên wê bi sînortir dike; an jî postmodernîzm, bikaranîna
stil 4 usl4b, tema 4 naveroka romanê êdiji bo piraniyê ne balkês e?

- Ev pirsiyara we, îro, pirsiyara dhana rojava, welarên endustriyê
û dvarên xwende ye. Pirseke weha, bêşik, ji bo kurdan ku hê nû
hunera romanê dinasin û ava dikin, xerîb e. Mîna dvat, dvata kurdî
ne dvatekc pêşketî ya cndustriyê ye û kurd jî, mîna dvat, ne xwen-
de ne, eger xwende bin jî ne yên hunera romanê. Loma pirsên we-
ha ji bo kurdan gelekî luks in. Lê dvatên rojava vê pirsê, îro, bi xur-
tî munaqeşe dike.

Berî niha bi du salan, Akademiya Swêdê konferanseke du rojî li
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ser vê pirsê amade kiribû. Gdek nivîskar û şahîrên navdar cn cîhanê
hatibûn wc konferansê. Roja duwemîn, gava dor hate şahîr û feylc-
sofê navdar ê meksîkî Octavio Paz, mîna niha rê bîra min, wî di dc-
reke gorara xwe de, weha got; "Heta ku ev cîhana kevnar li dora
royê bizivire û însan û însaniyet bijîn, heta ku haletên însanî hebin,
rewşcn xweş û nexweş, rind û kirêt êri însanî hebin, hewcedarî bi
gotin, vegorin, edebiyat û çeşnên edebî hebe. Ne roman xelas dibe,
ne jî şihîr. Ji ber ku herdu jî neynika însan û însaniyctê ne. însan jî
her hewcedarê neynikan e..."

Kî çi dibê bila bibê, kahniya romanê nemiçiqiye. Ji bervajiyc, îro ji
her carê bêtir roman diweşin. Xelk ji her carê bêtir dixwînin. Lc tiş-
tek heyc; dvatcn ewrûpa û welatên rojava, di nav van çend salên
dawîn de, guherînine mezin ên teknolojiyê tiriin pê. Civat, ji nû ve,
li gora van guherînan, bi rê dikevin. Bêguman e ku nivîskar û
xwendevanên van dvatan jî, li gora guherînan, xwe diguhcrînin, li

celebên nû yên xwcndin û nivisînê digerin, wan diceribînin, dixwa-
zin di warê nivîsîn û xwcndinê de heyamên nû ava bikin. Edebiyata
cîhanê û hunera romanê dewrên weha gelek dîtine. Di hcr destpêka
heyameke nû de, munaqeşe û guftûguh bûne, gelek caran hatiye
gotin ku roman hew tê xwendin. Lê romanê hertim, bi kirasekî nû
(geh bi kirasê modemîzmê, romantîzmê, gch bi yê naturalîzmê, re-
alîzmê...) xwe daye xwendin û îspatkirin. Rast e, êdî kes îro mîna
romana Tolstoy, romanekc bi çend hezar rûpelan nanivisîne, lê hcj-
mara romannivîskarên îro, heye ku hezar car ji dema Tolstoy zêde-
tirbe.

Bila kes meraq neke, çawan Dante, Shakespeare, Cervantes, Hu-
go, Goethe, Flaubert, Dostoyevski, Proust û hwd. do û îro nûjen
bûn/in, herwcha sibê roj jî ew ê ji nûjeniya xwe tu tiştî winda nekin
û bcn xwcndin, -tcvî nivîskarên heyamên nû-.

- Di cîhaneke ku klasîzm, realîzm, naturaîîzm, romantîzm 4 U
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dehan îzmên din munaqese kiriye 4jiyaye de, rewsa edebiyat 4 hune-
ra kurdî çawaye?

- Klasîzm, naturalîzm, romantizm, realîzm û bi dehan îzmên din
ku hûn qal dikin, ne ji bo kurdan e. Edebiyata kurdî, tu carî, heya-
mên edebî yên weha nejiyaye, tê re derbas nebûye. Ji destpêkê heta
îro, edebiyata kurdî bûye edebiyata xweparastin û berxwedana bin-
gehîn. Mîna her tiştê kurdî, ziman û edebiyata kurdî jî bûne hede-
fên xedar ên serdestên biyanî. Heye ku di dereca yekemîn de. Dij-
minên kurdan ku hertim hebûne, êrîşên gelekî xedar birine ser zi-
man û edcbiyata kurdî. Di ser de, dvata kurdî jî her girtî maye û
pêwendiyên xwe yên eşîrî domandiye. Ji lewre, ne zimanê kurdî bi
pêş ketiye, ne jî edebiyatê karibûye gavên nû bavêje û xwe bi heya-
mên nû yên cdebî bigihîne. Gava meriv piçekî çavê xwc li edebiyata
kurdî digerîne, meriv dibîne ku tema, daxwaz û armancên edebiya-
ta kurdî her parastina ziman û huwiyeta kurdî bûye. Ji ber rewşa
kambax a "konstant", nivîskarên kurdan fersend û îmkan nedîne ku
pênûsa xwe di war, çêşn û şêweyên nû yên edebî de bi kar bînin. %

99'ê edebiyata kurdî ya nivîskî, bi teknîk û estetikeke gelekî qels û
sivik, li ser berxwedan, serîhildan, zulim, zordarî, hebûn û mayinê
ye. Loma bi ya min, edebiyata kurdî edebiyata man û nemanê ye.
Meriv nikare edcbiyata kurdî bide ber edebiyatên din ên cîhanê.
Şcrt û mercên ku edebiyata kurdî tê de ye, ji yên din gelckî cihê ye.
Edebiyata kurdî ji îmkan, pêwendî, sazgeh, zanîn û perwerdeyî û
bazarên edebiyatên din bêpar e.

Edebiyata kurdî, zaroka sêwî û stûxwar a edebiyata cîhanê ye.
Herçî rewşa îro ye, meriv nizane çi bibêje. Ez pirsa we li we vege-

rînim; hûn rewşa ziman û edebiyata kurdî çawan dibînin?.. Ez ne
bawer im ku tu kes bikaribe bibêje ku rewşa ziman û edebiyata kur-
dî baş e. Eger yek bibêje jî, meriv divê pê bawer neke. Ew wê yekê,
ji bp dilxweşiyê, dibêje. Bi baweriya min, li dinyayê tu edebiyat nîn
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e ku mîna edcbiyata kurdî di nav rewşeke zîz, nexweş û kambax de
be. (Eger em welarên mîna Riwanda ku bi şerên eşîrî, bi sed heza-
ran meriv tê de hatine kuştin, li aliyekî bîhêlin...) Em divê qebûl bi-
kin ku dvata kurdî (bi giştî) û ronakbîrên wê dvarê, bi şûnde mane,
di warê pêwcndiyên navneteweyî de pir girti ne û nikarin xwe bi le-
za wext û dewranê bigihînin. Ji ber rewşa ku kurd tc dc dijîn, mcriv
nikare behsa jiyaneke xurt a edebî û ronakbîrî ya kurdî bike. Bêgu-
man hin lebat henc, lê ev jiyana edebî û ronakbîrî pir û pir qels e.
Hejmara nivîskarên kurd bi qasî tiliyên destan in, kovar û rojname
pir kêm in û pir kêm belav dibin, kitab (her celcb) pir kêm diweşin.
Kurd bi zimanê xwe pir kêm dixwînin. Pêwendiya ku di navbera ro-
nakbîr, nivîskar, kovar û rojnameyan de hene, ne baş in...

Jixwe li welêt rewş li ber çavan e. Zordarî û dijminahiya dijminên
gclê kurd bchidûd e. Hema çi bigire li her aliyê wclêt şer heye. Ii
cîhên ku rê de şer nîn e jî, bandûra şer hilawestiyc. Di rewşeke weha
de, meriv nikare jiyaneke edcbî û ronakbîrî ava bikc. Li derveyî we-
lêt jî, kurd peregende û jihevketî ne. Problemên wan ên civakî, siya-

sî û kulturî bc hcjmar in. Mixabin wan bi dvatên ku rê de dijîn re,
pcwendiyên baş û bikêr ava nekirinc, bi xurtî ncketinc nav ziman,
çand û cdebiyarên din ên dhanê. Ew îzole dijîn û edzî û esebiyera
xerîbiyê û surgûnê hcr li ser wan e. Ev adzî û escbiyet tesîrê li zi-
man, uslib, pêwcndî û berhemên wan dike. Gava meriv nikaribe
xwe nû bike û bikeve nav ziman, çand, felsefe û edebiyatên nû û bi
ava dewlcmendî û tecrubên wan ku ji bo kurdan pir pêwist in, xwe
bişp, hingc meriv li xwe û li yên xwe vedigere û ji bo ku bikaribe
xwe biparêze û hebûna xwe nişan bide, wê edzî û esebiyeta xwe, bê
pîvan û bê payan, di serê der û dora xwe de, dibarîne. Loma dijîtî
û berbcriyên şexsî, siyasî, komeleti yên kurdan pir in. Kurd di nav
derya dijîtiyan de dijîn. Di rewşeke weha de jî meriv nikare jiyanekc
xweş û bikêr a cdebî, felsefî û ronakbîrî ava bike. Û gava jiyaneke
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weha jî neyê pê, bêguman, meriv nikare eser û berhem jî biafirîne.
(Eger îro, carina, hin eser derdikevin, em divê ji bîr nekin ku ew bi
hezar zehmctiyan diweşin.)

- Di romanê de Ukaranîna zimêngirîng e. Gelo U zimanekt mt-
na kurdi ku U sedsalan e nebûye zimanê nivîsandinê, avakirina ro-
maneke modern ne zehmet e? Romana modern çiye?

- Bê guman e ku her kar û şixulê nû yê ziman û edebiyata kurdî
zehmet e. Heta meriv dikare bibêje, pir zehmet e. Ne romaneke
modern, bi zimanê kurdî, nivîsîna romanekê bi xwe, bi serê xwe,
karekî gelekî dijwar e. Nivîsîna şihîra nûjen jî zehmet e, şano jî zeh-
met e, ceribandi jî zehmet e. Zimanê kurdî, dhana zimanê kurdî,
bîhn, fahm û rengên zimanê kurdî ne yên îro û dvafa îro ne. Ew
ycn do û dvata bihurî ne. Zimanê kurdî, ji ber sebebên nas, nikari-
bûye xwe bi heyamên nû bigihîne. Ev jî rastiyên basîd ên zimanê
kurdîne.

Lê belê, meriv divê çi bike?..
Bi qasî ku ez ji tecrubên xwe dizanim, rê li ber merivan ne zêde

ne; ya meriv c israr bike û bi kurdî binivîse, yan jî merivê zimanekî
din ku ji kurdî gelekî pêşketitir e, terdh bike. Kîjan? Di hilbijartinê
de gelek faktorên şexsî, exlaqî, siyasî, civakî, edebî, aborî û psîkolo-
jîk henc. Piraniya kurdên Turkiyê, hema çi bigire, % 95'ên wan zi-
manê tirkî tercîh dikin. Çima ew weha dikin? Berî ku meriv rexne-
yên tûj li wan bigirc û wan tawanbar bike, divê meriv li ser sebeban
serê xwe biêşîne.

Eger em vegerin ser kesên ku zimanê kurdî hildibijêrin, berî her
tişrî, meriv divê bibêje ku ew hem bi karekî gelekî hêja û giranbiha
yê exleqî radibin, lê di eynî wext de, ew Donkîşotiyeke bêpayan di-
kin. Bi zimanê kurdî nivîsîn, zimanê kurdî parastin û pêşxistin, berî
her tişti, ji bo ronakbîrên kurd, wezîfeyeke exleqî ye. Hez û evîna
parastin û pêşxistina zimanê kurdî, hez û evîna însan û însaniyetê
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ye. Lê digel pîroziya vî karî, jiber rewşa ku min li jorê qal kir, karekî
Donkîşorî yc; ziman ne standard e, yekîtiya zimên çcnebûye, hê
ferheng, ansîklopedî, kitabên berdest ên bingehîn nîn in, dczgeh û
muesescyên neteweyî yên ziman û edebiyatê nîn in; dvîn, dvat û
hevûdudîtinên netcweyî yên ziman û edebiyatê naycn pê, mîsalên
nûjen ên nivîskî bi qasî tiliyên destan in...

Rewş weha ye, lê pirsiyar dîsan eynî ye; meriv divc çi bike?.. Eger
meriv biryar daye ku rahêje pênûsê û bi zimanê kurdî binivîsc, hin-
gê rê yek e; nivîsîn, nivîsîn û nivîsîn... Herkesê ku bi kurdî binivîse,
di destpêkê de û heta demeke dirêj, ê pergî zehmetiyên mezin we-
re. Ev weha ye. Ji bo min jî weha ye, ji bo kesên din jî weha ye, ji
bo bavê tevgera vejandina zimanê kurdî Celadet Alî Bedir-Xan jî
weha bû. Heta destpêka salên 1930-î jî, C. A. Bedir-Xan nikarîbû
nameyek bi kurdî binivîsanda. Lê bi saya nivîsîn, nivîsîn û dîsan ni-
vîsînê, wî bîhn û nefeseke nû da zimanê kurdî.

Ez li ser xwe bibêjim, gava min dest bi nivisîna zimanê kurdî kir,
tişrên ku min dinivîsîn, bêyî zimanê kurdî, bi her tişti dişibiyan.
Meriv dikarîbû ew bi her tiştî bi nav bikirina, lê ne mîna "nivîsarên
zimanê kurdî..." Hûn nizanin ka rebenê zimanê kurdî ji destê min
çi kişandiye, bi destê min çend caran qetl b'ûye! Çendîn car min zu-
lim lê kiriye û nezanî û qelsiyên xwe xistine ser stûyê wî! Lê ez ba-
wer im ku îro rewş gelekî cihê ye. Di destpêka salên 80-an dc, gava
min dil hebû, dest bi nivisîna romanekê bikira, hin heval û dostên
min, bi dosti bala min kisandin û gotin, "ma tu dîn bûyî, ma meriv
dikare bi zimanc kurdî tu romanan biafirîne? Çima tu bi swêdî yan
jî bi tirkî nanivîsî? Tu dê bi van zimanan, bi hêsanî, miyeser bî..."
Lc min, bi zimanê kurdî, dest bi riivîsîna romana xwe kir. Ji bcr du
sebeban;

Yek: Ji ber wê berpirsiyariya exleqî ku min qal kir û bi baweriya
min divê hcmû ronakbîrên kurd hîs bikin. Dido: Baweriya min bi
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nivîsîna kurdî hebû. Ez pê bawer bûm ku meriv ê bikaribûya, bi zi-
manê kurdî, romanek ava bikira. Berî min, kesin din ev şixul bi ser
xistibûn. Çima min ê nekira?

îro jî ez di eynî baweriyê de me; meriv dikare, bi zimanê kurdî,
romanan, heta romanên modern, binivîse. îmkanên zimanê kurdî
hene, avahî, vokabuler, rêziman, qayideyên nivisînê û xurtiya zima-
nê kurdî rê dide vê yekê. Meriv dikare edebiyateke bedew ava bike,
bi hcr awayî xwe bi zimanê kurdî îfade bike, pê bixwîne û binîvîse.
Lê bêguman, jc re wext, sebir, xebat, azîm, zanîn, lêger, temrîn û
nivîsîn, nivîsîn û dîsan nivîsîn divê... Ji xwe eger weha nebe, egcr ni-
vîskar û ronakbîrên kurd nikaribin bi zimanê kurdî xwe îfade bikin,
edebiyatekc bedew bînin pê, roman, kurte-drok, piyes, şihîra nû-
jen, ceribandinan binivîsînin, hingê tu mana nivisîna kurdî namîne.
Hingê zimanê kurdî dê ne zimanê civatê yê zînde, lê zimanekî mirî
yê muzeyan be.

Helbet, barê nivîskar, zimanzan û ronakbîrê kurdan pir giran e.
Li milekî ew divê ziman biparêzin û wî bi kar bînin, li milekî ew di-
vê li xwe, li gencîneyên folklora kurdî vegerin û li dewlemendiyên
zimanê kurdî ku îro ji bîr bûne, hûr bin û wan ji nû ve vejînin, di
berhem û eserên xwe de bi kar bînin. Li milekî jî ew divê kirasekî
nû yê modern li zimanê kurdî bikin, bîhn, tahm û rengên modern
bidinê. Yanê ew divê zimanê kurdî biguhezînin roja îro, dema nû û
bikin zimanê îro yê civat û her celeb tevgerê. Eger weha nebe û zi-
manê kurdî dernekeve qata zimanên cîran û yên din ên dhanê, tu
xelasiya zimanê kurdî nîn e. Ew ê winda be. îro gelek netewe û gel
bi vî karî mijûl in. Hinên wan li ser riya serketinê, hin jî binketinê
ne. Welatên erebî yên Mixribê, îro, gelekî hewl didin ku zimanê
erebî, di warê xweîfadekirina jiyana edebî, felsefî û ronakbîrî de der-
keve qata zimanê fransizî û li hember zimanê fransizî, xweserîbûna
merivê ereb nîşan bide. Gelek ji welatên Afrîka û Asya Dûr jî li
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hember zimanên ewrûpî seferberiyeke neteweyî îlan kirine. Heye
ku ev şer û xebata wan pûç û vala ye. Lê ew vî karî dikin. Çima
kurd ê nekin?

- Probkmên edeUyata kurdî yên bingehîn çi ne? Ji bo baskirin 4

geşkirina wê divê çi bêne kirin ?

- Her cara ku pirseke weha ji min dibe, Platon û şikefta wî tê bîra
min; di binê axê de şikeft heye. Deriyê şikeftê ronî ye û riyeke ronî
ji bcr devê şikeftê derbas dibe. Di şikeftê de merivin hene, dest, pî,
pişt, stû û lingên wan bi zîndran hatine girêdan. Pişta wan ne bi dî-
warc şicftê, ji bervajiyê, ber bi deriyê şikeftê ye. Ew deriyê şikeftê, rê
û ronahiyê nabînin, çavên wan bi tenê dîwarên tahtên şikeftê dibî-
nin. Ew nikarin serê xwe jî bizivirînin da ku derî û ronahiyê bibînin.
Her û her ew di şikeftê de ne, haya wan ji derve nîn e. Meriv di riya

ber devê derî re derbas dibin, ronahî siya wan li dîwarê şikeftê dixî-
ne. Lê kesên şikeftc, bi tenê, siya meriva dibînin.

Rewşa kurdan jî, kêm-zêde weha ye; dest û piyê wan li qeydan
ketine, bi qehîmî, ew bi hev re hatine girêdan, rûyê wan ji derî, rê û
ronahiyê hatiye zivirîn, rê û ronahî li pey wan in. Ew bi tenê dîwar
û siyên li ser dîwêr dibînin. Û di ser de jî, ew li hev nakin, ji hev hez
nakin û bi dest û piyan li hev dixin, -dewsa ku alîkariya hevûdu bi-
kin da ku ji wan qeyd û zincîran xwe rizgar bikin.

Problemên bingehîn ên dvata kurdî û herweha yên edebiyata
kurdî di nav vê tabloya kambax de veşartî ne. Problemên herî me-
zin tarîti, nezanî, cehalet, berberî û bêgavî ne. Pêşî kurd divê dcv ji
berberiyên xwe yên bêmane û bêsebeb ku pirî caran ji nezaniyê tên
holê, berdin. Ev berberî û dijîti di her warî de, edebiyat jî rê de,
hêz, quwet, daxwaz û besta kurdan dadixe nikta sifirê. Bi van prob-
leman, ne mumkin e ku meriv bikaribe edebiyateke geş û bedew
ava bike. Û ne mumkin e ku meriv xwe bi derî, riya ronî û tîrêjên
ronahiyê bigihîne. Hin gavên pîroz tên avêtin, li vir, li wir, kesin,
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komin hin tiştên hêja dikin û hin berhem û eser diafirînin. Ew li ber
dilê min pir czîz û bi qîmet in. Lê ew nikarin xwe li ber pêlên ber-
berî û perçebûnê rabigirin.

Edebiyata kurdî, îro, hewcedarî germahî û samîmiyetê, birarî û
dilsoziyê, zanîn û pisporiyê, rabûn û geşbûnê, hebûn û yekitiyê ye.
Ji bo vê yekê jî kampanya û seferberiyên mezin û boş pêwist in. Ka-
rên weha jî ne karê şexs û kesan in; divê civat, hêz û quwetên dvakî,
siyasî û aborî bi karên weha rabin.

Em divê xwe bi mêjî, şêwe, ziman û ûslibên xebarê yên medenî
bigihînin. îdeolojî û siyasetên wan çi dibe bila bibe, lê yên medenî.
Me dezgeh û mueseseyên medenî, xebat û lebatên medenî, hedefû
armancên medenî divên.
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TEYRIKE ÇEME XERZAN

Nûdem: Bi fikira ku wê dema zarokti 4 xortaniya Mahmûd
Bakstji bo xwendevanên me baUtês be, ez dixwazimgotinê bi-

hînim ser wê demê. Jiyana teyawêdemê çawa b4 ? Gelo tu dikari hi-
nekt li ser wê demê bipeyvî?

Mahmûd Baksî: Ez heta heft saliya xwe li gundekî Xerzan di-
mam. Weke pir zarokan, min jî ji sewalan(heywanan) hez dikir, ne-
maze ji cewrikan... Şeş heft cewrikên min hebûn. Min ji her tiştî bê-
tir ji wan hez dikir. Hema bibêje, min bi wan re dixwar, ez bi wan
re radizam, di zaroktiya xwe de, gorî ku mezin dibêjin, ez zarokekî
şûm bûm. Ez ne zarokekî mulahîm bûm. Pir caran min û zarokên
gundiyan li hev dixist, me serê hevûdu dişikand. Ji ber ku kalikê
min axayê gund bû, gelek caran zarokan newêrîbûn bela xwe li min
bidana. Zarokên mezin ji tirsan xwe di bin min de davêtin er-
dê.Wan dikaribûn li min bixistana, lê li min nedixistin. Qaweta wan
hebû, lê qaweta wan nedigihîşte min. Di heft saliya min de me
gundê xwc terk kir, bavê min berê me da bajarê Bismilê. Bavê min
dixwest em jî wek xalê xwe, kalikê xwe, bapîrê xwe feodal bimînin,
di bin tesîra dîn de bimînin. Min di sala 1952'an de li Bismilê dest
bi dibistanê kir. Cara pêşî, wê çaxê ez têgihîştim, ku zimanekî min
yê taybeti heye. Li dibistanê kurdî qedexe bû. Rojên pêşî ez di sini-
fê de şaş û marmayî mam, min şok derbas kiribû. Ne mamosteya
min ji min fêhm dikir, ne jî min ji wê fêhm dikir. Loma jî wê bi xct-
kêş û şîmaqan li min dixist. Min hezkirina xwe ya zimanê kurdî ji
zilma wê girt. Min fêhm kiribû ku ez ne yek ji wan im. Paşê dîsan
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me bar kir, em çûne Bîtlîsê. Min li wir dibistana destpêkê xelas kir.
Pişrî wê ez çûme Ergeniyê, dibistana mamostetiyê. Di sala 1963an
de cdî ez xortekî nûgihîşti, 18-19 salî bûm. Min çavên xwe ne tenê
li pirtûk û rojnameyan, lê herwisan min çavên xwe li keçikan jî dige-
rand. Kêfa min gelekî ji Diyarbekirê û ji keçikên Diyarbekirê re di-
hat. Bîranînên Diyarbekirê li ba min zahfin. Digel wê germa Diyar-
bekirê ya dijwar, gava mirov li kuçe û kolanên wê çav li keçikekê di-
ket û li hev dinêhêrt, ew germa wê bi carekê ve sar dibû, dilê mirov
hênik dibû.

Di salên 63- 65'an de ne xêr û ne bi ahlen, me çû ji tirkan re leş-
kerî kir, li wir jî me têr lêdana xwe xwar. An wê bigotana, zimanê
te ne baş e, an wê bigotana tîpa te ne wek tîpa me ye... Bi kurtebirî
ez bi kude biçûma, bela min bi min re bû. Bela min jî zimanê min
bû, zimanê min jî kurmanciya min bû... Piştî ku min leşkerî xelas
kir, di sala 1966'an de li Batmanê rojnameyek derdiket. Ew rojna-
me ji heftê carekê bi navê" Batman Gazetesî" derdiket. Cara pêşî
min di qundka wê rojnameyê de nivîsî. Wê çaxê, bayê sosyalîzmê jî

li ba me pêl dibû, min jî xwe jê nehişt û bûme sosyalîst. Edî li derû-
dora me çiqas axa, beg û şêx hebûna, min ê tep û rep li dijî wan bi-
nivîsiya. Ew jî li gorî wê demê tiştekî mantiqî bû. Heger min wê
demê li dijî pepûkên karkeran binivîsiya, wê kesî ji min re negota,
bijî. Min bela xwe li yên herî qerase dida. Ez di sala 1968'an de li

Batmanê bûm serekê TÎPê(Partiya Karkerên Tirkiyeyê). Di eynî sa-
lê de jî ez bûm kandîdatê reîsê belediyê. Lê ji ber ku temenê min
piçûk bû wan destûr nedan ku ez bibim reîsê belediyê. Paşê min
berê xwe da Stenbolê.

Cara pêşî di sala 1969'an de romana min ya bi navê "Mezra Bo-
tan" li Stenbolê derket. Roman bi tirkî bû, lê li ser rewşa kurdan
bû. Di salên 701 dc jî pirtûkeke min ya din derket. Ew pirtûka min
li ser rewşenbîrekî tirk, bi navê" Şadî Alkiliç Davasi" derket. Gava
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ew herdu pirtûkên min derketin, di derheqa min de ji 141-142

dadgeh vebû. Ji ber hevpeyvîna min ya bi Mihrî Belî re jî dîsan dad-
geh vebû. Min di pir konferans û dvînên xwe de doza kurdayetiyê
dikir. Danûstandinên min bi DDKO'yê re pir xurt bû. Di navbera
1968-70'yî de ez di DîSKê de sendîkayî bûm. Ji ber ku ez bi karke-
rên endamên DîSKê re bi kurdî dipeyvîm, Kemal Turkler îfada min
stand û cz ji kar avêtim. Ji aliyekî ve ez ji kar avêtim, ji aliyekî jî ve
rîskeke mezin hebû ku wan ez tewqif bikirama. 26'ê tcbaxa
1970'yî, min xwe bi paseporteke sixte, bi otomobîla hevalekî xwe
avête Almanyayê. Ez yanzdeh mehên gurover li Almanyayê mam û
ez di 25'ê gulana 71'ê hatime Swêdê. Ew roj e, ev roj e ew keçika
delal ya Diyarbekirî, ku min pir jê hez dikir, li wir, di bin germa
Diyarbekirê de ma, ez jî li vir ketime binê sifirê, yanî di bin serma
Swêdê de mame.

- Geloji derketina derveyî weUt wêdetir tu riyên din tune Uîn? Te

nikaribû nivîskariya xwe li weUt bidomanda?
-Na, ji xwe ez hê di sala 68'an de ji welatê xwe hatibûm dûrxis-

tin.
Ez li Stembolê bi dh bûbûm. Stembol ne welatê me yc. Li ba

min fcrqa Stembol û Atina, ferqa Stembol û Stockholmê tune ye.
Yanî îmkanên min ku ez bikaribûma vegeriyama Batmanê, Sêrtê an
jî Diyarbekirê bimama, bijiyama, tune bû. Baş bîne bîra xwe, ez di
1968'an de serokê TlPê bûm, min xwe sosyalîst îlan kiriye, xelkê
wê çaxê bi ayct û quranan newêrîbûn xwe nêzikê kescn sosyalîst
bikirana, ya din jî çiqas kurdperestên wc demê hebûn, danûstandi-
nên min bi wan hemûyan re hebû. Ji ber wê yekê ji çavên MITê jî
hcrtim li min bûn û dixwestin min winda bikin.

Ya din jî romana min,"Mezra Botan" erê bi tirkî bû, lê hemû li

ser kurdan bû. Vê yekê jî gelek bala Mîtê dikişand. Sê rê hebûn; an
cz dê bihatama girtin, di girtîgehê de biriziyama, an ez ê ji aliyê
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MÎTê ve bihatama kuştin, an jî min ê welatê xwe terk bikira. Min
ev riya sisiyan ji xwe rc hilbijart û ez derketim derveyî welêt, ez ha-
tim Ewropayê. Ji aliyekî ve jî, derketina min ya Ewrûpayê gelekî
baş bû. Bi rasfî hewcedariya kurdan bi dîplomasî û naskirina Ewrû-
payê heye.

- Diyar eewroj'eev roj e, tu venegeriyayî weUt. . .

-Erê, ez vcnegeriyame...
- Di civîn 4 civatan de, di sahî 4 dîlanan de, di sohbetan de,gava

qala weUt, qala zozan 4 çiyayên weUt, qala xweşiya weUt dibe, tu
axtnên k4rji dil dikişînî; di awirên te yên melûl de mirov hesret 4
hezkirina salan diUne. Gelo tu çima riyekê naUnî 4 naçî vî welatê
ku tu li wirji dayikê bûyî 4 evqasî jc hez dikî?

- Min digot ez ê di jiyana xwe de keçika Diyarbekirî, ya Fatih
Paşayê ji bîr nekim. Min digot, heger ez bi wê keçikê re nezewicim
û ez rojekê wê winda bikim, ez ê xwe bikujim. Ne gengaz c, ku ez
bê wê bikaribim bijîm, pişti salekê du salan min ew keçik ji bîr kir.
Ez wisan bawer im, ku wê jî niha ez ji bîr kirime. Piştî wê, min di-
got, xwedê neke bavê min bimire, diya min bimire, êdî jiyan ji min
re namîne, ew ê jiyan li min bibe zîndan. Ne gengaz e ku ez bikari-
bim bê dêûbavê xwe jiyanekê bidomînin. Dê, lo! Naxwazim bijîm
lo! Ew dayika ku mirov mezin kiriye. Ew dayika ku min di her şerd
û şûrûdan, di her perîşanî û belengaziyê de, di ber pcsîra xwc dc
mezin kiriye. Di sala 1986'an de bav çû, di 1988'an de jî dê çû. Lê
helbet mirov dêûbavê xwe ji bîr nake, ew tiştekî din, lê cz gihîştim
wê baweriyê, ku evîna welêt di ser hemû evînan re ye. Ji ber vê yekê
jî gava qala Kurdistanê dibe, ez axînên kûr dikişînim. Ji ber ku bîst
û du sal in, ku ez nikarim herim welatê xwe. Lê ez dikarim vê bibê-
jim ku rojekê jî Kurdistanê ji bîr nakim Ez bawer nakim, ku ew în-
kanên Kurdistanê yên dilpak, ew zozan û çiyayên wê jî min bîr bi-
kin. Yanî sax, an jî mirî, bivênevê ez ê rojekê vegerin wan diyaran.
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- Ev demek dirêje, ku tu li xerîUyêyt, tuji welatêxwe d4r Î.Jiya-
na xerîUyê carina mirovi dike dîU hin tiştan, hin adetên kevn yên
mirov bi mirov dide jiUrkirin 4 mirov htni hin tistên nûh dike. Gelo

tu di van saUn xwe yên xerîbiyê de hînî çibûûte çi ji çanda xwe ya
neteweyt winda kir?

-Berî her tişti hurmet û hîsên mirovayetî li ba min kêm bûn, qels
bûn. Min li Kurdistanê gelekî ji mirovan hez dikir. Ew hîsên min li

vir hebekî qels bûn, zeyif bûn. Ya diduyan, ji bo ku ez asîmîle ne-
bim, winda nebim, ji bo ku tu car Kurdistan ji serê min û ji dilê min
dernekeve, heta ji min hatiye ez weke kurmancekî jiyamc. Piraniya
Ewrûpiyan û hevalcn min dibêjin;" malxerabo, ev bîst û du salcn tc
ne ku tu li Ewrûpayê yî hîna jî mirov dibêje, qey tu niha ji çayxane-
ke Batmanê derketiye û hatiye". Ji ber ku ez ji jiyana xwe ya kurdî
hez dikim. Ez ne bi wê niyeta ku ez bibim swêdî hatimc Swêdê.
Na, ez bi wê niyetê hatime, ku ez rojekê zûtir şerdên Kurdistanê
bidime guhertin, bila para min jî tê de hebe û ez paşê vegcrin wela-
tê xwe. Lê vê ycka han dirêj ajot, dîsan jî ez ê her vegerim. Hc
stranên min, çîrokên min, romanên min ji bo keç û xortên kurdan
henc.

- Weke hin xwendevanên mejîpê dizanin 4 weke ku teji niha qal
kir, nivîskariya te digihije dirokeke kevn. Te di saUn xweyên xortani-
yê de romanek U tirU, U li ser kurdan nivîsî. Bîska din te hezkirina
xwe ya makzimanî anî zimên. Gelo ji bo çi teromana xwe bi zimanê
dayika xwe, U kurdî nenevîsî? Sedem çi bû ?

- Yek, sedem ew bû ku min nikaribû binivîsiya, ne ku min nikari-
bû, min nizanibû... Didu; di şerdên 1968'an de ez bawer im ku
min binivîsiya jî dê tu çapxaneyekê nexwestana çap bikira. Sisê; min
alfabeya kurdî nizanibû. Bêalfabe û bêgramafîk jî bi rasti zehmet e,
ku mirov romanekê binivîsîne. Lê ez bi kurdî hizirî me û min ew bi

tirkî nivîsiye.
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- Wek tê dîtin ev saUn teyên li Uyanistanêgekk bi ber 4 aktifbu-
huri ne. Nivtskariya te li Swêdê xurtir 4geştir bû, tu ztî ketî nav ci-
vata swêdiyan, te welatê wan z4 nas kir, te welatê xwe bi wan da
naskirin te di kovar 4 rojnameyên wan de nivîsand, te U zimanê
wan pirt4k derxistin, nivîsên te di dibistanên wan de bûn dersên şa-
girtên wan. Çawa dibe, ku kurdek ji civatek ewqas paşmedayî were
civateke weke Swêdê, ku yekji civatên cihanêya heri pêsketiye 4 di vê

civata han de ewqas Ulind Ube?
- Ez bawer dikim, ev meseleke baweriyê ye. Pir kes hene tên van

wdatê Ewrûpayê, dixine serê xwe, dibêjin, em ê bibin milyoner,
dibin jî... Hinek hene, tên dibêjin, em ê bibin muhendîz, dibin jî...
hinek henc, dibêjin em dê bibin doktok, dibin jî. Yê min jî gava ez
hatime Swêdê, min got, çi dibe bila bibe, ez dê nivîskariya xwc bi-
domînin. Gava bi zimanê swêdiyan pirtûkên min derketin, di anto-
lojiyên wan de nivîsên min derketin, min di rojnameyên wan de ni-
vîsî, min tu caran nijada xwe înkar nekir. Min tu caran ji wan re ne-
gotiye, va ez êdî bûme swêdî, ez ne kurd im, min wekc swêdî qebûl
bikin. Ez vê ji bo çi dibêjim, li bakurê Kurdistanê, mixabin hin ni-
vîskarên kurd ji ber ku bi tirkî nivîsîne û di nav dvata tirkan de hati-
ne naskirin, ew nijada xwe winda dikin. Yê min, min ev bêşerefiya
ha li Swêdê nekir. Ez ta niha li Swêdê weke kurdekî xebitime û min
weke kurdekî xwe bi vê dvata Swêdê daye qebûlkirin. Ji xwe swêdî
jî ne weke tirkan bûn, wan ez bi nasnameya min ya kurdî qebûl ki-
rim. Min li vê dvata swêdiyan bi azadî nivîsiye.

- Mahmûd Baksi carinan bi pirhêliya xwe Hasse Alfredssonê swêdî
tine Ura min. Tu ne tenê nivîskar î, tu herweha derhêner, komedyen
4 stranbêj ejî. Carinan tu di şevên kurd 4 swêdiyan de spîkeriyê di-
kt, tuguhdar 4 temaşevanên ji ken lal dikî. Herweha tu U stranên
xwe 4 bi dengê xwe yê zîzji mirov dajoyî Mraniya hesret 4 evîniyê.

Nihajf tit amadekariya xwe di warê li darxistina radyoyeke kurdî
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de dikî.Ji bo çi tupêwistiya vêpirhêliyê diUnî?
- Ya rasfî heger spîkerên me hebûna, min ê spîkeriyê nekira. Der-

hêncrên me hebûna, min ê derhênerî nekira. Stranbêjcn mc ycn baş
hebûna, min ê stranbêjî nekira. Lê ez çi bikim, ez dixwazim binivî-
sinim, aliyc din vala dimîne. Ez xwe davêjim yê din, yê din nîvco di-
mîne. Gava ez van karan hemiyan bi hevre dikim, hemû jî nîvco di-
mînin. Romannivîskariya min nîvco dimînc, stranbcjiya min nîvco
dimînc, cz ji birayê xwe re bibêjim, gava ez spîkeriyê dikim, hene-
kan dikim, erc cz xclqê dikenînim, lê dilê min bi xwe ne şa yc. Ev
karên ha divê hemû bi profesyonelî bêne kirin. Yê mc jî hcger dew-
letcke me hebûya, wê di van şaxan de mirovên me derketina û ka-
rên xwe bi jîrî bibirana serî. Ya din jî ev karekterên ku te qal kirin,
hemû jî di nav gelê kurd de hene. Kurd ji stranan hez dikin, ji ken
û qerfan hez dikin. Jiyana gelê kurd bi xwe şano ye. Heger mirov
bala xwe bidiyê, kîjan kurd dibe bila bibe, xwarina wî, vexwarina wî,
sonda wî, rabûn û rûniştina wî, çûyin û hatina wî bi xwe şano(tiyat-
ro) yc. Ev yeka ha jî weke hemû kurdan ji bo min jî tabiî ye. Lc bi

xêr ku Kurdistan çêbibe, wê çaxê kesek pênc- şeş karan bi hevre na-
kc.

- Wek piraniya xwedevanên me ji pê dizanin, ku tu bi sê zima-
man dinivisîni. Gava tu U Tirkiyê bû, te bi tirkî dinivîsi, pistî ku tu
hatî Swêdêjî te dest bi nivîsîna swêdî 4 kurdî kir. Gelo te kîjan saU
dest U nivîsina kurdî kir?

- Gava ez di sala 1970'yî de hatim Berlînê, cara pêşî min pirtû-
kên kurdî dîtin, min alfabeya kurdî dîr, min makaleyên ku bi zima-
nê kurdî hatibûne nivîsandin dîtin. Wê yeka han hîkariyekc mezin
li min kir. Lc mixabin, ji bo ku ez hînî kurdî bibûma, wext girt. Ya

diduyan, min nikarîbû doza kurdan bi kurdî bi swêdiyan bidim
naskirin. Min xistibû serê xwe, min gotibû, ez ê pêşî du sê pirtûkan
bi swcdî binivîsim, ji bo ku ez xwe bi swêdiyan bidim qcbûlkirin,
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paşc jî ez ê dest pê bikim û bi zimanê xwe binivîsînim, da ku ew alî-

kariya çapkirina pirtûkên min bikin. Wisan jî bû. Di 77'an de gava
min pirtûka xwe ya bi navê "Ihsans Bam" bi swêdî nivîsand, swêdi-
yan gotin, cv pirtûkeke gelek baş e, gelo tu nikarî ji bo zarokên kur-
dan jî bi kurdî binivîsînî? Di dibistanên me de zarokên kurdan he-
ne, lê bêpirtûk in. Ji aliyekî ve gelek kêfa min hat, ji aliyekî ve jî ez
hebekî tirsiyam, ji ber ku ta wê demê min tu tişt bi kurdî nenivîsî-
bû. Ez hebckî hizirîm, paşê min ji wan re telcfon kir, min got baş e,
ez dê binivîsînim. Camêran mafê nivîsîna wê jî dane min. Ez jî rû-
nişrim û min ew nivîsî. Min paşê ew nîşanî hin zimanzanên kurdan
da, xwedê ji wan re razî be, alîkariya min kirin, zimanê min rast ki-
rin. Ez scrê tc nehêşînim, pirtûka min ya pêşî "Zarokên îhsan" û ya
diduyan jî "Keça Kurd Zozan", pêşî bi swêdî û dû rc jî bi kurdî
derket. Di 1983'an de min romanek bi navê" Hêlîn" ji bo xortan
nivîsî. Ew romana min jî pêşî bi swêdî derket, paşê jî di 1984an de
bi kurdî derkct. Weke tu dizanî, di 89an de jî romana min ya bi na-
vê" Gundikê Don" bi kurdî derket. Ta niha çar pirtûkên min bi
kurdî derkerine.

- Pirtûkên te yên ku pêsî U kurdî derketine U ser zarokan Uîn. Ji
bo çi te hewcedariya nivîsîna li ser zarokan dit?

- Du sedcm hebûn. Yek jê pirtûkên zarokan li Swêdê diliatin
xwendin, ya diduyan jî min xwest, ez jiyana zarokên kurdan bi swc-
diyan bidime nasin. Sisê jî, ji bo ku zarokên kurdan di dibistanên
swêdiyan dc stûxwar nemînin, ew jî bibin xwedî pirtûk...

- Pirtuka teya dawîjî romaneke U navê" Gundikê Dono" ye. Di
vê romanê de mirov aboriya Kurdistanêya civaki diUne. Mirov ber-
mayên feodalîzmê, hem jî peywendiyên sermiyandariyê(kapîtaUzmê)
diHne. Lê bigotina te, te ev roman li ser kalikê xwe nivîsiye. Gelo mi-
rov dikare Ubêje, ku ev romana te perçeyek ji rewsa Kurdistanê ya
aborî 4 siyasiye?
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- Erc, rast e, Gundikê Dono navc gundekî yc, li ber qiraxa çemê
Xerzan hatiye avakirin. Ew gundekî kevin e. Gundikê Dono niha jî
bi mulkdariya xwe yê mala kalikc min Hcd Husên e. Min xwest ez
di kesîtiya Hed Huscn de axa û gundiycn Kurdistanê bînim zimên.
Ji aliyekî vc mirov dikarc bibêje, ku Gundikc Dono strana Çemê
Xerzan ya şahîdê dîroka Kurdistanê ye. Ji aliyê din vc jî min xwest
ez nîşanî bidim, ku mirov dikare romanc bi zimanê kurd binivîsîne.
Zimanê kurdî zimanekî xweş e, lîrîk c. Lê mixabin, neyarên gelê
kurd nehiştine, ku cm bi vî zimanê xwe yê xweş û delal binivîsînin,
wî vejînin...

- Wek pirtûkên te yên berê, Gundikê Donjt li derveyt weUt derket,
ew li derveyî weUt belav b4. Tu di hemû pirtukên xwe de rewsa Kur-
distanê, rewşa kurdan ya siyasî 4 civakt tini zimên, tu ji bo çareserki-
rina probUmên wan li riyekê digeri. Lê mixabin,geU kurd , xwende-
vanin kurd li Kurdistanêjixwendina van pirtAkên te bêpar in. Gelo

tu xwestina tekutu van pirtûkên xwe li welatê xwe çap Ukt 4 wan
di navgeU xwe de belav bikî, tune ye?

- Wekc tu dizanî, ta niha nc gengaz bû, ku ez bikaribim van pir-
tûkcn xwc li welct bidim çapkirin. Ji ber ku naverokcn pirtûkên
min hemû welatparêzî ne, ew kurd û Kurdistanê fînin zimên. Lê ez
dixwazim tiştekî bibêjim ku bi rastî ez ji Gundikê Dono hesidîm.
Gundikê Dono ji min mêrxastir derkct, ew berî min çû wclêt, ew
niha li welct çap dibe.

- Ez bawer im, wê Gundikê Dono te jî Ukişîne weUt, tu ji niha
amadekariya xwe 4 vegerê dikî. Pistî ewqas saUn dirêj li derveyi we-
Ut, tu dixwazî bi çi aawayt vegert?

- Vêga programekc min ya cwqas berfireh tune ye.
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- Berî niha U kurtedemekê planên te yên U darxistina radyoyeke

kurdî U Diyarbekirê hebû. Geh tu hêji tiştekî wilo dMzirî?
- Niha şerdên wê hemû hatine dh, makîne hatinc kirîn, pere ha-

tine dîtin. Roja ku firsenda dahîna radyoyê li Diyarbekirê têkeve
destên min, ez ê tavilê radyoya xwe deynim.

- Tu di derheqa pêşeroja edeUyata kurdi de çi dMziri?
- Ez bawer im, ku edebiyata kurdî êdî kefcnê xwe çirandiye. Ji

ber ku ev heftc sal in, ku tirk bi şûr û mcrtalên xwc, bi derew û fe-
sadiyên xwe, bi her îmkanên xwe êrîş hanîne ser zimanc kurdî, da
ku zimanê kurdî bikujin, lê qeweta wan negihîştiye. îro em dibînin,
ku Mehmed Uzun çar pirtûk nivîsîne(M. Uzun di hevpeyvîna me
de amade bû), te çar pirtûk nivîsîne, min nivîsîne. Edî zimanê kurdî
hew dimire.

- Wek çawa ku tej'i qal kir, niviskariya te ya U kurdî li derveyt we-
Ut destpê kir. Herweha edebiyata kurdî U tevayi U derveyî weUt 4 U
taybetijî li Swêdêgeş bû. Ev sakk du sal in, ku hin îmkanên nivîsîna
kurdîli weUtpeyda b4ye. Biya te berpirsiyariyên nivîskarên me.yên
derveyî weUt çi ne? Divê ew vegerin welatê xwe, di navgeU xwe de
cihê xwe bigirin, U wir binivisinin, an jî ew herjiyana xwe ya biya-
nistanê berdewam Ukin?

- Rast e, me li derveyî welêt nivîsîna kurdî geş kir, lê heger em
bixwazin çîrok û romanên nemir biafirînin, divê em rojekê berî ro-
jekc berê xwe bidin welêt. Em li welatê xwe, di nav gelê xwe dc d-
hê xwe bigirin.

Bi ya min divê nivîskarên kurd bi kurdî binivîsînin. Didu; divê
pcywendiyeke xurt di navbera wan de hebe. Sisê; divê ew pirtûkên
hevûdu bixwînin. Çar; hergav ku nivîskarekî kurd pirtûkekê binivî-
sîne, divê berî ku ew çap bike, ew nîşanî çend nivîskarên kurd yên
din bide. Em xwe nexapînin, ji ber ku ev heftê salên zimanê me ye

ku nehatiyc xebitandin, loma zimanê me li paş maye. Ji ber vc yekê
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divê cm ji xwc rc nckin kompleks, her yek nebêje, ez ji yê din zanc-
tir im. Ez dixwazim vê jî bibêjim, divê em nivîskarên kurd rahêjim
pênûs û dcftcrên xwc û cm berê xwe bidin Kurdistana xwe. Êdî
dem hatiyc, divc cm vcgerin...

- Em ê pirsa xwe ya dawî bi programa Mahm4d Baksîya pêserojê

vegirêbidin. Gelo programa te ya pêserojê çiye?

-Di bîst û du salan de şanzdeh pirtûkên min dcrketin. Edî bi se-
rê dê û bavan di tûrikê min dc du rêz jî nema ne. Divê ez hcrim
Kurdistanc dîsan tûrikê xwe tije bikim. Ez herim li ba Zibêrê Emi-
hc rûnihêm, li ba Perîxanc rûnêm, herim ba Aso, hcrim ba ycn din,
neh dch tûrikan bi dcv re tijî bikim û rûnihêm binivîsînim. Heta cz
neçim Kurdistanê, ez wan nebînim, ez bawer nakim ku ez bikari-
bim tiştckî binivîsînim. Lê di programa min de ev heyc; heger ez
herim Kurdistanê, cz dixwazim çend salan rûnêm û li ser mala Eliyê
Unis romanekê binivîsînim.

Ez dixwazim vê jî bibêjim; derketina Nûdemê çirûskek hêviyê da
me,*tîrcjên hcviyê bcra nav civata me ya tarî da. Lc dil dixwest, ku
ew bi hejmara xwe ya pêşî ve li welêt, li nav gelê xwe derkcta. Ji ber
ku mirov li nav gelc xwe bi rûmetir c, mirov bêtir bi qîmet c. Nû-
dcm valahiyeke dîrokî dagirt, ez ji Nûdemê re ji dil pêşerojck rohnî
daxwaz dikim û cw li gclê mc pîroz be!

Nûdem,No:2,1992
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HEVPEYVIN BI OSMAN SEBRI RE

Rukncdîn taxek ji taxên Şamê ya herî bilind e, di quntara çiyc

de ye. Wek çiyayekî Kurdistanê asc ye, bêdar û bcr e; rût e, lê
bi heybet e, ku navê Şamê ne lê biwa, ji rûnistevanên wê, mirov dê
bigotaya Kurdistan e. Piraniya kurdên Şamê li wir bi dh bûne, li wir
mal avakirine û li wir dijîn. Di dilê hcmiyan de hêviya Kurdistancke
azad heyc, û li wir kalek dijî; kalemêrekî bejinkurt, awirtûj, mêrxas
û wek çiyayên Kurdistanê bi heybet... Kalemêrckî ku ji bo azadiya
welatê xwe bi qasî qirsekî tiştek ji hêviya xwe winda nekiriye... Ez
êvareke biharê li mala vî kalemêrî bûme mêhvan. Vî mêrxasê go-
tinxweş, nefsbiçûk, jêhati û dinyadîti cama bi gazin, carna jî bi
hêrsbûn ji min rc qala paşeroja xwe, dema borî û qala pêşeroja me
kir. Ji bo ku ez gotûbêj û sohbeta vî welathezê mezin tenê ji xwe re
nehêlim û bigihînim hevwelatiyên xwe jî, min jê pirsî û wî jî bcrsî-
vand:

Firat Cewerî: Apê Osman, em dixwazin Uzanibin ku te çawa
dest bi nivîsa kurdî kir. We U çi hawayî dixwest girêdana xwe bi
kurd 4 Kurdistanê ve Ukin?

Osman Sebrî: Nivîsîn, rehma Xwedê lê be, Celadct xwest "Ha-
warc" derbixîne, min jî dest bi nivîsînê kir. Hevalekî bi navê Qcdrî-
can di hejmara pêşîn de ji min re tiştek nivîsîbû, di hejmara didu-
yan de min jî, jê rc nivîsî. Wilo me dest bi nivîsê kir. Lê nivîsa ku
min di Hawarê de nivîsî gelek kêm bû, Hawara ku bi alfabeya kcvn
derdiket... Hingî hebekî nexweşî ketibû navbera min û rehmcrî Cc-
ladet. Wî bi nivîsên min dileyist. Ji ber vê yekê, ez jê xeyidîbûm û
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min hew rê de nivîsî.

Gava ku Hawara nûh dest bi weşanê kir, hingê çend camêr hc-
bûn, em gihandin hev, xwest ku em dîsan bi hev re bixebitin û ez
bi wan re xebitim. Wê gavê min hebekî nivîsî.

- Welo diyar ekuteli Şamê, anjî li S4riyê dest U nivisê kiriye.
- Erê, min li wê desr pê kir. Ma li welêt nivîsîna kurmand hebû?

Me nedizanî ku kurmancî tête nivîsandin û neketibû serê me jî.
- Tu di bin tesira kê 4 çi de mayi?
- Gava ku Celadet dest bi derxistina Hawarê kir, di dilê me he-

mûyan de kerameta nivîsê çêbû. Lê paşê Ccladeti ji min re pirsek jî
gotibû, ew baş ketibû serê min. Wî ji min re weha gotibû: "Ez dibî-
nim çavên te li çîrokên şoreşê ye, lêxistinê. . . Em ferz bikin ku tu bi
tenê bikaribî Kurdistanekê çêbikî. Lê ew Kurdistana ku mirovek çê-
bike, mirovek dikare xerab jî bike. Lê nivîsîn tu çi bikî ew ê ji xelkê
re bimînc." Ev gotinên rehmetî di serê min de dh girtibûn û cz li

ser zimên dixebirîm. Lê, li pêşiya me tiştek tune bû, destên me vala
bûn. Di destên me de tiştên ku min berê bihîstibû; Dîwana Melayê
Cizîrî û Mem û Zîna Ehmedî Xanî bû. Ji van pê ve ji kurmand, me
tiştek nebihîstibû. Ev jî tijî peyvên erebî ne, yanî nc kurmandycke
xwerû ye. Zimanê kurdî nehatiye xebitandin, nehatiye xwendin. Ev
jî bextê me yê reş e. Bav û kalên me gunehkariyekc mczin kirinc
ku bi zimanc xwe nexwendine. Di welatê me de ermenî hebûn,
suryanî hebûn, hindik bûn, lê wan bi zimanê xwe dixwendin. Me
bi zimanê tirkî û erebî dixwend. Ev hemû sûcê bav û kalên me ne,
em hîn nekiribûn ku em bi zimanê xwe bixwînin. Heger rehmeti
Celadet nebiwa, mumkun bû ku me bi xwe jî guh nedaya vî karê
giranbiha. Ji ber ku em ne xwediyê vê baweriyê bûn, ev bawerî ji wî
derket, mala wî hezar car ava... û yê rê li ber min vekir û berê min
da nivîsê dîsan ew bû. Yanî wî berê min dida xebatê, dil dida min û
ez li pey dikişiyam. Belê...
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- Tiştê ku tê zanîn, te hem heWest, hem jî nesir (prosa) nivîsiye,

wek; li ser Napolyon, hin çîrokên lawiran, U ser hin esiran... Bêtir kt-
janê tu têr dikir, heUxstê an nesrê?

- Ezbenî, biçûkî min gelckî ji şiîrê hez dikir. Min sê- çar dîwanên
şiîran ji ber kiribûn. Mem û Zîna Ehmedc Xanî, Dîwana Melayê
Cizîrî û ji aliyê din vc jî, ji tirkî jî min sc-çar dîwan ji ber kiribûn.
Kêfa min ji xwendinê re dihat. îcar, ji ber vê yekê, dema ku min
dest bi nivîsê kir, bi min re şiîr derket. Tişrê pêşî ku min nivîsiye şiîr
e.

- Weke ku tujî dizanî, em nivşên n4h hêjî li ser riya Hawarê di-
çin. Tu dikarî ji kerema xwe re bi kurtebirî qala dema Hawarêya
hewaedeUUki?

- Destpêk, yanî her wckî destpêk bû, tiştekî hêja bû. Lê zimanê
kurdî yê Hawarê bi tenê têr nake, divê em gelckî bixebitin. îro ku
Kurdisfanek çêbibe, komeke zanistî bête danîn, divê ew kom her
eşîrekê peyayekî xwe rêxe nav, bi gundiyan re, bi jin û mêrên gun-
diyan rc bide û bistîne û pirsên kurmancî ji wan hîn bibin. Yên be-
rê zimanê me xerab kirine xwendayên kurdan bûn, îro jî dîsan
xwenda zimên xerab dikin.

- Hewa edeM çawan Uî, dan4standinên we nivîskarên Hawarê U
hev re çawan b4?

- Ezbenî pcşî bû. Ziman bi dewra mirovekî pcş de naçe, çcnd zik
jê rc dixwazc.

- Gava ku mirov dibêje "Hawar" çend nav têne Ura mirovî. Wek;

Celadet Bedirxan, Osman Sebrî, Nûredîn Zaza, Cegerxwîn 4 Q$d-
rtcan. Dan4standinên di nava van kesan de çawan b4n, we bi çi
awayi alîkariya hev4du dikir?
- Bi rasd danûstandinên me digel hev ne ewqas baş bûn, danûs-

tandinên me ne xurt bûn.
-Sedemçib4?
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-Sedem bcaqiliya me bû. Di warê siyasî dc em her yek bi awaye-
kî difikirîn. Niha tu hinek nivîsarên min bibînî, tu ê bizanibî ku cz
bi gelckî ji wan dûr im. Yanî hinek ji me weke berê difikirîn, hine-
kan ji me jî nedixwestin ku wek berê bifikirin. Ev bû û zêdeyî vê jî
ez bawer im ne durist e ku em tiştekî bipeyvin, ez naxwazim...

- Çap 4 belavkirina Hawarê çawan Uî, we alikariji ku digirt?
- Hawar pêşj bi alikariya xelkê derket. Paşê şer dest pê kir. Gava

şer dest pê kir, hingî alîkarî bi Hawarê re jî kirin. Ronahî jî derket,
lê Ronahî bêtir dh dida nûçeyên siyasî. Gengaz bû ku zêde pcş de
biçûya; lê peyayên me tune bû, xelkê nedixwend. Kescn ku mc ji
wan re disandin jî nedixwendin. Yanî mîna ku tu ji yekî rc niviştekî
çêbikî û têxî stûyê wî, ma ew ê wê niviştê bixwîne? Yê mc jî wilo
bû.

-Alîkariya aborîjiku dihat?
- Alîkariya aborî hinek aborneyên me hebûn peyda (temîn) diki-

rin. Xwendayên me di Hawarê de bi şûn da bûn. Xelkc me negihîş-
tibû, zimanê xwe hîn nedibûn. Ji ber vê yekê jî di warê aborî de
me hebekî tengasî dikişand. Paşê kesên ku bikaribana binivîsiyana jî
gelekî kêm bûn. Niha gava ku mirov Hawarê dixwîne, mirov dibîne
ku nivîskarên wê gelekî kêm bûn.

- Ew nivîsarên kuji Hawarê re dihatin şandin, berî ku bMttana
wesandin kesîew di ber çav re derbas dikirin?

-Na.
- Kurdiya wanjî her weke xive diman ?

-Belê, herkcsî gorî xwe dinivîsî, bi nivîsên wan nedihate leyistin.
- Belavkirina Hawarê çawan dibû, ew U tenê U S4riyê dima, an

sînorgav dikirin 4 digMste perçeyên Kurdistanêyên dinji?
- Ez bawer im, ku çend nisxe digihîstine îraqê, çend nisxe diha-

tin Bêrûdê û qamîşloyê û dawiya maye jî li vir, li Şamê diman, ne
min got, xelkên ku digirtin jî nedixwendin. Ew hînî xwendina zarê
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xwe nebûbûn û nedixwestin hîn jî bibin. îro! îro xwendayên me
naxwazin hînî zimanê xwe bibin! Li vir ez belaş dcrsc didimc wan.
Tenê nezan tên dixwînin, lê yên zana nayên. Wan dixwestin ku ez
ji jorê de dest pê bikim. Ji jorê de nabe. Ji jêrê de divê mirov dest
pê bike. Ku mirov ji jêrê de dest pê bike, mirov ê bi pêş de biçe.
Zimanê mc nehatiye xwendin, nehatiye nivîsandin, pir gotinên
kurdî hene ku me nebihîstine. Ez, hê jî yên ku rête ba min dersê
dibînin, ji wan hînî gotinên kurdî dibim. Ew çend zimanê me bi
şûn de maye. Ev jî ne gunehê me tenê ye, gunehê bav û kalên me
ne. îro, xwenedayên me yên ku xwe welatparêz dizanin, bi zimanê
xwc naxwînin.

Niha cz dizanim mirovne hene li ser hin şaxan doktora xwe kiri-
ne, çar-pênc zimanên ewrûpî dizanin, lê bi zimanê xwe nizanin. Ev
ji bo me gelekî şerm e, lê camêran(!) dikin. Pir tiştên giran kurdan
kirinc, ji bo vc yekê em bi şûn de mane. Em negihane warê ku em
bikaribin neteweyên ku mafê mc dixwin tirk in, ereb in, ecem in; lê
xwcndayên mc berên xwe dane Amerîkayê, bi wê re diewitin. Ame-
rîka pîs e, dewleteke koledar e, lê pîsitiya wê bi hindiktirî xelkê digi-
hîje me. Yên ku pîsitiya xwe digihîje me ereb, ecem û tirk in. Çima
em nikarin bibêjin ew pîs in? Hinek ji me bûne peyayên ereban, hi-
nek bûne yên tirkan û hin jî yên eceman. Rewşa me wilo ye...

- Baş e apo, em dîsan vegerin ser Hawarê. Gelo ronakUrî di nava
we nivîskarên Hawarê de çawan bu? Kesîji we bi zimanên biyanî;
mîna îngilîzî, fransizi 4 almanî dizanUnîn?

- Yanî ji bo îro gava ku em bixwazin bipeyivin, di warekî teng de
bû. Yên ku dixwestin binivîsin gelekî kêm bûn. Nûredîn Zaza bû,
Cegerxwîn bû, ez bûm, Qedrîcan bû... Lê min seriyekî dirêj nenivî-
sî, ez û Celadet bi hev ketibûn. Paşê min dest pê kir û ez pê re me-
şiyam. Ronakbîr û ne ronakbîr, em ev kes bûn.

- Haya we nivîskarên Hawarêji edebiyata dinyayê heb4? Ji klasî-
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kên rusî,franst, almanî, emerîkî...
- Ezbenî, em di warê zimên de, gelekî bi şûn de bûn. Ziman nûh

dest pê kiribû. Em nikarin îdîa bikin û bibêjin ku me tiştek ji cdebi-
yatê fehm dikir, an me bi edebiyarê dizanibû. Yanî me gişkan nûh
dest pê kiribû. Ez hêvîdar im ku ji îro şûn de xorrên mc bi zimanê
xwe hîn bibin û edeba kurdî pcş de bibin.

- Yant haya we zêde ji edebiyata dinyayê çênediUî 4 we nedix-
wend?

- Na, heger hebû jî mc nedikarî bi kêrî zimanê xwe bihaniya.
Min bi xwe edeba ereban xwendibû, ya tirkan xwendibû. Min sê-
çar dîwanên wan ji ber kiribû. Lê vê ycka ha ez têr nedikirim, divi-
yabû em hc zêde bixebitiyana. Bîrê ku em tê de dimeşiyan jî, ji me
re ne musahît bû. Em di bin destên xelkê de bûn. Gava ku miro-
vek 52 salî be 18 caran têkeve girtîgehê, dê çi tê de bimîne?

Ez 18 caran ketime girtîgehê. Carekê dadgêrekî ereb ji min re
got: " Ev cara çendan e ku tu dikevî girtîgehê" Hinga min lê vegc-
rand û got:" Ev cara min ya 17'an e." Di wê demê de cz tcnê 17

caran hatibûm girtin. Dadgêrê ereb got:" Xwedê mala te wêran bi-
ke!". Hinga min lê vegerand û got: " Bila Xwedê mala we wêran
bikc lawo! Kîngî cz hatime, min li deriyên we xistiye, min gotiye
mala min tune ye, cih bidine min? Hûn tên min digirin û davêjin
girtigehê û di ser dc jî mala min wêran bibe! Bila mala we wêran bi-
be! Gava ku min ev gotin, mêrik keniya...

- Di dema Hawarê de rewşa we ya siyasî çawan Uî ?

- Dîsan wilo, wek niho bû; me li hev nedikir.
- Ew nejihevûdurebûyina we tesîreke çawa lijiyana weya edebi di-

kir?
- Tabî dikir, ezbenî, aqilê me ne bi hevre bû. Yên ku beg û axa

bûn jî aqilên wan ne bi hevre bûn û yên ku pale û gundî bûn jî aqi-
lên wan ne bi hevre bûn. Em dûrî hevûdu bûn.
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- Sedem çi b4, ji bo çi h4n d4ri hevûdu Uîn?
- Sedema xwc ji bo ku cm ncgihîştibûn. Çima xelkê kurd bi şûn

de mayc? Ma em ji ku hatine? Em ji Ewrûpayê harine? Em jî, ji nav
neteweya kurd derkctine! Ez lawê axayckî bûm. Merheba axa(!) Ez
di nava aqilê axan de rabûn. Paşê ku min pîsitiya wan dît, ez ji wan
bi dûr ketim. Yên mane jî kurên axa û began bûn. Nedixwestin ku
xelk têkevin nava xebatc. Ji xwe li ser wê ez û cw ketine gewriya
hev. Min got, divê xelk têkevin nava xebatê; wan got, xelk bi siyase-
tê nizanin. Min got, me jî nezanîbû, em hîn bûn. Wan dixwestin
ku xelk kor bimîne. Dixwestin ku ew di pcşiyê de bin, xelkê li dû
xwc bikişînin û keda wan bixwin. Ji ber ku bav û kalên me jî holê
kiribûn, dixwestin li ser riya bav û kalan bimeşin.

- Wek ku em dizanin di ser Hawarê regekk sal derbas Uîn. Ta U
nihojî tu nivîskarên Hawarêji me re tu eserên edeU, ku em bikari-
bin wergertnin zimanên Uyani 4 pê serên xwe bilind Ukin, nehistine.
Geloj'i bo çi?

- Na, tiştek wisan tune ye. Ez bi xwe jî tiştekî ku mirov bikaribe
wergerîne zimanên biyanî û pê serê xwe bilind bikin, nabînin. Ma-
alesef, cm nikarin li ber xelqê serên xwe bilind bikin. Em nedixe-
bitîn, em ne ji xwe re bûn. Bav û kalên me peyayên xelkê bûn...
Me çavên xwe vekir, me dît ku her kes şerê yê din dike. Bi rasti me
tiştek nekir. Hê em kurên peyayên ku xulamiya xelqê dikirin. Em
niha rabin, derewan bikin û bibêjin, ku me tiştek kiriye, na.

- Kesên ku îro dinivîsin, dikarin çi bikin?
- Yên ku îro dinivîsin, hê nûh dest pê kirine. Hê gelek wext ji

wan rc dixwaze; mirov zû nikare zimên pêş de bibe. Ev pênd sal in
ku ez li ser zimên dixebitim, hê jî ez negihîştime tu deverê.

-Ji nifşê n4yên ku dinivîsin, dikarin çi bikin?
- Dikarin tişrên kevn bixwînin, nas bikin, jê sûd wergirin û li ser

zêde bikin.
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- Wek me berêjîgot, di her warî de xwen4hkirin heye, civat têgu-
hertin 4 tiştên n4 derdikevin. Digel wê, rewş 4jiyana mirovî, awa 4
babetên edebiyatêjî têneguhertin. Biya te divê edeUyata kurdî, anji
heUtesta kurdî îro çawan bête nivîsandin? Bi awayê klasiki, an U
awayekt n4jen?

- Divê her du alî jî hebin. Divê helbcsta kurdî ya bi wczin û kafi-
ye jî hebc û ya bêsaz û serbest jî... Divê ku mirov hcrdu babctan jî
binivîsînc. Gava mirov aqilê xwe bide ser nivîsînê, nivîsîn hêsan c.
Ez ne bawer im ku her mirov bikaribe vê bike, hin kesên ku qabîl-
yeta wan hene dikarin û ew kesên wisan divê çi ji destcn wan bê cw
bikin. Gava çi ji destên wan bên û ew nekin, ew gunehkariyeke mc-
zin dikin. îro divê em fedî bikin, ku em neteweyeke bêziman in.
Niha pir xortên me hene, xwenda ne, bi erebî jî xweş dizanin, dibc-
jin,"Em ê ji neteweya xwe re xizmetê bikin", lê naxwazin hînî zi-
manê xwe bibin û ez ê çawan ji wan bawer bikim? Zanayek dibêje:
"Gava ku tu bixwazî dereca welatparêziya mirovekî hîn bibî, bini-
hcre bê ew çiqasî bi zimanê xwe ve girêdayî ye". Kesekî ku ji me bi
zimanê xwc ve girêdayî be, nîn e; kêm in, pir kêm in...

- Çi j'i xortên n4h, yên ku dixwazin edebiyata kurdt nûjen bikin,
dikeve serê te?

- Baş c, bila bikin, ma kê rê li ber wan girtiye? Ma kesck li pcşiya
wan rawestiyaye? Zimanê kurdî, zimanê me gişkan e? Ne yê yckî
yan yê diduyan e. Gava ji bo zimanê xwe bixebitin qenciyê bi xwc
dikin. Ku ji bo zimanê xwe nexebitin ji wan re dibe kêmasiyekc me-
zin. Lê heyfe, yên ku ta bi niha bi zimên mijûl dibin gelekî kêm in.
Divê mirov gelckî di vî warî de bixebitin, da ku çend kesên xort û
jêhatî ji nav wan derbikevin. Ta niha mecal tune bû, niha li Ewrû-
payê hinek birayên me bi vî karî re mijûl dibin. Li îraqê nahêlin, li

îranê nahêlin, li Tirkiyê nahêlin, li vir nahêlin. Vêca em di vî warî de
ne, Lê hê jî hin ji peyayên me dixwazin bi destên ereban, eceman û
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tirkan wclatê xwc azad bikin. Wey xwelî li serê me be!
- Biya teji bo pêşxistina zimanê kurdî, çîrok 4 roman an heUtest...

- Ezbenî, çîrok baştir in ji helbestan... Çîrok bi zimanê rastesere
têtc nivîsandin. Hclbest ne wilo yc. Vcca gclekan ji xortên me ça-
vên xwc bcrdane nivîsîna helbestan, ev ne tiştek hêja yc, divê nivî-
sên rastesere bêne nivîsîn. Belê, helbest tiştek ji cdebc ye, lê nc teva-
yiya edcbê ye. Divê mirov bizanibe bi zimanê xwe binivîsîne, lê ni-
zanin. Hemû ji min re helbestan dinivîsînin. Ha wê rojê yekî bîst- sî

helbestên xwc nîşanî min dan, lê ew jî kurdî ne. Ccgerxwîn heşt dî-
wanên wî henc, ew jî dixwazin mîna Cegcrxwîn bibin. Ccgerxwîn
hcşt dîwanên wî hcne, lê Cegerxwîn qet nizanîbû rasterê binivîsiya.
Gelekî çewtiycn wî hcbûn. Paşê helbestên ku hatine nivîsandin jî
hemû ji hev dizîne. Pirsên ku ji Ehmedê Xanî an ji Melayc Cizîrî
standine jî hemû ew ne di dhê wan de bi karanîne. Belê, wezin û
kafiyc di helbestên wî de temam in.

Ez nivîsên we yên ku dikevin destên min dixwînim, baş in, cew-
hcr di we de heye. Lê divê hûn bêwestan her bixebitin.

Em wê cvarê hcta bi nîvê şevê peyivîn. Di rabûnê de herçiqas min
nehişt jî dîsan apê Osman bi min re rabû heya ber derî. Li ber derî
jî cm bîskê li ser lingan peyvivîn. Dû re, bi xatirxwestinê re wî ji min
re got:

- Bi hcv rc bixebitin, neyartî û dijminatiya hcvu nckin û ncbin
peyayên xelkê. De, Xwedc bi te re be!

Şam, 1987
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HEVPEYVIN BI XORTEKI 75 SALI RE

Musa Anter û F. Cewerî

Ez cara pêşî di sala 1978 'an de çûbûbe Stilîlê, mala Mûsa Anter.
Ji wê çaxê de vî camêrî bala min kisandibû. Lixwekirina wî, ra-

bûn û rûruştina wî, tevgera wî, nefspiçûkahiya wî, hizir û ramanên
vî ronakbîrê nûjen tesîreke pir erînî li ser min hiştibû. Wî hingî ji

me re behsa asrronomiyê, felsefê, medeniyeta girêkiyan, dînê Zer-
deşt û dîroka mirovantiyê kiribû. Lê romantîkbûna wî jî ji ber çavan
nereviyabû. Estetîka bexçê wî, dar û gulên wî yên têvel, dhokên di
hewşê de çêkirî û tijî masiyên cûrbecûr, Mûsa Anter bi sed salî ji
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gundiyan bi dûr dixist. Lê digel wê zanebûn û nûjenbûna xwe jî,
Musa Anter tu caran xwe ji gundî û mirovên xwe bi dûr nedixist;
kul dcrdc wan, êş û jana wan, kêf û şahiya wan bi xwe re par ve di-
kir. Bi scd salî di pêşiya wan de lê mil di milê wan de, bi wan re di-
meşiya.

Min Musa Anter piştî serîhildana Nisêbînê, di nehê tirmcha
19901 dc dîsan dît. Di ser re tam donzdeh sal derbas bûbûn. Ew ji
şêst û sê saJî bûbû heftê û pênc salî. Min di serê xwe de Musa Ante-
rekî kal, ku nikane bimeşe, nexweş, bi êş û elem û xurifî çêdikir. Lê
nc wilo bû. Ew bi hcr awayî weke xortekî bû, xortekî 75 salî. . .

Bi baweriya ku wê jiyana vî xortê 75 saî ji bo hevwelatiycn min
balkêş bc, min xwe negirt û jê pirsî:

- Çi bigire iro navê Musa Anterji aliyê hetnû kurdan ve tête za-
nîn, nemazeji aliyê kurdên Tirkiyê ve. . . Hin kes wî weke nivîskarekî,
hin kesji wi weke siyasetvanekî dizanin. Gelo tu U xwe wî çawan di-
dinaskirin?

- Ez dikarim bêjim ku ez nivîskarekî siyasî me. Hcta ji min hatiye
jî, min xwcstiye ez siyasetê bi awayekî mîzahî bikim. Ji ber ku heta
niha mc firsenda ku em bikaribin fikir û ramanên xwe eşkere û veki-
rî bibêjin, nedîtiye, min ji xwe re riya mîzahê neqandiye. Nivîskarê
Hindî jî wilo kiriyc. La Fontaine jî di dema xwe de siyaseta Fransayê
bi heywanan, yanî bi fabel îzah kiriye.

Mirovên min, der û dora min kurd in; dinya min Kurdistan e.

Kurdistan jî perîşan e. Ez bawer im ger ez ne kurd bûma jî, min ê
dîsa li scr kurdan binivîsanda.

-/*' biUxebatên teyên siyasî, ezteU Qjmil, Birîna Res, Tarasalar
4 ferhenga te nas dikim. Ji bo çi te hewcedariya nivîsandina van
pirtûkan dit?Kêtu ajot ser vî kari?

- Yc min cz nc sîlahşor bûm. Tu ordiyên min jî tunebûn. Ji ber
ku min neheqî qebûl nedikir min hewcedariya nivîsandina van
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pirtûkan dît. Şaîrckî amawid hcye, dibêje: Mirov di bin lingan dc
be jî, divê mirov bibcje wilo yc, xcbara min c. Gcrçî ez jar bûm, cz
yckî bi tenc bûm. Eyb c ez bibêjim, lê cz dikarim bibêjim ku pişrî
Cumhûriyetc min dcst pc kiriye. Niha ez ne poşman im. Hin bi hin
hevalên min li min gîhan û niha yên ku ez derbas kirime jî hcne.
Mirov her dixwaze ku lawê minrov ji mirov çêtir be. Niha ez
dibînim xortcn kurdan dest avêtine vî karî, gelckî kêfa min tê. Di
dema me de xorrên xwende kêm bûn, çi bigire, tunebûn, li

Nisêbînê kcsên ku biçûna dibistana navîn û lîseyê, tunebûn, cz bi
tcnê bûm.

Vcca fêda min ya hcrî mezin ew bû, ku pir ji malbata me, mala
apê minew, hemû li binxerê bûn. Havînan gava ez ji mektcbê diha-
tim, ez diçûm Sûriyê. Li wir Hawar derdiket, Ronahî derdiket, ez
di bin tesîra van kovar û nivîskarên wan, wek Celadet Bedirxan, Ka-
mûran Bcdirxan, Cegerxwîn, Qedrîcan û Osman Sebrî de mam. Tu
ya rastî bixwazî, meraqa min jî ji nivîsandinê re pir hebû, ji ber vê

yekê min dest pc kir û min xwest ku ez wê valahiya ku hcye dagi-
rim.

- Wek tê zanin tu wek nivtskarekt aktiv di pir kovar 4 rojnameyan
de xebittyi. Tu dikariji kerema xwe re U kurtayî behsa wan kovar 4

rojnameyan Ukt ?

- Jiyana min ya wesanê, di sala 1948 'an de, li Stembolê dest pê
kir. Hingî me "Dicle" derdixist. Piştî ku ew hate girtin, ,mc di sala
19501 de kovareke bi navê "Şark Mecmuasi" derxist. Pişti hatina
qaşo demokrasiyê, ez vegeriyam welêt. Li welêt ez dîsan nesekinîm,
mc li Diyarbckrê "Şark Postasi" derxist. Piştî wê bi çend salekî cz ji
bo eskeriyê dîsan çûme Stembolê. Bi dû xelaskirina eskcriya xwe rc
gava ez vegeriyam welêt, îcar me di sala 1958'an de "îleri Yurt"
derxist. Pişrî derxistina îlcri Yurt'ê û me çapxane kirî û me dest bi
weşandina "Mezopotamya" kir. Derketina "Mezopotamya" bû se-
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dema girtina me. Ji 58'an heta 601 ez girti mam. Gava ez hatim
berdan, min di kovara Ahmet Akif Başar ya -li Stembolê derdiket-
de nivîsand.

- Bas e, di ser derketina wan pirtûkan re demeke dirêj' derbas b4ye.

Ew dema dirêj di ser kovar 4 rojnameyên ku tu U wan xeUtt ye jt
derbas b4ye. Tiştê ez dixwazim bibêjim ev e; U salan tu xebatên te
xuya nekirin.Ji bo çi? Sedema ku te nenivisand çi b4?

Min nivîsand. Pir kcs jî bi vc yekê dizanin. Çar kirêbên min yên
ku ji bo çapê amadc bûn, hebûn. Herçar kitêb jî ji aliyê polîsan ve
hatin girtin. Yek ji wan kitêban ferhengek bi kurdî û tirkî bû. Yek jê
jî bi navc "38 Numarali Hûcrc" b. Navê kitêbekc jî "Diyarbekir
wê şcvc çiqasî reş bû" bû. Min bîranînên xwe jî nivîsandine, ew
niha ji çapê rc amade ne. Ez hêvîdar im ew ê ji niha û dcmeke
nczîk bcrpêşî xwendevanan bibe.

Wek tu dibînî ez nesekinî me, tiştê ji destê min hatiye min texsîr
nckiriye.

- Ji bo çi tu ji StemboU vegeriya, te xwe ji jiyan 4 hewaya
tnteUktueli U dûr xist 4 ligund U cih bûyi?

Ji 70 heta 75'an ez sî û sê mehan girtî mam. Pişti ku ez hatim
berdam ez hebekî nexweş ketim û ez têra xwe jî westiyabûm. Ez
hewcedarî bêhnberdanê bûm. Min xwe li gund baş rehet kir. Vê
yekê heta 1987^ dom kir. Di 87'an de ez careke din rabûbe ser-
govendê, min dîsan dest bi nivîsandinê kir.

Ez ê ji te re çîrokeke Rustemê Zal û bavê wî bibêjim. Hîn Rus-
tem zarok bû, bavê wî rojekê bang dikiyê û dibêje were lawo, ez ê
vê şcrîeta xwe, karê xwe hemûyî bispêrim te. Dijmin bi vê yeka han
dihese, tc scr wan û li talanêri wan dixe. Hatin ji Rustem re gotin,
dijmin li talanên me xistin. Rustem got, tişt nabe, me jî li talanên
wan xistdye. Paşc hatin gotin, kuro bi şerîtên konê mc ketine,
konan bi scr mc de xerab dikin, dîsan got, tişt nabe, me jî konê wan
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bi ser wan de xerab kirine. Dawî dawî hatin gotin, heyran dest da-
vêjin namûsa me. Hingî Rustemc Zal hêrs bûye, gotiyc, îcar ncbû,
kanî hespê min û gurzê min ji min re bînin. Rustemê Zal xwe avêti-
ye ser pişta hespc xwe û bi hêrs û rik li hemberî dijmin rabûye.

Yê me jî li me xistin, îşkence bi me kirin, bawer bike gundiyên
mc hcmî bi daran ve girc dan û tişrên nemayî anîne serê wan, rcza-
let kirin, zarokên me hemû girtin, kezeba me şewitandin, me deng
nekir. Hefaa ku êdî gûyê me dane mc, dest avêtin namûsa mc, şcre-
fa me anîne peiakî. Wê çaxê min hew xwe girt. Yê min tu gurzê
min wck yê Rustemê Zal tuneye, lê qelema min heye. Niha min ra-
hiştiye qclcma xwc û min bi vê kalîtiya xwe xwe avêtiye meydana
şer.

- Di vê meydana şer de pir xortjî hene ku hespên xwe dibezinin.
Me biska din U ser nifiê kevin, yanî nivîskarên der 4 dora Hawarê
sohbet kiriUî. Ger tu nivşê n4 4 nivsê kevin Udî ber hev, çiji nifşê nû
dikeve serê te? Tu, tu hêviyê di nivşê nû de dibînî an na?

- Yên bcrê hcm hindik bûn, hem jî kevin bûn, yanî klasîk bûn.
Lê xortên niha, an jî nivşê niha moderntir in. Nivîskar dibe, şaîr di-
be, her kes li gorî kultura xwe dinivîsîne. Mesele yên kevin, pir ji
wan ne xwedî kultureke kûr bûn, di medresan de, bi xwendina dînî
gihîştibûn. Rebenan negeriyabûn, nedîtibûn. Cegerxwîn li Qamîş-
lokê dinivîsand, hûn li Swêd dinivîsînin, ferq ev e.

-îro kêm zêde mirov dikare behsa zimanekî kurdîyê standart bike,

an jî behsa edeUyateke kurdî. Wek tu jî dizanî, îro bi zimanê kurdî
roman, heUtest, Ukolîn 4 heta em dikarin bêjin ku nivîsên felseft jt
derdikevin. Lêpiraniya vê xebatê li derveyt weUt dibe. Rola vê xebata
han di têkoştnageU me de çiye? Ger li weUt îmkanê vê xebatê çê bibe,

wêpêşketin xwe U çi awayi nisan bide?

- Rola vê xcbarê ya hêja û giranbuha nayê munaqeşekirin. Ma
gelo kî bêî tiştên wilo dikarin bi ser bikevin? Edebiyat, an jî nivîs ri-
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ya têkoşînê rohnî dike. Lê mixabin, zimanê me hê ewçend bi pêş
nckctiyc. Hcta ku zimanek nekcve warê nivîsandinê, ew ziman bi
pêş nakevc. Niha hcr kes wek malbafa xwe dipeyivin. A niha ku ji-
nck werc gund û zarokck jê rc çêbibe, ew zarok wê ne wek gundi-
yan, lê cw ê wckc diya xwe bipcyive. Ji ber vê yckê ye ku zaravayên
mc pir bûne, ji hev bi dûr ketinc. Ez bawer im gava ku zimanê kur-
dî têkcvc warê nivîsandinê, ew ê dûrbûna zaravaycn kurdî roj bi roj
nêzîktir bibc. Em û zaza û soran em ê bikaribin bi hêsanî ji hevdu
têbigihên, cw ê bibc zimanek. Tiştekî din jî heye ku em kurd ji her
kcsî bêtir birçiyên ilim û nivîsandinê ne. Niha, gava yekî têr û yekî
birçî li scr sifrcyekê rûnên, ma ew ê weke hev bixwin? Yê mc jî wilo
yc. Gcr kurmand serbest bibe, em bikaribin çapxane û wcşanxane-
yên xwe li dar bixin, em ê di demekc nêzîk de ji cîranên xwe derbas
bibin. Ez bi xwc di vê baweriyc de me.

- Çf'/f' siyaseta Tirkiyêya îro dikeve serê te? Şiyarb4na kurdan di çi
dereceyê de ye?

- Ii Tirkiyê cbeden siyaseta ilmî tuneye. Qeşmerî heye. Ew bi
xwc jî dizanin ku êdî bi yasaxan, bi girtin û îşkencê ev kar naçe serî.
Ew jî mecbûr in ku xwe biguherin. Ji aliyê din ve jî cm kurd şiyar
bûne.

Min di dcma xwc dc çûrokck di "Dide Kaynagi" de nivîsandibû.
Hingî ez hatim girtin, li min xistin, îşkence bi min kirin, gotin, ku-
ro tu kî yî, tu çi teba yî? Em ê serê te bipelçiqînin. Axirê pişrî hezar
zehmetiyan gava ez hatim berdan min dîsan nivîsand. Kurteçîroka
min wilo dest pê kiribû: Jinek, zilamek û zarokekî wan ê çar-pcnc
salî hebû. Ew karker bûn, jin û mêr di xew de bûn, lawikê wan jî ra-
zayî bû. Lê gava diz dikcvin hundur, lawik şiyar dibe. Yek ji dizan
diçc li scr scrê lêwik disekine, kêra xwe dikişîne û dibêje: "Deng ji
tc derkcvc cz ê te bikujim." Dizê din jî diçe sindoqa diya wî dişkîne
û hemû firaxên wc dixc kîsckî. Kczeba lêwik dişewite, lê ma wc rc-
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bcno çi bike, kêr jî di scr serê wî re kişandiyc. Ji bo ku lawik dc û
bavê şiyar bike, ew bang dike, dibêje: "Avnê, avnê, avnê!" Yck ji di-
zan dibcje: "Hiş be kuro!" Yc din jî dibêje:"Tiştek nabe lawo, za-
rok c, tirsiyaye, avnê bidiyê". Ew tasek av dide lêwik. Gava lawik
avê vcdixwe, dîsan ji bo ku ew dc û bavê xwe şiyar bike, bi dengekî
bilind dibcjc:"Oxx, ooxx, ooxx" yanî av çiqas xweş e. Lê dc û bav
dîsan şiyar nabin. Yê diz destê xwe bilind dike û dibêje:"Hiş be ku-
ro! Ez ê kulmckê li dcvê tc bixim ha!" îcar lawik bi dengekî bilind
bang dike, dibêje:"Ay devê min! Ay devê min! Ay devê min!" Hin-
gî dc û bavê lêwik şiyar dibin û diz jî direvin.

Min jî got "Lawo, ez dizanim ku ez wekî wî zarokî me, kêr di ser
scrê min re ye, ez nikarim bi we û dê û bavê min jî razayînc. Ar-
manca min ew e ku cz wan şiyar bikim.

îcar niha dê û bav şiyar bûne, dilê min rehet e. Di desrên dizan
de bi tenc rev maye. Dûr nêzîk ew c birevin.

- Ştret 4 pêsniyarên te ji karkerên kulturê yên derveyî weUt re çi
ne?

- Ez xebata we ya li derveyî welêt gelekî diedbînim. Mesele Jön
Tûrkan jî li Ewrûpa karê xwe dikirin. Gandî li Ingiltere, Ben Bela li

Fransayê xwe gihand. Em jî hêvîdar in ku hûn ê rojekê vegcrin, li

welatê xwe xwedî dcrkevin û karîna wê têxine destên xwe.
Divê ku hûn tu caran bêhêvî nebin. Tarîxa milefan dirêj c. Va ye

cmrê min bûye 75 sal, ev 55 salên min in ku ez di nava vê xebatê
de me, min hê jî bi qasî qirşekî tiştek ji hêviya xwe winda nekiriyc.

Tiştcn ku hûn dikin pir bi qîmet in. Belkî niha xatirê wê nayc gir-
tin, lê wê rojek were, ev hemû tiştên ku we nivîsandine, dê mîna
beyreqan li ba bibin.

KurdistanPress,1990
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ENSnTUYEN KURDI

Civaka kurdî bi her awayî di hundirê guhertin û xwenûkirinc de
yc. Sîstema feodalîzmê bi lez difeşkile, têkîlî û danustandinên

bcrmayê wê hêdî hcdi ji navê radibin. Di şûna vc sîstema ku bi sed-
salan c li wclatê me hcbûna xwe parastiye, sîstemeke kapîtalîst lê bi
cih dibc. Bi pêşketina vê sîstema nû, rewşa miletê me, nêrîna miro-
vcn mc ya dinyayê, rabûn û rûniştina me, rewşa me ya psîkolojîk jî
tc guhcrtin, li gorî hcwcedariyên jiyana vê sîstema nû em gavên
xwe davcjin. Em dixwazin tola xwe ji dîrokê bistinin, loma jî em
qcyd û mcrbendên tarîrî, zulum, paşdemayin û nezaniyc dişkînin û
cm gava xwc davcjin cîhaneke nûdem; em dikevin nava refên wcla-
tên hcmdem. Em ji têkiliycn bermayên feodalîzmê, yên ku ji bo
pêşketina dvaka mc bûbûne asteng, ji şer û pevçûna eşîrti, ji dijmi-
natiya li hemberî hev, hêdî hêdî azad dibin, em dikevin ser riyeke
nû, riya bajarvanî û medcniyetê. Em êdî bi her awayî li hebûna xwe
xwedî derdikevin; em xwe tenc bi riyekê, bi nêrînekê, bi hêzekê ve
girê nadin, di her warê jiyanê de, em li gorî hewcedarî û xwestekên
xwe tcvdigcrin. Nezaniya malkambax, ku hetanî niha mîna kabûse-
kî xwe bi hcmû giraniya xwe berdabû ser dilê me, em çavgirti û bc-
çare hiştibûn, niha em hêdî hêdî zora wê dibin, em hew dikevin
xefka wê, lc cm xefkê li ber wê vedigirin. Rê û metodên ku welatên
azad û scrbixwc bcrî bi sedsalan ji bo rohnîkirina dvaka xwe bi kar
anînc, cm hê nû bi wan dihesin, ev rê û mctodên ku nîşancn bajar-
vanî û pêşkctinê nc, hê nû bala me dikişînin, qîmeta wan ya bilind
hê nû ji mc vc xuya dibin. Sazgehên demokratik, akademî û enstîtu
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ku dhên xebarên kolektîv û dibistanên zanisfî yên pêşdexistina zi-
man, edcbiyat, çand û her celeb toreya welatekî ye, li ba me (mc-
bcsta min Kurdistana Tirkiyc ye) hê nû girîngiya van celebsazgchan
dixuyc. Ev sazgch ji bo çand û cdebiyata miletekî cihên xebata nû-
dem e, ji bo azadî û ji nezaniyê rizgarkirina miletekî jî tîrêjên hcviyê
nc. Digcl gelek dercngmayin û kul kêmasiyan em îro xwediyên van
sazgehan in, em xwcdiyên ensrîtuyan in. Ensfîtu dhên xcbatên ilmî
û zanistiyê ne, nîşana bajarvaniyê ncEnstitu, akademî û sazgehên
di van celcban dc ronahiya dvaka xwe nc. Yên mc jî ronahiyên me
ne. Lê barcn yên me pirr giran in. Divê ew ji me re gelek tişfan bi-
kin. Ew tiştên ku diviyabûn berî niha bi sedsalan bihatina kirin, divc
cw îro bikin. Lê derengmayîn ji qet nekirinê çêtir e. Derengmayîn û
hcta niha nekirina me ji rewşa me ya siyasî tc. Rewşa me ya wêran
ku piraniya caran me ji bo bêhnek azadî û çirûskek hêvî serê xwe
daye. Rewşa me ya ku nehiştiye em çavên xwe vekinû mîna gelên
dinyayê bi avakirin û pêşdexistina civaka xwe dakevin. Serdestên me
nehiştine ku em kultura xwe vejînin, bi zimanê xwe bipeyivin, stra-
nên xwc bistirên, romanên xwe binivîsînin... Loma jî em heta niha
dvateke jihevdeketi mane. Me cihê xwc di nava dvarên hemdem de
ncgirtiyc, cm ncbûne xwediyê rûmet û serbilindahiyê. Wek mc got,
em îro di destpêka vî karî de ne. Barc giran li ser milên enstitu û
sazgehên kurdan in. Stranên ku heta niha nehatine gotin, zimanê
ku nchatiye vejandin, edebiyata ku nehatiye nivîsandin, klasîkên ku
nehatine çapkirin û belavkirin, kultura ku nehatiye nasandin û gelek
tiştên din di dorê de ne. Gelo enstituyên me yên ku îro hcne di çi

rewşê de nc? Plancn wan yên pêşerojê çi nc?

Mc ev pirscn han ji serokê Enstituya kurdî ya Parîsê Kendal Ne-
zan, berpirsiyarê Enstituya Kurdî ya Stenbolê Feqî Huseyn û sekre-
tcrê Ensrîtuya Kurdî ya Brukselê Derwêş M. Ferho kirin.
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SEROKE ENSTTTUYA KURDI YA PARISE;
KENDAL NEZAN

Nûdem: Gava we li Parîsê Enstituya kurdî vekir,gekkt nav da.
Hemji bo kurdên li weUt, hemjîji bo kurdên li derveyî weUt

b4 hêviyek. Gelofikra lidarxistina Enstituyê çawa bi were çêbû ?Ji
bo çi we pêwîstiya lidarxistina sazgeheke wUo dît?
Kendal: Gotineke filozof Pascal heye: xweza (tebîet) ji valahiyê
nefret dike. Di destpêka salêri 1980'an de gele ronakbîr û huner-
mendên kurd ji ber zordestiya rejîma eskerî ya Tirkiyê, ji ber şerê
îran û Iraqê xwe avêtibûn Ewrûpa Rojava. Hin ji wan di nav partî û
rêxistinên siyasî de dixebitin û gelek ji wan, ji ber sedemên cihê, bi
scrê xwe mabûn; bcî ku dev ji xebata welatparêziyê berdin nedix-
wcstin bikevin nav xiredra stewr û şerê fraksiyonan. Piraniya parti-
yên kurdan, ncxasim ên kurdên Tirkiyê, mirîdê stalînîzmeke hişk
bûn; hin berê xwe dabûn "Moskovaya Sor!, hin "Pekîna Semawî",
hin "Tîranaya Enwer Xoce", bi serê wan sond dixwarin û carna nc-
dixwestin silaveke Xwedê jî bidin pismam an merivekî ku ji îman û
baweriya wî ya îdeolojîk şik dikirin. Mînakek ji salên ku her xwen-
devanên wc pc dizane; ez xwişk û brayan dinasim ku bi salan li Ew-
rûpa dijîn, xwende û ronakbîr in, welatparêz "şoreşger" û "sosya-
lîst" in; ji bcr ku yck ji fraksiyona yê din nebû, bi salan li hev nedi-
pirsîn, silav ncdidan hevûdu. Hin xortên ku ji Kurdistanê nû hati-
bûn Fransayê, paqij, bi edeb û qedirşjnas bûn, me arîkarî dida wan,
ew bi cîh dikirin, ji wan re kar an bûrs didît ji bo ku bigihên, xwc
pcş vc bibin, gava ku diketin nav yek ji wan fraksiyonêri "şoreşger"
ên hişk, êdî bi carekê hevalfî û dostayetî jî ji bîr dikirin, cama eşkcre
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an paşpênî dijminahî dikirin. Navc danûstanên mirovî yên bingchî
danîbûn "pcywcndiyên ehbab-çawis", tiştekî dgehc şcrmezariyc!
Qedirnasî û spasdarî ji bo kescn ku rojek di tengasiyê dc destc arî-
kariyc dirêjî tc kiriyc bubû "tirşikçîtî". Bi kurdî peyivîn û nivîsîn ji
riya pîroz a "şoreşgcrî" û " enternasyonaiîzmê" derkctin bû, "nas-
yonalîzma burjuvaziya biçûk" bû, bi kurtî kufreke mezin bû! Bi hc-
zaran kesên ku ji bo rizgarî û azadiya gelê kurd tade û êşandin dîti-
bûn, derbeder bûbûn, di nav vê tora stalînîzmeke iptidaî û totalîter
de, çavtirsiyayî, terorîzc bûbûn, ji rûmetên bingehî yên çanda xwc
rc, ji zimanc xwe re, ji orf û adctên piraniya gclê xwc xerîb û bcga-
ne bûbûn, dûr ketibûn. Dikaribûn bê tirs hcrin mirinc, lc ncwcrî-
bûn zincîrên terorîzma fikrî bişkênin, bi scrê xwc bifikirin, bi çavckî
din li cîhanê binêrin. Ji çandê heta sporê, komelên xwendekaran û
sendîkayan, fraksiyonên Stalînîst dixwastin hemû warên jiyana dva-
kî têxin bin kontrola xwe û herwekî nikaribûn hemiyan bi hev re bi-
meşînin, her tişt tevlihev dibû, di wê geremol û tevliheviya giştî de
doza kurdî pêşvc nediçû. Em, her yek di desrên me de Mishefên pî-
roz ên Mezhcbên me û pirtûkên me yên şerîctê, bi tirkî bi hev kcti-
bûn, şcrê hev dikir, mala hev wcran dikir. Hcr yek jî bawer dikir ku
şev û roj ji bo qendya gelc kurd vî karê ha dike û di dawiyê dc nc ji
alî çandî, nc ji alî nasandina doza kurdî bi raya gişti û ne ji alî siyasî

vc pêşveçûnek tunebû. Di fizîkê dc ji tcvgerê rc dibêjin "livandina
brownî": molekul timî dilivin, diçin, rên, li hev dikevin, lê ji bilî îs-

rafa cnerjiya xwe tiştekî pêşve nabin. Rewşa kurdan li dervcyî wclêt
hêwirzeyeke brownî bû.

Di rcwşa wilo de meriv dikare du tiştan bike; an bêje gelcn din
bcrî 40-50 salan di vê dema mîstik de derbas bûne, niha dora Kur-
da yc, tiştekî kirinê tune ye; ya çêtir ew c ku li mala xwe rûnên hcta
cv lehiya han derbas be; an jî bêje, ez wekî kesekî bi serê xwe, heyc
ku bi çend kesên din re jî, bicêribînim dcrvayî vê xirccira gisti xeba-
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tek ku bi me dibc bikin ji bo an ziman û çanda kurdî an ji bo na-
sandina doza kurdî li derveyî welêt.

Wckî gdek hevalên kurd ên din, ên ku baweriyên wan nczîkî cn
min bûn, cz alîgirê riya duwem bûm. Li gora vê bawcriyê me di sa-
lên 1974-1980 an de Komela Fransa-Kurdistan danîbû, tê de ro-
nakbîrên fransiz ên navdar wekî Jean Paul Sartre, Simone de Bcau-
voir, Maximc Rodinson dvandibûn, li ser kurdan pirtûkan çap kiri-
bû, di radyoyan de bemame belav kiribû. Ez di ber karên xwe yên
profcsyoncl dc bi salan, di nav Partiya Sosyalîst a Fransa û partiyên
sosyal-demokratcn hin welarên Ewrûpa Rojava de ji bo nasandina
gclê kurd û doza wî xebitibûm, semîner û konferans dabû. Gava ku
di gulana 1981'ê de li Fransa, Sosyalîstan helbijartin kar kirin, çend
kesên ku min baş nas dikir bûn wezîr. Wê demê pirsa kurdên Iranê
aktuel bû, min di hin waran de ji bo wan arîkarî peyda kirin. Lê di
dyckî dc dema xebata şexsî derbas bûbû, pêwîstiyek mezin bi avaki-
rin û danîna muesescyên serbixwe yên domdar hebû. Min di wcfata
rehmctî Kamuran Bedirxan de jî ev rasrî gelek xurttir dît. Ez dostê
nêzîkê wî bûm. Di sala 1980 an de, çendeyek berî mirina xwe, ji
min re got: "dawiya rê êdî xuyan e; em gelek xebitîn lê tiştek hêja
mc neqediya. Lewra ez tu bîranînan nanivîsim, cz dê bê wêris he-
rim û naxwazim gora min jî hebe. Mal û milkekî min î hêja nîne;
çend tiştên biçûkên ku hene ewê bigihên keça Celadet Beg, Sînem
Xan û zarokên wê. Lê ez kirêb û arşîvên xwe dispêrim te, min ne
dît, heye ko tu bibînî, rojekê kirêbxaneyek, merkezck ji bo kurdan
bê danîn, an perçeyek ji welatê me azad bibe, kerem ke ewan ji bo
hînkirina nifşên nû bide wêderê". Welatparêz û şerkerekî me yî me-
zin diçû, li pcy wî, li welatekî girîngê wekî Fransa tiştek nedima.
Ewî li vî welati, di nav hezar dijwariyan de, xwestibû çend keviran
deyne ser hcv; diçû, ên li pey wî divê çibigire ji nû ve dest pê kirina;
di dema ku gelên din, ên wekî ermeniyan bê dewlet jî, bi sedsalan

X42

tek ku bi me dibc bikin ji bo an ziman û çanda kurdî an ji bo na-
sandina doza kurdî li derveyî welêt.

Wckî gdek hevalên kurd ên din, ên ku baweriyên wan nczîkî cn
min bûn, cz alîgirê riya duwem bûm. Li gora vê bawcriyê me di sa-
lên 1974-1980 an de Komela Fransa-Kurdistan danîbû, tê de ro-
nakbîrên fransiz ên navdar wekî Jean Paul Sartre, Simone de Bcau-
voir, Maximc Rodinson dvandibûn, li ser kurdan pirtûkan çap kiri-
bû, di radyoyan de bemame belav kiribû. Ez di ber karên xwe yên
profcsyoncl dc bi salan, di nav Partiya Sosyalîst a Fransa û partiyên
sosyal-demokratcn hin welarên Ewrûpa Rojava de ji bo nasandina
gclê kurd û doza wî xebitibûm, semîner û konferans dabû. Gava ku
di gulana 1981'ê de li Fransa, Sosyalîstan helbijartin kar kirin, çend
kesên ku min baş nas dikir bûn wezîr. Wê demê pirsa kurdên Iranê
aktuel bû, min di hin waran de ji bo wan arîkarî peyda kirin. Lê di
dyckî dc dema xebata şexsî derbas bûbû, pêwîstiyek mezin bi avaki-
rin û danîna muesescyên serbixwe yên domdar hebû. Min di wcfata
rehmctî Kamuran Bedirxan de jî ev rasrî gelek xurttir dît. Ez dostê
nêzîkê wî bûm. Di sala 1980 an de, çendeyek berî mirina xwe, ji
min re got: "dawiya rê êdî xuyan e; em gelek xebitîn lê tiştek hêja
mc neqediya. Lewra ez tu bîranînan nanivîsim, cz dê bê wêris he-
rim û naxwazim gora min jî hebe. Mal û milkekî min î hêja nîne;
çend tiştên biçûkên ku hene ewê bigihên keça Celadet Beg, Sînem
Xan û zarokên wê. Lê ez kirêb û arşîvên xwe dispêrim te, min ne
dît, heye ko tu bibînî, rojekê kirêbxaneyek, merkezck ji bo kurdan
bê danîn, an perçeyek ji welatê me azad bibe, kerem ke ewan ji bo
hînkirina nifşên nû bide wêderê". Welatparêz û şerkerekî me yî me-
zin diçû, li pcy wî, li welatekî girîngê wekî Fransa tiştek nedima.
Ewî li vî welati, di nav hezar dijwariyan de, xwestibû çend keviran
deyne ser hcv; diçû, ên li pey wî divê çibigire ji nû ve dest pê kirina;
di dema ku gelên din, ên wekî ermeniyan bê dewlet jî, bi sedsalan

X42



bcrê ji xwe re hin muesese danîbûn, tê de arşîv û kitêbên xwe, za-
nîn û cêribandinên xwe didan serhcv û digihandin nivşcn nû. Biya-
niyên ku dixwestin ji dîrok û çanda wan gelan agahdar bibin dikari-
bûn bi scrbcsti hcrin wan dyan, hîn bibin, bixwînin, binivîsin. Lê
ku rojnamcvaneîk biyanî bixwasta li ser rewşa Kurdistanê hînî tiştekî
bibûna diviyabû bi dijwariyên mezin temsîlkarekî rêxistineke siyasî

ya kurd peyda bike ku bi zimanekî ewrûpî bizanibe, li cem wî çend
pirtûk û belge hebin.

Ev valahî û hcwcedarî him ji alî kurdan ve him ji alî biyaniyên
dilxwazên gelê kurd ve hebû. Hewccdarî organan çê dikin. Ji bo
dagirtina vê valahiyê du tiştên bingehî pcwîst bûn: dirav û kcscn
karzan û rêgihiştî. Piştî bêtirî salekê çûnûhatin û axaftinan, sê weza-
retên fransiz qebûl kirin ku hinek arîkariya diravî bidine me. Lê pir-
sa kadran dijwartir bû: di nav kurdên Ewrûpa bi deh hezaran kes
kebûn ku dikaribûn bimeşin, afîşan li dîwara xin, govend û dîlanan
bigirin, bi sedan kes bi karên komeletî dizanîn, lê ên ku bikaribin
baş bi kurdî binivîsin an zimanekî ewrûpî yê sereke baş bipeyivin û
binivîsin gelek kêm bûn û ji me re jî kesên wilo pêwîst bûn, ji ber
ku karê bingehî yê ku me dabû ber xwe parastin û pêşvebirina çan-
da kurdî û nasandina doza kurdî bi raya giştî ya Ewrûpa bû. Gihan-
dina kadran karê salên dirêj e; loma em bi kadrên hebûyî bi rê ke-
tin, bi hêviya ku di salcn pêşiya me de cmê bikaribin keç û xorrên
kurd ên jchatî bidin xwendin û ku ji nav wan kesên bikêrhatî derke-
vin.

Enstitu wek projeyeke çandî ya serbixwe, ji siyasetê cihê lc nc
hcmber, ne jî bindesrê wê, wek ramaneke welatparêz a berhevkir, li

dora xwe hin ji zane û hunermendên mestirîn ên gelê kurd, wekî
Yilmaz Gûney, Hejar, Nûredîn Zaza, Cegcrxwîn, Qanatê Kurdo,
Tewfîq Wehbî, dvand. Ev civandineke bêtir sembolîk bû, mesaja
wan cv bû: em welatparêzên ji perçeyên cihê yên Kurdistanê ziman
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û çanda gclê xwc di talûkc de dibînim, doza parastin û pêşvebirina
wan pîroz c, li scr cihêtiycn bîr û bawcriyên siyasî yc, divc ku em li

dora vê dozê bidvin. Danîna Enstîtuyê di demeke dîrokî ya taybeti
de, lêdana vê defa hcwarê bû. Dengê defê hate bihîstin û ji wê de-
mê ve, kurd girîngiyeke mestir dan doza çand û zimanê xwe. Wekî
kesên realîst, me tu car xewna dvandina hemû nivîskar û huner-
mendên kurd di nav rêzên Enstituyê dc nedît. Realîteyên cihêrcng
ên salan wilo bi hêsanî nayên guhartin. Lc hcke di nav komele, na-
vend an kovarên dhc dc be jî îro, deh sal pişti danîna Enstituyê, xe-
batên çandî gihîştibin otonomiyek, xwe ji serwariya siyaserê rizgar
kiribin, bi kurdî nivîsîn, belav kirin, minaqeşe kirin, îro êdî "şerme-
zarî" û "biçûkbûn" na, lê serbilindî be, bi zimanên ewrûpî li ser
kurdan bêtir pirtûk, tczên doktorayê û xebatên zanistî hatibin çêki-
rin, Enstîtuya kurdî, bi awayek yekscr an bi peydakirina hemberiyê,
di vê guherandina hil û zihniyetan de pardar e û ta dcrcceyekc gi-
hiştiye amanca xwe.

- Pistt vekirina Enstttuya kurdîya Parîsê, we beşek bi navê "Enstî-
tuya kurdtya Bonnê"ji vekir. Lê ew beşa haji niskê ve winda b4. Ge-
lo çîroka wê çawa b4 ?

- Almanya Rojava ji bo xebatên kurdî welatekî gelek girîng e.
Nêzî nîv milyon kurd li wî welati dijîn. Lcwra me di destpêkê de
xwest ku beşeke Enstituyê li Bonnê bê danîn, him ji bo weşanên
Enstîtuyê bigihîne kurdên Almanya, him doza kurdî ji getoyên ra-
manî yên radîkal derxc, bi hêz û mueseseyên almanî yên fireh bide
nasîn û qebûlkirin, lobiyeke kurdhiz çêbike li Parlementa almanî û
di nav rojnameyan de, hebûna kurdan wekî cemaeteke neteweyî ya
cihê bi awayekî resmî bide qebûlkirin û mafên wan ên dvakî, ên
xwendegah û radyo û televizyonê bi dest xe. Hin parlementerên
sosyal-demokrat piştgiriya vê projcyê kirin, lê ji ber tezyîqa mezin a
Tirkiyê li scr hikûmeta almanî, mc nikaribû îmkanên malî yên fcrz
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peyda kin. Ji alî danîna ekîbê de jî, me gelek dijwarî dît. Çend ro-
nakbîrên ku ewê bikaribûna ji heqê vê xebarê bihatana di nav parti-
ycn siyasî dc kar dikirin; mixabin mc nikaribû 5-6 ronakbîrên ser-
bixwe, şareza, kurdî û almanîzan peyda kin. Lewra bcşa Ensfîtuyê
pişfî salekê xcbatê û çend çalakiyên hêja (wekî meha çandî ya kurdî
li Dortmundê), hatc girtin. Ciyê wê xuya û vala yc. Ji ber ku kome-
lc û rêxistinênen kurd ên ku li Almanya hene hê tenê xitabê baskê
çcp c partiya sosyal-demokrat (SDP) û Keskan dikin; Ji sedî 80 gelc
alman li dervayî van herikanan e. Di van rojên reş û dijwar dc gelê
kurd hewceyê arîkarî û piştgiriya her kesê demokrat e. Tenê dijmi-
nên gelê kurd ji vê valahiyê û getokirina pirsa kurdî îstifade dikin.

- Tê bMstin ku pirtûkxaneya we pirtûkxaneyeke dewUmend e. Ge-
loewU çi ceUU dewkmend e?

- Pirtûkxaneya Enstituyê dewlementirîn pirtîkxaneya kurdî ya
dervayî welêt e. Ku hebc tenê ya Korî Zanyarî ya Bexdayê jê dew-
lemcndtir c. Tc dc bi bîst û pênc (25) zimanan pirtûk, bi deh heza-
ran belge, belavok, foto û diyapozîtiv hene. Bend û meqaleyên ku ji
sala 1915 bi vê de bi zimanên ewrûpî li ser kurdan derketine hene,
kolleksiyonên kovarên kurdî yên li Iraq, îran, Sûriye, Libnan, Tirki-
ye û Ermenistanê derketi, ên kovarên rêxistin û komelên kurdî an
kurdparêz hene. Lêger, xwendekar, rojnamevan ji Fransa û ji gelek
welatan - Japon, Awistralya, Amerîka, Hindistan, Çîn jî tê dc- tên,
jê kel digirin ji bo nivîsar û xebatên xwe ycn li ser Kurdan. Xwedîki-
rin û dewlemendkirina pirtûkxaneyekê yek ji amancên sereke yên
Ensrîtuyc ye. Ensfîtu tu karekî din neke, tenê vê pirtûkxancyê xwc-
dî ke û vekirî bihêle, ewê xizmeteke mezin bike ji bo çanda kurdî.

- Di saUn pêşîyên vekirina Enstîtuyê degekk aktîvîteyên we diha-
tin bihistin. Wek mînak; we pêsangehên resamên kurd li dar xistin,
kursên zimên didan, kovareke Ukolînê bi navê "Studia Kurdica"
derdixist, kovareke berfireh ya kulturî U navê "Hêvî" 4 we saUgeUk
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run.

Heçî kovar, bultenên agahdariyê û Kurmancî bi pergal derdikc-
vin. Di 1992'an de hejmarcke Hêvî derket. îsal hêviya derxistina du
hejmaran heye. Mixabin potansiyala nivîskariya bi kurdî kêm e; ya
ku hcye belawela ye, têra çend kovaran nake û kovara Hêvî jî sirf ji
bo ku bêtir dcrkeve nikare her nivîskarî çap bike. Lewra bi pergal
derketina wê dijwar e. Ev dijwarî ji bo Studia Kurdica jî heye. Lê
îsal hejmareke wê ya erebî di çapê dc ye û ewê hejmareke wê ya tir-
kî, du hejmarên wê yên erebî yên din jî derên.

- Lê tiştên xuyayî xebatên we yên li ser zimên her berdewam in.
H4n saU du caran zimanzanên kurd dicivînin 4 li ser zaravayê
kurmancî Ukolînan dikin,gotinên n4 çêdikin. Wek tê zanin ev xeba-
tên we U derveyi weUt dibin. Gelo çima h4n berê vê xebata ha nadin
weUt?

- Xebatcke wilo niha tenê li derveyî wclêt mimkin e. Ji ber gelşc-
ycn siyasî û tevliheviya gişti, li beşek li Kurdistanêpêkanîna vê
xebarê ne mumkun e. Heye ku di pêşerojê de, mecal hebin, em ji
welat gazî çend kesan bikin. Di milê din de, ji bo ku encamên van
dvînan baştir li nav Kurdên Kurdistana Bakûr belav bin, emê 10

hejmarên pêşîn ên Kurmand (rojnama taybetî ya Enstîtuya Kurdî
ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî) li Stembolê bidin çapkirin.
Heyc ku paşiyê Kurmand bi xwe jî li wir bê çapkirin. Xebata kirî,
zû an dereng, ewc bigihê destên gel. Em çawa niha pey xebatên sa-
lên 1930 an kctine, ewê Kurdên ku bixwazin encamên xebatên me
pcyda bikin.

- Wek tu jt dizant ku pişti we, du Enstituyê din jî veb4n; yek li
BrukseU, ya dinjî U StemboU. Dan4standinên we bi hev re çawa ne?

- Danûstandinên me bi hevalên Brukselê re baş û germ in, lê ha-
ya me zêdc ji Ensfîtuya Stembolê tuneye.

-Bi a we çand 4 edeUyata kurdî di çi rewşê deye? Di warê çand 4
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Utrsji bo xwendevanên kurd derdixist. Gelo ev xebatên we hêjî ber-
dewam in ? Ger ne berdewam bin sedem çi ye?

- Di sajên 1986-1987^ de, hikûmeta fransiz a rast, li ser daxwa-
ziya Iraq û Tirkiyê arîkariya malî ya ku ji Enstîtuyê rc dihate dayîn
birrî. Ji ber kêmasiya îmkanan weşancn me û xebatên me di van du
salan de kêmtir bûn. Lê ji 1988'an bi vê dc xcbatên me di her warî
de, ji salên destpêkî gelek xurttir in. Ji bo nimûne Enstîtu ta niha bi
zimanê kurdî 18 fîlmên vîdeo, bi zimanên din (îngilîzî, fransizî, tir-
kî) jî 3 vidcoyên li ser Kurdan, 22 kasetên musikiya kurdî weşandi-
yc, bi fransizî, kurdî, tirkî, îngilîzî, erebî pirtûk dane çapkirin. Tenê
di 1992 an de ji bo xwendegehên destpckî û navîn ên Kurdistana
Iraqê li scr hev 290 hezar pirtûkên xwendinê, bi kurdî daye çapki-
rin û ji 130.000 zarokên kurd re defter-qelem hwd. şandiye. Heçî
çalakî yên wck pîşangeh, konferans, semînar, hwd. lîsta wan dirêj c,
di rapora me ya xebatê ya 1992 an de 7 rûpel digre. Di dema ku
em vc hevpeyvînc çê dikin li çar bajarên îtalî yên navçeya Emilia
Romagna em bi şaredariyan re pîşangchên hunermendên kurd çê
dikin. Ji 15 ta 30'yê nîsanê li Enstifuyê pîşangeheke hunermendekî
kurd (Rêbwar) tevî Fransiz û Poloniyek bi navê "Barana Çivîkan"
çê dibc. Emc di mcha ll'an de li mestirîn galeriya hunerî ya Parîsê
(Galeric Intcmationale, bêtirî 1.000m2) pîşangeheke pirr mezin çê
kin ji bo hunermendên kurd ên Iraqê û ên dervayî welêt. Rojnamc
û kovarên van welatan li ser van çalakiyan dinivîsin, heye ku dengê
mc hcta welarê we neyê, ji ber ku hûn li serê dinyayê ne. Ji ber ak-
tualîta giran û dramatîk a Kurdistanê cm bi xwe jî di weşanên xwe
de pirr qala van çalakiyan nakin.

Enstîtu hersal dîsa, û ji berê bêtir, bûrsên xwendinê dide xwende-
karên kurd. Par mc tevîhev 24 bûrs dan. Ta niha, di 10 salan de,
Enstitu 196 xwendckarên kurd dane xwendin, ji wan 32 kes xwen-
dina xwe nîvcû hîştin, neqedandine; ên din temam kirine an dixwî-
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edebiyata kurdi de Enstituya we dikare çi bike 4 planên we yên pêşe-

rojêçine?
- Bersiva gişti ya vê pirsê, bawer nakim hebc. Rewşa Kurdistana

Başûr gelck cihê ye. Li wir, kurdî di her warên jiyanê de rê
bikaranîn, talûka windabûn an jihevketina ziman û çanda kurdî
kêm e; pirsa pêşvcbirin, nûkirin û dewlemendkirina wê heye. Ev
pirs bi sewiya pêşvcçûna gişti, bi taybetî ya entellektueliya dvaka
kurdî vc gircdayî yc. Civaka kurdî ya Iraqc, dvakeke Cîhana Sêwem
e, ji ber hoyên siyasî danûstanên wê û cîhana derva bêtirî 30 salan e

pirr kêm bûnc, kctiyc nav gctoyeke teng. Divê ku derî û paceyên
wc ji dinya derve re vekin, hewayek nû bikevc hindûr, haya wan ji
bayên nû yên dinc hebe. Danûstanên bi cîhana derve dikare bi riya
vcgcra ronakbîrên kurd ên dervayî welêt, bi şandina kovar û pirtû-
kên cwropî, a çûna Ewrûpiyan ji bo semînar û konferansan an bi
hatina ronakbîr û nivîskarên kurd ên Iraqc ji bo Rojava dibe. Di vî

warî de Ensrîtu niha dixebite ku tevî Zanîngeha Hewlêrê rêzeke
konfcransan amade bike, ronakbîr ji Ewrûpa herin; kovar û pirtû-
kên nû herin. Ez bawer im, di nav salan de, ewê kurd paşdemayina
xwe telafî bikin.

Heçî rewşa çand û edebiyata kurmancî, rewş di dîtinê ji berî 10

salan gelek çêtir e. Bi kurmand bêtir pirtûk û kovar dertên; hejmara
kesên ku bi kurmand dixwînin û dinivîsînin bêtir e. Lê mixabin di
eynî wextê de li welêt bi xwe, ji ber bûyerên siyasî - koça bi milyo-
nan Kurdan ber bi Tirkiya Rojava, valabûna gundên kurd, weşanên
televizyonên rirkî - , gelê kurd ketiyc nav gîrdaba bişivîna neteweyî
û asimilasiyonê. Ta niha jiyana gundîtiyê ziman û çanda kurdî ta
dereccyekê diparast. Ev jiyan îro ji ber bûyerên siyasî ji hev dikeve,
winda dibe. Hcbûna kurdan wekî gelekî cihê, xwcdî ziman û çan-
dcke scrbixwc dikevc talukcyeke mezin. Ku pêşî li vê çûyinc neyê
girtin ta du nifşên (neslên) din li Kurdisfana Bakûr ziman û çanda
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kurdî namînin, çawa îrlandî îro ji sedî not û dido bi îngîlîzî dipeyi-
vin, cwê kurd jî bi tirkî bipeyivin, bêjin, "pêşiyên me kurd bûn".
Karên ku cm di vê rewşê de bikaribin bikin, weke bi şûr ajotina ser
top û tankan e. Cama hin hevalên biyanî dibqin, hun wek eskerên
poloniyên ku di şcrê cîhanî yê duwem de bi hespên xwe dajon ser
panzer û balafirên Hîtlcr. Ez nizanim ta çi dcrecê ev muqayese li d
ye. Lê, tiştê ku ez dizanim ew c ku ta jiyan hebe, hêvî heye, berx-
wedan heyc. Berxwedan ferz e. Agirên gurr jî bi çirûskekê an pêti-
yekê dest pê dikin. Em ê di demek munasib de li Tirkiyc dest bi
weşandina ferhcngên kurdî, rêzimanên kurdî, nivîsar û pirtûkên
klasîk cn kurdî bikin, vîdeo û kasetên kurdî derxin. Hin projeyên
din jî hene ku dem hat emê car din belav bikin. Em ê tevî hemû
welatparêzên kurd bixebitin, hewl bidin, semivîsa xwe ya reş bigu-
hêrin ta ku paş vc zivistana xedar a jiyana me ya gelêrî û çandî, to-
vên xesarnedîtî hêşîn bibin, geş bibin, bihareke geş û rengîn dest pê
bike di ziman û çanda kurdî de.
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BERPIRSIYARE ENSTITUYA KURDI YA STEMBOLE;
FEQÎ HUSEYN

Nûdem: Ger em Enstîtuya Kevnesovyetê nehesiUnin, di dema
nêzîk de U Parisê Enstîtuyeke kurdî veb4. Piştîgirtina ya Bon-

nê, vê carê jî li BrukseU Enstituyeke kurdi veUî. Niha jî vaye we U

StemboU Enstttuyeke kurdi vekiriye. Ji bo çi we hewcedariya avakiri-
na Enstîtuyeke nû dît? Tiştên weji Enstîtuyên din vediqetînin çi ne?
Feqî Huseyn: Her çiqas di hinde enstîtuyan de hînkirin, ders û
perwirandin hene jî lê mebest ji enstîtuyan lêgeran û vekolan e. Ga-
va enstîtu di peywira (wezîfa) xwe ya misogerî (heqîqî) da bêne bi-
karanîn, gelek karên qenc ji wan têne dîtin. Hêvîdar im ku enstîtu-
yên kurdî hemî jî di peywirên xwe yên binyatî da bêne xebitandin.
Ne du enstitu, bîst enstîtu jî têra lêgeran û vekolana windayên
kurdî nakin. Vaye hûn dibînin ku çendîçend sal in vegirtox û mijo-
ker, bi çi rewş û awayî li windakirina dîrok, wêje (edebiyat), folklor
û hemî hêjanên kurdî dixebitin. Bi windakirina van hêjayan jî tenê
ranawestin, li hinekan jî xweyî derdikevin û "yên mene" dibêjin. Bi
min be ji her zanîneke kurdî ra sê-çar enstîtu pêwîst e. Ew jî her yek
ji wan bi zimhêrekê (butçeyekê) giran bêne destek kirin.

Ji hevdhêbûna ensfîtuyan xebata tekûse. Ango kîjan qenc û tekûs
bixebite û karên qenc bike ew ji yên din çêtir e. Hêvîdar im dê he-
mî enstituyên kurdî jî qenc bixebitin û menzîla vekirî dadin. Dîsa
hêvîdar im hê gelek enstîtu jî bêne vekirin û xwe bigihînin hewara
hêjancn kurdî yên windayî.

- Wek hûnjî dizanin ev herdu enstituyên ku hene, herdujî li der-
veyî weUt in. Lê wejî li derveyî weUt, li StemboU enstîtuya xwc ava
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kir. Ji bo çi we ev b4yera dîrokî ne li Diyarbekirê, U U StemboU li dar
xist?

- Çawa hûn jî dizanin, ne li Diyarbekrê û ne jî li tu bajarên
Kurdistana bakur, îro çara damezirandina zanîngeh, dibistan û ens-
fîtuyên kurdî nîn in. Li Stembolê damezirandina van pûngalên za-
nîna kurdî ne hêsan in. Ango ew hêsaniyên li derveyê Tirkiyê hcyî,
hcmine ku li vir nayê hizirîn û ji xwe em li pê wê jî nagerin. Tenê di
nav bcçareyî, bê ewleyî de û di bin stemkariya giran da ev kar hatiye
bikaranîn. Mcşandina wê jî pir zehmet e. Kêmasiyên aborî, kêmasi-
yên pispor û mirovan têrê nake, di ser da jî di bin hincirandina polî-
san da têtc meşandin. Heker Enstîtu li bajarekî Kurdistanê hatibûya
damezirandin, li Diyarbekrê enstîtuya kurdî bihata vekirin ka dê çi

bihata serî û dê d bihata serê damezirandoxan? Belê em dizanin
welat benda me ye û benda vekirin û damezirandina dibistan û ens-
fîtuyan e. Qenc dizanim ku welat ji me pir xcyidî ye lê di îro da çara
me ev digihîjê. Divê welat jî li kêmasiya mc ncnêrc. Hcvî û gumana
me ew c ku demek zû em hemî û digel enstituycn xwc bi şahî biçi-
ne welat, nav welatiyan. Em jî welatê xwe mîna welatên biyaniyan
ava bikin û welatiyên xwe jî bi çand û teknîk bigihîjînin. Heya em
bigihîjin vê daxwaza bilind, bi hezaran kîlometre dûrê welat be jî li

ser çanda netewî xebata me pêywîst e.
- Pistî avakirina enstîtuya we me ji çapemaniyê bihîst ku polisan

tabelaya we daxistiye, h4n di bin taqîba wan de ne. Gelo ev êrîşên

wan hêjî berdewam in?
- Belê çawan we ji çapemaniyê bihîstiye, roja me cnstitu vckir,

polîs hatin bi destê zorê tabeleya me daxistin û rcdestê mc kirin.
Dûre bi devkî ji me ra "Heger îşaretekc Mezopotamya Kûltur Mer-
kezi li ser tabelcya we hebûya, hemine ku me nedikariye daxista.
Lcwra ew şîrketeke bazirganî ye" gotin. Me jî bi navê : "Mezopo-
tamya Kultur Merkezi limitet şîrketi" tabelek nivîsand û li ser tabe-
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leya "Enstituya kurdî" monte kir û daliqand. Êdî tabeleya ensrîtuya
me wilo bû: "Mezopotamya Kiiltur Merkezi Ltd. şti. Kûrt Ensti-
tusii, Enstîtuya kurdî". Lê cara dudan dîsa polîsan fabeleya me da-
xistin. Vê carê êdî dijwartir bi ser me ve hatin.

Divê bête zanîn, gava me neh damezirandoxan teşebusa damezi-
randina Enstituya kurdî kir, pêşî ji alî me ve rêzikên (qanûnên) Tir-
kiyê hatin dahûrandin. Hate dîtin ku di rêzikan da bi serê xwe ens-
tîtu nayên vckirin. Tenê ji alî zanîngeh, weqif û şîrketan ve têne vi-
kirin. Me jî gorî rêzname û destûra Navenda Çanda Mezopotamya-
yê û bi navê wê vekir. Ango enstîtuya me çiqekê şîrketeke bazirganî
ye. Dîsa jî dcstûra daliqandina tabelayê (lewhê) nadin û enstitu di
bin çavnêriyê da ye.

Bclê cm di bin taqîba wan da ne û êrîşên wan bê kêmasî didomî-
nin. Çûna enstîtuyê di dest me da ye lê hatin ne kifş e ka di dest kê
da ye. Çen roj berî niha polîs hatin enstîtuyê û mêhvan jî birin. Di
polîsxana siyasî da gelek îşkence kirin. Dûra jî hatin bi nêhanî deriyê
Enstîtuyê şikandin. Ango ji bo xebata enstituyê hîç ewleyî tune.
Her rqj îhtimala girtin, birin û pelixandinê heye. Xebat di nav bêça-
reyê de tê kirin. Tirs û welwele tu carî ji dilê karmendên di enstîtu-
yê da dernayên.

Herwekî ev rêrê nake, em dane mehkemê jî. Heya niha du-sê
mehkeme li me hatine vekirin. Dawiya mehkeman dê çawan bibin
em nizanin. Ya tê zanîn, ev mehkeme welê rêzanînin û gorê rêzani-
ya dewlctê ya rojanî biryar têne dan. Hemine em bi perûyên qenc
neycne perû kirin. Ji xwe gava doza kurdan tê himatê (holê) her kes
huqûqê ji bîr dikc. Zêde dirêj kirin naxwaze lewra her kes van bû-
yeran dizane û hûn jî dizanin.

-Di Un tirseke psikolojîk de h4n çawan dikarin bixebitin?
- Di van salên dawî da tirs êdî zêde bûye. Her dem girtin, êşan-

din cenceserî, cindrandin û avêtina zîndanên ne dyên mirovanî he-
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ye. Di nav tirs û welwela giran da kar tê meşandin. Em jî ditirsin, lê
pêwîstiya kirina van karan tirsa me mat dike û serdikeve. Hevalan ji
bandora (tesîra) bûyeran zêdetir berê xwe dane kamiran û bextiya-
riya dawî. Bi vî awayî xwc jêhati û psîkolojiya xwe derman dikin û
qasî çarc heyc xebata xwe dimeşînin.

- Xebatên we yên sereke çi ne? H4n dikarin mînakan ji çalaki 4

berhemên xwe bidin?
- Peywira ensrîtuyan ya hêmanî lêgeran û vekolan c. Hemine ku

gava dest bi lêgeran û vekolanên ji dil bêne kirin, zûbuzû afirînek
(berhemek) nayên hizirîn. Nemaze lêgerana zanînên kurdî. Hûn jî
dizanin, bi çi awayî zanîn û çanda kurdî hatiye faromarkirin û dabe-
landin. Hcker tabir dirist be, çanda kurdî di devê zîha (ejderha) da
ye. Hemin, derxistina wc ne hêsan e û ne jî zû pêktê. va neh mehe
enstîtuya me hatiye vekirin. Di enstîtuyan da lêgeran û vekolînên
zanistî neh meh demeke pir kurt e. Divê demek dirêj hewî bête ki-
rin.

Di nav van bêçareyî û kêmasiya pisporan da, me ji bo kursiya dî-
rokê encûmcnek daniye û dest bi xebatên hêja kirine. Ji bo kursiya
ziman û wêjeyê jî, ji her yekê ra encûmanek hatine danîn û her yek
dest bi xebatên xwe kirine û didomînin.

Ji bil van xebatan, gelek afirînekên destnivîsên kevnare yên wêjeyî
hatine pcyidandin û li scr hinek ji wan xebat dest pê kirine. Hêvîdar
im di demck ne pir dirêj de çara çapandina hinek ji wan bi dest me
bikcvit. Tcnê ji bo mihtadya rojane, ji alî enstituya kurdî û weşan-
xana Komalê ve elfabek hatiye amade kirin û radcsrê weşanxanê ha-
tiye kirin. Di hezra min da ew elfabe dê di demek nêzîk da derkevit
û ji bo demek kurt, dê cwlatî havil jê bibînin.

- Piştt bêdengiyeke dirêjya heftê salan, ji nû ve îmkanekî wilo keti-
ye destên kurdan. Lomajî wê barê wegiran be, wêgekk tiştji we bê-

ne xwestin. Di nav van heftê salan de ziman, edeUyat 4 her cekb
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çanda kurdi qedexe b4ye, zimanê kurdi carina ketiye talûka winda-
Uinê.Ji boji nû ve vejandina ziman, edeUyat 4 çanda kurdîplan 4

programên we çi ne? H4n dikarin çi Ukin?
- Em bi giraniya barê xwe dizanin. Ne ku giran teniya pişta mi-

rov jî dişkîne, em bi vê jî dizanin. Lê em bi ezm û karîna derketina
ji bin vî barî dcrketine li ser vê rêyê. Baweriya me bi serketina me
heye.

Plan û programên mc ew in ku pêşî em dest navêjine mijarên gi-
rîng, cm dcst davcjine yên girîngtir. Me dest avêtiye gramer û rast-
nivîsa zaravayê kurmand. Ji bo destavêtina zaravayê zazakî (dimilî)
jî cm li mirovên pispor digerin lê hê jî têra danîna wî, mirov bi dest
me nekitinc. Di rojcn nêzîk da dê encûmena ferhengê jî bête dame-
zirandin. Pêşî gorê mihtadya ferhengeke basît, dûra dê ferhengên ji

dil bêne nivîsandin. Ji bo rizgarkirina jîna efiranekên me yên wêjeyî
(cdcbî) yên destnivîs, di bernameya me da hatiye d kirin û berhev-
kirina wan despê hatiye kirin. Xwezayî, bi berhivandin û cildkirinê
tenî kar naqede, divê xebatek giran li ser wan bêne kirin û bêne ça-
pandin. Bi vî awayî ew afiranek bikevine bin xizmeta gel.

Lêgeran, vekolan, dahûrandin û nivîsandina dîrokê jî bernamek ji

bernameyên me ye. Bi kurtasî di bemama me da xebat li ser dîrok,
wêjc û zimanê kurdî ye.

Ew dîrok û rêzimana me yên ku heya niha hatine nivîsandin, ji
bcr ku di encûmanên zanisti ra derbas nebûne û ji alî encûmanan
va jî nehatine nivîsandin, wan hemî em hiltînin destê xwe, ji wan
havil dibînin. Hemine ku ew rêzimanê min nivîsandiye (Hêmana
Rêzimana kurdî) ew jî yek ji van afiranekan e. Ji wî jî tenê dê havil
bêtc dîtin.

- Peywendiyên we bi Enstituyên Parisê 4 BrukseU re çawa ye? Gelo

tunebûna peywendiyên Enstituyên kurdanji bomene zerarek e?

- Mitliq zcrareke pir mezin e. Gereke weha nebûya. Di welatê
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mc da rêzikekc hcye: Gava mirov malekê datîne an jî kargehekê ve-
dike, dost ehbab, heval, hogir û hevkar diçine seredana wî. Em
bendî vê yekc jî ranewestan. Di dema vekirina cnstîtuyê de ji ensti-
tuya kurdî ya Parîsê ra me xundname verê kir, tu kes nc şandine
mihricana vekirinc. Em ji vc yckê adz ncbûn, mc got, belkc çara
wan nînc kcs neşandiye. Pîrozbahiyek jî ji me ra neşandin. Dûra jî
ne pîrozbahiyek din ji me ra şandin û ne jî bi me ra temas kirin. Vê-
ca me got bclkî bi me ra diyalog danîn ji xwe ra zerar dizanin, an jî
naxwazin.

Dawiya meha berfanbara 1992'an ez ji bo karekî çûbûm Elman-
yayê. Di navckra karc min sivik bû, ez derbasî Holandayê bûm. Ji
wir min diyalog bi Enstîtuya kurdî ya Brukselê re danî û ez çûme
seredana wan. Bi nêzîkahî min Perwîn û Derwêş nasî, em gelek pe-
yivîn û me bi hev ra şîvek xwar. Hemine ez mêhvanê wan bûm. Bi
dilxweşî û bextiyarî me xatir ji hevdu xwast.

Bernama me ne tenê ji enstîtuyên kurdî ra, ji hemî enstîtu û za-
nîngehcn dhanê ra yên bixwazin bi me ra kar bikin vekirî ye.

Nûdem, No: 6, 1993
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SEKRETERE ENSTITUYA KURDI YA BRUKSELE;
DERWEŞ M. FERHO

Nûdcm: Pisti avakirina Enstituya kurdî ya Parîsê, we jî li
BrikseU Enstituyek vekir. Ji bo çi we pêwistiya avakirina Ensti-

tuyeke nû dît? Tiştên ku weji Enstituya Parîsê vediqettnin çi ne?
Derwêş M. Ferho: Wek tê zanîn bingchê Enstituya kurdî ya Bruk-
sclê nc nuh c. Bingchê wc kevintir e. Di sala 1978'an de hîmê Tê-
koşer, Yekîtiya Karker û Xwendekarên kurd li Beljîka hat danîn. Di
bin wî navî de me yanzdeh salan xebat kir.

Têkoşer di van yanzdeh salan de xebatek hêja kir. Ew neket bin
tesîra partiyên kurd yên siyasî. Vê rêxistinê armanca xwe ji roja pêşî
ve diyar kir. Divabû ev rêxistin Kurdistanî ba. Ne girêdayî tu hêz an
partiyê siyasî ba. Me xebata xwe jî weha domand. Herçend ev xeba-
ta me ne di bin tesîra partiyên siyasî de bû jî endamên rêxistinê
xwedî bîr û baweriycn dhê bûn. Hin ji wan jî di nav hin partiyên si-
yasî yên Kurd de xebat dikirin. Lê mafê tu kesî nebû ku siyaseta
partiya xwe li ser xebata rêxistinê mecbûr bike. Û endaman jî li ser
vî bingehî xebat dikirin. Rojeêk problem li ser vê yekê derneket û
xebat nefeşkilî. Her roja ku diçû xebat û nêzîkahî di nav hevalan de
xurttir dibû. Prensîba karê bi hev re li nav rêxistina Têkoşer, lê di
nav partiyên xwe de xebata siyasî li gor programa partiya xwe hati-
bû qebûlkirin.

Eger em amancên Têkoşer bi kurtayî li vir bêjin emê bibînin ku
ev xebata bi hev re ne dijwar e:

Jîndarkirin, pêşvebirin û nasandina xebata çandî li ser ziman, dî-
rok, edcbiyat û hunera kurdî. Alîkirina kurdan ji aliyê dvakî û çandî
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ji bo hcsankirina entegrasyona wan di dvata Beljîkî û Ewrûpî de, bê
ku ew şexsiyeta xwe ya kurdî winda bikin. Ev her du amancên ha bi
xebata agahdarî û gihandinê di warên cihê yên dvakî û çandî dc bi
d dibin. Hevkarî bi kes û rêxistinên ku bi pirsên dvakî û çandî yên
kurdan û dcrhatiyan mijûl dibin rc.

Bi van amancan xcbat diçû. Roj bi roj xebat pirtir, bar girantir di-
bû. Xebata me ya çandî û agahdarî zêdc dibû. Li nav Bcljîka rêxis-
tin baştir dihate nasîn. Têkoşer bûbû xwedî navekî girîng. Ev jî bû
sedema ku em navê xwe biguherin.

Di desfpêka sala 1989'an de di kongra xwe de me biryar stend ku
em navê rêxistinê biguherin. Wê çaxê me Enstîtu navê herî meqbûl
dît. Bi biryara kongrê me navê rêxsitinê kirc Enstîtuya kurdî ya
Bruksel. Lc xebata me li ser cynî bingehî dibc. Ev raste ku xebata
rêxistinê deh qat zêdetir û girantir bûye, lê bingehê amancên me
eynîne.

Ne berê û ne niha ru girêdanên Enstituya Bruksclê bi Enstituya
Parîsê re nînc. Wck du rêxistinên Kurd, her yck xebata xwe li wela-
tê ku cw lê ne li gora şertên xwe dike. Dibe ku xebata herdu Enstî-
tuyan nêzî hev be, lê nayê wê manê ku ew girêdayî hev in. Bi tema-
mî û di hcr xebara xwe de tu girêdanên wan bi hev re nînc.

- Herçiqas xwendevanên meji heUîna we haydar injî, U hayage-
kkanji wanji xebatên we tune ne. Xebatên we çi ne?

-Xebatên Enstituyê bi kurtayî ev in:
Xebata rojane: Ji duşem heta înê, fêrên ziman, alîkariya dvakî,

weşana bultena agahdariyê, dosya û pirtûk bi zimanên cihê, bcrhev-
kirina dokumentasyonê li ser kurdan, pêkanîna konferans, şev û ro-
jên agahdariyê, hcvkarî bi zanîngehên cihê re û hwd.

Di aliyê weşanê de:
Bultena agahdariyê bi kurdî, îngilîzî, frcnsî û holandî û nêzîkî deh

pirtûkan...
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- Bert ku h4n Ubin Enstîtu hûn komeleyek Uîn. We li ser navê ko-
meîa xwe U navê "Têkoşer" kovareke edebî 4 çandî derdixist. Lê pistî
vekirina Enstituyê ev xebata we rawestiya. Ji bo çi?

- Me kovara TEKOŞER heta jimara 43'an weşand. Lê pişti ku
em bûne Enstitu û xebat zêdetir bû me hcw dikarîbû cw bar jî hil-
girta scr milê xwe. Di dhê kovara Têkoşer de me dest bi weşana
BULTENA AGAHDARIYÊ kir. Weşana vê bultenê di aliyê xebatê
de girîngtir e. Feyda wê mezintir e. Me 300 heb Têkoşer ji kurdan
rc dişand, lê em vê kêliyc 900 Bultena Ensrîtuyê bi çar zimanan
poste dikin. Ji bo agahdariya dvaka ne Kurd bultenên weha pirr
muhîmin.

- Çendpirt4kên ku U ser navê Enstituya we derketinegMstin me.
Gelo ev xebata we ya çapkirina pirt4kan hêjî berdewam e? Hûn çi
cekbpirtukan çap dikin?

- Amanca Enstituyê weşan û belavkirina pirtûk û xebatên din yên
çandî, dîrokî, dvakî û edebî ye. Heta niha me çend heb pirtûk we-
şandine. Gelek jî li benda weşanê ne. Lê ji ber sedemên malî em ni-
karin wek daxwaza dilê xwc bikin. Her cara ku îmkan çêbûn emê vê
xebata xwe berdewam bikin.

- Bi a we çand 4 edebiyata kurdî îro di çi rewsê de ye? Di vê derhe-
qê de plan 4 programên we çi ne?

- Çand û edcbiyata kurdî zengîn e. Em hemî vê yekê baş zanin.
Lê problem li ba me ye. Em Kurd bi xwe, qedir nadine çanda xwe,
edebiyata xwe û hebûna xwe. Pirr kes ji me kurdan temamiya ener-
jiya xwe didin ser çand û cdebiyata dewletên ku me wek gel, çanda
me, cdebiyata me dipeldqînin. Di eynî demê de ew çand û edebiya-
ta me jî ji wan dewlctan re werdigerînin û ji wan re diyarî dikin.
Wck çand û cdebiyata wan didin nas kirin.

Lc dîsa cm bê hcvî nebin. Bîlakîs, hêviyên me pirr mezin in.

Çand û edebiyata me hingî zengîn û xweş e besî me jî û diz û tala-
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keran jî dike.
Nivîskarên Kurd li her alî peyda bûne. Li ser her babetê weşan

derdikevin. Roj naçe ku meriv pirtûkên nuh, navên nivîskarên nuh
û xebatên nuh nabihîzc.

Ev mcriv pirr şah dikc.
- Wek hun dizaninji derveyî we du Enstituyên dinjî hene; ya Pa-

risê 4 ya StemboU. Peywendiyên we bi hev re çawan e? Gerpeywendi-
yên we U hev re tuneUn sedem çiye?

- Wek me li jor jî got Enstîtuya me scrbixwe ye. Enstituya Bruk-
selê li gora şertên xwe li welatê ku lê yc, Beljîka, xebata xwe dido-
mîne. Enstîtuya me rêxistineke çandî ye û Kurdistanî ye. Tu girêda-
ncn me, ne bi hêzên siyasî û ne bi rêxistinên din re heye. Lê nayê
wê manê ku em ji xebata bi hev re deriyê xwe digirin. Dibc ku di
salên pêş me de em hin tiştan bi hev re bikin. Lê dîsa ev xebata bi
hev re jî ew ê li ser bingehê serbixwebûna her rêxistinê bc.
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KOVARU ROJNAMEYEN KURDI

Bcrî niha bi sed salî, gava rojnameya kurdan ya pêşî derketibû, ge-
lek neteweyên ku îro xwedî dewlet in, ew jî mîna kurdan bê dewlet
bûn, ji rojname û çapemcniyê bêpar bûn. Lê îro ew nctewe ji bin
nîrê zordestiyê azad bûne, dewlerên xwe ava kirine, bûne xwediyên
welat, çapxane, kovar, rojname û pirtûkan. Heçî em in, em îro jî, bi
dengê rojnameya xwe ya ku berî niha bi sed salî li biyanîstanê derdi-
kct, bang dikin. Doz û armanca rojnameya me ya pêşî hisyarbûn,
zanebûn û azadiya kurdan bû. Niha, pişti bi sed salî, bi sedan kovar
û rojnameyên kurdan, li derveyî sînorên Kurdistanê, bi wê armancê
derdikevin.

Hişyarî, zanyarî û azadiya miletekî bi xwendin û nivîsandinê, bi
çapcmenî û ilim dikare mimkun be. Xwendin û nivîsandin mirov
medenî û nûjen dike, mirov ji cîhana nezanî û tarîtiyê vediqefîne,
dixe dhanckc hemdem.

Hejmara ronakbîrên kurd, yên ku ji bo vê cîhana hemdem li ber
xwe didan, kêm bûn. Lê wê hejmara kêm jî gelekî guh didan xwen-
din û nivîsandinê, zanebûn û hişyariyê. Loma, hema kengî fersend
ketiye destcn wan, wan xwestine ew bi riya çapemeniyê bigihîjin
miletc xwe, wî ji wê nezaniya kirêt rizgar bike, bike xwediyê rûmet
û serbilindahiyê.

Hin ji wan zana û ronakbîrên kurdan ji bo vê doza pîroz serê xwe
dan, hin di zîndanan de riziyan, hin li welatên xerîbiyê di nava tenê-
tî û bêdcngiyê dc bi hesreta dîtin û vegera welêt, li goristanan bû-
ncmêvan.
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Ew rewşa kambax hê jî berdewam e. Hê jî kurd bindest in, hê jî
kurd bê welat û dewlct in. Ronakbîrên kurdan hc jî tcne kuştin, ew
hê jî ji bcr fikrcn xwc ycn pak, di zîndanan dc dirizin, ew li welatên
xerîbiyê hê jî bi hesrcta vegera wclêt û bi çavên tijî hcsir serên xwe
datinin. Pirraniya weşancn kurdan hê jî li derveyî sînorê wclatê wan
derdikevin, bang û qîrîna wan ya ji bo zanebûn, hişyarî û jiyaneke
azad hê jî di guhan de dikine zingînî.

Rewşa weşanên kurdan, rewşa kovar û rojnameyên wan her bi
rewşa wan ya siyasî ve girêdayî yc. Ji bilî Kurdistana Iraqê, li perç-
eyên din ycn Kurdistanê, kurdan tu caran bi firehî firsend nedîtine
ku ew bi ziman û edebiyat, weşan û çapemeniya kurdî dakevin, ji
bo têkûzkirin û bi pcşdebirina wan sazgehên xwe yên mîna akade-
mî û enstituyan ava bikin.

Mixabin, welarên ku Kurdistan dagir kirine, biyaniyê demokrasî û
mafên mirovatiyê ne, ew pirraniya caran bi sîstemên yekpartî û ne-
demokratik, an jî bi îdeolojîne kufukgirti hatine îdarekirin. Di bin
van sazûmanên nedemokratik de, ger carinan çirûskên demokrasiyê
pê ketibin, kurdan lez dane xwe, li gorî îmkanên xwe kovar û rojna-
meyên xwe derxistinc. Ji ber berxwedana dirêj û bidestxistina oto-
nomiyê li Kurdistana Iraqê, liv û tevgerek di edebiyata kurdî de çê-
bûye, gelek kovar û rojname derketine, gelek pirtûk hatinc çapkirin.
Kurdên me yên Kevne-Sovyetê jî, li gorî îmkanên ku ji wan re hati-
bûn dayîn, tevgeriyane, di warê çapemeniyê de xebarên baş kirine.
Herçî kurdên Sûriyc nc, wan jî di warê çapemeniyê de gavên baş
avêtine. Ji bilî kovara Hawarê, di van salên dawî de di warê çapkiri-
na kovar û pirtûkan de teqînek heye, ev teqîna han jî hêviya edebi-
yateke xwirt û nemir dide me. Li perçê herî mezin yê welatê me, li

bakurê Kurdistanê, ji ber ku îro qanûnên taybetî hene, destûra çap-
kirina kovar, rojname û pirtûkên kurdî tune ne. Lê kurd mîna dema
Meşrûtiyctê, ji Kurdistanê dûr, li bajarên mîna Stembol û welatên
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Ewrûpa karên xwc yên întelektuelî dikin; kovar, rojname û pirtûkên
xwe çap dikin. Ji ber dûrbûna ji welêt, ji ber stem û qanûnên taybe-
tî yên li wdct, weşanên kurdan nagihîjin Kurdistanê, xelkê li welêt ji

xwendina berhemcn xwc bêpar dimînin. Scdema vê yekê vekirî û
eşkere yc. Dcv ji derxistina weşanan berde, jiyan li hevwelatiyên me
hatiyc hcrimandin, wclarê me seranser bûye mîna zîndaneke tarî. Li
derveyî sînorên vê zîndanê hin mafên demokratîk ketine destên
kurdan, wan di demên kurt de gavên mezin avêfine. Ev mafên de-
mokratîk yên bi sînor jî bi surgûna kurdan ve girêdayî ye. Wek tê
zanîn dîroka rojnamevaniya kurdî bi dîroka surgûn û ji welêrderke-
tina kurdan ve girêdayî ye. Rojnama kurdan ya pêşî Kurdistan û bê
hcjmar kovar û rojnameyên kurdan ên din bi hezaran kîlomefre ji
Kurdistanê dûr derketine.

Lê, digel ku ev sed sal in di ser rojnameya kurdan ya pêşî re der-
bas bûye jî, hê rojnameyeke kurdî ya rojane derneketiye. Rojname-
yckc rojane ya xwerû bi kurdî, wê bibe neynika dvaka me, wê zi-
manê me bi me şêrîn bike, wê bal û meyla me bikişîne ser çand û
edebiyata me, wê bibe destpêka şikandina zindra koletî û nezaniyê.

Ji bo fêrbûna rewşa kovar û rojnameyên kurdan yên îro, rewşa
xwendin û nivîsandina kurdî û îmkanên derxistina rojnameyeke
kurdî ya rojane, me nêrînên berpirsiyarê Armancê M. Elî, berpirsi-
yarê giştî yê kovara Newrozê Remzi BlLGET, xwedî û berpirsiyarê
AzadîVtnmzxûn OGUZ, berpirsiyarê gistî yê kovara N4bMirKS.
KARA girtin.
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BERPIRSIYARE ROJNAMEYA ARMANCE; M. ELI

Nûdem: Wek tê zanîn, berê Armanc U du zimanan; bi tirkî 4

kurdî derdiket. Lê ev demeke dirêj ekuew tenê U kurdî derdi-
keve. Gelo weji bo çiguhertina vêpêwîstiyê dit?
M. Elî: Armanc kovareke kurdan bû, ji bo xwendcvanên kurd der-
diket. Çapbûna wê ya bi kurdî û tirkî belkî ji ber hin zerûretan bû,
lê ne tebîî bû. Ya tebîî ew e ji bo kovar an rojnameyekê ku xwende-
vanên wê bi çi zimanî diaxivin ew jî bi wî zimanî derkeve. Sedemê
guhertinê yek jc ev e: me xwest Armanc werc ser rewşa xwe ya te-
biî.

Sedemê din jî ew berpirsiyarî ye ku rewşa dvaka kurdî dixe ser
milcn ronakbîrên kurdan û çapemeniya kurdî.

Kurd miletekî bindest e. Ji maf û azadiyên xwe bêpar e. Riya ava-

kirina dezgehên dvakî ku dvakekê dikin milet li ber hatiye girtin.
Loma jî ji alî kultur, edebiyat û ramanwerî dc Kurdî hîn hema hema
dcwra berî dîroka nivîskî dijîn. Ji ber vê yekc jî zimanekî yekgirtî yê
Kurdî ya nivîskî zcde pêş de neçûye, nekemilî ye. Di demeke wiha
de çawa li ser hemû ronakbîr û çapemeniya kurdan her wisa jî li ser
Armancê berpirsiyarî bû ku ji bo pêşdeçûna xwendin û nivîsandina
Kurdî, avabûna zimanekî yekgirti yê nivîskî çi ji destan bê bikc. Di
vî warî de tişrê ku ji destc Armancê dihat, ew bû ku dev ji kurdî û
tirkîtiya xwc bcrde, hemû rûpelên xwe heta ku dikare bi Kurdiyeke
sade, durist û rojane dagire da ku kurdên sade bikaribin jc fehm bi-
kin. Hewcs û hêviya xwendin û nivîsandina kurdî li ber wan vebe.
Bi awayekî gelckî basît Armanc bibe yek ji wan wasiteyên xwendin,
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nivîsandin û pêşdexistina zimanê kurdî.
- Di van 10-12 saUn dawî degekkgekk kovar 4 rojname derke-

tin, U dîsan hatingirtin, dijiyana çapemeniyê de jiyaneke kurtji-
yan. Lê Armanc hê jî berdewam e. Tu dikari bi kurtt behsa çîroka
Armancêyaji derketina wê 4 U vir ve bikî?

Hekc mirov li gorî rcwşa dinyayê bifikire, jiyana Armancê ne tu
jiyaneke dûr û dirêj c. Lê li gor rewşa me kurdan rast e Armanc yek
ji wan kovar û rojnaman e ku bi dijwarî, tahl û tûjî be jî heta îro li

ser piyan maye.
Çîroka Armancê jî wck çîrokên kovar û rojnamên kurdan yên din

e. Kêm zêde berî panzdeh salan, bi biryardana çend xortên kurd ên
dilsoz, fedakar û hêvîpirr dest bi jiyanê kiriye. Pêşiyê bi kurdî û tirkî
derdiket. Kovareke siyasî û kulturî bû. Organa Komeleyeke Kurdan
bû, lê xeteke siyasî ya partiyeke kurdî ji bo xwe kiribû esas. Gava
Darba Leşkerî ya 12 ê îlona 1980'yî hat rola wê ya siyasî û partîzanî
diyarrir bû, heta şerê wê bi lihevnekirinên grubî û fraksiyonî gelek
êşiya. Caman ji ber sedemên siyasî an aborî yan teknîkî yan jî bê
kadrotî çend mehan li ser hev demeket. Lê demek hat ku, kadroyên
Armancc rûniştin, biryara guhertin û riyeke nû ya bi îstîkrar ji bo
Armancê girtin. Ji wê rojê vir de Armanc, kêm zêde bi îstîkrar dijî.
Her ku diçe gurtir xwe nêzî rojnamegeriya rastin dike, her ku diçe
xwe nuhtir dike.

Yên ku Armancê heta niha jiyandin çend tişt in:
1-Fcdckarî û realîstiya xebatkarên Armancê.
Xebatkarên Armancê, ew kesin ku hem li aliyekî bi awayekî kar

dikin ji bo domandina jiyana xwe hem jî bê heq, bi dilxwaziya dilê
xwc û berpirsiyariya ronakbîriya xwe ji bo derketina Armancê kar
dikin. Gelek dijwarî û bêîmkaniyet derdikevin pêşberî şexsê wan
bixwe û pêşberî dezgeha Armancê jî lê ew tehamulî van dijwarî û
bêlmkaniyan dikin, dev ji muhawela derxistina Armancê bernadin.
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Ji aliyê din ve jî realîst in. Di rewşa îro de Armanc dikare bi çi

awayî û ji çendê carekê derkeve, wê didin berxwe. Dizanin dh û ro-
la Armancê di rojnamegeriya Kurdî de li ku ye. Wê nc ji vê piçûktir
dixin ne jî mezintir dikin. Ne xwe û ne jî xwendevanên xwe dixapî-
nin.

Sedemc duduyan jî piştgiriya xwendevancn Armancê û xwende-
vanên Kurd bi gişrî ye. Ew bi vî yan wî awayî didin nîşandan ku Ar-
manc ne rojnameyek bêfêde ye, xizmeta ziman, edebiyat û kultura
Kurdî dike, jê tê hezkirin. Ev yek piştgiriyeke manewî ya mezin e ji
bo xebetkarên Armancê.

Sedemê sisiyan jî ew e ku, ji alî aborî, pisporî û tiştên maddî yên
din de çend kêmasî û bêîmkanî hebin jî derketina Armancê ya li

Ewrûpayê bivê nevê îmkana jiyanê li ber hiştiye. Heke li hundirê
welêt bûya, ji sedî sed ev îmkan tunebû.

- Rola kovar 4 rojnameyên kurdî di pêsdexistina ziman 4 edebiya-
ta kurdî de çi ye? Ew divên di vî warî de çi Ukin? Armanc dikare çi
Uke?

- Rola kovar û rojnameyan di pêşdexistina ziman û edebiyatê de
li nik her mileti roleke esasî ye. Lê ji bo Kurdan rojname û kovar
hema hema tenha ew wasite ne ku ziman û edebiyata me tê de dijîn
Kurdistana Iraqê ne tê de, ji bilî rojname, kovar û çend çapxanên
me tu dezgeh û wasiteyên din nînin ku ziman û edebiyata me di
warê nivîskî de bijî û pêskeve.

Di warê zimanî de du berpirsiyariyên esasî li ber ronakbîriya Kurd
in. Yek jê, berfirehkirina xwendin, nivîsandin û axaftina Kurdî ye.
Ya din jî pêşxistin û dewlemendkirina zimanê nivîskî ye û berbelav-
kirina vê dewlemendiyê ye di nav xelkê de ku insan karibin di hcmû
warcn jiyana madî û manewî de xwe tam îfade bikin, ji yê îfadekirî
tê bigihên.

Helbct rojname û kovar nikarin barê hemû ronakbîriya Kurdî
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bigrin scr milên xwe û xwe rêxin şûna her tişti. Lê dikarin bi rola
xwc ya kovar û rojnamegeriyc ya rastiri rabin û di vê riyê re muha-
wela careserkirina herdu pirsiyarên zanîn bikin. Ji bo wc jî divê berî
hcr tişrî, kovar û bi taybeti jî rojnameyên kurdan bi zimanê kurdî
derkevin. Ya duduyan kurdiyeka, durust, rast û gelek sade bikarbî-
nin, bi navc xwerûtiyê ji kurdiycka, çêkirî ya naylon birevin. Ji bo
ku ji alî kurdiyeka mezin a hemwelatiyên xwe bên xwendin, ziman
sade bin, xebatkurt, girrwêne û hw.d. bin. Ji bo pêşdexistina ziman
û berfirchkirina wî di nav miletî de, dikarin wan wasitc û wesîleyên
tcşwîqkirinê jî (musabeqe, konferans, munazere, pêşanga û h.w.d.
amade bikin. Ev tişrên me gotin her ji bo Armancê jî likar in.

- Xwendevanên wektne? Tîraja Armancê çiqas e ?

- Xwendevanên Armancê, ew Kurd in ku dikarin bi elfeba latînî
bixwînin û binivîsin. Ji alî meslekî û unsur ve xwendevanên wê gc-
lck têvel in. Heta van salên dawîn kutleya esasî ya xwendevanên me
Kurdên wdatcn Ewrûpa bûn, lê Armanc kêm be jî digihaşt destê
hin Kurdên her çar perçên welêt û yên Cumhuriyetên Sovyeta ke-
vin. îro berfirchtir digihîje destê Kurdên hundirê welêt. Giraniya
xwendcvanên wê yên dewamîn, ronakbîr û şagirtên medresan yên
Kurd in. Lê Armanc yek ji wan (belkî jî tenha) rojname ye ku dika-
re ji alî hemû kutleyên dvakê bi azamî bê xwendin. Loma jî hezkiri-
yê wê di nav dvakê de gelek in.

Tîraja Armancê ne zêde ye. Li gor şertên Ewrûpayê dertê. Li do-
ra 2000 re rê çapkirin. Lê warê belavkirin û hejmara xwendevanên
wê bi gelek qatan ji vê zêdetir e.

Rojname û kovarên ku nîvî bi kurdî û nîvî bi tirkî dcrtên xuya ye,
Ji ber zerûrctan û bêîmkaniyetan dertên. Lê heta ew xwe bi tevayî

nekin kurdî ew nikarin rola xwe ya siyasî û kulturî ya kurdîtiyê bilî-
zin. Tckoşîna rizgarî û serxwebûnê ji bo me kurdan êdî ne ew e ku
bi riyên klasîk, şorcşekê bikin, dijmin ji welarê xwe bavêjin, dewlete-
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ka scrbixwe avabikin û piştre dezgchên xwc ycn kurdîtiyc damezrî-
nin. Em kurd divê ji nihave, di her war û hucreyên dvakc dc, di şû-
na dczgeh, wasite û wesîleyên tirkî de yên kurdî avabikin, dezgch bi
dezgeh wasîte bi wasîte, (yanî malik bi malik) xwe rizgar bikin, bi
vê rêveçûnê serxwcbûna dvaka xwe ya rêkxisti bi destxin. A mesela
tirkî-kurdîbûn û bi tevayî kurdîbûna rojnamên kurdî jî divc di vc
çerçowê de bê fikirîn.

Nûdem, No: 7, 1993
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SEKRETERE ÇAPEMENIYE YE KOVARA NEWROZE;
REMZÎ BÎLGET

Nûdem: H4n dikarin Kovara NEWROZ'ê U me bidin naski-
rin? We kengî dest bi wesandina wê kiriye, tiraja wê çiqas e,

hûn xîtaMkê dikin?
Newroz: Newroz kovareke konevanî û çandî ya mehî ye. Hejma-

ra wê ya taybefî ya nasandinê di hezîrana 1991'ê de derket. Hejma-
ra yckemîn jî di tebaxa 1991 'ê de derket.

Kovara me 10 000 heb tê çap kirin. Firotin net 5000 e. 1000 jê li

Ewrûpa tc firotin.
Bêşik ji bcr zordestiya dewletê, tîraja me ne bilind e. Tabloya jêr,

di derhcqa nebilindiya tîraja me de dê fikrekê bide we:
Me bi tcmamî 7 hejmarên taybetî derxistine. 5 heb hatin berhev

kirin û dawekirin. Salnama ku me ji bo sala 1992'an derxistibû hate
qedexekirin û hate dawekirin.

Kovara me heta niha bi temamî 18 hejmar derketiye. 14 hejmar
tavilê hatin berhev kirin û bû mijara dawan. 2 hejmar bê berhev ki-
rin hatin dawekirin. Tenê du hejmar berhev nebû û dawe li wan ve-
nebû. Heta niha li dijî kovara me 33 dawe hatine vekirin. 4 dawe
dûmayik bûn. Ji wan dawan çar nivîskar û rêvebirên berpirsiyarên
nivîsaran yekun 40 heyv heps û nêzî 650 milyon lîra ceze xwarin.

Vê paşiyc jî, ji bo girtina kovarê du dawe hatin vekirin. Ji ya pêşîn
rêvebirê berpirsiyarê nivîsaran yê kovara me Adil Kurt, ji 19'ê fîr-
mehê virdc di hcpsxana Bayrampaşa de girtî ye.

Bi kurti, ji bo kovara me negihîje Kurdistanê û li wir belav nebe û
ncyê firotin, dewlet bi hemû cûran zordestiyê pêk tîne. Evên han li
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ser tiraja kovara me bêşik tesîr dike.
Ncwroz, di wê baweriyê de ye ku her çiqas ruxiya bc jî, ji bo mil-

yonan karker, zehmetkcş û gclên bindest yên tênc mêtin, ji sosya-
lîzmê pêve tu riyek rizgariya rastiri tune ye. Newroz dizane ku
"serfiraziya" sîstema kapîtalîst-emperyalîst muweqet e. Kapîtalîzm,
ji bo pêşdeçûna dvakî, humanîzmê û geşbûyina rastiri astengekî he-
rî mezin e. Kaniya her xerabiyê dikare di kapîtalîzmê de bê dîtin.

Serxwebûn ku piraniya civakê ji bindestiya biyaniyan rizgar bike,
lc bclê bixc bin desrê dîktatoriyek dîmatî, bi wateyek rastinî dvak
rizgarbûyî nayê bcrisandin. Bi vê armancê kovara Newroz, bawer
dike ku Kurdistaneke serbixwc û demokratîk divê di eynî demê dc
pişta xwe dabe azadiya rastin ya karkeran, gundiyên xizan û gelê
kedkir. Kovara Newroz xîtabî gelê karker û xebatkar yên dixwaze
ku wan li dora ramana serxwebûn û sosyalîzmê bi rêkxistin bike, di-
ke. Rizgariya çîna karker bi gelemperî bi rizgariya dvakî, bi rizgariya
netcweyî dê gengaz bibe. Ji ber vê yekê kovara Newroz, li ser navê
çîna karker û gelê kedkir, xîtabî hemû netewê kurd dike.

- Wek piraniya kovar 4 rojnameyên kurdan yên ku li Tirkiyê der-
dikevin, Newrozjî U du zimanan; U tirkt-kurdî derdikeve.Ji bo çi ?

- Newroz di bingehê xwe de kovareke konevanî ye. Ji konevaniyê
re, nîsbetcn zimanekî pêşdeçûyî divê. Piraniya gel li alîkî, di cehwa-
ra rewşenbîrên me de jî, ji 300-400 bêjan bêtir tunin. Bi ewqas bê-
jan ne gengaz e ku mirov konevaniyê ragihîne gel, ew li alîkî, mirov
nikare bigihîne rewşenbîran jî. Evên han rastîniya me ye û heta ne-
yê guhartin jî dê wiha bidome.

Di nava armanca me de, guhertina vî tiştî jixwe cih digrc. Ji bo
zimanc kurdî bibe zimanekî konevanî, zanisti û felsefî; perwcrde,
çand, xîret û dem divê. Ev jî encax tedrîcen dê pck were.

- Ziman 4 edebiyata kurdî li Tirkiyê di çi rewsê deye? H4n pêsero-
j'a ziman 4 edebiyata kurdî çawa diUnin?Ji bo baskirin 4 Upêsde-
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xistina wan planên we çi ne?
- Xebafa di derbarê wêje û ziman de belav bûyî ye. Xcbatên kesîfî

ji bcr bêderfetên daringî nayên nirxandin.
Di vc gchînckê dc, xebateke kurdî, ji bo xwediyê xwe dibe kulfe-

tekî daringî. Banekiya xwendinê ya gelê me tune ye. Divê mirov
jiparremayina zimanê kurdî û zordestiya dewlerê jî bîne ber çavan.
Ji ber van sedeman firotina berhemeke kurdî ji 300-400 hebî der-
bas nabe. Di bin van mercan de, ji çapkirina berhemên kurdî re, fe-
dekariyeke kesîrî û mezringeyî divê. Ji bo kesan rewşeke teşwîqî jî
tuneyc.

Fcrheng, rêziman û rastnivîsek ku her kes li ser tifaq bike tune ye.
Yên ku hene jî ji alî her kesî ve nayê pejirandin, an jî baş nehatine
geşkirin. Niha her kes çawa dizanin wisa dinivîsin. Weke ku hûn jî

dizanin li scr tîpan, heta li ser dengan jî lihevhatinek nîne. Gengaşi-
ya li ser alfabeyek sfandart hê jî berdewam dibe.

Pêşcroja wêje û ziman bi çarenûsa gelê kurd ve girêdayî ye. Li
gorî xurtbûna rêkoşîna netewî, zcdebûna baweriya bi rizgariyê û
paşê scwiya nêzhatina serxwebûnê dê geşbûnî bibin.

Em dibînin ku çarenûsa gelê kurd hêdî hêdî diguhere. Destyariya
ku ji têkoşînê re heye, baweriya bi rizgariyê, besdariya têkoşîna aza-
diyê roj bi roj zcde dibe. Ev rewş, bivê nevê bandûra xwe di alî wêje
û ziman de jî dide xuyakirin. Hêdî hêdî hîmên mezringan yên nete-
wî tênc avêtin ku cw jî xwe ji bo çapkirin, belavkirin û firotina ber-
hemên wêje û ziman amade dikin. Li ser hin pirsgirêkên ziman, bi
beşdariyek fireh dvîn pêk tên. Pirsgirêk çiqas giran bin jî, ji bo pêşe-
roja wêje û zimanê kurdî em xweşbîn in. Hefa li gorî deh sal berê,
gelck kes bawer dikin ku em niha ronesansekê dijîn. Ji bo vê yekê
maf û sedemên me yên objektif hene. Lê belê ji ber ku navend ne
azad e, di vê derbarê dc, xebata ku niha li Ewrûpa dibe, ji ya li we-
lêt bi pcşdetir e.
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Em pişt didin xebata ji bo pêsdeçûna ziman, huner û wêjeyc. Di
vc mijarê de çi ji dcstê mc rê em dikin. Kovara Ncwroz, her çiqas bi
giranî kovareke konevanî be jî, dîsa dh dide helbest, şano û çîrokên
kurdî. Hclbestvan, wêjevan û hunermendan destek dikc. Ku derfet
dest bide, dixwaze kovarekc seranser ya wêjeyî, hunermendî jî çap
bike, an jî ji kovarckc wiha re bibe alîkar. Kovara Newrozê van mi-
jaran raserî partiyan dibîne. Ango naxwaze van mijaran raste rast di
bin bandûr û siya partiyan kin. Em wer diramin ku xcbata ji bo
çand, wcje, ziman û hunermendî ku di binê dagera konevaniyê de
ye, ne pêsycçûn ne jî afrendêrî pêk nayê.

Em rûmerê didin hemû xebata di derbarê ziman, wêje û huner-
mcndiyê û ji bo alîkariyê em amadekariya xwe diyar dikin.

Ji bo vê hevpeyvînê em gelek spas dikin. Em serketina we dixwa-
zin.

Nûdem, No: 7, 1993
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XWEDI BERPIRSIYARE AZADI;
ÎKRAMETTÎN OGUZ

Nûdem: Weke pirraniya kovar 4 rojnameyên kurdan, rojname-
ya wejî nêvî U tirki 4 nêvi U kurdî derdikeve. Evji tradisyo-

neke kevinya çapemaniya kurdan U Tirkiyê bipêş dikeve. Sedemên vê

yekê çi ne?Ji bo çi h4n dixwazin vê tradisyonê Udomînin?
Ikramcttin Oguz: Her çapemeniyek xwedî komek xwendevan e.

Sedema vê yekê pêwîst e çapemenî li gor hewceyî û çaverêniya
xwendevanan bi çelengî kar û barê xwe sererast bike. Koma xwen-
devanan bi kîjan zimanî baştir mesajan bigire, pêwîst e bi wî zimanî
gazî lê bê kirin. Lewra weşanên siyasî her yek armancek xwe heye.
Ger bi weşanê mesaja ku rojname dixwaze rabigêne, sedemên zi-

man negcje armancê, dikarin bêjin ku rojname jî nagêje armanca
xwe.

Di vir da dijraberiyek tê xuya. Rojnama kurdan divê bi kurdî be,
bes mixabe ku kurd bi xwe nikarin baş kurdiyê bixwînin, yan binivî-
sînin. Ev rewş li ser rêya çapxaneyên kurdî astengek mezin e.

Ji ber vê yekê îro, sedem ku rojname bikaribe li gel xwendevanan
pêwendiyên xwe bidomîne, bivê-nevê lazim e di nav rûpelên xwe
da d bide zimanê tirkî jî. Lewra heftê sal zêdetir e ku Komara Tirki-
yê bi siyaseta pişaftin (asîmîlasyon) û înkarê, xwestiye hebûna zi-
man, çand û edebiyata kurdî bihelîne, zimanê kurdî bide jibîrkirin.
Hcwcc yc bêjin ku ev siyaset îro gelek serketî jî bûye, lewra kurd ji
ruhiyeta millî û ziman, gelek dûr ketine. Ziman tenê di warê xeber-
danê da û zcdetir li gundan û li nav malê bi kar tê. Tipên cuda yên
alfaba kurdî, ji gelek kurdan ra nenas in. Ger îro, kitêb û kovar û
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rojnameyên xwerû bi kurdî kêm têne firotin, ev ne ji kêmasiya wan
e, lê ji nezaniya ziman e.

Lewra îro du wezîfe li pêşiya weşanên kurdî hene. Wezîfa yekem
ew c ku di warc maf û berjewendiyên millî û demokratik da, hewi
bidin ku rojek zûtir gel rizgar bibe, herwiha baştirîn û zûtirîn gel
hişyar bikc û millet bi rê bixe. îro di misogcriya rojê da ev rê zima-
nê tirkî dide pêş.

Wezîfa duduyan jî ew e ku di warê ajdana ziman û edebiyata kur-
dî da xebatek da ku millet ji nû va fêrî xwendin û nivîsandina zima-
nê kurdî bibc, xwcdî li çand, huner û edebiyata xwe derkeve, ber-
hemên netewî biparêze. Ger wezîfa duduyan bi başî were d, wê de-
mc rêya weşanan xweştir dibe, di rûpelan da beşê kurdî roj bi roj
zêdetir dibe, weşan dikare bi bemameyek baş xwe bi temamî vege-
rîne ser zimanê kurdî.

Diyar e xwestina dil û rewşa jiyanê her tim ne wekî hev in. Miro-
vên welathiz mumkun e bixwazin ku xwerû bi zimanê kurdî di he-
mû warê jiyanê da kar bikin. Baştirîn tişt ev e. Lê gelo ev rê wê çi-

qas serketî bibe, wê millet bikaribe bi başî ji weşanê kelk wergire?
Di mercên îro da, ku kurd û tirk teklihev dijîn û di nav hev da belav
bûne, ma ne hewce ye ku kurdên ku xwe "tirk" hisab dikin, ew jî li

doza xwe xwedî derkevin û pirsa kurdî li dor berê xwe munaqeşc
bikin?...

- îro hindik bejî li Tirkiyeyê bal 4 meykk li ser ziman 4 edebiyata
kurdî heye. Kovarek mehane, rojnameyek heftane ya xwer4 U kurdi
4gekk kovar 4 rojnameyên U kurdi/tirkî derdikevin. Gelo U hevka-
riyek di navbera van kovar 4 rojnameyan de, derxistina rojnameyeke
roj'ane ya xwer4 U kurdî li Tirkiyê ne mumkun e? H4n ji xebateke
wilo re çi dibêjin?

- îro li Tirkiyê, kurdî-tirkî, yan jî xwerû bi kurdî gelek kovar û
rojname çap dibin. Kovarek mehane û rojnameyek hefteyî xwerû bi
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kurdî ne. Lê ewên din bi kurdî-tirkî çap dibin. Her yek ji wan fonk-
siyonek xwescr bi d tinin. îro zirûfên rojnameyek rojane ku bi te-
mamî bi kurdî be, mixabe tune ye. Lewra koma xwendevanên kurd
îro nikare barê rojnameyek wiha hilgire û rojnamcyê li pê ragire.

Wckî din rojnamcyek rojane valahiya kovar û rojnameyên hefteyî
a mehane bi temamî tijî nake. Mesaj û miqale, lêkolîn û şirovcyên
siyasî, rojnameyê ji aktualîteyc dûr dixe. Lê pêwîst e bêjin bê gu-
man karekî wiha di warê çand û ziman da feydeyek berçav dixe
dest. Lc dibc ku armancên siyasî bi başî negêjin raya giştî. Dîsan jî
lazim e weşanxaneyên kurd bi hevkariyek dirêj xayên cehd bikin ku
rojnameyek xwerû kurdî û seranserî derxin. Ev karekî gelekî baş e.
Him zimanê kurdî pêş dikeve, him jî ruhê hevkariyê geş dike. Kare-
kî wiha, dibe gavek baş di rêya yekîtiya gelê kurd da. Xebatek wiha
di gel xwc sazûmanên millî jî pêk tine. Sazûmanên çandî, ziman,
wêje û hunerî yên millî îro gelek pêwîst in. Tenê bi riya sazûmanên
wiha doza kurdayctî bi berçavî pêş dikeve û ziman perwerde dibe.
Em hazir in ku di karekî wiha de bixebitin. Her çend rewş pir xweş
nebe jî, lê dîsan eger xebatek baş hebe, mirov dikare rojnameyek
aktuel dcrxîne. Ne şert e ku di destpêkê da rojane be. Lê 15 rojî,
yan jî hefteyî dest pê bike, bere-bere bibe rojane. Lê dil dixwaze ku
karek wiha bi hevkariya hemû çapxaneyên kurd pêk were.

- Gelo em dikarin îro behsa rojnamevaniyeke kurdîya profesyonelî
bikin? Profesyonalîzm li ba we çawaye?

- Mixabe ku, rojnamevaniya kurdî îro nc bi tehrekî profesyonelî
ye. Heta ez dikarim bêjim ku şertên rojnamevaniya profesyonelî jî

îro hê pcyda nebûne. îro çapkariya li Tirkiyê zêdetir di warê kitêb û
kovaran da pêşda çûye. Xuya ye, kitêb û kovar derxistin ne wekî roj-
name derxistinê ye. Kovar jî zêdetir siyasî bûne. Ango weşanek pir-
reng, pirdeng û piralî hetanî niha derneketiye. Kovarê siyasî, yan
çandî ne bi profesyonelî der çûne. Dîsan jî dikarim bêjim ku di warê
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kovaran da tecrubeyek berçav dviya ye, lê ji bo rojnamevaniyê îm-
kanekî wiha tune ye.

Wekî din jî, baş rê zanîn ku, profesyonelî hewceyî lêzanîn û pis-
poriyê yc û perwedebûnek jê ra divê. Lê hemû dyê dhanê şert û zi-
rûfên profesyonaliyê kivş in. Em ji ber xwe va nikarin şertên nû da-
mezrînin. Rojnameya kurd, divê, xcberbêjiyek rast li pêş xwe bigire,
ji bo zanebûna dvakî bixebite, bûyerên welat bi zûyî û rast bigêjîne
rayagişti.

- H4n rewsa ziman 4 edeUyata kurdî U Tirkiyê çawa diUnin ? Çi
jipêşeroja wan dikeve serê we?

- îro di warê ziman û edebiyata kurdî da xebat heye, lê ne bes e.
Lê lazim e bêjin çend problem jî îro çaverêyê çareserkirinê ne. Wekî
rastnivîsîn, rêziman û alfabeyê da problem hene. Ji ber ku sazûma-
nek giştî û bawcrpêkirî di warê rêzimana kurdî da tune ye, teklihevî
têne pcş. Serkirdayetiyek millî, çavederiyek zanyarî hewce ye. Ev kê-
masî hînbûna ziman bi paşve dixe, hewesa millet dişkêne. Lewra
her weşanek bi gora baweriya xwe, yan jî zanîna xwe li ziman xwedî
derdikcve. Lê ya rast çi ye, kî ye, ev ne xuya ye. Lewra otorîteyê baş
tune ye ku herkes pirs û pîvana xwe bi gora wê safi bike. Di nav
kurdên Tirkiyê da jimara xwenda û nivîskaran gelekî kêm e. Yên ku
hene cw jî dema temaşe dikin ku, ziman her yek e lê alfabe û rastni-
vîsîn cuda ye, vêca dimînin di navberê da. Gelo kîjan rast e, kîjan
başe... Xwestina wan bersivê nabîne. Lazim e ferheng, alfabe, rê-
ziman û kitêbên zanîn û hînbûnê zêdetir çap bibin, ziman û alfabe-
ycn wan hev bigre. Dersxaneyên ziman û semînerên fêrbûnc çê bin.
Sazûmanên millî, wekî weqfû enstîtu û komelên kurd jî alîkariya vê
xebatc bikin. Wê demê ziman û edebiyata kurdî bê guman dikcve
ser riya pcşveçûyinê. Xebatek wiha seranserî dibe sedemê ajdan û
perwerdekariya cand û zimanê kurdî. Rojek zûtir divê kurd cehd
bikin ku di vî warî da gavê girîng bêne avêtin.
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Lê, di gcl van hemî kêmasî û probleman, dîsan ez dikarim bêjim
ku îro li ser pcşdabirina ziman û edebiyata kurdî xebatek heye û roj
bi roj geş dibc. Dil dixwaze ku, pêşdabirina ziman û edebiyatê bi
hevkariya hemû hczên millî ber bi pêş hcrc, lcwra ev kar ne wezîfa
grûbekê yc, lê wezîfa hcmû kes û grûbên kurd e. Hêvîdar im ku
yekîtiyek nctewî çêbe û agadarî li pêşketina ziman û edebiyatê jî bi-
kc. Rcwş bcr bi başiyê vc diçe.

Nûdem, No: 7, 1993
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A A A

BERPIRSIYARE GIŞTI YE NUBIHARE;
SABAHKARA

Nûdem: Fikra derxistina kovareke îslamiya xwer4 U kurdt ça-
wan U we re çê Uî? Ji bo çi we pêwistiya kovareke bi vt cekU

dtt?
Sabah Kara: Berî her tişrî gereke ez nîşan bidim ku ji mefhûma

"kovara îslamî" cz çi tişfî fehim dikim.
Bi baweriya min gereke kovar xwe zendr nekin, xwe bi îdeoloji-

yekc bi tenê girê nedin. Kovar gereke dhê munaqeşe, kêşîn, diyar-
kirin û helsengandina her cure raman û îdeolojiyan bin. Yan kêm î
kêm, gereke deriyc xwc bi rûyê tu raman û pêşniyarî ve ncgrin, tim
li hîkmet û heq û xweşiyê bigerin û heqiyê li kûderê bibînin, gereke
qebûl û tecrîh bikin.

Ji aliyê din, ela kullî hal, her kes li derekê ye û ji derekê dest pê di-
ke. Meriv nikare di hengamekê de li çend dhan be.

Ez naxwazim vê behsê dirêj bikim...
Naxwe diyar e ku ji aliyê ewil, ez ji mefhûma "kovara îslamî" hez

nakim. Lcbelê ji aliyê din ve, ev mefhûm pêwîstiyek e. Lewra em li

vir in û cm ji vir ve dest pê dikin...
Yanê mefhûma "kovara îslamî" li cem min bi hîç wechî naye ma-

neya berçavika filan an bêvan rengî...
Ev mefhûm, bi tenê cihê me nîşan dide; îhtirama me bi bawerî,

çand û aderên gelê me nîşan dide.
Naxwe pisti ku îslambûna kovara me bi vî şiklî hate diyarkirin, ge-

reke ez li ber vê pirsiyara we, li ser vê yekê bisekinim ku fikra derxis-
tina kovareke xwerû bi kurdî çawa bi me re çê bû?
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Wcke ku min di semivîsara hejmara heştan a Nûbiharê dc jî goti-
ye, axaftin, xwendin û nivîsîna bi zimanê zikmakî, ji her mirovî re
pêwîstiyek c devjênayêberdan e.

Çawa ku dar bê kok nabin û li ser kokên xwe hêşin dibin, mirov
jî nikarin bê ziman bin û ew jî li ser zimanê xwe şîn tên. Erê; pey-
wendiya dar û kok çi be, peywendiya ziman û mirov jî ew e. Çawa
dara bê kok nikare şîn bibe, mirov an gelê bê ziman jî nikare bi pêş
de bikcvc û di cihê xwe de pûç dibe. Lewra meriv bi ziman "difiki-
rc". Her çi beriya ziman, qeweta fikrê bi şiklê "bilquwwe" di nefsa
meriv de mewcûd be jî, pêkhatin û derhatina fikir, bi sayeta ziman
e. Naxwe em karin bibêjin ku zimanê meriv çiqas qewî be, fikra
mcriv jî ewqas qewî dibe.

"Mana" bi sayeta ziman tête wucûdê. "Çibûn" û "çawabûn" a
her tişti bi sayeta ziman tête famkirin û îdrak dibe û cardin bi sayeta
ziman tête famdan û îdrakdan.

Ziman ji dheta nijadî, irsî, enanetî û tarîxî jî pir muhîm e. Nijad,
berî her tişfî, ji cîheta ziman ji hevûdu cuda dibin. Lewra xusûsiyeta
eslî ya her nijadî, zimanê wî nijadî ye.

Ziman, di mêjiyê her şexsî de weke dews, şop û rêçê ye û ev
dews, şop û rêç, wî şexsî bi hevnijadiyên wî yê berê û yê îroyîn ve
girêdide. Loma dibe bête gotin ku ferqa di nav însan, dvak û çan-
dên curbccur de, ferqa zimanên wan ên curbecur e. Yanê jihevcu-
dabûna zimanan, însan û dvak û çandan ji hevûdu cuda dike.

Ma eger Aristo ne yunanî, lê çînî bûya, wê bikaribûya felsefa xwe
pêk bîne? Yan Mewlana eger ne parsî, lê meselen bi tirkî nivîsandi-
bûya, ma wê bikarîbûya Mesnewî biafirîne? Ma kes kare Qur'ana
Medd a ne bi erebî bîne ber çavê xwe?

Ez naxwazim behsê duvdirêj bikim û qala wergêrê û mumkin ne-
bûna wergêra mutleq ji tu zimanî, bînim holê...

Ji aliyc din, gereke em li ser vê yekê jî bisekinin ku Xweda çima di

X78

Wcke ku min di semivîsara hejmara heştan a Nûbiharê dc jî goti-
ye, axaftin, xwendin û nivîsîna bi zimanê zikmakî, ji her mirovî re
pêwîstiyek c devjênayêberdan e.

Çawa ku dar bê kok nabin û li ser kokên xwe hêşin dibin, mirov
jî nikarin bê ziman bin û ew jî li ser zimanê xwe şîn tên. Erê; pey-
wendiya dar û kok çi be, peywendiya ziman û mirov jî ew e. Çawa
dara bê kok nikare şîn bibe, mirov an gelê bê ziman jî nikare bi pêş
de bikcvc û di cihê xwe de pûç dibe. Lewra meriv bi ziman "difiki-
rc". Her çi beriya ziman, qeweta fikrê bi şiklê "bilquwwe" di nefsa
meriv de mewcûd be jî, pêkhatin û derhatina fikir, bi sayeta ziman
e. Naxwe em karin bibêjin ku zimanê meriv çiqas qewî be, fikra
mcriv jî ewqas qewî dibe.

"Mana" bi sayeta ziman tête wucûdê. "Çibûn" û "çawabûn" a
her tişti bi sayeta ziman tête famkirin û îdrak dibe û cardin bi sayeta
ziman tête famdan û îdrakdan.

Ziman ji dheta nijadî, irsî, enanetî û tarîxî jî pir muhîm e. Nijad,
berî her tişfî, ji cîheta ziman ji hevûdu cuda dibin. Lewra xusûsiyeta
eslî ya her nijadî, zimanê wî nijadî ye.

Ziman, di mêjiyê her şexsî de weke dews, şop û rêçê ye û ev
dews, şop û rêç, wî şexsî bi hevnijadiyên wî yê berê û yê îroyîn ve
girêdide. Loma dibe bête gotin ku ferqa di nav însan, dvak û çan-
dên curbccur de, ferqa zimanên wan ên curbecur e. Yanê jihevcu-
dabûna zimanan, însan û dvak û çandan ji hevûdu cuda dike.

Ma eger Aristo ne yunanî, lê çînî bûya, wê bikaribûya felsefa xwe
pêk bîne? Yan Mewlana eger ne parsî, lê meselen bi tirkî nivîsandi-
bûya, ma wê bikarîbûya Mesnewî biafirîne? Ma kes kare Qur'ana
Medd a ne bi erebî bîne ber çavê xwe?

Ez naxwazim behsê duvdirêj bikim û qala wergêrê û mumkin ne-
bûna wergêra mutleq ji tu zimanî, bînim holê...

Ji aliyc din, gereke em li ser vê yekê jî bisekinin ku Xweda çima di

X78



Qur'anê dc diferme ku: "Afirandina azmanan û erdê û curbecurbû-
na ziman û rengên we, ji ayetên Wî (:Xwcda) nc. Bc şik, di vc yckê
dc ji zaneyan re delîlin hene," (Sûreta Rûm/30:22)

Gerckc cm dîhna xwe bidinê ku di vc ayerê de, afirandina ziman
û rcngan, yanê mirovên ji rengên curbecur; bi afirandina azman û
erdc ve pcvre zikir dibin.

Naxwc piştî van hcmû îzahan, ma tu lizûm dimîne ku ez bibêjim,
fikra derxistina kovareke xwerû bi kurdî çawa bi me re çêbû?

Em kurd in û kurd gerekc berî hemû zimanan, bi zimanê xwc bi-
axivin, bixwînin û binivîsin. Eger em dixwazin li ser piyê xwc bcpa-
yende bisekinin, tu rêke din li ber me tuneye.

Kovara me li ber çava ye. Ev celeb kovar baş e, ncbaş e? Di vê ba-
bctc de ez naxwazim tiştekî bibêjim. Ya ku ez karim bibêjim ev e

ku di van şertan de tiştên ku ji destê me têt, ev e.
-Zehmetiyên serekeyên derxistina kovareke xwerû U kurdî U Tir-

kiyêfi ne? Astengiyên çilo derketin pêsiya we?

- Wekc ku hun zanin, weşandina kovarekê bi xwe, zchmeteke pir
mezin e. Kovar bi çi zimanî be wisa ye. Lê bi ser de, em kovara xwe
xwerû bi kurdî diweşînin. Êdî her kes wê bizanibe ku karê me çiqas
bi zehmct e. Lêbelê zehmetiyên sereke yên derxistina kovarê, nc ev
tcnê nc. Li aliyc din, xwendevanê me jî pir di haleke nacurî de ne.
Kurdên Kurdistana bakur ên ku em xîtabî wan dikin, ev zemankî
pir dirêj e ku ji xwendin û nivîsandinê bi dûr in. Hê ne hazir in ku
bikaribin têra xwe kovar û kitêbên bi zimanê xwe bixwînin. Çand û
zanîna vê mintiqê bi gotin û bihîstinê ve girêdayî maye. Gelê me,
gotin û kelîmeycn ku dizane jî, hê têra xwe ne amedeye ku ji sem-
bol û hcrfan bixwîne. Di mintiqa me de "nivîs" a bi zimanê kurdî
tiştekî pir nû ye. Yanê em hê di destpêka kar de ne û wekc gclek ka-
ran, destpêka vî karî jî bi zehmetiyan ve tijî ye. Lêbelê lazim bû ku
me ji dcrckê ve dest bi vî karî bikira û me kir. Roj bi roj em bi pêş
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vc jî dikcvin.
Du zchmctiyên herî mezin li ber me ne. Em ji alîkî dinivîsin û ji

aliyê din vc jî xwendevanên xwe çêdikin, xwcndevanên xwe ji cîheta
axaftin û xwcndin û nivîsandinê ve bi pêş de dibin. Lê astengî pir
in. Dev ji kêmasî û bêîmkaniyên me biqerin, astcng û maniên herî
mezin jî li ber me hene. Astengiya herî mezin jî, ev dewleta ceber-
rût e. Hinin ji mirovên me ditirsin ku bibin abone û kovar û sayir
weşanên xwe bixwînin. îro di bin vê dewlcta ceberrût de weşanên
tirkî jî bi hêsanî nikarin werin xwcndin. Ev dewleta ceberrût li kitêb
û sayir wcşanan weke dijmin dinihêre. Kitêb û sayir weşanên mew-
qûfû zendrkirî, di nav çekên mewqûf û girrî de teşhîr dikin û vî ka-
rê neds ê xwe mîna îftîxarekê ji televizyonan diweşînin û nîşan di-
din. Hema ji her mehekê du mehan, bihayê kaxizan giran dikin.
Wextê ku halê weşanên tirkî wisa be, êdî halê weşanên kurdî, hun
bifikirin.

-H4n xîtabê kê dikin? Xwendevanên wekîne? Tîraja we çiqase?
- Em dixwazin xîtabî hemû kurdan bikin. Em dixwazin hemû

xwendevanên kurd, xwendevanên me jî bin. Em yên ku niha Nûbi-
har naxwînin jî xwendevanên sibe yê xwe dihesibînin. Lêbelê pi-
raniya xwendcvanên mc yên niha, dînparêzên kurd in.

Me heta niha Nûbihar di nav 5.000 û 2.500 hebî de çap kiriye.
Hejmarên me yên ewil 5.000 hatine çapkirin. Heta hejmara heştan,
Nûbihar dighêje destê dor 2.500 xwendevanî. Lê tadada xwende-
vanên mc ber bi pêş ve diçe. Ji aliyê din, li gor malûmata ku dighêje
destc mc, cihê ku kovarek me diçiyê de, kovar ji terefê gelek xwen-
devanan ve tête xwendin. Lê cardin jî em vê tadadê pir kêm dibî-
nin. Hedcfa me, di merhala ewil de 5.000, di merhala hinek dirêjtir
dc jî 10.000 xwcndevan e.

- Rewsa wesan 4 çapemaniya kurdî li Tirkiyê çawa ye? Çiji pêse-

roj'a wê dikeve serê we ?
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- Ev pirsiyara we bi pirsiyara diduya ve girêdayî ye. Min li wira
tiştin di heqê vê pirsê de zikir kirin. Lê meriv çiqas behs bike, cardin
jî ev pirs naqedc.

Rcwşa wcşan û çapemaniya kurdî li Tirkiyê, hê di halê zaroktiya
xwe de yc. Lêbelê diyar e ku ev zarok pir bi hêz e. Naxwc hcqê me
heyc ku em ji hatiya xwe umêddar bin.

Ez van cûr xebatan mîna bizir dibînim.
Darin henc di nava latan de şîn tên. Ba, bizrê wan biriye êxistiyc

di nava latckê de û ew dar di wir de sîn hatine.
Wextc ku cz li ser çapemaniya kurdî li Tirkiyê difikirim, cw dar

têne bîra min.
Ez umêddar im ku eger ev ax be, lê lat jî be, wê ev dara mazlûmi-

yerê, wê cv dara tûba, şîn were.
Ma wê çima şîn neyê?
Va ye ev ziman, şikir ji Xweda re ku êdî ne bêxwedî ye. Ev dar di

nav cesedên bimbarek ên mazlûmên dîrokê de hatiye çandin û xwî-

na mazlûman weke baran û rehmetê bi ser de dibare.
Egcr şîn ncyê, bila dîrok fihêt bike.
Erê maniên pir û çetiri li ber me ne. Lc cdî ronahî, sînga tarîtiyê

qelaştiye. Xwîn bi ser şûr de niqutiye û şûrê zaliman rizandiyc.
Weke ku min got, asteng pir in.
Astengên nivîsandinê li ber me nc, yên belavkirinê li ber me ne,

yên xwendinc li ber me ne.
Xusûsên belavkirinê...
Gerck ez vê yekê bibêjim, dhê ku cm kovarê dişîninê nc pir zêde

ne. Yanê hê kovara me neçûye gelek dhên ku kurd rê dc dijîn. Nax-
we wextê em bikaribin kovarê qenc belav bikin, ez bawer im ku cm
ê bi zûyî bigihcjin 10.000'an.

Yanê pêşeroja me rohnî xwiya dike. Em umêddar in. Ne mumkin
e ku tu giya di bin kevir de bimîne. Nûdem, No: 7, 1993
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CUMHURIYETA KURDI YA MEHABADE

Cihekî bajarê Mehabadê yê taybefî di dilê me de heye. Ew di
nava kurdên her çar perçeyên welêt de tê naskirin û hezkirin û

ji bo ku cw di nava nivşc nûhatî û nûgihiştî de neyê jibîrkirin, navê
wê li zarokan rê kirin.

Berî ku ewrekî reş yê şînê bi ser vî bajarî de bigire, di 22'ê çileyê
paşîn 1946'an de, Xwedê li vî bajarî rê rehmê, ji pişt çiyan rojekc
bêhawc xwcş bilind dibc, bi germî û tîrêjên xwe zivistana sar û dij-
war bi dûr dixe, di şûna wê de bihareke geş rîne. Gava xelkê Meha-
badê, ji bo xweamadekirina roja pîroz sibehc zû radibin ser xwe û
çav li wc roja xweş dikevin, dilê wan geş dibe, kêfa wan difure û ji
bo wê roja xweş ya pîroz ji Xwedayê xwe duan dikin. Her ku roj bi-
lind dibe Mehabadî dikevin tevgerê, keçên Mehbadiyan, yên ku bi
spehîbûna xwc navdar in, cil û bergên bi reng, bi ser bejnên xwe
yên zirav û bilind de berdidin, çavên xwe yên mezin, bi kilên Sup-
hanî kil dikin, mîna ku ew ê herin dîlanekê û li wê dîlanê pêrgî hez-
kiriyên di xeyalên xwe de werin, xwe li ba dikin û bi geşî dadikevin
meydana Çarçirayê. Pîr û jin jî cil û bergên xwe yên kevin davêjin,
derd, kul, cş û clemên malbat û eşîrê ji bîr dikin, xwe mîna bûkên
nûzewid dixemilînin û bi zar û zêçên xwe, di kuçeyên Mehabadê
yên zîvironckî de tevlî pêla keçên ciwan dibin û xwe berdidin Mey-
dana Çarçirayê. Xort û peyayên Mehabadî yên bejinbilind, şal û şa-
pikên xwc bi ser bejnên xwe de berdidin, piştên kesk, sor û zer li

piştêri xwe gircdidin, bi coş û heyecan xwe di kuçe û kolanan re
berdidin Meydana Çarçirayê. Wê rojê, li Mehabadê tu kes di hun-
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piştêri xwe gircdidin, bi coş û heyecan xwe di kuçe û kolanan re
berdidin Meydana Çarçirayê. Wê rojê, li Mehabadê tu kes di hun-
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duran dc namînin. Meydana Çarçirayê dibc mîna deryayeke bi
rcng, tcvgera mirovan mîna pêlcn deryayc dibin. Wê roja xweş, ya
ku biharê ji zivistanc dizîbû, bajarc Mehabadê kiribû mîna seyran-
gehekê. Li wc meydana ku gelc kurd hcm xweşî hem jî dilêşiyê jiya-
ye, te ax biavêta li erdê nediket. Ew qercbalixa geş, bi kinccn bi
reng, bi rûyên bi ken û bi heyecan li benda peyayckî bûn. Ew ê pe-
yayek bihata, ji wan re bipeyiviya û mizgîna azadiya wan bigihanda
wan. Wî c ji wan re behsa girîngiya wc roja pîroz bikira. Û ew peya-
yê ku cw li bende bûn, di nava çend peyayên din de, bi bejna xwe
ya bilind û bi cubeyê xwe yê fireh bi jor kct, çû ber maseycke dirêj
û li pişt masê li scr lingan rawestiya. Ew peya Qadî Mehemed bû.
Wî demekê bi dilekî geş çavên xwc li scr wc qerebalixa mirovan ge-
rand, hîsên wî yên neteweyî bilind bûn, kcf û hcyecana wî fûriya û
bi dengekî nizim û giran dest bi peyva xwe kir: "Gclê kurd, gclekî
serbixwe yc, divc li scr axa xwe, bi azadî bijî, qedera xwe bi xwe ta-
yin bike, loma îro ez du huzûra we dc Cumhûriyeta Kurdî ya Me-
habadê îlan dikim".

Pêla mirovan diheje, keç û jin dilîlînin, mêr tivingan ber bi hewa
ve berdidin. Coşî û geşiyek dikeve nava wan mirovan, bang dikin,
diqîrin, destmalên bi reng li ba dikin...

Di îlankirina Cumhûriyeta Mehabadê de piraniya axa û serokeşî-
rêri kurd jî beşdar dibin. Serok û nûnerên eşîrên mîna; Mahabad,
Mameş, Mingûr, Kevork, Zerza, Herkî, Beyzade, Barzan û hwd...

Qadî Mehcmed zêdc napeyive. Ew di wê kurtepeyivandina xwe
de ji bilî îlankirina Cumhûriyerê, ji kurdan re behsa yekîtî, hevkarî û
miletbûna kurdan dike. Hêviya wan ya çilmisî geş dike. Paşc dadi-
keve jêr, cubeyê xwe yê fireh ji xwe dike, bi tena unîformayekî Sov-
yetî û şaşika xwe ya spî dimîne.

Lc xclkên Mehabadê wc roja han mîna kamevalekê pîroz dikin,
dchol û zurncvanên bajêr lêdixin, Mehabadî jî bi destên hcv digirin
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û direqisin.
Hema pişti îlankirina Cûmhûriyetc, di bin serokatiya Qadî Mehe-

mcd de serokeşîr û pêşevanên kurdan li hev didvin û bi alîkariya
Sovyctiyan hukûmetekê ava dikin. Qadî Mehemed dibe serokcum-
hûrê vê hukûmerê û wezîrti û serokwezîrti jî di navbera pêşevanên
kurd yên din de têne belavkirin.

Cumhûriyeta Mehabadê di dîroka Kurdistanê ya nêzîk de yek ji
bûyerên herî girîng e. Civateke feodalî, ku hê nenasê kapîtalîzmê û
îndustriyê bû, hêdî hêdî ber bi bajarvaniyê ve gavan diavêje, bi alî-
kariya Sovyetiyan Cumhûriyeteke nûdem pck tê, ji bo liserlingan
mayina Cumhûriyerê artêşck tê avakirin, lê belê li gorî artêşê wela-
rên dorhêlc arrêşeke qels, bi sîlehin sivik ku ji Sovyetê tê şandin. Lê
bdê dîsan jî, serok û birêvcbirên Cumhûriyetê bi enerjî û baweriyc-
ke xurt ji bo Cumhûriyeta xwc dixebitin, dixwazin ji dvaka eşîrtî bi
dûr bikevin, elemanên xwe hînî ajotina otomobîlan, hînî şer û xwe-
parastinên modern dikin, ji bo pêşdexistina civaka xwe, xwendeva-
nên xwc ji bo xwendina dibistanên bilind dişînin Sovyetê. Herweha
bi çapxaneya ku Sovyeti dide wan, pê rojnameya xwe ya rojane
Kurdistan, kovarên mîna Hawar, Agir, Hîlak û hwd. derdixin,
pirtûkên dcrsan yên bi kurdî çap dikin û dibistanên kurdî vedikin.
Bi weşandina kovar û rojnameyên bi kurdî bal û meyleke baş ji zi-
man û edebiyata kurdî re çcdibe, dh bi cih navên hin şaîr û nivîska-
ran tc bihîstin. Yek ji şaîrên wê demê Hejar c. Hingî mamosta He-
jar ji bo marşa Cumhûriyetê bi zaravayê soranî helbestekê dinivîsîne
û cw helbest bi alet û awazekî nûjen tê gotin.

Cumhûriyeta Kurdî ya Mehabadê ji bo hemû kurdan dibe hêvi-
yek, loma Barzanî digel hêzeke xurt ya çekdar berê xwe dide Meha-
badê û li wir û der û dora wir bi dh dibe, dixwaze ji avakirina Cu-
hûriyetê rc bibe piştgir û alîkar.

Digel ku temenê Cumhûriyera kurdî ya Mehabadê gelekî kurt e
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jî, dîsan em dibînin ku kurdên me yên ku qet tradisyoneke wan ya

dewletbûn an dîplomasiyê tune bû, dîsan ew zû adapte dibin, di wê
kurtedemê de gelek danûstandinên dîplomatik datinin. Lê mixabin
ku danûstandinên wan yên dîplomatik jî di hundurê sînorên îranê
de dimînin. Ji ber ku tiştê em dizanin danûstanên wan bi dinyaya
derve re qet çênebûye. Ji xwe ger danûstandinek bi dinyaya derve
re hebûya û dinyaya derve an yekîtiya neteweyan Cumhûriyeta wan
bipejirandina, ew ê ji bo hilweşandina Cumhûriyeta Mehabadê ne-
bûnaalîkar.

Kurdên îranê saleke bi hêvî buhurandin û ji bo ku ew jî êdî ser-
miyanê xwc bûn, wan xwe gelekî serbilind û bi rûmet hîs dikirin.
Lê belc hêdî hêdî hêviya wan diqurmiçî, kêf û şahiya wan di qirika
wan de dima, her ku diçû cih li wan teng dibu. Li gorî peymana In-
gilîz û Sovyetiyan û li gorî biryara yekîtiya neteweyan, diviyabû Sov-
yet di demeke kurt de ji îranê derketa. Ji îranê derketina Sovyetê
dibe dawîhatina Cumhûriyeta kurdî ya Mehabadê. Pişti bipaşdevek-
şandina Sovyetê ya ji îranê bi demeke kurt, Cumhûriyefa Azerbey-
canê hildiweşe û paşê jî Faris berê xwe didine Kurdistanê.

Qadî Mehemed, birayê wî Sadrî Qadî û pismamê wî Seyfî Qadî,
31'ê adara 1947'an, saet sisê sibehê ji mal têne derxistin û berê wan
didine Meydana Çarçirayê. Bajar kerr e, xelkê bajêr di xew de ne,
Qadî Mehemed, bira û pismamê xwe li Meydana Çarçirayê, di bê-
dengî û kerrîtiya şevê de, bi sêpiyên dhê dhê ve têne daliqandin.
Laşên wan yên pak, ji hemû xerabî û kirêtiyan dûr, di hênkahiya si-

bcha adarê de li ba dibin. Dawiya çîroka Cumhûriyera kurdî ya Me-
habadê tc.

Nûdem, No: 9, 1994
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HESENE QAZI:
"QAZÎ MIHEMED Û HEVALEN XWE ŞEREFA

SERBLXWEYIYA BIRYARA KURDAN ^^^^81"

Nûdem: Tu dikarî bi kurti behsa avakirin 4 sedemên hUweşan-
dina komara Mehabadê UH?

Hesenê Qazî: Berî ku ez bersivên pirsyarên we bidim, ez dixwa-
zim spasî wc bikim, ku hûn bi munasebeta 48 saliya vê bûyera me-
zin di dîroka me de, di kovara xwe de bîranîna wê dikin.

Yckem tiştê ez bibêjim ev e, ku navlêkirina "Dewleta Cumhûriyê
Kurdistan" bi "Komara Mehabad" ne rast e, çunkû avabûn û tesîra
vê Komarê tenê li bajarê Mehabadê û dor û berê wê nebû ye, belkû
bcşcke berbiçav li Rohelata Kurdistanê, di jêr nifusa vê Komarê de
bûye.

Rast e Komar di 22'ê çileyê paşîn 1946'an de hat îlankirin, lê di
rasti de, piştî hilweşandina hukmê Reza Şah Pehlewî di tebaxa
1942'an de û belavkirina artêşa Şahenşahî li pirr cihên rohelata
Kurdistanê û demokratîzebûna prosesa siyasî, gelê me bi lez îqtidar
girte destê xwe û ji birêvebirina kar û barên xwe bi destên xwe difi-
kirî û xwedî derket.

Ew xebatên ku bi awayekî nihênî û veşarti ji aliyê "Komela J-K"
dest pêkiribû, bi riya geşkirina bîr û hestên netewî, bi weşandina
kovarên "Nistiman" û her wisa rêkxistina tiyatroya "Dayika Nişti-
man" cdî hêdî hêdî gerek berfirehtir bibûya, loma bangewaza wîs-
tcn milî gcreke konkretir bibûya, ew proses bi avakirina "Hizbî De-
mokrafî Kurdîstan" bêtir aliyê gelemperî da xwe. Pêşewe Qazî Mi-
hemcd ku bi salan berê xwe dabû doza kurdan, bi taybefî bi pêka-
nîna tebayî û aştî di komelegeha eşîretiyê kurd de, dewrek berbiçav
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di bilezkirina damezrandina îqtidara kurdî de lihîst.
Pişti serê dhanê yê duhemîn, qezencên siyasî û aboriya Sovyetê

îcab dikir ku piştgiriya hêzên demokratîk li îranê û rojhelata Kur-
distanê bikc, lê wexta ku hukûmeta merkezî ya îranê karbidestên
Sovyetê xapand, îcar wan qezencên xwe li aliyê din dîtin û ji qewlên
xwe yên li hember kurd û azeriyan vekşiyan.

Hizba Qazî Mhemed bawerî bi hêzên Sovyetê anî û bi heq der-
fet, bi wext dît ku komara kurdan damezrîne.

Ew karên wan însîkasek tebiî bû. Yanî lcw furstê dîrokî îsrîfade ki-
rin û hakimiyeta kurdan îlan kirin.

Heke mirov berê xwe bide ser dokument û belgeyên dema
Komarê, mirov dibînc ku serokên me prosesa damezrana hakimiye-
fa kurdan bi awayekî tespît kirî, nedîtine, wana zanîne ku ew tişt,
gerck faktorên dh cîh bide ber çavan.

Em bi kurti dikarin bibêjin ku piştî vekişandina Sovyet, Komara
Mehabadê jî têk çû.

Qazî Mihemed û hevalên xwe şerefa serbixweyiya biryara kurdan
parastin, loma ew nereviyan. Ew ji nifşên kurdan yên îro re jî derse-
kc mczin e.

- Di dema Komara Mehabadê de tevgera kulturî 4 edebî çawan
Uî?

- Mirov bi dilqayimî dikare bibêje ku, ew tevgera kulturî ku berî
îlankirina Komarê û her wisa di mudetê 11 heyv temenê Komarê
de hat kirin, ta nuha jî ji kurdan re nimûneyeke geş û cihê serfirazi-
yêyc.

Min qala tiyatroya "Dayika Niştiman" kir. Her di wê wextê de li

çend şûnan hatibû nîşandan. Di komelegeha (Patriarchal) ya kurdî
de, Komarê mafên jinên kurd bi damezrandina "Hizbî Yayan" -
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marê de, yanî havîna 1943'an kovara "Niştiman" dihat weşandin.
Di çaxê Komarê dc li Mehabadê rojnama "Kurdistan" mîna organa
partiyê derdiket, kirêkarên çapxana Kurdistanê rojnama "Girr û Ga-
lî Mindalanî Kurd" bi taybeti ji bo zarokan derdixistin. Hizib kova-
ra "Kurdistan" jî derdixist ku babetên wî bêtir edebî û tarîxî bûn.
Komela Lawên Demokrat organa xwe bi navê "Hawarî Niştiman"
diweşandin.

Li Bokanc ronakbîrê hêja Hesenê Qizild kovara "Helale" wek
organa liqa hizbê derdixist. Di rojnama Kurdistanê de behsa roja
dcrxistina kovarek bi navê "Zanist" ji aliyê 'wczareta Ferhengê' tê
kirin, ku cz nizanim derketiye an na.

Yck ji karên herî efektîv yê Komarê di aliyê kulturî de, vekirina
xwcndegehên kurdî bûye.

Pêşcwe Qadî Mihemed zarokên xwe şandiye mektebê bo ku xel-
kên din jî bcrê xwe bidine girîngiya xwendinc di nav kur û keçên
kurdde.

Di dema Komarê de du şaîr û edîbên mezin ên kurd Hêmin û
Hejar dest bi geşbûna xwe dikin û naznawên şaîrên milî desfînin.

Kcmayetî cihû li Mehabadê medreseyên taybefî ji wan re hebû da
ku cw bikaribin bi zimanê xwe bixwînin.

Nûdem, No: 9, 1994
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KERIM HUSAMI:
"AVAKTRINA KOMARA KURDISTANE

BERHEM Û TEKOŞÎNA GELÊ KURD BÛ"

Nûdem: Tu dikari bi kurtî behsa avakirin 4 sedemên hilwesan-
dina komara Mehabadê bikî?

Kerîm Husamî: Avakirina komara Kurdistanê li Mehabadê di dî-
roka netcweya kurd dc ewçend girîng e, ku bi kurtî behskirina wê
dijwar c.

Avakirina komara Kurdistanê berî her tişfî berhema xebat û têko-
şîna gelê kurd bû, ku bi dirêjahiya dîrokê di bin destan de bû.

Di şerc dhanê yê duwemîn de têkçûna hukûmeta Pehlewî û hati-
na rûs û îngilîzan bo îranê, ji bo avakirina komara Kurdistanê wek
hokarekî tête hejmartin.

Pişti rûxanî hukûmeta Pehlewî, gelê kurd li rojhelarî Kurdistanê
de bi xurti û zû bo xebata siyasî hate ser xwe û di 16 aprîl 1943'an
de rêxistina xwe ya bi navê Komel J. K avakirin.

Komela J.K zû di nava xelkê de belav bû, li hemû bajarên Kur-
distanê liqê xwe damezirand. Kovara Niştiman wek organa komelê
hate weşandin.

Komela J.K ligel şoreşa Barzanî bi serok Mustefa Barzanî re pey-
wendî çêkir.

Pişfî seferî hende le serokeşîr û roşenbîrên kurd bo Baku, le 16

abî 1945 Partiya Demokrat ya Kurdistan bi serokatiya Gazî Muhe-
med hate avakirin û navê J.K nema Partiya Demokrat, di programa
xwe de daxwaza otonomî dikir.

Partiya Demokrat li Kurdistanê karîn girte dest û di 17'ê desem-
bera 1945'an de li şûna alaya îranê, alaya Kurdistanê hate danîn.
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Roja 22 yanuarî li Mehabadê bi besdariya 20 hezar kcsan komara
Kurdistanê hatc avakirin û Qadî Muhamcd bû serokkomar. Pişti
avakirina Komarê, hukûmeta millî ya Kurdisranc ji 14 wezîran pêk-
dihat:

Scrokwezîr: Had baba Şcx
Wczîrê bergrî: Mohamed Husenxanî, Sefî Gazî
Wezîrê Navxo: Mohamed Aminî Moînî
Wczîrê Aborî: Ahmadî îlahî
Wczîrê Kar: Xalîlî Xosrevî
Wezîrê Fcrhcng: Menafî Kerîmî
Wezîrê Post û Telegraf: Kerimî Ehmedcin
Wezîrê Tcblîqat: Sidîk Haydarî
Wczîrc Ticarerê: Had Musteyai Dawidî
Wezîrê Kcşawerzî: Mehmûdî Wclîzade
Wezîrê Mişawir: Abidrehmanî Elxanîzade
Wezîrê Rêga û Ban: îsmaîlî Elxanîzade
Wezîrê Bchdarî: Seyid Mohamed Eyubiyan
Wezîrê Adliye: Mela Huseynî Mecdî
Komara Kurdistanê tenê 11 mehan dewam kir. Di vê navê de ji

bo pêsdexistina Kurdistanê gelek gavên mezin hatin avêtin, wek;
- Pckanîna leşkeriya millî yaKurdistan
- Avakirina weşanxaneya kurdî
- Avakirina medreseya kurdî
- Danîna qanûnên pêşketî
- Girêdana peymanê ligel Azerbeycanê
- Beşdarkirina jinan di karê çandî û hwd. . .

Hilwesandina Komara Kurdistanê berî her tişti gerek le paşkêti
komelî avsay kurdewarî bête bijartin. Bêî biryara rêberê Komara
Kurdistan, xiyaneta hinde axa û serokeşîrên kurd, deskewtî xebati
gclê Kurdistan be firo da.
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Çûyina leşkerên Sovyet ji îranê, viray reberanî bizava kurdan kiz
kir û li hemberî leşkerên îranê teslîm bûn.

Avakirin û hilweşandina Komara Kurdistanê azmûnî pir baexiyan
ji bo gelê kurd bi d hişt.

- Di dema Komara Mehabadê de tevgera kulturi 4 edeU çawan
b4?

- Bizava rizgarîxwaziyê li rojhelatî Kurdistanê li melbendî mukri-
yan, bo bujanewey ziman û kultura kurdî gaveke girîng avêtinc.

Di dema hukûmeta Pehlewî de ziman û kultura kurdî qedexe bû.
Heta kesî nikarîbû kincên kurdî li xwe bikin.

Pişti rimanî hukûmeta Pehlewî, gelek ji mela û xwendayên kurd,
bi nivîsîn û belavkirina şiîr nivîsa kurdî zulm û zordariya hukûmeta
Pchlewiyan dianîn ziman.

Komeleya J. K kovara Niştiman da weşandin û wê di hişyarkirin
xelkê û belavkirina zimanê kurdî de roleke berbiçav leyist.

Bo yekcm car xortên kurdan şanoya Dayika Nistiman anîne ser
şano.

Pişti avakirina Komara Kurdistanê, bujaneve û perc pê danî zi-
man û kultura kurdî dhekî girîng ya siyaseta hukûmeta millî ya
Kurdistanê bû. Di wê navbera kurt de, hukûmeta Kurdistanê di ali-
yê kulturî dc gavcn mezin avêtin. Wek:

- Avakirina Weşanxaneya Kurdistan
- Derxistina Rojnameya Kurdistan, kovara Kurdistan, Hawarî

Niştiman, Hawarî Kurd, Kovara Helale, Girûgalî Mindalan.
- Avakirina Stasyona radio
- Avakirina Kitêbxaneya Millî
- Avakirina Sînemaya Kurdistanê
Bujanewc û perepêdanî ziman û kultura kurdî beşekî girîng ji tê-

koşîna Komara Kurdistanê bû.
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MAHMUD MOLA EZAT:
"ZIMANE KURDÎ BÛBÛ ZIMANE XWENDINÊ"

Nûdem: Tu dikari bi kurti behsa avakirin 4 sedemên hilweşan-
dina komara Mehabadê UH?

Mahmûd Mola Ezat: Di durmên anormal û pirr û tijî li ajawa û
astengan mezincn abûrî, siyasî û dvakî di axirên şerê dûhcm yê cî-

hanê dc, di wcxtê sazbûna zemîne ji destpêkirina şerê sar û destxis-
tina çekên atomî û her wisa reqabet û berberekanîyn vekirî û veşar-
tîyn zilhêzan, fersendek dîrokî ji kurd re çêbû û komara Kurdistan
de bcşckc Kurdistana Rohelat de hat damezrandin û li du rêbenda-
na sala 1324 (Hetawî) (1946-01-22) li Paytext -Mehabad- hat îlan-
kirin. Ew bar û hal û mercên ku hebûn, rûdaw û fênomenên wilo
çêkirin ku di tekmîlkirina wê prosesê de pir rol leyistin, wekî: Dagir-
kirina pir navçên îranê ji aliyê hêzên Birîtanya û Yekîtiya Sovyet, -

ku ew Kurdisfan jî dida ber xwe- ew dagir kirin bûwc scbebê hel-
weşana demû dczgehên îdarî û ordiya îranê li hinek bajar û bajarok
û gundên cw bcşa Kurdistanc û çêbûna serdemek azad, avabûna
Komela Jêkaf ku piştrc Hîzba Demokrata Kurdistanê cihê wê girt.
Mêj dc bû ku cemawerên (selemper) kurd xewna rojek azad û ser-
bixwebûna Kurdistanê didîtin. Piraniya xelkê kurd amadebûn bi se-

rokatiya pêşcwa Qazî Mihemed xebat bikin û xizmeta Komarê bi-
kin...

Çend faktor û ji hemiyan girîngtir û rasterastir Yekîtiya Sovyetê
bû. Egcrçî armanca screka wî ew bû ku zext bixate ser rejîma Tara-
nc da ku naçar bibe îmtiyaza neftê bide wî.

Ca, wextck ku wî xwastc Sovyet hat d û kompaniyek hevbeş li ser
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petrolê tewafuq li ser wî hat kirin û peyman jê re hat îmzekirin (

1946-04-04), Sovyet leşkerên sor ji îranê derxist û ew çekên qur-
scn ku dabûn Azcrbeycanê - lê Komara Kurdistan ji wan hatibû bê-
parkirin- vckişandin. Ew bûyer yek sebebên bingehîn yê helweşana
Komarê bû, helbet sebebên din jî hebûn, mîna: Pregezperistbûna
rejîma îranê, harîkariyên zirhêzên xorawa û dagîrkerên dinên Kur-
distan bi wê rc, nebûna mercên bi hêz ji bo seqamçîrkirina Komarê
û cw asteng û herreşen ku tim û tim li ser riya Komaraê bûn, mîna :

Ew peymanên ku di navbera dewletên Yekbûyî yên Emerîka û Birî-
tanya û Yekîtiya Sovyetc hat morkirin ku li gor wê gerek hêzên giş
wan di mudeta şeş mehên pişrî şerê gerek ji îranê derketana û her
wisa desteberbûna wan ji bo parastina yekîtiya ax û xelkê îranê, bi
taybetî li gor van peymanên li jêr:

- Peymana sê alû ku bi peymana "Hevgirtin" tê naskirin.
Di 29'c janvîye a 1945'an de.
- Kongra Taran di 27-29 dêsembra 1945'an de.
- Civîna Postdamê ji 17^ meha jûîya ta 3'ê a ûta 1945.

- Peymana îmtiyaza neftê di hember Taran û Moskovayê de li 4'a
aprîla 1946'an de.

- Lc wejî scyrtir ew bû ku rêberên kurd hêviyek mezin dabûne ra-
geyandina peymana Atlanfîk (Nêwerastî Otî 41) ku di navbera
Rozvelt û Çorçîl de hate îmzekirin, lê di rasti de her bi qezenca re-
jîma Taranê bû.

Li sebebên din mirov dikare bêje nizimbûna sewiya şiyarî û eqla
dîplomasî li cem pirr ji scrkirdan qelsbûna dahat û aboriya Komarê,
nebûna çekên qurs û amrazên pêwîst ên şer. Nizim û qelsbûna hes-
tcn netewayeti ta cihên wisa ku ji aliyê netewa kurd karekî mczin
nehat kirin û ji rûxan û helweşan bê parastin.

Kêmasî û nakokiyên hundurî, helweşana bi lez a Komara Azcr-
beycanê, mewqivên hinek serokeşîr û karbidestan ta ew asfî ku giya-
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na teslîmbûnê belav bikin û tesîr bikin bo ser mewqîfa pêşewa û he-
valcn wî, li gel çend zahîreyên din bûne sebebên çckirina trajediya
rûxana Komar û şehîdkirina pêşewa, Seyfî Qazî, Sedrî Qazî û bi de-
han hcval û têkoşerên din cn netewa kurd.

- Di dema Komara Mehabadê de tevgera kulturî 4 edeU çawan
UX?

- Herçend jî ku Komara kurdistanê di nav girêh û astengên me-
zin de dijiya û li serî d e hatibû ecbûrkirin ku di haletek leşkerî de
be da ku bikaribe mudafea xwe bikc û li ser asteng û boşayiya hun-
dur û hcrêmî û nav dcwletan jî, Komar çirayeke bi pirsinga nav d-
hana tariya Kurdistan û hêviya mezin a netcwa kurd bû. Pir aliyên
jiyanên edcbî, ziman, huner û kultura netewayeti di Komarê de pêş
diket. Dab û nerîrên pozîtîv ên kurdî dîsan diket jiyanê. Bo cara ye-
kcm bîranîna ccjna Ncwrozê li scr zemîneke azad bi zemawend
(govend) û dvînan dihat pêswazîkirin. Gelek rojname û kovar mî-
na: Rojnama Kurdistan, Kovara Kurdistan, Helaie, Girruçalî Min-
dalanî Kurd, Hawarî Kurd dihatin çapkirin. Şaîr û nivîskarên mîna
Hcjar, Hêmin, Qanî, Heqîqî, Xalemîn û hwd. . . di wan kovar û roj-
nameyan de berhemên xwe diweşandin.

Zimanê kurdî bûbû zimanê xwendinê. Xwendina bi zorê ji zaro-
kan rc û şer li dij nexwêndewarî li cem salmezinan destpêkir. Da-
mezrandina çapxane û stasyona radyo, hebûna teatr, şanazîkirin be
cilûberg û dab û rewiştên netewayetî pêşdiketin. Nivîsîn û berhev-
kirina jiyan û serpêhatiyên gewrc û mezinên kurd, damezrandina
kitêbxanc û qîmetdayina bi jiyana xwendcwarî, çêkirina neşîda nete-
wayctî, hildan û hurmet dan (rûmetgirtin) ji ala sê rcngên Komarê
ku bûbû sembol û alaya hemî Kurdistanê, çêkirina gard, muzîk û
sclama Komarc, şanazî bi niştiman û netewe, bi ziman û edeb û
kultura xwe şûnên fenomenên anormal bi darê zorê bi ser kurd de
tehmîlkirî girtin û pir qanûn û rê û têkûzên jiyana dvakî, ronakbîrî

X94

na teslîmbûnê belav bikin û tesîr bikin bo ser mewqîfa pêşewa û he-
valcn wî, li gel çend zahîreyên din bûne sebebên çckirina trajediya
rûxana Komar û şehîdkirina pêşewa, Seyfî Qazî, Sedrî Qazî û bi de-
han hcval û têkoşerên din cn netewa kurd.

- Di dema Komara Mehabadê de tevgera kulturî 4 edeU çawan
UX?

- Herçend jî ku Komara kurdistanê di nav girêh û astengên me-
zin de dijiya û li serî d e hatibû ecbûrkirin ku di haletek leşkerî de
be da ku bikaribe mudafea xwe bikc û li ser asteng û boşayiya hun-
dur û hcrêmî û nav dcwletan jî, Komar çirayeke bi pirsinga nav d-
hana tariya Kurdistan û hêviya mezin a netcwa kurd bû. Pir aliyên
jiyanên edcbî, ziman, huner û kultura netewayeti di Komarê de pêş
diket. Dab û nerîrên pozîtîv ên kurdî dîsan diket jiyanê. Bo cara ye-
kcm bîranîna ccjna Ncwrozê li scr zemîneke azad bi zemawend
(govend) û dvînan dihat pêswazîkirin. Gelek rojname û kovar mî-
na: Rojnama Kurdistan, Kovara Kurdistan, Helaie, Girruçalî Min-
dalanî Kurd, Hawarî Kurd dihatin çapkirin. Şaîr û nivîskarên mîna
Hcjar, Hêmin, Qanî, Heqîqî, Xalemîn û hwd. . . di wan kovar û roj-
nameyan de berhemên xwe diweşandin.

Zimanê kurdî bûbû zimanê xwendinê. Xwendina bi zorê ji zaro-
kan rc û şer li dij nexwêndewarî li cem salmezinan destpêkir. Da-
mezrandina çapxane û stasyona radyo, hebûna teatr, şanazîkirin be
cilûberg û dab û rewiştên netewayetî pêşdiketin. Nivîsîn û berhev-
kirina jiyan û serpêhatiyên gewrc û mezinên kurd, damezrandina
kitêbxanc û qîmetdayina bi jiyana xwendcwarî, çêkirina neşîda nete-
wayctî, hildan û hurmet dan (rûmetgirtin) ji ala sê rcngên Komarê
ku bûbû sembol û alaya hemî Kurdistanê, çêkirina gard, muzîk û
sclama Komarc, şanazî bi niştiman û netewe, bi ziman û edeb û
kultura xwe şûnên fenomenên anormal bi darê zorê bi ser kurd de
tehmîlkirî girtin û pir qanûn û rê û têkûzên jiyana dvakî, ronakbîrî

X94



CANYÛCEL:
"EZ JI MEJ VE NÊZÎKÎ PIRSGIRÊKA KURDÎ ME"

Di meha yanzdehan ya 1994'an de bi navê Projeya Derya Reş
ji sî welatên cihê çarsed nivîskar beşdarî gereke Derya Reş

bûn. Ev gera ku bi giranî ji aliyê Yekîtiya Nivîskarên Swêdê ve hati-
bû amadekirin, mîna yek ji projeyên nivîskaran ya herî mezin hate
dîtin. Cihê hcvdudîtina nivîskaran Atîna bû û ji wir jî bi keştiyê tû-
rekc sê-çar welatan; Ukrayna, Bûlgarîstan, Roriianya û Tirkiye bû.
Di nava vê rêwîtiya dehrojane de zêdeyî deh nivîskarên tirk jî beşdar
bûbûn. Me jî hema ku firsend didît, bi nivîskarên tirkan re li ser
pirsgirêka kurdan û pêşeroja Tirkiyeyê sohbet dikir. Di van sohbet
û gotûbêjan de min ferq kir ku guhertinek di nivîskar û rewşenbî-
rên tirkan dc çêbûye. Mîna ku wan hebekî xwe ji îdeolojiya Kemal-
zîmê şuştine û êdî li dû azadî û mafên mirovan in. Herweha ew
amade ne ku bi nivîskar û rewşenbîrên kurdan re têkevin diyalogê.
Di danustandinên deh-donzdeh rojan de çi Can Yucel, çi Orhan
Pamuk, ç. Vcdat Tûrkali, çi Arif Damar, çi Feridun Andaç li hem-
ber pirsgirêka kurdan pir ji dil xuya dikirin.

Bi fikra avakirina pirek danûstandinê di navbera nivîskarên tirkan
û kurdan de, me bi Can Yucel, Vedat Tûrkali û Arif Damar re
hevpcyvîn çêkirin:

Nûdem: Ez pêsî dixwazim nêrina te ya di derheqa vê rêwîtiyê de
Upirsim. Biya te ev rêwîtiyeke çawaye? Ma tu bi serketî diUnî?

Can Yucel: Tu ya rastî bixwazî ez bawer nakim ku tu rêwîtiyên
wilo qerebalix bi serketi bin. Lc belê bi sînor be jî mirov dikare bi-
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bêje hebekî bi serketî ye. Qet nebe ji bo min. Ji ber ku min gelek
kesên nû naskirin. Min hin ji Swêdê nas kirin ku niha şiîrên min
wcrdigcrînin. Lê gava mirov bi tevayî lê dinihêre, hinek ji wan polî-
tîkvanên huncrê, an jî teknokratên hunerê ne, hinek jî ji welatên
kevnc sosyalîst in, ku ew jî tradisyoneke wan ya li dijî komunîzmê
hcyc. Li vir jî li ser wê polîtikayê dikin.

- Gelo tefirsenda muneqeşeyê U nivîskarên kuji welatên kevne sos-

yalist, mîna bulgariyan, rusan, ukraniyan 4 hwd. re dît? Di derheqa
wan de te çifikir U dest xist?

- Ez nizanim bê rûs jî hene?
-Erê, dekgasiyonekjiRAsyayêjihatiye.
- Min nizanîbû. Lê ew jî rê de, ev di hundurê kirîzeke weha de

nc ku hemû peyvên wan di derheqa antî komunîzmê de ne. Ew ji

derveyî wê jî tiştekî din nafikirin. Hemû ewqas şoven bûne, jê pê ve
tiştekî nabînin. Em çûn Odessayê. Odessa bajarekî Ukrayniyayê rê
hesab. Ya rasti Odessa bajarekî rataran c. Û ger li mafê mirovan û
yê etnîk wcrc pirsîn, ev der Kirim e û bajarê tataran e. Du dêrên yu-
naniyan hene, te dît me bi hev re çû ziyaret kir. Erê, dêrên yunani-
yan henc, lc min tatarek jî nedît. Madem ew ji Stalîn hêrs dibin, bi
hcq ncbiheq Stalîn tatar maliştin, ew jî ji ber ku tataran di dema şe-
rê cîhanê yc yekemîn de piştgiriya Nazîstan kiribû, Stalîn jî hêrs bû-
bû, ew bi zar û zêçên wan ve paqij kiribûn. Ev jî rast e, ne rast e,
mirov dikarc li ser vê jî munaqeşe bike. Lc ger îro em li rastiyê bige-
rin, divc Odessa ya tataran be. Em bi hev re li Odessayê geriyan, ma
me tatarek jî dît? Yanî ger li mafê her kesî yên milî were pirsîn, divê
Odessa bibe bajarekî tataran.

- Hin kugotin hatiye ser mafên neteweyan 4 probkmên etnîk, ez

dixwazim vê Upirsgirêka kurdan vegirê Udim. Mîna tu dizanîjisî
welatên cibê, nêzîkî çarsed nivîskar beşdarî vêgerra Derya Reş b4ne.
Di nava van çarsed nivîskaran de sê nivîskarên kurdjî hene. Gelo tu
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vê çawan diUnî?
- Ez vê yekc baş dibînim. Di nava vc qerbalixa nivîskarên dinyayc

de hebûna nivîskarên kurd jî tu bêjî nebêjî baş e. Ez ji mêj ve nêzîkî
pirsgircka kurdî mc. Ez mafê kurdan ne mafekî etnîkî, lê ez "self
detcrminationê" diparêzim. Lê ev bi hevdudîtin û peyv û munaqe-
şcyê çêdibc. Gcr li ser vê pirsgirêkê neyê peyivandin, ez bawcr na-
kim ku wc ev pirsgirêk werc çareserkirin. Ez bawer im ku kurd li

Tirkiyeyc mafê biryara xwe bistinin, azadiya fikr û peyivandina xwe
bi dest bixin, wê nexwazin ji Tirkiyeyc vcqetin. Lê ger ev neyê ceri-
bandin û qedera kurdan tirk biryar bidin, şaş e. Li Lozanê biryarek
hatiye dayin, ew ne emrekî Xwedc ye ku neyê guhertin, ger qanûna
ku Xazî Mustefa Kemal derxistibû, hatibe guhertin, ev wê nîşan di-
de, ku ne cmrê Xwcdê be dikare were guhertin. Biryara Lozanê, te-
nê ber bi parastina mafê hindikahiyên ne musulman ve çerixî, bi
min ev biryarekc şaş e. Ev cihêyiya biryara konferansa Lozanê ne ku
nayê guhetin, ev dikare were guhertin.

- Baş e, wê çawan wereguhertin? Ji boguhertina wê divê çi were
kirin?

- Mesele, berî niha bi demekê konferanseke navneteweyî di der-
heqa hindikahiyan de çêbûbû. Ji Tirkiyeyê jî wezîrê dervekarî
Mûmtaz Soysal jî beşdar bûbû. Wî di wê konferansê de gotibû ku li

Tirkiyeyê mafê etnîk di dema Lozanê de hatine çareserkirin û li we-
latê me problemeke wilo tuneye. Di vê konferansê de, ew welatên
ku beşdarî konferansa Lozanê bûbûn, îtiraza xwe anîne ziman. Ez
bawer nakim, ew welarên ku îmzeyên xwe avêtine binê peymana
Lozanê, li dijî bidestxistina mafê kurdan derkevin.

- Lê xuyaye U tenê Tirkiye, ku wêjî îmze avêtiye Unê peymanê, U

dij derdikeve.
-Erê.
-Li Tirkiyeyê hem partiyên di iktîdarê de, hemjîyên muxalefetêdi
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pirsgirêka kurdan de di eyni nêrînê de ne. Geh evji ber çi wiloye?
- Ger tu bala xwc de bidiyê, hemû ne di eynî nêrînê de ne. Pcya-

yê ku îro scrok cumhûr c, gava ku serokwezîr bû, digot, ez realîta
kurdî nas dikim, lê niha hatiyc guhcrtin.

-Ma U rasti ew realîta kurdî qebûl dikin, nas dikin?
- Yanî wê çaxê nas kir. Turgut Özalê ku li dû hin hesaban bû, wî

jî nas kir. Ew mir, yên ku piştî wî hatin jî eynî ne.
- Gelo U nasHrina nasnav anjî reaUteya kurdi çi têtefshmkirin ?

- Wele tu dikanî vê pirsê ji Suleyman Demirel bikî. (Em herdu jî

dikenin.)
-Lê beU li navê rastiyek heye, probkmek heye, pirsgirêkeke kurdan

heye, her ku diçejt ev pirsgirêka hangermtir dibe, êdiji pirsgirêka
dewkt 4 xelkê kurd derdikeve, berberiya herdugelan;geU kurd 4 tirk
destpê dike. Em iro diUnin ku ligekk deverên Tirkiyeyê organîzasi-
yonên ekstrem yên rast xurt diUn, ev yeka han dikare Ube sebeba ri-
j'andinagekk xwîn. Geloji bo ku mirov pêşî li vêyeka han Ugire 4 vê

probUmê U riyên aştî çareser Uke, Uya te divê çi were kirin ?

- Ji bo pêsj li vê yeka han bête girtin, di gava pêşî de divê hebûna
miletekî bi navê miletê kurd were qebûlkirin û naskirin. Û bi dest-
xistina mafê kurdan jî dikare li ser vê naskirinê were avakirin. Lê
destpêka vê dikare qet nebe bi bidestxistina mafê kulturî dest pê bi-
kc. Mafê pcrwcrdcya bi zimanê kurdî, avakirina enstitu û sazgehên
kurdan... Digel vê, di rojên pêş de dozeke gelê kurd ya mezin he-
ye. Ev jî di hundurê projeya GAP'ê de tayina qedera tirkan e. Ev ra-
yin, tu dixwazî bibêje etnîk, tu dixwazî bibêje milet, lê ev çarescrki-
rina problcma mirovên ku xwe cihê dibînin, xwe bi serê xwe dibî-
nin c. Divê mirov li rêne hevgihîştinê bigere. Ger mirov li van riyên
hevgihîştinê negere wê çi bibe? Wê dewlet bixwaze ji bo ku xelk alî-
kariya lojîsrîk nede gerîla gundan vala bike, gundan bişewitîne, wê
gundî bi ku dc herin, ew ê jî werin li bajaran bi cih bibin. Gava ew

X98

pirsgirêka kurdan de di eyni nêrînê de ne. Geh evji ber çi wiloye?
- Ger tu bala xwc de bidiyê, hemû ne di eynî nêrînê de ne. Pcya-

yê ku îro scrok cumhûr c, gava ku serokwezîr bû, digot, ez realîta
kurdî nas dikim, lê niha hatiyc guhcrtin.

-Ma U rasti ew realîta kurdî qebûl dikin, nas dikin?
- Yanî wê çaxê nas kir. Turgut Özalê ku li dû hin hesaban bû, wî

jî nas kir. Ew mir, yên ku piştî wî hatin jî eynî ne.
- Gelo U nasHrina nasnav anjî reaUteya kurdi çi têtefshmkirin ?

- Wele tu dikanî vê pirsê ji Suleyman Demirel bikî. (Em herdu jî

dikenin.)
-Lê beU li navê rastiyek heye, probkmek heye, pirsgirêkeke kurdan

heye, her ku diçejt ev pirsgirêka hangermtir dibe, êdiji pirsgirêka
dewkt 4 xelkê kurd derdikeve, berberiya herdugelan;geU kurd 4 tirk
destpê dike. Em iro diUnin ku ligekk deverên Tirkiyeyê organîzasi-
yonên ekstrem yên rast xurt diUn, ev yeka han dikare Ube sebeba ri-
j'andinagekk xwîn. Geloji bo ku mirov pêşî li vêyeka han Ugire 4 vê

probUmê U riyên aştî çareser Uke, Uya te divê çi were kirin ?

- Ji bo pêsj li vê yeka han bête girtin, di gava pêşî de divê hebûna
miletekî bi navê miletê kurd were qebûlkirin û naskirin. Û bi dest-
xistina mafê kurdan jî dikare li ser vê naskirinê were avakirin. Lê
destpêka vê dikare qet nebe bi bidestxistina mafê kulturî dest pê bi-
kc. Mafê pcrwcrdcya bi zimanê kurdî, avakirina enstitu û sazgehên
kurdan... Digel vê, di rojên pêş de dozeke gelê kurd ya mezin he-
ye. Ev jî di hundurê projeya GAP'ê de tayina qedera tirkan e. Ev ra-
yin, tu dixwazî bibêje etnîk, tu dixwazî bibêje milet, lê ev çarescrki-
rina problcma mirovên ku xwe cihê dibînin, xwe bi serê xwe dibî-
nin c. Divê mirov li rêne hevgihîştinê bigere. Ger mirov li van riyên
hevgihîştinê negere wê çi bibe? Wê dewlet bixwaze ji bo ku xelk alî-
kariya lojîsrîk nede gerîla gundan vala bike, gundan bişewitîne, wê
gundî bi ku dc herin, ew ê jî werin li bajaran bi cih bibin. Gava ew

X98



werin bajaran, ew bê mal in, bê kar in, û ji aliyê din ve rastên tirkan
tijî dibin, wê bcrberî û şerekî vekirî li her derê Tirkiyeyê, di nava
kurd û tirkan de dest pê bike û gava ku li bajaran şerekî wilo dest pê
bibc, gelo wê çaxê dê Tirkiye têkeve çi rewşê? Ev tê wc manê ku wê
Tirkiyc winda bibe. Ê li vir pirs çi ye? Divê riyeke aştiyê peyda bibe.
Ew riya aştiyê jî naskirin û qebûlkirina kurdan e û herweha li ser vê
naskirinê azadbûna kurdan c. Mîna ku tu jî dizanî, Tirkiyc pereyekî
ecêb li vî şerê hundur xerc dikc. Ji xwe pişta Tirkiyeyê di bin dey-
nên hundur û derve de wilo tewiyaye ku ew dike têk here. Berde-
wamiya şerekî wilo, dawîhatina ekonomiya Tirkiyeyê ye.

- Ê bas e, digel ku pirsgirêk evqas cidîye, hînajî li Tirkiyeyê hinek
siyasetvan, hinek rewsenUr, hinek alim 4 zimanzan hebûna kurdan
qebûl nakin, wan tirk dibînin, zimanê kurdî zaravayekî zimanê tir-
H diUnin,geU kurdji tirkan dibînin. Gelo evji ber çi tê? Ma U rastî
ew nizanin ku kurd hene, zimanê kurdî cihê ye; kurd xwediyê kultu-
rekecihêne?

- Ev ji fikra Mustefa Kemal ya ku hema em ji dewleta Osmanî çi

xelas bikin, û em ê vê bi dewleteke neteweyî ve girê bidin, tê. Lê ew
fikir bi ser neket. Niha, pirsgirêka dewlefa neteweyî bi ddî di çerç-
eweya eyalcta federafîf de divê dîsan li ser bête fikirandin ku ew sî-
norên mîsakî-milî yên ku Xazî Mustefa Kemal kişandibû, xerab ne-
bc. Li vir, bi pcrspektîveke fireh, bi seriyekî vekirî, bi tolerans divê
em vc di ber çav re derbas bikin û di vc çerçewê de kurd bigihîjin
hcmû mafên xwe. Ger karbidest destên xwe bi lez negirin û vê yekê
nekin, xerabiyên mezin li pêşiya Tirkiyeyê ne.

-Kî ê Ura vê bibin ? Kîê Uxwazin xwe Udin ber çareserkirina vê

pirsgirêkê? RewşenUrên weUt, partiyên siyasî, îktidar, muxakfet; kî?
- Niha, hê li Tirkiyeyê nasnava kurdî nayê qebûlkirin, tu ji min re

behsa çareserkirina pirsgirêka kurdî dikî. Divê li Tirkiyeyê pêşî ro-
nakbîr gavan biavêjin. Ronakbîrên ku dikarin bifikirin, bi rûmet in,
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ji welatê xwc hcz dikin. Scyr e, li Tirkiyeya ku di her warî de Emerî-
kanîzm lê hakim e, bi navê li dij Emerîkayê derkctin, vê pirsê bincil
dikin. Ger ev wilo herc û cm li ser vê pirsgirêka ku li Tirkiyeyê pirsa
herî girîng e, nepeyivin, siyasetvan nexwazibin vê pirsgirêkê bi riye-
ke aşti çarcser bikin, wê di pêş de şerekî hê dijwartir dest pê bike,
wc xwîn biherike û wc cv ne li fêda Tirkiyeyê, lê wê zerareke gelek
mezin bigihîne gelê wê. Herweha wê gelê kurd jî vê zerara mezin
bijî û wê hingî bi hev rc jiyana herdu gelan zehmet bibe. Lc ger îro
nivîskar, tenê ji bo ku behsa vê pirsgirêkê dikin werin girtin, li nava
kuçe û kolanan werin kuştin, wê çawa ev pirsgirêk çareser bibe? Ev
ne bi tcnê ji bo we kurdan wilo yc. Ev ji bo me nivîskarên tirk jî cy-
nî ye. A niha, ez di rojnameyekê de nivîseke ku piştgiriya xwe ji gelê
kurd re nîşan bidim, binivîsînim, ez di çavên dewletê de terorîst im.
Yanî ferqa min û ferqa gerîlayekî ku sîlah di dest de ye, namîne. Be-
rî herî tiştî divê demokrasiyeke rastiri were Tirkiyeyê. Divê azadiya
gotinê werc Tirkiyeyê, qanûnên hilbijartinê werin guhertin, qanûn
were guhertin, divê ev qanûna bi terorê re têkoşîn rabe ku îmkanên
kesên ku ji piraniyê cihc difikirin û gotinê were holê.

- Tiştêxuyaye, di rewsa îro de,gava ku sîkh Upeyivin, destpêkirina
diyalogê ne hêsan e. Gelo U nêrîna te, ji bokuev sîkh rawestin 4 roje-
kê bert rojekê diyalog destpê Uke, divê fi were kirin? Tanîji bo ku di-
yalogek di navberageUn kurd 4 tirk de destpê Uke, di navbera rew-
şenUrên kurd 4 tirk de destpê bike 4 di navbera siyasetvanên kurd 4

tirk de destpê bike, divê mirov çi bike?

- Weleh, îro zehmetiyeke mezin heye. Berî her tiştî, divê biryare-
ke agirbirrê wcre dayin, baş e, lê gorî ku dewleta tirk, yê ku li dijî
xwc şer dike, mîna cşqiya îlan kiriye, tê vê maneyê ku dewletek wê
nikanibe bi eşqiyan re rûne. Yanî wê çaxê, wê ev agirbirr ne duhêl
bc, lê wê agirbirrcke yekhêl be. Ev jî tê wê mancyê ku riya agirbirrê
girrî ye. Ê ji xwe agirbirr bi vî awayî çênabe. Pişti ku agirbirra berî
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niha bi çend salan xera bû û bi vir vc, rcwş xcrabtir bûye, hemû ri-
yên diyalogê hatine girtin.

- Di esU xwe de mij'ara hevpeyvîna me wê ziman 4 edeUyat bûya.
Lê ez dinihêrim kuji edeUyatê wêdetir, sohbeta me ber bi siyasetê ve

diçe. Ez bawer im evjîji ber ku em hêjî, di vê sedsala bîstan de bêî
ziman in. Hêjî mîna ku tujî pê dizanî, li Tirkiyeyê zimanê kurdî
qedexe ye, kurd nikanin bi riyênfermî zimanê xwe bi kar Unin, ko-
var 4 rojnameyên xwe bi azadi 4 bêtirs derxin, kanaUn xwe yên rad-
yo 4 televizyonan li dar bixin. Ji ber van sedeman e, ku em hema der-
basî siyasetê diUn.

îro,gekk rewşenUrên tirkan, gekk serok 4 UrêveUrên partiyên si-
yasî; hemyên li iktidarê, hemjiyên muxakfet, dibêjin, Ula U Tirki-
yeyê terorizm raweste, em ê hingî dest U munaqeseya vêpirsgirêkê bi-
kin, em ê hin mafên kurdan yên demokratîk 4 mirovi bidine wan. Bi
ya te evfikreke çawan e?

- Heq ji jor ve, tenê bi biryaran nayên dayin. Ger heq muşterek
bin, wê çaxê heq par ve dibin. Gava hukûmeta tirk dibêje bila teror
rawcste û ez c paşê heq bidim, qet baweriyê nade min, hişê min na-
gihîjc vê mantiqê.

- îro, geUk partî 4 rêkxistinên kurdan 4 herwehagekk sexsiyet 4

rewşenMrên kurdan jî dibêjin, em niim Kurdistaneke serbixwe nax-
wazin, U di hundurê sînorê Tirkiyeyê de,geU kurd were qeUtl kirin 4

maffxweyê Ukaranîna zimên, vejandina çanda xwe 4 her celeb ma-
fên xwe yên mirovî U dest bixin. Bigotineke din, li Tirkiyê tirk xwe-
diyê çi Un, kurdjî mîna kurd bibe xwediyê wê. WeH dinjî hin pêşni-
yazên otonomî, federasyon 4 hwd.ji cepheya kurdan tê. Lê beU,ji cep-

heya tirkanjt, dibêjin,ger em îro zimanê wan Udin wan, ew kultu-
ra xwe Upêş Uxin, wêsibejî doza Kurdistaneke serbixwe Ukin. Gelo

tu di vê derheqê de çi difikirî?
- Ez bawer im, ger îro kurd Kurdistaneke serbixwe bixwazin, di-

301

niha bi çend salan xera bû û bi vir vc, rcwş xcrabtir bûye, hemû ri-
yên diyalogê hatine girtin.

- Di esU xwe de mij'ara hevpeyvîna me wê ziman 4 edeUyat bûya.
Lê ez dinihêrim kuji edeUyatê wêdetir, sohbeta me ber bi siyasetê ve

diçe. Ez bawer im evjîji ber ku em hêjî, di vê sedsala bîstan de bêî
ziman in. Hêjî mîna ku tujî pê dizanî, li Tirkiyeyê zimanê kurdî
qedexe ye, kurd nikanin bi riyênfermî zimanê xwe bi kar Unin, ko-
var 4 rojnameyên xwe bi azadi 4 bêtirs derxin, kanaUn xwe yên rad-
yo 4 televizyonan li dar bixin. Ji ber van sedeman e, ku em hema der-
basî siyasetê diUn.

îro,gekk rewşenUrên tirkan, gekk serok 4 UrêveUrên partiyên si-
yasî; hemyên li iktidarê, hemjiyên muxakfet, dibêjin, Ula U Tirki-
yeyê terorizm raweste, em ê hingî dest U munaqeseya vêpirsgirêkê bi-
kin, em ê hin mafên kurdan yên demokratîk 4 mirovi bidine wan. Bi
ya te evfikreke çawan e?

- Heq ji jor ve, tenê bi biryaran nayên dayin. Ger heq muşterek
bin, wê çaxê heq par ve dibin. Gava hukûmeta tirk dibêje bila teror
rawcste û ez c paşê heq bidim, qet baweriyê nade min, hişê min na-
gihîjc vê mantiqê.

- îro, geUk partî 4 rêkxistinên kurdan 4 herwehagekk sexsiyet 4

rewşenMrên kurdan jî dibêjin, em niim Kurdistaneke serbixwe nax-
wazin, U di hundurê sînorê Tirkiyeyê de,geU kurd were qeUtl kirin 4

maffxweyê Ukaranîna zimên, vejandina çanda xwe 4 her celeb ma-
fên xwe yên mirovî U dest bixin. Bigotineke din, li Tirkiyê tirk xwe-
diyê çi Un, kurdjî mîna kurd bibe xwediyê wê. WeH dinjî hin pêşni-
yazên otonomî, federasyon 4 hwd.ji cepheya kurdan tê. Lê beU,ji cep-

heya tirkanjt, dibêjin,ger em îro zimanê wan Udin wan, ew kultu-
ra xwe Upêş Uxin, wêsibejî doza Kurdistaneke serbixwe Ukin. Gelo

tu di vê derheqê de çi difikirî?
- Ez bawer im, ger îro kurd Kurdistaneke serbixwe bixwazin, di-

301



vc xwe gdekî organîze bikin, lc belê ev şerekî dûr û dirêj dixwaze û
cz pcşeroja vê fikra han jî rohnî nabînim. Ji ber ku belavbûna kur-
dan ya li seranserî Tirkiyeyê vê nîşan didc. Yanî li gor hesabên ku
îro tênc kirin, kcm-zcde ancax li Kurdistanê çar milyon kurd ma-
bin. Yên din jî li hemû Tirkiyeyê belav bûne. Niha, di rewşekc wcha
dc xwcstina otonomiyê, çawa ku mîna li îsraîlê bû û ji her derê din-
yayc cihûdan berê xwe dane îsraîlê, divc hemû kurdcn ku li nava
Tirkiyeyê bclav bûne jî, vegerin Kurdistanê. Yanî ev otonomiya ku
ji kurdan re were dayin, bi qasî ku wê sînorên wê teng bin, wê cko-
nomiya wê jî ewçend qels be. Bi ya min kurd dixwazin bi tirkan re
li hev bikin, ev pêşniyaza kurdan red dibe.

- Gelo ev xwesteka kurdanji aliyê kîjan hêzê ve tête redkirin?
- Wclc cv ne tiştekî ku mirov bi gotinekê bibersivîne.
-îro U TirHyeyê hêzek anji partiyeke ku bixwaze bi kurdan re rû-

nêheye?
- Mesele îro partiya Refahc hin pêşniyazên nerm tine. Turgut

Özal jî hin tişt digotin. Sûleyman Demirel ev dît, Erdal Inönû dît.
- Gelo Sosyaldemokrat di vê derheqê de çi difikirin ?

- îro sosyaldemorat li Tirkiyeyê qet tiştekî nafikirin.
- Tiştê xuyayî di navbera partiyên kurd 4 tirkan de diyalog tune

ye. Gelo diyahgek di navbera rewsenUrên kurd 4 tirkan de destpê bi-
ke, wê çi tesira wê ji hatina demokrasiyê 4 çareserkirina pirsgirêka
kurd re çêUbe.

- Bcrî hcr tişti, divc hebûna zimanê kurdî ji aliyê hemû rcwşenbî-
rên tirkan vc were qebûlkirin û kurd jî bi riya bikaranîna zimanê
kurdî di prarîkê de nîşanî hem rewşenbîrên kurdan, hcm jî raya gişfî
ya Tirkiyeyê bidin. Yanî divê kurd bi riyên zanisti zimanê xwe bid-
vînin, giramereke bingeh amade bikin, ferhengên bingeh amade bi-
kin, enstîtu û akademiyan ava bikin û di wan de karên zanisti bido-
mînin. Yanî divê dîroka ziman û kultura kurdî bêî ku zêde bête me-
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zin kirin, bêî mubalaxa, bi rûyc rastin tckevc ortc. Ha, divê rew-
şenbîrên kurdan ji vê bi rê bikevin, hem di warê navnetcweyî de,
hem jî li Tirkiycyê nîşan bidin ku zimanê wan zimanekî kevin û yê
nivîsandinê yc. Ev jî, ji bo ku nivîskar û rewşenbîrên tirkan ji vê
haydar bibin, şaîr û nivîskarcn kurdan şiîr û kurteçîrokên xwe di ko-
varên tirkan de biweşînin, da rewşenbîrên tirkan wan nas bikin, bi-
bînin ku zimanê kurdî jî mîna zimanê îngilîzî, pc helbest û bi tevayî
edcbiyat rêtc nivîsandin. Lc, wc mîna xelkekî ku tê pelçiqandin,
problemên devok û zaravan derkcve. Gava mirov bi awirekc gclem-
perî lê dinihêrc, mirov dibîne ku li Tirkiyeyê du zaravayên kurdî hc-
nc. Yck jc kurmand yc, yek jî zazakî. Zaravayê zazakî, li gorî ku ez
dizanim ji aliyc sedî panzdehcn kurdan tête peyivandin. Herçî zara-
vayê kurmand ye, li nava kurdên Tirkiyeyê zaravayê mezin e û pira-
niya kurdan bi vî zaravayî dipeyivin. Yanî, gava rewş weha be, jihev-
têgihîştina kurdan nc cwqas zchmet e. Piraniya caran ji cephcya tir-
kan rê gotin ku ev hevdu fêhm nakin, gcr cm kurdî serbest bikin jî
wê hevdu fêhm nekin. Bi ya min ev behane ne û kes bi van behanc-
yan jî naxapin. Di vê çerçcweyê de, kurmanc û zaza dikarin li hev
bikin û bi zimanê xwe perwerde û weşana xwe bikin. Ev, nayê wc
manê ku wê zaza ji hcqê xwe bêpar bimînin. Ji xwe gava destûra bi-
karanîna zimên were dayin, her ku here wê ferqiyeta di navbera za-
ravayan de jî kêm bibin û wê dawî ji hev tê bigihîjin. Yanî yekkirina
van zaravayan nebêîmkaniyek e. Li Tirkiyeyê yek jî pirsa paşeroja
medreseyên kurdan e. Medreseyên kurdan bi sedsalan e mîna saz-
gehên pir bi bingeh dixebitin. Di hundurê van mcdreseyan de di
çerçeweya îslamê de ji bo danasîn û belavkirina nasnava kurdan gc-
lek xebat hatine kirin. Di van medreseyan de bi xwendina dînê îsla-
mê rc klasîkên kurdî jî dihatin xwcndin.

-îro, li wehtên Ewr4payê mirov diUne ku danûstandinek di nav-
bera rewşenUrên kurd 4 tirkan de heye. Ev dibe ku ji ber tesîra de-
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mokrasiya Ewrûpayê beji. Gelo li Tirkiyeyê dan4standineke weha di
navbera rewsenUrên kurd 4 tirk de heye?

- Erê, komek hevalcn me yên kurd henc. Komek şaîrên mc yên
bi eslê xwe kurd hene.

-Tuê bikariU navên hin şair 4 nivîskarên ku bi esU xwe kurdin,
bidt?

- Erê, cz dikarim navekî du navan bidim. Mesele Cemal Sureya
kurd bû. Niha Murathan Mungan kurd e. Tu kes îro ji bo ku Mu-
rathan Mungan kurd e, nikanin bibêjin, ew şaîrekî xerab e. Ji ber ku
Murathan Mungan hînî nivîsandina bi tirkî bûye, ji dengê kurdî bê-
tir hînî dcngê tirkî bûye, ew bi tirkî dinivîsîne. Yek jî, divc berê kurd
bi xwe jî biryara xwe û nivîsandina bi kurdî bidin da ev pirsgirêka
han zclal bibc. Gcr zimanek neyê bikaranîn, ew ziman mehkûmê
mirinê yc.

- NUia em dizanin, gekk rewsenUr 4 nivîskarên tirkan jîji ber
pirsgirêka kurdan, ji ber ku wan rastiya Tirkiyeyê nivîsandine, ew di
zîndanan de ne. Wek mînak, em dikarin navê tsmail Beşikçi, Haluk
Gerger, Fikret Baskaya 4 hwd. bidin. Lê em dinerin ku evgavên în-
dividuel in,jigirseya rewşenUrên tirkan deng dernayê. îro li Tirki-
yeyê sendtkaya nivtskarên tirk heye, klûba PEN'ê heye. Ev herdu saz-
gehji bêdeng in, berpirsiyariyên xwe naynin cih. Lê em dev ji wêjî
berdin, ez dixwazim vê Upirsim, gelo U Tirkiyeyê nivîskarên ku U
kurdt dinivîsînin, anjî niviskarên kurd bi nasnava xwe dikarin bi-
bin endamên van sazgehan? Ev sazgeh wan mîna endam qebul di-
kin?

- Niha yekî ku dcrkeve û bibêje ez şaîrekî kurd im tuneye. Hemû
li dcrvc nc. Lc cz bi neh-deh hevalan re li ser vê pirsgirêkê peyivîme
û mc ddî ddî jî munaqeşe kiriye. Ez bala te bikişînim ku ez bi xwe
jî nc cndamê klûba PEN'ê ya Tirkiycyê mc. Lê, li hember klûba tir-
kî ya kurdî jî vebûye. Ez bi xwe nizanim bê PEN'a kurdî wê bixwa-
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zibc wcrc ba PElNPa tirkî û ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê tiştekî
bikc an na. Ez bi xwc vc nizanim. Lê belc mescle ne mescleya
PEN*c bi tenê yc. Mixabin, li Tirkiyeyc hcmû sazgehcn hunerî na-
xcbitin, berpirsiyariyên xwe naynin cih. Gava nexcbitin wc bal û
meyla xwc jî bernedin scr problemên weha. Yanî, mixabin ev jî nî-
şan dide ku sazgehên hunerî û edebî li ser problema ziman û edebi-
yata kurdî serê xwe nacsînin, nêzîk nabin. Gava ew nekin, dîsan ev
li ser gavavêtin û fedekariyên şexsî dimîne.

- Em dizanin ku niha nexwesiyek di navbera Tirkiye 4 Tunanista-
nê de heye. Herweha di vê keştiyê de dekgasiyona tirk 4 yunanjî heye.

Mîna ku tujt dizanî di navbera van herdu dekgasiyonan de hevdu-
dttinek cêbû. Herdu grûban biryargirtin kuji bo astî 4 hevkariya
herdugelan belavokekê Univisînin. Em dizanin ku di navberageU
kurd 4 tirkji berberiyek heye, herwcha ev berberî di navbera rewşenU-
rên kurd 4 tirkan dejî heye. Ji bo berbihevhatina herdugelan 4 ber-
bihevhatina rewsenUrên van her du gelan, gelo hevdudîtineke rew-
şenUrên kurdan 4 tirkanjî ne hewcedariyek e? Tanîji bo ku rewsen-
bîr bikaribin serkişiya vêyekê bikin, Uya min divê mina peymanekê
di navbera rewşenUrên herdu welatan de çêUbe, wek minak mirov
dikarefonekê ava bike 4 U pistgiri 4 alîkariya rewsenUrên her duge-
lan, berhemên wan wergerin zimanên hevdu. Tanî berhemên tirH
wergerin kurdi 4 berhemên kurdjî wergerin tirkî? Tu ji pêsniyazeke
weha re çi dUtej'î?

- Ev pêşniyazeke gelekî baş e. Lê ez bawer nakim ku wê ev pêşni-
yaza han niha ji aliyê sazgehcn me yên nivîskaran ve were qebûlki-
rin. Ev bi tenê dikare ji aliyê yck û yek nivîskar û rewşcnbîran vc
wcrc qcbûlkirin. Ev rcwşenbîr û nivîskar dikarin li dor vê pêşniyazê
bidvin û bi hcv rc vê daxwazê ji raya gişti rc bînin ziman. Ger saz-
gehên me ycn nivîskarî û rewşenbîrî mîna Sendîkaya Nivîskarên
Tirk û PEN*a Tirk wê çiqasî bikaribin ji vê yekê re bibin asteng, ez
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nizanim. Lc cv pêşniyazeke baş e û divê cm li dor maseyckê li hev
rûnên û ji bo pêşcroja gcl û welatê xwe fikrên hevdu bistinin, li hcv
wcrin. Ev cwqas rast e ku, cm mîna nivîskar jî, ji bo çapkirin û be-
lavkirina berhemên mc jî bidhanîna vê pêşniyaza han pêwîst e. Sibe
du sibc, mîna hin nivîskarên tirkan bawer in wê xwendevanên kurd
hcr tim yên wan bin, nc rast e. Em di talukeyke ku xwendcvanên
kurd winda bikin dc nc. Loma, ez bawer im, ev pêşniyaza tc ya ku
cm bcrhemên hevdu wergerînin zimanê hcvdu gclekî di dh de ye.
Yanî gava cm xwcndevanên kurd mîna xwendevanên tirk winda bi-
kin, em vê carê xwendcvanên kurd mîna xwcndevanên kurd bi dest
dixin. Divê em bi rasti vê pêşniyazê qebûl bikin û bi xurti berhe-
mên tirkî wergerînin kurdî û berhemên kurd jî wergerînin tirkî.
Van di planeke fireh de, di planeke rexnegirî de, cz nabêjim rexne-
giriya zanisfî, lê cm ji aliyc dîroka edebiyatê ve, ji aliya rexneya roja-
nc vc jî, cm biryarê bistînin û em mîna qîmetên objekrîv bixine or-
tc. Ji bcr vê yekê hem di nava kurdan de hem jî di nava tirkan de,
rexnegirên ku bikaribin di bin vî barî de rabin divc dcrkevin. Tirk
edebiyata kurdî, kultura kurdî nas nakin. Gava mirov ji wan dipirse,
ma ru Mem û Zîn çawan dibînî? ji wan we ye ku mirov dibêje, Lî-
mozîn. Ji bo ev nezanîn ji navê rabe, divê em bi çavekî rexnegirî
berhcmcn hcv bidin naskirin û bi hev re têkevin diyalogeke kûr.

- Kî êgava pêsî Uavêje, anjî divê kîgava pêşî Uavêje ?

- Ger bi hev re gav bête avêtin wê baştir be.
-Ji ber ku pirsgirêka kurdan, pirsgirêka ziman 4 kultura kurdan

her tim derdikeve plana yekemîn, loma me qet behsa te, behsa şaîrtiya
te nekir. Em dizanin ku tu yekji satrên Tirkiyeyêyê hert bas e ku liji-
yanêyi. GeUk saîrên basji Tirkiyeyê derketine. Mîna Nazim Hikmet,
Cemal Siireya, AhmedArîf, Hasan Huseyin, Enver Gökçe 4gekkên
din. Evên ku me navê wan hejmartin yekjî ne sax in. Gava mirov vê

j'î Ude ber çavan, gelo rewşa heUtesta tirH îro çawa ye? HeUtesta tirH
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diçirewsêdeye?
- Hcmû cntelegsiya tirkî, mîna ku tête dîtin, di hundurê xwe de

darbeycke mezin xwar. Yekî hebekî aqil li serî, dikarîbû bibûya şaîr,
bi milê wî girtin avêtin zîndanê. Van kesan firsenda xwendinê, fir-
senda ku cw xwe bi rêk û pêk bigihînin, ncdîtin. Geleg salan di zîn-
danan dc man. Loma di helbesta tirkî de tevliheviyek çêbû.

-Ma mirov nikane klasifikasiyoneke heUtesta tirkî iro çêbike.

- Na. Pirr zor e. Ji bcr mîna ku weke tendens tiştek derneketiye,
bi tenê yek yck şaîr derdikevin, hin derdikevin, dîsan binav dibin,
zemîna îro zemîneke pirr leqleqokî ye. Lê bi ya îro cv ber bi cihekî
baş ve diçe. Armanca min bi cihê baş ev e, ku her kesî serê xwe xis-

tiye ber xwe û difikire. Ez texmîn dikim wê di hundurê helbesta tir-
kî de sentezek derkeve. Ev, ez bawer im wê di hundurê çar-pênc
salan de bibe. Yê ku ji Nazim dest pê bike, mecbûr e ku xwe bibî-
nc, bcrcvajiya wê, wê helbesta tirkî bimire. Armanca bi Nazim ne
ew c ku divê ew rûnên û weke Nazim helbestên xwe raxînin, hel-
bestên xwe binivîsînin. Divê Nazim di tirkî de çawan were nivîsan-
din. Ger Nazim di tirkî de xwediyê cihekî be, belkî du qatan tesîra
wî heye. Ger mirov li hemberî vê rewşê di hundurê xwe de nejî, di
hundurê xwc de gotinên xwc nehûnin. Nazim jî hem gava di hun-
dur de bû hem jî gava derkete derve, di hundurê xwe de helbestên
xwe hûna. Tu îro nikanî rabî li Tirkiyeyê mîna Nazim helbestan bi-
nivîsînî. Ji ber ku şcrd hatine guhertin. Suret hatine guhertin. Da-
nûstandinên mirovan hatine guhertin. Şiklê bikaranîna zimên hati-
ye guhertin. Gelek tişt li der û dora me hatine guhertin. Tesîra vê
jiyana mîna trafikeke xurt li helbestê jî dibe. Ev jî di helbestê de gu-
hertinan tirie. Ev guhertin wê ne bişibe Nazim, ne bişibe Nuhîtiya
Duwemin, dikare neşibe tu yekê jî, yanî pêşiya me vekiriye. Helbest
bi mirovan re peyivîn e. Û divc mêjiyê helbestkar bi planên nû ve
bixebitc, pîvanên nû bibînin. Wê ev pîvanên nû derbas bibin. Gava
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cv pîvanên nû rûniştin, tu bêjî nebêjî wê hingî tevgcrên nû, di hel-
bestê de gotinên nû derkevin. Edî dema vê hatiye. Ez bawer im, di
hundurê çar-pênc salan de wê li Tirkiyeyê di warê helbesrê de te-
qandineke mezin çêbibe.

- Gelo îro mirov li Tirkiyeyê heWestê 4 prosayê, an jt heUtestê 4 ro-
manê bermaberihevdu btke, kijan dipêş deye?

- Bi qasî ku ez dibînim, li Tirkiyeyê her tim helbest di pêş de ye.
Yanî, îro jî, ne ku cdebiyata Dîwanê miriye. Tradisyoneke helbesrê
li Trikiycyc hcye. Lê romana me bi sînor c. Ez vê yeka han ji bo pî-
vana hevalên me yên romannivîs nabêjim, Roman hunereke burju-
vazî yc. Burjuvazîbûna Tirkiyeyê, bajarvaniya wê ne bi rêk û pêk e.

Tcsîra vc ycka han li ser romanê jî heye. Mesele bi serkctina Yaşar
Kemal, bi nostaljiya hebûna tirkmeniya windabûyî û kurdan e. Ya
rastî Yaşar Kemal di derheqa Tirkiyeya îro de tu berhem nedane.
Yek ji sedemên biserketin û hezkirina Yaşar Kemal ya li derve ew e
ku ew pcrçcyek ji edebiyata nostaljî ye.

-Base, digel vê nostaljîb4nê li Tirkiyeyê beshsa Postmodernîzmê tê-
te kirin. Nêrîna te ya di vê derheqê de çi ye? Li Tirkiyeyê romana
postmodern, anjî hunerapostmodern heye?

- Mc do bi hcv re bi Orhan Pamuk re sohbet kir, wî got ku ew
ne nivîskarekî postmodernîst e. Min jê pirsî: Ma tu Avant-Gard î?"
Got: "Ez Avant-Gard im." Tişrê ku ez dixwazim bibêjim, ji bo ku
mirov bibe Posfmodernîst, divê mirov di modernîzmê de derbas bi-
bc. Yanî, divê gazinên mirov ji modernîzmê hebe, wê çaxê mirov
hewcedariya derbasbûna Postmodernîzmê dibîne. Bi qasî ku ez di-
zanim, Postmodernîzm ji edebiyatê wêdetir termeke mîmarî ye. Ez
bawcr im li dinyayê pir kêm mirov hene ku xwe bi Postmodernîst
bi nav dikin.

- Em bixwazin nexwazin, êdi li Tirkiyeyê niviskarên ku xwe dixin
kategoriyên cihê cihê, yên mina; Modernîst, Postmodernîst an ji
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Avant-Gard hene. Lê beU ev cekbmirov hêjî li Tirkiyeyê heUina kur-
dan, heUîna zimanê kurdî qebûl nakin. Tu reva van ya ji rastiya
kurdan U çi vegirê didî? Tanî ez vê meraq dikim, çawan dibe ku di
vêsedsala bîstan de mirovekî bifikir 4 ramanên modern, postmodem
4 avant-gard U rê dUtevin, dikarin mikteH U nifuseke zêdeyi bîst
milyoni înkar Uke? Anjî ji yên ku inkar dikin re, li çepikan Uxin?

- Ev yeka han, di gava pêşî de, pirseke wijdan e. Ya dudan, pirsa
zanebûnê ye. Ger ev herdu negihîjin hev, wê çîrok weha be.

- Niha, ez diUnim ku di navbera me rewsînUrên tirk 4 kurd de
tu probkmeke zêde tuneye. Tanî probkma me bi rewsenbirên tirk yên
ku hebûna me qebûl dikin re tuneye. Me lijor behsa diyalogeke berde-
wam kiriUi. Tanî diyalogeke berdewam di navbera niviskarên kurd
4 tirk de. Em ê U riya kovara xwe NÛDEM'ê hem pêşniyaza vê diya-
logê Ugihinin rewsenUr 4 nivîskarên kurdan, hem jî li ser wergeran-
dina berheman, wan haydar bikin. Gelo h4n êji, ji rayagiştiya Tir-
kiyeyê re U riya çapemeniyê behsa heUîna kurdan, heb4na ziman,
edeUyat 4 kultura wan 4 herweha behsa pêsniyaza ku berhemên kur-
dî wergerin tirH 4 berhemên tirHjî wergerin kurdî bikin?

- Danûstandina min ya bi çapemeniyê re ew e ku ez carinan di
rojnameyan de dinivîsînim, carinan jî hin kovar li min digerin û fik-
ra min ya di derhcqa mijarên cihc cihê de dipirsin. Herçî tclevizyon
c bi tcnê li scr helbesrê bi min rc dipeyivin. Tu çapemeneya ku di
derheqa welêt de mafê gotinê bide min, nîn e. Tiştê ku cz dikarim
bikim, gava ez herim ez dikarim bi kovara Evrensel Kultiir re rû-
nêm, cm bi hcv re metnekê binivîsînin, rê de behsa fê fikra hevbeş
bikin û vê metna han bi tirkî di Evrensel Kulturê de û bi kurdî jî di
kovara wc de biweşînin. Bi vê yeka han re em dikarin dest pê bikin
û helbestên bi kurdî jî di Evrensel Kulturê de biweşînin. Yanî ji bilî
vê jî, cz ji dil nêzîkî pirsgirêka kurdî me. Lê gava ez di çapemcneyê
dc bixwazim bibêjim, peyva min dibirrin, nahêlin cz bipeyivim.
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Tu ya rastî bixwazî li Tirkiyeyê ne bi tenê ji bo edebiyatê dhêfî
heyc. Ev cihêtiya han ji bo muzîkê jî weha ye.

A niha stranbêjekî we rê bîra min, Şivan, dengbêjekî gelckî baş e.
Demckê hin celebhuncrmendan li Tirkiyeyê bi gelcmperî stranên
kurdî û bi taybeti jî stranên Şivan kirin bi tirkî û stran û negotin ku
ev stran yên bi kurdî ne. Û ev yeka han ji xwe re marîfetek hesiban-
din. Ev yeka han jî asîmîlasiyona berheman e. Binêr, niha Şivan he-
mû stranên xwe bi kurdî distirê. Ger ew çend stranan bi tirkî jî bis-
tirê ew ê wê çaxê bibîne bê kaserên wî çawan werin firotin. Lê belê
Şivan jî di israrkirina bi kurdî gotinê de mafdar e. Û bi ya min baş jî
dike. Lê bala xwe bidinê, ji bo şahî û konsera vekirina ava Heranê
bang Şivan nakin. Ji bo çi bang Şivan nekirin, ne wilo? Yanî wan
bang Şivan jî bikirana û Şivan çend stranên xwe yên bi kurdî li wir
bigota, ma wc çi bibûya? Ma wê bobelat rabûya? Naa, tiştek jî nedi-
bû.

Ji aliyê din ev ji bo resaman jî weha ye. Divê resamên kurdan jî
werin û êdî pêwîstiya ku ew mîna Cemalê me (Cemal Sûreya) bibê-
jin em tirk in û heta demekê eslê xwe winda bikin jî nema ye. Bila
bi serbilindî werin, bibêjin em resamê kurd in û li Tirkiyeyê pêşan-
geha xwc vedikin. Ji bo ku ew resamê kurd in, kes nikare rêkilî wan
bibc. Herweha hêkeltrasên kurd dikarin werin, destanbêj dikarin
wcrin, grûbên folklorê dikarin werin.

- Niha ev rêwîtiya han hebeH cihê b4. Nivîskarên beşdar zêde ras-
tiya TirHyeyê nedîtin. Gelo mirov rêwîtiyeke Uç4kjîji bo Kurdistanê
amade bike wê çawan be. Tanî mirov U otobusekê, çil-pêncî nivîska-
rên ji deh-panzdeh welatan 4 herweha çend niviskarên tirk jî tê de
here Diyarbekirê, here Mêrdînê, here Hekariyê, here Şirnaxê... Tuji
gereke wilo re çi dibêj'î?

- Ez bi xwe, ez ê bixwazim bi kêfxweşî beşdarî rêwîtiyeke wilo bi-
bim. Ez bawer im wê hebekî zehmet be. Ji ber ku gava heyetên
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Ewrûpayî ji bo lêkolîncn mafên mirovî têne Tirkiyeyê, zilamên me
destûr nadin ku ew herin cihê cih. Ew nahêlin kes herin dhê dh.
Gclek ji giregir û siyasetvanên mezin yên tirk jî nikarin herin hin d-
hên Kurdistanê. Ji wezîr û serokwezîran re jî destûr tuneye, Am-
nesty Intemational nikare hcrin wan dcran. Li Tirkiyeyê rewşeke
weha heyc. Loma cz bawer im wê bicihanîna vc pêşniyaza te hebckî
zehmet be.

Nûdem, No: 13, 1995
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SENARÎST Û ROMANNTVÎS; VEDAT TURKALÎ

Vedat Tûrkali yek ji rewşenbîrên tirkan yê bijarte ye. Ji bilî xe-
batên xwe yên siyasî ew mîna romannivîs û senarîst jî gelekî

navdar e û xwediyc cihekî taybetî ye. Fîlmên ku wî çêkirine hem li

Tirkiyeyê hem jî li derveyî Tirkiyeyê bûne xwediyên xelatan. Girani-
ya vê hevpeyvîna me ya bi Vedat Tûrkali re ji hunera nivîskarî û sî-
nemavaniya wî wêdetir li ser kurdan, rewşa kurdan û riyên çareser-
kirina pirsgirêka kurdan e.

Nûdem: Mîrza Turkali, em dizanin ku tu U Uyanistanê, li îngil-
tereyê dijî, tu hesreta welatê xwe dikisînî. Gelo ji bo çi tu venagerî
TirHyeyê?

Vedat Tûrkali: Ez bi birayerekê çûme îngîltereyê. Bi rastî li Tir-
kiyeyê êdî şerdê min û xebatê nemabû. Hin karên min yên biçûk
piraniya wextê min digirt. Mîna tu dizanî li Tirkiyeyê tibabek prob-
lemên siyasî hene. Ez jî mîna kevneşoreşgerekî nikarîbûm li derveyî
vê yekê bimama û ez tu carî jî nemame. Paşê ez têgihîştim ku êdî
hin tiştên bêmane zêde wextê min digirin, ez nikarim nivîskariya
xwe bidomînim. Êdî ji karê bêtir, mayîna li Tirkiyeyê zerar gihande
min. Sohbet, dvîn û tiştên weha zêde wextê min digirtin. Ev yeka
han jî ji nivîsandina min re dibû asteng. Paşê min biryara xwe da ku
ez herim îngîltereyê. Ji xwe zaroyên min û neviyên min jî li wir
bûn. Wan jî xwestin ku ez herime ba wan, min jî biryara xwe da û
ez çûm. Berî ku ez vê biryara xwe bidim, ez bi hinek dost û hevalan
şêwirîm, wan jî biryara min di dh de dîtin û dan zanîn ku wê ji bo
min London cihekî baş be. Bi rasti ez niha dikarim li wir bi reheti

312

SENARÎST Û ROMANNTVÎS; VEDAT TURKALÎ

Vedat Tûrkali yek ji rewşenbîrên tirkan yê bijarte ye. Ji bilî xe-
batên xwe yên siyasî ew mîna romannivîs û senarîst jî gelekî

navdar e û xwediyc cihekî taybetî ye. Fîlmên ku wî çêkirine hem li

Tirkiyeyê hem jî li derveyî Tirkiyeyê bûne xwediyên xelatan. Girani-
ya vê hevpeyvîna me ya bi Vedat Tûrkali re ji hunera nivîskarî û sî-
nemavaniya wî wêdetir li ser kurdan, rewşa kurdan û riyên çareser-
kirina pirsgirêka kurdan e.

Nûdem: Mîrza Turkali, em dizanin ku tu U Uyanistanê, li îngil-
tereyê dijî, tu hesreta welatê xwe dikisînî. Gelo ji bo çi tu venagerî
TirHyeyê?

Vedat Tûrkali: Ez bi birayerekê çûme îngîltereyê. Bi rastî li Tir-
kiyeyê êdî şerdê min û xebatê nemabû. Hin karên min yên biçûk
piraniya wextê min digirt. Mîna tu dizanî li Tirkiyeyê tibabek prob-
lemên siyasî hene. Ez jî mîna kevneşoreşgerekî nikarîbûm li derveyî
vê yekê bimama û ez tu carî jî nemame. Paşê ez têgihîştim ku êdî
hin tiştên bêmane zêde wextê min digirin, ez nikarim nivîskariya
xwe bidomînim. Êdî ji karê bêtir, mayîna li Tirkiyeyê zerar gihande
min. Sohbet, dvîn û tiştên weha zêde wextê min digirtin. Ev yeka
han jî ji nivîsandina min re dibû asteng. Paşê min biryara xwe da ku
ez herim îngîltereyê. Ji xwe zaroyên min û neviyên min jî li wir
bûn. Wan jî xwestin ku ez herime ba wan, min jî biryara xwe da û
ez çûm. Berî ku ez vê biryara xwe bidim, ez bi hinek dost û hevalan
şêwirîm, wan jî biryara min di dh de dîtin û dan zanîn ku wê ji bo
min London cihekî baş be. Bi rasti ez niha dikarim li wir bi reheti

312



bixebitim. Ez niha li wir, romaneke ku ez ji mêj ve li ser difikirim,
dinivîsînim.

-Roman liserçiye, behsa çi dike?
- Roman behsa Tirkiye ya salên çilî dike. Ji xwe piraniya pirtûk û

romanên min li ser Tirkiye û rewşa Tirkiyeyê ne. Ger tu bala xwe
baş bidî romanê min tu ê bikaribî panoramayeke Tirkiyeyê rê de bi-
bînî. Ez bawer im ger ez vê romana xwe jî xelas bikim, mirov ê bi-
karibe bi hêsanî rewşa Tirkiyeyê ya heftê salên dawî rê de bibîne.

-Tuêhê demeke dirêj' li îngîltereyê bimînî?
- Heta ez romana xwe xclas bikim. Ji xwe biryara min jî ew bû ku

ez bikaribim li wir romana xwe binivîsînim. Ez bawer im wê ev karê
min hê salek du salên din dom bike. Yanî mirov çiqasî bi bawerî û
bi biryar be jî, ne hêsan e ku mirov li gora dilc xwe bixebite. Yanî
gelek astengî derdikevin pêşiya mirov, mirov hin nivîsên din dinivî-
sînc. Tu dizanî ku cz carinan mecbûr dimînim û di rojnameyan de
dinivîsînim. Mîna ku tê zanîn îro li Tirkiyeyê pirsgirêka sereke pirsa
kurdî ye. Esil ev ji mêj ve pirsgirêka Tirkiyeyê ya herî girîng e. Berî
niha bi dcmekc nivîscke min ya di derheqa kurdan de di rojnamê
de derketibû. Heta ku ev pirsgirêka han çareser nebe, Tirkiye nagi-
hîje rehctiyekê. Yanî wê ne ji kurdan re rehetî hebe, ne jî ji tirkan re
rehcrî hebe. Heta ji min tc ez di derheqa vê pirsgirêkê de dinivîsî-
nim. Di eslê xwe dc divc cz di derheqa vê yekê de hê bêtir binivîsî-
nim, lê wcxtê min tuneye. Wek min got, xebatên weha jî ji bo xe-
laskirina romana min dibin asteng. Lê ez bawer im ez ê vê romana
xwe di hundurê salek du salan de xelas bikim. Hema ku ez xelas bi-
kim jî cz ê vegerim Tirkiyeyê.

- Tegotku tu êpistîromana xwe vegert Tirkiyeyê. Herweha te beh-

sa pirsgirêka herigiring, yanî behsa pirsgirêka kurdan ya U Tirkiyeyê

Hr. Gelogava tu vegerî welateH ewqas Uprobkm 4kutu nUtaniUji
van probkman re temaşevan Umîni, tu difikirî çawan jiyana xwe
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plan bikî?
- Gava ez romana xwe xelas bikim û vegerim Tirkiyeyê, ez ê êdî

di derheqa vê pirsgirêkê de her roj di rojnameyan de binivîsînim. Yê
min sîlaha min pênûsa min e. Heta ku ji min bê ez ê vê sîlaha xwe
bi kar bînim. Ez dizanim ku wê ev yeka han belayê jî bi xwe re bî-
ne. Girtin heye, nizanim çi heye... Lê divê em vê jî qebûl bikin. Ji
ber ku li her derê dinyayê her car wilo bûye. Her tim serê nivîska-
ran, nivîskarên ku rastiyê tînin zimên bi dewleta wan re ketiye bela-
yc. Yc ku vêya li ber çavan negire nc nivîskar e. Ez ne siyasctvan im,
cz nivîskar im. Tu dikarî bibêjî, tu evqasî bi siyaserê re mijûl dibî tu
çawan ne siyasetvan î. Ez wê jî dikarim wilo şirove bikim. Ji ber ku
armanca siyasetvanekî hatina îktîdarê ye, lê bi ya min heqê nivîska-
rekî û îkrîdarê tuneye. Ger ew xeta ku nivîskar parastiye jî were îkfî-
darê, divê ew di muxalefetê de bimîne. Divê nivîskar ne bi berçav-
kên îkfîdarê li meseleyan binihêrin, lê bi berçavkên xwe, bi berçav-
kên xelkê lê binihêrin. Divê ew mîna yekî ku bi problemên xelkê re
mijûl dibe, derdên wan bi xwe re par ve dike, li meseleyan binihê-
rin. Wc çaxê jî ew dibe muxalefet. Ji ber ku fu îktîdar ji sedî sed bi
ser nakevin. Lê belê hemû îktîdar jî dixwazin xwe ji sedî sed rast nî-
şan bidin.

- Tegotku U Tirkiyeyê pirsgirêka herîgirîng pirsgirêka kurdan e.

Gelo ji bo çi heta niha ev pirsgirêka han çareser neb4ye. Ma ev

pirsgirêk berê tune b4?
- Niha, bersiva vê pirsê pir dirêj e. Min bersiva vê pirsa te dûr û

dirêj di nivîsên xwe de aniye ziman. Nivîsên min yên ku di Özgiir
Gûndem û Özgûr Ûlkeyê de derketine hene. Di nêzîk de ez dixwa-
zim wan di bin navê "Nivîsên Li Ser Kurdan" bidvînim û mîna pir-
tûkekê derxînim.

Ger ez niha behsa van sedeman bikim, ez bawer im wê rûpelên
kovara we têr nekin. Lc dîsan jî ez ê hin tiştên biçûk bibêjim. Gava
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cm herin pirsa kurdan ya dema cumhûriyetê, yek jê divê ji aliyê kur-
dan vc cv pirsgirêk were nirxandin, yek ji aliyê tirkan vc û ji aliyê

Sovyet û dinya emperyalîst ya wê dcmê ve... Divê mirov bi van çar
nêrînan li mcselê binihêre. Ez bawer im gclek bûycr û sebebcn dî-
rokî li scr hcv kom bûn, çarcserkirina pirsgirêka kurdan, jinavêraki-
rina zilma hezar salane ya li scr kurdan deyne aliyekî, ev di dema
cumhûriyetê de hê jî girantir bû. Hûn dizanin bi çarcserkirneke îm-
peryalîst kurd li rojhilata navîn hatin perçekirin. Ez dixwazim careke
din jî binê wê xcz bikim, ku cz dûr û dirêj di wan nivîsarên xwc de
li ser vê pirsgirckê rawestiyame. Lê ger ez li vir behs bikim, ez ba-
wer im belkî rûpclên kovara we têr nekin.

Mumkun e kurd jî ne hazir bûn. Ji ber ku rewşa kurdan ya eşîrî ji
vê ycka han re nc musahît bû. Piraniya xelkê li dû şêx û axan bûn.
Gava danûstandinek bibûya jî ne bi xelkc re dibû, lê bi şêx û axan
re dibû. Ji ber ku di navbera şêx û axan de jî berberî hebû, ew nika-
nîbûn di vc de bi ser biketana. Gelek sebebcn çaresernebûna vê bû-
yerê hene. Ev pirsgirêk çareser nebû. Ji xwe gava Kemalîst jî hatin
ser hukum, wan Tirkiye bi navê "dewlet-netewe", "netcwe-dew-
let" bi nav kirin. Bi vî awayî dewlet di hundurê şpvenîzma tirkî dc
hate avakirin. Ji berdêla dewleteke ji bo hevwelatiyan, dewleteke li

ser hîmê şovcnîzma tirkî hate avakirin. Di sînorên dewleteke weha
de nc mafên kurdan, ne ycn çerkezan, nc yên ereban wê tunc be.
Ancax mafên tirkan hebe.

Loma jî pirsgirêka kurdan nehate çareserkirin. Di eslê xwe de ga-
vavêtina sazûmana Kcmalîzmê ya bcr bi Kapîtalîzmê kir ku Kurdis-
tan bibc koloniyeke Tirkiyeyê ya milî. Kurdistan ji Tirkiyeyê re bû
çavkaniya keda erzan û cihê madeya xav ya erzan. Vê îdeolojiyê
xwest ku gelê kurd winda bike, asîmîle bike, ji navê rake. Rewşa îro
jî ji ber wan kirinan û wê îdeolojiyê ye. Lc belê îro ew gelê ku bi
hezar salan li ser wc crdc jiya bû, gihîştiye zanebûna xwe ya nete-
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weyi.

-Karbidestên Tirkiyeyêji bo ku kurdan asîmîk bikin, heme hema
hemû medot bi kar anîn. Bi sidetê ç4ne ser kurdan, bi riyên nerm
mîna em birayên hev yên hezar salan in 4 hwd ç4ne ser kurdan. Tu
dizanî ku enstituyek U navê "Enstituya Ukolîna kultura tirkî" U

Tirkiyeyê heye. Vê Enstituyê rêzek pirtûkên ku kurdan inkar dikin,
derxistin. Biya vê Enstîtuyê mikteH cihê bi navê "kurd" tuneye. Na-
vê kurdji berfê hatiye 4 kurd U esU xwe tirk in. Zimanê kurdî ne zi-
maneki serUxwe ye, U ew devokeke tirHye. Herweha îrojîgekk rew-
şenUrên Tirkiyeyê tuneUîna kurdan îdia dikin. Dibêjin zimanê kur-
dî tuneye, anjî zimanê kurdî bi tenêji sîgotinîpêk tê.

Em diUnin digel vê zilm 4 zorê, digel vê polîtikaya înkar û asîmt-
lasiyonê, hêjî kurdan hebûna xwe parastine, zimanê xwe parastine,
heta cihekî kultura xwe parastine. Ev nêrîna me ye. Ez êji wan rew-
senUrên kurdînkar U rê Ukevim,gelo U rastîjî zimanê kurdî ewqasî
j'ar e ku bi tenêji sîgotinîpêk were? Tu di vê derheqê de çi difikî?

- Mixabin, ji ber ku haya min zêde ji ziman û edebiyafa kurdî tu-
neye, ez ê nikanibim dûr û dirêj li ser vê mijarê bipeyivim. Zanebû-
na min ya di vê derheqê de gelekî bi sînor e. Lê ez vê dizanim, ku
edcbiyateke kurdan ya gelekî kevin heye, Ehmedê Xanî heye, Ce-
gerxwîn heye. . . Herweha me bihîstiye ku edebiyata kurdî di zarava-
yê soranî de jî gelekî dewlemend e, lê mixabin min tiştek jê nex-
wendiyc, loma ez ê nikanibim di vê derheqê de jî tiştekî bibêjim.
Rast e, ev rastiyek e ku kurd nehatine asîmîlekirin. Tu dev ji asîmîle-
kirina kurdan berde, Tirkiyeyê gelê xwe jî asîmîle nekir. Li Tirkiyeyê
kultura îslamî heye, kultura Asyaya Navîn heye û gelek tiştên weha.
Em îro li Tirkiyeyê hezar perçe ne. Li gora ku em fikirîbûn, me ni-
karîbû nasnavek bidaya gelê xwe. Vê yeka han gavên berepaş bi xwe
re anîn. Tirkiyeyê di cihê xwe de hejmart. Ew ji aliyê kulturî ve bi
pcş neket. Niha tu bala xwe bidî wan welatên ku ne ji çaran yekê
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me ne, tu ê bibînî ku ew bi her awayî di pêşiya mc dc nc. Ew ji aliyc

demokrasî di pêşiya me de nc, ji aliyê xwendina pirtukan di pêşiya
me de ne, ji aliyê çûyina tiyatro, konser û galcriyên resim di pcşiya
mc dc ne û gelek tiştên weha. Di bin sazûmaneke stemkar dc,
xwestin unîforma li me bikin û em yck tip bifikirin. Asoya mc teng
ma. Asoya gelek rewşcnbîrên Tirkiycyê tcng ma. Loma îro, nemaza
di pirsgirêka kurdan de gelek rewsenbîrên tirkan teng difikirin. Pey-
vekc Marx hcye, ez dixwazim li vir dubarc bikim. Marx dibêjc, gc-
lekî ku azadiya gelekî din ji desrê wî bistine, ew bi xwe jî ne azad e.
Iro çawan ku kurd ne azad in, tirkî jî ne azad in. Loma, heta ku li

Tirkiyeyc pirsgirêka kurdan çareser nebe, ne pirsa tirkan ya kulturî,
ne pirsgirêka demokrasî, ne pirsgirêka mirovî, bi kurtî li Tirkiyeyê
tu tişt çareser nabe. Her tiş bi pirsgirêka kurdan ve girêdayî ye.

- Teji edeUyata kurdiya klasîk navê Ehmedê Xani 4 Cegerxwîn
da. Ji derveyi vêjî, nemazeji aliyê xwende 4 têkoserên kurd ku mec-
Uîr man welatê xwe terk Ukin 4 koçi Ewr4payê bikin, îro edeUyatek
pêk tê. Em navê "edebiyata kurdîya sirg4nê" li vê dikin. Di nava vê

edeUyata kurdîya sirg4nê degekk berhemên hêja; mina roman, çî-
rok, heUtest, Ukolîn, piyes 4 hwd. U kurdt derketine 4 derdikevin. Ge-
Ukji van berheman hêdî hêdî werdigerin zimanên Uyaniji. Ji ber ku
tu U xwejî li Ewrûpayê diji, ez bawer im wê hebcH haya tejê hebe, U

piraniya niviskar 4 rewşenbîrên tirkji vêyekê bêhay in.Ji bo ku diya-
logek di navbera nivîskarên kurd 4 tirk de çêUbe, anjîpirek danûs-
tandinê di navbera wan de ava bibe divê çi bête kirin? Di vê deheqê
de tu pêsniyazên te hene?

- Niha ku ez li xwe mikurr werim, digel ku ez li Ewrûpayê dijîm,
zêde haya min ji edebiyata kurdî tuneye.

Berî niha bi çend mehan di rojnameya Özgûr Ûlkeyê de nivîsekc
min ya bi navc "Iihevhelalkirin" derketibû. Min di wc nivîsa xwe
dc ji Sendîkaya Nivîskarên Tirk re pêşniyazek biribû Min ev pêşni-
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yaza xwe ji mêj ve bi riya nameyan ji hevalên xwe yên nivîskar re
şandibû. Lê belê, ji ber hin hînbûyinên xwe wan zêde guh nedan vê
pêşniyaza min. Niha li Tirkiyeyê sazgehên nivîskaran mîna Sendîka-
ya Nivîskarên Tirk û PEN hene. Ez bawer im ji bo ku mirov bibe
endamcn wan divê mirov hevwelatiyên Tirkiyeyê be. Lê çawan be
formulek dikare jê rc wcre dîtin û kurd jî bibin endamê van sazge-
han. Ez bawcr im, hemû problemên ku hene pêşî ancax di navbera
kurd û tirkan de çareser bibe, ew dikarin problemên xwe çareser bi-
kin. Ev dikare polîtîk be, hunerî be, edebî be; di hcr warî de hevka-
riya mc pcwîst e. Ger em vê hevkariya xwe bi derengî bixînin, em
bi girîngiya wê nizanibin, ji gelê kurd re jî wê guneh be, ji gelê tirk
re jî. Ez bawer im, ji me pê ve, ji me herdu gelên ku bi hezar salan
bi hcv re jiyaye pê ve, wê tu kes, tu hêz nikanibin me li hev bînin.
Ger em baweriya xwe bi hêzin din bînim, em ê li gelê xwe xiyanetê
dikin. Rojava pirsgirêkên me çareser nake. Rojava pirsgirêkên me ji

bo çareserkirina pirsgirêkên xwe bi kar tine. Ev wilo ye, di huner û
edebiyatê de jî wilo ye. Ji ber vê yekê, pêşniyaza min a vekirî ev e:

divê em pcşî di eynî rêkxistinê de bidvin, wek mînak di Sendîkaya
Nivîskarên Tirk de, di PEN'ê de û hwd. Ev yek, ya dudan, ev bi
taybeti dikeve ser milên we, divê hûn bêî ku hêrs bibin û li ber xwe
bikevin, berdewam danûstandinên xwe bi van rêkxistinên nivîskarî
re çêbikin û li ser xwe agahdariyan bidin wan. Ev dikare bi riya bro-
şuran bibe, bi riya civîn û konferansan bibe; lê digel vê jî wê ji aliyê

wan ve gelek astengî derkevin, lê divê nivîskarên kurd ji bo van da-
nûstandinan bi înad bin û qet hêrs nebin. Ger em pêşî baweriya
xwe bi pêwîstiya çareserkerina vê yekê bînin, hingî mirov dikare ge-
lek formulên cuda bibîne.

- Gelo ev ji aliyê hin nivîskar 4 rewsenbîrên kurdan ve şas neyê

fthmHrin. Dikare wilo werefikirandin, ku divê siyasetvanên kurdjî
devji rêkxistin 4partiyên c4da berdin 4 werin dipartiyên tirkan de
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Uxebitin?
- Bi destûra te bc cz dixwazim dîsan behsa Sendîkaya Nivîskarcn

Tirkiycyê bikim. Ya pêşî cw nc li gorî navê xwe ye, yanî navc wc şaş
e. Navê wê Sendîkaya Nivîskarên Tirkiyeyê ye lê bi tenc mirov bi
nasnava tirkî dikare bibe cndamê wê. Ya rastî ew nc Sendîkaya Ni-
vîskarên Tirkiyeyê, lê belê ew Sendîkaya Nivîskarên tirk e. Divê ge-
lên din jî yên li Tirkiyeyê dijîn, bikaribin bi nasnava xwe bibin cnda-
mc sendîkayekê, an jî yekîtiyeke nivîskaran. Divê ew bikaribin li zi-
manê xwc, li berhemên xwe xwedî derkevin. Nizanim, min bi te da
fêhmkirin?

Lê îro SHP partiyeke tirkan e, DYP partiyeke tirkan e, kurd jî di-
gel gclek astengiyan dikarin di nava van partiyan de bixebitin, lê

belê heqê wan heye ku ew partiyên xwe jî ava bikin. Ez ji wê re tiş-
tekî nabêjim.

Lê di bingeh de şaşiyek heye. Navê sendîkaya me Sendîkaya Ni-
vîskarên Tirkiyeyê ye, lê bi tenê tirk dikarin bibin endam, ji bo en-
dambûna kurdan, zehmet e. Divê em li ser bingehên demokrasiyê
Sendîkaycke Nivîskarên Tirkiyeyê ku kurd, çerkez, ermenî û hwd.
bikaribin bibin endam û xwe tê de bibînin ava bikin. Ger hûn bix-
wazin yekîti an jî sendîkayeke nivîskarên kurd ava bikin, ez ne li dijî
wê me jî. Lê wê ew bibe Sendîkaya Nivîskarên Kurd, wê nebc Sen-
dîkaya Nivîskarên Tirkiyeyê. Ger îro gotina TIRKIYE mîna gotina
TIRK we adz dike, dikare di pêş de li ser bête fikirandin. Lê îro li

Tirkiyeyê ji bilî tirkan jî milerên din hene û pêwîst e Sendîkaya Ni-
vîskarên Tirkiyeyê hemûyan hemêz bike.

- Niha, mîna kurd, mîna nivîskarekî ku bi kurdi dinivîsine, yek

dikare Ube endamê vêsendikayê?
- Ji xwe pêşniyaza min jî ew e, ku kurd bikaribin bi nasnava xwe

ya kurdî bibin endam. Ji mêj ve ye ez vê diparêzim û vê yekc bi he-
valên xwe yêri nivîskar re munaqeşe dikim. Min berî niha bi salekê
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du salan ji serokê duwem re nameyek nivîsand. Pêşniyaza min ev e.
îcar wê Scndîkaya Nivîskarên Tirkiyeyê vê yekê qebûl bikin, qebûl
nekin, kî nczîkî fê fikrê hcne, ez nizanim. Ev pêşniyazck c û min ki-

riye, lê gelo nivîskarên kurd di vê derheqê de çi dibêjin, divê mirov
li wc jî bifikire.

Gava min di vê derheqê de ji serokê duwem yê sendîkayê re na-
me nivîsandibû, wî di bersiva xwe de gotibû, em li eslê endaman
napirsin, min jî di rojnameyê de nivîsand ku divê mirov li eslê wan
bipirse. Ger yek bi kurdî dinivîsîne û xwe mîna nivîskarekî kurd di-
de naskirin, ew nivîskarekî kurd e. Na, tu dîsan rabî bibêjî, na Wele
tu tirk î, çênabe. Ger nivîskerek dibêje, ez kurd im, ji bo d tu ê wî
mecbûr bikî ku ew bibe tirk? Divê ew bikaribe bibêje, ez kurd im,
bi kurdî dinivîsînim, lê ez endamê Sendîkaya Nivîskarên Tirkiyeyê
me. Mirov di sendîkayê de dikare maseyên cûda ava bike. Mîna ma-
seya yên bi tirkî dinivîsin, yên bi kurdî dinivîsin, yên bi ermenîkî di-
nivîsin û hwd.

Di dema xwe de li Tirkiyeyê gelek rojnameyên ermeniyan derke-
tine, gelek nivîskarên jîr derketine, lê ev polîtikaya me ya şoven ev
hemû înkar kirine. Min tiştek bihîst, ku berî bi salan piyeseke nivîs-
karekî ermenî ku li Stembolê rûdinişt, li Londonê leyistiye û suksê-
yek mezin jî kiriye, lê haya me ji nivîskarê wê tune ye. Bi ya min ev
hemû berhcmên hevbeş yên welatê me ne. Bihêlin bila mêrik bi
kurdî binivîsîne, bihêlin bila mêrik bi ermenîkî binivîsîne, bihêlin
bila mêrik bibêje ez kurd im, lê ez dixwazim bi tirkî binivîsînim.

- Mirov carinan wilo difikire, ji bo ku dan4standina nivîskarên
kurd 4 tirk xurttir bibe, diyalogek di navbera wan de dest pê Ube,

mirovfoneke wergerê ava bike. Tanî mirov berhemên kurdi wergerî-
nin tirkî 4 berhemên tirHjî wergerînin kurdî. Gelo tu vê nêrînê ça-
wan diUnî?

- Pir baş e, pir baş e. Lê tu dizanî ku nivîskarên tirk di nav feqîrî û
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belengaziyekê de ne. Ew nikanin li ser berhemên xwe bijîn. Ji bo
ku cw bikaribin jiyana xwc bidomînin, cw mecbûr in ku ji derveyî
nivîskariyê karckî din bikin. Niha li Swcdc gelek îmkanên wc hene.
Loma, normal e ku pêşniyazcke weha ji aliyê we ve wcre kirin. Min
her xwestiye ku romancke min, pirtûkekc min wcrgerc kurdî û gelê
kurd wê bixwîne. Ez dizanim ku gava pirtûka min wergcre kurdî
wê di aliyc madî de zêdc fêdcyekc negihîne min, lc ji bo ku cz dix-
wazim dengê xwe bigihînim gelekî ku ev hezar sal in em bi hev re
dijîn, gelekî tadeyiya me gihîştiyc û me zulm lê kiriye, wê hingî re-
hetiyekê bide min. Ev pcşniyaza tc pêşniyazeke baş e, lê belê ka kî c
wê fonê peyda bike? Ger hûn li bendc bin ku wê Tirkiye foneke
wcha ava bikc, vala yc, çênabe. Lc ger fonekc wcha peyda bibe,
bcrhcmên kurdî wergerin tirkî û berhcmên tirkî jî wergerin kurdî,
bi ya min gaveke pir girîng e.

Nûdem, No: 14, 1195
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ARIF DAMAR: "EZ DOSTE MUSA ANTER BUM"

Arîf Damar yek ji şaîrên Tirkiyeyc yê bi ber û bijarte ye. Wî heta
niha zêdeyî deh pirtûkên şiîran nivîsandiye. Herweha ew yek ji

çepên Tirkiyeyê yê kevin e. Me ji bo xwendevanên Nûdemê ev
hevpcyvîna li jêr pê re çêkir:

Nûdem: Di kovara Teni Diisiin de riinistinek li ser heUtesta tirH
hebû. Ez bawer dikim tu Uî, Kemal Özer Uî, Can Tucel Uî. H4n li
serheUtesta tirkîyapistî 1980 4 beriwêpeyivUnîn. Ger mirov helbesta
beri 1980 4 ya pişti wê beramberi hevdu bike, U ya te çi pêsketin, an
jî çiguhertin heye?

- Niha, berî darbeya 1980 li Tirkiyeyê helbestkar û nivîskarên
sosyal-realîst hebûn, pir bûn, lê belê pişti hatina cûntayê, gelek ji
wan hatin girtin, îşkence dîtin, pirr asteng derketin pêşberî wan.
Gelekan ji wan jî xwe kisandin quncikên xwe û bêdeng man. Yanî
darbeya eskerî darbeyek li hunera pêşverû jî xist.

Gotina min ya sosyal-realîst bila şaş neyê fêhmkirin. Di eslê xwe
de huner îndîvîduel e. Helbestkarên mezin mîna Nazim Kikmet û
Pablo Nerûda jî îndîvîduel bûn. Lê belê îndîvîduelên ji pirraniyê
bûn. Ez jî helbestkarekî weha me. Lê ez perçeyek ji gel im. Dilşahi-
yên min, xemgîniyên min bi temamî bi bûyerên dvakî ve girêdayî
nc.

-Rewsa heUtesta tirkîya diplana navneteweyi de çawaye?
- Ez dikarim vê bibêjim, berê edebiyata dinyayê, helbesta dinyayê

li Tirkiyeyê zêde nedihate zanîn. Lê îro êdî ji edebiyata dinyayê ge-
lek berhem rêne wergerandin. Di nava van wergeran de helbest jî
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rihekî berbiçav digire. îro hclbesta dinyayê li Tirkiyeyê baş tête ta-
qîbkirin. îro ji helbesta Emerîka Latînî, ya Emerîka, ya Fransayê bi-
girc, hcta ya îtalya û Yunanîstanê li Tirkiyeyc tcte zanîn. Gava mi-
rov li van helbestan dinihêrc, helbcsta tirkî qet ne kcmî wan e. Ji

ber ku tradisyoneke hunera helbestê jî li Tirkiyeyê heyc. Tradsiyona
edebiyata Dîwanê, ya hozanên gel mîna Pir Sultan Abdal, Dadalog-
lu, KörogMu û hwd. hcye. Loma, ji xwe li Tirkiyc di nava şaxcn edc-
biyarê dc hclbest ya herî li pêş e. Hdbesta tirkî ji çîrok û romana wê
pêşdetir e. Ger îro helbesta tirkî di plana navneteweyî de mîna hel-
besta yunanî, ya îtalî, ya fransî deng nedabe, ji ber zimanê tirkî tê, ji

ber ku ew bi zimanê tirkî hatine nivîsandin. Şansê zimanc tirkî mîna
yên zimanên din tune ye.

Li Tirkiyeyê helbestkarên mezin hene, lê haya dinyayê ji mezina-
hiya wan tuncye.

- Gekk nivîskar U heUtestê dest U nivîsandinê dikin 4 paşê derbasî
şaxên din yên edebiyatê mîna çîrok, roman, piyes 4 hwd. dibin. Lê yê
te, mina xortekî heftê salî tu hêjt heUtestan dinivîsînî. Ji bo çi tu der-
basîprosayê neUîyi?

- Ji bilî helbestan min hin tiştên din jî nivîsandine. Xebata min ya
li ser romanan jî çêbûye, min hin çîrok jî nivîsandine. Lê belê mijû-
liya min ya sereke helbest e. Ji ber ku şerdên zehmet yên jiyanc des-
tûr nedida ku cz bikaribim bi salan li scr berhemekê rawestim. Ji bo
jiyanê diviyabû min ji bilî edebiyarê karin din bikira. Ez gelek salên
dirêj di fabrîkayan dc mîna midûr û ckonom xcbifîme. Ev karên
zehmet in, mirov pê diweste. îcar digel vê zehmeti û westandinc,
şerdên xerab ycn siyasî rê li ber gelek tiştan digirt. Di sala 1963'an
dc, ji bcr hczkirina min ya pirtukan, min pirtûkxaneyek vekir, lc be-
lê wc jî gclek wextc min digirt û hatina wê pir kêm bû. Di nava van
hemû bêîmkanî û teşqelcyan de, min helbestnivîsandina xwe dom
kir, cz têk neçûm, min li ber xwe da û heta îro jî ez her helbestan
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dinivîsînim. îro nêzîkî deh pirtûkên min yên helbestan henc.
- Ez dizanim ku tu yek ji çepên kevin î, ji berfikrên xwe yên siyasî

tu digirtîgehan de razayî. Gelo cara dawî tu kengi hatigirtin 4 se-

demagirtina te çi b4?
- Cara dawî ez ji ber helbesteke xwe hatim mehkemekirin. Ew

helbesta min jî helbesteke kevin bû, min di salên şêsti de nivîsandi-
bû, lê ew di sala 1982'an de di kovarekê de hate weşandin. Ji ber
wê ez dame mchkemc lê ez nehatim girtin. Ez di sala 1984'an de jî
hatim girtin. Ew jî hinan li min gilî kiribûn, ku min di pirtukxaneya
xwc dc propaganda kiriye. Li ba polîsên siyasî îfadeya min hatibû
girtin. Ez hingî di hucreya siyasiyan.de dimam. Di wan hucreyan de
tije xortên şoreşger bûn ku îşkenceya nedîtî li wan dihate kirin. Yê

min jî çavcn min girê didan, ez dibirim odeya îşkencê û ji min pirs
dipirsîn. Ji min re digotin ku cz endamê TKP me. Lê ger TKP'yi-
yan bibihîstana ew ê bikeniyana. Ji ber nivîseke ku min di kovara
Yilmaz Gûney de nivîsandibû de, wan çûyina min ya welatên sosya-
lîst qcdexe bûbû. Ez bi antî Sovyetizmê ve sûcdar dikirim.

Dewlctê xwest min ji madeyên 141 û 142'an ceze bike, gava bi
ser nekctin, vê carê jî bi qanûnên sazûmana leşkerî, ez sê mehan
mehkûm bûm, ez di 84'an de du mehan razam. Pişti ku ez derke-
tim min pirtûkcke din nivîsand, min bi wê pirtûkc xelat wergert û
wê ycka han jî azadiyek da min.

- NUta di ser wê dtrokê re deh sal derbas Uîne. Gelo li Tirkiyeyê di
warê azadiyafikrê de tuguhertin çêbûne? .

- Ez dikarim vê bibêjim, madeyên 141 û 142 hebûn ku li Tirki-
yeyê azadiya mirovan bi sînor dikir. Yek jî madeyek 163'an heye ku
ew jî li dijî şerîetparêziyê ye. Gava rewşenbîran xwestin madcyên
141 û 142 rabin, wan herweha xwestin ku madeya li dijî şerîetparê-
ziyê, 163 jî rabc. Bi a min ew li vir xapiyan. Ji ber ku şerîetparêzî ne
demokratîk e, ew li dijî sîstema medcnî ye. Vê carc jî, ji bo ku dew-
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let valahiyekê dagire, madeya U terorê re têkosîn derxistin. Ji aliyekî
de mirov dikare bibêje ku madeyên 141 û 142 rabûne. Ez niha mi-
rovekî ku wexti têkeve 70 saliya xwe, û hinekî jî navc me rê zanîn.
Ez bawer im wê ji ber vê yekc be, ku êdî pişrî 1984'an ji ber pirtûk
û nivîsên min, tu ceze ji min re nehat, an jî tu mehkeme di derhcqa
min dc vcnebû. Lê bclê, nivîskar û şaîrcn dwan hene, hê kes wan
nas nake, cw ji bo nivîsên xwe û şiîrên xwe dikevin girtîgehan.

- Mumkun e, tesîra bi emirUin 4 navê te hebe, U îro digirtigehên
Tirkiyeyê degekk xortên kurd, niviskarên kurd 4 heta nivîskarên tirk
ku behsa pirsgirêka kurdan dikin, hene. Bi taybetî di vê dema dawiyê
de,gekk rewsenUrên tirkanjî dest U munaqeşeya pirsgirêka kurdan
Hrine, heta serokcumb4r Suleyman Demireljî behsa realîteya kurdi
filan kir, U beU em diUnin ku di vê dema dawî de mîna ku li dijî
kurdan jenosidekê destpê kiriye, gundên kurdan têne şewitandin. Ev
çawaye, hem realîteya kurdan qebûl dikin, hemjî taviU înkar dUtin.

Hem dibêjin kurd birayên me ne, hemjî maUn birayên xwe disewitî-
nin, bajarên wan wêran dikin, êgir bi daristanên wan dixînin. Nê-
rtna te di derheqa vêyekê de çiye?

- Ez bi vê rewşa han ji dilxemgîn dibim. Ez pir li dijî vê yeka han
im. Li gorî nêrîna min ev pirsgirêkeke demokrasiyê ye. Li Tirkiyeyê
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hatin ku gund têne şewitandin. Lc serokwezîr, wezîrê karê hundur
vê yckê înkar dikin, qebûl nakin. îro li Tirkiyeyê eskerî çi bibêje,
meclîsa Tirkiyeyc nikare li dij derkeve, qebûl dike. Mescle "Milli
Gûvenlik Kurulu" naxwazc "Olagan ûstii hal" rabe, medîs jî mec-
bûr vê qebûl dike. Yanî li Tirkiyeyê medîs bc tesîr e, eskerî Tirkiye-
yê îdarc dikc.
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4 hwd. hatin U kar anin, mîna rewşenUrekî tirk ez bawer dikim tu
dizanî ku li Tirkiyeyê pirsgirêkeke kurdan heye. Ji bo çareserkirina vê

pirsgirêkê, çi cekbpêsniyazên te hene?
- Bi a min kurd milcrî cihc yc, divê cw li Tirkiyeyê bikaribin bi zi-

manê xwe bixwînin û binivîsînin, di radyo û televizyonan de weşana
bi zimanê kurdî bête kirin, zilma li ser kurdan rabe. Lê ger mirov
pirsgirêkê nc weke kurd, lê weke Tirkiyeyê bigire dest, wê baştir be.
Mesclc gava mirov dibêje Emerîkayî, di nav wan de îngilîz hene, al-
man hene, îtalî hene, spanî henc, cihû hcne û hwd. Ev hemû Eme-
rîkayî ne. Gava em bêjin Tirkiycyî, kurd jî dikevinc, çerkez jî, laz jî,
crcb jî. Gclo min bi te da fêhmkirin? Yanî ger mirov bibêje Tirkiye-
yî wê baştir be.

- Gelo U ya te, rewşenUrên tirkan bi qasî ku pêwîst e zilma li ser
kurdan, zilma U ser ziman 4 edeUyata wan, zUma li ser kultur 4

foUdora wanprotesto dUdn?
- Tu bala xwe bidiyê, li Tirkiycyê yek ji wanên ku herî pir li ser

pirsgirêka kurdan radiweste, îsmaîl Beşîkçî ye û ew bi xwe tirk e. Ez
îro ne bawer im ku li Tirkiyeyê, tu nivîskarên tirk, tu alim û rewşen-
bîrên tirk bixwazibin ku kurd bênc pelçiqandin. Lê hinek kovar û
rojname, hinek kanalên televizyonan vê pirsgirêkê nabînin û bi navê
rewşcnbîran tevdigerin, ez bi xwe dibêjim, ew ne rewşenbîr in. Ji

xwe pirsgirêka kurdî li Trikiyeyê heta tabu bû, kesî newêrîbû behsa
vê pirsê bikira. Ev tabuya han di dema Özal de şikest. Lê ew jî di vc
pirsê dc çiqasî ddî bû nayc zanîn. Ez bi xwe ne bawer im ku wê pir-
sa kurdan bi riycn eskerî werc çareserkirin. Yanî tu rabî gundên kur-
dan bişewitînî, kurdan ji cih û warên wan koçber bikî, ,ev ne çarese-
riya pirsgirêkê ye, ev pirsgirêka ku heye mezintir dike. Ez bi xwe li

gel çarcseriyekc siyasî mc. Divê pirsgirêka kurdan bi awayekî aşfî, bi
riyckc siyasî çarescr bibe.

- Piraniya tirkan, piraniya siyasetvan 4 rewsenUrên tirkan dibê-
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jin ku ew bisedsalan U kurdan rejiyane, keç dane wan, ji wan zewi-
cî ne. Pirsa min ev e,gelo haya rewsenbîrên tirkan çiqasiji edebiyat 4

kultura kurdan heye? Tu U xwe çiqasi edebiyat 4 kultura kurdî nas
dM?

- Ez bi xwe bi kurdî nizanim. Lê hindik be jî haya min ji cdebiya-
ta kurdî hcyc. Dcmekê Mem û Zîn dihate firotin, min ew kirî û
xwend. Min hin şiîrên Cegerxwîn jî ku wergeriyabûn tirkî xwendi-
ne. Wekî din li Tirkiyeyê gelek nivîskarên ku bi eslê xwe kurd in lê
bi tirkî dinivîsînin, hcne. Wek mînak, Cemal Sureya kurd e, Ahmed
Arîfkurd e, Yaşar Kemal kurd e, lê wan berhemên xwe bi tirkî nivî-
sandine. Gelo bi kurdînivîsandin ji wan re zehmet bû, wan çima bi
kurdî nenivîsandine, ez nizanim. Min Cemal Sûreya baş nas dikir,
wî bi kurdî nizanîbû. Lê ger nivîskarên bi eslê xwe kurd, bi kurdî
binivîsandina, wê îro zanebûna me ya di derheqa ziman, edebiyat û
kulfura kurdî dc zêdetir bûya.

- Gava min xwe bi we mîna niviskareH kurd ku U kurdî dinivîsî-
ne, da naskirin, we çi hîs kir? H4n li Tirkiyeyê pêrgî mirovên wisa
tên?

- Ez bi xwe dostê Musa Anter bûm. Min di salên sihî de ew di
nava TlP'ê de nas kir. Demekê mala wî pir nêzîkî dikana min ya
pirtûkan bû, me gelekî hevdu didît. Min pir jê hez dikir.

-Bi taybetîpiştî saUn 80'ê, bi hatina c4ntayê 4 U derketina kur-
dan ya derveyî weUt re, di ziman 4 edeUyata kurdî degeşb4nekê dest
pê kir. îro li Swêd 4 li hin welatên din yên Ewritpayê di warê siîr, çî-
rok 4 romanê de mînakên bas têne pêskêskirin. Gekk kovarên xwer4
U kurdî derdikevin. Digel vêj'î, hê li Tirkiyeyêji hin der 4 doran, hin
niviskar 4 rewsenUr dibêjin ku zimanê kurdî tuneye, ew U tenêji sî
gotinanpêk tê. Tuji van cekbmirovan re çi dibêjî?

- An hinek ji wan bi rasrî nizanin, an jî ew pir di bin tesîra îdeolo-
jiya fermî de ne. Çawa dibe ku mirov di roja îro de kurdan û zima-
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nê wan înkar bike. Bi cildan pirtûk li ser dîrok, ziman û edebiyata
wan hatinc nivîsandin. Bi cildan pirtûk li ser gramera kurdî hatine
nivîsandin.

-Biya te têHliyeke têrker di navbera rewsenUrên kurd 4 tirk, ni-
viskarên kurd û tirk de heye?

- Ez bawer im gcr li Tirkiycyê nivîskarên kurd hebin, wê di nav-
bera mc dc jî rêkiliyekc baş hcbe. Lc tiştê cz dizanim li Tirkiyeyê,
kesên ku bi kurdî dinivîsînin an funene, an jî gelckî hindik in. Loma
cm qct pêrgî wan nehatine. Lê kescn ku bi cslê xwc kurd in lê bi
tirkî dinivîsînin, hemû dostên me ne, em di nava hcvdu de ne. Tir-
kiye nc mîna Ewrûpa yc. Va ye hûn dibêjin ku li Ewrûpa şiîrên kur-
dî, drokcn kurdî, romanên kurdî tcne nivîsandin. An jî hûn kovarc-
ke wcha bcrfireh mîna Nûdemê derdixin. Lê li Tirkiyeyê tiştekî wisa

tuncye. Ev dibc ku jî ji ber qedexebûna zimanê kurdî tc. Yanî îro cz
li Tirkiycyê dcr û doreke edebî, komeke edcbî ya kurdan nabînim
ku têkilî di navbera me de çêbibin.

Nûdem, No: 18, 1996
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AVAKTRE KURDISH ROCK; CIWAN HACO

Nûdem: Têgotin ku mirov hînî hunerê nabe, U mirov huner-
mend tê dinyayê. Tuji vêyekê re çi dibêjî?

Ciwan Haco: Bi baweriya min huner di dereca yekem komele-
yek hcst e û hest jî ew tiştin ku nayêne hînbûn. Behremendî (ta-
lant) bc goman nabe nesîbê her mirovî, loma jî mirov dikare bêje
ku mirovê hunermend gava tê dinyayê di cewherê wî yan wê de ra-
yê hunermendiyê heye. Kî dizane belkî niha zanyarên teknolojiya
gênan (gcnteknologi) dikarin bizanibin ka kî ê bibe hunermend û
kî nabe?! Lê em hemû jî dizanin ku behremendî dereceyên wê jî
hene, hin kes biserdikevin û tiştên hêja diafirînin û hin jî li paş dimî-
nin. Her çawa be, behremendî nagihije pêpelûka hunermendiya baş
eger bandûra hişmendî û zanînê lê çênebe, eger neyête şahîkkirin û
bipêsve nekeve.

- Muzîkji bo te çiye, tê çi maneyê?
- Muzîk ji bo min îro pîşe û wateya hebûnê ye. Ez xwe pê xwedî

dikim û bi xêra wê maneyekê ji jiyanê re dibînim. Lê belê eger pirs
ew be gelo muzîk çi ye, ez ê hinekî bi şûn ve vegerim. Muzîk mîna
fênomeneke dvakî her û her û bi dezgehên olî ve girêdayî bû. Di
dvakên prîmîtiv de jî herweha hisk bi teqsên (ritual) dhêreng ve gi-
rêdayî bû. Paşê di dvakên derebegî de, ji bilî wezîfeya ayinî, muzîk
bû xwedî wezîfeyeke bêhtir dinyayê û motîvên ji olê der di muzîkê
de peyda bûn û navê vî şêweyê muzîkê ku ta roja îro pir belav c,
muzîka gelêrî ye, ku bi xêra dengbêjan jîndar maye. Li welarê me ji
sedê salan ve, û belkî jî ji hezarê salan ve, ev rengê muzîkê serdest e
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û hcr weke xwe maye. Li welatên xelkê û yên dran ji hemdema na-
vîn vc muzîkvanên kuhne, yanî komponîst, peyda bûne û îro li pira-
niya dinyayc muzîk amojgeheke (institution) bi serê xwe ye. Loma
muzîk bcrî hcr tişti fênomeneke dvakî ye, û rewşa wêran ya muzîka
kurdî ji rcwşa wêran ya dvata kurdî tê.

- Tu muzîka xwe çawan çêdiH? Tu li ser notayê dixebitî an mîna
gekk hunermendên kurd bê nota dixebitî?

- Ez carcaran notayc bikartinim, lê baweriya min bêtir bi îlhamê
hcye, yanî cgcr bû û awazck hate hişê min, berc pir kurt be jî, ez
yekser tomar dikim û li ser bingeha wê kurteawazê stranê dihûnim.
Gelek caran jî bi tevayî, ez û sazbendcn ku bi min re lêdixin, bi hev
re dixebifin û rengê stranê yê dawî didinê.

- Girtngiya notayê di muzikê de çiye?
- Girîngiya notayê bi ya min cw e ku muzîk li ser kaxezê were

qeydkirin û bi vî awayî her kes li her devera cîhanê bikaribc bixwîne
û lêbixc. Ev nirxa bêhtir di muzîka orkestralî û koralî de tê xuyaki-
rin, ji ber ku parçeyên muzîkê pir dirêj in û wekî din jî hejmara saz-
bcndan yan jî dengbêjan pir zehf e. Di muzîka min de ev pir ne gi-
rîng e, lê ez dîsa jî dibînim gaveke bi pêş de ye dema muzîkvan bi

notayê bixebite.
- Di stran 4 awazên kurdîyên klasik de dewkmendiyeke xurt xuya

dike. Gelo hêza vê dewkmendiyêji ku tê?
- Dewlemcndiya muzîka kurdî ya klsakî li ba piraniya kurdan ha-

tiye pejirandin û hinek rasti di vc îdiayê de heye. Pirrengiyeke ku
nayê înkarkirin di zargotina kurdî de heye û ev jî cihê serbilindahiyê
ye. Lê belc tiştekî diyar e ku muzîka kurdî di warê miqamên muzî-
kê dc ji muzîka cîranên xwe, çi ereb, tirk, yan farisan dewlemendtir
e. Pirrcngîtî jî bi baweriya min nêzîk bi siruşta Kurdistanê ve girê-
dayî ye. Çiya û şaxên bilind, newal û geliyên kûr hiştine ku komele-
yên biçûk û belav li seranscrê wclêt, ta radeyekê, bi awayekî ji hev-
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qut û otonom bijîn. Pirrengîti di muzîkc de, mîna gelek aliyên din
yên jiyanê, ji vê tê.

-Lê te xweji tradisyona muzika kurdiya klasik qut kiriye. Çima?
- Ev îdiayeke ne rast e. Bê goman muzîka min nc tradisyonî ye,

yan jî kevncşopî ye mîna hin dibêjin, lê belê min xwc ji muzîka kur-
dî qut nekiriye. Ez li Kurdistanê mezin bûme û li ser muzîka kurdî
hatime perwcrdekirin û zargotina kurdî di xwîna min de ye û nika-
rim xwe jê bişom. Tona bingehî di muzîka min de her kurdî ye,
wckî din jî êlêmenrên folklorî di muzîka min de pir in û diyar in, çi

newhirandin yan jî qîr kirin. Wekî din jî stranên xurû gelêrî, mîna
"Ziiavê" ya Miradko, dibêjim.

-EdeUyata modern, hunera modern, muzîka modern Upiranîji
civatên modern dertên 4 xîtabî mirovên civatên modern dUtin. Gelo

ger emji muzîka te U rê bikevin, em ê UkariUn Ubêjin ku ev cekbê
jiyana modern di civata kurdan dejîpeyda bûye?

- Bê goman, erê. îro belkî zêdeyî ji sedî heftêyê kurdan li bajaran
dijîn, çi li Kurdistanê û çi li metropolên dagîrkeran. Nêzîkî nîv mîl-
yon kurd jî li Ewrûpa û Emerîkayê dijîn. Jiyana modern bi xêra tek-
nolojiya taze gihîştiye ta bi gundan jî. Wekî din jî xwendin di salên
dawî de pir belav bûye û hejmara kurdên xwedî tehsîla akademî her
diçe zêde dibe. Tevî vê qasê, eger jiyana modern di nava kurdan de
hewqasî ne belav bûbe jî, sedema wê rewşa konevaniya ku taqeta
gelê kurd û potansiyela wê ya modern difetisîne. Lc nîşanê jiyana
modern li ba kurdan di her warî de xwe didine der, di muzîkê de,
di sînemayê de, di warê ragihandinê de (MED TV), di siyasetê de û
di warê çapemenî û rojnamevaniyê de, kovara we jî nîşaneke vî tiştî
ye. Lê pêwîst em ji bîr nekin ku em li gora xelkê hîn pir lipaşmayî
ne.

- Lê beU motîvên civatên modern ne ser 4 pevç4n, kustin 4 koçki-

rin e; probkmên îndîvîd, psîkolojiya civatê, evîn, erotizm 4 Irwd e.
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Çima motîvên di vî babett de di muzîka kurdîya îroyîn de kêm in ?

- Ev tişt rast c. Muzîk mîna şêwcyckî xwederbirînê (te'bîrê), hel-
bct wê problcmê dvakc ji xwc re wekc motiv bigire. Promlemên ku
tc li jor anîne ziman, problemên dvakên îndustriyalîst in. Civaka
me jî mîna dvakeke li ser riya modernîtiyc pirsgirêkên wê yên bi vî

hawî henc, lê nc bi dijwariya wan dvakan. Li welatê me dagîrkerî
sedema hcr tişti ye, cm wisa bawer in ku rizgarbûna Kurdistanê dê
hcmû probleman çarcser bike. îndîvîd di vê merhelê de ne hewqasî
di navenda mitalan dc ye, û ev jî rê famkirin. Ger tu îro bala xwe bi-
dî Bosnayê tu yê bibînî ku rewşa welatê wan gişt hema motiva ten-
ha yc ku hunermendê wan pê mijûl dibin, digel ku Bosna berc ne
wisa bû û hunermendên wan mîna yên hcr civakên modem mijûlî
pirsgirêkên din bûn.

Wekî din jî hêja ye bcjim ku motivên muzîka roavayî ne tenê
ewên te li jor goti nc, muzîkvanên Rock li Emerîkayê sercşayiyeke
mezin ji hukûmetcn welêt re çêkirin derbara pirsa şerê li dijî Vîetna-
mc; îro jî birçîtî, fcqîrî li dinyayc û rewşa hawîrdorê têmayên ger-
mîn bona muzîkvanên roavayî ne.

- Gava mirov klasîfikasiyoneke muzîka te bike, mirov ê muzîka te

têxe Hjan kategoriyê?
- Ev pirseke ku pir ji min tê pirsîn û bersiva wê ne hêsan e. Di

muzîka min de clemenrên ji gelek texlîtê muzîkê hene, mîna blues,
rock, jazz û hwd. Û weke min gotî muzîka min di hîmê xwe de
kurdî ye, û ji her cûreyên muzîka kurdî element tê de hene. Li Ew-
rûpa van salên dawîn di nav komeleycn mahcir de, nemaze li Brî-
tanyayê, tcvgerekc muzîkc bi hêz peyda bûye. Bi vê re temia "eth-
nic rock" hatiye meydanê û di dinyaya muzîkê de cihê xwe girtiye.
Muzîka min jî bi gclek awayan dişibe vê texlît muzîkê. Bi baweriya
min tcrma "kurdish rock", yanî rocka kurdî, wc navckî di cihê xwe
dcbc.
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- Muzika Emerîka Latinî, ya ereU, yafransî, ya ewr4payî bigisti
navneteweyt b4ne;gelo sebebên ku heta niha muzîka kurdî navnete-
weyî neUîye, çi ne?

- Navnctewîbûna çi muzîkê û çi hunerên din pirseke piralî ye.
Ew hem aborî ye, hem konevanî ye, hem zimanî ye, hem teknolojî
ye, hem dîrokî ye û hem jî hunerî yc. Eger muzîka ewrûpayî îro
navnetewcyî yc, ew ji giranî û girîngiya Ewrûpa di qada dinyayê de
rê. Çawa îro Roava hewl dide uslûbê jiyana xwe, nirx û baweriyên
xwc bi cîhanê tevî bide qebûlkirin mîna norma herî rast û baş, û ta
radeyekê bi ser ketiye, wisa jî hewl dide çanda xwe, di nav de mu-
zîk, bi eynî şêweyî bide pejirandin. Bona vî tişti ev welat her wesîle-
yan bi kar tînin, caman bi xweşî û temakirinê û caman bi tehdît. Lê
helbet evê bi ser biketa eger muzîka wan nexwedî nirxekî hunerî
baya. Ev nayê înkarkirin. Mebest ew e ku navneteweyîbûn şertên
wê hene ku li ba kurdan hal hazir peyda nabin. Yek dezgeheke kur-
dan ya navneteweyî nîn e, di dinyayê de kurd hatine naskirin ku ne
xwcdî çandeke kevnar û berfireh in, muzîka kurdî şêweya wê ji her
alî ve nizm e, muzîk nebûye îndustriyeke qayim, em hindik in û ji
dinyayê îzole bûne.

- Têkiliyên huner 4 polîtikayê divê çawa bin? Tu huneraji bo polî-
tikaya rojane çawan dibînî?

- Bi baweriya min huner û polîtîka ji hev nayên cudakirin. Tesîra
polîtîkayê li ser jiyana ,mirovan ya rojane heye, û loma jî tesîra wê li
ser hunerê jî pir mezin e. Li welarê me tenê ji ber ku dengbêj bi
kurdî stranan dibêje tê girtin û kuştin. Hunermendî, eger bi kurdî
be, ji aliyê dagîrkeran ve mîna çalakiyeke polîtîkî tê nirxandin.

Huner dê tu caran meda xwe nestîne eger ne azad be. Loma hu-
ner gereke dereceya yekem bona azadiya xwe li ber xwe bide. Aza-
diya huner jî bi ya netewê ve girêdayî ye. Lê kêfarata huner bona
azadiyê û jiyaneke bi rûmet bi rizgarbûna welat dawî lê nayê, ew
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kêfarateke bê dawî ye. Huner xwederbirîna wijdanê gel e, û wijdanê
gcl bi polîtika rojanc nalive. Polîtika rojane pîşê siyasctmedaran e,
ne yê huncrmendan e.

Nûdem, No: 17, 1996
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GULISTAN: "DI STRANEN KURDAN DE
LÎBERALÎZMEK HEYE"

Nûdem: Gelo em dikarin hineH Gulîstanê nas Ukin? Gulîstan
kîye, ji ku ye, niha li ku dijî?

Gulîstan: Zehmet e ku mirov behsa xwc bike, lc cz c dîsa jî hewl
bidim ku hinekî xwe bidim naskirin. Ez li gundekî di navbera Wê-
ranşar û Siwêregê de hatime dinyayê. Ez heta şeş saliya xwe li wî
gundî jiya me. Paşê me mal bar kir Wêranşar. Li wir jî em deh salan
man. Pişti wê jî ez hatime Ewrûpa. Yanî ez di şanzdeh saliya xwe de
derketim Ewrûpa û ew roj ev roj e ez li Ewrûpayê dijîm. Niha jî
mala me li Swêdê ye, ez li bajarê Uppsalayê bi kurê xwe Serxwebûn
re dijîm.

- Tu di şanzdeh saliya xwe de derketî derveyi weUt 4 her di şanzdeh
saliya xwe dejî U hunermend Şivan re zewicî. Berî ku tu derkevî der-
veyî weUt me tu dengê te neUhîstibu, me bêtir dengê te bi derketina te
ya derveyî weUt re Uhîst. Gelo hunermendiya te bi derketina te ya
derveyî weUt re destpê kir, an berêjî têkiliya te U muzîkê re heb4 ?

- Mîna tê zanîn huner li Kurdistanê ne zcde populer bû. Bi tay-
beti hunera muzîkê li gelek deverên Kurdistanê tistekî neyînî dihate
dîtin û hunermend jî kesên di dvatê de endamê sinifa dudan an sisi-

yan bûn. Bi gotineke din, ne malmezin û esilzade bûn, lê belê qere-
çî bûn, mirirb bûn. Di dvatek weha girfî de geşbûna hunerê jî ne
ewçend hêsan e. Ez jî ji malbateke şêx têm, ku xwediyê gelek mirî-
dan bûn. Di malbata me de bi erbanê qesîde û methiyeyên dînî di-
hatin gotin û diya min jî yek ji wan kesan bû an yek ji wan jinan bû
ku bi dengekî xweş qesîde û methiye digotin. Gotina diya min tesî-
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rek li scr min jî hist. Min jî car caran bi wê re, an jî bi tenê qesîde û
methiye digofin û dengê min dihate ecibandin. Lc ev nayê wê ma-
neyc ku min ji muzîkc fêhm dikir, an jî ez bi zanebûn li ser hunera
muzîkê hûr dibûm. Biçûktiya min di der û doreke weha de derbas
bû.

- Tegot kesên ku U hunera muzikê mij4l diUîn biçûk dikatin di-
tin, heta ciheHşerm Uî. Gelo evji bojin 4 mêran eyniUî?

- Ji xwe di dvata kurdan ya kevin de, ji bilî hin tesadufên weke
Eyşe Şan û Meyremxanê, huner ji jinan re şermck bû. Ger ji mêrên
bi huncra muzîkê rc mijûl dibûn rc, mitirb an jî qereçî bihata gotin,
ji jinan re gclek tişrên din dihatin gotin û gelek nehcqî li wan diha-
tin kirin. Ji jineke esilzade û eşîr re ne hêsan bû ku bi hunera muzî-
kê daketa. Wek mînak, li herêma me çend jin hebûn ku di dvatan
de û di odeycn gundan dc distiran, lê kesî ew nas nedikirin, eşîreke
wan ya xuyayî tune bû, ew bêesil dihatin dîtin.

-Baş e, tegot ku di mala we de muzîha dînî dUtategotin 4guhda-
rtkirin...

- Ne bi tcnê muzîka dînî, mesde diya min pir li Eyşe Şanê jî guh-
darî dikir. Tê bîra min sêlika wê kirî bû û lê guhdarî dikir.

-LêteU xwe çavên xwe bi muzîkeke dîni vekiriye. Tani li mala
we, di malmata weya şêx de qeside 4 meMye dUiatingotin 4 tujî U
wangîhayi. Lê mirov qet vê tesîrê di destpêka hunermendiya tedena-
Une. Ji muzîka dîni wêdetir, tu U muzîkeke soreşgerî, serihildanî 4

ya protestoyê derketi. Ji bo çi te hewcedariya muzîkeke bi vi babeti
dtt?

- Rast e, destpêka min ya muzîkê bi celebê ku te anî ziman, dest
pê kir. Û diviya bû jî wilo bûya. Ji ber ku dema me, dema tevger û
bcrxwcdaneke xurt bû, diviya min jî mîna hunermendekê cihê xwe
di wc berxwedanê de bigirta, ne bi tenê cihê xwe bigirta, herweha
diviya bû min bi muzîka xwe jî di refê pêşî de dh bigirta. Wekî din
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jî protestoyeke dvaka kevnar bû û di şûna wê de avakirina dvakeke
nû û bê sinifû berberî bû.

- Wek megot, mina muztkkar cara pêşî te li Ewrûpayê destpê kir.
Tu dikariji me re behs UH, gelo tu cara pêşî kengi derkett ser sehneyê

4 derketina ser sehneyêji bo te hîseke çawan b4?
- Gava ez derketim Ewrûpayê, hejmara jinên stranbêj gelekî hin-

dik bû, piraniya wan mêr bûn. Li Ewrûpayê hin xebarên grûp û
partiyên kurdan yên kulturî û hunerî jî hcbûn. Wan dixwestin bi ri-
ya hunerê jî xelkê şiyar bikin û vê yeka han jî destûr dida ku huner-
mend bi riyên çêkirina şevên kulturî derkcvin ser sehneyan û bi
stranên xwe hem temaşevanan bicoşînin, hem jî wan bêtir ber bi
xebata siyasî ve bikişînin. Tu ya rastî bixwazî, hunermendiya min ne
tiştekî plankirî bû, bi tesadufî bû. Ji xwe xwendin û zanebûneke
min ya li ser muzîkê jî tunebû. Lê cara pêşî gava ez li Almanyayê
derketim ser sehneyê, stranên min bala temaşevan û guhdaran ki-
şand, wan ji min re pir li çepikan xistin û çepikên wan hîsin huner-
mendiyê dane min. Her çiqas ez nebêjim piştî derketina wê şevê bû
destpêka hunermendiya min jî, dîsan ez bawer im ew bû tesadufek
ku min di hunera muzîkê de xebata xwe berdewam kir. Tiştekî din
jî heye ku divê ez ji bîr nekim, ew jî alîkarî, piştgirî û teşwîqa nas û
dostên nêzkî min bûn. Ez bawer im bêtir wan ez ajotim ser muzî-
kê. Ji bo berdewamkirina karekî piştgirî pir muhîm e.

-Biate hezkirina kurdan ji muzîkê re çawa ye? Tanî nifşê îro, ji
bo ku muzîka îro rewsa wan tîne zimanjê hez dikin, anjî U rasttj'i
bo ku muzîkeke bas tête çêkirinjê hez dikin? Gelo têgihîştineke muzî-
H, çiji atiyê hunermendên kurd ve, çijîji atiyêguhdar 4 muzîkhe-
zênkurdveheye?

- Gava mirov çavekî davêje kultura kurdan, ji ber ku kurdan fir-
senda nivîsandina bi kurdî nedîtine û ji jiyana nivîskî bi dûr mane,
wan her tim hîsên xwe, kulên xwe, elemên xwe, kêf û şahiyên xwe
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bi riya muzîkê û stranan anîne ziman. Ez dixwazim di vir de mîna-
kekê bidim, bi tayberî di şînên kurdan dc, yanî gava ku hinek dimi-
rin, jinekc ku xisûsî li scr yc mirî distirê û stranan çêdike heye. Şerek
ku di navbcra cşîran dc çêdibe, li scr cgîdî û şcrvaniya şcrkeran tê
gotin, li ser mcrxasiyê tc gotin, li scr tirsonekiyê tê gotin, li ser hez-
kirin û cvînê tê gotin. Bi kurrî di her şahî û şînên kurdan dc stran
heye.

Lê ji ber ku bazara kurdan ya muzîkê tune bû û dvata kurdan d-
vatekc girtî bû, îmkancn pêşdexistina muzîkê jî bi sînor bûn. Ev
muzîka gundî lokalîk dima û şansê wê yc ku li scranserî Kurdistanê
bclav bibe kêm bû. Ji bcr ku wê çaxê ne radyo hebûn, ne televizyon
hcbûn; gcr hebûna jî deriyên wan ji kurdan re girti bûn, îmkanên
kurdan ku bikaribin xwe di wan de bînin ziman tune bûn. Lê digel
vê jî, bi awayckî klasîk mirov dikare bibêjc ku hunereke xurt di nava
kurdan de hebû. Ew ne bi tenê stranbêj bûn, herweha lîstikvanên
tiyatroyêjîbûn.

- Tegotku di stranên kurdîyê klastk de mijara evînêjî ciheki digi-
re. Lê berdewamiya evînê mirov di stranên kurdî yên klasik de pir
pêrgistranên erotikjî tê. Dibe ku mirov vêpirsêji hunermendekî mêr
bike, ew U cekbekî din Ubersivîne. Geloji bo çi ewqas erotîzm, ewqas
gotinên vekirî di stranên kurdîyêngeUri de hene? Hcjmara vê cekb-
muzîH ne yek 4 dudu ne, hema çi Ugire, mijarên piraniya stratUn
kurdiyên klasîk erotizm e. Tu dikari mtna hunermendeke jin, sebe-

bên ku di civateke ku dijiyana rasti degekHgirtî 4 kevneperest e,

ewqas bi xurti erotizm derdikeve pêş, Uni ziman ?

- Ez bawer im piraniya stranên bi vî babctî ji aliyê mêran de hati-
ne gotin. Ji aliyê din vc jî, bcrî îslamê, di jiyana kurdan de, di stra-
nên kurdan dc lîbcralîzmek heye. Yanî kurd, dvata kurdan li hem-
bcrî nûyîtî û guhertinan ne ewqasî hişk bûn. Lê belê, divê mirov vê
jî ji bîr neke, yên ku crotîzm dianîn ziman bêtir mirirb bûn. Ew jî
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kesî ji wan re eyb nedidît. Kêfa xelkê jî ji wê yeka han rc hatiye û
wilo belav bûye. Ger yckî ddî rabûya di dvatê dc tiştekî wilo bigo-
ta, belkî pir eyb bihata dîtin, loma dvatê ew wezîfc danc wan însa-
nên ku dikarin wê yekê bikin.

- Lê mirov digekk stranan de diUne ku jin bi xwejî dibêjin, heta
j'i bo ku hezHrên xwe bi dest bixin, anjî xwe bêtirji bo hezkirên xwe
baJkJs bikin, pesnê stng 4 berên xwe didin 4 wan pêskişt hezkirên xwe
dikin.Em diUnin ku ev temaya erotizmêji aliyêjinan vejigekkiha-
tiye bi kar anîn.

- Lê cm nizanin gelo ev mcran li hev anîne, an jinan bi xwe goti-
ne. Mirov di gelck stranên kurdî de dibîne ku, mêr dibêje, keçê we-
ha got. Yanî, ew li ser navê keçikê jî dipeyive. îcar bi rasti keçikê
weha gotiye negotiye, em nizanin.

- ŞUta teji wêye ku wê mêr lipişt vê erotîzma di stranên kurdî de
Un?

- Nizanim, lê mîna ku bêtir bêhna mêran ji vê temayê tê.
- Bas e, bi taybetiji saUn heftêyi 4 vir ve, Ugotineke din, li bakurê

weUtji hisyarbûna kurdan 4gurrb4na tevgera şoresgert 4 kurdayeti-
yê 4 vir ve di muzîka kurdî dejîguhertineke Ungehîn çêUîye. Muzî-
ka kurdîya îroji aliyê tema 4 naverokê veji muzîka kurdîya do ha-
tiye birrin. Muzika evinî cihê xweji muzîkeke şoreşgerî re hiştiye.

- Di eslê xwe de, bingeha muzîka îro jî, dîsa muzîka kurdî ya kla-
sîk e. Ew kesên ku îro dibêjin em muzîkeke kurdî ya nû çêdikin jî,
dîsan ew ji muzîka kurdî ya klasîk xelas nebûne, praniya wan tradis-
yonel in. Ger tu vê sermayeya klasîk ji destc wan bigirî, tiştek di
destcn wan dc namîne. Ew bi tenê gotin û mesajê diguherin, yanî
ew bi tenê gotinên ajîtativ lê zêde dikin, lê bingeh dîsa muzîka kur-
dî ya klasîk e.

- Ma ev ne sasiyek e ku mirov naveroka stranên sedsalane biguhre
4gotinên vala têxiyê 4 U vi awayî stranên kurdîyên klsaHk biheri-
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mine?
- Mc gişan cv şaşî kiriyc. Ji bcr ku scrmayekc me ya zanebûna

muzîkê tunc bû. Ji me re gelekî hêsan dihat ku em bi tenê gotinên
stranan biguherin û wan ji nû ve bistirên. Ji ber ku sazî û muesese-
yên me jî yên ku pêşî li vc yekc bigirtina tunebûn, ev şaşiya han bi
hêsanî dikarîbû bihata kirin. Ez bawer im, ev tiştê han ji feqîrî û ji

nezaniya kuiturê çêdibû û hê jî çêdibe.
- Bas e, ji bokuev wereguhertin 4 ev zaneUîna kulturt ku tu behs

diHpêk were divê çi bêne kirin?
- Divê pir tişt werin kirin. Ger tu bala xwe bidiyê, îro dinya gclekî

li ser kulturê radiwcste. Gclek dewlet henc ku butçeyên mezin ji

kulturê û bi taybetî jî ji muzîkê re vediqetînin. Butçeyên ku ew ji

kulturê re vediqetinin, ne kêmî butçeyên din in. Ew kulfurê an jî

muzîkê luks nabînin, berevajiya wê, ew tiştekî bingehîn dibînin û
loma jî butçeyeke mezin ji muzîkê re vediqefînin. Tabî ez vê yekê
ne ji bo welarên dinya sêyemîn dibêjim. Rewşa welarên dinya sêye-
mîn kêm zêdc mîna rewşa kurdan e. Lc li Ewrûpa û li Amerîkayê,
gelekî li scr muzîkê rête rawestandin û pir qîmet jî didinê. Çawa ku
ji bo mirov bibe doktor û muhendîz xwcndina dibistanê pêwîst bc,
ji bo ku mirov bibe muzîkkar jî xwendina dibistanan pêwîst c. Lê
mixabin li ba me ne wilo ye. Ji bilî çend kesan, piraniya muzîkkarên
kurdan li ser mîrata awaz û stranên kcvin hunermendiyê dikin.

- Carinanger yek stranekê bibêje 4 dengê wî an j'î wê hineH xwes

be, civat wan teswîq dikin, dibêje dengê te xwes e, çima tu kasetan çê-

nakt. Bi rasti çêkirina kasetan bi tenê bi dengxwesiyê vegirêdayi ye,

an jî zanebûneke dinjî lazim e? Pirsa min ev e,gelo hunera muzîkê
ewçend hêsan e ku her kesê dengxweş Ukaribe kasetan çêUke?

- Mîna rê zanîn, muzîk beş bi beş in. Muzîka klasîk, jaz, pop,
rock, ya gelêrî û hwd. heye. Li Tirkiyeyê gelekî munaqeşcya muzîka
taybet tcte kirin. Lê ez bi xwe nc di wê baweriyê de me, ew muzîka
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ku ew jê rc dibêjin taybet% dîsan bingeha xwe ji muzîka gel disrîne,
gelek motivên muzîka gel tê de heye. Çêkirina muzîkeke nû ne tiş-
tekî hêsan c. Kesên ku dixwazin muzîkeke nû çêbikin, divê her tişrê
xwe bi xwe çêbikin. Lê mirov dikarc ji muzîka kevnar jî destkewrî
bibe û wê bi pêş bixîne. Loma jî divê zanebûneke mirov ya kûr ya
muzîkê hebe. Mirov dikare bi alîkariya hin enstrumanên nû şirovc-
yên xwe yên nû tcvlê bike. Lê divê mirov pir bi dîqet be, awazên
kevin, stranên kevin bi gotinên nû yên vala xcra ncke. Bi a min divê
mirov kesên ku dixwazin bi erzanî bibe hunermend teşwîq neke.

- Carinan U min wisa tê ku nemaze di van demên dawî de, di
muzîka kurdî de rîtm berîgotinê tê. Lê beU di muzîka kurdîya kla-
sik de,gotin navend e. Tani di muzîka kurdîya îroyîn de, bigotinên
rijandina xwînê, sewitandina gundan, kuştina zarokan, koçHrina
kurdan, wêrankirina weUt, U alikariya çepik 4govendê têgotin. Ev
ji çi tê?Ji bo çi wisaye?

- Ev ji wê nezaniya ku me berî niha behs kir, tê. Awaz û muzîka
govendan bi gotinên şoreşgerî û siyasî ve distirên. Gava rewş wilo
be, wê şaşî xwe beloq nîşan bide. Ev jî bi ya min ji bo humora kur-
dan, ji bo kultura kurdan tiştekî ne baş e. Ne bi tenê ne baş e, her-
weha tiştekî xerab e.

- Gava mirovguh dide muzîka kurdiya klasîk, ew mîna mekna-
tizê mirov ber bi xwe ve dikisîne. Mirov rehetiyekê, bêhnberdanekê hîs
dike. Mirov pê re digirî, pê re dikene. Mirov pê re dUsa dUte, pê re
xemgin dibe. Herweha mirov vê testra han, vêjidiliya han di stran-
bêjan dejî diUne. Ew U rastîpê re dijîn. . .

- Rast e, loma jî divê hunermendên îroyîn, çavekî biavêjin muzî-
ka kurdî ya do û li ser wê bikaribin hîmekî xurt ava bikin. Bi rasti
dengbcjên kevin bi stranên xwe guhdaran dibin dinyayeke din, bi
gotinekc din wan hîpnotize dikin.

- Lê tisteH din jî heye, êdî em di demeke din de dijîn, dema bajar-
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vaniyê; anjî dema komunîkasiyon 4 teknolojiyê. Jiyana gunditiyê li
paş dimine, ji berdêla wê cekbêjiyaneke nû derdikeve hemberî me. Si-
nif4 kategoriyên civatê karakter diguherin, ligorî vêjî stilajiyaneke
n4, daxwazên muztkeke nû jt derdikeve hoU. Di s4na muztka yek-

deng de, muzika pirrdeng dibe daxwaz 4 armanca nivşê n4. Geloji
kurdanyên ku Uxwazin bersiva vê demê Udin hene?

- Belê, henc, yek ji wan jî kurê min e. Wî niha bi her awayî bala
xwe berdaye ser muzîka nû. Ji ber ku kurd jî perçeyek ji dinayayê
ne, divê ew jî di nava guhertinên dinyayê dc bêne guhertin. Ne bi
tenê ji aliyê şikil ve, bivê nevê ji aliyê stîla jiyanc ve jî rêne guhertin.
Ev yeka han xwe di muzîkê de jî nîşan didc. Divê wilo jî bibe. Ji ber
ku îro bi hezaran, bi deh hezaran, heta ez dikarim bibêjim bi sed
hezaran xortêri kurdan li bajarên mezin dijîn. Ev nivşê han daxwaza
tiştê nû jî dike, ew nikarin di nava jiyana bajarvaniyê dc, mîna gun-
diyan bijîn. Xwestekên wan, armancên wan, dinyaya wan cihê ye.
Ez bawer im hunermendên ku bikaribin bersivên hewcedariyên
wan bidin, wê dîsa ji nav wan derkevin. Ji ber ku ez ne bawer im ku
wê hunermendekî gundî, bi kulurekc gundîtiyê li gor daxwaz û
hewcedariyên jiyana bajarvaniyê rabe.

- Tanî di navajiyana bajarvaniyê de, di stresajiyana bajaran de,

êdî hew muzîkafolklorîk mirov têr dike. Divê muzîkeke tigora vêji-
yanê hebe ku mirov têr Ube.

- Mirov dikare bibêje ku muzîk terapiya ruh e. Mirov dikare bi
muzîkê bigirî, bi muzîkc şa bibe. Hemû baberên ku mirov pê ruhê
xwe terbiyc dike, rehet dikc, têr dike, muzîk e. Ez dixwazim vc bi-
bçjim, jiyana ku em rojane dijîn û muzîk pir bi hev ve girêdayî ne.
Gelck caran gava ku dilê mirov teng be, mirov li muzîkê guhdarî
dike, dilê rnirov pê fireh dibe, jiyana reş li ber çavên mirov xweş di-
be, mirovjidiltengiya xweazaddibe.

- Tiştekî dinjî heye kugekk caran bala min dikistne. Hin komên
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muzîkê, anjî hin stranbêj bi enstrumanên ptodern, U beU bi kincên
foUtlorîk derdUtevin serdikû sehneyan. Tuji vê re çi dibêji?

- Gava dvatck wcre pekdqandin, hebûna wî were înkarkirin, ew
milet, ew dvat jî dixwaze xwe nîşan bidc, dibcje va ye cz hemc, ez
dijîm, tu çawa dikarî min înkar bikî? Heta niha ev kompleksa hebû,
cz bi xwe vê yekê weke kompleksekê dibînim. Me jî ev yeka kir. Lê
cz bawer im divê êdî kurd xwe ji vê kompleksê xelas bikin. Gava ku
mirov govendên fölklorîk bigire, an jî stranên folklorîk bibêje, cv
tiştekî tabiî ye ku divê mirov kincên folklorîk li xwc bike, lê gava
mirov stranên nû dibcje, qet jî pêwîstiya lixwekirina kincên folklorîk
nake.

- îro em diUnin hin keç 4 xortên kurdan hewl didin ku muzikeke
modern çêUkin; enstrumanên kurdi 4 ewr4payî, anjî cihanî tevlihev

dikin 4 muzîkekê derdixin. Ev muzikjiji aliyêgekk xortan ve têgir-
tin 4 hezkirin. Gelo tu hewldanên te 4 çêkirina muzîka n4 heye? An
j't tu hê liser riya xweya berêyi?

- Tu bêjî nebêjî pişti evqas sal mirov hewcedariya hin guhertinan
dibîne. Ji xwc jiyana me ya li Ewrûpa jî me dajo ser vê yekê. Roj ru-
neye ku em muzîka nû nebihîzin. Bi gotineke din guhên me fêrî
muzîka nû bûye. Ez bi xwe ji muzîka ku îro kurd çêdikin re nabê-
jim muzîka modern, lê ez dikarim bibêjim ev tecrube ne. Di pêşe-
rojê de dikare tiştên baş dcrkeve holê. Ez bi xwe jî dixwazim hin bi-
haratcn dinyayê tevlî xwarina xwe bikim. Yanî zcwqa ku ez ji muzî-
ka kurdî digirim, ez ji pop, jaz û bluz jî digirim. Muzîk zimanekî
navneteweyî ye. Ji aliyê din ve ez bawer im ku mirov muzîkê li gora
kultura xwe çêdike. Ger hunermendek xwediyê kultureke kûr be,
ew ê li gorî wê jî muzîka xwe çêbike.

- Gelo tu bi xwe muzîka xwe çawan çêdiH. Tu li ser notayê dixeUtt
anj't tu mînapiraniya muzîkkarên kurd bê nota dixeUti?

- Na, ez li ser notayê naxebitim. Ez bi xwe ne kompozîtor im û
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min ilmekî muzîkê yê kûr û dûr jî nexwendiyc. Ez bawer im di ca-
vata kurdan de pir kêm kcs li scr notayê dixebitin. Lê cz hêvîdar im
di pêşerojê dc cz ê xwe di warê muzîkê de kûrtir bikim û bbcwazi-
bim muzîkeke baş û bi demê re çêbikim.

- Gava tu U muzikê re mijûl nabî tu çi diH? Entresa te 4 xwendi-
nêçawaye?

- Ez hcwl didim ku pir bixwînim. Ez bi kêmanî rojê çend saetên
xwe didim xwendinê. Ez bi piranî edcbiyata bedew; roman, çîrok û
hdbestan dixwînim. Lc cv nayê wê maneyc ku cz dûrî xwendina
felsefe, psîkolojî û sosyolojiyê me. Ez vê xwendina xwe bi sê zima-
nandikim.

Nûdem, No: 16, 1996
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felsefe, psîkolojî û sosyolojiyê me. Ez vê xwendina xwe bi sê zima-
nandikim.

Nûdem, No: 16, 1996
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SEID YUSUF: "EZ AŞIQE TIŞTEN XWEŞIK IM"

Nûdem: Setd T4s4fktye?
Seîd Yûsûft Bavê min bi eslê xwe Rimî ye, ji hcla Bişêriyê hatiye.

Bişêrî li serxetê yc. Weke hûn dibcjin, li Kurdistana Tirkiyeyê ye.
Malbata min ji wir hatine binya xerê, ez bi xwe li binya xetê, li baja-
rê Qamîşloyê çêbûme. Ez di sala 1947^ de, li kolana Qudûrbegê
hatime dinyayc. Di yanzdch saliya xwe dc, cm çûne Enteriyê, cm
neh-deh salan jî li wir man.

- Gelo tu niha U ku dimini?
- Ez niha li Qamîşloyê dimînim.
- Di matttata wedetu hunermend heb4 ?

- Di malbarê de tu hunermendên wilo bi nav û deng tunebûn, lê
yên ku ji stranan û dengbêjiyc hez dikirin, hebûn. Bavc min bi xwe
gelekî nêzîkî hunera stranbêjiyê bû. Ew hostayê xaniyan bû, lê wî li

tembûrê jî dixist.
- Te U xwe kengî dest bi muzikê kir?
- Hema bêjc min di hifdeh-hîjdeh saliya xwe de dest bi muzîkê

kiriye. Lê min berê di dibistanc de distira û gelekî kêfa xwcndevan
û mamsoteyan ji dengê min re dihat. Lê bi profesyonclî min di huf-
deh-hîjdeh saliya xwe dest bi muzîkê kir.

- Em dizanin ku tu li temb4reke xwes dixt. Tu bi xwefêrt Udana
tembArê b4yt, an tu ç4 diUstanên muzîkê?

- Na na, ez neçûme tu dibistanên muzîkc. Ez xwc bi xwc fêr
bûm. Min radihişt tembûra xwe, ez diçûm malê û min bi saeran lê
dida. Ez di pratika lêdanê de xwe bi xwe fêr bûm.
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- Tegot ku te di hufdeh-hijdeh saliya xwe dest U muzîkê kir. Wilo

xuyaye kuewrojev roj e tu di nava cîhana muzîkê deyî?
-Bdê...
-Heta nUiaçendkasetên te derketine? Anjî sêlik 4 CD?...
- Heta niha 27 kasetcn min derkctine û ez dikarim bibcjim ku

stranek naşibe yeka din, strana ku di kasetekê de heye di yeka din
tuncye. Ji bilî van jî çi bigirc neh-dch kasetcn min yên bi tcnê cnst-
rumen hcnc. Ev ji muzîka tirkî, ya crebî û ya kurdî pêk rên û pirani-
ya wan yên reqsê ne. Gcr cm van jî bixine ser, zêdeyî sî kaseti çêdi-
be.

-Base, U tevayî mijara muzîka te çiye?
- Ez ji destpêkê ve pir ji stranên folklorî hez dikim. Bi taybeti ez

ji yên li scr gilî û gazinan, yên evînî û evîndariyê pir hcz dikim. Di
kultura mc kurdan dc li ser şer, pevçûn û kuştinê jî heyc, cz ji wê
hez nakim. Ez dikarim bibêjim ku mijara stranên min ji sedî not li

ser cvînê yc.
-Ji xwe tiştê ku bal dikişîne, ji bUi stranên evtnt ku u bi xwe çêki-

rine, ew stranênfoUdort 4geUri ku tu distrêjî, yên evîni ne.
- Ez jê hcz dikim.
-Ji bo çi?
- Ez nizanim hemû mirov wilo ne an na, lê yê min ez her tim

aşiq im. Ez aşiqc tiştên xweşik im, aşiqê tiştên delal im, aşiqê tiştên
rindikim.

- Gelo ev evîndariya te ne berdewamiya hezkirineke ciwaniyê be?

- Tu bêjî nebcjî berdewamiyeke wilo heyc. Lê nayê wc maneyê
ku ez ê ji xwe re yekê bînim û pc rc bizewicim. Lê çi yc, ez ji tişrên
spchî hcz dikim. Ez psîkeke xweşik bibînim ez ê jê hez bikim. Ez
çavekî xweşik bibînim ez ê jê hez bikim. Ez guleke xweşik bibînim
ez ê jê hcz bikim. Bi tayberî jî jin tiştekî Xwcdayî ye. Ne di destê
mirov de ye ku mirov ji jina xweşik hez neke.
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- Tanî mirov dikare bibêje ku naveroka piraniya stranên te civakî
ne, U ne polttik in.

- Rast c, stranên min bi piranî cvînî û dvakî ne, lê nc siyasî ne.
- Tu qet nafikirt ku stranên polîtikjî Ustirê?
- Ma ez ê d stranên polîtîk bistirêm? Gerçî bi dehan stranên min

yên polîtîk ku hê min bdav nekirine hene, lê nêrîna min ya şcxsî
xuyayc. Ez kurd im û bi her awayî yekîtiya kurdan dixwazim. Gava
yekîrî û hevkarî di nava kurdan de çêbibe, wê kurd ji bin zilm û zo-
rê jî xclas bibin û welatê kurdan jî azad bibc. Lê belê karê min çêki-
rina muzîkê û gotina stranan e, ne kirina şoreşê ye. Ez nikarim we-
ke hinekan bi hum û gum bibêjim Kurdistan ha Kurdistan, an jî di-
gel ku gelckî hurmeta min ji şehîdan re heyc, bîst û çar saetan li ser
şehîdan bistirêm.

- Te Uska dingot ku te heta niha 25-30 kaset çêkirine. Tu van ka-
setên xwe çawan çêdUti;gotinên wan H dinivîstne, kî meqam didiyê?

- Piştî ku min dest bi sfranê kir bi demeke kurt, min dest bi nivî-
sandina helbestan jî kir. Min dest pê kir û gotinên xwe bi xwe nivî-
sandin. Nivîsandina stranan ne weke ya şiîran e, sfîleke wan ya tay-
beti heye û bi ya min nivîsandina stranan ji nivîsandina şiîran zeh-
mettir e.

-Ev taybetî anjî zehmetiya nivîsandina strananji ya siîran çiye?
- Ya yekem divê armanceke wê ya nêzîk hebe ku her kes têbigihî-

je. Ya duduwan divê xcberên wê jî vckirî bin, yanî ne aloz û tevlihev
be û bi zehmeri neyê fêhmkirin. Ya sisiyan divê ne gelekî dirêj bc.
Ya çaran divê bi hêsanî bête fêhmkirin. Gava gotinên stranê hêsan
bin, zarok jî dikarin têbigihîjin, mezin jî dikarin rêbigihîjin, hcr kes
dikare têbigihîje. Lê gava dirêj be, tevlihev be, aloz be û pişti sed
rêzî ji nû ve mirov armanca wê fêhm bike ka bê mebest çi ye, bi ras-
ti xelkc mc ji stranên vî babeti re ne amade ye.

- Tanîpiraniya stranên xwe tu dinivîsînî. . .
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- Ne piraniya wan, ez hemûyî dinivîsînim.
-Baş e, tu çawa muzikê çêdikî?
- Muzîk jî her mîna gotinan e. Ev hebekî jî bi îlhamê ve girêdayî

ye. Carinan ez ji nişka ve ji nava nivînan radibim û gotinên stranc-
kc dinivîsînim. Ez hcrweha carinan bi nivîsandina stranê re awazê
wê jî didimê. Yanî dengdayina stranekê an jî çêkirina awazekê cari-
nan nîvsaet digire, carinan jî bi rojan ez li ser dixebitim, heta ku li

hevtê.
- Tu muzîka xwe ligori notayê çêdikî, anji tu mînagekk huner-

mendên kurd bê nota çêdikt?
- Ma bê nota dibe? Muzîka bc nota ne tu muzîk e, bi ser nakeve.

Nota bingeha muzîkê ye, muzîkeke baş ancax bi notayê çêbibe.
- Tant tu stranên xwe U ser notayê çêdiH?
-Tabî,tabî...
- Mina tê zanîngekk bunermendên kurd muzikê bê nota çêdikin,

gotina tej'i wan hunermendan re çiye?
- Niha hin hunermend hene ku bê nota jî bi ser ketine, lê belê ev

hejmareke pir hindik e. Heta gava mirov baş guhê xwe bide stranên
wan û hebekî jî ji muzîkê agahdar be, mirov ê fêhm bike ku kêma-
niyek di stranan de heye. Ji ber ku ew ne li ser notayê çêbûne.

-Mirov dikare bibêje ku tu dixwazî Ubêjî, hunermendên ku muzi-
ka bê nota çêdUtinjiyankurt in ?

- Bclc, bclê. Ji xwc cz dikarim bibêjim ku ji niha ve nîvê wan ra-
westiyanc, kaniya wan miçiqî yc, cdî hew dikarin tiştekî nû biafirî-
nin. Lê dikarin kurtedemeke din jî li ser muzîka tirkî, farisî û tirkî
bijîn û bêjin cv muzîk me çêkiriye. Lê ma hcya kengî ew ê li ser kîsc
xelkê bijîn?

- Muzîka hin miktan dişibin hev, nêzîH hev in. Gelo muzîka ku
tu çêdiH nêztHya Hjan miktiye? Nêzîkîya tirHye, yafarisiye, ya
erebtye anjfxweser e, ya kurdîye ku te bi xwe afirandiye?
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- Tabî divê mirov rast bibêje, stranêri kurdî her hcye, bingcha
muzîka kurdî hcr hcye û dewlemend e jî, lê perçeyên ku kurd lê di-
jîn, di bin tesîra wan de jî dimîne. Em bixwazin nexwazin, em di
bin tesîra tirkî, erebî û farisî de dimînin, hin deng û awazan ji wan
digirin. Ew jî di bin tesîra muzîka kurdî de dimînin, bêhna kurdî ji
gelek stranên wan rê. Bi ya min ev yeka han tiştckî pir tabiî ye. We-
kc însan jî gava mirov bi însanekî din re bijî û pê re bimîne, mirov
gelekî ji rabûn û rûniştina wî, ji tevger û herckerên wî digire. Ez bi
xwc li Sûriyê me, gava ez meqamekî çêbikim, dibc ku creb jî eynî
meqamî çêbikin, ji ber ku em şerqî nc, gclek tiştcn mc dişibin hev;
herwcha muzîka me jî dişibe hevdu.

-Ji bo te muzîk çiye?
- Ji bo min, wek hunermend Seîd Yûsûf, muzîkê wekc av û he-

wayê ye. Çawa ku mirov nikare bê av û hewa bijî, ez jî nikarim bê
muzîk bijîm. Muzîk bûye pcrçeyck ji min, pcrçeyek ji jiyana min, bi
gotineke din ew bûye hevaleke min ya bcdawî. Ez bi muzîkc re di-
jîm. Gava ez carinan li jiyana bê muzîk difikirim, cw jiyana ji min re
gelckî bê manc û pûç tê. Jiyana bê muzîk ji bo min jiyaneke vala ye.
Ez çiqas adz bibim, problemên min çiqas çêbibin, an jî çi bobelat
bi serê min de werin, muzîk min jc rizgar dike, ew ji bo min piştgi-
rek e, hevaleke ku destê alîkariyê dirêjî min dike.

- Tu ji muzîka xwe hez dikî? Tanîgava tu bi tenê U, tu li dengê
xweguhdarî diH?

- Erê, bi taybetî jî gava ez tiştekî nû çêdikim, ez li dengê xwe
guhdarî dikim. Piraniya sebeba guhdarîkirina min jî, ji bo ku ez fêr
bibim ka gelo min baş çêkiriye an na, ka gelo weke cz fikirîme, mu-
zîka min çêbûye an na. Pişrî wê jî cz hew zêde lê guhdarî dikim û
êdî hewl didim muzîkeke nû çêbikim.

- Geloji muztka kurdî tu bêtir li kêguhdart diH? Tuji çi ceUb

muztka kurdi zewqê distîni?
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- Divê mirov heqê tu hunermendî nexwe, her yekî stîleke wî ya
xas heyc, lc ez nikarim bibêjim ku ez gelekî li yên nû guhdarî di-
kim. Hinek ji hunermendên îro hene, mirov carekê lê guhdarî bikc,
bcs c. Hinek jê hcne mirov nikare carekê jî lê guhdarî bike. Lc di
nav ycn nû de hinekî jîr jî henc. Ji yên kevin ez bêtir li Mihemed
Arifê Cizîrî, Hesenê Cizîrî, Meyremxan û Tehsîn Taha guhdarî di-
kim. Van bi rasrî muzîkeke baş çêdikirin û muzîka wan xweş û te-
mendirêj e. Lê evên nû, ne ku xerab in, lê ji wan re gelek divê ta ku
cw bikaribin mîna hunermendên rastin derkevin qada hunera kurdî.

-Ji derveyî muzîka kurdt tu U muztka Uyanîjîguhdarî diH? Ta-
nî çi oriyental, çijî ewriipayî 4 emertkayt?

- Ez bêtir Ii ya oriyental guhdarî dikim. ya tirkî, erebî û farisî... Bi
taybefî hin hunermendên ereban hene ku ez gelekî guhdariya wan
dikim. Ew ne bi tenê di dinyaya ereban de, herweha li hemû dinya-
yê navdar in. Ez bawer im hinekî wilo di nava tirkan de jî hene, we-
ke hunermend navdar in. Ew ê li ba farisan jî yên wilo hebin.

- Tegot ku tu zêde li muzîka hevçaxên xweguhdarî nakî. Gelo tê-
kttiyên te U wan re çawaye? Dan4standinên te U wan heye?

- Mixabin, çi li vir û çi li deverin din, wilo bû ye, ku divê her kes
muxtarê mala xwe be. Çi bigire kes kesî qebûl nake. Komeleyek çê-
bibe, divê ew serok be, komek çêbibe divê ew di serî de be, şevek
çêbibc divê her tişt di desrê wî de be, xwarineke xweş hebe divê ew
pêşî bixwe, heger tu li makîneyekê siwar bibî divê ew şifêr be. Loma
jî xebafa bi hev re ne rehct e. Gava rewş wilo be ji min re jî naserifc.
Bila kes pesnê xwe nede û nebêje em dikarin bi hev re bixebitin,
nebcjin rêkiliyên me bi hev re baş e. Ji ber ku ne wilo ye?

-Evji çi têgelo? Mirov dikare Ubêje ku di navbera hunermendan
de dexesi 4 çavnevbarî heye? Bigotineke din reqabetheye?

- Erê, cv ji dexesiyê rê, ji zikreşiyc tê, ji xweparastinê rê. Gava ez
bibînim yekî nû derketiye û xelk lê guhdarî dikin û jc hez dikin, di-
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vc cz şcrê wî bikim, ji ber ku bi derkerina wî re êdî hew kes li min
guhdarî dike. Loma ji bo cz xwe biparêzim divê cz bi her awayî şe-
rêwîbikim.

- Digel ku têkUiyên we hunermendan zêde bi hev re tune yejî, dî-
san xwestekên we mina hev in. H4n çi bigire hem4ji rewşêgazinan
dikin, h4n dibêjin kurd li hunermendên xwedi dernakevin, kasetên
wan nakirin, naçin şevên wan. H4n çi dixwazin? Divê kurd bi çi
awayi li we xwedi derkevin? Anjtgava hûn dUtêjin, "kurd" hûngeU
kurd qest dUtin, anj'i rêkxistin 4 partiyên kurdan?

- Gava cm dibêjin kurd, ji xwe qesta me rêkxistin û partiyên kur-
dan c. Bi kêmanî ji sedî not û heşt ew in. Ji ber ku her parti û rêk-
xistinek dixwaze hunermendan ber bi xwe ve bikişînin. Dixwazin
ku hunermcnd di behra wan de melevaniyê bikin. Ji bilî wî ne ji ke-
sekî din rc bc. Ger tu bi yan wan nekî, ew ê kcvir û kuçan li te biba-
rînin, tu di çavên wan de dibî kafir. Daxwaza min ji partiyên kurdan
ev c ku divê ew hunermendan ji xwe re nekin pir û di ser wan re
neçin. Daxwaza min ji wan ew e ku ew hunermendên xwe azad bi-
hêlin. Nc ku ez herim ba rêkxistinekê rêkxistina din şerê min bike.
An jî gava hunermendek bbcwaze ji xwe re şeveke taybeti çcbike,
partiyên kurdan ji wan re dibin asteng, naxwazin xelk herin şeva
wan, ji ber ku hunermend ne bi wan re ne. Ez kurd im û xelas. Ew
ê çima min mecbûr bikin ku ez bidim dû wan? Ne hewce ye ku ez
rast bim, çep bim, komunîst bim, an jî hevalbendê filan û bêvan
partiyê bim. Ew dixwazin hunermend mîna topekê di destên wan
debin.

- Tu dixwazî bibej'î ku divê mirov huner 4 politîkaya roj'ane zêde
U hev vegirê nede. . .

- Erê, huner huner e û polîfîka polîfîka ye. Gava huner bi polîfî-
kayê ve bête girêdan, ew sax be jî, dîsan mirîye.

- Tu bi tevayî rewşa muztka kurdî çawan diUnî?
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- Mixabin, ez rewşa muzîka kurdî pir nebaş dibînim. Muzîka
kurdî bi tevayî li paş e û bipcşneketiye. A îro tu hemû hunermen-
dên li Ewrûpayê bidvînî ser hev, tu ê nikaribî ji wan komeke baş
derxînî. Rewş gelekî xerab e. Ev delîlek û îşaretek e ku muzîka kur-
dî gelckî fireh nebûyc û muzîka kurdî bûye hêsîrê herêma ku ew
huncrmend jê ye. Ji ber ku piştgiriya gel jî ji hunermendan re kêm
c, muzîka kurdî seqet û bawî dimîne. Em îro bi kêmanî çil milyon
in, çil hunermendên me yên baş tuneyc. Lc nifusa Lubnanê çar mil-
yon e, tunebe tunebe bîst hezar huncrmendên wan henc û piraniya
wan jî di konservatuwar û enstîtuyan de xwendine, ji muzîkê fêhm
dikin. Muzîkkarên wan yên herî nezan ji notayê fêhm dikin. Lê mi-
xabin, mirov nikare eynî tişti ji bo muzîkkarên kurd bibêje. Ji aliyekî

ve muzîkkarên kurd bi tenê ne, bê pitşgirî ne, yên ku wan ber bi
muzîkeke baştir teşwîq bikin tune. Divê hêz û partiyên kurdan bi
her awayî alîkarî û piştgiriya hunermendên xwe bikin. Ji ber ku bi-
serkctina hunermendan, biserketina siyaseta kurdî ye jî.

- BeU, mîna di her warêjiyanê de dibe, gava tişteH nu derdikeve,

yê kevin li dij' derdikeve. îro em dibînin li Kurdistanê jîguhertinin
bingehîn çêdiUn. Di ş4na j'iyanagunditiyê de, cekbê jiyaneke bajar-
vaniyê dest pê dike. Di j'iyana bajarvaniyê de jî foUdor popukrtiya
xwe winda dike, êdî hewcedariyên muzîkeke n4 ku bUtarUte bersiva
civakê Ude, tê kirin. Em dibînin hinek hunermendên kurd bi vî karî
radMn. Bi a te, di çêkirina muzîka n4 de divê li çi bêtefikirandin?

- Ez ne bawer im ku îro kurd muzîka modern çêdikin. Kanî mu-
zîka modern? Ger yekî wek Ciwan Haco bi stîleke nû derketiye, ew
bi tcnê ji çend milyonan yek e. Lê wekî din ez bi xwe yên ku muzî-
ka modern çêdikin, nabînin. Rast c, civata me hatiye guhertin û li

gorî guhertinên vê dvatê jî divê muzîkcke nû çcbibe, lc belê ev pir-
sekc aborî ye jî. Niha, gava em muzîka xwe çêdikin, em radihêjin
darê tembûra xwe û an cm li ber teybekê dadigirin, an jî em diçin
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studyoyekc fcqîr. Lê ji bo ku tu bikaribî kaseteke muzîka modern û
pirdeng çêbikî, divê bi kêmanî bîst-sî kes bin. Ji van bîst-sî kesan
cwqas aletên muzîkê lazim c. Tu rabî van bîst-sî kesan bibî studyo-
yekê, dagirtina kasetekê bi kêmanî wê çend hefteyan bigire. Ê kanî
mesrefê evqas însan, mesrcfê studyoyc û paşê jî mesrefên kaset, sêlik
an jî CD'yê? Ev hemû pere ne, hemû mesref in. Gava kaset neyên
firotin û pistgirî û alîkariya hunermendan neyc kirin, ez bawer na-
kin ew c bikaribin bi xwe ji bin mesrefekî ewqas giran rabin.

- Em dizanin ku îro bazereke wesanên bi kurdi tuneye,gelo bazere-
ke muztka kurdijî tuneye?

- Ji xwc cv pirsgirêka hunermendên kurd ya herî mezin e. Ev jî
dîsan bi rola partiyan ve girêdayî ye. Ger partiyck kasetekc derxc,
ew dikare bi riya endamên xwe bifiroşc an jî endamê wê bi xwc
mccbûr dimînin û dikirin. Lê ger ne wilo be, yanî mirov kaseta xwe
bi xwe derxe, mirov bîstan datine Uppsalayê, pênd datîne Stock-
holmê, sedî dafîne Londrayê û hwd. Gava tu telefon bikî û li wan
bipirsî, cw hatibin firotin jî pere tuneye. Yanî li te venagerin. Gava
perc venege, mirov ê çawa bikaribe amadeyiya kaseteke din bike?

- Tani di rewsa îro de hunermendek nikare li ser hunera xwe biji?
- Na, ebedcn nikare. Ev sê mehên min in ku ez li Swêdê me lê ez

nikarim kasetekê çêbikim. Rewşa hunermendiya kurdî ne hêsan e.
Ne ku ne hêsan e, pir zehmet e!

-/*' bo ku bazereke muzîka kurdi çêbibe divê çi bête kirin?
- Bi ya min ji bo ku bazareke muzîka kurdî çêbibe, divê sazgehe-

ke bi armanca rîcarî ava bibe. Sazgeheke profesyoncl ku bikaribe bi
xwe li ser xebata xwe bijî, hem jî bike ku hunermcndên kurd bikari-
bin li ser hunera xwe bijîn. Em bêjin wê kasetekê çêbikin, bila ji
xwe re ji sedî heftê-heyştê hilînin, dawiya maye bide hunermend.
Ev li gelck deverên dinyayê wilo ye û wilo jî muzîka xelkê bipêş di-
kcve. Gava rewş wilo bibe, wê li ba hunermendan berdewamiyek jî
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çêbibe. Bi berdcwamiyê re wê muzîkeke kurdî ya baş jî derkeve ho-
lê. Gava kasetên kurdî bi rêk û pêk bin û di studyoyan de bi muzîka
baş bênc çckirin, wc xclkê biyanî jî bixwazin lê guhdarî bikin. Bi

gotineke din wê muzîka kurdî kirasê xwe yê tcng biçirîne û hebekî
jî bibc dinyayî.

- Te beri nihagot ku hunermendek nikare li ser muzika xwe Ujî.
Bas e, ev bist-st saUn tenekutu bi muzikê re mijûl i, tu çawan diji?
Geloji bttî muzîkê tu mij4Uyên teyên din hene?

- Na, niha ez ji bilî muzîkê bi tiştekî din re nalcbikim. Berê ez di-
çûm dawet û şahiyên kurdan, hinek perc ji wir dihat. Demekê ez
dcrketim şevên kurdan li Ewrûpayê. Ji wir jî tiştek dihat. Lê vê têr
nedikir. Dikaneke min ya kasetan li Qamîşlokê hebû. Niha ew jî tu-
neyc. Lê belê, bi qasî ku ez bikaribim li ser bijîm, na!...

- Niha em nêzîkiyê U dawiya hevpeyvina xwe dikin. Ez dixwazim
vê Upirsim;gelo navbera te 4 xwendinê çawaye? Tu pirtûkan dixwt-
nt? Pirt4ka dawt ku te xwendiye Hjan e?

- Belc, cz pir dixwînim. Ez bi piranî jî pirtûkên kurdî dixwînim.
Ne ku bi tenê dixwînim, ez herweha dinivîsînim jî. Niha pirtûkeke
min li bcr xelasbûnê ye. Navê pirtûkê Derew c. Ez di vê pirtûkê de,
behsa derewên di her warên civarê de dikim. Tiştên ku min herî da-
wî jî xwendiye kovara Hawarê ye. Hawar çavkaniyeke çand û edebi-
yata kurdî ya herî baş e.
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RIZATOPAL:
"EZ GELEKÎ JI LÊKOLÎN Û LÊGERÎNE HEZ DIKIM"

Riza Topal ji Dêrsimc, ji gundê Hulmenê ye. Wî dibisfana pêşî
li nehiya Moxindî û li gundê xwe xwendiye, dibistana mamos-

tetiyê jî di sala 1950-57'an de li Axcedaxê, Melerê kuta kiriye. Wî li

gundê Bîngolê, Ankarayc û Hckariyê mamostetî kiriye. Ew di sala
1968'an dc hatiyc Almanyayê û di sala 1969'an de li Munîxê dibe
şagirtê akademiyc. Ew di sala 1975'an dc akademiyê diqcdîne û
dest bi mamostetiya zarokan dike.

Heta niha du katelogên Riza Topal digcl helbesrên wî derketine.
Resimên wî gelekî têne edbandin û pesinandin û ew îro yek ji hu-
nermendên kurd yê baş rête qebûlkirin. Mc ji bo xwendevanên
NUDEM'ê di derheqa hunermendiya wî de çend pirs jê pirsîn.

Nûdem: Çawa bû ku te wênekarîji xwe re hUbijart? Kê tavsiyeyî
tekir?

Riza Topak Min bi çûkî gelekî hêkel ji heriyê çêdikirin. Lê fikre-
ke ku ez bibim wênekar di serê min de tunc bû. Wê demê ez gelekî
li ser îcadan dixebitîm. Hin îcadên ku ez li scr dixebitim ev bûn;
ercbc, tifeng, ding, aş, pişto û hinekê din. Ji ber ku bal û hewcsa
min gelekî li ser îcadan hebû, min dixwest ez herim dibistana dûl-
geran. Lê ew nebû nesîbê min. Destpêka wênckariya min li Mclcrê
dest pê kir. Li Meletê mamosteyên min wêneyên min baş dîtin û ez
girtim atolya wênekaran. Ez li wir navdar bûm û min wênekariya
xwe bi pêş ve bir.

Min li Ankarayc du caran wêneyên xwe raxistin. Wêneyên min
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bala rojname û hunermendan kişandin. Di navbera salên 1960-

1968'an dc gelek wêne û desenên min di kovarên tirkan mîna Var-
lik de derketin. Bi wê riyê jî ez di nava hunermend û wênekaran de
hatimc naskirin.

- Hunera wêne li Kurdistanêgekkîgiring e, UgeUkîji zehmet e.

Tu dikari tişteH di derheqa resamiya kurdan de Ubêjî? Tu rewsa
Kurdistanê çawa diUnî?

- Li Kurdistanê çi hunera wêne tuneyc. Lêgerîna wê jî karê dî-
rokvanan e. Ev jî demeke dirêj jê re divê. Gava mirov li dîroka Me-
zopotamyayê dinêre, hinek hunera kevin heye, wek hunera Sume-
ran, Akadan, Babîlan, Asûriyan, Elaman, Qasîtan ( Kardûnyaşan),
Huriyan, Mîtaniyan henc. Hunera Gudeya ji yên Sumeran û Aka-
dan bi ferq e. Yên Qasîtan herçiqas di bin tesîra Babîlên kevin de
maye jî, dîsa di navbera wan de ferqiyek konkret heye.

Dema Medan û Farisan huner ji bin tesîra Sumeran, Asûran û
Akadan dcrketiye. Herdu jî piçekî nêzîkî hev in.

Dema ku îskenderan cih û der zeft kirin, dewamiya Medan, Par-
tan di bin tesîra hunera Girêkiyan de formên nû afirandin. Ew hu-
ner (sanat) heta dema Buxyaran berdewam bû.

Di dema îslamê de destûra wêneçêkirinê tunebû, di nava hizb û
şiîyan de mînyatûr hunerekî wêne yê gelekî ber ve paş bûn. Ew tenê
bi navên cuihderan yên ekolan de dihatin navdayin. Dibe ku di nav
wan de jî wênekarên kurd hebin.

- Te Hjan hunermendji xwe re kiriye wekok, tu di bin testra kijan
tevgerên hunermendiyê de mayî?

- Pêşî klasîkên Ewrûpayî, paşê împresyonistan li ser rnin tesîreke
mezin kirin. Paşê gelek wênekarên mezin û gelek tevgerên hunerî
mîna kubîsm, futurîsm, dadaîsm, nabî, eksprcsyonîsm, surealîsm û
metafizîkan dh bi dh li ser min tesîr kirine.

Lc min di sala 1960-64'an de wêneîstikama xwe guhert. Ez ke-
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tim ser riya prîmîrîvîzmê. Hewesa min li ser hunera Mezopotamya
û Misra kevin gelek zêde bû. Ez ji bo xwc li riyekc teze geriyam û
min navc wê jî bi ARKAISMUS navand. Formên kevnar, rengêri
qedimmayî bi kontrastxctan cw çêdikirin. Min ji wan hinek mofîfên
Hatiyan (Hetav- Hetitan) çckirin.

Piştî tahsîla Akademiya Munixê ez dîsan ketim ser riya rengan.
Min dît ku ew rê diçc ser riya abstrakê û bi wê min nikarîbû motî-
fên xwe û yên kurdan çêbikim, bi îfade, bi mane bikim. Hêdî hêdî
ez vegcriyam scr îstikamcta realîzm û surealîzmc. Ez niha li ser wc
îstikametê dixebitim.

- Rewsa te 4 hunera te çawa ye? Gelo tugMstiyi mexseda xwe, te
hunera xwe kemilandiye?

- Min nikarîbû wcnekariya xwc gelekî bikemilînim. Ez di xwc û
huncra xwc de gelek qisûr û kêmasiyan dibînim. Ez merivekî ji xwe
ne razî me. Ez gelckî ji lckolîn û lcgerînê hez dikim. Lê karê min yê
mamostetiyê gelekî dema min digire. Ku ew nebûya asteng ez ba-
wer im min ê bikarîba wênekariya xwe hê jî bi pêş de bibira û hune-
ra xwe bikemilanda. Lc cz bi emrekî dircj hertim destgirêdayî ma-
me. Ez car caran ji xwe re dibêjim, ma qey ez di zîndana jiyanê de
dijîm.

Lc cz dîsan bi hemû îmkanan digerim û ez li kuderê firsendekê
dibînim ez tavilê dest bi xebatê dikim. Ku ew îmkana min ya wêne-
çêkirinê kêm dibe, ez dixwînim, an jî bi kurdî tiştan dinivîsînim. Ev
yeka ha ji min re bûye xûy, bûye bingeheke qedîm.

- Tu îro rewsa wênekariya cîhanêûya kurdan çawa diUni, anjî
wêne bi çi rengî xwe xurt 4 kamil dike?

- Wênekarî jî îro weke çandê, muzîkê xwe vekiriye, li hemû riyan
digere û diceribîne. Ji klasîk heta pop-aksiyon huner hemû hatinc
ceribandin. Bi rasti ev yeka ha bûye weke nexweşiyekê di nav hu-
nermendan de. Hemû dixwazin zû navdar û dewlemend bibin. Ji
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ber vê yckê gelek hîle, dubare û sextekarî jî ketiyc nav wan, loma
hinek di qundkan de dimînin û şerpçze dibin. Di dîrokê de em li

navê gclekan ji wan rast tên^nîna; Van gogh, Rembrandt, Vadelf...
Wckc hemû gelên cîhanê îro kurd jî ketine vê govcndê û wêneka-

rên mc jî hemû riyan diccribînin. Huncra wêne li Kurdistanê tiştckî
nû yc, ew hê li Kurdistanê tam bi cih nebûye. Hinek wênekarên
kurdan dixwazin bi motifên kurdan yên nû senetekî derxînin, rewş
û karekterên kurdan bidin naskirin. Ev riştekî ne xerab e. Divê em jî
derkcvin, dcrdora xwc nas bikin, neteweya xwe nas bikin, proble-
mên me yên polîrîk, bindesrî, tade bi reng û mofîfan bînin ziman.
Em bi xwc jî hc gihîştkamil ncbûne, ku cm tiştên bi qîmet û giran-
buha biafirînin û pê navdar bibin. Hin wênekarên me bawer dikin
ku ew ê vî karî zû hal bikin û bi nav û deng bibin. Wckî din di
cîhanê de nexweşiyeke mezin heye, ku her kes dixwazin modern bi-
bin. Ji ber wê jî cw xwe zû davêjin nav hunera mode û ji ber wê jî

cw qabîliyeta xwe ya rasrî berhewa xerc dikin.
Ez bi xwe dibcjim gclek rêgerîn, hunera nû tiştekî ne mumkun e,

çêtir e mirov hunera xwe ji dîroka xwe bigire, wê xurt bike û ber bi
pêş vc bibe. Ez dibînim yên ku dibêjin em modern in, lingên wan
erdê nagirin, ew nikarin tiştekî baş biafirînin. Sebeb ew e, ku bin-
gehzanîna wan ya wênekarî ya kûr nîne û gelekên wan kêm kultur
in.

Divê em dvata wênekaran saz bikin. Hêdî hcdî hemû xwe bi dh
û bingeh bikin. Ne di bin tesîra partî û grûbên polîtik dc bin, xwe
li cîhanê bidine naskirin. Ji vê rc jî alîkariyeke madî lazim e. Heta
îro ev mesele çareser nebûye. Parrî û sîyasetvan jî dixwazin bi me
bileyizin û careke din jî me di goşan de xerc bikin. Bi rasti min tu
caran nedîtiye ku ew bi me re alîkariyekê bikin, an ji me re bibin
piştivan. Berevajiya wê, ji xerckirinê pê vc tişt di bin fikrên wan de
tunc ye. Yên zeyif û naîv teslîmî wan dibin, da ji xwe re di goşeyan
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dc bibin xwedî nav û şohret. Ez vê yeka han xelct dibînim. Ew mi-
rovên wilo hem xwc û hem jî hunerên xwe pûç dikin.

- Te heta niha di vî warî de çi kiriye? Çi kar 4 zerara te di huner-
mendiya te de çêb4ye?

- Wênekariyê tenê madî zerar daye min. Min di jiyana xwc ya
mamostetiyê de çi perc bi dest xistibin, min ew hemû di riya hu-
nermendiya xwe de xerc kirine. Min hemû zemanê xwe di riya hu-
nermendiya xwe de xerc kiriye. Ji ber vê yekê jî ez heya îro qet tcslî-
mî çi kcsî ncbûme. Min gelek zerar jî ji polîtikayê kisandiye. Ji xeynî
çend humanîstan min tu fêde ji kesî ncdîtiye. Ez tevlî siyasetvanên
me jî xebiti me, piraniya wan jî zerara madî dane min.

-Ji bttî wênekariyê çi xebat 4 mij4liyên te hene?
- Ez gelekî ji çand û edebiyatê jî hez dikim. Ez dikarim bibêjim

ku min gelek pirtûkên klasîk û yên modern xwendine. Ji wana ge-
lek jê cdebî, helbest, ilmzanî û yên felsefi ne. Min hinek ji wan wcr-
gerandine zimanê kurdî, zaravayê kurmand. Wekc çîrokên Isaak
Bashewis Singer, Oscar Wilde, H. Böll, Wilhelm Busch û 75 çîro-
kên din. Ji hozanên Almanan jî ji Luther heta Gûnter Grass nêzîkî
sed helbest min wegerandine.

Min bi xwe jî nêzîkî 200 helbest û 20 fabil, çîrokên zarokan yên
dirêj nivîsandine. Ji bilî van jî min zêdeyî 3500 helbest nivîsandine.
Hemû jî bi kurdî,bi zaravayê kurmand ne. Ji van helbcstên min hi-
nek polîtik, çîrokders, fikrî, ilmî, felsefî û di her cûreyî de hene.

- Çigotina teji wênekarên kurd re heye, pêşniyarên tej'i bo wan çi
ne?

- Gotina min ew e ku her wênekar divê haya wî ji dîroka wan he-
be û xwe di aliyê zanebûn û ilim de bigihîne. Pişt re bila li ser klasî-
kan bixebitin, ji wênekarên bi nav û deng gclek kopiyan bikin, ku
ew rê de şareza û zanehuner bibin. Bi vî awayî lingên wan dikarin
crd bigirin û bibin wênekarên baş. Tabiî qabiliyet jî rolekc mezin
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dileyize.
Gotina min hemû ev e. Ez kovarê û xwediyê kovarê gelekî spas

dikim û serfiraziya we dixwazim.

Nûdem,No: 5,1993
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EDIP POLAT: "DIVE BI HEZARAN NIVISKAR U BI
SED HEZARAN jî XWENDEVANÊ KURD BIGIHÊN"

Edîp Polat, di sala 1962'an de li Bismilê hatiyc dinyayc, di
1987^ de unîvcrsîteya Diyarbckirc beşa biyolojî xelas kiriye û

yek ji biyologên Tirkiyeyc yê hcrî zîrek e. Wî hcta niha gelek pirtûk
nivîsandine û ji bo pirtûk û nivîsên xwc yên di rojnamcyan dc, hati-
yc girtin û di girtigchên Tirkiycyê dc raza yc. Mc ji bo xwcndeva-
nên Nûdemê ev hevpeyvîna jêrîn pê re kir:
Nûdem: Tiştêku em dizanin, heta niha pênc pirt4kên te bi tirkî,
bi navê; Diyarbakir Gerçegi, Newrozladtk Şafaklan, Afyanis-
tan'da HaUt Demokrasisi Mucadeksi, Devktsiz ÛUteden îzdusum-
kr 4 Bilim Dilinde Kurtkr ve Kurdistan derketine.Di derheqa hi-
nekan ji van de cezayê girtîgehê 4 yê peran ji te têne xwestin. Li
hin deveran ev pirt4kên te hatin hevdan. Gelo kijan ji van pirt4-
kan in? Çend sala ceze 4 çiqas pereji te têne xwestin? Mehkeme çi
sedeman nîsan dide?

Edîp Polat: Pirtûka min a yekemîn Dryarbakir Gerçegi (Rasti-
ya Diyarbekrê) di sala 1988'an hate çap kirin. 3 mehan bi azadî
hate firotin, lê belê piştî sê mehan hate qedexekirin. Min di vê
pirtûkê de qala serpêhatiyên xwe yên girtigeha Amedê kiriye.
Behsa çend îşkencevanan (Yekî mîna E. Oktay Yildirim) di wê
pirtûkê de tê kirin. Di wê demê de Q. K. T (T. C. K) de 141 û
142 hebûn. Ez ji 142'an derketim dadgehê. "Sûcê" min ev bûn:
"Bölûcûlûk propagandasi yapmak, dcvletin gûvenlik kuwetlerini
teröre hedcf göstermek". Ez ji ber vê pirtûkê hatim girtin. Sê
mehan di girrîgeha Ankarayê de mam.Pişti salekê bi şûn de ez
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beraat bûm.
Piştre min kîjan pirtûk nivîsî hate qedexe kirin. Berhemên min

bi pirranî di derheqa pirsgirêka kurd û Kurdistanê de ne. Ji wê
yekê dozgcr û dadgerê Ankara xişma min kişandin. Di sala
1991 'ê de bi navê "Newrozladik Şafaklan" (Me berbang bi
Newroz kirin) pirtûkeke min hate weşandin. Ev pirtûk jî di der-
heqa zarokek keça kurd ku li girtîgehc ji diya xwe welidîye de ye.
Ev pirtûk pêşî li Stcmbolê hatc weşandin û 8 mehan bi serbesfî
hatc firotin. Paşc çapa duwemîn li Ankara hate kirin. Vêca di me-
ha sibatê de, di sala 1992'an de hate hevdan. Pişrî qedexcbûnê li

min dawe vekirin. Li gora qanûna antî-terorê (qanûna 3713) be-
şa 8'an cm hatin darazdandin. Di 23'ê çileyê pêşîn de darazdan
xelas bû. Min du sal cezayê girtîgehê û pêncî milyon cezayê pe-
ran xwar. Xwediyê weşanxana min Hîkmet Koçak jî milyarek û
728 milyon cezayê peran xwar. Li gora wan sûcê me:
"Bölûculûk propagandasi yapmak" bû (Kirina propaganda cihê-
kirina Dewletê bû). Me ev ceze şande dadgeha bilind (yargitay).
Ev ccze di Komara Tirkiyê de ji bo pirtûkekc REKOR e.

Di meha çûyin de daweyek din li min hate vekirin. Ev dawe jî
di derheqa pirtûka min a ku bi navê "Bilim Dilinde Kûrtler Ve
Kûrdistan" tê nasîn de vebû. Pirtûk hêja nehatiye hevdan. Xwedê
giravî min di vê pirtûkê de "Propaganda cihêkirina Dewlerê" ki-
riye. Li gora qanûna 3713 (Bi navê anti-teror tê nasîn) beşa 8'an
dawc li min û li Dr.îsmail Beşikçi (Mamosta Beşikçi ji vê pirtûkê
re pcşgotin nivîsandiye) û li xwediyê weşanxanê Vedat Yenîçerî
hate vekirin. Di 23'ê sibarê de cm ê derkevin dadgehê. Ji bo vê
pirtûkê jî di nava 2 û 5 salan cczayê girtîgehê û 50 milyon jî ce-
zayê pere dixwazin. Ji Dr.Beşîkçî re jî ewqas ceze dixwazin û ji
xwediyê weşanxanê Wedat re nêzîkî 5 milyara cezayê pere dixwa-
zin.
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Mijara vê pirtûkê zanyariya biyolojî ye. Ncbat û giyandarên
(heywancn) Kurdistanê ku bi navê "Kurdî" di zimanê latiriî dc
dh girtinc di pirtûkê de tên behs kirin. Mînak: Vulpes vulpes
kurdistanicus- roviyê Kurdistanê ye.

- Mijarên pirt4kên te bi tevayi çi ne? Tu dikart bi kurtayî ji
naverokên pirt4kên xwe mînakan bidî?

- Mijarên pirtûkên min bi pirranî pirsgirêka kurdî û çanda kur-
dî ye. Pirtûka min a yekcmîn di dcrheqa îşkenca Amedê de ye.
Kuştinên ku tu kesî bchs nekiribû pêşî mc di vê pirtûkê de nivîsî.
(Li gora şerdên sala 1987'an bifikirin). Ji bona çi nêzîkî 60 miro-
vcn welatparêz hatin kuştin? Gelo di deverck dinyayc de ev bûyer
çêbûne? Ji ber ku me RASTIYA DIYARBEKIR da nîşandan em
ji wan re bûn armanc. Pirtûka min a "Ncwrozladik Şafaklari" du
birr c. Birra pêşîn ji bûyera Şêx Seîd dest pê dike heta Newroza
sala 1991'ê, di rojên Newrozan de çi tiştên girîng bûbin hatiye
zimên. Ev axaftin bi keçek biçûk re rê kirin. Navê keçikê Hêlîn e.
Ev kcçik li girrîgehê di nava îşkencê de ji diya xwe re çê dibe. Ji
sedemê wê yekê çi bela tê serê diya wê, wisa tê serê wê jî. Kcçik
mezin dibe, dertê derve û dibe şahidê xweşewitandina Zekiya
Alkan. Zekiye li serê bircên Amedê di Newroza 1990'î de canê
xwc ji Newrozê re kir alav. Xweşewitandin di sala 1988 'an de jî li

Amedê çê bûbû, vêca Salîha Şener û Rahîme Şahîn li kolanê agir
bi xwe ve danîbûn.

Birra duemîn qala serîhildan û berxwedanên girtîgeha Amedê
dike. Şeş berxwcdan rên zimên. Birra pêşîn bi zimanê romanckê
hatiyc nivîsîn.

Mijarê pirtûka "Bilim Dilindc Kurtlcr ve Kûrdistan" bersiva
zanyariya biyolojî bo îdeolojiya fermî ye. Di vê berhemê de ez li
ser 83 nebat û 9 giyandaran disekinim, ku evan di latînî de li ger-
dûnê bi navê "Kurdistanica, kurdicus, kurdicum, kurdistanicum,
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kurda, carduchorum û hwd." tên nasîn. Ev niha li unîversîteyan
tcn bikaranîn. Lê li unîversîteyên Tirkiyê têne veşartin. Ez bîyo-
log im. Min ev pirtûka li gora prensîbên zanyariyê nivîsî ye. Mc-
jiycn genî û yê "konikê pîrê" lê danîne, tehamula biyolojî nakin.

Pirtûkek min bi navê "Devletsiz Ûlkeden Izdûşûmler" tê za-
nîn. Ev pirtûka di derheqa pirsgirêka netewî û sosyalîzmê de
çend nivîsar civandiye ser hev. Nivîsarên min yên ku di kovaran
dc dcrketine tê de cîh girtine.

Pirtûkek di sala 1988'an de min da weşandin. Ev pirrûk di der-
hcqa Afganîstanê de ye. Li gora hal û mercên wê demc hatiye ni-
vîsîn. Weke ku tê zanîn li Afganîstanê gclek şer li dar ma. Rêkxis-
tinên olperest li wir gelek xurt in. Rêveberiya Afganîstanê ya ke-
vin û van rêkxistinan tên şirovekirin. Di derheqa vî welatî dc bi
tirkî pirtûk zaf hindik in. Şerdên Afganîstanê niha hatine guher-
tin. Sedemê vê yekê dîtin û ramanên min jî ne yên berê ne. Ez
niha ne di wê fikra xwe ya kevin de me.

- Gorî çîroka te ya bi navê "Şorbe" ku di hejmara NÛDEM'ê ya
çaran de derketibû, kurdiya te ya nivîsandinê bas e. Gelo tu nafî-
kirî ku tu berê nivîskariya xwe ber bi kurdi ve bizîvirînî, berhemên
xwe bi kurdî biafirinî?

- Belê ez dixwazim. Ev nêzîkî salekê ye ku ez li ser kurdiya
xwe dixebitim. Gelek nivîsarên min bi kurdî di kovarên mehane
de derkctine. Mînak: rexneyek li ser fîlmê Mem û Zîn hate we-
şandin. Çend helbestên min yên ku anonîm in di kovaran dc we-
şiyan. Du meh berê min pirtûkek bi navê "Gundê Şano" nivîsî.
Di vê pirtûkê de 12 çîrokên pêkenîn henc.Ev çîrok ji nava gelê
mc hatine civandin. "Şorbe" ya ku di Nûdemê de derket yek ji

çîrokên wê pirtûkê ye. Ev pirtûk wê di meha adarê de di nava
weşancn Koral de derkeve. GUNDÊ ŞANO di şaxa xwe de ber-
hemek ji alî pêkenînî ve bi serê xwe ye.
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Ez dixwazim pirtûkcn xwe yên bi tirkî jî bikimc bi kurdî. Lê
mixabin wextê min tune ye. Divê wcrgervanên kurd vî karî bi dh
bînin. Ez destûr didime wan. Ez dikanim bi kurtî bêjim ku nivî-
sandina min ya bi kurdî wê bidomc.

- Rewsa çapemaniya kurdî li Tirkiyê çawa ye? Çiji pêseroja zi-
man 4 edebiyata kurdî li Tirkiyê dikeve serê te?

- Pêşî bi navê ROJNAME kovarek heftcyî derket. Tenê hejma-
ra tayberî weşiya û sekinî. Niha hûn jî dizanin ku WELAT dertê
û ew jî rojnameyek hefteyî ye. Ez wê diedbînim. Kcmasiyên wê jî
hcne, çawa be yek berdewamî dertê, ev yek zaf baş e. Ji alî din vc
AZADÎ heye ku ew bi kurdî û tirkî derrê. Gramera wc li gora
min çewt e. Li Tirkiyê rojname an jî kovarên li derveyî polîtîkayê
tune ne. Serketin, Newroz, Newroz Ateşi, Medya Gûneşi, Rew-
şen, Nûbihar, Deng û Welat... û hwd. Ev hemî her yek ya rêçekê
ye. îro du alfabe têne bikaranîn. Alfaba Celadet Bedir-Xan û alfa-
ba ku rêça Deng û Azadî bikartînin. Feqî Huseyn Sagniç jî mîna
beşa diduya dilive. Alfaba Celadet Bedirxan ji bo zimanê kurdî
bingeh c. Ev divê neyê guhertin.

Ji alî din ve çend weşanxane hene. (Mînak: Melsa, Pelê Sor,
Deng, Koral, Komal; Doz, Med û hwd.) Ev weşanxane pirtûkên
bi kurdî derdixin, lê mixabin ew hindik tên firotin. Pirtûka bi nav
û deng pirr pirr hezar hebî difiroşe. Ev jî ne tiştek e. Xwendeva-
nên nivîsandina kurdî hindik in. Rewşenbîrên me sersariyê dikin,
zexel in, xwe hîn nakin. Li qehwan, li ser masan pirr diaxivin, lê
gava tê livandinê tune ne. Ez hêvîdar im ku wê hêdî hêdî nivî-
sandin û xwendina bi kurdî li gel belav bibe. Biponijin, heta du
sal berê ev jî tune bû. Em ji ku hatine ku?

Heta ku bi sedhczaran xwendevanên kurdî û bi hezaran jî ni-
vîskarên kurdî negihîjin em nabin netewe. Em ji talûka windabû-
nê xelas nabin. Ji alî din vc ev pirsgirêkên me ycn li jor, gava rê-
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koşîna nctewcyî baş û rast herc wê çarcser bibin. Pirsgirêka çan-
dî, wcjeyî û zimanî bi polîtikayc vc gircdayî yc. Divc têkoşîna ni-
ha têk neçe, bi serfirazî here serî.

Rewşa çapemaniya kurdî wê baş bibe. Lê çalakiyên ji dil divct.
Ji bona ziman û pirsgirêka gramcra kurdî di pcşerojê de konfe-
ransek divêt. Civatek zanyarî ji pisporan divêt ku bidve û birya-
rên girîng yên ku zexm û qet nayên guhertin bistînc. Ew birya-
rên li ser ziman û gramerê divct ku li hcmî aliycn Kurdistanê bê
birêvekirin. Ii gora dîtina min alfabcyek latînî (niha ya C. Bcdir-
Xan baş c) standard mc divêt.

NAdem, No: 5. 1993
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KEMALBURKAY:
"EDEBIYAT DINYAYEK DELAL DLXWAZE"

Nûdem: Gava navê Kemal Burkay têgotin, pêşî siyasetvaniya wî
4 pasêj't sairtiya wi tê Ura mirov. Lê mîna tê zanîn, te heya nihaji
şaireki profesyonel bêtir pirtiîkên şiîran derxistine. Mîna siyasetvane-
Hprofesyonel, tu çawan wexta nivîsandina ewqasşiîr diUnî?

Kemal Burkay: Ez him ji şiêr hez dikim, him jî ew bo min rê û
olaxek e bo eşkerekirina bîr û baweriyên xwe. Di vî warî da siyaset
bo min çi ye, şiêr jî ev e.

Bi raya min, meriv çiqas bi, karên din, wek bi siyaserê mijûl be
jî, bo mijûliyên wek şiêr dîsa waxt dibe. Bes dil û daxwaz hebc. Bo
hemû tiştan, heya bo siyaserê bi xwe jî usa ye. Zeman bi tena xwe
nc bcs c. Ger ew daxwaz, ew şewat ne be, çiqas waxtê merivan he-
bc jî pere nake.

Rast c, siyaset karek e, divê bê kirin. Divê tu waxta xwe vala der-
baz nekî, berpirsiyariyên xwe bi d binî. Bi raya min ez karê xwe yê
rêxistinî di waxrê da dikim; mijûliya min li ser şiêr nabe astengek li

pêş wan. Her usa jî meriv nikare tim, rojê bîst û çar saet bi siyaserê
mijûl be. Meriv diwestc û guhartin jî divc. Meriv dikare bimeşe, bi
hevalekî ra suhbet bike. Meriv dikare li fîlmekî binêrc, yan roman û
çîrokckê bixwîne. Meriv dikare bi hunerekc xweşik, wek muzîk, rc-
sim û şiêr mijûl be.

Helbct şiêr jî merivan diwestîne û gelek caran qasî babeteke siyasî

û felsefî diwestine. Divê tu bala xwe li ser kom bikî, kûr bifikirî, bidî
û bisrînî. Şiêr gelek caran wek zayînê ye û zayîn bê êş û zehmct na-
be. Lê westana karê siyasî û ya şiêr cure cure ne. Çawa ku meriv ji
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xwarina goşt û sawar bêzar be jî, dikare li ser baqlewekî bixwe..
Lê di vî warî da sal nc wck hcv in. Hin salên min, heya hin de-

mên salê bo şiêr bi bîhn û bereket e; rêr diçinim, bcrhev dikim. Lê
hin caran jî dem û sal hişk in, bê ber in. Ger tu bêjî çima, bersîvek
hazir li ba min tune; cw ji bo min jî wek pirs e.

- Tu dikarîji kerema xwe re hineH bifirehî behsa pevgirêdana si-
yaset 4 edeUyatê Ukî?

- Di welatê me da, gelck kes şiêr û siyasetê wek du tiştên dijî hev
dibînin. Helbct nc tcnê şiêr, bi awayekî gişti, edcbiyarê, hemû hu-
ncrên xweşik û siyasetê. Ji ber ku, li welatên şundamayî wek Tirkiye
û Kurdistanê siyaset gelek qirêj bûye. Pir kes siyasetê bo pere û post
dikin. Navê merivên siyasî wek derewîn, durû û xweperest derketi-
yc. Dema xelk dibînc, yekî siyasî bi hunerên xweşik mijûl dibe, yan
jî, yckî hunermend karê siyasî dikc, ecêb dimîne. Dibêje, ev herdu
tişt çawa bi hevra dimeşin?.

Lê, siyascta ku cm dikin ne bi wî rengî ye. Şerê mc dijî zulmê, bo
azadiyê ye. Em bi xwe bindest in û refê me jî ya bindest û bclcnga-
zan c. Ev siyasct mcrivan nake xwedî pere û post. Ev siyaset ne hê-
san c; bi êş e, bi zor û zehmet e, bi xeter e. Lê ev siyaset, her usa jî
pak û delal e. Hozanên gcl, hunermendên baş, ger di rêxistineke si-

yasî da nebin jî, azadî û aşitiyê, û sazûmaneke delal dixwazin û bo
van tiştan dibêjin, dinivîsin û berheman didin. Hingê, çima hozani-
yckc han û siyaseteke han bi hevra nc meşe?

Di dinyayê da gelek nimûne henc ku mirovan karên edcbî û siya-
sî bi hevra meşandine. Hclbct hin bi giranî edîp bûn, yan jî usa ha-
tin naskirin. Wek Gorkî, Lorka, Brecht, Neruda û Nazim. Gorkî
bolşevîk bû û di nav bahoza şorcşê da d girt. Lorka ji bo bîr û ba-
weriyên xwc yên siyasî bi destê faşîstan hat kuştin. Brccht sosyalîste-
kî dilsoz bû, berhemên wî bo guhartina dvakê nc. Berhem û jiyana
Nerûda û Nazim jî usa bûn. Ii Tirkiyê kîjan hozan û nivîskar ji si-
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yascrê dûr maye? Demekî di komîra rêvebirê Partiya Karkerên Tir-
kiye da (TIP) Yasar Kemal, Samîm Kocagöz, Can Yûcel, Şûkran
Kurdakul û ez hebûm.

Di nav hozan û edîbên Kurdan da meriv dikare navê gelck kesan
bide. Cîgerxwîn ji vc yekê ra nimuneyekî baş e. Heya dawiyê li nav
siyasetê û tevî karê rêxistinî bû.

Hin caran siyaset derdikeve pêşiyc. Rcbcrekî wek Mao, Ho Şî
Mîn, her usa jî şair bûn. Lc şairiya wan li himber karên wan ên siya-

sî gelek di siyê da ma.
Lc Pîr Sultan? Em wî bi kîjan alî binasin, ji scrokiya serhildanekc

gelî, yan ji hozaniya wî?

Meriv dikare ji dema berê û ji dema nu pir nimûneyan bide.
Siyaset helbet mijûliyek xurt dixwaze û waxt digrc. Hcr usa jî, bo

cdebiyarê gelek tiştan hazir dike. Hin caran dar li hev sî dikin û hin
nahêlin yê din mezin bin; lê hin caran jî, dar di saya hev da mezin û
bilind dibin. Carcaran difikirim: Gelo, ger siyaset ne bana, dikari-
bûm ewqxas şiêr binivîsim?.

Bi kurtahî pêwendiyên siyaset û edebiyarê xurt in. Siyaset, bi rû-
yckî xwe, bo guhartina dinyayê ye. Xasima, siyaseta şoreşger. Ede-
biyat jî dinyayeke delal dixwaze, him jî, bi efrandinên xwe dinyayê
delal dike. Merivên edîp dema têkilî siyasetê bin, du tişt dibe: Yan
qirêjiya siyasetê di ser wan da jî digre, yan jî ew siyaserê delal dikin..

- Pirt4ka te ya pêşî bi navê Prangalar di sala 1 967'an de U tirkî li
Tirkiyeyê derket. Pistt wêjî tegekk şiîrên bi tirkî nivisandin. Lê beU,

te pasê dest U nivîsandina şiîrên bi kurdî kir. Geloji bo çi tegirîngi-
ya nivîsandina şiirên bi kurdi dît? Takutu ajot ser nivîsandina şi-
irên U kurdi çi b4?

- Kurdî zmanê min ê zarotiyê, ango zmanê dê ye. Lc malûm e,
me firsend ne dît di waxtê da hînî xwendin û nivîsandina kurdî bin,
edeba kurdî nas bikin. Me di mektebên tirkan da xwend. Di zema-
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nê mc da li Kurdistana Bakûr kitêb, kovar û rojnamên kurdî bi dest
ne diketin.

Pişti salcn şêstî, di hin kovar û rojnaman da, ku bi desrê Kurdan
dihatine dcrxistin, bi Kurdî jî yek-du şiêr, yan kurtenivîs derketin.
Piştra elîfba M. Emîn Bozarslan derket.

Ez di sala 1972'yan da derkctim der welat û hatim Ewrûpa. Hcya
vegerê du sal li Ewrûpa mam û di wê dcmê da min li vir kovar û ki-
têbên kurdî dîtin. Min xwe da bcr hînbûna xwendin û nivîsandina
Kurdî. Romana Erab Şemo, Destana Memê Alan û nivîsên Kamran
Bedirxan tcsîrck mezin li ser min kirin. Bi Kurdiyeke zelal û xweş
bûn.

Min nivîs û şiêrên kurdî yên pêşîn wê demê nivîsandin. Min ev
kar ji xwe ra wek bcrpirsiyarî dît. Wek kurdekî doza azadî û rizgari-
yê dikim, divê zmanê dayîk jî baş bi kar bînim. Wek kesekî ku şiêr
dinivîsim, çima kurdî nebe?. Min kurdî bi kar anî û hînî delalî û
dcwlcmcndiya zman bûm.

- Dewkmendbûna şiîra kurdîya klasik diyar e. Gelo mirov dikare
j'i bo şiira kurdi ya n4dem jt eynt tistt Hbêje? Şitra kurdi iro di çi
rewş 4 qonaxê daye?

- Şiêra kurdî ya klasîkî berhemê hezar salî ye. Şiêra kurdî ya nu-
dem hîn tcze ye. îro asteng li pêş edcba kurdî pir in. Yê herî mezin
ew e ku, kurd hîn ne azad in û di hemû parçan da şerê man û ne-
manê dikin. Bo pcşveçûna çand û edebê, bo peşveçûna hunerên
xweşik azadî û aşirî divê. Da ku zman serbest be; xwendegeh, rad-
yo, têlevîzyon, têr kitêb û rojname hebin; xelk hcmû hînî xwcndin
û nivîsandina zmanê xwe be û yckitiya zman pêk bê. Da ku firsend
çêbc û ji nav mîlyonan mirovcn jîr û jêhati, mirovên xwedî huner
bikaribin xwc nîşandin. Da ku kitêb, kovar û rojname bênc xwcn-
din, resim bênc frotin û nivîskar û hunermend jî hewes bikin, giranî
bidin karê xwe. Ango divê bazar vebc.
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îro gelek kes şiêr dinivîsînin. Lê him bazar teng e, him jî şiêr bi
cure cure zaravan û devikan têne nivîsandin. Mixabin yekitiya zman
tune û meriv nikare bigihîje tama gotinê.

Tiştckî eyan e, di hemû deman da nivîskar gelek bûn. Lê ji scdsa-
lan, ji nav gclekan navê kêm kesan heya îro hatiye. Iro jî, ku bo ni-
vîsandin û çapkirinê firsend gor zemanê berê gelek zêde ye û nivîs-
kar pir in, helbet, hemû berhem di warê edebî da giranbuha nabin.
Ji wan gelek kêm wê bimînin sibê. Divê ji scr sal û dem derbaz bin
ku bê dîtin, çi diçe, çi li ser bêjingc dimîne.

Bi raya min, îro jî di edeba kurdî da şairên hêja û bcrhemcn hêja
hene. Lê hêyf, ew bazar tunc. Hin caran mişrêrî hcye, mal tune; hin
caran jî mal heye miştêrî tune..

Her usa jî, bihar teze hat, ewê berhemên xwe bide û bigihîne.
-Şiirji bo te çiye?
- Şiêr bo min zmanê delaliyê ye. Meriv bi gotinên şicr delaliyê di-

de nasîn. Hin kes vî karî bi firçe û reng dikin, hin kes bi şiklê tîmsa-
lan, cure bi cure..

Delalî di jiyana hemû mirovan da heyc. Ew şîwcyekî hezkirinê ye.
Delalî hin caran jinek c, hin caran gulck c, roj û baran c. Darista-
nek, çemek, behrek te heyran û hijmekar dike. Meriv dixwaze vê
delaliyê bîne ser zman; bi reng, bi şikl, bi gotin bêje. Şiêr, wek he-
mû hunerên xweşik parvakirin e. Tu delaliyê nîşanî xelkê didî, dix-
wazî bi wan ra parva bikî.

Hîsên delaliyê di her mirovekî da heye. Lê hcrkesek xwe nade ber
vî karî. Delaliycn çiyan li scr hemû mirovan, pir-hindik tesîrê dike.
Lê her kesck nabe çiyavan, vî tişti ji xwe ra nake mijûlî.

Şiêr bo min, her usa jî, haletek e ji bo eşkerekirina bîr û baweri-
yan. Meriv dikare hîsên xwe, bîr û baweriyên xwe bi bendekî jî eş-
kere bike, bi çîrok yan şiêrekê jî. Hin caran tesîra du xcrên şiêrekê ji
bendekî dirêj mezintir e. Di çarîneke teze da usa dibêjim:
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Hevalo, siêr bo min ş4r 4 mertal, tevger 4ale
Şiêr bo min kilam e, stran e, yar 4 delal e

Merhemê birînan e, çttke roniyê şevereşan

Xem 4 sin, sahî 4 evîn, hawar, hêvî 4 heval e

Ma tcnc bo min usa ye? Di hemû berhcmên edebî da, di hemû
berhemên hunerên xweşik da, wek şiêr, çîrok, roman, resim, timsal,
mîmarî, muzîk û yên dinê; di van hemûyan da tevî hîs, raman jî he-
yc; mcriv bi riya van tiştan bîr û baweriycn xwe jî dibêjin. Mirov bi
riya van tiştan di derhcqa xwe da, di derhcqa dorber û jiyana xwe
da dibêjin.

Hdbct, bo hcrkesekî hîs cuda ye, bîr û bawerî cuda ye. Ji ber ku
jiyan cuda ye. Bona vê yckê, delalî bo herkesekî ne yek e.

Ew guftugo û lec ku dibêjin, huncr bo hunerê ye, yan jî huner bo
dvatê yc. Ew ji bo min lcceke bê mane ye. Ji ber ku jiyana mirovan
jiyaneke dvakî ye. Ew bi vê civakc heye, di nav wê da şikil digrc û bi
wê ra dide û disrîne. Berhemên hunermendî, her usa jî berhemên
dvakî ne. Lê merivê hunermend e ku can û şikil dide wan û wan di-
ke xweşik. Ger berhem xweşik nebe, -bo huner, yan bo dvakê- bi çi

navî dibe bila bibe, hîç e.
Bcrek, ya kulîlkek li merivan xweş tê, meriv li ser wê dibêje; lê

mcriv dikare li ser şoreşê jî tiştên delal bêjc.
- Mîna tê zanin di van demên daivî de muneqeseya siira kurdî 4

sairên kurd tête kirin. Tu rola zimên di edeUyatê de çawan diUnî 4

berhemên edeU kuji aliyê kurdan ve bi tirkî hatine nivîsandin, aîdî
kîjan pirtûtxaneyê diUnî?

- Şiêr yan jî berhemên din ên edebî, bi kîjan zmanî hatine nivî-
sandin malê wî zmani ne. Şiêr û romanên ku kurdan bi tirkî, farisî,

ercbî, yan jî bi zmanên dinê nivîsandine, meriv nikare bêje ku ew
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malê Kurdî ne.
Lê gcr cw kcs kurd in û xwe kurd dihesibînin, pêvendiyên xwe bi

çand û tevgera gelê xwc winda nckirine, divê em wan di nav "nivîs-
karên kurd" da bihejmêrin. Nivîsên wan bi kurdî nebe jî, tesîra
çand û ruhiyeta Kurdan di berhemên wan da jî xuya dike û pir ca-
ran armanc û daxwazên netewî tinine ser zman. Ango para gelê
kurd di wan berheman da heyc.

Li welatên Afrîqa û Amêrîka Latîn gelek miliet fransî û spanyolî
bi kar tînin. Lê nivîskarên van welatan ne yc Fransa û Spanya ne, yê
wan in.. Heya tirkan, romanên Xalîde Edîp ku bi zimanê fransî ni-
vîsandibûn li ser pirtûkxana xwe hesibandin.

Nûdem, No: 17, 1996
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ŞERKO BEKES:
"DIVÊ JI ŞAÎRRE SÎNORNEYÊN DANÎN"

Şcrko Bêkes di sala 1940'î de li başûrê Kurdistanc, li bajarê Silc-
maniyê hatiye dinyayê. Ew kurê şaîrê navdar Faîq Bêkes e. Şêr-

ko Bêkes xwendina xwe ya destpêk, navîn û lîsc li bajarc Silêmaniyê
xclas kiriye. Cara pêşî wî di hufdeh saliya xwe de, li Silêmaniyc, şi-
îrên xwe di kovara "Jîn"ê de belav kirine. Di salên 1964-65'an dc
tevlî refê şoreşê dibe û di wan salan de di radyoya şoreşê de dixebi-
te. Di 1968'an de dîwana xwe ya pêşj "Tîrêjên Heyvê" li Bexdayê
çap dike. Di sala 1970'ê de bi komek hevalên xwe re, ji bo nûkirin
û ji kevintiyê rizgarkirina şiîra kurdî, bi navê tcvgera Ruwange îm-
zcya xwe davêje bin manîfestoyekê. Di sala 1975'an de ji aliyê rejî-
ma Iraqê vc tête surgûnkirin û sê salan li jêrî Iraqê jiyana surgûnc
dijî. Ji sala 1984'an û heta 1986'an dîsan di nava refê şoreşê de di-
mîne û di dawiya 86'an de mecbûr dimîne welêt terk dike, diçe Ira-
nê, ji wir diçe Sûriyê û paşê di ser îtalyayê re xwe davêje Swêdê. Di
sala 1987'an de xelata PEN'a Swêdê ya Toxolskî digire û dibe ede-
biyatvanê kurd yê pêşî ku xelateke edebî ya navneteweyî digire. Wî
hcfa niha zêdeyî dch pirtûkên helbestan çap kirine û şiîrên wî wcr-
gcriyane zimanên tirkî, farisî, erebî, swêdî û niha jî ji çapkirina îngi-
lîzî re amada ne.

Piştî scrîhildana 91'ê dîsan Şêrko Bêkes vedigere welêt. Di hilbi-
jartina 91'ê de dibe endamc parlementoya Kurdistanê û paşc bi
dengên parlementan dibe wezîrê kulturê. Ew nêzîkî du salan wezîr
dimînc û bi gotina wî, ji ber nedemokratikbûna parlementoyc cw ji
wezîrtiya xwc îstifa dike.
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Me Şêrko Bêkes li kafeteryayekc li navenda Stockholmê dît, bi
qehwcvexwarinê re û di nava dixana dgara wî ya şaîrane de ji bo
xwcndcvanê Nûdcmê pê rc sohbetck kir.

Nûdcm: Em dizanin ku tu kurê saîr Fatq Bêkes î. Zarokêngekk
navdaran an diUn berevajiyên wan, an jî bi wan re dikevin qayişê,

dixwazin bMn wek wan. Gelo mirov dikare bibêje ku te diUtijokiya

j'iyana bavê xwe kir?
Şcrko Bckes: Gava bavc min mir, cz hê biçûk bûm, şeş-heft salî

bûm. Mîna zarokekî şeş-hef salî min bîr nedibir ku cz di derheqa şi-
îrê û cîhana şiîrê dc bi bavê xwe re bipeyivim. Lc rê bîra min gava
bavê min radihist pirtûkan û pirtûk dixwcndin an jî gava tiştin li scr
kaxezan dinivîsand. Lê ev yeka mîna xewnckê tc ber çavên min. Di
jiyana min de sê tişt hene ku tesîra mezin li min kirine da ez ber bi
dhana şiîrê dc herim. Yekem bavê min c ku mîna şaîr di nava xelkê
de dihate naskirin û hezkirin û xelkê jê re hurmet digirtin. Dudu;
xwezaya Kurdistanê, spehîtiya wê, şax û dax, çem û daristanên wê.
Sisê; ew çîrokên ku diya min ji min re digotin. Van her sê tiştan ji
bo nivîsandina min tesîrên mezin li min kirine. Rast e, gelek saîr he-
ne ku kurê wan nebûne şaîr û ji xwe re dane ser riyeke din, an jî ge-
lek hunermend hene ku zarokên wan dûrî hunerê ne. Ne şert e ku
mirov şaîr be divê zarokên mirov jî şaîr bin. Wek mînak du xwişkên
min hcne ku qet têkiliya wan bi şaîrtî an jî edebiyatê te re tunenc.
Lê tesîra bavê min ya li ser min bêtir tesîrekc manewî bû, tesîreke
ruhî bû. Tê bîra min ku xelkê digotin kurê Faîq Bêkes e, bavê min
jî di nava xelkê de xwedî xatir û qîmet bû, loma cw ji min re bû nî-
şana qcndyc, ji min re bû çirayek. Min jî dixwest ez mezin bibim û
weke bavê xwe werim hezkirin, di nava xelkê de bibim xwediyê xa-
tir û qîmet. Bavê min ji min re şiîrek nivîsandibû, digot, hêvîdar im
tu ê şûna min dagirî, bibî dengê qend û rastiyê. Wan gotinên wî jî
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ez bcr bi cîhana şaîrtiyê ve ajotim.
- Mina tê zanin du demêngiring diguherandina siira basûr de

xuya diUn; dema pêşî di navbera herdu serên cîhanê de 4 bi serkêsiya

Evdtta Goran 4 dema dawî jî pistt serihildana tevgera Ruwange U
serkêşiya Şêrko Bêkes. Gava tu van herdu deman berambert hevdu U-
H tu çi hêUn wekhev 4 yên ctida di navbera van herdu deman de di-
Unî? Tu dikarî hineH bi van deman vegirêdayî behsa rewşa şiîra
kurdîUH?

- Ez dixwazim bibêjim ku şiîr li başûrê Kurdistanc, berî niha bi
du scd salî, di dema Baban de. Li ser destên sê şaîrên mezin Nalî,
Salim û Mustefa Beg geş bû. Herçî şiîra nû, bi şêweya nû, mîna ku
tc jî behs kir, di navbcra hcrdu şerên cîhanê de bi serkêşiya Evdila
Goran dest bi gulvedana xwe kiriye. Tiştekî din jî heye ku nivîskar û
rcwşcnbîrên kurd ycn wê demê, an jî avakerên wê dibistanê bi ka-
pasîte bûn, bi kêmanî hcr yekî ji wan bi sê zimanan dizanîbûn, wek
crebî, tirkî, farisî û tirkî û herweha gelekan ji wan bi gelek zaravayên
kudî jî dizanîbûn. Nûhîtiya şiîr û edebiyata Ewrûpayî zûtir, yanî be-
rî ku bigihîje Kurdistanê, gihîşte Tirkiyeyê. Tesîrê wê ji Tirkiyeyê
derbasî rohilata navîn bû û ji wir jî derbasî Kurdistanê bû. Ez dika-
rim bibêjim ku Şêx Nûrî Şêx Salih ku berî Goran e, bi riya tesîra
edebiyata Ewrûpayî û edebiyata tirkî xwest guhertin û nûyîtiyekê di
şiîra kurdî de çcbike. Lê herçî Goran e, tiştê ku Şêx Nûrî Şêx Salih
xwcstiyc bike, wî bi awayekî firehtir xistiye jiyanê, di form û zimanê
şiîrê dc guhertin û nûyîti anîne. Evdilah Goran, bi qasî ku bi zara-
vayên kurdî dizanîbû, wî bi zimanên biyanî, mîna erebî, farisî, tirkî
û hinekî jî bi îngilîz dizanîbû. Zancbûna wî ya bi îngilîzî jc re deriyê
îmkanan vekir ku zû ji şiîra îngilîz ya romantik haydar bibe. Bi tay-
bcrî Byron û Schiller nas kir û di bin tesîra wan de ma. Evdila Go-
ran xwest bi riya wergerandina şiîra îngilîzî deriyê şiîra modern li

bcr zimanê kurdî veke. Wî di dema xwe dc şiîrcn Byron, Schiller û
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La Martin wergerandine kurdî û hem pê zimanê kurdî kiriye şirîkên
zimanên dinyayê, hem jî berê şiîra kurdî ber bi nûkirinê vc kiriye.
Zanebûna Goran ya bi gelek zimanan, herweha zanebûna wî ya bi
zimanên biyanî kir ku cw bêtir di şiîrê dc kûr hcre û şiîra kurdî ji
qalib û kêşana şiîra ercbî rizgar bike û bi folklora kurdî ve girê bide.
Ew kapasîteya ku di wê serdemê de bi Goran rc hebû, kir ku ew bi-
karibe di şiîra kurdî de guhertinên bingehîn çêbike, berê şiîra kurdî
ber bi dinyayeke nûtir ve bike. Yanî yek ji kirinên Goran yê girîng
û biserketi ew e ku wî şiîra kurdî ji kêşan û qaîdeyên şiîra ercbî qut
kir û ew bi celcbê folklora kurdî ve girê da. Ji xwc folklora kurdî ji
cerg û hinavê dvaka kurdî derketiye û serbestiyeke hunerane rê de
heye. Lê belê Goran ne bi tenê tiştên nû xiste nav şiîra kurdî, wî
herwcha fikrên nû jî di nava civata kurdî de belav dikir. Bê fikrên
nû, guhcrînên nû ne di jiyana mirovan de dibe, nc jî di şiîrc de...

Ferqiyeta serdema me ji ya serdema Goran cw bû, ku em komek
xort bûn, em bêtir li Bexdayê dijiyan, Bexda jî wê demê yek ji na-
vendên huner û kulturê bû. Em li Bexdayê bi riya zimanê erebî ke-
tin nava cîhana edebiyarê; çi roman, çi çîrok, çi şiîr... Herweha em
kctin nava meseleyên fikrî û îdeolojî jî. Em bi riya kovar û rojname-
yên ji welatên ereban yên cihê cihê haydarî guhertinên dinyayê, si-
yaset û civatên dinyayê jî dibûn. Ji bilî vê jî, li Bexdayê, pêwendiyên
me bi şaîr û edîbên ereban re hebû; saîr û edîbên ku ji gelek wela-
rên ercban yên cûda. Ev şaîr û edîbên han jî çi di warê zimanê erebî
de, çi jî di warê zimanê îngilîzî de, gelek şareza bûn, kovar û rojna-
meyên pir bi kalîte derdixistin. Têkilî û danûstandinên me yên digcl
şaîr û edebiyatvanê ereban kir ku em careke din li şiîra kurdî hûr bi-
bin, dîsan wê nû bikin, jê re zimanekî nû, resimên nû û fbrmekc nû
û hemdem bînin. Di vê serdemê de ne ez bi tenê bûm, li gel min
hin hevalên din jî hebûn. Bo nimûne; çîroknivîs Husên Arif, kak
Botanî ew jî çîroknivîs e, rehmetiyê Celalê Mîrza Kerîm ku berî bi
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çend salan wefat kir û hin hevalên din... Me van hevalan bi hev re
manîfestoyek derxist, manîfestoya Ruwange. Manîfestoya Ruwange
ji bo tazekirina şiîra kurdî hawarek bû, bangek bû. Mirov dikare bi-
bêje ku ev manîfesto digel nûkirin û azadiya şiîrê, nûkirin û azadiya
fikir û ramanê jî bû. Herweha di dvatê de azadî û serbcstiya jinan
bû jî. Ji bo vc yekê hin meleyên kevneperest êrîş anîne ser me, vê
êrîşa wan kir ku em beyaneke din jî derxin. Tcvgera Ruwange taze-
kirina fikrê, tazekirina nêrîna cîhanî, nûkirina şiîra kurdî û ji bo aza-
diya jinê gavavêtinek bû. Herweha tevgcra Ruwangc pakkima zi-
manê kurdî ji gotinên biyanî, pakkirina naveroka çîrok û şiîra kurdî
bû. Em bawer dikin ku her tim pêwîstiya guherandin û nûkirina
huner û cdcbiyatê heye. Me bi xwc li gorî hcza xwe ew guhertin ki-
rin. Nivşê li dû me jî li gora xwe guhertinan dikin. Çi ji bo çîroka
kurdî, çi ji bo şiîra kurdî û bi gişrî ji bo pexşana kurdî dewreke me ji
bo guherandin û nûkirinê hebû, mc ew kir, lc niha hinck ji me wes-
tiyane, rûniştine, hinek di vê riyê de berdewam in.

Fcrqiycta di navbcra tevgera me û ya Goran de, ew e ku du nêrî-
nên cuda li ser jiyanê û cîhanê, du nêrînên cuda li ser şiîr û edebiya-
tê û du felsefeyên cuda bûn.

-Dtroka Kurdistana basurya nêzik Uşer 4 berxwedanan ve der-
bas b4ye. Gelo şiira kurdîjî di meydanên ser de Uî, anjî xwe kişandi-
b4 quncikan 4 ji şer re temasevan b4? Bigotineke din çi tesîra şiîra
kurdî li ser 4 berxwedanên kurdan Uîye, an jt çi tesira ser 4 berxwe-
danan U siira kurdi b4ye?

Serdema nivşê min, serdema şer û berxwcdanê bû. Ev jî serde-
ma mc ji ya Goran vediqetîne. Derketina me tûşî dçmeke teqînê
bû, tuşî demcke şerê germ bû. Di sala 196 l'ê dc temenc min bîst û
yck sal bû gava şoreşa kurdî li Kurdistana başûr dest pê kir. Xort bi
kêf diçûn şer, ev çûyîn û hatina şer însanekî nû afirand, ku ew jî di
dîrokê dc û ji bo guherandina dîrokê însanê kurd yê şorcşger e.
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Helbct vê yekê tesîrcke mezin li me kir. Ev tesîr ew bû ku em tiştê
xwc yê taybeti bi bîr bînin. Ew tiştê taybcti jî ziman bû, huner bû,
edebiyat bû, dîrok bû. Azar ne bi tenê azara şaîran e, ji ber ku azara
xak c, azara av c, azara welat e. Durustbûna pêşmergcyên kurd, du-
rûstbûna însanekî ye ku divê dîrokê biguhere, divê jiyaneke nû ji bo
milet ava bike, tesîrcke van ya gelek mezin li ser me hebû. Ez bi
xwc hcra vê saerê jî di bin tesîra wê gavavêtinê dc me. Lc şiîra mc jî
li Kurdisfanê mîna sîlehekê ye. Rola şiîrê li Kurdistanê ne mîna ya
Ewrûpayê yc, li Kurdistanê şiîr jîndar e, li nav xdkê ye. Çawan li

malan nan heye, av heyc, xwarin heye, wilo jî şiîr li malan heye, li

nav xelkc, di dilê xdkê de heye. Li Silêmaniyê di şahiyeke şiîrê de
ne kêmî du hezar mirov beşdar dibin. Lê li Ewrûpayê ne wilo ye.
Ger şaîrekî baş li Kurdistanê dîwaneke xwe çap bikc, wê kêmî heft-
heyşt hezar liban neyê firotin. Bo nimûna gava ez di sala 1991'ê dc
çûbûm Silêmaniyê, di şeveke xwendina şiîran de zêdcyî sê hezar kes
hatibûn, ji van belkî hezar kes li dervc rawestiyabûn. Bi kurtayî em
şaîrên demekê ne ku barût, teqîn û xwîn hcbû. Em şaîrê demekê
ne, ku malên me dişewîtin, daristanên mc disewitiri, asmanê welarê
me her duxan bû. Bêguman, ew dûkela, ew xwîna, ew wêrankirina
hemû li ser şiîr û edebiyata serdema me tesîr kiriye. Herweha tesîra
me jî li ser şerkerên welêt gelekî hebû. Wan şiîrên me digel çekên
xwe bi xwe re dibirin serê çiyan, bi xwe re dibirin qada şer. Tiştek
hcye ku ez qet ji bîr nakim, carekê pcşmergeyekî nameyek ji min re
nivîsandibû, di nameya xwe de gelekî kêfa xwe ji şiîrên min re anîbû
û gotibû, 'ez dixwazim şehîd bibim da tu ji bo min şiîrekê binivîsî-
nî'. Ew şehîd ket û min jê re şiîrek nivîsand. Ev tişekî mezin c. Ez
dikarim bibêjim ku em nikarin şiîra xwe ji şerê azadî û serbcstiyê
cuda bikin, şiîra me jî her tim bi pêşmergeyan re di cepheyê de bû.
Ez bi xwe sê caran ketime nava refê pêşmergeyan. Carekê temenê
min bîst û sê-çar sal bû, carekê di 74'an de çûm, carekê jî ji 84'an ta
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86'an di nava şoreşê de mam. Vê yekê tucrebeyeke zindîtir da min.
Gelck ji hcvrêyên min ku pêşmerge bûn, şehîd ketin. Li ber çavên
min gund dişewitin, zarok, jin, kal û pîr dişewitîn, bê guman ez ni-
karîbûm ji van re temaşevan bimama. Van hemû tesîr li min dikirin.
Tcsîra şiîra me jî li şoreşê hebû, lc divc cz bibêjim ku hcr dem hêza
pêşmerge di pêşiya şiîra me dc bû, şer û berxwedan ji şiîra me xurt-
tirbû.

-/»' bo hin şaîran şiîr evîn e. Ji bo hin kesan ji siîr şeraba tenêtiyê
ye, çukekî baskokirt ye. Ji bo te siir çi ye? Şitr çi dide te, an tu dixwazî
bigotinên xwe yên hundurîn çi bidî dinyaya derve ?

- Ez şiîrc ji bo jiyanê dinivîsînim. Ez şiîrê ji bo rehetiya ruhê xwe
dinivîsînim. Ez şiîrê bi zimanckî taybeti dinivîsînim da ez xoşewîsti-
ya xclkê ya ji bo şiîrê bêtir bikim. Şiîr di eynî demê de hem ez im
hcm jî xelk e. Şiîr xoşewîstî ye, şiîr ezmanekî ji gotinan e, ku hemû
însan pêwîsti bi ezmanekî weha heye. Şaîr ew ezmanc xoşewîsrî yê
gotinan c. Bi ya min şiîr ji bo her şaîrî cûda ye. Gava mirov dibêje
şiîr cvîn c, cv nc bi tenê evîna jinekê ye, ev dikare cvîna dayikekê be,
evîna zarokekî bc. Zarok, jin û dayik hemû bi hev re evîn e, ev evî-
na wicûd e, evîna jiyanê ye. Bi ya min şiîr berdewambûna jiyanê ye.
Şiîr berdewambûna evînê ye. Gava cz şiîrê dinivîsînim, ez dixwazim
bi riya ziman xweşîtiyekê bînim pê, di giyanê xwe dc xweşîtiyekê
avabikim.

- Gekk kes bi şiîran dest U nivîsandinê dikin U pasê derbast prosa-
yê (nestrê) diUn. Tiştê ku dixuye tu hêjt li ser şiîrê berdewam î. Gelo

ferqiyet anji hêUn wek hev yên şiir 4 nesîrê çi ne? Çipevgirêdan anji
çi cAdayeti di navbera wan de heye?

- Bi ya min di hemû zimanên dinyayê de girantirîn şêwezimanê
edebî şiîr e, zimanê şiîrê ye. Zimanê şiîrê di hemû zimanên dinyayê
de xweştirîn, zehmcttirîn ziman e. Helbct şiîr ne bi tenê beşek e, şi-

îr dinyayeke mezin e. Şiîr heye weke kaniyê ye, biçûk e, şiîr heye
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weke çem e, mezin c, şiîr heye weke golê yc, kûr e. Şiîr heyc, şano-
nameya şiîrî ye û şiîr heye qesîdeya dirêj c, drama ye, dramaya me-
zin e. Yanî şiîr ne bi tenê şêweyek e, şaîr dikare di nav şiîra xwe de
hemû dinyayên din bihundurîne.

Rast e, gelek saîran bi şiîrê dest pê kirine û paşê derbasî nivîsandi-
na romanê, an jî pexşanê bûne. Yc min rast e ku cz şiîrê dinivîsînim,
lê cz çawan şiîrê dinivîsînim? Şiîra ke ez îro dinivîsînim, ne şiîra ku
min berî niha bi deh-panzdeh salan dinivîsand. Şiîra ku ez niha di-
nivîsînim, tecrubeyên zêdetir tê dc hene, naverokeke dewlemendtir
rê de heyc. Wek nimûne min "Derbendî Pepûne" nivîsî, ev berhe-
ma min qesîdeyekc diramî ye ku ji du sed û bîst û pênc rûpdan pck
tê. Du sed û bîst û pênc rûpel ne bi tenê şiîr e; roman rê de heye,
çîrok tê dc heye, serpênatî rê de heye, lê belê bi zimanê şiîrê ye. Ga-
va cz dixwazim bi zimanê nesir binivîsînim, her tim dibe şiîr, ji ber
vc yekc ez nikarim bi nesîrê binivîsînim. Zimanê nesîr zêdcrir zima-
nê aqil û mantiq e, lê zimanc şiîrê ne weha ye. Her çiqas ez carinan
dixwazim nesîrê binivîsînim, ez dîsan dadigerim ser şiîrê. Lc, ev ji
şaîrekî bo şaîrekî din, ji edîbekî bo edîbckî din tê guhertin. Bêgu-
man şaîr hcne ku roman û çîrok jî nivîsandine û biserketî jî bûne.
Hin şaîr jî hene ku her şaîr mane. Min jî carinan xwestiye ku ez ro-
manekê binivîsînim, lê her tim xwesteka min ber bi nivîsandina şiîra
dirêj a dramî, an jî ber bi nivîsandina destanê çûye.

- Digel perçeyên dinji, tu bigekmperî rewsa edeUyata kurdi 4 U
taybettjî rewsa şiira kurdi çawan diUni?

- Pîvana şiîr û edebiyata kurdî, an jî ya dinyayî bi serbcstiya wan
miletan ve girêdayî ye. Mirov nikare scrbesti û ziman ji hev cûda bi-
ke. Rewşa Kurdistanê ya jeopolîtîkî û dabeşbûna Kurdistanê, kiriye
ku rewşa şiîr û edebiyata kurdî bi gisfî wekî rewşa siyascta kurdî û
rewşa dvaka kurdî be. Bo nimûne, ji bo ku li bakurê Kurdistanê,
rojek ji rojan meseleya zimanê kurdî, serbest nebûye, azad nebûye,
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pê nehatiye xwendin û nivîsandin, pê kovar û rojname nehatine
derxistin, pê pirtûk nehatinc derxistin, bûye sebeba nedcrketina
edebiyateke bi hcz, şiîrcke bi hêz. Rast e, niha li Ewrûpayê hin ko-
var û rojname derdikevin, hin kes şiîran dinivîsînin, lê ev ne weke
rewşa başûrê Kurdistanê yc. Ji bcr ku li başûrê Kurdistanê, ne ji ni-
ha ve, ji salên bîsti û heta niha hcr tim zimanê kurdî bi awayekî ser-
best bû. Gcr li Kurdistana başûr rcwşa siyasî carinan xerab bûbe jî,
bi zimanê kurdî her tim tiştin derketine, ziman qedexe nebûye; roj-
nameyek du rojname, kovarek du kovar û pirtûk dcrketinc. Ev ji

Kurdistana bakur pir guheriye, ku qet mecala xwendin û nivîsandi-
na kurdî lê nebûyc. Li Kurdistana îranê bi zimanê kurdî xwendin
nebûye, bi tcnê di mudetcke yeksalene de, di dcma komara Meha-
badê de bûyc. Lc di van demên dawî dc kovarek bi navê Sîrwc li

wir dcrdikeve. Vê rcwşa han kiriye ku ezmanê şiîra kurdî, ezmanê
edebiyafa kurdî ezmanekî teng be, ezmanckî biçûk be, ezmanekî
tengeber bc, cdebiyatvan û şaîrên baş dcmakevin. Meseleya ziman
wcke mesela erdê yc. Ger erdck nebe, tu ê çawan karê xwc bikî,
çandiniya xwc bikî. Ziman jî weke erdê yc. Ev fcrqiyeta siyasî û d-
vakî, ferqiyeteke edcbî jî aniye holê. Bo nimûnc li jêrê Kurdistanê
şiîr gelekî bi pêş kctiye, gelek şaîrên mezin derxistiye. Ez bawer di-
kim ger li Kurdistana bakur azadiyek hebûya, qedexebûna li ser zi-

manê kurdî tunebûya, me ê bikarîbûya bi hêsanî ji wî beşî jî şaîrên
mczin, romannivîsên mezin, edcbiyatvanên mczin bidîta. Gava mi-
rov vê rewşê bi bîr tîne, mirov tavilc rêdigihê ku edebiyat û şiîra
kurdî bi azadî û serbestiya kurdan ve girêdayî ye. Ger azadî tunebe,
edebiyara kurdî jî nabe, ger serbcsfî tunebe, şiîra kurdî jî nabe. Ev
hemû bi hcv ve girêdayî ne. Bedaxcwc hin şiîrcn ku bi kurmand
hatine nivîsandin û min xwendinc, şiîrên pir lawaz in, pir sivik in,
ne şiîrên vê serdema me ne. Ev celeb şiîr li şiîrên milî diçin, ne şiîrên
hunerî nc. Şiîra dinyayê ya îro li cihckî din c. Şiîrên bi vî babcti li
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başûrê Kurdistanê dibe ku di salên bîstî, sihî, çilî de dihatin nivîsan-
din. Li Kurdistana îranê rewşa şiîra kurdî baştir e. Şaîrên weke Hê-
min û Hcjar û nivîskarc wek Zibêhî derkctine. Herçiqas şiîrên van
şaîrên me bi dizî, yanî bi nihênî hatine belavkirin jî, lê tesîreke baş li
nav cîlê xwendevanan kirine. Hcrweha ji şaîrên ku pişti Hêmin û
Hcjar e, ku Siware ye, Siwarê Irxanî Zadc yek ji wan şaîrên herî baş
e bi raya min. Lê bedaxcwe wî zû wefat kir. Ez bawer dikim tcmc-
nê wî li dor sî salî bû gava wefat kir. Ew gdekî nêzîkî edebiyata Ew-
rûpayî bû, bi zimanên ewrûpayî dizanîbû. Herd şaîrên Kurdistana
Sûriyeyê ne, piraniya wan bi crebî dinivîsînin. Lê mijar û naveroka
şiîrên wan hemû kurdî ne. Wan şaîr û edîbên gelekî mezin derxisti-
ne, lê ew bi kurdî nizanin, bi kurdî nenivîsandine. Bo nimûne Selîm
Berekat heye. Bi baweriya min Selîm Berekat îro yek ji cdebiyatva-
nên dinyayê yc mezin e. Selîm Berekat digel şiîrê roman jî nivîsan-
diye, lê hemû romanên wî, navên kesên rê dc, navcn teyr û teba,
navên deşt û çiyan hemû bi kurdî ne, mijara romanên wî dîroka
kurdî ye, lê cw naçar maye ku bi zimanê erebî binivîsîne. Ji xwe ev
yek ji problemên me yên girîng in. Ev problemeke me ye ku divê
cm gelekî bi ddî li ser rawestin û munaqeşe bikin. Gelo em ê kur-
dên ku bi zimanin din dinivîsînin mîna edîbên kurd qebûl bikin an
na? Ev problem dişibe problema ku ereban li ser edcbiyat û cdebi-
yatvancn Cezayir, Tûnis û Mixrib munaqeşe dikirin e. Ji ber ku pi-
raniya cdebiyatvanên van welatan ne bi zimanê ercbî lê bi zimanê
firansizî dinivîsandin. Em çawan li van binihêrin? Bi a min cdebiyat
ziman e, ger berhemek bi kurdî nehatibc nivîsandin mirov c nikari-
bc wê mîna berhemeke bi kurdî an jî edebiyata kurdî bihesibînc. Ji

ber ku ev rastiyek e, îro d li Sûriyê û çi jî li Tirkiyeyê gelek şaîr û ni-
vîskarên baş hene, pir baş dinivîsînin, lê mixabin ji ber ku cw bi kur-
dî nanivîsînin, ew nabe edebiyata kurdî.

- Wek kovara N4demê meji mêj ve dest avêtiye vêpirsê. Pirsagelo
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kt nivîskarê kurd eH4ne nivîskarê kurd e. Ev demek e di rojname-
yên rojane dejt ev pirs tê munaqeşekirin. Piraniya yên bi kurdî dini-
vîstnin dibêjin yên ku bi tirki dinivîsînin ne edeUyatvanên kurd in,
yên ku U tirH dinivisinin 4 kurdayetiyêji dikin, her xwe mîna edebi-
yatvanên kurd diUnin. Tu ê U kurtî di vê derheqê de çi bibêji? Ma
rast e ku ziman nasnava berhemeke edeUye?

- Ez bawcr dikim ew nîv û nîv in. Yanî nîvî edebiyatvanên ereb
nîvî yên kurd, nîvî edebiyatvanên tirk, nîvî yên kurd in. Lê bi raya
min pirsa girîng ev e; gava mirov bibêje şaîrê kurd, divê şiîrên wî bi
kurdî bin, bi kurdî hatibin nivîsandin. Lê ycn ku bi tirkî an jî bi ere-
bî dinivîsînin, qey nake ku mijara berhcmên wan li ser kurdan bin,
an jî hin navên kurdî di bcrhemcn xwe de bi kar bînin, cw dîsan jî
nabe cdebiyata kurdî. Wek nimûne em bibêjin Yaşar Kemal, Selîm
Berekat, Mihêdîn Zengene ev hemû nivîskarên mezin in, lê bi zi-
manên ku nivîsandine, dibe malê pirrûkxaneya erebî, malê pirtûkxa-
ncya tirkî, ew naçin pirtûkxaneya kurdî. Mesele kî edebiyatvanê
kurd e, kî ne edebiyatvanê kurd e, ew ziman tesbît dike, ne ku hî-
sêri nivîskar çawa ye. Şerrê bingehîn ziman e.

- Nayê Ura min ku edeUyatvanên kurdan xelatên navneteweyî
girtine, ez bawer dikim tu yê pêşî yi. Wek tê zanîn te di sala 1987'an
deji aliyê PEN'a Swêdê ve xelata Toxolskigirt. Ev ji bo te hîseke ça-
wan b4 4 çi tesîr li şaîrti 4 şexsiyeta te kir?

- Xelata Toxolskî, ji salê carekc ji aliyê kluba PEN'a Swêdî vc tê
belavkirin. Divê xelatgir, edebiyatvanekî li sirgûnê be, yanî eksîl be.
Min di sala 1987'an de ew xelat girt û cw xelat berdewam tête be-
lavkirin. Xelata Tokoloskî tesîreke mezin a edebî li min nekir, lê xe-
lata Toxolskî ne bi tenê ji Şêrko Bêkes rc bû, xelata Toxolskî, ji bo
şiîra kurdî, ji bo edebiyat û zimanê kurdî, ji bo danasîna cdebiyata
kurdî bi ya cîhanê re ye. Ya girîng bi vê xelatc ew e ku xelk dibihî-
zin ku bi zimanê kurdî şiîrên baş tên nivîsandin, îcar ev şaîr Şêrko
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- Bêguman na. Min qet bawer nedikir ku ez ê rojek ji rojan Kur-
distaneke azad bibînim. Gava ez di nava refên pêşmergeyan de
bûm, cz gclek caran nêzîkî mirinc bûmc. Loma me bawer nedikir
ku wê guhcrtinekc weha mezin li hcrêmê bibc, kurdê xwc bi xwe
xwc îdarc bikin, wê parlementoyeke me çêbibe û hukûmeteke par-
lcmentoyê hcbe, bêguman na, me bîr ncdibir. Lê, em ji bo pêşerojê
û nivşê dahatû difikirîn.

Gava li wclêt ev guhertin çcbûn, ji bo ez jî berpirsiyariya xwe bi
cih bînim, cz çûmc welêt. Bi hilbijartinên demokratîk yên giştî cz
pêşî mîna parlementer hatim hilbijartin, paşc jî bûme wezîr. Ji bo
ku cara yekcm ez bi navê kurdan bûme wezîr hîseke xweş c, lc li ba
min şaîrek ji wczîrekî pir pir mezintir e. Piştî wezîrtiya du salan, ji

bcr ncdcmokrafîkbûna parlementoyc min îstifa kir û dîsan vegeri-
yam Swêdc.

- Tu vegeriya Swêdê 4 niha jt her li Swêdê dijl. Ji bo iUtama afi-
randinê Swêd anji Kurdistan ?. . . Jiyana li Uyanistanê çi tesîrên erî-
nî 4 neyînt li te dike?

- Bêguman ez bi tenê çûbûm Kurdistanê, jin û zarokên min li

Swêdê mabûn. Gava min ji wezîrtiyê îstifa kir, tu kar ji min re ne-
ma, tu tişt tunebû ku min pê debara xwe bikira, loma ez vegeriyam
Swêdê, ba jin û zarokên xwe. Tu ya rasti bixwazî, ez niha hîs nakim
ku cz li Swêdê mc, ez wita hîs dikim ku cz li Kurdistanê me. Yek ji
probleman cw e ku ez heta niha nikarim tevlî jiyana Swêdê bibim.
Ez nikarim hevalckî Swêdî peyda bikim, ez nikarim tam têkevim
nava kultur û adetên swêdiyan. Nc ji ber ku ev kultura swcdiyan xe-
rab e, na, pir tişrên wan yên baş henc, gelek tiştên wan yên pêşketi
hene; ew bi sedan sal di pêşiya me de ne. Lê heta niha xewnên ku
ez dibînin jî hcmû li Kurdistanê ne, ez xewncn zarokên xwe dibî-
nim, xewnên wclarê xwc û hevwelatiyên xwe dibînim. Ji ber vc ye-
kê şiîrên min jî her perçeyek ji welat e. Ew li ser welat, li ser heval û
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Bêkes e an jî yekî din c, ne zêde girîng e. Ev li ber şiîra kurdî deri-
yekî vcdike, li ber ziman û edebiyata kurdî deriyekî vedike. Bi a min
xelata Toxolskî yekem pênasîn e ku şiîra kurdî dike şirîkê şiîra din-
yayî. Bivc ncvê, vc xelatê ji bo min jî deriyek vekir, kir ku ez gelck
şaîr û nivîsakrên swêdî nas bikim, cw min dawefî dvînên xwc dikin
û bi wê riyê jî îmkanê min çêdibin ku ez bikaribim şiîra kurdî, cde-
biyata kurdî bêtir bi wan bidim nasîn. Hêvîdar im ku wê îmkanên
wilo ji bo edcbiyatvanên kurd yên din jî çêbibin û bi vî awayî dê
kurd di qada navneteweyî de bcne naskirin û bibin xwcdî gotin.

- Tu di edeUyatê de rola xelatan çawan dMnî?
- Bêguman xelat ji kcvin vc awirdanek e da tişrên qenc û bi qîmet

wenda nebin, neyên jibîrkirin. Xelat ji bo mirovatiyc, ji bo aşti û xo-
şewîstiyê ye. Edebiyat jî beşek ji vê ye ku pêwîst e li ber çavan were
girtin. Bo nimûne gava Gabriel Garda Marquez xelata Nobel wer-
girt, ne ku cw xalat bi tenê ji bo şexsê Marquez e, ew xelat herweha
ji bo edebiyata Emerîka Latinî bi gişfî ye. Ew xelat dibe sebeb ku
edebiyata Emefîka Latînî bêtir li dinyayê belav bibc.

- NeUîna xelateke edebiyata kurdî ne kêmasiyeke e? Anjî xelateke
edeUyata kurdî wêji bogeşkirin 4 Upêşdexistina edebiyata kurdî ro-
kke mezin 4 berbiçav nekyize?

- Belê, ger yekîtiyeke me ya nivîskaran hcbe, nivîskarên hemû
perçeyan bi bîr û baweriyên siyasî yên cûda tê de hebin û ev xelat bi
durusrî ji aliyê yekîtiyê ve wcre belvakirin, bêguman wê roleke gele-
kî baş bileyize.

- Pistî ku te xelata Toxolski wergirt 4 çend salan U Swêdê riinistt,
pasê Uguhertinên li weUt 4 avaHrina hukûmeteke federel, tejî mî-
na parkmenter 4 pasê ji mina wezîrê kulturê di hukûmetê de cih
girt. Qet dttiate Ura tekutuê rojekê li Kurdistanê UU wezirê kultu-
rê? Pistt ku tu Uîyi weztr, tu bawer diH ku te berpirsiyariyên xwe bi
cUt ant?
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hogircn min yên li welat, li ser tecrubeycn kevin, li ser bîranîn û av
û hewa welat ava dibin. Tesîra Swêdê çi bigirc li ser şiîrcn min tunc-
yc. Ji ber ku min hê tiştekî bi vî welatî vc girêdayî be nenivîsandiyc.
Hcmû tiştên ez dinivîsînim bi welat û paşeroja min ya li welat ve gi-
rêdayî ne. Bcguman biyanîtî, xerîbî ji bo şaîran carinan dibin çavka-
niyên baş. Ji ber ku biyanîti dike ku mirov piraniya caran li scr xewn
û xeyalan bijîn. Ev jî ji bo şiîrê tiştekî pir baş e. Gava cz li vir bi tcnê
dimînim, cz di xcwnerojka xwe de diçim Kurdistanc, diçim nava rc-
fên pêşmcrgeyan, diçim gund û bajarên Kurdistanê, diçim zarokti
û xortaniya xwc. Ev jî dikc ku ez bîranînên xwc bi gotinan bihû-
nim.

- Tu pevgirêdana edebiyat 4 siyasetê çawan dinirxînî? Nêrîna te li
ser termên "Hunerji bo huner, anjî hunerji bo partiyê 4 civakê çi
ye?"

- Gava em dibêjin siyaset, ger armanc fikrên siyasî be, li vê dinya-
yê tiştek tuneye ku ne siyasî be. Hemû rêkiliyên dvakî, rêkiliyên mi-
rovan, jiyan bi xwe siyaset e. Ger armanceke me ya guherandinê he-
bc, tê wê maneyê ku em siyaserê dikin. Lê divê mirov siyaset û îde-
olojiyê ji hev veqetîne. Divê mirov ferqa îdeolojiya ji bo grûbekê an
jî ji bo partiyekê û ya siyaseta gişti bibîne. Bêguman edebiyata ji bo
grûb û partiyan jî hebû û wê her hebe jî. Bi baweriya min ya girîng
ew e ku edebiyatvan çawan dinivîsîne. Ew bi grûbekê ve, bi parti-
yekê ve girêdayî ne, ne girêdayî ne, zêde ne girîng e, ya girîng şê-
weyê nivîsandina nivîskar e. Bo nimûne şaîr hebûne ku ji bo mese-
leya siyasî nivîsandine, lê şiîrên pir baş nivîsandine. Herweha şaîr he-
ne ku qct ne siyasî ne, lê şiîrên pir xerab nivîsandine. Herçî em kurd
in, em çi bi partiyan ve girêdayî bin çi ne girêdayî bin, em hemû si-

yaserê dikin. Em di romanên xwe de, di çîrokên xwe de, di şiîrên
xwe de behsa kurd û Kurdistanê dikin, behsa azadiya kurdan dikin,
behsa pêşeroja Kurdistanê dikin, ev hemû siyaset e.

387

hogircn min yên li welat, li ser tecrubeycn kevin, li ser bîranîn û av
û hewa welat ava dibin. Tesîra Swêdê çi bigirc li ser şiîrcn min tunc-
yc. Ji ber ku min hê tiştekî bi vî welatî vc girêdayî be nenivîsandiyc.
Hcmû tiştên ez dinivîsînim bi welat û paşeroja min ya li welat ve gi-
rêdayî ne. Bcguman biyanîtî, xerîbî ji bo şaîran carinan dibin çavka-
niyên baş. Ji ber ku biyanîti dike ku mirov piraniya caran li scr xewn
û xeyalan bijîn. Ev jî ji bo şiîrê tiştekî pir baş e. Gava cz li vir bi tcnê
dimînim, cz di xcwnerojka xwe de diçim Kurdistanc, diçim nava rc-
fên pêşmcrgeyan, diçim gund û bajarên Kurdistanê, diçim zarokti
û xortaniya xwc. Ev jî dikc ku ez bîranînên xwc bi gotinan bihû-
nim.

- Tu pevgirêdana edebiyat 4 siyasetê çawan dinirxînî? Nêrîna te li
ser termên "Hunerji bo huner, anjî hunerji bo partiyê 4 civakê çi
ye?"

- Gava em dibêjin siyaset, ger armanc fikrên siyasî be, li vê dinya-
yê tiştek tuneye ku ne siyasî be. Hemû rêkiliyên dvakî, rêkiliyên mi-
rovan, jiyan bi xwe siyaset e. Ger armanceke me ya guherandinê he-
bc, tê wê maneyê ku em siyaserê dikin. Lê divê mirov siyaset û îde-
olojiyê ji hev veqetîne. Divê mirov ferqa îdeolojiya ji bo grûbekê an
jî ji bo partiyekê û ya siyaseta gişti bibîne. Bêguman edebiyata ji bo
grûb û partiyan jî hebû û wê her hebe jî. Bi baweriya min ya girîng
ew e ku edebiyatvan çawan dinivîsîne. Ew bi grûbekê ve, bi parti-
yekê ve girêdayî ne, ne girêdayî ne, zêde ne girîng e, ya girîng şê-
weyê nivîsandina nivîskar e. Bo nimûne şaîr hebûne ku ji bo mese-
leya siyasî nivîsandine, lê şiîrên pir baş nivîsandine. Herweha şaîr he-
ne ku qct ne siyasî ne, lê şiîrên pir xerab nivîsandine. Herçî em kurd
in, em çi bi partiyan ve girêdayî bin çi ne girêdayî bin, em hemû si-

yaserê dikin. Em di romanên xwe de, di çîrokên xwe de, di şiîrên
xwe de behsa kurd û Kurdistanê dikin, behsa azadiya kurdan dikin,
behsa pêşeroja Kurdistanê dikin, ev hemû siyaset e.

387



Lc, ev ji şiîra propoganda û staganan dhê ye. Di vir de tiştê gi-
rîng ne nivîsandina ji bo kê û ji bo çi ye, lê nivîsandineke çawa ye.
Ez li ser keçekê, li ser çemekî, li ser şehîdckî, li ser bajarekî dinivîsî-
nim, lê cz çawan dinivîsînim, bi ya min ya girîng ew e. Min ji bo
gelck sehîdan şiîr nivîsandine, lê ya girîng cw e min ew çawan nivî-
sandine.

Lê tiştekî din jî heye, divê şaîr ne bi emir û fermanan şiîran binivî-
sînc. Şaîr çawan hîs dikc, dixwaze çawan binivîsîne, divê ew wilo bi-
nivîsîne. Divê ji şaîr re sînor neyên danîn. Ger ew dixwazc ji bo par-
tiya xwc binivîsînc, bila binivîsîne, dixwaze ji bo evînê binivîsîne, bi-
la binivîsîne, dixwaze li ser xwezayê binivîsîne, bila binivîsîne, dîsan
jî ya girîng ew bi çi awayî û çawan dinivîsînc. Pîvan ne mijar, lc kalî-
tcya şiîrê yc.

Nudem, No: 17, 1996
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FERHAD SHAKELY:
"ŞI'RA BAŞ LI SER HUNDURÊ MIROV DIPEYTVE"

Ferhad Shakdy di sala 1951'ê de li Kerkûkê hatiye dinyayê, li unî-
versîteya Baxdadê ziman û edebiyata kurdî xwendiye, di eynî

demê de di rojnameya "Birayetî" de xebitî ye. Di navbera salên
1974-1975'an bûye pêşmerge. Paşê mecbûr maye ku wdatê xwe terk
bike. Ew di sala I978'an tê Swêdê û ji wê salê de li Swêdê dijî.

Shakcly di panzdehsaliya xwe de dest bi nivîsandina şiîran dike.
Di 73'an de pirtûka wî ya pêşî "Pirojey Kûdetayckî Nihênî" der-
dikevc. Bi nivîsandin û wergerandinê Shakely nêzîkî bîst pirtûkan
çap kiriye. Ew ji deh salan û vir ve xwedî û berpirsiyariya kovara
"Mamostayê Kurd" e û herweha li unîversîtcya Uppsalayê dersên
kurdî dide.

Nûdem: Ez berê dixwazim em vê terma "sîirê" zelal Ukin. Hin
kes dibêjin helbest, hin kes dibêjin siîr, hin kes sêr 4 hin kesjî si'êr
dinivîsînin. Gelo kijanji van raste?

Ferhad Shakely: Pirsa (bêjeya) şi'rê, di eslê xwe de wuşeyeka
erebî ye û ji rêgeha kultûra îslamî hatiye nav zimanê kurdî û keti-
ye nav ziman û kulturên gelek miletên din ên li Rojhilatê. Mirov
dikare bêje ku niha bûye pirseke Rojhilarî, pirseke îslamî. Ne te-
nc pirsa "şi'r"ê, gelek pirsên din jî hene ku ji rêgeya ziman û kul-
rûra ercbî hatine nav zimanê me û yê gelên din. Bo nimûne: Qe-
km, kitêb, edeb, edebiyat hemû ji zimanê erebî hatine. Lê rastiye-
kc din hcye, ev pirs niha ne tenê pirseke erebî ye, belkû pirsin
merov dikare bêje kurdî ne, farisî ne, ordû ne û di zimanê gelek
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miletên din de jî bi kar tên. Pirsên weha êdî bûne pirsên rojhilatî.
Ez bi xwe pirsa şi'r pirseke baş dibînim. Egcr çî gelek nivîska-

rên kurd, bo nimûne: Mamosta Goran di çend ciyan de pirsa
"hclbest" bi kar aniye jî, lê ez bi xwe pirsa şi'rk baştir dibînim.
Lê kîjan rast c, cw navên ku te bi xwe nivîsînc, rasti cw e ku hîç
yck bi xwc jî nc rast in. Lc cger em li orgînala wê binerin "şi'r" e
û navên din ne rast in.

- Şiîra kurdi kengî 4 bi çi zaravayê kurdî hatiye nivîsandin? Se-

bebên ku bi taybetî siîr li wê deverê hate nivîsandin çi Uin?
- Eger em bixwazin destpcka edebiyata kurdî pêşan bidin ku ji

ku dcrê dest pê kiriyc, karckî nc hêsan e û zehmet c. Ew zehmerî
ji çend tiştan rê: Dîroka edebiyata kurdî bi temamî nehatiyc nivî-
sîn. Egcr hatibe nivîsîn jî, bi şêwcyekî zanistî û baş çênebûye.

Ya din jî, mesela diyalekt û zaravayên zimanê kurdî ye. Bê gu-
man em wan kesan tev kurd dihesibînin, lê hin xelk hene ku nî-
şana pirsê dadinin scr zaravaycn kurdî. Bo vê jî destpêka edcbiya-
ta kurdî dibc meseleyeke munaqeşê û behs in ku zimanzanî û zi-
manwanî ne. Ev du sebcb in bawer dikim ku diyarîkirina destpê-
ka edebiyata kurdî ne hêsan be. Lê dîsan jî em kurd dikarin bê-
jin, egcr ev diyalekrên ku ji zû de edcbiyat, şi'r pê hatine nivîsîn
yek-yck li ber çav bigirin. Ez bawer dikim ku diyalekta goranî û
ya hewramî berî diyalekrên din bo nivîsîn û şi'rê hatine bikara-
nîn. Bo vê jî mirov dikare bêje: edebiyata kurdî bi zaravayê hew-
ramî dest pc kiriye.

Pirsa ku bo çiji herêma Hewramanê destpê kiriye? Ez bawer di-
kim cv girêdayê bi mcseleke dînî ve ye. Ji ber ku navçeya herêma
Hawramanê, dînekî xwc yê taybcti hebûye ku "Dînê EhU Heq"
e, niha jî jc re dibcjin "Kakeyi" û piraniya stran û ayînên wan ên
dînî bi vê diyalektê çêbûne. Mumkin c ku ev jî bûyc sebeb ku
mirov ne tenê strancn dînî, jê zêdetir jî stiranên "ruhî", behsa
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ruh û jiyana xwe kirine û formek dîtine ku bûye forma şi'rê. Ew
jî dibe destpêkek bo edebiyata kurdî.

Şa'irên gelek mezin bi zaravayê Hawramî hene. Niha navê ge-
lek ji wan jî winda bûye ku mirov nizane kî nc û çi wcxt jiyane.
Tişrên ku wan nivîsînc jî niha kêm li bcr destên me henc. Lê dî-
san di nav klasîkên edebiyata kurdî de, bi dîalekta goranî, navên
mezin mane, wek; Xanay Qubadî, Seydî, Mewlewî, Bêsaranî û
gelckên din.

Paşî wê, mirov dibîne ku edebiyat bi şêweya -zaravayê kurman-
dya jorîn- dest pê kiriye. Piştî wê jî bi zaravayê diyalekta kurman-
dya başûr dest pê kiriye. Lê mirov îro nikare bêje ku edcbiyat bi
zaravayê hawramî heye. Mumkin e ku hin kes li mala xwe pê bi-
nivîsin, lc wek edebiyat êdî rola wê nemayc. Zaravayc hawramî di
edebiyata kurdî de bûye beşek ji klasîkên me. Lê em dibînin ku
cdebiyat bi du zaravayên kurmanciya jorîn û ya jcrîn pir xurt bi
pêş dikevc, geş dibe û pê edebiyateke dewlcmend tê nivîsîn.

- Em dizanin ku dewkmendiyeke siîra kurdi ya klasik heye, tu
vê dewkmendiyê bi çi vegirê didî?

- Edebiyata me ya klasîk, pir dewlemend e. Ev dewlemendî bi
dîtina min, meseleyek kulturî û ferhengî ye. Kultur û ferhenga
kurdî di qirnên 17, 18 û 19van de bûye beşeke zîndû, beşek pir-
jiyan ji kulturên Rojhelat û kultura îslamî.

Edebiyata kurdî ne tenê bi serê xwe jiyaye û ne jî ji cdebiyarên
dewrûberên xwe û kultûra miletcn din hatiyc birrîn. Bi dîtina
min scbebckî vê dcwlemendiyê jî ev e: Sebcbê fcrhengî û yê kul-
tûrî yc. Lewra em dibînin ku piraniya şa'irên me yên klasîk, sê-
çar ziman zanibûne. Em Cezîrî bigirin, Ehmedê Xanî, Nalî, ya
Mewlewî bi kêmanî her yekê wan bi sê zimanan kurdî-erebî-farisî
caran jî bi turkî şi'r nivîsîne, hem jî şi'ra baş a bilind nivîsîne.

Nimûneyên ku li ber destên wan hebûne, wek standard ji ede-
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biyata crebî û mirov dikare bêjc zêdetir ji edebiyata farisî bûne.
Lc nimûncya berz, nimûneya edcbiyata farisî bûyc, wek berhe-
mên Mewiana Celaledînê Romî, Hafiz, S'adî û wekî din. Şa'irê
kurd xwestiyc ku ew jî bibe wek yckî mîna Hafiz, yckî wek Mew-
lana. Em vê mcselê bi aşkira di şi'ra Melayê Cizîrî de dibînin ku
dibêje:

Ger 14'14'yê mens4rêji nezmê tu dixwazi
Wer si'rê MeU Un, te bi Şirazê çi hacet?

Yanî (Mela) xwe ji Hafiz kêmtir nabîne. Mirov dikare bêje ku
cw xwc ji Hafiz mczintir jî dibîne. Ev xwemczinbînî yan xwe-
kêmtirnedîtin bi dîtina min dewlcmendiya kultûr û edcbiyarê pê-
şan dide. Lewra Melê û wan şa'iran, xwe beşek ji vê edebiyat û
kultûrê dîtine.

Nalî jî di şi'reke xwe dc dîsa eynî mane, eynî pirs bi kar aniye,
dibêje:

Faris 4 Kurd 4 Ereb hersêm be deftergirtuwe
SahiUsê muUta emro, Nalî dîwant heye!

Weke ku em dibînin, yanî şa'irê kurd ê klasîkî xwe di nav ede-
biyateke zengîn, edebiyatcke dewlemend dc dîtiye ku mirov di-
kare bêje: "Edebiya Rojhelat"ê û "Edebiyata îslamî" bûye. Her
yck ji gelên Rojhilata îslamî, bi cdcbiyat û bi kultur bi ronakbî-
rên xwc vc tê de beşdar bûye.

îro mixabin edebiyata kurdî û herweha cdebiyata miletên din
jî ji hcv dûr ketine; gclck sînor di nava miletan de çêbûne, sîno-
rên siyasî, yên ckonomî, yên ferhengî jî çêbûne. îro mirov nikare
bêje ku ronakbîrckî kurd bi giştî edcbiyata crebî, ya turkî û ya fa-
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risî nas dike. Lê mumkin e ku ronakbîrekî ji Bakûrê Kurdistanê
cdebiyata turkî nas bike, lê edcbiyata farisî û crebî nas nake. Her-
weha ronakbîrekî ji beşên din jî, xeyrê edcbiyata farisî û erebî
edcbiyarên din nas nakc.

Lc wcke em dibînin di sedsalên 17, 18 û 19van de ronakbîrên
kurd, ronakbîrên wê serdemê bê (ji xcyn) cdebiyata kurdî bi kê-
manî cdebiyatên sê miletan -faris, edeb û turk- baş naskirine. Ev
dewlemcndî(ya klasîkan) ji vê hatiye.

-/*' ber ku ez dizanim tuji nêzik ve li ser Ehmedê Xani dixebitî,
ez ê bixwazibim tu çend kurtepirsên min bi bersiveke fireh bibersi-
vînî. Mîna tê zanîn di sala 95'an de kurdan sêsedsaliya nivîsandi-
na Mem 4 Zîna Ehmedê Xani pîroz kirin. Ji bo wî civîn 4 konfe-
rans li dar ketin, bend 4 pirt4k hatin nivîsandin;gava mirov vêjî
li ber çavan bigire, gelo bi rastî kurd îro Ehmedê Xanî nas dikin?
Ta ku Ehmedê Xanî kiriye Ehmedê Xani çi ye? Mem 4 Zina wî
behsa çi dike? Felsefeya wî çi Uî? Wî xwestiye U vê beytê çi bibêje:
Şerha xemê dil bikimfesane/Zinê 4 Memê bikim behane.

- Bcrî her tiştî, divê ez çewtiyeke ku di nava me de belavbûye
rast bikim. Ev çewtî ji kur û ji kê hatiyc, nizanim lê mirov dikare
bêje "Çewtiyeke teknîkî, çewtiyeke zanistî ye: Piraniya Kurdan
sala 1995 Nan wek Sêsedsaliya Mem 4 Zînê danîne. Lê ev rastiya
xwe ji aliyê tarîxî û 'ilmî ve tune, tistekî ne rast e.

Lewra Ehmedê Xanî sala 106Fê Koçê-Hicrî ji dayîk bûyc, ku
dibc hemberê 165rê Zayînê. Ev tiştckî rast e û kes nikare bêje
nc wuha yc. Paşê, Ehmedê Xanî di Mem û Zîna xwe de gotiye:

îsalgehiste çil 4 çaran
Wîpêsrewêgunehkaran

Eger em 44 bêxin ser 106 l'ê ku Xanî ji dayîk bûye, dibe
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1105*c Koçê. îro cm nikarin bi zor tarîxa Zayînc li scr Ehmedê
Xanî ferz bikin. Lewra wî hisaba Koçê kiriye. Bi hesaba Koçê ku
1105 c, dike hemberê 1693. Yanî Mem û Zîna Xanî di 1693'an
dc hatiye nivîsîn. Eger cm Sêsedsaliya Mem 4 Zînê li gor tarîxa
Zayînê hisab bikin, sala 1993 dikaribû bibûya tarîxa Sêsedsaliya
Mem 4 Zînê. Ev jî, li gor hisabê me, lê li gor hisabê Ehmedê Xa-
nî dîsa ne rast c. Egcr em li gor tarîxa Hicrî 1105 ku Mem 4 Zîn
hatiyc nivîsîn hesab bikin, sêscdsaliya wê dike 1405xê Koçê,
hcmbcrc wê (tarîxa Zayînê) 1984 dike. Eger cm li gor dilc Xanî
sêsedsaliya wê hesab bikin, bi rastî sala 1984 dibe sêscdsaliya ni-
vîsîna Mem 4 Zînc. Ev meselake teknîkî ye ku cara yekem e ez bi
nivîs bchs dikim.

Ii scr pirsyara ku "Gelo Kurd Ehmedê Xani nasdikin?" ez dika-
rim bibêjim ku piraniya Kurdan îro Ehmcdê Xanî nas nakin. Ne
tenê piraniya Kurdan, bê tirs cz dikarim bêjim ku %5'ê ronakbî-
rên Kurdan -cz nizanim ku çend ronakbîrên Kurd hene, lewra
statisrîk li ba min tunc- Mem 4 Zin an Ehmedê Xanî nas dikin.
Ewên din -%95- Ehmcdê Xanî nas nakin, felsefeya wî nas nakin û
Mem 4 Zint nas nakin. Rast e ku xwendinc, rast e ku her yekê
sê-çar caran jî Mem 4 Zîm Ehmedê Xanî xwendine, lê nas neki-
rinc.

Ez niha naxwazim bi dûrûdirêjî bêjim ku çima nas dikin û çi-
ma nas nakin, lewra meseleyeke dirêj c û mirov dikare li cihekî
din behs bike.

Di mesela Ehmedc Xanî û Mem 4 Zîm wî de, du nuqteyên gi-
ring henc; yck forma/ şcweya Mem 4 Ztnc ye. Piraniya (kesên)
ku bchsa Mem 4 Zînc dikin, yan dibêjin "bcyt" yan "çîrok", lê

pirsa wek termekî edebî ku pir girîng e mesela "mesnewî" yan
"mcsncvî" yc kêm kcs behs dike. Mem 4 Zîn bi xwe mesnewî yc
û çîrokek c ku bi forma mesnewî hatiye nivîsîn.
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Mesnewî ji qernê 14 heta yê 18 jî di cdebiyata Rojhelatê de for-
mekc gelekî meşhûr û populer bûye. Berî Ehmedê Xanî gelek
şa'irên faris û turk jî bi mesnewî nivîsîne. Reng e ku yek ji wana
yê hcrî naskirî jî Nîzamî Gencewî ye ku Ehmedê Xanî gclek-ge-
lek di dibê tesîra wî de bûye. Pênc mesnewiycn Nîzamî Gencewî
henc ku her jê re "xemse" yanî "pênc Mesnewiycn Nîzamî" di-
bêjin.

"Mesncwî" di nava Kurdan dc hatiye naskirin, bi tayberî li ba
Ehmedê Xanî û hin şa'irên din. Lê di roja îro de kes "mesnewî"
nanivîse û wek formeke edebî rola wê jî nemaye. Lê ev girîng e
ku mirov bizanibe Mem 4 Zîm Ehmedê Xanî ji aliyê form ve
"mcsnewî" ye û beşek e ji edebiyata Rojhelatê.

Ya din, mesela feylesûfbûna Ehmedê Xanî ye ku di nava Kur-
dan de pir mezin kirine. Bi rastî Ehmedê Xanî nc feylesûf bûye,
lê wî fclsefeya serdema xwe baş naskiriye. Û diyar c ku felsefe di
rojgarên Ehmedê Xanî de ne gelek belav bûye. Sebebên wê gelek
in ku çima û çiqas felsefe di nava Kurdan de bclav bûye. Lê felse-
feya ku zêde hatiye naskirin, ya tesewufi. -sofîzm- ye. Ehmedê
Xanî sofiyekî mezin bûye, mirov dikare bêje ku wî felsefeyê bi ri-
ya tesewufê nas kiriye. Ehmedê Xanî gelek di binê tesîra felseya
"Wchdet-ul Wucûd"ê de bûye ku felsefa Muhyedîn îbn-ul Erebî
ye. Mirov vê felsefê bi aşkira di piraniya beşên Mem û Zînê dc jî
dibîne. Bê vêya Ehmcdê Xanî felsefene din jî naskirine; felsefa îs-
lamî naskiriye û çi ketiye ber destên wî jî xwendiye.

Her kes Mem û Zîna Ehmedê Xanî bi şêweyê xwe, li gor îde-
olojiya xwc, li gor dîtina xwe tefsîr kiriye. Berî 15-20 salan ku pi-
raniya Kurdan çep bûn, Marksîst bûn, gava ku behsa Ehmedê
Xanî dikirin weke çepekî (yekî çep) behs dikirin û dixwestin ku
bêjin: "Ehmcdê Xanî alîgirê çepîtiyê bû, alîkarê karker, cotkar û
proletcran bûye." Ev gotin bi nivîsîn jî hene, ne ku me bihîztiye.
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Bêguman ev ne rast c, ne rast bû û niha jî ne rast e. Herweha îro
ku modela çep nemaye, îcar gelek kes dixwazin ku Ehmedc Xanî
tenê wek kesekî neteweyî nişan bidin, ev jî ne rast c. Erê rast e ku
cv tişt, cv bîr û bawerî di Mem 4 Zînk de henc, lc mirov nikarc
bcjc ku fclsefe û baweriya wî nişan didin.

Felsefe û îdeolojiya herî serdest a di Mcm û Zînê de tescwuf û
sofîzm e. Lê wck însanekî hişyar, yekî têgihîşti derd û kulên mi-
letê xwc jî naskiriye û xwestiye ku milerê kurd jî wek miletên din
rizgar bibe, azad bijî û xwestiyc ku rêyekê nîşanî wan bidc.

- Bi qasi Ehmedê Xanî, tu li ser Melayê Cizirtjî dixebitî. Ger tu
huner, felsefe 4 zimanê herdu saîran beramberî hevdu bUtî, kijan
şaîr bêtir biserketîye? K4raniyafelsefeyê bêtir bi kij'ant re heye?

- Ev pirsyarcke pir zehmet e. Bi taybetî jî, bo min gelek zah-
met c. Rast c ku min li ser Ehmedc Xanî jî û li ser Melayê Cizîrî
jî kar kiriye û niha jî kar dikim. Zehmetiyên min ji xwe ji vê tên.
Ez hcz ji herduwan dikim, bo min herdu jî mirovên gelek mezin
û pîroz in. Lê bi kurtî egcr cz karibin bersiva vê pirsyarê bidim;
Ehmedê Xanî ji aliyê fikir û felsefeyê ve firehtir e. Mirov di Mem
4 Zink de ronakbîriya wî, firehalîbûna wî baştir dibîne. Lê aliyê
hcrî mezin ê Melayê Cizîrî tesewufc û sofiyekî mezin bûye. Eger
cm wcke şi'r lê bincrin, bcguman ez dikarim bêjim ku hunera
Melayê Cizîrî ya şi'rê gelek ji ya Xanî bilindtir bûye. Mebesta
min nc cw c ku ez Xanî biçûk bikim. Rastî ev e ku ji aliyê hunerî
ve formên cuda li bcr dcstên Melayê Cizîrî hebûne. Lewra wî qe-
side, xezel, ruba'î (çarîne) û gelck formên din bi kar anînc. Lc
Xanî yck form bi kar aniyc ku ew jî mesnewî bûye û pê Mem 4

Zîn nivîsiyc. Çend şi'îrên Xanî jî hene, lê nc gelekî xurt û bilind
in. Bila jibîr nebe ku Mem 4 Zîn ji ewel heta axir yck wezin, yek
kêşc şi'r tc dc bi kar aniye. Lê bo Cizîrî nc wuha ye, Cizîrî her
nebê 100-120 xezel û qesîde û ruba'î nivîsîne. Bêguman formên
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Melc zêdetir bûrie ku hest, his, bîrbirin, îdeolojî û felsefeya xwe
pê nîşan bide.

- Em dizanin ku di edebiyata kurdîya klasîk de U qasîsiîrê ne-
sîr (prosa) nehatiye nivîsandin. Sebebên wê çi ne?

- Rast e ku di edebiyata klasîk a kurdî de pexşan (nesir) nebû-
yc, yan dcreng dest pê kiriye. Eger mirov li sebebê wê bigere, ez
bawcr dikim ku desthelatiya siyasî sebebckî girîng c. Em dibînin
ku miletên ku desthelata wan ya siyasî hebûyc, pexşan li ba wan
zûtir bi pêş ketiye, weke faris û turk. Şa'irên kurd ji xcyrî şi'rê tiş-
tên xwe yên din pexşan nivîsîne weke name yan tiştên dînî, lê pi-
ranî zimanekî din bi kar anîne. Bo nimûne: Şa'ir û sofiyê mezin
Mewlana Xalidê Neqişbendî, gava şi'r nivîsiye bi kurdî nivîsiye, lê
nameyên wî yên ku niha li ber desrên me henc -nêzî 300 name-
yên wî manc- bi farisî û erebî nivîsîne. Ez dikarim bi dilniyayî bê-
jim gava Melayê Cizîrî jî name nivîsîne bi farisî nivîsîne. Herweha
Ehmedê Xanî jî... Lê şi'r bi kurdî nivîsîne.

Çewa ku min îşaret kir, bawer dikim ku desthelata siyasî hoyekî
mezin e ku edebiyata pexşan dereng dest pê kiriye.

- Di sedsala dawî de, rewsa edebiyata kurdiya li bakurê Kurdis-
tanê li ber çavan e, di heftê salan de heft pirt4kên bi kurdî derne-
ketine,gelo rewsa edebiyata kurdi li bas4r çawan bû? Ger tu resi-
mekî heftê salane yê bas4rê weUt, digel siyaset, ser, sores 4 demên
astiyê raxî ber çavan, wê resimekî edebiyatê yê çawan derkeve mey-

danê? Di vî resimî de siîr cihekî çawan digire?
- Li Başûrê Kurdistanê di van 150 salên dawiyê de û ta radeye-

kê li Rojhelata Kurdistanê jî, edebiyat roj bi roj bi pêş ketiye. Ji
ber hindê mirov nikare muqayesa rewşa başûr û bakûr bi hevûdu
rc bike. Sebebên siyasî, sebebên dînî weha kirine ku li başûr ede-
biyat bi pêş bikeve. Bi taybetî ji sala 1918-19 heta niha jî li başûr
jiyaneke kulturî ya dewlemend hebûye û roj bi roj dewlemendtir
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bûyc; rojname û kovarcn kurdî ku di serdema Şêx Mehmûd de
dest pê kirinc, bûne sebeb ku edebiyat û ziman bi pêş bikcvin.
Hcrweha ji wan salan vc ye ku li başûr zimanê kurdî bûye zima-
nê xwcndinc, zarokên kurd beşeke mezin ji xwendina xwc di
mekteban de bi kurdî xwendine. Ev tiştekî giring e. Jiyana rojna-
megerî ji 1918-19'an dest pê kiriye û hcta niha jî berdewam e.

Rast c şi'r di nava edebiyata kurdî de forma herî mezin bûye, lê

cv hcta salên 40 û ber bi 50 wcha bûye. Lê paşê rewş hatiye gu-
hartin, êdî pexşan; çîrok, şanogerî, rexne, gotar, nivîsarên siyasî û
gclck şcweyên din ycn edcbî di cdebiyata kurdî de dest pê kirine.

Niha gelekî zehmet e ku ez bikaribim di cihekî weha de wêne-
yeke gişrî li ser ferhcng û kultûra kurdî li başûrc Kurdistanc kari-
bim pêşan bidim û ne hêsan e jî ku dîroka ferhenga kurdî ya 70-

100 salan di nava çend deqîqeyan de kurt bikim, lê bi giştî ez di-
karim bêjim: Eger zordesî li ser Neteweyê Kurd hebûnc jî û rew-
şa siyasî gelek jî xirab bûye; her şoreş bi girtin û kuştin hatine
domandin, lê şanaziyeke mezin e ku ziman û edcbiyat roj bi roj
bi pêş ketine, geş bûne û berdewam bûne. Ev xaleke geş û girîng
c di dîroka ferhengî û kulturî de. Lê rastî jî ev e divê em gelek
mexrûr nebin, ji xwe bayî jî nebin û nebêjin ku edebiyata me bi
pês ketiye 4 emgihîstine qonaxeke mezin. Divê em bi çavekî waqi'î
û rcalîstî li edebiyata xwe binerin. Em dibînin ku em di gelek bu-
waran de, di gelek mecalan dc li paş mane. Erê rast c şi'ra kurdî
bi pêş ketiye lê cdebiyat ne wisan e. Bo nimûnc cz dikarim bêjim
ku rexnc bi giştî di edebiyata kurdî de li paş maye û mirov dikare
bêje ku rexnc di edcbiyata kurdî de tune. Herwcha çdebiyata za-
rokan jî paşketi ye û hin aliyên din jî hene ku paşkerî ne. Lê dîsan
jî mirov kêfxweş e ku Kurd roj bi roj dixwazin edebiyata xwe
dewlemendtir bikin.

- Ger mirov behsa demeke aktiv ya edebiyatê li bas4rê weUt bike,
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mirov ê bikaribe di navbera kîjan salan de bike? Di wan salan de
rewsa siîrê çawan b4? Munaqeseya tendensên edeU mîna; sure-
alîzm, fitturîzm, realîzm 4 îzmên din dihatin kirin? Tu bi xwe
nêzîkî kijan îzmê b4?

- Gava em li dîroka edebiyata kurdî ya başûrê Kurdistanê dine-
rin, bi rasti em çend qonaxên-serdemên cihê dibînin. Qonaxên
herî aktîv û baş, mirov dikare bêje ku salên 1940-50 bûne. Paşê
1959 heta 1962'an qonaxek pir dewlemend û baş bûye. Lê ji
wan herî dewlemendtir û bi pêşketîtir bêguman salên 1970 heta
74'an bûne. Di wan salan de bi rastî edebiyata kurdî bi pêş ketiye
û mecaleke baş ji bo ronakbîrên kurd vebûbû ku berhcmên xwe
binivîsin û belav bikin, munaqeşe bikin û behs bikin. Di vê qona-
xa dawîn de gelek meseleyên fikrî û îdeolojî di teoriyê de hatin
behskirin.

Jiyana min a edebî jî, di wan salan de dest pê kiriyc. Di destpê-
kê dc çi dikete destên min, min ew dixwendin weke şi'r, teoriya
edebiyatê, rexne û her çi hebûya, şi'r û meqaleyên min jî di kovar
û rojnameyan de dihatin weşandin.

Wê çaxê min tenê du ziman -kurdî û erebî- dizanibûn. Paşê di
salên dawiyê de îngilîziya min baştir bû û ez farisî jî hînbûm. Di
destpêkê de bi rastî ez pir nêzîkî surealîzmc bûm û beşek ji wê
qonaxê jî dadaîzm bû ku min hez jê dikir. Lê ew qonaxeke kurt
bû. Paşê sebebên siyasî-îdeolojî weha kirin ku ez şi'reke vekirîtir
binivîsin da xelk jê rind fêm bike. Ew jî îzmeke din bû. Lê van
15-20 salên dawî êdî ez nikarim bêjim ku ez ji aliyê edebî ve nê-
zîkî çi îzmekê me. Eger mirov îzmekê bi kar bîne, ez zêdetir nê-
zîkî edebiyata tesewuf û sofîgeriyê me ku behsa hundurê însan
dike û ku edebiyata beşên veşartî yên di ruh û giyana mirovan de
tîne zimên.

-Têgotin ku li welatekî Emerika Latînî saîr belas li otobusan si-
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war dib4n, yanîewji niviskarên nesirê bi qtmettirb4n. Li hin we-
latên serqêjî saîr mîna pêxemberan dihatin dîtin. Li Kurdistanê
rewsa we bigel re çawan b4, an jîgel 4 civakê çi qîmet didan sa-
îran?

- Bi giştî li Rojhilatê û li Kurdistanê jî, bêguman, dyc şa'ir ci-
yckî bilind c û xclk bi çavekî rêz û xoşcwîsrî lê dincre, lc nc he-
mû kcs, kcsên ku şi'r nas dikin û ku şarczayîya wan li ser kultûr û
edcbiyatê hebe.

Ciyê şa'ir li Kurdistanê jî dyekî mezin bûye, bi taybetî di ser-
dcmên klasîk de û heta salên 1920-30 jî. Lê dyê şa'irên klasîk ji
ciyê şa'irên îro mezintir bûye. îro bi xwe jî li Kurdistanc dyc şa'ir
ciyckî baş e û xelk jc hez dike. Lê rastiyeke din heye ku divê mi-
rov behsa wê jî bike ku siyaset an nirxên siyasî îro dhê nirxên
edebî girtine.

Di salên 70vyî de çaxê em li unîversîtcya Bexdayê xwendkar
bûn, li wir em sê-çar şa'ir hebûn ku li eynî beşê dixwendin. Çi
xwendekaran û çi xwendckarên beşên din ku edebiyat nas diki-
rin, ji me hez dikirin û bi çavekî rêz û xoşewîsrî li me dinêrîn. Nc
tcnê wan, mamostayên me jî bi çavekî taybetî li me dinêrtin.
Herweha şa'irên din ku di civata kurdî de nirx û cihê wan hebû û
ku xclkê hcz ji wan dikir, pêşan dida ku dyê şa'ir li Rojhilatc he-
ye, lê nc wek berê.

- Min gekk caran ji te Uhîstiye ku tu Goran mîna bavê siira
kurdîya modern diUni? Tu dikari hineki behsa modernîzma Go-
ran bikî 4 tesira wîya li ser nivsê li dû wî binî ziman?

- Li ser desrên mamosta Goran çend aliycn nûkirin yan tazcki-
rina şi'ra kurdî hene. Aliyê ku pir girîng e, mesela zimên c. Yek,
mamosta Goran şi'rên xwe zimanekî nivîsiye ku zimanê kurdiya
perî, kurdiya pak e. Duhem, ji aliyê form vc: Şa'irên klasîk hemû
"erûz" an wcznên "behr" ên klasîk ên erebî û farisî bi kar anîne.
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Cara yekem mamoste Goran c ku li dijê wan forman derkctiye û
formine kurdî bi kar aniye û wan forman ji folklor û stranên kur-
dî girtinc. Ev guhartina formê ji bo şi'ra kurdî gavekc mezin bû.
Sêhem jî bêguman naverok e. Goran şa'irekî romanrîk bû, bi tay-
befî beşeke dûr û dirêj di jiyana wî de wek şa'irekî romanrîk pir
serketi" û mezin bû. Navcroka şi'ra kurdî ji wesfên klasîkî, ji wê-
neyên klasîkî, ji derbirrînên klasîkî rizgar kiriye û aniye qonaxeke
din ku tazebûn û modernîzm tê de aşkira bûne. Ev çi ji aliyê bi-
karanîna zimên ve be, çi ji aliyê derbirrîn û ji aliyê wêneyan û
metaforên şi'rî ve be ji gelek aliyan ve taze kiriye.

Di destpêkê de tesîra mamosta Goran li ser nifşên an newcyên
taze, mezin bû. Yanî şa'irên genc bixwazin û nexwazin jî, di
dcstpêkê de diketin binê tesîra wî. Lê çawa ku zarokck gava me-
zin dibe hem şcxsiyeta dê û bavê xwc digire, herweha şexsiyetekc
taybcfî bo wî jî çêdibc, bo me jî weha çêbû. Rast e ku di destpc-
kc de tesîra mamosta Goran li ser me hcmiyan hebû, lê paşî her
yekê me şexsiyeteke edebî, ya şa'irî peyda bû û bû sebeb jî ku em
hêdî, hêdî ji binê tesîra mamosta Goran derbikevin. Lê îro mirov
nikare bêje ku êdî tesîra mamosta Goran li ser nifşa mc û nifşên
ku li paş me hatine mayc.

- Mîna em dizanin niha gekk ji sairên kurdiya jêr li derveyî
weUt, li Ewr4payê dijîn. Li Ewriipayêji prosa di pêsiya siîrê de ye.

Gelo tesîrên vê yên erini 4 neyinî çi ne? An jîjiyana sirg4nê tesi-
rên çawan li sairekî dike?

- Em kcsên wek şa'ir ku me di salên 70-yî de dest pê kiribû,
bawer dikim ku em şeş-hcft kes bûn. Lê seyr ew e ku piraniya me
ji Kurdistanê derketin û li dinyayê bclav bûn. Bawer dikim ku ni-
ha tenê yek li Kurdistanê maye. Bêguman awareyî û tarawgc tesî-
reke mezin li şa'irî dike. Bi dîtina min ev tesîr jî du alî ne. Yck tc-
sîra wê kultûr û ferhenga ku mirov dikeve navê ye. Eger em roh-
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nîtir bikin, zimanên ku mirov fêr dibe û pê dixwêne, tesîr dike.
Lewra mirov bi riya zimanan kultur, ferheng û edebiyatên mile-
tên din nas dike. Her yek ji me jî, ezmûneke (tecrûbeyeke) me
ya taybctî çêbûye. Ji ber ku her yekê me, em ketin welatekî cuda
û çend zinanine cihê fêr bûn, çend edebiyatine din nas kirin. Ji

bcr hindê jî, cv meseleyeke girîng e. Icar mirov bi hcsanî kare wê
tesîrê di berhemên wan şa'irên kurd ên li derveyî welêt de bibî-
ne.

Giringiyeke din jî ev e ku psîkolojî ye; his û tecrûbeyên mirov
di warê hunerê de zêdetir dibin. Mesela bo min tarawge (eksîl)
tccrûbcyeke pir dûr, dirêj û mezin e. Her nebe tesîr kiriye ku êdî
ez şi'rê bi new'ekî din dinivîsim û bo min ne girîng e jî ku xelk
şi'rên min fêm bike yan na. Bo min ne girîng e ez behsa tiştekî
bikim ku li ber çavên xelkê be jî, lewra ez behsa tiştekî dikim ku
nc li ber çavên xelkê ye, dixwazim bîr û hestên hundurê mirov
pêşan bidim û derbirrim.

- Gotina alimekî heye, dibêje carinan pirtûkek dikare ji şerekî
mezintir bibe. Bi hêlên vê yên erini û neyini re, siîrek ji dikare ji
şereki mezintir bibe. Di welatên ku di şerê azadiyê de ne, doza şi-
ira şerkerji şaîran tê kirin. Herweha şiîrji bo yên kuji bo azadi-
ya wan welatan anjî sinifan bûne semboljî hatine nivîsandin û tê
nivîsandin. Mîna tê zanîn, di dema şerê siyasi û civakiyê Bolsevî-
kan de li ser Leninjjelek siîr hatine nivîsandin. Serkêşê tevgera Fu-
turtzma rûst Mayakovskî bi xwegelek şiîr li ser Lenin nivîsandine.
Di dema şerê xelasiyê li Tirkiyeyê û pistt wê bi heftê salan jîji aliyê
şairên Tirkiyeyê yên bijarte mîna Nazim Hikmet, AtiUa Ilban,
Fazil Hiisnii Daglarca û bi dehan sairên din li ser Mustefa Kemal
gelek siîr nivîsandine. Li ser Mustefa Berzanî jî j/elek şiîr hatine
nivtsandin. Iro jî li ser hin serokên din jigelek siîr têne nivîsan-
din. Tu siira bi vî babetî çawan dibinî? Tu dikarî hinekî bifirehî
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behsa têkiliyên huner û politîkayê bikî?
- Ez li virê naxwazim ku teoriyeke din bînim meydanê û ji xel-

kên din, ji ronakbîr û şa'iran bixwazim ku li gora vê teoriyê bifi-
kirin û kar bikin, ez tenê behsa bîrûbaweriyên xwe dikim. Ew
mesela ku "nivîskar bo kê dinivîse" û "divê ku pêwendiyên nivîs-
kar û xelkê çewan be" bawer nakim ku taze be û ev mesele ji zû
ve heye û pir jî hatiye behskirin. Lê ewên ku hemîşc xwestine û
kar jî kirine ku ev mesele jîndar bimîne, kesine wisan bûne ku li
meselê bi ruwange û çavên siyasetê nihêrtine. Di nava wan de bi
taybetî ji hemiyan zêdetir bo marksîstan girîng bûye ku bo me-
bestên xwe yên siyasî edebiyatê jî, şi'rê jî û hunerê jî berdest bi-
kin û ji xwe re bikin mîna nerdewanekê. Hemîşe jî yek beyan û
yek belgeyc wan hebûye ku xizmeta milet, ya kesên hejar, feqîr û
belengaz bikin, lê wek yasayeke qanûneke polîsî bi kar anîne bo
îşkencekirina hunermend, bo dîlkirina hunerê da bêxin nava ça-
rçeveyekê. Yanî pîvaneke ne edebî û nc hunerî, bo meseleyeke
edebî û hunerî bi kar anîne.

Ez nikarim bêjim ku şi'ra baş bila bo hemû kesî be û her kes jê
têbihegîje. Gotina ku"çima bila hemû kes jc fêm bike" jî, lewra
her kes li şi'rc nagere, naxwîne û jê fam jî nake. Herweha hêsan-
bûna şi'rê jî nabe delîl û belge bo başbûn û çakbûna wê. Egcr
şa'ir bi azadiya xwe arezû be ku aliyekî bigire û ji xwe re bereyckî
hilbijcre, bila bike û cz nc li dijim jî. Lc kcsekî din cger şa'ir
mecbûr bike ku ew aliyekî hilbijêre, ne rast e û dijî hunerc ye jî.

Ez ê ji edebiyata kurdî behsa çend nimûneyan bikim: Mem û
Zim. Ehmedê Xanî di nava hemû berhemên edebiyata kurdî dc
zêdetir hatiye naskirin. Lc çewa ku min berc jî behs kiriye, ez ba-
wer nakim ku ji ronakbîrên Kurd ên ku Mem û Ztn fêm kirine, ji
sedî pênc zêdetir bin. Lê gelo ev tê wê manê ku Mem 4 Zin ne
edebiyateke bilind e? Yan ne baş û negiring û ne mezin e! Na, ez
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weha nabînim! Herwcha nayê wê manê jî ku Mem û Zin ne bo
mirovc Kurd, ne bo Netcweyê Kurd, ne bo hejar û belcngazên
kurd hatiyc nivîsandin. Ev mesele ne tenc bo Mem û Zînc, bo
şa'irên din jî wek şi'rên Mclayê Cizîrî, yên Mewlewî û yên Nalî jî
hcr weha ne; cdebiyatine pir bilind û berz in, lê gelek kcm xclk
wana fêm û nas dike. Ev kêmnaskirin û kcmfêmkirin hcrgîz nabit
belge ku qîmeta wan ya cdebî jî kêm dike.

Egcr mirov nimûncyên şi'ra hêsan û sade bixwaze, ew jî gelek
in: Şi'rên Qani' yên Cegerxwîn bibîne, yên Hcjar, ta hedckê ycn
Hêmin jî.

Mesela fcrheng û edebiyatê ku bi xelkc re bin û bibin pêşcng û
rêşanên xclkc jî, ji aliyc logîkî ve ne rast e û gotineke nc zanistî
ye. Ev derbirrîn û gotineke siyasî ya rût e. Ev dcrbirrîna siyasî jî
wcha dibînc ku dinya hemû di nava ser deye û mirov hemû ber bi
serekî mezin ve diçin, divê ku ronakbîr û hunermendjî digel şi'r û
diwanên xwe bikevin pêşiya wan û herin şer. Lê cger ferheng û
edebiyat ku bixwazin bibin pêşcng, komel û civatê biguhcrînin
herweha bibin sebcbê bipêşketina bîr û têgihîştin û eqlê miro-
van, nc karê rojekê-du rojan e, ne karê salckê-du salan e jî. Ev bi
dehan sal û bigire bi sedan sal jî digire. Ev meseleycke şaristani-
yet c, meseleyeke kultûrî û ferhengî ye ku jc re wextekî dûrûdirêj
dixwaze.

Li ser şi'ra berengarî yan berhclisti ya siyasî, bcjc nebêje ku bo
şerê rizgarî bi kar bct, diyardeyeke (fenomenekc) ku li ba miletên
bo rizgarî û serbixweyîya welatê xwe xebat dikin heye û bi pêş
dikevc. Tebî'et û siruşta dagirkirina welatan ji aliyê hêzên bêganc
vc û xcbata gclên bindest bo rizgariyc, ji gelck aliyan ve wekc
hcv in. Ev fcnomen û bagera gelek miletan ku hcne, bûne sebeb
ku şi'ra berhelistî û şi'ra xebatkarî çi ji aliyê form ve û çi ji aliyê
naverokê ve li cem miletên cihê-cihê wek hev in. Bi gotinên wek
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"Em can û ruhê xwe dibexsînin, em dar û kevirên welat bi xwîna
xwe dixemilînin, em axa bab 4 bapîran rizgar dikin, em serbazên
dijminji welatê xwe derdixînin" hin wêne nc ku cm di edcbiyata
gelek miletan dc jî dibînin. Lcwra cv cûre şi'r erkekî xwe yê siyasî
hcyc, da bi giştî xclkê gcrm bikin û wan bo xebatê amade bikin.
Ev bikaranîn karescyeke hunerî yc bo mebesteke siyasî.

Hin welatên ku paşê rizgar bûne û ku hêzeke siyasî, şoreşgêr û
xwedanc îdcolojiyeke radîkal ku desthelatî girtiye destên xwc, cv
fenomen û diyarde pileyck c û dereceyeke din jî bi ser dikeve.
Wê gavê şi'r ne tenê dibe şi'reke siyasî, herweha dibe mîkrofona
îdeolojiya desthclatdaran û şa'ir jî di dezgehên masmediyayc de
dibin karmendcn wc îdeoiojiyê. Ev jî eger şa'ir, şa'irekî baş be
karmendî dikeve destên wî, lê egcr ne baş be wê gavê şa'ir tenê
dibe polîs.

Siruşta şi'ra berhclistî ya şerker û cengawer bi xwe weha ye ku
kêm caran cih bo nirxên hunerî û estetîkî dihêle. Lê dîsan jî şa'ir
hene ku dikarin aliyê estetîkî û siyasî bi hcvûdu ve girêbidin,
şi'reke hunermendane û şoreşgcr binivîsin. Lê gava mirov li dîro-
ka edebiyata miletan dinere, bi rastî yên weha gelek kêm in.
Mumkin e Nazim Hikmet nimûneyeke baş be ku mirov behsa wî
bikc, iewra wî siyaset û huner bi hevûdu re guncandiye û kiriye
berhemeke serketî ya baş.

Ger ez bi kurtî bêjim, ez weha dibînim ku ciyawaziya di navbe-
ra çend nirxên cihê-cihê de ji hcv dûr in; nirxên estetîkî, nirxên
huncrî, nirxên îdeolojî û siyasî... Bi dîtina min, nirxên îdcolojî û
siyasî zû dimirin û temcnê wan kurt e. Lê temenê nirxên hunerî,
nirxên estctîkî dirêj e û zêdetir dijîn. Herwcha mirov dikare ji
wan re bêje ku nemir in. Lewra hin nirxên însanî hene ku ji deh
hezar salan ve ye hêjî wek xwe mane û nehatine guhartin. Lê kî-
jan nirxê siyasî hebe, nikare ji sed, sed û pêncî salan zêdetir bijî.
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Mc di vê sedsala dawîn dc dît ku hin deyan û siyaset hatin û heta
ku nêzîkê nîvê dinyayê jî girtin, lc paşê rûxiyan û mirin. Ew, tenê
bûn beşek ji dîrokê û mirov kare wan êdî di muzexaneyan de bi-
bîne.

Bi dîtina min, çi şa'irê ku bixwazc şa'irekî baş be nêzîkê nirxcn
nemir, nirxên estetîk û yên hunerî dibc, ji nirxên ku zû dimirin jî
dûr dibe.

- Ger tişteki din ku tu bixwazî U zêde bikî, tunebe, ez dixwazim
em hevpeyvina xwe bipirseke kuji mêj ve tê munaqeşekirin vegirê
bidim. Şaîrê kurd kîye? Tên ku bi kurdî nanivîsînin û bi zimanin
din dinivisînin, mirov dikare wan mîna şaîrên kurd bihesibîne?
Bigelemperi di edebiyatê de û bi taybetîjt di siîrê deji bo te rola
zimançiye?

- Li vir gelek faktorên siyasî, îdeolojî û yên din hene ku rola
xwe dilîzin. Iro li dinyayê gelek sînor hene û bûnc hoyek ku bo
nirxên me jî sînor bênc danîn. Egcr em piçekî di dîroka edebiya-
tê de berepaş biçin, em dibînin ku giringîya zimên li ba şa'irekî
berî hezar salî weke îro tune bûyc. Ez ê nimûncyek ji edebiyata
Rojhelatê bînim: Şa'irekî weke Mcwlana Cclaledînê Romî û wek
Nîzamî Gencewî. Dirokvanên cdebî dibêjin ku Mewlana Celale-
dîn ji aliyê etnîkî ve "turk" bûye. Lc rastî ew e ku wî ş'irên xwe
bi farisî nivîsîne. Ez bi xwe gava şi'rên Mewlana dixwînim, ez na-
fikirim ku ew turk bûye, faris bûyc yan wekî din, ji ber ku şi'rên
wî gclek girîng in, gclek biiind in, hunerî û nemir in, ji ber hindê
ez ji wan hez dikim.

Ez keçekc Emerîkî nas dikim ku edcbiyata Rojhelatê, bi taybetî
jî ya farisî baş nas dike. Ew ji du aliyan e; aliyek Cihû ye û aliyek
jî Fileh e. Rojekê me behsa edcbiyata Mcwlana Celaledîn dikir
ku gava mirov şi'rên wî dixwîne, mirov tê dc sînor û neteweyan
nabînc; mirov dinyaycke pir fireh a unîversal dibîne. Wc got:
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- Ez bi xwe Emerîkî mc û ji du kultûran têm. Gava ez jî si'rên
Celaledîn dixwînim, li ba min jî eynî his û şu'ûr çcdibe.

Wê keçê jî mîna min, Mewlana wek mirov, wek şa'ir didît û li

ziman, etnîk û baweriya dînî nedifikirî.
Herweha Nîzamî Genccwî jî, cm dizanin ku diya wî kurd bûye

û mumkin e ku bavê wî -wek Azerbccanî dibêjin- turk bûyc. Lê
bi farisî şi'r nivîsiyc. Ev yek jî bo min nabe sebeb ku ez nirxa Nî-
zamî kêm bikim, lewra ew bo min şa'irckî mezin e.

Ev mcseleyên ku min behs kirin, di dinyaya me ya îro de hatinc
guhcrtin. Iro dinya parçe-parçe bûye û sînor zêdc bûnc. Bo vc jî
îro nebûna zimên, bikarneanîna zimên, yan perçiqandina zimên
nctîce û encamên xwe yên din hene. Bo nimûne: Eger zimanê
miletekî bête qedexekirin, ew milet jî ber bi mirinê ve diçe û di-
be scbeb jî ku ji azadiya xwc dûr bikcve. Niha ziman bo milet êdî
bûye mcseleke jiyan û mirinê. Bo vê jî mirov nikare êdî wck berê
li zimên bincre.

Iro bo min şa'irê Kurd, ew kes e ku bi kurdî dinivîse. Ji ber ku
roleke girîng a zimên heye û bo her miletekî, bo her neteweyckî
jî bûyc nasname.

Şa'ir û nivîskar eger bi kîjan zimanî binivîsin, di encamê da
berhcmên wan dibe milkên wî zimanî. Ev mesele îro êdî eşkera
ye, lê hin sebeb hebûne ku şa'ir û nivîskarên hin milctan nikari-
bûne zimanê xwe bi kar bînin. Mescla miletê Cezayîrê çendî ku
Ereb c jî, Ic baştirîn şa'ir û nivîskarên wan bi frensizî dinivîsin. Li
Senegalê şa'irê mczin Lêopold Sêdar Scnghor ku paşê bû screk-
komar jî, bi zimanê frensizî dinivîsî, niha jî endamê akademiya
Frensî ye.

Berhemcn şa'ir û nivîskar, du aliyên xwc hcne: Aliyek cw e ku
wek însan ji kîjan miletî ye pir girîng e. Eger em nimûneyekê bi-
din wek Yaşar Kemal, tu bixwazî û nexwazî jî cw kurd e. Ew bi

407

- Ez bi xwe Emerîkî mc û ji du kultûran têm. Gava ez jî si'rên
Celaledîn dixwînim, li ba min jî eynî his û şu'ûr çcdibe.

Wê keçê jî mîna min, Mewlana wek mirov, wek şa'ir didît û li

ziman, etnîk û baweriya dînî nedifikirî.
Herweha Nîzamî Genccwî jî, cm dizanin ku diya wî kurd bûye

û mumkin e ku bavê wî -wek Azerbccanî dibêjin- turk bûyc. Lê
bi farisî şi'r nivîsiyc. Ev yek jî bo min nabe sebeb ku ez nirxa Nî-
zamî kêm bikim, lewra ew bo min şa'irckî mezin e.

Ev mcseleyên ku min behs kirin, di dinyaya me ya îro de hatinc
guhcrtin. Iro dinya parçe-parçe bûye û sînor zêdc bûnc. Bo vc jî
îro nebûna zimên, bikarneanîna zimên, yan perçiqandina zimên
nctîce û encamên xwe yên din hene. Bo nimûne: Eger zimanê
miletekî bête qedexekirin, ew milet jî ber bi mirinê ve diçe û di-
be scbeb jî ku ji azadiya xwc dûr bikcve. Niha ziman bo milet êdî
bûye mcseleke jiyan û mirinê. Bo vê jî mirov nikare êdî wck berê
li zimên bincre.

Iro bo min şa'irê Kurd, ew kes e ku bi kurdî dinivîse. Ji ber ku
roleke girîng a zimên heye û bo her miletekî, bo her neteweyckî
jî bûyc nasname.

Şa'ir û nivîskar eger bi kîjan zimanî binivîsin, di encamê da
berhcmên wan dibe milkên wî zimanî. Ev mesele îro êdî eşkera
ye, lê hin sebeb hebûne ku şa'ir û nivîskarên hin milctan nikari-
bûne zimanê xwe bi kar bînin. Mescla miletê Cezayîrê çendî ku
Ereb c jî, Ic baştirîn şa'ir û nivîskarên wan bi frensizî dinivîsin. Li
Senegalê şa'irê mczin Lêopold Sêdar Scnghor ku paşê bû screk-
komar jî, bi zimanê frensizî dinivîsî, niha jî endamê akademiya
Frensî ye.

Berhemcn şa'ir û nivîskar, du aliyên xwc hcne: Aliyek cw e ku
wek însan ji kîjan miletî ye pir girîng e. Eger em nimûneyekê bi-
din wek Yaşar Kemal, tu bixwazî û nexwazî jî cw kurd e. Ew bi

407



xwc jî, xwe kurd dibîne. Lê aliyê edebiyata wî, turk e û bi turkî
bcrhcm dinivîse. Hcrwcha Sclman Ruşdî jî hindî ye, lê edebiyata
wî îngilîzî ye.

Lê ji bo min, di nav çarçewa dîroka edcbiyata kurdî dc, nivîs-
karê kurd cw kes e ku bi zimanê kurdî dinivîse.

Nûdem, No: 18, 1996
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M. MALMISANIJ: "CELADET BEDIRXAN YEK JI
PÊŞENGÊN KULTURA ME YA NIVÎSKÎ YEM

'Ên ku du roj (e) dest bi ziman kirine xwefiylesuf'dihesibî-
nin. Karê nezana holêyc. Ziman wek asoyê behrêye, nêzlk xu-
yant dike li m çiqas dihert tim tw e...*

Osman Sebrî

Nûdem: Di dîroka rewsenbirî û hisyarbûna /jelê kurd de rola
CeladetAlî Bedir-Xan û kovarên wîçi ne?

M. Malmîsanij: Herçiqas ji pirsa te re bersiveke dirêjtir divê jî li

ser daxwaza te ya nivîskî ez dê hewl bidim ku gotinên xwe bi rû-
pelekê bi sînor bikim.

Ji ber ku Celadet Bedirxan di warên cihê-cihê de xebitiye û
ber û berhemcn wî li ser babetên cihê ne, rola wî jî di hişyarbûna
geiê Kurd de pirralî ye. Tê zanîn ku wî demekc dirêj xebata siyasî
kiriye, di nav tevgera rizgarîxwaz a milletê Kurd de ciyc xwc gir-
tiye; gelek nivîs û kitêb nivîsandine, nivîskar e; çend kovar derxis-
tinc, rojnamevan e; clîfba Kurdî ya li ser hîmên elîfba Latînî da-
niye; li ser gramer û ferhenga Kurmancî xebitîyc, zimannas e; ge-
lek tişt ji zimanên din wergerandine Kurmancî, wergcr e. Ev xu-
sûsîyetên wî - heke em xebatên wî yên din nchesibînin jî - nîşan
didin ku di nav kultura siyasî û nivîskî ya Kurdî de xwedî ciyckî
girîng e. Bi van xebatên xwe wî tesîr li tevgera Kurdî kiriye û şo-
pek li pey xwe hiştiye ku nayê înkarkirin.

Bêguman ew nc Xweda yc. Kêmasî û şaşiyên wî jî hcne. Em
bêjin îro di hin pirsên siyasî de ez bi xwe wek wî nafikirim lê tevî
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viya jî rola wî ya musbet eşkere ye. Ez dbcwazim li ser pirsekê bi-
sekinim: Gava gotin tê ser roşinbîr, nivîskar, şaîr û bi taybetî lîde-
rên polîtlk ên Kurd, hin Kurd tenê pesnê wan didin, bi çavê rex-
negirî lê nanêrin. Pesnên wisa, tim telqîna meleyan û zikra mirî-
dan tînin bîra min. Na, divê em bêpozbilindî qedrê wan - ên ku
layiq in- bizanin lê divê em bi "telqîn" û "zikra mirîdên polîrîk"
nesekinin; eger hebin - ku kesek bêkêmasî û şaşî tune- divê ku
em kêmasî û şaşiyên wan jî bibînin, bibêjin û binivîsin. Yan na
em dê çawa pêşkevin? Lê gotin û nivîsîna kêmasî û şaşiyên kesên
wisa, divê nebe sebebê înkarkirina kar û xebata wan a hêja. Bê-
guman bona ku em derheqê kesên wisa de bigihîjin qenaeteke
rast, divê em dem û şertên jiyana wah a şexsî û civakî jî ji bîr ne-
kin.

Gelek caran behsa rola Celadet Bedirxan a di warê elîfba Kurdî
û gramera Kurmancî de tê kirin. Bi a min tevî vana di hin pirsên
din de jî rola wî girîng e. Ez dixwazim bala xwendevanan bikşî-
nim ser hinek ji vana:

- Xebata wî ya di warê Kurmancîya nivîskî de, bi taybetî di wa-
rê pexşana (nesra) Kurmancî de

- Di warê kultura nivîskî ya Kurdî de
- Di warê ferhenga Kurdî de
- Di warê folklora Kurdî de
- Di warê tarîx û belgeyên Kurdî de
Kurmanciya nivîskî bi taybetî pexşana Kurmancî bi wî çend ga-

vên girîng avêtin.
Kultura devkî ya Kurdî xurt e lê kultura nivîskî qels e. Celadet

Bedirxan yek ji pêşengên kultura me ya nivîskî ye.
Ferhenga wî baş naye naskirin. Min bi xwe li ba hevalekî beşek

ji musweddeya vê ferhengê dîtibû; ferhengek gelek hêja ye. Ez
hêvî dikim ku di demek kin de ev ferheng bête çapkirin.
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Wî di warê tarîxa Kurdî û weşandina hin belgeyan dc jî ji mc rc
mîrasek hiştiye lê bi a min wî dikarîbû di vî warî de gelek tişrên
baştir bikira. Ez vê yekê wek kêmasiycke wî dibînim. Ji ber ku ew
bi xwe di nav de bû, di warc tevgera wclatpcrwera Kurdî ya orga-
nîzekirî de (wek nimûne Kurdistan Tcali Cemiyeti, Kûrt Teşki-
lat-i Ictimaiyc Ccmiyeti, Xoybûn) dikarîbû gelek tiştan binivîse û
biweşîne. Heyf c ku di vî warî de zêde tişt neweşandiye.

Tevî her tişrî, bi xizmeta xwe ew hêjayî pcsnê ye. Berhcmên wî
yên ku îro li welatcn dhê cihê ji nû ve rên çapkirin him hêjayiya
xebata wî him jî rola wî ya musbet nîşan didin.

Heçî kovarên wî ne, ev beşck girîng in ji xebata wî. Xuya ye ku
bi tayberî di zaravê Kurmand de tesîra van kovaran gelek musbet
e. Çi heyf ku heta îro ji alî ziman ve ji wan baştir kovarên me tu-
nin. Ev rastî alîkî de xurrîya wî, alîkî de jî qelsiya nivîskarên me
yên îro nîşan dide. Bêguman derxistina Hawar û Ronahiyên nû
yan jî dcrxistina kovar û rojnamcyên ji wan baştir ne tiştekî hcsan
c lê ne bêîmkan e jî.

Bi hcviya ku di warê zimên de Ccladctên me zêdetir bibin.
Tevî silavên min.
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HAVIZ QAZÎ: "ŞAHSIWARE QADA ZANINÊ
CELADET BEDIR-XAN"

Nûdcm: Di dîroka rewsenUrt 4 hisyarbûna geU kurd de rola
CeladetAUBedir-Xan 4 kovarên wîçi ne?

Haviz Qazî: Şahsiwarê qada zanînê, xemxwarê peyva rescn, xetire-
hilgirê bizav û xcbarên di şevên rcş û tarî de, fedekarê xaka welêt,
dilşcwitiyê zimanê û torê dêrîn û huncrê rengîn, dhgirê kursiya şe-
refê li sîngê koşka niştimanperwerên Kurdistanê Mîr Celadet Alî
Bedir-Xan, dihct danan mîna pêşeng û serkêşê bizava rewşenbîrî li

sereta sedê bîstan de. Wê bizavê ji bo gclek xortên kurdan bizava
riya rast rohnî kiriyc, ku ew hcst bi girîngî û tam û lezcta jiyana
serbest bikin û xemê ji çanda netcwa xwe bixwin.

Di desfpêka çcrxa bîstan de nivîskar, ronakbîr û torevanên kurd
hindik bûn, têra dermankirina birînên dvakî nedikirin. Di wê dema
tcng de, welatparêzê nemir Mîr Celadet, wek xortekî miletperwer
bi rcwşekc pir bi bawcrî û xwîngermî hat pêş bi pîvana ( cw gelê ku
nikaribe bi zimanê xwe binivîse û bixwîne, bêqîmet e û bêkesayeti
ye) û wî di gulana 1932'an dc li Şamê kovara Hawarc dcrxist, rûpe-
lên wê bi nivîsên zêrîn xemilandin, xem, keser, kovan, derd, êş, arî-
şe û kêşên gelê kurd bi awayekî bihagiran tê de xuya kirine, xizme-
tekc hêja gihandiye ziman, tore û folklora kurdî. Herweha dema
ku wî alfaba kurdî bi tipên latiriî weşandiye, wî di rênivîsa kurdî de
şorcşeke mezin kiriye. Wî bchsên dîrokî, cdebî, zimanvanî, folklorî
û gelek babetên din belav kirine.

Şarezayî û pisporiya Mîrî, di zimanê biyanî de, wek zimanê alma-
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nî, rûsî, fransizî, yunanî, tirkî, ercbî, farisî û paşê jî îngilîzî, xezîneye-
ke dewlmend e ji zanyariyan bo Mîrî berdest kirine û bûye fêrisê
meydana nivîsînên siyasî û dvakî di wê demê de.

Wî heta meha tebaxa sala 1943'an kovara Hawar domandiye, pa-
şê kovara Ronahî cihê wê girtiyc. Van kovaran di pêşyeçûna bîr û
baweriya neteweyî de û bi gişti hisyarbûna gelê kurd de roleke bê-
hempa leyistine; nexasim di warê ziman, dîrok û rewşenbîriya giştî
de... Alfabeya latinî ku Ccladet Beg bingehê wê avêtiye, îro ji kur-
dên Sûriyê bigirc, hcta kurdên Iraqê, îranê, Tirkiye û Ermenîstanc
bûyc bingch.

Siwarçakê ncmir, çawan meha nîsana 1893'an li Stenbolê hatiye
dinyayê, hcrwcha roja 15 tirmcha sala 1951'ê kctiye bîra gundê Hî-
cane, nêzîkî Şamê û ruhc pak ji giyanê wî dcrçûyc û li goristana Xa-
lid Ncqşebendî de li Şamê hatiye veşartin.

Hejmareke çak ji kitêb û bclavokan li dû xwc hiştiye, kitêbxana
kurdî pê dcwlcmcnd kiriye.
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ROJEN BARNAS: "ZANAYE MEZIN MIR CELADET"

Nûdcm: Di dtroka rewsenUri 4 hisyarbûna geU kurd de rola
CeladetAUBedir-Xan 4 kovarên wî çi ne?

Rojen Barnas: Di dîroka neteweyan de hin kes hene ku berê he-
rikîna dîrokê diguhêrin, herikînê bi lez dixînin, an jî wê herikîna
bcscrûber û kêmbikcrhatî tînin pîr û pcrgalckê didinê da bctir bi
kêrî daxwazê bê. Ev dîrok dibe ku bi tenê a leşkerî, a siyasî an jî
ya çandeyî be.

Di dîroka çandcyî ya kurdî (kurmancî) de Mîr Celadet yek ji
van kesan e, ku berê herikîn û meşa nivîsara kurmand guhartiye,
bergchc wê fereh kiriye, xwendin û nivîsandina wc di nav pirani-
yê de belav kiriye û berî her tişti zimanc nivîskî li ser hîmên te-
kûz daye rûniştinê.

Ev nûvejîna (renaissancc) çandeya kurmancî ye, meydan û nav-
gîna vê nûvejînc jî kovara HAWAR e.

Di vê pêvajoya nûvejîna çandcyî dc Hawar, hem bi maneya
edebî û hem jî bi maneya perwerdeyî xwendegeh (êcolc) c. Bi
mancya pcrwerdcyî xwcndegch c: Lewra ji şair û nivîskar Osman
Sabrî (i) û nivîskar Dr. Nûredîn Zaza <*> bigirin gelek kesên wê
dcmê di dczgchê xwcndegcha Hawarê dc hînî nivîsandinê bûn û
dest bi nivîsandinê kirin. Bi maneya edebî xwendegeh (êcole) c:
Lcwra bi alfabeya xwe ya kurdî-latînî, bi sîstema rastnivîsînê, bi
termînolojiyê, bi gramcrê, bi zengînî û curbccuriya naveroka xwe
Hawar ji kovar û rojnameyên berî xwc vediqete, di riyeke ber bi
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gel ve, ber bi piraniyê ve lê bi senteza neteweyîtiyê-netewcyîtike
nûjen- belav dibe.

Hawar meydana çandeyî ya pêşerojên kurd e, ku li wê dcrê
berhemên antîk û nûjcn, rojhclarî û rojavayî, kurdî û biyanî, dîn-
perwer û laîk bêî ku hcvûdu biêşînin bi hcv rc dijîn.

Zanayê mezin Mîr Celadet Beg vê meydanê bi zanîn vekir da
ku xwendcvanên Hawarê digel Tcfsîra Qur'anê nûçeya "Kitêba
Totê Reb", li rex "Hedîscn Cenabê Pêxember" "Nivêjên Êzidi-
yan" jî bi dilfirehî bixwînin. Ji alîkî ve wergcrandinên Xeyam û li

alîkî vc ycn Victor Hugo. Ji alîkî ve şi'rên klasîk ên kurdî yên tcf-
sîr û şcrhxwaz ji aliyê dinê ve dûrik, dîlok, bêlûte û stranên gelc-
rî.

Û di van berhemcn folklorîk de mezinahiya zanatiya Mîr ev e,
ku gotin çawa ji devê dengbêj, çîrokbêj an gotinbêj derkctiye bê-
guhertin û destlêdan bi navê bcjcrê wc, bi bilêvkirin û devoka
wan a herêmî her wisa çap kiriye.

Zimanê kurdî herçend li gora axaftina rojane dewlcmend bû jî
dîsa bersîva hewccdariya nav û tcrmên teknîk û zanisti nedida, ku
ev valahî jî ji aliyê Mîr Ccladet Bcdir-Xan ve li gora şert û hewcc-
dariycn rojê hate dagirtin: Gelek termcn gramerê, yên tcknîkî û
zanisti afirandinên wî ne, ku ji kurmand rc bi diyarî mane.

Bi alfabeya kurdî-larînî, bi Gramera Kurmand di dîroka çande-
ya kurdî de Mîr Celadet Bedir-Xan kcsê pêşîk e û herdû afirandi-
nên wî bi tekûzîke wisa hatine çêkirin ku di warê xwe de bingeh
in. Hawar û Ronahî di rojnamegeriya kurdî de du nimûneyên
wisa ne, ku di navberê de cv çend zeman bihuriye, bi dcwlcmen-
diya naverokê, bi serûberiyê û bi sergiraniya xwc, hê jî gelek ko-
var û rojnameyên me yên roja îroyîn negihîştine sewiya wan. Ji
bilî vê, ev herdû hê jî kana (xezîne) bêje û termên kurmancî û
embara berdest a berhemên klasîk, gelêrî û yên wê dcmê nc, ku
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gava em di tcngiyê de dimînin an hewcedariya mc çêdibe scrî li

wan dixin.
Ew rcwşenbîrekî wisa bû ku mamostayiya rewşenbîrî ya gclck

rewşcnbîprên kurd kir. Di gelek waran dc cw hê jî mamostayiya
mc dikc. Ez wisa bawcr im ku di scdsaleyên pêşcroje de jî ewê
mamostayiya gelek zana û rewşcnbîrên gclê kurd bike.

(1) Zaza, Dr. N. , Osman Sabrî nivîscvan û helbestvan, Apo(berhevoka şi'îrên
Osman Sabrl ji alryê Hemres Reşo ve. Sal, cih û weşanxane nehatine nivîsandin)

<2> Zaza, Dr. Nûredîn: , Peşgotin "HAWAR" û çanda kurdî, berhevoka Hawa-
rê a hejmar 24-57 ji aliyê Hemreş Reşo ve. Sal, cih û weşanxane nehatine nivtsan-

din.
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ÇÎROKA JIYANA MIN

Ez di sala 1959'an de an jî di sala 19601 de, li gundekî Dêrika
Çiyayc Mazî, li berrriya Mêrdînê hatime dinyayc. Di sê-çar sa-

liya min dc, bavê min bi malbata xwc ya mezin re malc bar dike
Wêranşarê. Em zêde li Wêranşar neman, lê ew salên li Wêranşarc
mîna xewnekê rên bîra min. Xuyabû jiyana Wêranşarê bi malbatê
hêsan nehatibû, bi firsenda reformcke crdan ya pişfî salcn 19601

em dîsan berepaş vegeriyabûn gund û li gund perçak erd para me jî
ketibû. Ew erdê neavî û bi kevir digel kêfxweşiyê zchmetiyek jî da-
bû me. Em hûr û gir ji rohilat hera roava di nava crd dc dixebifîn û
me bi teskeran kevirên di nava erd de li ser qûç û şikêran kom diki-
rin. Bi xwedîerdbûnc em dilşa bûn, hêviya me ya pêşcrojê xurt bû,
tevdîra me baş bû...

Di gundê mc yê bê av û dar û ber de, axa tuncbû. Hemû gundî
bira û pismamê hev bûn û herkes axayê mala xwe bûn. Di warê
aborî de jî çend malbat ne tê de, hema hema hemû gundî nola hev
bûn. Gorî ku mezin behs dikin, demekê rewşa malbata me ya aborî
baş bûye, lc rojekê sofiyek li malbatê dibe mêvan; gava sibehê zû
endamcn malê radibin, dibînin ku deriyê êxur li ser pişrê ye û sofiyê
nenas hemû dewarên di êxur de bi xwe re birine û çûye. Ji ber vê
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lekî kêfa me ji dibistanê rc hatibû jî, dîsan bi a min di hin cihan de
kêmasînc hebûn. Her ku cz mczin bûm min ew kêmasiyên ha bêtir
fêhm kirin. Polîrîka dewleta Tirk ya asîmlasyonê wê demê ecêb xurt
bû. Dcwierê bi zilm û zor û stema xwe gelc kurd bêhawc cavtirsan-
dî kiribû. Di dibistanê de ji bo her gotineke kurdî me cezayê peran
dida. Heta car caran em newêrîbûn li malê jî bi hev re bi kurdî bi-
peyiviyana. Pirrê caran li gund ji devê hin zarokan dihate bihîstin ku
cw tirk in. Perwerdiya ku me ji mamostê xwe yc tirk stcndibû, kiri-
bû ku em gelekî kêfa xwe ji Mustafa Kemal Ataturk re bînin. Tê
bîra min ku me zarokan di 23'ê nîsanê de helbestên li ser Atatiirk li

hewşa dibistanê bi deng dixwendin. Stranên ku mezinan jî davêtin
ser Ataturk hê di bîra min de ne. Yek ji wan wilo bû:

Kemal bavê me tê, Kemalo
Reisê Cumhuriyetê, Kemalo...

Rojck ji fojên biharê ya herî xweş, sibehekê zû, hê berî rohilat es-
keran ji nişkê vc girtibûn ser gundê me û her cskerek çûbûn ser xa-
niyekî. Cemseyên eskeran jî bi dengên bilind û bi sureteke xurt di
nava gund de geriyabûn û tirseke psîkolojîk di nava gund de belav
kiribûn. Pişti ku roj hebekî bilind bûbû, me ji lawikekî dranê me
bihîstibû, ku eskcran hcmû zilamên gund li meydana gund danc
hcv û bi dar û qamçiyan li wan dixin. Ka bê çawa bûbû, wan li deri-
yê mc ncxistibûn û bavc min nebiribûn. Bavc min yê dîndar û di
halê xwc dc, hcma rahiştibû qurana xwc, xwe avêtibû bextê wê û bi
duan kctibû. Em zarok jî ji tirsa diricifîn û me çîrok fêhm nekiribû.
Pisti kurtedemekê eskcran bi pehînan deriyê mc jî vekiribûn, weke
kuliyan li hundur belav bûbûn, kulîna me ji jor de anîbûn xwarê,
kîsên genim yên ku sparrî dîwêr bûn çirandibûn, sindoqa diya min
ya neqişandî, ya bûkaniya wê şikandibûn; gava tiştên ku ew lê dige-
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riyan nedîtibûn, bi milên bavê min girtibûn, cw bi dû xwe de kişki-

şandibûn û cw jî biribûn nava peyayên gund yên ku li mcydana
gund hatibûnc dvandin. Gava mc dîtibû ku cw zêdc guh nadin za-
rokan, tcnc bi dengên xwe wan ditirsînin, ez jî pişti bavê xwe ji mal
derkctibûm, çûbûme maleke nas ya nêzîkî dibistanê û me zarok û
pîrekan di pencerê rc li wê koma zilam û eskcran nihêrîbûn. Esker
bi hêrs bi wan re dipeyivîn, carê yck ji nava rêza zilaman derdixistin,
sê-çar heb lê didviyan û hcya ku ew ji ser hişê wî dibirin lê dixistin.
Carna jê wan dudu ji nav rêzc derdixistin, dar dixistin destê yekî, li

scr wî disekinîn û dixwestin ku ew bi wî darî li gundiyê xwe bixe. Ji
gundîtiyê jî wêdetir li bavê xwc bixe, li birayê xwc bixe.Gava mêrikê
dar di dest de protesto bikira, eskcr lê didviyan û hcta ku cw ji ser
hişê wî dibirin lê dixistin. Me zarokan, ku me hê bi kûraniya mirinê
nizanîbû, ji mc webû ku cw dimirin. Gava wan apê Hed jî ji nava
rêza gundiyan derxistibûn, bi riha wî ya dirêj girtibûn û ew avêti-
bûn crdê, cz ccêbmayî mabûm. Apê Hed li gund pirr bi qîmet bû.
Biçûk û mezinan xatirê wî digirtin. Gava cw danc êvaran diçû ber
siya dîwêr, hemû kes ji ber wî radibûn, ên cigare jê re dipêçan û da-
vctin ber wî û yên ku kîsê xwe yê tûtinê keremî wî dikirin. Lc qcy
eskeran nizanîbûn ku ew ewqasî di nava gundiyan de bi qîmet û
xwedî xatir e. Heta eskerekî ji wan kirasê wî kişandibû serê wî û
derpiyê wî yê spî jê şeqitandibû. Hingî lawikê hevalê min keniyabû,
lê pîreka malê tepck di nava pişta wî de lêxistibû. Dawî, bcrî ku cw
ji gund derkevin jî, wan muxtarê gund şilfî tazî kiribûn, keç û jinên
gund bi zorê ji hunduran derxistibûn der û muxtar wilo tazî di na-
va gund de gerandibûn.

Ez, zarokekî heyşt salî li hember vê zilma han ccêbmayî mabûm.
Ez çiqas fikirîbûm min tu sedem ji wê zilma wan re nedîtibû. Lc
kîn, nefret û girrekî ecêb di dilê min de çêbûbû. Dilc min ji ber van
hê jî diperpite.
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Gava min sedema wê yekê ji mamosteyê xwe pirsîbû, digel ku wî
gelekî ji min hez dikir, dîsan jî erza min şikandibû. Ji ber şikandina
crza xwc ez gclekî li bcr xwe ketibûm, rûyê min sor bûbû, min bi
dizîka scrê xwc danîbû scr masê û cz bi îskîn giriyabûm.

Min gelekî guhên xwe didan dibistanê. Loma jî ez di dcrsên xwe
dc gelekî jîr û bi serkerî bûm. Jîrîtiya min di dersên min yên dînî, li

ba melê jî navdar bû. Gorî mezinên ku bchs dikin, min gelek caran
dersên suxtên pêşiya xwe jî dida. Lc jîrîtiya min ya li ba mclê bi pir-
ranî ji bo anîna kêfa bavê min bû. Bi serketina min ya di dersên dînî
de bavê min dilşa dikir. Yê min jî ji bo ku ez bikaribim dibistana
xwc bidomînim, min xwe bi jîrbûna xwe dixiste çavcn bavê xwc.
Pirr neajotibû ku min quran xitim kiribû û mewlûda Melayc Barêyî
ya bi kurdî, ya ku hc jî cz pirraniya wc ji bcr dizanim, min wê çaxê
ji ber kiribû.

Hemdê bê hed bû Xwedayê akmîn
Ew Xwedayê daye me dînê mubîn

Em kirine ummeta xeyrulbeser
TaUê wî muqtedayê namuwer

Di salên heftêyî (1970) de me ji gund barkire Nisêbînê. Nisêbînc
wê çaxc bi min pirr xweş hatibû. Hcbûna tirênê, nêzîkbûna Qamîş-
lokê, herikîna çemekî mezin di nava bajêr de, darên li sûka wê çi-
kandî em tavilê bi xwe ve girê dabû û ew roj cv roj e malbata min li

vî bajarê xweş, delal û bijîn rûdinê. Min xwcndina xwe ya ku nêvd
mabû li Nisêbînê dom kir. Di bcr xwcndina xwc re jî geh ez li çay-
xana bavê xwe dixebitîm, geh jî min li fiman nanpêjî dikir. Min si-
nifa pêncan bi serfirazî li Nisêbînê qcdand. Ez êdî bûbûm xortik,
min porê xwe şch dikir û çavên xwe li keçikan digerandin.

4x0

Gava min sedema wê yekê ji mamosteyê xwe pirsîbû, digel ku wî
gelekî ji min hez dikir, dîsan jî erza min şikandibû. Ji ber şikandina
crza xwc ez gclekî li bcr xwe ketibûm, rûyê min sor bûbû, min bi
dizîka scrê xwc danîbû scr masê û cz bi îskîn giriyabûm.

Min gelekî guhên xwe didan dibistanê. Loma jî ez di dcrsên xwe
dc gelekî jîr û bi serkerî bûm. Jîrîtiya min di dersên min yên dînî, li

ba melê jî navdar bû. Gorî mezinên ku bchs dikin, min gelek caran
dersên suxtên pêşiya xwe jî dida. Lc jîrîtiya min ya li ba mclê bi pir-
ranî ji bo anîna kêfa bavê min bû. Bi serketina min ya di dersên dînî
de bavê min dilşa dikir. Yê min jî ji bo ku ez bikaribim dibistana
xwc bidomînim, min xwe bi jîrbûna xwe dixiste çavcn bavê xwc.
Pirr neajotibû ku min quran xitim kiribû û mewlûda Melayc Barêyî
ya bi kurdî, ya ku hc jî cz pirraniya wc ji bcr dizanim, min wê çaxê
ji ber kiribû.

Hemdê bê hed bû Xwedayê akmîn
Ew Xwedayê daye me dînê mubîn

Em kirine ummeta xeyrulbeser
TaUê wî muqtedayê namuwer

Di salên heftêyî (1970) de me ji gund barkire Nisêbînê. Nisêbînc
wê çaxc bi min pirr xweş hatibû. Hcbûna tirênê, nêzîkbûna Qamîş-
lokê, herikîna çemekî mezin di nava bajêr de, darên li sûka wê çi-
kandî em tavilê bi xwe ve girê dabû û ew roj cv roj e malbata min li

vî bajarê xweş, delal û bijîn rûdinê. Min xwcndina xwe ya ku nêvd
mabû li Nisêbînê dom kir. Di bcr xwcndina xwc re jî geh ez li çay-
xana bavê xwe dixebitîm, geh jî min li fiman nanpêjî dikir. Min si-
nifa pêncan bi serfirazî li Nisêbînê qcdand. Ez êdî bûbûm xortik,
min porê xwe şch dikir û çavên xwe li keçikan digerandin.

4x0



Nisêbînê, ew bajarê biçûk û delal roj bi roj mczin dibû. Bi mczin-
bûna xwe rc jî problcmên wê zêdetir dibûn. Berberiya di navbera
Nisêbînî û gundiyan dc roj bi roj scrî hildida. Vê ycka han çcnd sa-
lcn baş ajotin. Di sala 74'an de ez ji bo kar çûme bajarên mîna Ma-
nîsayê, Izmîrê û Kuşadasiyê. Tiştê ecêb, nêrîna kurdayerî û welathe-
ziyê li wan bajaran bi min re çêbû. Ji dil çûyina xortên kurdan ya
şerê Qibrisê ez gdekî diêşandim. Tc bîra min, gava xortekî Diyar-
bckirî ev stirana ku wê demê ji devên nasyonalîsrên tirkan derncdi-
ket,

AUah Allah deyipgeliyor Turkkr
Çektt Kibris Uzim ey kahpe Tunan

Gotibû, ji bo ku ez şûşa di destê xwe de li serê wî nexim min bi
zorê xwe girtibû.

Pişfî şikandinên serîhildanên Kurdistanê bêdengiyekê li welatê me
dest pê kiribû. Ji kuştin, bidardekirin, îşkence û girtinê gelê kurd
çavtirsyayî bûbû, li ber pêla asîmîlasiyonê ya polîfîkaya Tirkiyê keti-
bû û diçû. Herçiqas di navbera van salan de ronakbîrên kurd li ba-
jarên mczin yên Tirkiyê dest bi xebatên siyasî û întelektuelî kiribûn
jî, dîsan ji bo hemêzkirina zirecêba gelê kurd têr nekiribû. Zulum
pirr bû, xclk razayîbû, ronakbîrên kurd bêçare bûn.

Ew xebat û keftelefata wê kulma ronakbîrên kurd hêdî hêdî reh û
şaxên xwe berdida Kurdistanê, keç û xortên nûgihişti hemêz dikir;
li dibistanan, li nav erdan, li çayxanan, li kuçan, li dawet û dîlanan
êdî pirsgirêka gelê kurd û welatc wan Kurdistan bi her awayê xwe
ve dihate munaqeşekirin.

Bi zixtikên vê pêla hişyarbûnê ez jî hişyar bûbûm; li dijî neheqî,
zulmê û stemkariyê bi dwanî û dînamîkbûna xwe, ez bi şcv û roj
dixebirîm. Gorî pêwîstiyên wê demê ez ji felsefeya îdealîst bi dûr
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ketibûm, min ji xwe re felscfeya materyalîst hilbijartibû.
Di sala 77'an de pirtukcke helbestan ya rehmetiyc Cegerxwîn ke-

tibû destên min. Wê pirtûkê dilê min şa kiribû, hcvî dabû min, zi-
manê min bi min şêrîn kiribû. Ew pirtûka Cegerxwîn bû sedema
nivîsandina min ya bi kurdî. Di eynî salê de min dest bi nivîsandina
helbestên kurdî kir. Min xwe li helbesta nûjen rakişand. Gava li da-
weteke kurdî, li hemberî bi sedan kes min helbesrên xwe xwendi-
bûn, dengê çepikên guhdaran di dilê min de pêl dabûn.

Li wclct tcvger xurt dibû. Ew pirsa ku tenê ya xortan (telcban)
xuya dikir, êdî bûbû ya gelekî. Digel vê yekê zulm jî pirr bûbû. Min
cw zulma ha bi nivîscke tirkî, li ser navê komeleya xwe di sala
1979'an dc da rojnameyekc. Ji wc bcndê pê ve min êdî hew bi tir-
kî nivîsand. Min bi hemû hêza xwe zor dabû nivîsandina kurdî. Çî-
roka Malbata Evdo ku ji 134 rûpelan pêk hatiye û bi kêşan e, min
hê wê demc nivîsandibû. Ev pirtûka min ya ku neçapkirî ye, da sala
1981'ê de, li bajarê Uppsalayê kek Reşo Zîlan ji kurdiya wê rc gcle-
kî bûbû alîkar.

Bêî ku cz dîploma xwe ya lîseyê bistinim, ez di sala 1980'ê de si-
bcheke gulanê ya xweş, bi çenteyekî biçûk û bi semavên 25 helbes-
rên xwc ycn di bin pizya dcrpiyê min dc vesartî, min xatir ji endamê
malê xwest, ew di nav şîn û girî de hiştin û bi stûxwarî derbasî Sûri-
yê bûm. Ez demeke kurt li wir mam. Paşê ji wir ez bi hevalekî xwe
rc çûme Almanyayê. Li Almanya jî ez nêzîkî du mehan mam. Dawî
dawî min xwe avête vî welatê sar, yê ku ji salekc carekê roj lê naçe
ava, Swêdê.

Ez her ku ji welatê xwc bi dûr ketime, welarê min ewçend bi min
şêrîn bûye, ez ewçcnd pê ve hatime girêdan. Heta niha ez li nêzîkî
bîst wclatan geriyame, lê tu welatan jî wcke welatê min dhê xwe di
dilê min dc çênekiriye. Ax û ava welatê min, hewa welatê min bi
min xweş e. Mirovên welatê min bi min şêrîn in. Loma jî cz ê vî

4xx

ketibûm, min ji xwe re felscfeya materyalîst hilbijartibû.
Di sala 77'an de pirtukcke helbestan ya rehmetiyc Cegerxwîn ke-

tibû destên min. Wê pirtûkê dilê min şa kiribû, hcvî dabû min, zi-
manê min bi min şêrîn kiribû. Ew pirtûka Cegerxwîn bû sedema
nivîsandina min ya bi kurdî. Di eynî salê de min dest bi nivîsandina
helbestên kurdî kir. Min xwe li helbesta nûjen rakişand. Gava li da-
weteke kurdî, li hemberî bi sedan kes min helbesrên xwe xwendi-
bûn, dengê çepikên guhdaran di dilê min de pêl dabûn.

Li wclct tcvger xurt dibû. Ew pirsa ku tenê ya xortan (telcban)
xuya dikir, êdî bûbû ya gelekî. Digel vê yekê zulm jî pirr bûbû. Min
cw zulma ha bi nivîscke tirkî, li ser navê komeleya xwe di sala
1979'an dc da rojnameyekc. Ji wc bcndê pê ve min êdî hew bi tir-
kî nivîsand. Min bi hemû hêza xwe zor dabû nivîsandina kurdî. Çî-
roka Malbata Evdo ku ji 134 rûpelan pêk hatiye û bi kêşan e, min
hê wê demc nivîsandibû. Ev pirtûka min ya ku neçapkirî ye, da sala
1981'ê de, li bajarê Uppsalayê kek Reşo Zîlan ji kurdiya wê rc gcle-
kî bûbû alîkar.

Bêî ku cz dîploma xwe ya lîseyê bistinim, ez di sala 1980'ê de si-
bcheke gulanê ya xweş, bi çenteyekî biçûk û bi semavên 25 helbes-
rên xwc ycn di bin pizya dcrpiyê min dc vesartî, min xatir ji endamê
malê xwest, ew di nav şîn û girî de hiştin û bi stûxwarî derbasî Sûri-
yê bûm. Ez demeke kurt li wir mam. Paşê ji wir ez bi hevalekî xwe
rc çûme Almanyayê. Li Almanya jî ez nêzîkî du mehan mam. Dawî
dawî min xwe avête vî welatê sar, yê ku ji salekc carekê roj lê naçe
ava, Swêdê.

Ez her ku ji welatê xwc bi dûr ketime, welarê min ewçend bi min
şêrîn bûye, ez ewçcnd pê ve hatime girêdan. Heta niha ez li nêzîkî
bîst wclatan geriyame, lê tu welatan jî wcke welatê min dhê xwe di
dilê min dc çênekiriye. Ax û ava welatê min, hewa welatê min bi
min xweş e. Mirovên welatê min bi min şêrîn in. Loma jî cz ê vî

4xx



emrc xwe yê ku maye jî ji bo bidestxistina vê xweşiyê bibuhurînim.
Ev panzdeh salên min in ez rêgihîştime, ku welatckî bê ziman ne

tu welat e, gelekî bê nivîs, bc kovar, bê rojname û pirtûk gelekî ji
medcniyetê bêpar e. Gelê kurd, ku xwediyê gelek medeniyetcn kcv-
nar e, îro jê bêpar e. Min riya rohnîkirina dvafa kurdan ji xwe re
hilbijartiye. Ji bo vejandina zimanê kurdî, lêkolîna çanda kurdî, pê-
kanîna edebiyatcke kurdî a nûjcn ev panzdeh sal in ez bi îmaknên
xwe yên bi sînor li ber xwe didim. Min heya niha quruşek ji nivîska-
riya xwc bi dest nexisfiye, lê ez gelck caran ji bcr nivîskariya xwc di
bin deynên mezin de mame. Ji bilî hin kesan, cz bawer dikim pirra-
niya nivîskarên kurd nola min in. Digel pirr zehmetiyan ew bê ra-
westan dinivîsînin. NÛDEM ya ku me firsenda danasîna xwc rê de
dîtiye, berê xebata van nivîskaran e. Ked û xwêdana me ye. Em bi
vc ked û xwêdanê dixwazin tovê jiyaneke xwcş li axa welatê xwe ya
bi ber bireşînin.

Heya niha digel pirr zehmetiyan pênc pirtûkên min derketine. Ya

pêşî di sala 1980'ê de, ya dawî jî di sala 1992'an de derkct. Ji vana
sisê helbest, dudu jî kurteçîrok in. Wekî din min di gelek kovar û
rojnameyên kurdî û swêdî de nivîsandiye û ez niha endamê Yekîtiya
Nivîskarê Swêdê me. Xwendina min ya lîseyê ya ku li welêt nêvd
mabû, min li Swêdê xelas kir û ji bilî wê jî min li ser psîkotajî û pe-
dagojiya zarokan xwendiye. Min karê wergervaniya sê zimanan,
mamostetiya dibistana destpêk ya Swêdê, mamostctiya kurdî ya za-
rokên kurdan û xwedîtiya restoran û markêrê kiriyc.

Nûdem, No. 4, 1992
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Firat Cewerî û Mûsa Anter (1990)

Gelî ronakbîrên kurd ên bi rûmet! Li xwe vege-
rin, xwe nas bikin, bi zimanê xwe tevbigerin!
Li ser hîmê xwe rabin, li ser koka xwe geş
bibin! Mirov ancax di nava miletê xwe de serbi-

lind e, di nava miletê xwe de serbilind bibin!
Biratiya bi gelên dinyayê re bi hebûna mirov
dest pê dike, li hebûna xwe xwedî derkevin!
Hebûna we zimanê we ye, kultura we ye, ede-
biyata we ye! Firat Cewerî

Weşanên Nûdemê
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